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 رانیدر ا جانیمنطقه آذربا یهاکبوترخانه یشناسگونه

     

 2زاده یریش دهیسپ، *1ییاسکو یبالل تایآز
 04/00/99تاریخ دریافت:  

 25/00/99تاریخ پذیرش: 
 

  48284کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

 شیدایدر دوران پ بناها نی. اباشندمیها کبوترخانهقرار گرفته است  یتوجهیبکه مورد  یو فرهنگ یخیتار یبناهااز جمله 
ورد چندان م جانیمنطقه آذربا یهاخانهکبوتر کهازآنجاییداشتند.  یو کشاورز یدر رشد اقتصاد ییبسزا تأثیرو اوج خود 

مناطق دارند، پژوهش حاضر در تالش است،  گرید یهاخانهنسبت به کبوتر  یزیمتما یهایژگیوو  اندنشدهمطالعه واقع 
ها کبوترخانه گریبا د هاآن زیتما یهاعلتمنطقه بپردازد و  نیبناها در ا نیا یو فرهنگ یخیتار یبه بررس یاختصاص طوربه

با ساکنان مناطق مورد پژوهش است و  صاحبهو م یدانیم هایفعالیتو  یخیبپردازد. روش به کارگرفته شده مطالعات تار
 یاکبوترخانه 20منظور  نی. به اباشدمی ییهاشامل چه گونه هاکبوترخانه یکه ساختار کالبد باشدمی سؤال نیبه دنبال ا

سپس از نظر  ییشناسا یو غرب یشرق جانیدو استان آذربا یدر دست بود، در روستاها یها تا حدودکه اطالعات آن
 نیشتریدهد بیپژوهش نشان م جیفرم و عملکرد مطالعه شدند. نتا ،یقدمت، ساختار کالبد ،یپراکندگ یالگو ،یخیتار

منطقه عموما  نیا یهاکبوترخانهرود است.  نهیرود و زر نهیمیس یهاو در جوار رودخانه هیاروم اچهیدر جنوب در یپراکندگ
 ریبرخالف سا گر،یو موارد د هیهمسا یهااز کشور یاز جمله نقش مصالح، الگو بردار یلیقاجار است به دالمربوط به دوره 

ها و کود، تشخص دادن به باغ دیها عالوه بر تولمنطقه بصورت مکعب بودند و کاربرد آن نیا یهاکبوترخانه ران،ینقاط ا
 است. میتوسط کبوتران در دوران قد ینامه بر

 

 یساختار کالبد جان،یکبوترخانه، آذربا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 a.oskoyi@tabriziau.ac.ir )نویسنده مسئول( رانیا ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم یو شهرساز یدانشکدة معمار ار،یدانش -1

  رانیا ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم یو شهرساز یارشد، دانشکدة معمار یکارشناس یدانشجو -2
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 مقدمه  -1
ی بومی هستند که با توجه به اسناد و سفرنامه ها در اوایل قرن سیزدهم نظر سیاحان بیشتری را به خود بناهاها کبوترخانه

 ازتولید قبل و گذشته های زمان دراغلب در میان باغ ها و زمین های کشاورزی دیده می شوند.  بناهاجلب کرده است. این 
 حیث این که ازاست بوده  کبوتر کود کشاورزان، میان در کود پرطرفدارترین و ترین مرغوب شیمیایی، و صنعتی کودهای

و نمودی از به کارگیری دانش بومی برای براورد نیاز  ه اند بود کودها ترین مرغوب تولید های کارخانه ترین تاریخی هاکبوترخانه
 سرزمین به منحصر آنها ساختالبته  های جامعه در دورانی که کشاورزی پیشه غالب، اکثریت مردم در فرهنگ یکجا نشینی است.

 یهاکبوترخانه نظیر شود؛ می دیده نیز اروپا مختلف مناطق در متفاوت، ساختاری با البته ها آن از هایی نمونه و است نبوده ایران
 نیزداشته صنعتی مصارف کشاورزی، مصارف از غیر کبوتر کود البته .میگردد بر میالدی شانزدهم قرن به نها آ قدمت که اسکاتلند

 کشاورزی در ویژه جایگاه ین. اشد می استفاده ساخت باروت برای نظامی صنایع و ی(سازرمچ) دباغی صنعت در کبوتر کود زا است
هر چند که بیشترین پراکندگی این بناها به دلیل اقلیم  .بود آورده ارمغان به محصول این برای ای ویژه اقتصادی اهمیت صنعت، و

به مناطق سردسیر  بناهامناسب تر و آب و هوای مساعد برای حضور کبوتر ها در منطق مرکزی و اصفهان است ولی ساخت این 
کبوتران، ساختن کبوترخان معمول بود، اما استفاده مهم کبوترها، ز دیرباز، برای استفاده از گوشت و کود هم راه پیدا کرده است. 

 عموما هاکبوترخانه مالکیت کهازآنجایی نقش نامه رسانی بود، بدین دلیل در خانه قضات و حکام و تجار کفترخانه وجود داشت؛
 برای صفوی عباس شاه زمان در که بوده توجه قابل آنجا تا مالی گردش یناند. ا بوده ثروتمندی افراد ها آن صاحبان بوده، شخصی

 به. کرد ترغیب آنها داشتن به زمان آن در را مختلف افراد بناها این چشمگیر سود .شد وضع سنگینی مالیاتی قوانین هاکبوترخانه
 بوده عالمانه و جالب بسیار هاکبوترخانهعملکرد  و طراحی .آنهابود فروش و خرید این بناها اقتصادی منافع از دیگر یکی که نحوی

 که ارتباطی به توجه با بناها گونه . اینست کبوتر، حیرت انگیزبوده ا برای امن زیستگاهی و خلق کبوتران جذب در که ای به گونه
 لحاظ از بنا، زیبایی به توجه با همچنین. دارند اهمیت بسیار دنیای امروز در دارند، آنان بومی دانش و مردم زندگی سبک با

هایی متاسفانه به دلیل پیشرفت .اند گرفته قرار بازدید مورد تاکنون به ندرت شاید که دارند ای ویژه اهمیت هاکبوترخانه گردشگری،
 تخریب اند. در زمینه های کشاورزی و تولید کود های شیمیایی این بناها به لحاظ عملکردی چندان بهره وری ندارند لذا در حال

پژوهش در زمینه معماری این بناهای باشکوه به لحاظ جایگاه آن ها در دوره ای از تاریخ معماری، فرهنگ و اقتصاد حائز اهمیت 
 است.

 

 حقیقتو روش  سؤال -2
با توجه به جنبه های فرهنگی، اهمیت دانش بومی و ارزش تاریخی این بناها باید توجه ویژه ای برای حفظ آنها داشت چرا که  

این بناها به عنوان شاهکار های معماری سنتی ایران دارای زیبایی های چشمگیر و ارزش های فرهنگی هستند که نظر هر 
 براین این پژوهش به دنبال پاسخ به سواالت زیر است:بنا؛ گردشگری را هم به خود جلب می کنند

 ربایجان چگونه است؟ذی منطقه آهاکبوترخانهپراکندگی و انواع  -

 در چیست؟ منطقه آذربایجان با سایر مناطق ایران هایکبوترخانهتفاوت  -
های آن و ریشه یابی ساختاری منطقه آذربایجان، شناخت گونه های هاکبوترخانهمهم ترین هدف پژوهش حاضر توجه ویژه به 

 از منابع تاریخی و کشاورزی ای کتابخانه روش به اطالعات و ها داده ردآوریگ تحلیلی-توصیفی شیوه به حاضر پژوهش هاست.آن
 هایکبوترخانهتاریخی در ریشه یابی معماری  هایپژوهش از حاصل نتایج به استناد با که در این تحقیق سعی شده است  است؛

شده  مطرح پرسشهای به هم شکل در کشور های همسایه هایکبوترخانهو تطبیق نمونه های موردی در دسترس با  آذربایجان
 پاسخ منطقی ارائه شود.

 

 پیشینه تحقیق -3
نگاهی به »صورت گرفته است از جمله می توان به کتابی با عنوان ها کبوترخانهتاکنون پژوهش های پراکنده ای در مورد 

( اشاره کرد، این کتاب تالشی است برای مشخص کردن 0732نوشته مرتضی فرهادی )« ی ایرانهاکبوترخانهاهمیت و پیشینه 
( در پژوهشی دیگر با عنوان 0732ه به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و زیباشناختی. فرهادی )ی ایران و توجهاکبوترخانهپیشینه تاریخی 

از دید سیاحان پرداخته  هاکبوترخانهبا مراجعه به سفرنامه ها  به بازتعریف ویژگی های « ی اصفهان در منابع خارجیهاکبوترخانه»
به معرفی مختصر کبوترخانه به لحاظ علمی و جایگاه آن در « یرانکبوترخانه در ا»( در کتاب 0785است. سعید هادی زاده کاخکی )

کاوشی »فرهنگ ایرانی با شرح مختصری از ویژگی های معماری و کالبدی آن ها پرداخته است. سید ایت اله میرزایی در مقاله 
را به ها کبوترخانه« هان و حومهای شکل؛ مطالعه موردی شهر اصفاستوانه هایوترخانهکبدرباره ویژگی های فرهنگی و اقتصادی 
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مقایسه برخی ویژگی ها و »عنوان سازه های چند منظوره مورد بررسی قرار داده است؛ همچنین وی در پژوهش دیگری به عنوان 
. یداله این بناها را به لحاظ عملکرد و معماری مورد مقایسه تطبیقی قرار داده است« ایران و انگلستان هایکبوترخانهکارکرد های 

ی گلپایگان و خوانسار: نگرشی بر اهمیت تاریخی و فرهنگی در دوره هاکبوترخانه»( در پژوهشی با عنوان 0794حیدری بابا کمال )
مطالعات کمی با هدف شناخت  به بررسی پراکندگی و معماری این بناها صرفا در منطقه گلپایگان و خوانسار پرداخته است.« قاجار

منطقه آذربایجان صورت گرفته است که بیشتر آن ها پیرامون شهر های مراغه و میاندو اب بوده است.  هایکبوترخانهمعماری 
پیرامون روستای اسفستانج  0789پژوهش میترا آزاد در سال ی مراغه، مربوط به هاکبوترخانهنخستین مطالعه و پژوهش درباره 

(. هوشنگ بابایی کهن در 0789ترکیب خشت و چوب معرفی کرده است. )آزاد، را در این روستا نمونه ی شاهکار بناهااست که این 
( بعد ها مهناز اشرفی 0790مقاله ای به مطالعه و معرفی تعدادی کبوتر خانه در سطح شهرستان مراغه پرداخته است. ) بابایی کهن، 

ستارنژاد در مقاله ای با عنوان ( 0794)اشرفی، در مقاله گونه شناسی معماری دستکند به کبوتر خانه روستای قشالق اشاره کرد. 
مراغه به مطالعه نوع صخره ای کبوتر خانه در مراغه  شهرستان قشالق؛ تازهکند روستای صخرهکند کبوترخانه در پژوهشی

با معماری وجود نمونه هایی  با پرداخته و در نهایت وجود این نوع در این منطقه را مربوط به مسائل زیست محیطی منطقه میداند.
  متفاوت در این منطقه فقط تعداد انگشت شماری از آن ها ثبت ملی شده است.

 

 ایران در هاکبوترخانه -4

 به قدام ا بودند، صحرایی زیاد کبوترهای که ای منطقه درهر واقع در. دارند وجود یرانا بسیاری از مناطق در مفید بناهای این
هرچند که . بوده است متفاوتآن نیز  کبوترهایش، تعداد تعداد حیث از آن منطقه ظرفیت به بسته. است شده بناها می نای ساخت
 استان در را سه هزار کبوترخانه صفوی، ه دور در مورخین نحوی که به است بوده اصفهان در استان بناها این چشمگیرتراکم 

 ورد.ولی نمونه های آن در مناطق آذربایجان هم به چشم می خ اند اصفهان شمرده
 سفرنامه اولین مراکشی ظاهرا بطوطه ابن و بوده گردشگران خارجی و سیاحان از ی ایرانی مورد توجه بسیاریهاکبوترخانه

 می (سال پیش 433) قبل قرن پنج حدود خود در طوالنی سفر در او. است سخن گفته یرانیا کبوترخانه درباره بوده که نویسی
ساخته  عظیمی روی رودخانه که بر است بزرگی قریه قیالن»: دیده است اصفهان و یالنق قریه راه رابین هاکبوترخانه این: گوید
 به روز پسین و دادیم خود ادامه مسیر به داشت زیادی جهای کبوتر که بر زیبا روستاهای و بها آ زییایی و مسجد آن کنار در و شده

 مطالب یزد اصفهان و کبوترخانه راجع به برجهای بسیاری سیاحان نیز بعد های در قرن بطوطه ابن بر عالوه «...اصفهان رسیدیم
 این .شود می ساخته رانیا در ی جهانهاکبوترخانه نیبهتر من، وراب به :میگوید فرانسوی جهانگرد اند؛ شاردن، نوشته بسیاری

نویسد:  می خود سفرنامه در ریچاردز فرد د.هستن ما پرندگان های ترین پرورشگاه بزرگ از تر بزرگ بار عظیم، شش یهاکبوترخانه
 دارای آن فوقانی قسمت که است بلندی و برجهای گرد اصفهان حوش و حول در چیزها انگیزترین شگفت و ترین برجسته از یکی

 آنها باالی در که تفاوت این با .است درانگلستان وسطی قرون قصور گرد برجهای شبیه اینها. باشدمی انگیزی دل و زیبا طرحهای
 دیگری از یک هر ترتیب به که شود می دیده مشابه مناره یا برج سه یا دو اغلب

 به کبوتران نگهداری برای خانه کبوتر این. رسد می پا 30 تا ۰0 به آنها ترین مرتفع ی اندازه که آنجا تا و گردد می کوچکتر
 معماری لحاظبا ایت حال باید از شده ویران و نیست استفاده مورد اکنون برجها است، شده ساخته حیوانی کود از استفاده منظور
در بعضی مناطق ساختار و ترکیب زیبای خشت و  بناهاتخریب شدن برخی قسمت های باین  و شود واقع بررسی و مالحظه مورد

 به مهارت و استادی زمین در جویی صرفه برای اندازه چه تا زمانه که معمارانهنر چوب به لحاظ تامین ایستایی بنا و عالوه بر آن 
 دیوار متقاطه و صلیب شکل قرار دارد که  دومعموال  ساختمان مرکز در را به وضوح بیان میکند. اند داده خرج

 این طوریکه به شده استفاده اینچ هر از است، حجره دارای خارجی دیوارهای داخلی قسمت همچنین و مزبور دیوار دو هر
 .است عسل کندوی سطح شبیه عینا برج از قسمت

 در. است بوده فضوالت کردن خارج برای هم وآن شده می باز بار یک سالی فقط شده واقع آن ارتفاع نیمه که برج این درب
 ها مناره و بام ی لبه آمدگی پیش کاری آجر طرز مالیدند، می پوشانده آن روی و پوشانده آجر با برج خود مانند را آن مواقع این غیر
 و داندان ردیف مانند را ها آجر از بعضی. اند نداده قرار توجه مورد را بودن مفید آنها ساختن در و مزین خیلی است مانده سالمکه 

 محل همچنین شده تعبیه مدخل عنوان به باال در که های دریچه. است درآمد شکل مثلثی که اند داده ترتیب طوری را دیگر رخیب
 .(0739، ریچاردز فرد سفرنامه) است شطرنجی طرح شبیه کبوترها خروج

 از استفاده تاریخی سابقه اما اند، شده ساخته پیش قرن 2 حدود در دارند، وجود در ایران اکنون که ییهاترخانهکبو ترین قدیمی
 همان یا کبوتر های برج از اروپایی و مسلمان جهانگردان از رسد. بسیاری می یک هزاره از بیش به احتماالً ایران در بناها این

 لرد شاردن، تاورنیه، دیوالفوا، شل، لیدی گوبینو، کمپفر، انگلبرت بطوطه، ابن به می توان میان آن از که اند کرده یاد هاکبوترخانه
 سرگرمیکبوتر  نگهداری اینکه به توجه و با ها ه ساز این ه مشاهد با به اصفهان، حمله زمان در لنگ تیمورکرد.  اشاره... و کرزن
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لگوبرداری ا ها آن از کنندی م برایش تشریح را بناها این فواید و مشاورانش کارکرد وقتی ولی. داند را بیفایده می آنها میدانسته،
 تغییر کاربری ها، افغان حمله زمان در .کرد قدام ا خود سمرقند کشور پایتخت در از کبوترخانه نمونه هایی ساخت به و کرده

مهاجمین استفاده می  رابر درب سنگر دفاعی عنوان به ها آن از چون بناها شد این به جدی خسارات وارد شدن موجب هاکبوترخانه
به حفظ  دستور کشاورزی، برای احیای حکومت اقدامات ضمن در ی(ایلخان پادشاه مشهورترین) خان غازان زمان در. کردند

کبوتر در گذشته استفاده های بسیاری در صنعت داشته، از جمله کود  .شد تصویب منظور قوانینی نیز ینا برای و داده هاکبوترخانه
آنچه درباره  .بستها کبوترخانهصنعت دباغی در چرم سازی و ساخت باروت. از این رو شاه عباس صفوی مالیات نسبتا سنگینی بر 

وتر، زمین کشاورزی و آب است که در نظام کشائرزی آن در ایران در می یابیم، رابطه سه جانبه ی کبها کبوترخانهی مکان استقرار 
 ( 0785زمان مورد توجه دهقان ایرانی بوده است. )میرزایی،

ها کبوترخانهفرهادی با مراجعه به متون برجای مانده از ادبیات منظوم و منثور فارسی ضمن ارایه شواهد، تاریخ احتمالی ساخت 
( عالوه بر آن عقیده ای دیگر وجود دارد که دانش و تکنیک ساخت 08:0739-22ی، فرهاد) سال به عقب می برد. 0050را تا 

های کبوتر را به ابداع فنون کشاورزی در این منطقه منتسب می داند. در ایران را به تمدن بین النهرین و ساخت برج هاکبوترخانه
 .(0782میرزایی، ) ه است، بر می گرددلذا احتماال قدمت آن ها به دوران قبل تر از چیزی که فرهادی بیتن کرد

 

 های زیستی کبوتر و نمود آن در معماری کبوتر خانه ها:ویژگی -5
ها و نژادهای شود و رنگکه به دو صورت وحشی و اهلی یافت می هستندگروهی از پرندگان متوسط تا بزرگ جثه  کبوتر ها

وجود  مصر از سه هزار سال قبل از میالد مسیح، کبوتر در .استصحرایی  و هیچا ،کبوتر خانگی هاترین آنمختلفی دارد که معروف
هم چندین هزار  هایونانی .دانستندای مقدس میکردند و حتی آن را پرندهعنوان پِیک از آن استفاده میمصر، به  فراعنه داشته و

بستند و به وطن ها میرا به پای آن المپیک هایکردند و نام برندگان ورزشعنوان قاصد استفاده می سال قبل از میالد از کبوتر به
 .اندترین مراکز پرورش و تربیت کبوتر در اعصار گذشته بودهاز قدیمی روم و یونان ،چین ،ایران ،مصر فرستادند. پس ازشان می

ندی از کود کبوتران در کشاورزی احتماال به بین النهرین و دوره ی یکجا نشینی و تثبیت کشاورزی به عنوان احتماال قدمت بهره م
شغل اکثر مردم در این ناحیه، بر میگرد. لذا اسناد معتبر که گویای این ادعا باشد وجود ندارد و تاریخ دقیق اولین بناهایی که برای 

های زیست نوان حیوانی که دارای برخی ویژگینیست. با این همه نگهداری از کبوتر به ع نگهداری کبوتران ساخته شده اند معلوم
باید مورد توجه قرار می گرفت و با توجه به تجمع کبوتران در این بناها و  بناهاطلبد که در ساخت این محیطی است شرایطی را می

ویژگی از جمله بنا به مسائل زیست شناسی سیار موفق بوده است. مطالعه متون مربوطه معمار گذشته که کشاورز بوده در این امر ب
پرداخته شده است که نتایج  آذربایجان هایکبوترخانهنمود آن در معماری به بررسی هایی که محل نگهدار کبوتر باید داشته باشد 

  آن به ترتیب زیر بیان شده است.
روز، برقرار بوده و همه اوقات  جریان هوا در همه شبانهشد؛ امحل نگهداری کبوتر باید دارای هوای آزاد و تمیزی ب -

کهمنجر به  شودسرعت بوگرفته و باعث مریضی و حداقل کسالت کبوتر میهوای تمیز به کبوتر برسد. هوای بسته به
 گردید. ایجاد باز شو هایی در ارتفاعات مختلف برای تبادل هوا

یکی از دشمنان اصلی چهارگانه  رطوبت و آب در کف و دیوار النه کند،را سریع مریض می کبوتردار جای خیس و نم -
فاصله گرفتن از سطح زمین در بنا کردن ساختمان با سنگ   باعث لذا است.)هوای مانده، موش، غذای آلوده، رطوبت( 

 استفاده از کاهگل در نمای بیرونی گردید.چینی تا ارتفاع دو الی سه متر، 
فضله موش شبیه دانه  .ها به آن حتی االمکان جلوگیری شودنگهداری کبوتر باید طوری باشد که از ورود موشمحل  -

عالوه بر آن موش ها پی بنا را می کنند ومسیر برای سایر حیوانات باز  می ماند کبوتر با خوردن آن دچار بیماری میشود
و پوشاندن آن در طول سال با کاه و  افراد باالتر از سطح زمینقرار گرفتن در ورودی سنگ چینی پی بنا و  لذا .می شود

 .گل و گچ، تعبیه سوراخ های ورود کبوتران در ارتفاع های باال که دسترسی را برای سایر حیوانات سخت می کند
منبع بزرگ گیر باشد. به قول جهانگرد فرانسوی اصطالح آفتابحل نگهداری کبوتر باید رو به آفتاب )جنوب( و یا بهم -

ها پاک و خشک ضدعفونی در ایران آفتاب تابان و فراوان آن است؛ که با تابش خود النه و کاشان را از آلودگی
نماید. غیر از ضرورت نور مستقیم خورشید جهت النه کبوتر، نور خورشید جهت بدن حیوان نیز الزم است و النه رو می

بیشترین باز شو ها در جبهه جنوب د.  باشها نیز سودمند میو نمو جوجه به آفتاب، سود دوگانه در بردارد و برای رشد
قرار دارد و در پالن های مستطیل شکل کشیدگی بنا شرقی غربی بوده تا سطح افتابگیر بیشتر باشد و بازشو ها در 

 قسمت جنوبی قرار دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
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بدنه ساختمان در داخل و این منظور چوب هایی در . به کبوتر دوست دارد بلندتر از سطح النه ایستاده و یا استراحت کند -
خارج بنا متصل به دیوار قرار داده شده است تا کبوتر ها بتواند روی آن بنشینند. در قرا دادن این چوب ها به تعداد کبوتر 

 ها و برخورد نکردن آن ها توجه شده است.
م را فراهم کند و همچنین پای حیوان را مورد ازار قرار مصالح کف النه باید به گونه ای باشد که در زمستان گرمای الز -

به این منظور خاک و کاهگل مصالح مناسبی برای کف النه محسوب می شود ظرفیت گرمایی آن باالست و در   ندهد.
 گرم تر نگه می دارد.زمستان 

زندگی در حالتی که همیشه به  جَلد کردن کبوتر، یعنی شناساندن بام و محل زندگی کبوتر به او، عادت دادنش به محل -
کبوتر به رنگ سفید عالقه دارد لذا قسمتی از بنا را با این رنگ مشخص می کنند و این  .دگرد باز اشنگهداری ینقطه

بنا، تامین آرامش و غذای آن ها در فصل زمستان احداث به یافتن مجدد کبوتر ها هم کمک می کند. همچنین موقعیت 
 امر موثر است. در این

استوانه ای ساختن بنا در این امر موثر است چرا که مار در سطح منحنی نمی تواند حرکت  در هامحافظت در برابر مار -
 هایکبوترخانههمچنین ایجاد برجستگی ها در بدنه  .کند از طرفی کمربند گچی آهکی مانع از ادامه حرکت او است

        ها در بدنه موثر است.مکعبی در جلوگیری از حرکت مار 
 

  هاکبوترخانه معماریگونه های  -6

 خود در را کبوتر چهل هزار هزار تا میان ابعاد بناحسب  بر بناها این. شوند تقسیم می دسته دو به فرم بنا حیث از هاکبوترخانه
 .است شده سازی النه ساختمان درون )شطرنجی) میان در یک به صورت کبوتران این برای که جای میدهند

 در شده شناخته ترین کود مرغوب تولید کارخانه آن یعنی قتصادی عملکردا با همراه ی ایرانیهاکبوترخانه زیبای معماری
 تشدید به اصل به توجه با دانش فیزیک از استفاده همچون های کبوتر برج ساخت در دیگر علوم از .کسی پوشیده نیست بر جهان
 به قوی را بسیار ارتعاشات که برخاستن ناگهانی اثر در کبوتر هزار 25تا  هزار 04 حدود جمعی همزمان دسته پرواز و توجه منظور
 از گیری بهره و ثابت در حجمی سطح رساندن حداکثر به به خاطر ریاضیات و هندسه. است برده شده بهره عالمانه دارد، دنبال

دفاعی  تجهیزات ایجاد در که علومی است دیگر از جانوری و روانشناسی جانورشناسی انش د .ست چشمگیرا آن اصول زیباشناختی
 داخلی معماری .شده است می اعمال کبوتر دشمنان مبارزه با برای شیمیایی و مکانیکی، بیولوژیکی تمهیدات و کبوترخانه
 این و برانگیز است اعجاب فرم در تنوع سبب هم به و شکوه و گستردگی سبب هم به بناها این عظمت است؛ استثنایی هاکبوترخانه

 .ست کرده ا پیروی زیبایی فرم ز وهم ا وافر عملکرد از هم ایرانی آثار معماری سایر مانند بناها
 خود در را بیشتری های النه تا شدند می ساخته مانند استوانه شکل به فضا اکثر حد از گیری بهره به واسطهها کبوترخانه اغلب

 دارد. وجود النه هزار 5 تا بزرگ برج یک در و متر 00 تا 5 از آن قطر ،متر 20 تا 00 از برج کبوترخانه ارتفاع. دهد جای
 ینیرزمیز .7 ای استوانه چند .2  ساده ای استوانه .0) کلی شامل نوع پنجبه طور کلی به  را می توان ی ایرانهاکبوترخانهفرم 

 تقسیم بندی کرد. (چندضلعی به فرم برج های هزار جریب .5 یمکعب .4
 

  ای استوانه یهاکبوترخانه -6-1

 بر و نداشته سوراخی گونه ساختمان، هیچ ورودی درب ز غیرا نها بدنه آ که هستند شکلی ای های استوانهبرج هاکبوترخانه این
 خروج و ورود برایهایی  سوراخ آنها بدنه در که قرار داشته دانلفلف به موسوم گنبدهایی م(با شت)پ برج بزرگ ی فراز استوانه

 تأثیراز  جلوگیری ه نحو هاکبوترخانهاین  ساخت در جالب نکات از .تنپوشه می گفتند هاسوراخ این به .وجود داشته است کبوترها
 بزرگ استوانه یک همواره هاکبوترخانه نیا .بنای ساختمان است بر کبوتر هزاران ناگهانی از پرواز ناشی قوی بسیار ارتعاشات
 و پایداری منشاء. بوده است متصل خارجی تر استوانه کوچک چند یا یک هب آجر یا جنس چوب از اتصاالتی با که اند داشتهمرکزی 

ستوانه اصلی )خارجی( در جهت عمودی توسط ا. است بوده خارجی های همین استوانه به اتصالش داخلی، استحکام استوانه
پله به بام کند. ادامه این راهپله دوار راهروها را به هم متصل میشود. یک راهمیطبقه( تقسیم  7تا راهروهایی به چند طبقه )

اند پوشش سقف شود. راهروها بر روی طاقهای هاللی و گنبدهای نعلبکی شکل قرار گرفتهها، منتهی میکبوترخانه
غالب  .اند خود اختصاص داده به دیگر واعمیان ان را در تعداد بیشترین هاکبوترخانه نوع نیا .باشدگنبدی شکل میکبوترخانه
به واسطه بهره گیری از حد اکثر فضا به شکلی استوانه مانند ساخته می شدندتا النه های بیشتری را در خود جای ها کبوترخانه

. طراحی ورودی به اندازه ای بود تا کبوتران را به داخل پذیرا باشد و میهمانان نا خوانده را به اندرونی راهی نباشد و در عین دهند
سطح بیرونی را ساروج اندود تا مانع از فرسایش می شود. اهگلی مانع از زاد و ولد حشرات موذی چون ساس و کنه حال بدنه ک

. در بخش میان تهی باالی کبوتر خانه نیز دریچه هایی به جهت تبادل حرارتی و آمد و شد جریان هوا به داخل کبوتر محیطی گردد
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ای کویری ایران دارد و در میان کبوتر خانه نیز حفر چاهی به جهت تامین آب شرب خانه که قرابتی بسیار با بادگیرها استانه
تزئینات خارجی بستگی به اندازه برج دارد ولی حتی در  .کبوتران در صورت نزدیک نبودن آبگیر و جوی و رودخانه حفر می کردند
ت از ورود مارها مد نظر بوده است. نوارهای اندود گچ که چشمگیرترین انواع آن، احتماال دو عمل راه دادن کبوترها به داخل و ممانع

باشند زیرا ممکن است مارها روی دیوار استوانه خارج با استفاده از اند برای این منظور میگاهی با آهک با گل اخری رنگ شده
هایی آمدگیئین روی دیوار پیشبریهای زیر آن عالوه بر ایجاد پوشش تزهای آجری و گچسطح زیر کاهگل به باال بخزند قطاربندی

در برخی روستا ها از ترفند های متفاوتی برای مقابله با مار به کار  .توانند از آنها عبور کننداند که مارها غالباً نمیبوجود آورده
. کردند می دفن برج کف در و کردند می پر ماست از باریک را دهانه که سفالینی ظروف است، ماست خوردن عاشق میبردن مار

 جون نبود کوزه از خروج به قادر دیگر مراجعت در ولی خورد می ماست از و کوزه رفته داخل به مار برج، داخل به مار ورور از پس
 میشد. کشته و افتاده تله به مار ترفند این با و کرده پیدا حجم افزایش او ماست، بدن حوردن از پس

 

 مکعبی یهاکبوترخانه -6-2

نسبت به  کمترین تعداد بسیار هستند، از مستطیل یا مربع دارای پالنی مسکونی های مانند ساختمان ها هنخا تر کبو
 غرب شمال های شهرستان مرکزی و استان در خمین مانند شهرستان مناطق برخی در. برخوردار هستند ی استوانهایهاکبوترخانه

 یهاکبوترخانه برخالف مکعبی، یهاکبوترخانه در .وجود دارد هاکبوترخانه این از تعداد اندکی( خوانسار گلپایگان) استان اصفهان
 در که این است توجه جالب نکات از. اند قرار داشته ساختمان بدنه در ها تنپوشه نبوده و بام پشت از کبوترها ورود ای، راه ستوانها

 .شود خروجشان و ورود در و موجب سهولت و ها بنشینندآن  بر کبوترها شد تا می تعبیه چوبهایی ها نزدیک تنپوشه و خارجی بدنه
ارتعاشات  تأثیر از جلوگیری اند، برای داشته اثر ساختمان روی ارتعاشات، کمتر ساختمان، شکل توجه به با هاکبوترخانه نوع این در
تیرها استقبال  نشستن ازاینبه منظور  کبوترها که میکردند دیوارها بسنده بین ساختمان عرض طول و در چوبی تیرهای نصب به

یا  آب های جوی آبگیرها، بناها به این نزدیکی شد، رعایت می هانهکبوترخا انواع ساخت تمامی در که نکاتی دیگر از .میکردند
 حفر بهشرب کبوترها اقدام  آب تأمین منظور به هاند دور بود آب منابع از که ییهاکبوترخانهدسته از  آن در. ست ودها هاب رودخانه

 از استفاده .است آجر و چوب طور همین و گل مالت و خشت بیشتر هاکبوترخانهنوع  این در رفته کار به مصالح .می کردند چاه
 .به صو که است چوبی پوش تیز اغلب هاکبوترخانه سقف پوشش خانه هاست کبوتر دیگر انواع از بیش خانه کبوتر نوع این در چوب

 در بیشتر که را طولی دیوار دو ،کبوترخانه استحکام افزایش برایها کبوترخانه گونه این در. شود می اجرا دار شیب یا تخت رت
 به متعددی نقاط در را دیوار دو و کرده کشی کالف عرضی صورت به چوبی تیرهای توسط ،هستند وارده نیروهای خرابی معرض

 خروج و ورود و ندارد وجود کبوتران خروج و ورود های برجک بام روی ای استوانه کبوتر های برج برخالف .اند نموده متصل هم
 های تنبوشه( سفالی کوچک های استوانه ،برج بدنه باالیی های قسمت در منظور این برای گیرد می برج صورت بدنه از کبوترها
 منظور به باالیی درب. باشدمی ،پایین در یکی و باال در یکی دریچه دو دارای مکعبی یهاکبوترخانه. شده است داده قرار) کوچک
 .باشدمی ها کبوتر به دانه رساندن جهت سخت های زمستان همچون مواردی و در روبی برف ،بازرسی
 فضاهای کبوتر، های النه حداکثر ایجاد مصالح، حداقل بردن کار به: از عبارتند هاکبوترخانه ساخت در اساسی مسئله سه
 .ارتباطی

 است نداشته را بنا داخل به شدن وارد توان کبوتر جز به دیگری پرنده نوع هیچ که بود ای گونه به هاکبوترخانه ورودی طراحی
 حال عین در. کند می جلوگیری دیگر پرندگان ورود از و شده ساخته کبوتر های اندازه و ابعاد به توجه با ورودی که علت این به

 متقاطع های تیرچه با را بیشترداخل استحکام برای. گردید می کنه و ساس چون موذی حشرات ولد و زاد از مانع کاهگلی بدنه
سطحی خیلی لیز و و از طرفی ساروج  گردد محیطی فرسایش از مانع تا کردند می اندود ساروج را بیرونی سطح و نمودند می مسلح

شاخ قوچ به بدنه برج هم جنبه تزئینی داشته و هم بر اساس نصب  .لغزنده دارد و مارها توانایی باالتر رفتن از این سطح را ندارند
 .باشداعتقادات محلی برای جلوگیری از چشم زخم می

 

 ایران هایکبوترخانههای انواع  بررسی اجمالی تفاوت -7
گرفت با این تعریف استوانه ای ترکیبی و پیچیده و چند ضلعی در نظر  هایکبوترخانهاستوانه ای را مولد  هایکبوترخانهمیتوان 

ایران را می تواتن در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داد. مکعبی شکل و استوانه ای؛ که در جدول زیر به مقایسه  هایکبوترخانه
 اجمالی آن ها پرداخته شده است.
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 )ماخذ: نگارندگان( ایران هایکبوترخانههای انواع بررسی اجمالی تفاوت -1جدول 

وع
ن

 

 ورودی
نحوه برخورد 

 با بحث لرزش
 مصالح

برخورد با بحث 
 گنجایش

 اجزا
اقلیم و 

 موقعیت

ستن محل نش

 مقابل النه

ی
عب

مک
 

 بر روی جداره ها
 
 

 

کالف و کمربند 
های چوبی دور 
بنا و همچنین 
اتصاالت چوبی 
داخلی در صوورت 
وجود هسته 

دو دیوار مرکزی و 
را در نقاط 
متعددی به هم 

 متصل

سنگ. 
خشت. 
گل. 
 چوب

 در ابعاد بزرگتر

بدنه /  چینه
 اجری یا خشتی

/  کالف چوبی/ 
/  در برف روبی

/  ورودیدر 
ورودی کبوتر در 

 نوار گچی/  بدنه
هسته /  کنگره/ 

 داخلی

 سردسیر

 

 های چوبیکالف

ی
ه ا

وان
ست

ا
 

از فلفدان های 
 سقف

 

اتصاالت چوبی از 
استوانه مرکزی به 
استوانه بیرونی و 
یا طاق زنی بین 

ها  باعث ایجاد آن
یکپارچه و  سازه

 شود.مستحکم می

خشت و 
گل و 
 چوب

دارای ستون 
 مرکزی

بدنه خشت و 
قطار  / کاهگل

نوار /  گچی
 فلفلدان/  گچی

/  درب ورودی/ 
استوانه بیرونی و 

تنبوشه /  داخلی
 های سفالی

 گرمسیر

 

نشییییمنگته بیییا 
کاهگییل کییه از  
افتیییادن تخیییم  
پرنییییده هییییم  
جلییییییییوگیری 

 .کندمی

 

 رافیایی و زیستی منطقه آذربایجانویژگی های جغ -8
استان های آذربایجان غربی و شرقی در شمال غربی کشور ایران قرار دارند؛ این دو استان از مناطق ترک زبان ایران هستند 
که از شرق با شهرستان اردبیل، از غرب با کشور های ترکیه و عراق، از شمال با کشورهای ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، 

بیشتر دارای آب و هوای سرد کوهستانی بوده و کلّ ان و زنجان همسایگی دارند. این منطقه از جنوب با شهرستان های کردست
ای دارد. بر اساس ساختار متنوع و گسترده وپوگرافیت لذا این منطقه اندها و ارتفاعات تشکیل دادهرا کوه محدوده
است د آمدهای از ترکیب گیاهان در سطوح مختلف پوشش گیاهی در سطوح مختلف توپوگرافی به وجوویژه اکوسیستمهای ،طبیعی

حوزه های آبریز منطقه شامل دریاچه ارومیه، رودخانه ارس و ردخانه زاب  .کنندها به شکل جنگلها و مراتع خودنمایی میکه اهم آن
کوچک است، همچنین از مهم ترین رودخانه  های منطقه می توان به سیمینه رود، زرینه رود، آجی چای، صوفی چای اشاره کرد. 

منابع آبی مناسبی را برای رونق کشاورزی و باغ داری منطقه فراهم آورده است که به طبع آن ساز و کار های این رودخانه ها 
هستند که در زمینه مطلوب در کنار  هاکبوترخانهمرتبط با آن نیز توسعه یافته اند. از جمله این امکانات بومی برای توسعه کشاورزی 

 تقویت زمین های کشاورزی فراهم آورده اند. رودخانه ها و باغ ها جهت تولید کود و 
 

 در منطقه آذربایجان ایران:ها کبوترخانهنقشه پراکندگی های  -9
های مناطق در با اینکه بسیاری از کبوتر خانه

ها ند تعداد اندکی حدود ده تا از آنحال تخریب هست
به ثبت میراث فرهنگی رسیده است. در اینجا سعی 

یی که فعال بصورت هاکبوترخانهشده پراکندگی 
کامل تخریب نشده اند و قابل شناسایی اند بر اساس 

بیشترین ساختار و فرم معماری نشان داده شود. 
تمرکز این بناها در قسمت جنوبی دریاچه ارومیه و 
در کنار رود های منتهی به دریاچه است. شامل 

 ، بناب.شهرستان های مراغه، عجب شیر، میاندو اب

 
)ماخذ:  آذربایجانها در خانهکبوتر نقشه پراکندگی -1شکل 

 نگارندگان(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
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 بررسی و تحلیل نمونه های موردی -11
ولی با این وجود با ساخت  شوندکبوتر ها در مناطق سردسیر نسبت به مناطق مرکزی ایران که اقلیمی گرم دارند کمتر دیده می

ها حضور آنها در قدیم در این مناطق چشمگیر بوده و آنها سهم عظیمی در تهیه کود الزم در کشاورزی منطقه شده است. خانهکبوتر
ده در این منطقه متنوع است. از جمله ی آن کبوتر خانه ی صخره ای است که نمونه آن فقط در این منطقه دیها کبوترخانهمعماری 
 .به تفسیر در جدول زیر بررسی شده است ؛ کهمی شود
 

 )ماخذ: نگارندگان( بررسی و تحلیل نمونه های موردی -2جدول 

 ابعاد موقعیت قدمت نام
ورودی 
 کبوتر

ورودی 
 افراد

 تصویر مصالح شکل پالن

 تقی اباد

 
 متروکه

اواخر 
 قاجار

دهستان 
 زرینه رود.

 .اندوابیم
 مشجر باغ

 طول 9.0
 عرض 3.7
 ارتفاع 3.۰

ورودی  4
در 

ارتفاعات 
 مختلف

 ضلع 0
 غربی

مستطیل، 
 قرینه

ارتفاع 
گرفته از 

سطح زمین 
برای 
 رطوبت

 خشت

 

 نظام زاده

 
 متروکه

 پهلوی
 باغ تقی اباد.

 مشجر

 طول 9
 عرض ۰.5

3.30 
 ارتفاع

ورودی  9
در 

ارتفاعات 
 مختلف

ضلع 
 0غربی.

 مستطیل

متر  5تا 
اجر بقیه 
خشت 

  خام

 اوچ تپه قلعه

 
 فعال

اوایل 
 پهلوی

 مرحمت اباد.
 اندوابیم

 طول 05
8.20 
 عرض

 ارتفاع 5
 قلو 2

بازشو  04
 مشبک

 یورود 7
دو مربع با 
برج استوانه 

 میانی
 خشت

 

 قره سقال

 
 فعال

اواخر 
 قاجار

 باروق،
 اندوابیم

0۰.8 
 طول
04.7 
 عرض

 ارتفاع 3.5

 
ورودی 
 جنوبی

هشت 
ضلعی 

نامنتظم با 
برج هشت 

ضلعی 
 میانی

خشت 
 وکاهگل

 

 مراغه قاجار اسفستانج

 ارتفاع 9
 قطر 00.5
 متر 2

 طول قابها

ها  ورودی
در باالی 
 هر طبقه
روی 
 جداره

 

 یضلع 0۰
با برج 
هشت 
ضلعی 
 داخلی

خشت و 
 کاهگل

 

 رحمانلو
 متروکه

 پهلوی
دهستان 
دیزجرود، 
 عجب شیر

 طول 07
 عرض 02
 ارتفاع 9

ورودی 
کبوتران 
در نوار 
 باالیی

ورودی 
 غربی

استوانه ای 
دارای برج 

 میانی

خشت و 
 گل

 

 امیرفرهنگی
اواخر 
 قاجار

 بناب

 سه طبقه،
خانه باغ، 

کبوترخانه، 
 نگهبانی

بعد از 
مرمت 
ها ورودی

 تغییر کرد

 استوانه ای 
خشت و 

 گل
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 ابعاد موقعیت قدمت نام
ورودی 
 کبوتر

ورودی 
 افراد

 تصویر مصالح شکل پالن

  بناب قاجار یزدانی

ورودی 
کبوتران 
به تعداد 
کم در 
قسمت 
باالیی 

 بدنه

ورودی 
در 

قسمت 
 جنوبی

مکعب 
مستطیل 
با استوانه 
ای بیرون 
زده در 
 میان بنا

خشت و 
 کاه گل

 

 بناب معاصر قوشون قره
 طول 05
 عرض 00
 ارتفاع 9

ورودی 
کبوتر ها 
از روزنه 
هایی در 
قسمت 
 باالیی

 

معکب 
مستطیل 

با مستطیل 
 درون

اجر و 
 کاهگل

 

  عجب شیر پهلوی خلجان
دو برج 
 کنار هم

 

استوانه ای  
با النه های 
دست ساز و 

تیر های 
چوبی 

دورتا دور 
 تاج

خشت و 
 کاهگل

 

  بناب پهلوی دده خان

ورودی 
کبوتر به 
نظر می 
رسد در 

طی مرمت 
تغییر کرده 

 است.

در 
ورودی 

در 
قسمت 
 غربی

 یضلع 4
سنگ، 
خشت و 
 کاهگل

 

 صخره کند

 

 مراغه 

زیر زمینی 
به دهانه 

ای به قطر 
و  متر 4

به عمق 
2۰0 

 سانتی متر

باز شو و 
دسترسی 
فقط از 
 سقف

 یورود 7
در 

قسمت 
 جنوبی

 صخره ای
صخره و 

قلوه 
 سنگ

 

 

 نتیجه گیری -11
 هایکبوترخانههای منطقه آذربایجان دارای فرمی مکعبی شکل است و در این منطقه نمونه هایی از جمله خانهاکثر کبوتر

چاهی و صخره ای به چشم می خورد که مشابه آن در سایر نقاط کشور وجود ندارد در حالیکه که نمونه های آن با قدمت بیشتر در 
منطقه ی آذربایجان به عنوان نمونه های متفاوت از این بنا در سایر نقاط  هایکبوترخانهی کشور های همسایه وجود دارد.  بررس

ب و هوایی، مصالح در دسترس، الگو های گرفته شده آکشور نشان می دهد علت این تفاوت ناشی از ویژگی های محیطی، شرایط 
شکل و محل قرار گیری ورودی ها و روزنه ها، شکل النه ها،  از کشور های همسایه است. این الگو ها شامل فرم پالن، ساختار بنا،

 مصالح و تزیینات به کار برده شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد بیشترین پراکندگی در جنوب دریاچه ارومیه و در جوار رودخانه های سیمینه رود و زرینه رود 

دالیلی از جمله نقش مصالح، الگو برداری از کشورهای ی این منطقه عموما مربوط به دوره ی قاجار است به هاکبوترخانهاست. 
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ی این منطقه بصورت مکعب بودند و کاربرد آنها عالوه بر تولید کود، هاکبوترخانهاط ایران، برخالف سایر نقهمسایه و موارد دیگر، 
 تشخص دادن به باغ ها و نامه بری توسط کبوتران در دوران قدیم است.
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 1911(، زمستان 22 )پیاپی: 4سال ششم، شماره 

 
 

 

 یشناسداریپد میحواس از منظر پارادا یآثار معمار ینقد و بررس

     

 2محبوبه زمانی، *1آمنه سادات فتاحی معصوم
 30/10/99تاریخ دریافت:  

 05/11/99تاریخ پذیرش: 
 

  31713کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

که در  ستین دیرزمانیدارد،  دیتأک ییهمه حواس در ادراک فضا ریکه بر حضور فراگ یِمعمار عنوانبهحواس  یمعمار
 ،یکنون احساسبی یحواس با نقد معمار یمعمار نظرانصاحباست.  خودساختهنظرات را معطوف  یعرصه جهان

 ،ییبایز نشیآفر نیکنند که در ع انیب دهیچیپ یبیرکت عنوانبهرا  طیو مح یشده توسط معمار جادیاتمسفر ا کوشندمی
به  ای افتهیمدرن، شکل  یبصور محور معمار دگاهیدر تقابل با د دگاهید نی. اباشدمی یهمه احساسات آدم زانندهیبرانگ
 انیبه جر هامروز، عدم توج یمعمار یهابحراندوباره مورد توجه قرار گرفته است. معماران حواس معتقدند از  گرید یعبارت
 یانسان و معمار انیدوباره م ،یدارشناسیپدبر  هیبا تک توانمیباشد که یتوسط مخاطب م ریفراگ یو تجربه ادراک یزندگ
 یستیدر جستجو چ یدارشناسیپد او به ارمغان آورد. یرا برا طیو مح یمتفاوت و نو از معمار یبرقرار کرده و درک یآشت
نقادانه دارد، که اساس کار  ینگاه شهیاند نیدر آن است. ا یانداختن زندگ انیها و به جریروداشیپ، فارغ از هادهیپد

خود،  یچند حس یبا محصول معمار ،پدیدارشناسی هایبنیانبر  هیدارند با تک یسع هاآنمعماران حواس قرار گرفته است. 
 دنیحواس با به چالش کش یکه معمار شودمیمطرح  هیفرض نیا نیبنابرا؛ فلسفه جامع عمل بپوشانند نیا هایاندیشهبه 

همه حواس او، برقرار  ختنیو انسان با برانگ یمعمار نیب یقو یادراک وندیپ تواندیمعاصر، م روحبی اصطالحبه یمعمار
سنجش  منظوربه یدارشناسیشالوده پد یبر مبنا یچند حس یآثار معمار یپژوهش، نقد و بررس نیا یسازد. هدف اصل

محتـوا بوده و بـر  ـلیاز نـوع تحل ،یفـی. روش انجام پژوهش، کباشدمیدر عمل  هاآنمعماران  یهاگفته تیموفق زانیم
مطالب موجود  ریو تفس فیتوص ل،یتحل ان،یاساس ب یاو کتابخانه یمطالعه اسناد مباحث استوار است، یاسـتدالل منطقـ

 یارهایبر مع هیتکبا  اندتوانستهاست که معماران حواس  نیا انگریپژوهش ب جی. نتادهدمیمقاله را شکل  نیدر ا
 یا ستهیموفق و شا یادراک همه جانبه توسط مخاطب، آثار نهیخود در زم دارشناسانهیپد یهاشهیبر اند یمبتن یارزشگذار

 متبلور سازند. هاآنرا در  یچند حس یمعمار یآورند و معنا دیرا پد
 

 بدن ،یادراک، نقد معمار ،پدیدارشناسیحواس،  یمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 afattahi@mshdiau.ac.ir )نویسنده مسئول( پژوهشگر دوره دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، -1

 پژوهشگر دوره دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد -2



 

12 

 

ره 
ما

 ش
م،

شش
ل 

سا
4 

ی: 
یاپ

)پ
22

ن 
ستا

زم
 ،)

19
11

 

 مقدمه -1
 ،یگذارند. مخاطبِ اثر معمار یاثر متقابل م گریکدی یاست که رو طیاز مح یحس یاز تجربه ها یچندوجه یقلمرو ،یمعمار

انسان با فضا را  یارتباط یهاراه ۀکه هم یچندحس یا. داشتن تجربهکندیو ادراک م افتیخود اطالعات را در یحس یقوا ۀلیوسبه
. در کندیهدف را دنبال م نیاست که هم یحواس عنوان ی. معماردیافزایشده مخلق یفضا یناو غ تیفیقرار دهد، بر ک ریتحت تأث

دارد.  ینگه م زهایچ یکیما را در نزد یمعمار نیا توجه دارد. یحواس آدم ۀای است که بر حضور هم ی، معمارحواس یواقع معمار
 یینمایس ریامر را به کمک تعاب نیا میکند. خواستار تماس و توجه است. اگر که بخواه یحساس م اتی. به جزئبرد یما را به درون م

پاالسما،  دهی( به عق117، 1339 ،یرازی)ش ردیگ یم کینزد ی، نمادور یاز نما شتریب یچندحس یگفت: که معمار دیبا م،یکن انیب
در  اسیفضا، ماده و مق یها تیفی. کونددیپ یبودن به واسطه حواس به وقوع م یانجیم نیما و جهان است و ا قیهنر تلف یمعمار»

انسان  یو ادراک همه جانبه از فضا را برا شودمی می، اسکلت و عضله بدن به طور هماهنگ تقسپوست، زبان ،ینیچشم، گوش، ب
 نی(. بر اKader,2019:2)«کنند. یحواس انسان، طراح یبرا دیمعماران با» نیبنابرا ؛(1339:17)پاالسما،« آورند.یبه همراه م

شکل گرفته است. چرا که به اعتقاد  پدیدارشناسیفلسفه  هیمدرن و برپا یمعمار کردیحواس در تقابل با رو یمعمار دگاهیباور، د
ستانده  یسازد و معنا را از معمار ینم ریخود، در جهان بودن را امکان پذ یهندس انهیعملکرد گرا کردیمدرن با رو یمعمار»شولتز، 

ه بودن است و به تجرب یستیفرمال یمعمار کیامروز  یمعمار (Norberg-Schulz, 2000، به نقل از 7،1339 السما،)پا «است.
در  یانداختن زندگ انیو به جر یگوهر معمار افتنیبه دنبال  پدیدارشناسی توجه است. یب طیاو از مح ریو حضور انشان و درک فراگ

پسا  یمعمار یها انیبر جر ریکتمان ناپذ یریتاث ،یعیمصنوع و طب طینقادانه خود به مح کردیبه رو تیبا عنا شهیاند نیآن است. ا
و  هاآن تیبه ماه دنیرس منظوربهها،  یداور شیفارغ از پ دهیشناخت پد افتنی تیاهم رات،یتاث نیاز ا یکی ؛ ومدرن نهاده است

 هیدارند با تک یاساس کار معماران حواس بوده که سع یفکر یامبن نی( ا19، 1390 ،ی. )پورعلباشدمیها  دهیپد یداریپد یچگونگ
مفهوم  یفلسفه جامع عمل بپوشانند. با بررس نیا هایاندیشهخود، به  یچند حس یبا محصول معمار ،پدیدارشناسی هایبنیانبر 

خود  یپروژه ها تیدر اکثر ،یدهند که معماران چند حس ینشان م جیحواس، نتا یآثار برجسته در حوزه معمار و نقد پدیدارشناسی
 یاری، او را در درک کامل فضا شودمیهمه حواس مخاطب  ختنیکه باعث برانگ شیخو یبر اتمسفر معمار هیاند با تک-توانسته

 را ارتقا بخشد. یاو و معمار نیرساند و ارتباط ب

 

 قیتحق یپرسش ها -2

 باشد؟ یدر حوزه معمار یدارشناسیپد یدرآوردن باورها تینیآثار در به ع یابیارز ید مبناتوانمی مولفه هاییچه  -1
 معاصر و انسان را کم کنند؟ یخود، فاصله معمار کردیبا رو اندتوانسته زانیچه م معماران حواس به -1

 

 قیتحق هیفرض -3
 وندیپ تواندیمعاصر، م روحبی اصطالحبه یمعمار دنیو با به چالش کش دارشناسانهیپد یبر انگاره ها یحواس، متک یمعمار

 همه حواس او، برقرار سازد. ختنیبرانگ قیو انسان، از طر یمعمار نیب یقو یادراک
 

 پیشینه تحقیق -4
در زمینه فلسفه پدیدارشناسی تحقیقات گسترده ای در حوزه های مختلف انجام شده است. با این وجود نقد معماری چند حسی 

 ت نیز به طوربر پایه معیارهای ارزشگذاری در اندیشه پدیدارشناسی کمتر مورد توجه بوده است. پیرامون نقد و مطالعاتی از این دس
و تحقیقاتی که بر پایه دسته بندی های رایج در مبحث نقد، معماری چند حسی را بررسی و نقد نمایند،  1کامل خال وجود دارد

به بررسی  1د به تحقیقات در این زمینه عملکردی نو ببخشد. جدول توانمیتاکنون مشاهده نشده است. از این منظر این پژوهش 
 نجام شده مرتبط می پردازد.های اپیشینه پژوهش

 
 
 
 
 

                                                           

 .یتهران: کتابکده کسر ،ی(، نقدباز1391) مان،یا یسیمراجعه شود به رئ رانیرکود نقد در ا لیانواع دال رامونیپ شتریمطالعه ب یبرا - 1



 

19 

 

ره 
ما

 ش
م،

شش
ل 

سا
4 

ی: 
یاپ

)پ
22

ن 
ستا

زم
 ،)

19
11

 

 پژوهش. نهیشیپ -1جدول 

 جهینت پژوهشگر سال

1393 
نصیرسالمی و 

 سوهانگیر
بر آثار معماری منتخب، الگوهای خلق فضا  هاآنو انطباق  با بررسی شش پارادیم پسامدرن

 در هر پارادایم از جمله پدیدارشناسی را ارائه نمودند.

 زومتور 1393
کار خود را مورد  یهایژگیو نیاز دانش و دوق هنر، مهمتر یازهیو با آم ینیزبیبا دقت و ت
 دهدمیکاوش قرار 

 ، معیارهای این پارادایم را برشمردندپدیدارشناسیبا تحلیل یک بنا بر مبنای رویکرد  کاکوئی و رئیسی 1393

1390 
صافیان، انصاری، 
 غفاری و مسعود

چگونگی ترجمان مکانیت در قالب هنر معماری را ضمن نقد معماری بی هویت امروزی، 
 تبیین می کنند.

 بررسی نظریات هایدگر و هوسرل و نقد معماری از نظر این دو پورعلی 1390

 پدیدارشناسیبازخوانی و تحلیل یک اثر از آلوار آلتو با روش  شیرازی 1339

 پاالسما 1339
طرحِ کنش متقابل میان کالبدِ انسان  ،به استبدادِ بینایی که در دوران مدرن نسبتا نقد جدی ب

 را بیان میدارد. و محیط اطراف اش

2009 Shirazi 
به بررسی آثار معمارانی مانند آندو پرداخته، وجوه  پدیدارشناسیبا ریشه یابی فلسفه 

 پدیدارشناسانه ای معماری او را تبیین نموده است.

 یو اکبر رومندین 1397
ادراک همه جانبه را در  داشته اند که یمعماران ییدر شناسا یسع ،یفلسف یبر مبان هیبا تک
 به منصه ظهور رساندند یمعمار

1397 
امامی، نوروز برازجانی 

 و صافیان
 تحلیلی پدیدارشناسانه، معماری مدرن و سنتی را بررسی نموده اند. با

 فالمکی و اکبری 1395
فلسفی پدیدارشناسی، به بررسی ادراک و احساس در روند تجربه فضای زیسته افراد  برمبنای

 می پردازند.

1391 
-هال، پاالسما و پرز

 گومز
 ینقش حیدر تشر یاند، هر کدام سع وستهیبه هم پ یسه نوشتار مجزا که به لحاظ موضوع

 .کندیم فایا یشناسانه، در معمار داریپد یو تجربه  یدارند که ادراک انسان

 یرازیش 1391
پدیدارشناسی در معماری نه یک مکتب که یک گفتمان تلقی میشود و باید بذای تلفیق این 

 دو معیارهای عملیاتی تدوین کرد

1397 
ابوترابی و عظیمی 

 حسن آبادی

با تاکید بر جدایی انسان و محیط در عصر حاضر به بررسی عوامل موثر در نظام طراحی 
حواس انسانی، عوامل ماهوی، نیروهای بیرونی و توجه به سکانس حسی در چهار بخش 

 های موثر پرداخته، راهکارهای کاربردی منطبق بر مفاهیم را ارائه نموده اند

 

 قیتحق روش -5
 ـنیچن هم. اسـت اسـتوار مباحث یمنطقـ اسـتدالل بـر و محتـوا ـلیتحل نـوع از ،یفیتوص مقالـه، ـنیا در ـقیتحق روش

. دهنـد یم لیتشـک را مقالـه ـنیا در موجـود مطالـب ریتفسـ و ـفیتوص ـل،یتحل ـان،یب اسـاس یا کتابخانـه و یاسـناد مطالعـه
 یبرا محقق. بسنجد را دهیپد کی تیماه خواهد یم و است موضوع بودن چگونه و یستیچ دنبال به محقق یفیتوص قیتحق در
 را هاآن و نداشته یدخالت ها دهیپد تیوضع و تیموقع در او نیهمچن. دارد یمحکم یاستدالل گاه هیتک به ازین ل،یدال هیتوج و نییتب

 کشف به است ممکن قاتیتحق نیا. یپردازدم حیتشر و فیتوص به کرده، مطالعه دارد وجود را آنچه صرفا و کند ینم یدستکار
 یمحتوا یفیک و ینیع فیتوص دار، نظام صورت به ،یفیتوص قیتحق یمحتوا لیتحل نوع در. شود منجر هینظر ارائه و نیقوان

 نیا در. دارد وجود متنها در مستتر یامهایپ یها یژگیو لیتحل بر یخاص دیتاک. شودمی انجام فضاها و ها دهیپد متنها، م،یمفاه
 استدالل( 1397 ا،ین حافظ. )ردیگ یم قرار توجه مورد یانسان صیخصا و کنشها رفتارها، و پرداخته متن ریتفس و لیتحل به روش
 جهینت هاآن وندیپ از تا سازد یم برقرار منظم و قیدق یارتباط حکم، ای هیقض چند نیب ذهن آن در که است یندیفرا زین یمنطق

 (1393 ،ییمصطفا و زارع). شودمی لیتبد حیصر و ینیقی ینسبت به مبهم ینسبت بیترت نیا به. شود حاصل
 

 مبانی نظری -6

 در معماری پدیدارشناسیرهیافت پارادایم  -6-1
بوده  یاز حواس آدم یبخش اعظم ایهمه  زانندهیبرانگ ش،یدایاست که از همان آغاز پ یهنر ی، معمارنظرانصاحببه زعم 

 ریو نفس گ میعظ ییبناها ،یمعمار خیتار یدورانها یوجود داشته است. در برخ ادیز ایکم  خیدر طول تار یختگیبرانگ نیاست. ا
خود  یدرک فضاها یبرا هاآن عیرا معطوف خود کرده و از جم یساخته شده که هم در زمان خود و هم در زمان حال، حواس آدم
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 یزندگ یها طیمح یتیفیکیخود را ازدست داد و سبب ب نیشیارزش پ روند نیوجود با ظهور عصر مدرن ا نیا اب. ردیگیکمک م
 جادیشده و امکان ا طیانسان و مح نیب ییشده است. در واقع ادراک بصر محور که در دوران مدرن غالب بود، باعث جدا یامروز
ما را  یینایب» پاالسما معتقد استاز او سلب نموده است.  ،را یحواس آدم عیجم یریبا به کارگ طیدرک همه جانبه از مح کی 

بودن  یانسانریغ»(31، 1339پاالسما، ) «سازد.یمتحد م رامونیما را با جهان پ یاکات حسادر ریکه سا یدر حال کندیاز جهان جدا م
 یسلطه جینتا ینیگز ییو جدا ییانزواگرا گر،ید ریدر نظام حواس ما دانست؛ به تعب ادلعدم تع امدیپ توانمیمعاصر را  یمعمار

امر ما را از  نیاست. چرا که ا دهیانجام طیاز مح نیفقدان ادراک راست جهیحواس و در نت گریسلطه به سرکوب د نیچشم است؛ و ا
 (137، 1391و بندر آباد،  ی)چراغچ« .داردیانسان باز م یدرک ابعاد متنوع وجود

ه و در انسانی ک شودمیالبته شاید این نکته بیان شود که خواه یا ناخواه، بینایی اولین حسی است که در ادراک پدیده ها پیشرو 
مهمترین ویژگی آثار معماری »درک همه جانبه ببندد.  منظوربهبینایی او مشکلی ندارد، ممکن است راه را بر کارکرد دیگر حواس 

تنها پس از ورود و واقع شدن در حالت های فضا، دیگر ویژگی های حسی به تدریج  ؛ ودر درجه نخست، ویژگی بصری آنهاست
بر آن اذعان دارند اینکه روند معماری در تاریخ، بر این پیشرو بودن  نظرانصاحباما آنچه  (11، 1333)حائری، « عارض می شوند.

در تاریخ »بینایی صحه گذاشته و بدان برتری بخشیده است و با این کار مانع بروز نقش دیگر حواس در درک محیط شده اند. 
مثال در معماری کالسیک یونانی، کمال بصری اساس ؛ استمعماری غرب همیشه در فرایند ادراک، برتری با قوه بینایی بوده 

ترکیب معمارانه بوده، در دوران رنسانس با اینکه حواس پنجگانه مبنای ادراک قرار داشتند، اما در روندی سلسه مراتبی، دید اهمیت 
این  ؛ وا حاکم بر فرهنگ غربی نمودمحور ر -اول را داشت. اختراع پرسپکتیو نیز بر این امر تاکیدی مضاعف گذاشته و پارادایم بصر

 (117، 1339)شیرازی،« سلطه بینایی تا دوران مدرن ادامه یافته، باعث شده ما ادراکی ناقص از محیط خویش داشته باشیم.
در معماری بوده است. پدیدارشناسی در واقع شاخه ای  پدیدارشناسیبر این مبنا، این فقدان یکی از دالیل مطرح شدن رویکرد 

که این اما ادموند هوسرل بود ؛ رسد. استفاده از این واژه به فیلسوفانی چون المبرت، هردر، کانت، فیخته و هگل می1ز فلسفه استا
های مهم در عرصه معرفت شناسی قرن بیستم شناسی به روش هوسرل، از دگرگونیپدیدار» .عنوان را بسط و گسترش داد

های دکارت، میل و بیکن، در رهیافت تجربه گرایانه آغاز شد که علم مدرن متاثر از اندیشهاین طرح از آنجا  ؛ وشودمیمحسوب 
خود، میان علوم طبیعی و علوم ماوراء طبیعی گسست ایجاد کردند. هوسرل با رد شیوه کسب آگاهی از طریق آزمایش تجربی و نیز 

)فالمکی و اکبری،  1عی فلسفه تلفیقی را پی ریزی کرد.بازسازی ذهنی و نسبت دادن برخی قضایای ذهنی به واقعیت عینی، نو
و  دگریها نیبه بعد با ترجمه آثار مارت یالدیاز اواخر دهه هفتاد م کردیرو( این Verneaux& Wahl ,1997به نقل از  9، 1395

 گرفته است.و مورد توجه قرار  افتهیراه  یو شهرساز یمعمار یبه حوزه تخصص یمرلوپونت سیگاستون باشالرد و مور
: سیداشته باشد. به زعم کاستون هر تواندیم یگاهیسوال مطرح بوده که فلسفه چه جا نیهمواره ا ،یدر برخورد با فهم معمار

که اغلب  یما به معمار کردیرو یانگاشت ها شیپ دنیبه چالش کش یعنی؛ است یاغلب پرسش گر یسهم فلسفه در معمار»
باور  نی(. بر اهریسبه نقل از  93، 1391 ،یرازی)ش «آن. یبر رو دینو و جد یناتسان گشودن امکا نیمفروض دانسته شده اند و بد

. چرا که این اندیشه به دنبال آن است تا به مخاطب کمک کند با ایجاد رابطه صمیمانه و ابدی یم یا ژهیو یگاهیجا یدارشناسیپد
مناسب  اریبس یداند، بلکه آن را روش یاز فلسفه نم یمتداول وهیرا ش یدارشناسیشولتز پدنزدیک با اثر، حقیقت آن را درک کند. 

 ی را به گفته هوسرلدارشناسیکه پد نیاز ابا این وجود جدا  (15، 1391کند. )شولتز،  یم ینفوذ در وجود جهان روزمره معرف یبرا
یا به گفته  افتیگوهر دربه زعم مرلوپونتی  او ی دنید ۀویش ایروش  کی یا در نظر هایدگر و شولتز، میبدان زهایبه خودچ یبازگشت

از آن جهت که خصلتی عملی دارد و میتواند در درک  پدیدارشناسی، پارادایم ستمیس کیکنش است تا  ایطرز کار  ینوعموران، 
 (,12Shirazi,2009)3معماری و محیط کمک های شایانی نماید، مورد توجه نظریه پردازان معماری قرار گرفته است. 

معماری عین و ذهن از یکدیگر جدا نیستند و درک مخاطب، بر مبنای تلفیق این دو در روند آگاهی یافتن از  پدیدارشناسیدر 
معماری خبری از دوگانه انگاری دکارتی یعنی جدایی بین سوژه و ابژه نیست، بلکه بهره گیری  پدیدارشناسیدر »دهد. پدیده رخ می

ما را  یدرمعمار یدارشناسیپد» ( ادوارد فور معتقد است33، 1393)پنج تنی و همکاران،  1در فهم است. از وحدت و یگانگی کامل

                                                           
قلمرو  نیاست و ا داریشود، پد یکه ظاهر م یزیاست، چون هر چ داریشناخت پد ایعبارت از مطالعه  یشناس داریپد» گیالبته به گفته دارتن -1

 (31، 1393و همکاران،  یبه نقل از پنج تن گی)دارتن« قرار داد. ی مانند فلسفهآن را در محدوده علم خاص توانیدر عمل نامحدود است و نم
هوسرل با به کارگیری روش پدیده شناسی به این نکته میرسد که آگاهی نه ذهنی و نه عینی، بلکه نقطه تالقی عین و ذهن است، ساختار  -1

 (39، 1337همبستگی دارند. )پرتوی، اقدامات ادراکی با اشیای مورد ادراک 
آن را نه مکتبی فلسفی که یک جنبش می خواند و برخی  لبرگیاشپبرخی پدیدار شناسی را روش معرفی کرده اند ) هایدگر، پاالسما، شولتز(  -3

دارشناسی یک راه و روش متقن و لفظ حلقه فکری را اطالق نموده است، اگر چه شاید نتوان در عمل این حلقه را یافت. در هر حال پدی به آن
 (1391برای مطالعه بیشتر رجوع شود به شیرازی، مشخص نیست و به اندازه پدیدارشناسان، راه برای استفاده از این مفهوم در عمل وجود دارد. )

پدیده شناسی وجودی سارتر پدیدارشناسی به عنوان رهیافتی فلسفی در قرن بیستم، صورت های مختلفی دارد، میان پدیده شناسی هوسرل،  -1
 (10، 1395و مرلوپنتی و پدیده شناسی هرمنوتیک هایدگر و پل ریکور می توان تمایز قائل شد. )فالمکی و اکبری، 
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2000 به نقل از 91، 1391)شیرازی، « .میفهم کن یکپارچه ،1مانجهان  - ستیاز ز یرا چونان بخش یسازد تا معمار یقادر م

Führ) 
 

یو کارکرد آن در معمار یدارشناسیپد تیماه -1 شکل  

 
ها، پیش داوری های ذهنی توان متکی نبودن به شرایط و بستر پدیدهدر معماری می پدیدارشناسیبر این اساس از ویژگی های 

او، پیش فرض های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی شخص، علم و تکنولوژی امروزی اشاره نمود. این پیش فرض ها به آگاهی ما 
مثال در  عنوانبه( 1( )تصویر 51، 1390شوند )پورعلی،کنیم میجهت داده، مانع از تحقق تجربه ناب جهانی که در آن زندگی می

ناب  به دهد، قرار نظر مد را طرح آور الزام طرایو ش ،یکیزیآنکه مکان، برنامه فپیش از  طراحی یک کودکستان، معمار پدیدارشناس
با  ،ینظر مرب رزی آنجا در کودک که تاس ییاو جا ی. کودکستان براشدیاندیکودکستان م تماهی به نسبت یو باور عموم یآگاه -

..... روشن است که این رویکرد، به دور کند یرا تجربه م یاجتماع یکند، زندگ یم ازیب ند،یب یم آموزد،می خود االنس هم سن و
 (11، 1390واسطه ذهن، ماهیت اثر را در نظر میگیرند. )پورعلی،از عنایت به کودکستانی معین، با بازگشت بی

د گفتمان توانمیدر معماری، جایگاهی فلسفی ندارد و به گفته شیرازی  1در نهایت اینکه پدیدارشناسی با رویکردی که دارد
یک گفتمان نامید، گفتمانی پویا و در حال پیشرفت که واجد  توانمیپدیدارشناسی در معماری و تحلیل محیط را »تلقی شود: 

های بنیادین معمارانه ای همچون مکان، فضا، دریافت، حرکت، تن، دغدغه ها و درون مایه های مشترک در رابطه با پرسش
زم است که این فرایند با خوانشی انتقادی، در نظر و عمل، متون و ادبیات تولیدی را بیازماید، با دیگر طبیعت، درک و حس است. ال

های دانش به گفتگویی مداوم کشاند و کوتاهی و کاستی ها را اصالح نماید و تبدیل به یک گفتمان خودانتقاد و اندیشه ها و عرصه
تواند فاصله بین مخاطب و ادراک او را با معماری ز منظر معماران حواس می( این گفتمان ا91، 1391)شیرازی، « شود. خالق

به آن شده، خارج  لیمعنا که امروز تبد یو ب یظاهر ۀپوست کیاز  دیبا یمعمار» امروزی، از میان بردارد. احساسبیناموزون و 
از  دارشناسانهیپد ینسازد. خوانش و تفکر یو ساختگ یلیصرفا تخ ییایدارد، و ما را ساکن دن انیرا ب یبتواند تجارب هست دیشود، با

را دوباره به  یزندگو از این راه به درون خود اثر رجوع کند  ،رودفراتر  یو انتزاع یصرفا صور لیتحل کیاز سطح  دتوانمیی معمار
 (17، 1397 ،همکارانو  ی)امام «بنا بازگردانند.

 

 معماری حواس و معیارهای ارزیابی آثار بر مبنای اندیشه پدیدارشناسی -6-2 
« ستجهان ا –در  –مهم ترین پدیده نشان دهنده بودن »، شودمیمعماری یاد  عنوانبهفضای ساخت دست بشر که از آن 

در  دارشناسیپد لسوفانیف یهاشهیاند ریتاث( و بر این مبنا شناخت آن مورد توجه پدیدارشناسان است. 15، 1395)فالمکی و اکبری، 
. شودمیپیگیری  زومتور تریهال و پ ونیپاالسما، است یوهانیشولتز، آلبرتو پرزگومز،  نیستیهمچون کر یتوسط افراد یحوزه معمار

                                                           
1 lifeworld 

د، پدیدارشناسی با رویکرد اصلی مطرح می شود، توصیفی و هرمنوتیکی، هوسرل معتقد است پدیدار امری آشکار است ولی هایدگر می گوی -1
دارد غیرممکن است و توصیف دربردارنده تاویل است. یبدوا آشکار و هم پنهان است. از نظر او توصیف خالص پدیده آنچنان که هوسرل عنوان م

 (1397) برای مطالعه بیشتر رجوع شود به امامی و همکاران، 

 
 

تلفیق   
عینیت   
و   
ذهنیت   

چیستی  
یپدیدارشناس  

 بازگشت به خود چیزها )هوسرل(

 شیوه ای از دیدن )هایدگر(

تز(روشی برای نفوذ به جهان )شول  

 طرز متفاوتی از کنش )موران(

 گوهر دریافت )مرلوپنتی(

نگ(پدیدار)دارتنیمطالعه و شناخت   

ر  عدم اتکا بر بست
 پدیده

  عدم اتکا بر پیش
،  فرضهای فرهنگی

 اجتماعی و عقیدتی

وژی عدم اتکا بر تکنول
 و علم

  تجربه و آگاهیِ
 ناب
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ته برجسته ترین وجه پدیده شناسیِ فضای ساخته شده، ایده معماری چند حسی است که توسط این معماران بسط و گسترش یاف
-فرا می شودمیاست. ایشان، با تاکید بر معماری حواس، آدمی را به تجربه لمس فضا که باعث ادراک تدریجی و جز به جزء آن 

پدیدارشناسی هنر ظریف مواجهه با جهان است و معمار ملزم به کشف و بیان همین مواجهه بنیادین است و این مواجهه را »خوانند. 
 م،یکن یآن حرکت م انیاز م م،یشویبا آن مواجه م م،یشو یم کینزد شیبا تن خو ۀما به بنا در رابط در قالب بنا گزارش می دهد.

، 1339)شیرازی، « بخشد. یکند و قاب میم تیتفکرات را هداوها  افتیکنش ها، در ؛ی. معمارمیریگ یو آن را در عمل به کار م
 (Palasmaa 1996به نقل از 113

توان نتیجه عدم تعادل در شد، بیگانگی و جدایی انسان از محیط و معماری در عصر حاضر را می همان طور که پیشتر اشاره
 یم نیدر کتاب چشمان پوست، چن یپاالسما از قول مرلوپونتیابی کرد. نظام حواس آدمی در فهم و درک بین پدیده ها، ریشه 

 یمن در مجموع با تمام وجود، خودم را درک م ست،ین ییو شنوا ییبساوا ،یبصر یاز داده ها یادراک من مجموعه ا»: سدینو
ما ی گرفتن بدن و حواس و عدم تعادل در دستگاه حس دهیناد جهینت توانمیرا  یامروز یشهرها یبودن معمار یانسان ریغ کنم.

معماری، بیش از دیگر صور هنر، »( استیون هال می گوید: Merleau-Ponty 1964به نقل از 1339)پاالسما، .« قلمداد کرد
واسطۀ ماست. گذر زمان؛ نور، سایه و شفافیت؛ پدیدۀ رنگ، بافت، ماده و جزئیات، همگی در تجربۀ کامل درگیر ادراکات حسی بی

ان، )هال و دیگر.« های ادراک را برانگیزدتواند تمامی حواس و تمامی پیچیدگیتنها معماری است که می ....معماری نقش دارند. 
 یدر حد اثر صور یمعمار»سبب شده  یانسان یحواس و خاطرات ذهن گرید یهادر دوره معاصر، عدم توجه به جنبه (51، 1391

به اثر  یبعد. نگرش تکابدیتنزل  تیو نه خود هو تیهو کی ریتصو شینما یاوقات برا یگاه یحت ،یغیتبل ییهمچون تابلو
راحت و  ادراک اثرآنکه اصل و جوهره آن و فضا ما را به خود فراخواند. هرچقدر که  یب ،از آن شده یسطح یسبب برداشت یمعمار

به زعم منتقدان بینایی محوری معماری معاصر،  (1391 ،ی)اکبر «.گرددیدشوارتر م زیآن ن یو جاودنگ یماندگار ،افتدبیاتفاق  عیسر
معماری و مخاطب، انسان در فضاهای معماری و شهرسازی گراست. با از دست دادن قدرت ارتباطی موثر بین خودشیفته و پوچ

احساس غریبگی می کند و هم اکنون سلطه با تصویری بازارپسند است که موجب شده معماری ادراکی لحظه ای داشته باشد و 
 (11، 1393)نیرومند و اکبری،  آگاهی از طریق تجربه و برانگیخته شدن احساسات ناب آدمی اتفاق نیفتد.

 یمعتبر معمار زیجوا یو اهدا دنکیم دایورود پ یبه موضوع معمار یدارشناسیاز منظر پد با این رویکرد انتقادی،حواس  یمعمار
اثر بر مبنای تفکرات معماران این حوزه، موضوع دارد.  نیبه ا ینشان از توجه عرصه جهان ر،یاخ یدر سالها یبه آثار چند حس

کار گیری تخیل و حافظه تجربی ها و بهو پیام حواسبا بهره گیری از همه تلقی شود که  ارزش حسیواجد د توانمیوقتی معماری 
معماران  آثار» یوهانی پاالسما . به زعمحداکثر ارتباط را برقرار کنداو و با  دهشباعث فهم کامل از فضای معماری  ،مخاطب خود

اما احساسات مخاطب  ،ضرورتاً پرداخت زیبایی شناسانه نشده استهای آنان تشعشعی مقتدرانه از عمق احساس است؛ پروژهحواس 
(. زومتور نیز بر 113، 1339)پاالسما، .« کنندپاسخ را در ذهن مردم مطرح میهایی بیدارد و پرسشانگیزد، او را به فکر وامیرا برمی

ثر ا» بندی است. های ترکیبز اصول و فرمولدر فضاست که فراتر ا« حسی»دنبال خلق کند بهگذارد و بیان میاین امر صحه می
ها و محتوایش اتمسفر پرقدرتی بیافریند که های اثر هنری برخوردار باشد که ترکیب فرمتواند از کیفیتمعماری تنها زمانی می

ی انسان را اعم از و زمانی این تأثیرگذاری تام و تمام است که اثر بتواند کل سرشت وجود بتواند مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد
معماری ناگزیر است فضاهای »آندو نیز معتقد است:  (15، 1393زومتور، « )ادراکات حسی پنج گانۀ او و جان وی را تسخیر کند.
شود را بسازد. بدین منظور من باید بنایی ایجاد کنم که در او احساس وجودی زندگی را که موجب رشد فیزیکی و روانی انسان می

هال  (3، 1395)آندو، « د خشک و بیروح فقط به صورت بصری در فرد ایجاد شود.توانمیپشتیبان او باشد. این احساس ن بیافریند و
ادراک در فضای معماری در گرو حرکت در فضا » در کتاب پاراالکس خود از سیالیت فضایی نام می برد و در تعریف آن میگوید: 

، تنها ادراک بصری و . تا زمانی که مخاطب در فضا به حرکت درنیامدهشودمیحس ها است که در نهایت منجر به کارگیری سایر 
، گیر انسان با جهان رخ دهد و ادراک کامل حاصل آید، باید او را در اصطالحبهاما اگر بخواهیم ؛ حس بینایی او با فضا درگیر است

به نقل از  70، 1393)ابراهیمی اصل و همکاران، « ر شوند.معماری به حرکت واداریم، چونان که تمامی حس های او با فضا درگی
Holl 2000) 

در برخورد با ادراک پدیدها، تالش می کنند تا گوهر معماری را به دست  یدارشناسیپدمعماران حواس با استفاده از رویکرد 
 لیساختارمند جهت تأو ینظام»رده اند در این راستا آنان سعی ک تر سازد. کینزد اش یو ساحت وجود مخاطبو آن ها را به  آورده
صحت و  توانمی هاآناند که با  هنهاد انیرا بن ارهایاز مع یناآگاهانه مجموعه ا ایآگاهانه  بسازند، که از این طریق طیو مح یمعمار
مولفه هایی که در جدول بر این مبنا، مجموعه  (93، 1391)شیرازی، « .دیمنفرد را سنج یاثر معمار کی ایسبک،  ان،یجر کیسقم 

توانند معیار ارزیابی و نقد آثار معماری چند حسی باشند و این امکان وجود آمده است، برگرفته از نظرات معماران پدیدارشناس، می 1
ی در ، بروز کالبدی و فیزیکی این رویکرد استخراج شود. بر این اساس میتوان اذعان داشت چنانچه اثر معمارهاآندارد که براساس 

 به آن لفظ معماری چندحسی را اطالق نمود. توانمیتحقق این نمودهای فضایی، کالبدی و محیطی موفق عمل کرده باشد، 
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از  نی( تدودارشناسیو معماران پد دارشناسانیبر نظرات پد ی)مبتن یچند حس یمعمار یمولفه ها -2جدول 

 نگارندگان

 مفهوم مولفه

 برانگیز اشکال و مفاهیم به اجزای خالص تشکیل دهنده کاهش فکر شده و ابهام انتزاع

 سکوت
 یزیذات خود بودن و بازنمود چ یتجل ،یزیبرانگگرما و حس ،یکپارچگیحضور و  ،یآرامش درونایجاد 
 نبودن

 هم اکنون بودن، در زمان بودن، همراه با پدیدارها، آن جا بودگی معماری، باشیدن

 مکانیت
 

ادراکی ذهنی از مکان که عکس  – شودمیکان که از طریق نشانه و معنا درک ارتباطی احساسی با م
 حس مکان )دلبستگی، وابستگی و هویت مندی( -العملی احساسی و خاطره ساز به وجود می آورد

 سکنی گزینی بدن در فضا -تجربه ادراک تنانه بدنمندی

 گیری از عناصر معنابخشایجاد بستری از خاطرات فردی و جمعی با بهره  خاطره سازی

 توامان از فضا یو درک و فهم یو توجه به ادراک انسان و مرکز قرار دادن او در تجربه حس تیاهم یتجربه چند حس

 توجه ژرف به انسان
سوق دادن معماری به سوی گستره های انسانی و روانشناختی در مقابل گستره های فنی، تکنیکی و 

 توجه به مقیاس انسانی –رن عملکردی صرف مانند دوران مد

 حضور هندسه
حضوری با  – هاآنابزاری عقلی در دست بشر و واسطه ای برای درک پدیده های طبیعی و بازسازی 

 صالبت و شاخص یا نرم و آزاد

 ساخت فضایی با قابلیت ادراک برای همه افراد و قابلیت ایجاد تجربه خاص برای هر فرد همگانی بودن در عین فردیت

 گذر زمان و ابدیت
احساس گذر زمان در بنا، گفتمانی همیشگی بین معماری، انسان و زمان  –ترکیب گذشته با حال و آینده 

 که ابدی است.

 یاستقالل و آزاد
 لیبه حل مسا بعدی تک اتصال عدم – یمعمار یاز متعهد بودن صرف به عدد و رقم در طراح یعار
 یبر احساسات فرد دیبا تاک تهایاز محدود رهایی – یدر معمار یکمّ

 حضور طبیعت
پدیداری عناصر طبیعی در  -حضور طبیعتی طراحی شده  -ایجاد چشم اندازی هدف دار از طبیعت در فضا

 فضا )نور، آب، آسمان و سبزینگی(
 الب یک کلادغام تمامی زمینه های دربردارنده پدیده در ق -اتصال همیشگی پدیده به یک زمینه عدم جدایی از زمینه

 سنت و فرهنگ
مندی ویژه، الگوهای فرهنگی، مصالح و اتکای معماری بر فرهنگ و سنت مردمانش آمیختگی با مکان

 مهارت های سنتی

 برخورد و تضاد
تجمیع تمامی زیر  –ای دیالکتیک بین فضای خلق شده با محیط و عناصر مرتبط با آن ایجاد رابطه

 جمع نقضین در معماری -مجموعه ها برای ساخت یک کل واحد

 1اهمیت تجربه زیسته
 ،واقعیت اجتماعی و تاریخی زندگی نوع بشر را تشکیل داده توجه به تجربه زیسته مخاطب، مفهومی که

 .اندکه نهادهای انسانی را ایجاد کرده یها و امیدها، افکار و اعمالبیم

 

 پدیدارشناسی حواس بر مبنای مولفه های یآثار معمار یبررس -7
آنکه بتواند آنچه در ذهن دارد و  یدشوار بوده است. معمار برا یدر کالبد، کار میمتبلور کردن مفاه ،یمعمار خیتمام تار در

 یم تیبه موفق ندیفرا نیا یکند و هنگام یم یرا ط یا دهیچیپ ندیسازد، فرا یبنا متجل کیزی، در قالب فشودمیاو را شامل  نشیب
اساس، نمود  نیمعمار، ارتباط برقرار کند. بر ا یاو را درک کرده، با محصول طراح یذهن یها غهانجامد که مخاطب اثرش، دغد

را آغاز  یطراح ندیفرا یدارشناسیاز منظر پد خواهدیکه م ی. معماری رسدمشکل به نظر م یکار ز،یدر عمل ن یدارشناسیپد میمفاه
پنجره و بازشو از نظر »به طور مثال  1د.اموزیمنظر را ب نیاز ا ها دهیبه پد ستنیگام، روش نگر نیالزم است که در اول د،یمان

. بلکه واصل درون و برون است. بازشو شودمیباز  رونیکه رو به ب ستین واریحفره در د کیفقط  دگر،یهمچون ها یدارشناسانیپد
 ،ی)پورعل« شوند. یبه درون دعوت م زشوو... همه از با عتینور، باد، صدا، آسمان، طب م،یخواند، نس یرا به درون فرام زیهمه چ
. چراکه در نظر او، دیگشایم ییبنا را به چه سمت و سو یمهم است که معمار بازشوها یدارشناسیدر نگاه پد جهی( در نت11، 1390

. ابدی یم ژهیو تیبه دست آورد، اهم طیاز مح یو چه ادراک ندیاز پنجره چه بب زد،یقدم م یعمارم یکه در بنا یمخاطب هنگام نکهیا
 یاسام 3. در جدول دندیبه ساخت آثار مبادرت ورز ،یامروز ینقادانه به معمار ینگرش، با نگاه نیبر هم هیمعماران حواس با تک

                                                           
1 life experience 

معماران می توانند از تدابیر پژوهش های پدیدارشناسی در کارگاههای طراحی استفاده زیادی بکنند. این رویکرد در آموزش دروس طراحی  -1
جانشین آن تواند گرایش به طراحی خردگرا و تقلیل معماری به تاثیرات و نتایج کمی را کاهش دهد و در مقابل تجربیات انسانی را می

 (1339 گروت و وانگ،کند.)

https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/life_experience
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، آثار شاخص 1مطرح شده در جدول  شتریپ یها اریبا مبنا قرار دادن مع نیآورده شده است. همچن شانیا دگاهیمعماران مطرح و د
 1.ردیگیقرار م یبررس دمورمعماران  نیا

 

 منبع: نگارندگان -نقد آثار بر مبنای مولفه های پدیدارشناسانه -معماران حواس و دیدگاه ایشان -3جدول شماره 

 نمونه اثر مود کالبدین مولفه عمارم

 شیار
 مندلسون

 

 برخورد و تضاد
 استقالل و آزادی
 حضور هندسه

ترکیب ساختار عملکردی  –در هم آمیختگی ارگانیکی بنا با محیط پیرامون 
 -تقدم فرم بدون گوشه بر فرم زاویه دار -صرف)رصدخانه( با عناصر رها و آزاد 

 -استفاده از مصالح یکپارچه و واحد -تعبیه بازشو و پنجره هایی با هندسه آزاد
  ایجاد پرسپکتیوهای متنوع با ترکیب بندی نرم اشکال

 برج انیشتن

هانس 
 شارون

حضور /  انتزاع
حضور /  هندسه
برخورد و /  طبیعت

 تضاد

 -یجاد الگوی خوشه ای برای خلق فضایی پویا با الهام از اوج و فرود موسیقیا
سادگی طرح در  -استفاده از هندسه آزاد در عناصر کالبدی، بازشوها و پنجره ها

کنترل صوت با هندسه آزاد در معماری  –ترکیب با خواسته های عملکردی 
 الهام از رنگ بندی طبیعت رنگ نما با -داخلی

 
 کیالرمونیتاالر ف

 کآیلدو فن

 یتجربه چند حس

 حضور طبیعت

 عدم جدایی از زمینه

 سنت و فرهنگ

استفاده از فرم های ساده با ترکیب باز و  -ساخت خانه به مثابه شهری کوچک
ترکیب گشودگی فضایی و تراکم با هدف  -بسته برای گروههای مختلف سنی

استفاده از کهن  -اییجاد نقاط کانونی با سقف گنبدی -فضای بینابینیایجاد 
ایجاد هارمونی فرمی در ترکیب مدول های  -الگوی گنبد با روزنه ای در میان

  ایجاد چشم اندازهای متنوع در فضاهای تعاملی -تکرای ولی بدون یکنواختی
 یتیم خانه آمستردام

 آلوار آلتو

 حضور طبیعت

 از زمینهعدم جدایی 

اهمیت تجربه 
 زیسته
 سکوت

 مکانیت
 سنت و فرهنگ

پرهیز از تکرار ، با مقیاس انسانی با فرم های انحنا دار هندسه ای منظم ترکیب
با دوبل سازی ستونها، بهره گیری از عنصر شومینه  ریتم های مصنوعی در سازه

صار دیوار برای ایجاد مرکزیت، طراحی تراس های بیرون زده، تعبیه پلکان در ح
ایجاد محرمیت، استفاده از عناصر عمودی چوبی در معماری داخلی،  منظوربه

پنجره های بیرون زده برای دید -ایجاد پنجره های یک سره در فضاهای اصلی
انسان در دخالت متفاوت و دوجهته به منظره، ترکیب مدرن و روستایی مصالح، 

، کنترل حضور نور (طراحی شدهطبیعت ) شاعرانهپیدایش ترکیبی  طبیعت برای
در فضاهای خصوصی با پنجره های افقی کوتاه، کنترل ورودی های هوا با توجه 

 های کوچکبه اقلیم منطقه با تعبیه پیش فضاها، ایوانها و تراس

 
 ویال مایرآ

 تیرانک راف

 باشیدن

 مکانیت

 خاطره سازی

 یتجربه چند حس

 حضور هندسه

 حضور طبیعت

صالبت عناصر عمودی و افقی، تراس های بیرون زده با متریال بتن ترکیب با 
استفاده از پلکان و  ت،یمرکز جادیا یبرا نهیاز عنصر شوم یریه گبهر مسلح،
ی تنگ و تاریک برای ایجاد حس هیجان به محض دیدن منظره وسیع، راهروه

ف رو دسترسی مستقیم به پشت آبشار با پلکان، پنجره های وسیع در طبقه همک
، ایجاد دربهای یک سره برای اتصال تراس ها با فضای داخل، به منظره آبشار

استفاده از انواع سنگ برای کف و دیوارهای جداکننده داخل، صدای همیشگی 
 آبشار و طبیعت

 
 خانه آبشار

 تادائو آندو

 حضور طبیعت

 سکوت

 مکانیت

 حضور هندسه

عدم جدایی از 

 زمینه

اهمیت تجربه 

 زیسته

 فیتعر. به حوزه کف یو معنابخش تیسا یدر طراح میمستق استفاده از خطوط
استفاده از خطوط برآمده از  -در سقفشکاف  جادیابا سقف بنا  عنوانبهآسمان 
 با نقطهیی کاربرد راهروها -ها وارهیشکل دادن به د منظوربه یافالطون احجام

تعبیه استخر بر سقف، لمس نزدیک  - ییحس تداوم فضا جادیا یمکث برا
 یاصل یورود یبرا یانسان اسیمق -ایجاد سکوت بوسیله درختان انبوه -طبیعت

 یبزرگ رو به فضا اریبس یاستفاده از پنجره ها - یداخل یهااز فضا یبنا و برخ
منابع  یاربرد حداکثرک -عتیگرفتن چشم انداز طب بقا منظوربه یعیطب

 بافت دار به یرنگ یها شهیاستفاده از ش -به صورت متمرکز و گسترده یعینورطب
 یداخل یفضا یعیمنظور کنترل نورطب

 
 معبد آب

 یوهانی

 پاالسما

 سکوت/  انتزاع

 مکانیت/  باشیدن

 حضور طبیعت

عدم جدایی از 

 زمینه

پنجره های یکپارچه  -ادغام بنا در طبیعت پیرامون -ترکیب هندسی آزاد و رها
حرکت نور به  -الهام از تنه درختان جنگل در نمای اصلی –به دریاچه و جنگل

ترکیب رنگی با الهام از  -صورت مستقیم و با شکست در فضاهای نشیمن
  استفاده از مصالح بومی -رنگهای طبیعت

 خانه سکوت

                                                           
های اهی مشابه پدیدارشناسی، از شاخصهالزم به توضیح است که در این جدول، اسامی معماران مدرنی نیز مطرح است که در زمان خود با نگ -1

ره معماری چند حسی طبقه بندی شده معماری زمان خود فراتر گام نهاده اند و آثاری متفاوت خلق نموده اند که بر این اساس آثار ایشان در زم
 است.
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 نمونه اثر مود کالبدین مولفه عمارم

 پیتر زومتور

 مکانیت/  سکوت

 حضور طبیعت

عدم جدایی از 

حضور /  زمینه

/  هندسه

خاطره /  بدنمندی

تجربه /  سازی

 یحس چند

استفاده از تناسبات طالیی. بهره گیری از دیوارهای بلند به مانند منظره کوهها. 
تاکید بر کشیدگی افقی به واسطه استفاده از چینش سنگهای نما به صورت افقی 

گیری و باریک. فضاسازی داخلی و امکان ایجاد ارتباطات متنوع با طبیعت. بهره
اندازیترکیب تراس ها باز، فضاهای نیمه باز از عناصر عمودی و افقی برای سایه 

بهره گیری از شیشه  ایجاد حس فضایی خاص. منظوربهو فضاهای کامال بسته 
قاب کردن طبیعت. پنجره های بازشو در مقیاس انسانی برای  منظوربه ای بزرگ

حضور گسترده نور در فضاهای اصلی و عمومی -نور و تهویه در فضاهای ارتباطی
رود نور طبیعی در برخی از استخرها. استفاده از حیاطهای داخلی و و عدم و

. استفاده از دیوارهای بی روزن در داخل برای حداقل ارتباط هاآننورگیری از 
صوتی با بیرون. ساخت فضایی آکنده از عطر گل برای ادراک فضایی از طریق 

 زاستفاده از آب با توجه به عملکرد بنا. ایجاد بام سب -بویایی

 
 درمانی والسمرکز آب

 استیون هال

 سکوت/  بدنمندی

 مکانیت/  باشیدن
 حضور طبیعت

 حضور هندسه

بهره گیری از عناصر نقاشی های سنتی -الیه های فضایی -زوایای دید متغیر
ترکیب حجمی قوی،  -منطقه مانند پرسپکتیوهای موازی، حضور آب و مه

 -استفاده از متریال بدون بافت و بتن بافت دار با الهام از بامبو -باشکوه و سیال
نمودی شاخص و  -خلدیواره های بی روزن با امکان تجربه ادراک تنانه در دا

 هویت مند در سیمای شهر و در عین حال پبوند خورده با محیط طبیعی پیرامون
 

 موزه هنری نانجینگ

 

 گیرینتیجه  -8
. با توجه به ارجحیت قوه بینایی در درک فضا شودمیتجارب حسی در برخورد با فضای معماری منجر به ادراک همه جانبه آن 

حیط بنماید، بیش از پیش احساس معماری چند حسی که دیگر حواس آدمی را درگیر پردازش اطالعات مدر دوران متاخر، نیاز به 
این تعریفی است که معماران حواس سعی دارند بر مبنای آن  و است دنیشیو اند ستنیز یبرا یمعمار دگریهاشود. به زعم می

نگاه انسان را از منفعل بودن به کنشگر بودن تغییر دهند.  خواهند در تقابل با سطحی گرایی معماری معاصر، معماری کنند. آنان می
مخاطب را در جهت ادراک فضا درگیر کنند و او را برای به کارگیری تمام حواس خود جهت ارتباط با فضا ترغیب نمایند. بدین 

 .ی حواس را تعیین نموده اندهای معمارمنظور با رویکرد پدیدارشناسی، مولفه
رسد مدتی است که در می اما به نظر؛ تازه ای نیستند نیمبنای آن استوار ساخته اند، عناومعماری خود را بر  هاآنمعیارهای که 

فضای شود. چراکه القای این مفاهیم به واسطه حضور در بنابراین نیاز است که دوباره بدان ها پرداخته ؛ اندمعماری مغفول شده

آنرا بفهمد، ادراک  دوسویه را به وجود می آورد. باعث میشود فرد با محیط مصنوع ارتباط همه جانبه برقرار کرده،تعاملی  معماری

خاطره اندیشه پدیدارشناسی استخراج شده اند عبارتند از  هایبنیانکند و از آن تصویری در ذهن خود نگاه دارد. این معیارها که از 
ی، استقالل و آزادی، توجه ژرف به انسان، حضور هندسه، همگانی بودن در عین فردیت، گذر زمان و ابدیت، تجربه چند حس سازی،

ران چند حسی بررسی آثار شاخص معماحضور طبیعت، عدم جدایی از زمینه، سنت و فرهنگ، برخورد و تضاد، اهمیت تجربه زیسته. 
اند. نشان داد، ایشان در جهت نیل به اهداف نظری خویش، در عمل، موفق بوده پدیدارشناسیهای پارادایم مطرح مبتنی بر مولفه

با برانگیختن همه جانبه حواس انسان، با او ارتباطی صمیمی برقرار کنند. ارتباطی که در معماری معاصر  اندتوانستهآثار این معماران 
 به نوعی مفقود شده بود.

 

 منابع
 ر فضا، ترجمه محمدرضا شیرازی، تهران، فکر نو.(، شع1395آندو تادائو، ) .1

 یآن در فلسفۀ طراح یابی شهیشناخت مؤلفۀ پاراالکس و ر( 1393ابراهیمی اصل حسن، پناهی سیامک و فروتن منوچهر، ) .1
 .35-71، صص50(، باغ نظر، ش اکتشافات درون و تسراکت زمان ،ینکی: موزۀ هلس یهال )نمونۀ مورد ونیاست

 .97-111، 3، طراحی حسی در معماری، اندیشه معماری، ش (1397زهرا و عظیمی حسن آبادی علیرضا، )ابوترابی سیده  .3

 (، تهران:فرهنگستان هنر.امینه انجم شعاع، )ترجمه: معماری و اندیشه نقادانه(، 1391اتو وین، ) .1
، قابل دسترس در 10/3/1393در تاریخ دسترس مفهوم معماری چندحسی و چالش فناوری دیجیتال ، (1391اکبری علی، ) .5

http://farhangemrooz.com/news/ 31571.html. 

(، پدیدارشناسی پاسخی به مساله روش در فهم چیستی معماری)پیشامدرن سنتی(، باغ نظر، ش 1397امامی و همکاران، ) .3
35 ،11-13. 

 شر گنج هنرن :)ترجمه:رامین قدس(، تهران ،یادراکات حس یمعمار -چشمان پوست (،1339پاالسما یوهانی ) .7

 (، پدیدارشناسی مکان، تهران: فرهنگستان هنر.1333پرتوی پروین ) .3

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9&select-author=author-exact
http://farhangemrooz.com/news/
http://farhangemrooz.com/news/
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تجربه زیباشناختی مکان، مطالعه موردی میدان  پدیدارشناسی(، 1393پنج تنی منیره، منصوریان یزدان و مبینی مهتاب، ) .9
 .13-59، صص 10نقش جهان، پژوهش های فلسفی، ش 

 .19-30، صص 51، مجله صفه، ش ار شناسی در معماریدرباره پدید(، 1390، )پورعلی مصطفی .10
 (، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.1397حافظ نیا محمد رضا ) .11

 (، نقش فضا در معماری ایران، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.1333حائری محمدرضا، ) .11
، روش ها و مدل های ستدالل منطقی آنا تامسونبررسی ساختار عاملی مقیاس ا، 1393زارع حسین، مصطفایی علی،  .13

 .1-11، صص 15روانشناختی، ش 

 .، تهران: حرفه هنرمند(رضا شلویریترجمه علی)(. معماری اندیشی، 1393زومتور، پیتر ) .11
 . انتشارات پرهام نقش، تهران،ی(اکبر لیترجمه: ع)اتمسفر،  ( 1391)متور، وز .15
 تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگه(، روشهای 1391سرمد زهره و دیگران، ) .13
ن، پسامدر ینظر یها میبر پارادا هیبا تک یخلق فضا در معمار یالگوها(، 1393سوهانگیر سارا و نصیرسالمی محمدرضا ) .17

 35-73، صص 13باغ نظر، ش 

 ، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.محاط در محیط (،1393، )شاهچراغی آزاده و بندرآباد علیرضا .13

 ، معماری: حضور، زبان و مکان، )ترجمه علیرضا سید احمدیان(، تهران: نیلوفر.(1391لتز کریستین، )شو .19
، 1آ، آرمانشهر، ش ریما الیپاالسما از و یدارشناختیپد لیدر عمل آموختن از تحل یدارشناسیپد(، 1339شیرازی محمدرضا، ) .10

 .115-131صص 
 .91-99، 11یط، آرمانشهر، ش و مح یمعمار لیدر تحل یسدارشنایپد گاهیجا(، 1391، )محمدرضا ،شیرازى .11

 نسبت هرمنوتیک–بررسی پدیدار شناختی  (1390صافیان، محمدجواد؛ انصاری، مائده؛ غفاری، علی؛ و مسعود، محمد. ) .11
 .93-113صص، 5شپژوهش های فلسفی، معماری،  هنر با مکان

ادراکات حسی و احساس در پدیده شناسی فضای ساخته  (. بررسی جایگاه1395اکبری، علی؛ )و فالمکی، محمد منصور  .13
 .7-15 صص ،1ش ایران، شناسی انسانپژوهش های .شده

، قزوین: همایش (، تحلیل مسجد ولیعصر تهران با رویکرد پدیدارشناسی یوهانی پالسما1393کاکوئی معین و رئیسی ایمان، ) .11
 نظریه های نوین در معماری و شهرسازی.

تهران: انتشـارات دانشـگاه  (فـر ینیع رضایترجمـه عل). یمعمـار رد ـقیتحق، ( 1339) ،وانـگ ـدیوید ا ونـدیل گـروت .15
 تهران.

(، تبیین نسبت رابطه انسان و مکان در فرایند طراحی معماری با 1393نگین تاجی صمد، انصاری مجتبی، پورمند حسنعلی، ) .13
 .71-30صص ،1رویکرد پدیدارشناسی، هنرهای زیبا، ش 

، پژوهش و خلق مکان یطراح ندیاز منظر فلسفۀ بدن در فرا ستهیتجربۀ ز گاهیجا(، 1393، )نیرومند مهدیه و اکبری علی .17
 .11-51، 13های فلسفی، ش 

ترجمه علی اکبری و )پدیدارشناسی معماری،  :های ادراک(. پرسش1391هال استیون، یوهانی پاالسما و آلبرتو پرزگومز ) .13
 .نقشپرهام :، تهران(شریفیانمحمدامین 
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 2911(، زمستان 11)پیاپی:  4سال ششم، شماره 

 
 

 

 آن بر رگذاریتاث یهاو مولفه میاقل ریتاث یبررس

 کرمان یسنت یهاکاروانسرا

     

 2، ژاله صابرنژاد*1پریسا جاوید
 92/01/22تاریخ دریافت:  

 01/09/22تاریخ پذیرش: 
 

  81213کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 هیداشته است. حاش ییبسزا ریتأثبوده است و بر کالبد بنا  تیاهم حائز یمیاقل مسائلتوجه به  رانیا یسنت یدر معمار
منطقه،  نیکاروانسرا در ا یطراح ندیدر فرآ یمیاقل هایمؤلفهاست و توجه به  و خشکگرم  میاقل یدارا رانیا جنوب شرق

شهر  یپژوهش چند نمونه کاروانسرا سنت نیراستا، در ا نیکند. در هم کمک ساختمان شیبه باال بردن سطح آسا تواندمی
با  ییانتظامات فضا ،یریگ، ساختار و نحوه شکلهانظریهو  کردهایرو م،یقرار گرفته و الگوها و مفاه یکرمان مورد بررس

 ایکتابخانهبه روش  نمطالعات آ است و یلیتحل-یفیحاضر توص قیاند. روش تحقشده لیبناها تحل یمیاقل کردیرو
 مؤلفه هایویژگیبا تطابق  یسنت یعموم یاز فضاها یمیاقل یپژوهش، استخراج الگوها نیشده است. هدف ا یگردآور
 سؤال نیپاسخ به ا یاست و در پ یسنت کاروانسراهای یداخل یعملکرد یفضاها هایویژگیدر شهر کرمان با  یمیاقل

 کاروانسراهای یهانمونهاز  آمدهدستبه یتطابق الگوها هستند. میاز اقل متأثرو  بالگوها تا چه حد متناس نیاست که ا
مورد مطالعه از  یهانمونهدر  یستیز یفضاها یهامشخصهکه  دهدیممنطقه نشان  میاقل مؤلفهبا  یمورد بررس یسنت
 .دهندیمپاسخ  شکدر منطقه گرم و خ یمیلو به اهداف اق کندیم یرویشهر کرمان پ یمیاقل هایویژگی
 

 

 یمیاقل یراتتأثگرم و خشک،  میکرمان، اقل یکاروانسراها یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 elisa.parisa@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد )نویسنده مسئول(  -2

 تهران جنوب آزاد اسالمی، واحد عضو هیئت علمی دانشگاه -1
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 مقدمه -1
 یعنی یهخامنش یهادورهگذشته بوده و سابقه آن به  یقرون متماد یدر ط رانیکشور ا یراهنیب یهامهمانخانهکاروانسراها، 

روز  کیکه کاروان در  ی، کاروانسراها به فاصله مسافتشهریبینمهم  هایراه ری. در مسرسدیماز دو هزار و پانصد سال قبل  شیب
( به 0828ان،یاست.)قباد شدهمیاقامت مسافران احداث  یکاروانسرا برا زی. در داخل شهرها نشدندمیکند، ساخته  یط توانستهمی
جهت استراحت  یوجود نقاط گر،یکدیاز  هاآبادیو دور بودن شهرها و  رانیاز کشور ا ایعمدهدر بخش  وهواآب ینسب یخشک لیدل
مناطق مختلف کشور  نیو ارتباط ب قیطر یط ،هاایستگاه نیبوده و بدون وجود ا یو ضرور یاتیح یراه، امر نیآذوقه در ب هیو ته
 بوده است. رممکنیغ

 

 کاروانسرا -2

 نیبوده و کنترل ا ادیز اریبس رانیوسعت مملکت ا ،یهخامنش یدر زمان پادشاه خصوصاًاز اسالم،  شیکه در دوره پ یآنجائ از
 هایراهباستان مانند هرودت و گزنفون از وجود  ونانی نیمنظم و مطمئن داشته، مورخ یبه خطوط ارتباط اجیاحت عیوس یامپراتور

پر  هاراه اسیواحد مق» نویسدمی یهخامنش یامپراتور هایراه. هرودن در مورد دهندمیخبر  رانیخوب در ا یامن و کاروانسراها
 در دهیگرد ریخوب دا یها همانخانهیمنازل م نی، در استگاهیشده موسوم به ا هیته یار پر سنگ منزلسنگ است و به مسافت هر چه

 نیدر ا رانیاداره کشور پهناور ا یبرا یضرور یمناسب امر یامن و کاروانسراها هایراهوجود  زین یو ساسان یدوره حکومت اشکان
 یایسو و سواحل در کیخاور دور از  نیب یالمللنیتجارت ب ریدر مس رانیکه ا ییاز آنجا خصوصاًبوده است.  یخیدو دوره تار

 نیگذشته، تأم یم رانیا یاز سرحدات شمال شمیابر یجاده تجار ریاز مس ایعمدهقرار داشته و بخش  گریو اروپا از طرف د ترانهیمد
 .بوده است یالزم و ضرور یدولت بوده، امر یبرا یکه منبع کسب درآمد مهم یطوالن ریمس نیو رفاه بازرگانان در ا تیامن

 رانیا یکاروانسراها نیتریمیقرار گرفته است. از قد یدر دوره اسالم یبعد یکاروانسراها یمانده که الگو یکاروانسرا باق یمعدود
کاروانسرا که با  نیا یرهاوایاز د یها و بخش هینام برد. پا روزآبادیبه ف رازی( در جاده ش0دروازه گچ )شکل  یتوان از کاروانسرا یم

 (0828)قبادیان،.است اطیداالن در اطراف ح یو تعداد یمرکز اطیح کی یبنا دارا نیاست. ا یشده هنوز باق ختهسنگ و آهک سا
 قاتیدر دانشگاه تهران بود و تحق بایز یاستاد دانشکده هنرها زین یکه مدت یمعمار و محقق معروف فرانسو رویس میماکس»
« راه انیکوچک م یو ساختمانها رانیا یکاروانسراها انجام داده، در کتاب خود به نام رانیا یدر مورد کاروانسراها یجامع اریبس
بوده که در اطرافش  یاطیاز آنها شامل ح یکیشد.  یساخته م رانیا نیدو نوع کاروانسرا در سرزم یدر اواخر دوران ساسان» سدینویم
است که  یلیمستط یتاالرها ملدروازه گچ( ... نوع دوم شا یساخته بودند )مانند کاروانسرا انیچهار پا ینوع داالن عریضی برا کی

نوع اول  یکاروانسرا کاروانسراها نیاست ... در ا یرانیا یکاروانسراها اتیاز خصوص نیقرار گرفته اند و ا یمرکز اطیدر اطراف ح
 یم قیتلف یمنطق اریدو نوع کاروانسرا به نحو بس نیپالن ا یدوره اسالم در« گرفته شده است دهیناد بایمسئله اقامت مسافران تقر

 یاحداث م انیچهارپا ینگهدار یبرا ضیعر یو در پشت آنها داالنها انیکاروان یاتاقها یمرکز اطیکه در اطراف ح یشود به صورت
 نیسازند. ا یم وانیچهار ا ایدو و  یمرکز اطیدر اغلب کاروانسراها در اطراف ح ،یو ساسان یاشکان یکاخها یگردد و مانند بنا
 .قرار گرفته است انهیم یایآس یاز کشورها مانند پاکستان، افغانستان، هند و نواح یاریبس دیمورد تقل یرانیا یسبک کاروانسراها

 

 
 ریسا ی، الگویمرکز اطینوع پالن با ح نی. ایدروازه گچ، مربوط به دوره ساسان یپالن کاروانسرا -۱شکل 

 (۱131ان،یبوده است. )قباد یبعد یدر دوره ها رانیا یکاروانسراها
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 گیری کاروانسرا در اقلیم های مختلف ایرانشکل -1
مانند ساختمان مساجد و مدارس، با  زین هینوع ابن نیدر مورد ا یاست، ول رانیا یشکل غالب کاروانسراها یمرکز اطیح گرچه
 شود. یم دهیاز لحاظ فرم و نوع مصالح د یمیاقل طیبا شرا قیمختلف جهت تطب یهایگوناگون ران،یهر منطقه از ا میتوجه به اقل

 

 فالت یکاروانسرا در دشتها -1-۱

تعداد  نیشتریو ب نیعتریوس نیمجلل تر ن،یباتریز
 بیفالت ساخته شده و اکثر قر یکاروانسراها در دشتها

چهار  ایو دو و  یمرکز اطیح کی یها دارابه اتفاق آن
 نیباشند. در ا یم اطیبزرگ در جوانب ح وانیا

و  یمرکز اطیکاروانسراها اتاق مسافران در اطراف ح
 احداث شده است. رانها در پشت اتاق مسافاصطبل

بوده تا هم  اطیاطاق مسافرین معموال چند پله باالتر از ح
شود و همم از   یریاز ورود آب و گل به درون اتاقها جلوگ

از  یدورتر باشمند. در بعضم   یقدر اطیگرد و خاک کف ح
ها اطاق نی، بشدهمیارائه  یکاروانسراها که خدمات بهتر

بمه عمرح حمدودا دو متمر قمرار داشمته.        یوانی، ااطیو ح
 یدوازده متر مربع تجاوز نم یاطاقها غالبا از ده ال تمساح

 یورود یبازشمو  قیاطاقها از طر هیکرده است. نور و تهو
محمد  استاد است. شدهمی نیو بعضا پنجره مجاور آن تأم

اطاقها در نداشته انمد و   نینقل کرده اند که ا ایرنیپ میکر
آن توسط پارچه و در زمستان توسمط   یدر تابستان بازشو

در  خصوصماً هما،  در اکثر اطاق. است شدهمی دهیپوش لویز
گمرم   یبمرا  یرواید یبخار ،یمناطق شمال یکاروانسراها
 نیبهتر .تاتاق و پخت و پز وجود داشته اس یکردن فضا
در چهمار   ایم و  یاصمل  وانیدر پشت ا ایاتاقها  نیو بزرگتر
در  یروبمرو  وانیم ا. اسمت  شدهمیکاروانسرا احداث  هیزاو
 نیو بهتمر  نیبا اتاق مجلل پشت آن غالبا شاه نش یورود

از کاروانسمراها ماننمد    یاطاق کاروانسرا بوده است. بعضم 
مشمهد از دوره   -سرخس  نیشرف در جاده ب یکاروانسرا
مخمت  عاممه    یکم یبوده کمه   اطیدو ح یدارا یسلجوق

. جهممت اشممخات معتبممر بمموده اسممت  یگممریمممردم و د
 (0831)کیانی،
 نیکاروانسراها مهمانخانه مشرق زم: »نویسدمی نهیتاور

 سهیها در مقااصطبل عی. به سطح وسهیهستند و دوره قاجار
 .دیبا اتاق مسافران توجه کن

 
دوره  - انهیبه م زیدر جاده تبر یشبل یکاروانسرا -2 شکل

با محل استقرار  سهیاصطبلها در مقا عی. به سطح وسهیصفو
 .دیمسافران توجه کن

 
 ۱۱در  خیباغ ش یکاروانسرا یوانیپالن چهار ا -1 شکل

 شرق ساوه یلومتریک

آن  یبنا ،یزیو تم یشود نه آن پاک یم افتیدر آنها  شیفرق دارند نه آن لوازم راحت و آسا یلیما خ یمهمانخانه هابا سبک 
درب بزرگ مدخل آن  کیشود.  یم دهیدو طبقه به ندرت د یطبقه هستند بنا کیو معموال  رهایمثل محوطه د بایمربع است. تقر

آنجا منزل  دیاست که شا نیساخته شده که مخصوت منزل محترم یاق بزرگط کیتاالر با  کی گریاست و در وسط سه ضلع د
هجرات در طول  نیکند. ا یم اریاز آنها را اخت یکیاست که هر کس  یوسط، اطاقها و هجرات کوچک یتاالرها یدو سو درکنند. 

ها  لهیطو یها در عقب و پشت اطاقها واقع هستند. گاه لهیخط بنا شده اند و طو کیمرتفع تر و در  اطیح نیاضالع در سه پا از زم
کنند به جهت  یها م لهیطو به اقامت در لیم شتریدر زمستان ب نیشوند. اغلب مسافر یاطاقها م یمنزل کردن به راحت یهم برا
کوچک به طرف  پنجره کیها هم مثل تاالرها و هجرات همه طاق پوش هستند و از هجرات کاروانسرا  لهیگرم است. طو نکهیا

 (0828)قبادیان، نه؟ ایکنند  یم یاسبش را خوب پرستار ندیاز آنجا نگاه کند و بب تواندمیشود که شخ   یباز م لهیآخور طو
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معموال مختص کاروانسرادار )سرادار( و  یورود یدر شرق ساوه. طبقه باال خیباغ ش یکاروانسرا یورود ینما -4 شکل

 .کاروان( بود سیکاروان ساالر )رئ

 

بنا که  یاست و پوسته خارج یاله تیمز کی رانیا یگرم و خشک دشتها میشکل درون گرا و کامل بار کاروانسرا در اقل نیا
از  یزیاز بابت اجاره هجرات کاروانسراها چ ابانیب در داخل ساختمان را یباشد، فضاها ی، کامال بسته میورود یبه جزء بازشو
شود، به جهت  یمعموال کاروان داخل کاروانسرا نم ؛ ومختصر است یلیدارند که خ یم افتیو در شهرها وجه در رندیگ یمسافر نم

وارد  نکهی. همدیمنزل نما تواندمیسوار ن کصدیاز  شیو آدم در هر کاروانسرا ب وانیرا ندارد و از ح تیهمه جمع نیا شیگنجا نکهیا
مکانها  نیهستند و تفاوت درجه و مرتبه در ا کسانی ریو فق ی. غندیانتخاب نما حجره کیخود  یشوند هر کس حق دارد برا یم

 کیهمانند  یمنیکاروانسراها جهت ا ریمانند سا زیفالت ن یواقع در دشتها یکاروانسراها (0839)کالیس ولفرایم، دشو یمنظور نم
بوده  یدروازه حفاظت شده در قسمت ورود کیبلند و چهار برج در چهار گوشه بنا و  یوارهایدی و غالبا دارا شدندمیقلعه ساخته 

 است. شدهمیاند. شبها در کاروانسرا بسته 
 

 
.شد یم دهیاصطبل در سمت چپ عکس د ی. ورودخیباغ ش یو بانوان کاروانسرا یمرکز اطیح ینما -5شکل   

 
حوح آب و  کیکاروانسراها اغلب  نیا اطیکند. در داخل ح یمحافظت م یمینامساعد اقل طیو شرا یریکو یدر مقابل بادها

کاروانسراها  نیا میضخ اریکرده است. کالبد بس یکمک م اطیداخل ح یچند درخت بوده که به مرطوب و خنک نمودن فضا یگاه
شبانه روز  یساختمان در ط یدما لیدر تعد یخازن حرارت کی، مانند شدهمی تهمانند خشت، آجر و سنگ ساخ یکه با مصالح بنائ

(، هیدوره قاجار -اردکان )استان یزد  یمانند کاروانسرا ریدشت کو هیاز کاروانسراها واقع در حاش یبعض در مؤثر بوده است. اریبس
وا و ه هیتهو یبرا ییرهایطبس، بادگ یکیجوکار در نزد ی( و کاروانسراهیکرمان )دوره صفو - زدیدر جاده  نیالد نیز یکاروانسرا

کاروانسرا فقط مخت  به خارج از شهر نبوده،  احداث ساخته شده است. سالگرم  یداخل ساختمان در ماهها یخنک نمودن فضا
مجاور بازار جنبه  ی. البته اکثر کاروانسراهادهیگرد یاحداث م ییاقامت مسافران و تجار کاروانسراها یبرا زیبلکه در داخل شهر ن

کردند که در فصل  یم تیفعالداخل بازار  ایمجاور  یاز کاروانسراها یکیدر  یکرده و تجار عمده هر صنف یم دایپ یکامال تجار
 ایمادر شاه در اصفهان و  یداشته اند مانند کاروانسرا یتجار - یکه جنبه اقامت ییمورد بحث شده است. کاروانسراها نیهشتم در ا

 .)شچاعی، الهام(خارج شهر داشته اند یبا کاروانسراها ییدر کاشان، تفاوتها یمهمانخانه بزرگ شاه عباس
 

 چاپارخانه -1-2

 یاسبها ضیو تعو یدولت یآن جهت استراحت چاپارها یچاپارخانه بوده که عملکرد اصل یراه انیمهم م یساختمانها گرید از
 دادند. یو برعکس انتقال م االتیرا از مرکز به ا یتازه نفس بوده است. چاپارها، نامه ها و اوامر دولت یخسته با اسبها

انجام عملکرد چاپارخانه و  لیچاپارخانه ها، عالوه بر تسه یو شکل کالبد ییفضا یبند مینوع تقس نیکاروانسراها، ا همانند
 طیمح کیکرده؛ و در داخل چاپارخانه  یمحافظت م یمینامساعد اقل طیساختمان را در مقابل شرا یداخل یآن، فضاها تیحفظ امن
درجه حرارت و باد و  ادیز اریداخل بنا را در مقابل نوسانات بس یطیمح طیآورده و شرا یمکوچک و مستقل بوجود  یمیاقل ستیز
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کالبد  جهیچاپارخانه ها و در نت یعملکرد سنت د،یپست جد ستمیس نیو همچن لی. ورود اتومباست داشته یطوفان مصون نگاه م
 (0828)قبادیان،رفتن است. نیآنها در حال از ب یکیزیف

 

 بررسی عوامل اقلیمی کرمان -4

 شرایط اقلیمی -4-۱
 خصوصیات کلی شرایط اقلیمی دشت های فالت به قرار زیر است:

 ی گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستانوهواآب .0

 بارندگی بسیار اندک .9

 رطوبت هوای بسیار کم .8

 پوشش گیاهی بسیار کم .1

 رارت بین شب و روزاختالف زیاد درجه ح .5

 در نواحی کویری و حاشیه کویری بادهای توام با گرد و غبار .3

( تغییرات روزانه 0839کسمایی، )به دلیل رطوبت کم و دوری از دریا اختالف درجه حرارت هوا در طی شبانه روز زیاد است.
 ده ساله اقلیم کرمان جمع اوری شده است. 1و  3شکل حرارت، باالترین و پایین ترین دما در 

 
 سایت هوا شناسی کرمان(باالترین دما طی ده سال اخیر) -6شکل 

 
 میانگین دمای شبانه روز ده سال اخیر)سایت هواشناسی کرمان( -7شکل 

 

به باالبودن دمای هوا در طول روز و پایین بودن دمای در طی شبانه روز اشاره کرد که این  تواندمیبا توجه به نمودارهای باال 
 اقلیم جز اقلیم نیمه کویری به شمار می رود پس بنابراین در این نواحی برای رفع این مشکل باید تمهیدات اقلیمی دیده شود.

 
 اخیر)سایت هواشناسی کرمان( میانگین بارش در استان کرمان در بازه زمانی ده ساله -8شکل 
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با  میلی متر در سال است. 031الی  031با توجه به نمودارها می توان متوجه بارش کم در این اقلیم شد.که میانگین آن بین 
توجه به گلباد فوق میتوان از وجود باد خنک و مناسب شمال غرب در این منطقه مطلع شد. بنابراین باید تمهیدات معماری در جبهه 

 غربی و شمالی بررسی شود.

  
)منبع سایت  نمودار گلباد در سه ماهه بهار -3شکل 

 هواشناسی کرمان(

)منبع سایت  نمودار گلباد در سه ماهه تابستان -۱۱شکل 

 هواشناسی کرمان(

 
 باد مناسب در تابستان به سمت شمال شرق و شرق است.

  
)منبع سایت  نمودار گلباد در سه ماهه پاییز -۱۱شکل 

 هواشناسی کرمان(

)منبع سایت  نمودار گلباد در سه ماهه زمستان -۱2شکل 

 هواشناسی کرمان(

با توجه به گلباد فوق میتوان از وجود باد سرد غربی در این منطقه مطلع شد. بنابراین باید تمهیدات معماری در جبهه غربی 
 بررسی شود.
 

 سنتی کرمانبررسی نمونه موردی کاروانسرای های  -5

 کاروانسراهای سنتی در استان کرمان مشخ  شده است. 08شکل در 

  
کاروانسراهای کرمان )منبع کاروانسرهای -۱1شکل 

 ایران، کیانی(

یزد -کاروانسرا شیخ واقع در جاده سیرجان -۱4شکل 

 (۱157)منبع کاروانسرهای ایران، کیانی
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است و دارای دو ایوان است و تنها کاروانسرایی است که کشیدگی آن شرقی غربی این کاروانسرا متعلق به دوره ساسانی بوده 
 (0851است. باقی کاروانسرای های کرمان داردای پالن مربعی شکل هستند. )منبع کاروانسرهای ایران، کیانی

مصالح بومی منطقه است  ایوانی که در قدمت آن به دوره صفویه بازمیگردد. این کاروانسرا از مصالح آجر که 1کاروانسرایی 
ایوان و زمستان و تابستان نشین برای  1استفاده کرده است. کاروانسرای بیاح در جاده رفسنجان یزد واقع شده است. استفاده از 

بهره گیری نور و همچنین باد است. باد نامناسب زمستانی جبهه غربی است که دارای بازشوی کمتر و تعداد ایوان های کمتری 
 (0851نبع کاروانسرهای ایران، کیانیاست. )م

 
 

 کاروانسرای چهل پایه -۱6شکل  کاروانسرای بیاض -۱5شکل 

 
این کاروانسرا در جاده راور واقع شده است. مصالح اصلی آن آجر است و به دوره صفویه تعلق دارد. ساختار اصلی آن بر اساس 

مشخ  است این کاروانسرا در ناحیه غرب دارای بادشکن به  2-0تصویر ایوان بنا شده است. همان گونه که در  1حیاط مرکزی و 
ارتفاع بلند برای محافظت دربرابر باد بوده است و بازشوی اصلی این کاروانسرا در نمای جنوبی و شمالی واقع شده است. )منبع 

 (0851کاروانسرهای ایران، کیانی
و به دوره صفویه متلق است این کاروانسرا پالن مربعی دارد و  ایوانی از مصالح خشت ساخته شده است 1این کارونسرای 

 اندازه جهت گیری و بازشوی آن از هر سمت به یک اندازه است و توجهی به باد غالب و نور نداشته است.
 

 
 

 روبه روی رباط شمس -۱8شکل  بیاض یکاروانسرا -۱7شکل 

 
ورودی آن از سمت جنوب کاروانسرا در نظر گرفته شده است مصالح آن خشت ایوان که  1کارانسرای زمان قاجاریه همراه با 

 است و دارای چهاپار بزرگ است. جهت گیری و توجه اقلیمی خاصی ندارد.
این کاروانسرای متعلق به دور ی ساسانی بوده و از پالنی ساده مربعی شکل استفاده شده است. این کاروانسرا از قلوه سنگ ساخته 

 .دارای دو ایوان است.تمهیدات افلیمی در این بنا وجود ندارد حتی مصالح آن نیز بومی نیستشده است و 
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کرما )منبع  -کاروانسرایی واقع در جاده نگار -۱3شکل 

 (۱157کاروانسراهای ایران،کیانی 

کاروانسرای ماهان )کتاب کاروانسراهای  -2۱شکل 

 (۱157ایران، کیانی،

 
ه دوره صفویه بوده و از مصالح سنگ و اجر ساخته شده است و پالن ان با یک حیاط مرکزی کامال این کاروانسرا متعلق ب

 ایوان است. 1متقارن و مربعی شکل است و دارای 
 

 بررسی ایوان به عنوان عنصر مشترک در کاروانسراهای کرمان -6

 در بنا هوا لیدر تعد بعنوان عنصری وانینقش ا -6-۱

 یلیخ یفصل راتییتغ یگرم و خشک دارا میاست که با وجود اقل یشهر کرمان باشد. یگرم و خشک م کرمان شهرستان میاقل
هوا از جنوب شهرستان به  یباشد. دما یم یگرم و خشک و زمستان نسبتا سرد و باران یلیخ که تابستان یبه گونه ا باشد. یم ادیز

در نظر گرفته  یمیاقل یهابنا راهکار کیافراد ساکن  شیاسا یگذشته نه چندان دور برا در. ابدی یسمت شمال شهرستان کاهش م
 نیا زازین کرمان استان کردند.یکار م میکامال با اقل ینگهاز لحاظ هما یسنت یبناها است. دهیگرد یهوا م لیکه باعث تعد شد. یم

 و شهرستان یسنت یبناها یبا بررس .رسیده میبا اقل یهماهنگ یابر یشهر به نکات نیا یسنت افتی ینبوده وبا بررس یقاعده مستثن
 .شود یکرمان م میهوا در اقل لیباعث تعد کاروانسراها نیا رانینقشه ا نیبه تبب کاروانسراهای کرمان ...

گرم  یهوا ریتاث یریجلوگ یکرمان برا یسنت یکه در بناها یاز نکات یکی :محافظت شده در بنا مهیمناطق ن طراحی -الف
 یدر بنا وانیاستفاده از ا لیاز دال یکی. محافظت شده در بنا بوده است مهیمناطق ن حیشد،طرا یم تیدر داخل مجموعه بناها رعا

 یدرون یساختمان را به فضا یرونیب یاز ساختمان که فضا یبه عنوان منطقه ا وانینکته باشد ا نیا تیرعا تواندمی زینکاروانسرا 
باعث  شدهمحافظت  مهین یبنا یورود یبر رو یانداز هیکند و با سا یواسطه عمل م یند و به عنوان فضاک یساختمان متصل م

 باشد. یورود به ساختمان م یبنا در ابتدا رونیب یگرما لیتعد
از راهکارهای محافظت در برابر تابش افتاب و تعدیل  یکی :ایجاد سایه برای پنجره های رو به آفتاب در تابستان -ب

هوا ایجاد سایه بر روی پنجره های روی آفتاب است .یکی از دالیل ایجاد ایوان در کاروانسرا با توجه به آفتابگیر بودن ضلعی که 
پنجره ها باعث خنک تَر شدن  برای یههای صحن ایوان می باشد.ایوان با ایجاد سابازشوایوان در ان مستقر است ایجاد سایه برای 

ورودی گرم ناشی از تابش آفتاب میشود و هوای گرم با گذر از سایه کاهش دماپیدا کرده و تعدیل شده  و کاهش دمای هوای
سایه برای پنجره های رو به آفتاب یکی از راهکارهای محافظت در برابر تابش افتاب و تعدیل هوا  ایجاد وسپس وارد بنا میشود.

 .ه برای پنجره های روی آفتاب استسایایجاد 
یکی از راهکارهای اقلیمی برای محافظت در برابر  :شکل جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب-پ

تابش آفتاب شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب می باشد آفتاب گیر بودن سطح ورودی کاروانسرا با 
 هوا می شود . لفرو رفتگی و تغییر فرم ساده ی آن و ایجاد سایه اندازی باعث کاهش اثر آفتاب بر روی ساختمان و تعدیایجاد 

توجه به اینکه باد غالب و مطلوب کرمان از سمت غرب و شمال غرب می باشد یکی از  با :جریان یافتن هوای باز -ت
ا استفاده از این باد جهت جریان یافتن هوای باز و تهویه ی هوای گرم در دالیل قرار گرفتن ایوان به خصوت در جبهه شرقی بن

 داخل بنای کاروانسرا می باشد.
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با ایجاد ایوان به عنوان یک فضای مکث در  :ایجاد اختالف دما بین سایه و آفتاب با ایجاد مسیر و فضاهای مکث-ث
سایه و آفتاب باعث تعدیل هوا میشود.دلیل دیگر میتواند ایجاد تغییر ورودی بنا و سایه اندازی در این قسمت و با اختالف دما بین 
 دمای هوا از فضای باز کاروانسرا به فضای بسته شبستان باشد.

 

 گیرینتیجه -7
درخور و مناسب به آنها داده است،  یگذاشته و پاسممخ یانسان احترام م یسممتیگوناگون ز یبه همه جلوه ها یرانیا یمعمار

 یهاارزش یدارا یسنت یشود، در معماریکمتر بمه آن پرداخته م یامروزه در معمار دیمانند گذار که شا یعمل یاست که حت نیا
باز  مهین یفضاها یسنت یکه در معمار بیترت نیگممردد. به ا یموفق بدل م یمعمار یو به الگو دهبو یقابل توجه ییو فضا یفرم
باز با  مهین یبسته به واسمطة فضاها یکند و فضاها یم فایباز و بسته نقممش ا یگذار و ارتباط دهنده دو فضا یعنوان فضاهب

د و در ادامه هر ته در خود دارنباز و بس یاز هر دو گروه فضاها یاتیخصوص مموان،یا ژهیفضاها و به و نیباز در ارتباط اند. ا یفضاها
باز و بسته بصورت  مهیباز، ن ییسه گروه فضا یسنت یعموم یفضاها یباشند. در معمار یم یو فرم یکارکرد عملکرد یدو دارا

درجة باز و بسممته بودن خود  جین معنا کممه فضاها به تدریدهند. به ایمعنا م یگریاند، بلکه هر کدام در امتداد دمجزا ساخته نشده
 یشود که فضاها یفضاها باعث م بیدر ترک یوستگیپ نیشود. ا یم لیتبد یگریبه د یکیکه  یبه نحو دهندمیرا از دست 

تداخل  گرید یسو ازاسممت.  وانیبسط ا یو پنج در یبسط پنج در وانیبه کار روند. بعنوان مثال ا گریکدیبعنوان بسط  یمتوال
را از  ییانسداد فضا ده،یشباز، بسته و سرپو یگروهها بیو ترک یوستگیو پ یتوال اط،یاطراف ح یو افق یعمود یها هیال بیترک
در فصول گرم  وانیا ها،نیاز ا تهگذش. (0811 ،ی)حائر میمواجه یشناور تیالیبا سمم یخیتار یبممرده و در داخل فضا ها نیب

باعممث  نیافتد، همچن یدر آن اتفاق م ... مسافران و یرفع خستگ یبرا ییاز جمله استراحت،فضا ییتهایدارد و فعال اریکاربرد بس
 .(0813، ی)صارم گردد یپشت خود در فصول گرم م یاتاقها یهوا لیتعد
 

 (۱138نگارنده،نقش ایوان در بناهای سنتی )منبع: -2جدول 

دریچه ای بسوی محیط طبیعی گسترش جریان زندگی از فضای بسته به فضای باز  چشم امام زاده است
روزانه ایجاد درک صحیح از زمان و محیط اطراف در دید و منظر زیبای روستا در حین انجام فعالیتهای 

 انسان ایجاد امکان استفاده از منظر آسمان و چشم اندازهای طبیعت برای افراد

تعامل انسان 
 با طبیعت

ن
وا

ای
 

جهت گیری مناسب به سمت منظرها و چشم اندازهای روستا خوانایی و روانی فضاها درک ساده و روان 
 .هدایت کننده را ایفا می کنند محیط اغلب نقش راهنما و

 حس مکان

نقطة گذار از زمین از داخل به خارج  -8باز به بسته -9خصوصی به عمومی -0نقطة واسط و گذار بینابینی : 
 به آسمان

سلسله 
 مراتب

نظاره بدون نیاز به حرکت فیزیکی و جابجایی در فضا ایجاد پویایی، پیوستگی و تداوم فضایی در خانه 
 مفصل در میان فضاهای خانه برای ایجاد حس روانی و شناوری در فضاها فضایی

سیالیت 
 فضایی

محل دور هم جمع شدن افراد خانواده در ساعت خنک روز استراحت و خواب شبانه محلی برای انجام 
 فعالیتهای روزانه مثل حصیر بافی، سبد بافی، قالی بافی و... محلی برای دپو و انبار موقت

چند فضای 
 منظوره

ایجاد سایه بر روی نما که مانع جذب نور  - 9جذب انرژی خورشید در زمستان -0تناسبات عمق و ارتفاع : 
 فیلتری جهت جلوگیری از اتالف انرژی ناشی از باز و بسته شدن درهای ورودی و گرما در تابستان می شود

 پایداری

 

 منابع

، 0831و زمستان  زییپا ،یتمدن ملل اسالم خیفقه و تار یتفضل یعباسعل ،یاسالم یآن در معمار یو کاربرد ها وانیا .0
 11تا  38، 3و  5شماره 

 یفرهنگ راثی، کتاب راه و رباط، سازمان م0835 م،یمحمد کر ا،یرنیپ .9
وزارت  ،یمسممکن امروز یدر طراح یخی/ تاریسنت یخانه ها یدرباره کاربرد اصول معمار یم، پژوهشمم ،یحائر .8

 تهران،0811 ،یرسازمسکن و شه
 (0813) ،تهرانیفرهنگ راثیانتشارات سازمان م ران،یا یدر معمار داریپا یع، رادمرد،ت ارزش ها ،یصارم .1
 یدرس مرمت، وزارت مسکن و شهرساز 09 ،کتابیاصغر مراد ،دکتریمحب، محمد حسن عل .5
 انتشارات دانشگاه تهران ران،یا یخیتار هیابن ی، بررس0828 ان،یقباد .3
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 رانیگذاران خانه ساز ا هیانتشارات شرکت سرما ،یو معمار می، اقل0831 ،یمرتض ،ییکسما .1
 تهران یفرهنگ راثیم یانتشارات سازمان مل ران،یا ی، کاروانسراها0851وسف،یمحمد ،یانیک .3
 نامه انیپا ه،یزعفران هیصفو ی، کاروانسرا0833الهام  ،یشجاع .2

 
 
 
 



 

13 

 

 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 3111(، زمستان 22)پیاپی:  4سال ششم، شماره 

 
 

 

 یشهر طی( در محیو باد یدی)خورش پاک یانرژ ییو شناسا یبررس

     

 *2آرش زرگر، 1محمد بهزادپور
 11/90/00 تاریخ دریافت: 

 95/11/00تاریخ پذیرش: 
 

  31902کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 دیتجد یمتفاوت به استفاده از انرژ راهکارهایو  اتیاستفاده گوناگون با تجرب یبرا زمینایرانمردمان  یمتوال انیدر سال
گرم  یروزها یآب برا رهیدما و ذخ رییو تغ هیتهو یبراباد و آب و  یاستفاده از انرژ یمصارف اقتصاد در .اندپرداخته ریپذ

 یبه انرژ یو کم کردن وابستگ زیستمحیط ایاح یراستا . حال درگرفتیار مقر مورداستفادهرا  یگوناگون راهکارهایسال 
روز  نیقوان نیو طبق ا دهیگرد نییتع و مقررات مشخص نیخود قوان هایزیرساختکشورها با توجه به  در جهان، یلیفس
 لیتما یبه انرژ بشر ازینرا کاهش داده. با توجه به  یلیفس یخود به انرژ یوابستگ و اندافزودهپاک  یانرژ تیبه ظرف روزبه
و  دیجهت تول یتکنولوژ شرفتیپ رونیازا ،شودیمافزوده  روزبهروز  دیتجدقابلپاک و  یانسان به استفاده از انرژ ازیو ن
 یرژو چه در مصرف ان یانرژ دیچه در تول ریزیبرنامهبه  ازیحوضه ن نیدر ا شرفتیپ یبرا شده است. جادیا یانرژ رهیذخ

 .هست

 

 عمود محور نیآس باد، تورب ،یدیخورش یانرژ ،یباد یانرژ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 آزاد دانشگاه دانشگاه هشتگرد، یمهندس و یدانشکده فن یگروه معمار یعلم اتیو عضو ه اریاستاد -1
 Arash.zargar2003@gmail.com (مسئول سندهینو) نیارشد، دانشگاه رجاء قزو یکارشناس یمعمار یدانشجو -1
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 مقدمه -1
خود قوانین و  هایزیرساختبا توجه به  کشورها و کم کردن وابستگی به انرژی فسیلی در جهان، زیستمحیطراستای احیا  در

و وابستگی خود به انرژی فسیلی را  اندروز به ظرفیت انرژی پاک افزودهبهتعیین گردیده و طبق این قوانین روز  مقررات مشخص
اصل یکصدو بیست و سوم  یدر اجرا 13/2/1301مورخ  138212/08259کاهش داده. در این راستا کشور ایران طبق شماره نامه 

الیحه  عنوانبهانرژی  وریبهرهتجدیدپذیر و  هایانرژیقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران طبق قانون اساسنامه سازمان 
ماده  13تجدیدپذیر به مجلس تقدیم گردیده و یا تصویب شورای نگهبان ابالغ گردیده است که شامل  هایانرژیمه سازمان اساسنا

پیشرو استفاده از  تواندمیبسیار با توجه به اقلیم گوناگون  هایظرفیتمجلس(. کشور ایران با  هایپژوهشتهیه گردیده است )مرکز 
این گونه انرژی، انرژی خورشیدی و  نیمهمتر ،شودمیدید پذیر به اشکال گوناگون در محیط یافت تج هاییانرژ انرژی پاک باشد.

می توان  زیستمحیطباال بردن ظرفیت استخراج از این منابع قدمی در راستای ترمیم  با بادی در پیرامون انسان موجود است.
آمار های موجود و اطلس بادها و همچنین  یبررس ه است.برداشت. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و بررسی موردی بود

 بررسی تابش خورشید صورت گرفته شده.

 

 پیشینه تحقیق -2
یکی از  که ایرانیان از دیر باز انواع آسیا را بر اساس شرایط اقلیمی که در آن میزیستند برای آرد کردن گندم و تهیه نان

دهه هفتاد میالدی بحران انرژی  در (.1303،خسروی پیش یار وکردند )اث می مهمترین غذاهای روزانه شان به شمار مآمد احد
سال قبل از میالد  5999فکر استفاده از نیروی باد به  اگرچه تجدید پذیر تغییر داد. هایانرژیمسیر انسان را به سوی به کار گیری 

گذشته تامین انرژی الکترسیته وابسته به سوخت  دهه های در (.1303، مدیگردد )در مصر باستان برای راندن کرجی ها بر می 
این سوخت ها از یک سو و از سوی دیگرافزایش روزافزون تقاضای انرژی باعث نگرانی شده  تیمحدود های فسیلی بوده است.

 (1300است )ابو فاضلی و همکاران، 
 

 پیشینه تحقیق -1جدول شماره 
 کلمات کلیدی سال نام پژوهشگر ردیف

 شهری منظر هوایی، آشفتگی محیط شهری، کاربرد عمود محور، 1303 حسین مدی 1

1 
 روقیه هاشمی طاهری، پویان نیما ابو افضلی،

 زندی مجید گوگ سازقوچانی،
1302 

 بادی محور عمود، توربین شهری، مناطق انرژی تجدید پذیر،
 دارینوس ،ساوینوس

3 
 افشارطارمی، فرامرز ناجی، لیال شعله کاظمی فرد،

 زهرافخران
1300 

تجدید  منابع ،فوتوولتایک خورشیدی، سلول انرژی خورشیدی،
 پذیر

 1300 رضازاده نیکی کاویان، مجتبی غالمحسین غالمی، 0
شرق  پهنه بادی، آسیاهای باد، تونل سازی، شبیه تحلیل کالبدی،

 ایران

 خواف ،گندم ،باد تجدید پذیر، انرژی آس بادی، 1303 شکوهی سحر خسروی، حسن سارا پیش یار، 5

 

 مبانی نظری -3
نو که در اصل از قدرت پرتوی خورشید سرچشمه می گیرد کهن ترین و در عین حال مدرنترین فرم انرژی  هایانرژیمنابع 

به صورت پرتوی مستقیم خورشید و چه به صورت  چه خورشیدی، یانرژ محسوب می شوند که انسان آن را به خدمت گرفته است.
انرژی است که جوامع پیشین بشری بر پایه آن شکل  چشمه غیر مستقیم آن، مانند بیو انرژی زیست انرژی یا انرژی آب یا باد،

متفاوت به  ارهایراهکبرای استفاده گوناگون با تجربیات و  زمینایرانسالیان متوالی مردمان  در (.1990گادفل بویل اند )گرفته 
مصارف اقتصادی استفاده از انرژی باد و آب و برایه تهویه و تغییر دما و ذخیره آب  در استفاده از انرژی تجدید پذیر پرداخته بودند.

پیدایش  یفناور گوناگونی را مورد استفاده قرار میگرفت. بنا بر نظر بیشتر تاریخ نویسان، راهکارهایبرای روزهای گرم سال 
روزه  119این بخشها همواره باد  در گرفته است. سرچشمه خراسان وسیستان، یعنی های بادی از بخش های شرقی ایران،آسیا

بادی های نشتیفان به  ابیظهورآس بقهرمانی و بهادری( از نمونه آسیاب بادی ایران می توان به آسیاب نشتیفان نام برد.) میوزد.
روزه سیستان است که ساکنین گذشته شهر نشتیفان به قدرت و شدت باد مذبور نیاز به ایجاد آسیاب بادی را  119سبب بادهای 

 (1303پیش یار و همکاران، ) حس کردند و در پی ساخت آن از قرنها پیش برآمده اند.
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-شهدم یخبرگزار ماخذ شانینفت یباد ابیآس -1تصویر 

 رنایا

 گنجینه ملی آی ایران() زدیآسیاب آبی اشکذر  -2تصویر 

 

 داشته وجود آرد کردن درست برای و غالت سایر و گندم کردن خورد برای که است بوده دستگاهی اویی آسیا یا آبی آسیاب
که پستی و  هرجا ها بر سر راه قنات،در کنار آبادی است. معموالً میکرده کار آب فشار یا و آب سرعت تکنیک از استفاده با و است

بادگیرها . )گنجینه ملی آب ایران(خش سنگ آسیاب آستفاده می شده است بلندی اجازه می داده از انرژی پاک و ارزان آب برای چر
احی که روشی برای جابجایی هوا در فضا مورد استفاده قرار گرفته می شده است و در مناطق کویری ایران جایگاه خاصی در طر

همان گونه که از نام آن پیداست جزیی از کالبد ساختمان های مناطق گرم وخشک و یا گرم مرطوب ایران  ریبادگ ایفا کرده است.
تعدیل دما و رسانیدن دمای فضای سکونتی به  در به شمار می رود که با هدایت جریان باد و بهره گیری از انرژی پاک طبیعت،

با توجه به نیازبشر به انرژی تمایل و نیاز انسان به استفاده از  (1321 محمودی،است )ثری داشته دمای حد آسایش انسان نقش مو
 یبرا این رو پیشرفت تکنولوژی جهت تولید وذخیره انرژی ایجاد شده است. از ،شودمیافزوده  روزبهانرژی پاک و قابل تجدید روز 

در مبحث مصرف می توان به  .باشدمیید انرژی و چه در مصرف انرژی چه در تول ریزیبرنامهپیشرفت در این حوضه نیاز به 
برای به ثمر رسیدن یک پروژه با اهداف پایدار الزم است  یا ساختمان سبز پرداخت، استفاده از ساختمان با رویکرد زیرو انرژی و

به هدف تعین شده آگاه و به نسبت به  و اجرا نقش خود را در رسیدن یطراح ،ریزیبرنامهتاتمامی گروه های مشارکت کننده در 
تولید استفاده فناوری بروز و انتخاب محل مناسب  در علی اکبری(. ایپر حسین مدی،باشند )عملکرد های تعیین شده مسئولیت پذیر 
انرژی تجدید پذیر مورد استفاده در دو حوزه انرژی خورشیدی و انرژی  نیشتریب .باشدمیبهترین راه برای رسیدن به بازدهی باال 

 بادی است.
 

  
نمونه پیشنهادی ساختمان انرژی صفر شرکت  -4تصویر  از نگارنده زدیها واقع در  ریبادگ -3تصویر 

و همکاران،  )مدی 2112جنرال الکتریک برای سال 

1334.) 

 

 انرژی باد -3-1
زمانی که  1029اوایل سال  در توان بادی در طی دودهه گذشته به طور پیوسته کاهش پیدا کرده است.هزینه برق از طریق 

 بود.ساعت  کیلو واتبه ازای هر  دالر 9.3 هزینه برق تولید شده از توان بادی برابر اولین توربین های بادی در شبکه نصب شدند،
تولید کنند. در مقایسه با دیگر منابع  کیلو وات ساعتبه ازای هر  دالر 911تا 9.91از  توانند برق رانیروگاه های بادی می ،امروزه

انرژی فتوولتائیک و انرژی گرمایی خورشیدی انرژی بادی یکی از با صرفه ترین منابع انرژی تجدید پذیر بادوام  مانند انرژی پاک،
محل مناسب با توجه به وزش باد مهمترین بخش تولید (. برای تولید انرژی پاک انتخاب 1911و..النگ  انگیک ،بینوویونگاست )

 ، دراستفاده از توربین مناسب با توجه به نوع کاربری تولید در سطح گسترده و یا استفاده در سطح محدود با دو گزینه رو برو هستیم
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از این  یاریبس رت گرفت است.دهه های گذشته تحقیق های بسیاری برای بهره گیری از انرژی باد در مناطق شهری صو
در مناطق شهری دارا ها نشان می دهد توربین های بادی محور عمودی عمل کرد بهتری نسبت به توربین بادی محور افقی تحقیق

 (.1302 است )ابوفاضلی و همکاران،

 نرژی بادیموارد استفاده ا -2جدول 
ها نسبت به مدل عمودی این توربین:توربینهای بادی با محور چرخش افقی

 د.باشمیرایج تر بوده همچنین از لحاظ تکنولوژی، پیچیده تر و گرانتر نیز 

ساخت آنها مشکلتر از نوع محور عمودی بوده ولی راندمان بسیار باالیی دارند. 
در سرعتهـای پـایین نیـز توانـا یی تولیـد انرژی الکتریکی را داشته و توانایی 

پره  1یا در مواردی  3وزش باد دارند. این توربینها تنظیم جهت در مسیر 
میباشند که روی یک برج بلند نصب میشوند. این پرهها همواره در جهت وزش 

 (1301محمد رزداری و..  تیآ )حسینعلی تاش شمس آبادی، .باد قرار میگیرند

 
 ایلنا توربین محور افقی واقع در منجیل ماخذ

توربین های بادی محور عمودی در عمل کرد توربین محور عمودی: توانایی 
نوع توربین را  نیا قابل قبول در الگوهای جریان باد آشفته و غیر یکنواخت،

برای کاربرد های ابعاد شهری، جایی که جریان های باد غیر منظم رایج 
نیما ابو فاضلی، پویان هاشمی طاری و ) گزینه مناسبی کرده است. باشدمی
...1302) 

 
داریوس  -3 داریوس مارپیچی، -1 ساوینیوس مارپیچی، -1

داریوس پره  -5ساوینیوس قاشقی  -0پرهای طبقاتی، 
 (1302هاشمی طاری و .... انیپو )نیما ابو فاضلی، مستقیم

 

 انرژی خورشیدی -3-2
های فتوولتائیک بدون صدا و  ماژول مستقیم الکتریسیته از نور خورشیداست. دیتول تکنولوژی برق خورشیدی فتوولتائیک، 

م(. با توجه به جغرافیا ایران ظرفیت -1051نتویگوار )رابرتز، بدون حرکت اجزا کار می کنند و نگهداری و آلودگی خیلی کمی دارند
 پنل خورشیدی را می توان به اشکال مختلف مورد اسفاده قرار داد. یانرژ .باشدمیبهره گیری از انرژی خورشیدی باالیی را دارا 

نمونه مزایا  از این حال این روش معایب و مزایا استفاده را دارد. با توان بر شمرد.می ...های خورشیدی، آب گرمکن خورشیدی و 
ای خورشیدی هیچ گونه انتشار آالینده برق توسط سیستم ه دیتول ،باشدمیمی توان به انرژی خورشیدی تجدید پذیر و نامحدود 

که  باشدمیخورشیدی در کاربرد خانگی تجاری و صنعتی قابل نصب بر روی پشت بام ها  سلول زیست محیطی را در پی ندارد،
ینه اولیه از جمله معایب به هز اما برد. نام ....و شودمیفضای مفید ساختمان اشغال نشده و از فضای کمتر استفاده شده بام استفاده 

 .باشدمیبه مساحت زیادی برای نصب سلول خورشیدی  ازین مصارف زیاد الکترسیته، یبرا نصب سیستم های خورشیدی زیاداست.
 (.1388عبد شاهیکرد )اشاره  را ....و

 انرژی خورشیدیموارد استفاده  -3جدول 
گرم نمودن آب ساختمانها از رایجترین روشهای استفاده از انرژی 

است. از انرژی حرارتی خورشید میتوان جهت تهیه آب گرم  خورشیدی
بهداشتی در منازل و اماکن عمومی به خصوص در مکانهایی که مشکل 

تر اگر  سوخت رسانی وجود دارد استفاده کرد و در مقیاس گسترده
گنجایش مخازن این سیستمها افزایش یابد، حمامهای خورشیدی 

 . تحقق در آیندهای نزدیک باشندای ملموس و قابل میتوانند نمونه
 (1301..و شماع نیفرز غالمحسین روشنی،)

 
 (1301..و شماع نیفرز )غالمحسین روشنی،

 خورشید عالوه بر گرما بخش فرا بنفش آن قابلیت ضد عفونی دارد،
آنزیم ها و بخش های حساس سلول میکروارگانیسم ها را تجزیه  حرارت

کدام از عومل بیماری زای گوارشی در  چیه می کند و از بین می برد.
راهکار مناسب  عنوانبههنوز هم  گرما نقطه جوش آب دوام نمی آورند،

  (1301روح اله فرهادی) .شودمیبرای ضد عفونی در مقدار کم استفاده 
 (1301)روح اله فرهادی

سلول خورشیدی دستگاهی الکتریکی است که به واسطه اثر 
خورشید را با استفاده از یک نیمه رسانا به طور مستقیم فوتوولتائیک نور 

به الکتریسیته تبدیل مینماید. به همین دلیل به سلولهای خورشیدی، 
 و ناجی الیل )شعله کاظمی فرد، سلولهای فوتوولتائیک نیز گفته میشود

...1300). 
 

 (1300...و ناجی الیل )شعله کاظمی فرد،
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باتوجه به آمار منتشره تولید انرژی پاک در ایران پیشرفت مناسبی در جهت استفاده از انرژی تجدید پذیر را داشته وگزارش 
جدول  .باشدمیبه شرح ذیل  1301در سال  آمار منتشره نیآخر ،باشدمیتجدید پذیر ایران نشانگر این موضوع  هایانرژیآماری 

(0) 
 

 نمودار و آمار -4
 (1331تجدید پذیر ایران سال  هایانرژیگزارش آماری ساتبا )خذ ام -4جدول 
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 از ساتبا ماخذاستفاده از انرژی تجدیدپذیر در ایران  -1نمودار 

 

 اطلس اطالعت -5
)ساتبا( جهت استفاده و 1918-1995ساله از سال  11اطلس باد ایران نشانگر جهت و شدت وزش باد در ارتفاعات مختلف 

 استفاده از توربین بادی. بهتر در نوع قرار گیری و وریبهره

 
 (2112-2112ساله ) 11اطلس باد ایران ویرایش اطلس باد  ساتبا ماخذ -2جدول 

 
 متر 59

 
 متر 15

 
 متر 199

 
 متر 29

 
 متر 199

 
 متر 119

 
با توجه به زاویه تابش  solargis)) رانیا 1910اطلس زاویه تابش خورشید که نشانگر میزان پتانسیل تبش نور خورشید سال

 بهتر. وریبهرهنوع قرار گیری پنل خورشیدی جهت 
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 SOLARGIS از ماخذ 2113اطلس تابش خورشید سال  -2جدول 

 
 جهانیافقی  تابش

 
 پتانسیل برق فتوولتائیک

 

 
 تابش عادی مستقیم

 

 نتیجه گیری
کردن  کم .باشدمیاستفاده از انرژی پاک بهترین گزینه برای کاهش آلودگی  زیستمحیطبا توجه به آمار موجود در وضعیت 

، تمام کشورها با اشتراک تکنولوژی در استفاده از انرژی باشدمیی مختص یک کشور یا یک قاره نزیستمحیطاستفاده از آلینده 
باز نجات آینده بشر عالوه بر استفاده از انرژی تجدید پذیر باید نگاه  یبرا را فراهم می آورد. زیستمحیطتجدید پذیر امکان بازیابی 

انرژی فسیلی به پایین ترین حد خود استفاده از  خاص به نوع مصرف وبازیابی مواد مصرفی نگاه ویژه داشت، به امید روزی که
 دست یابیم واین ممکن فقط با جایگزینی انرژی و بازیافت مواد قابل دسترس است.

 

 منابع

مترجمان، ) یبادتوان و کنترل سیستم های انرژی  لیتبد (،1911کورو ) ریسم زرگری، دینو کیانگ النگ، ونگی بین وو، .1
 1305انتشار  خیتار . موسسه دانشگاه تهران، ،انتشارات رضا جلیلوند(. محمد حسن منصف،

مترجم مسعود سادات ساختمان )م(کاربردانرژی خورشیدی در طراحی نمای 1051) نتویگوار کولوین سایمون رابرتز، .1
 1305نشر  خیتار میرهای(انتشارات: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران..

 1301:دیباگران تهران سال نشر استخراج ماکزیمم توان. (بررسی کاربرد انرژی خورشیدی و1388) یشاهوحید عبد  .3
ترجمه: عبدالرحیم پرتوی( ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه ) داریپابرای آینده ای  یانرژ نو، هایانرژی(1990گادفری بویل ) .0

 1305انتشار  خیتار تهران،
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 مجلس شورای اسالمی هایپژوهشمرکز  .5
 1301تجدید پذیر ایران در سال  هایانرژیآماری  گزارش ساتبا(،برق )انرژی  وریبهرهتجدید پذیرو هایانرژیسازمان  .8
 گنجینه ملی آب ایران .1
 1301تجدیدپذیرونو زمستان هایانرژیتخصصی -شکوهی فصلنامه علمی سحر خسروی، حسن ساراپیش یار، .2
 1309بهار یک، هشمار سیزدهم، دوره ،زیستمحیطعلوم و تکنولوژی  یدیدمفیدمجیس مهنازمحمودی، .0

 1300تابستان اول، شماره تجدیدپذیرونو سال دوم، هایانرژیترویجی -علی اکبری فصل نامه علمی ایپر حسن مدی، .19
تجدید  هایانرژیترویجی -زندی فصل نامه علمی  دیمج گوگ ساز قوچانی، هیرق هاشمی طاری، انیپو نیما ابوفاضلی، .11

 1300اول، تایستان شماره پذیرونو سال هفتم،
 محمد رزداری چهارمین همایش ملی بیوانرژی ایران، یول کیانی، حسن محمد رزداری، تیآ حسینعلی تاش شمس آبادی، .11

 1301آبان  نهم
روشنی دومین همایش ملی انرژی باد  یمهد جوینده، یمصطف احمدی صوفیوند، مهرداد شماع، نیفرز غالمحسین روشنی، .13

 1301سفند ا سوم ،تهران و خورشید،
 1302 تابستان اول، شماره تجدید پذیر و نو سال ششم، هایانرژیروح اله فرهادی فصل نامه علمی ترویحی  .10
تجدید پذیر و نو سال  هایانرژیفصل نامه علمی ترویحی  افخران زهرا افشار طارمی، فرامرز ناجی، الیل شعله کاظمی فرد، .15

 1394زمستان دوم، شماره دوم،

16. SOLARGIS https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/iran 
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 9933(، زمستان 22)پیاپی:  4سال ششم، شماره 

 
 

 

 یسنت یمیاقل یثر از معمارأمت یالتقاط یمعمار شیدایپ یسنجامکان

 سبز غرب یو معمار رانیا

     

، امید 2، سید هادی موسوی شاکر*1احمدرضا ستایش زاده

 5، صبا میردریکوندی4، محمد علی کاظم زاده رائف3بروایه

 10/10/99تاریخ دریافت:  
 72/00/99تاریخ پذیرش: 

 

  97022کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

با  نینو ییخلق بناها یدر پ یالتقاط یهادارد. معماران با استفاده از سبک یخیتار یانهیشیپ رانیدر ا یالتقاط یمعمار
در تنوع  ییبسزا ریتعدد، تأث لیمدرن به دل یمعمار یهاسبک. اندبوده یو شهرساز یمعمار یدر فضاها ترمناسب ییکارآ

در التقاط با  ینوع معمار نیاز ا یدوره قاجار و پهلو یرانی. معماران ااندگذاشته یشهر یو فضاها هاساختمان یکالبد
مشهود است. یکی از  یخوببهدوران  نیشاخص ا یسبک و خلق بناها شیدایکه در پ اندکردهاستفاده  یسنت یمعمار
، کاهش ستیزطیمح روزافزوننظیر آلودگی  ،یوجود پیامدهای منفی جهان صنعت دیانسان عصر جد یهادغدغه نیترمهم

برای به حداقل رساندن اثرات منفی  یحلراه یوجوجست. معماری سبز با باشدیم یلیفس یهاسوختمنابع طبیعی و 
 یهایانرژطبیعت و  یهایژگیومنطبق با  یبا اصول و مبان ،ینوع معمار نیا جهتنیبداست.  ستیزطیمحبر  هاساختمان
قرار  مورداستفاده هاساختماندر  قیطر نیترمناسبرا کنترل نموده و به  یطیمحستیز یهایآلودگات نامطلوب پاک، اثر

 طیمتناسب با شرا یمناسب یراهکارها ز،ین رانیا یسنت یمیاقل ی. معمارگرددیم داریپا یمعمار شیدایو موجب پ ردیگیم
و  دیاز تابش خورش برداریبهرهو  یجو ملگرچه استفاده از عوا داشته است. یهر منطقه و مهار عوامل مخل جو یلمیاق

بر آن است تا با  یمقاله سع نیاست. در ا رانیا یسنت یدر معمار زیانبی هایانرژینوع کاربرد  نیترجیهوا، را انیجر
مورد  رانیدر ا یردو سبک از معما نیسبز غرب، امکان التقاط ا یو معمار رانیا یسنت یمیاقل یمعمار لیمطالعه و تحل

 یعلم هایکتابخانهو با استفاده از منابع مکتوب  یلیتحل یفیپژوهش، توص نیمورد استفاده در ا قیاست. روش تحق یسبرر
 بوده است. یپژوهش یعلم هایسایتوبو مطالعه  یمعمار یتخصص

 

 رانیا ،یالتقاط یمعمار ،یسنت یسبز، معمار یمعمار ،یمیاقل یمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( ، اهواز، ایرانسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستانؤ، مدانشجوی کارشناسی معماری -9
ahmad.setayesh77@gmail.com 

 ، اهواز، ایرانسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستانؤ، مماریدانشجوی کارشناسی مع -2

 ، اهواز، ایرانسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستانؤ، مدانشجوی کارشناسی معماری -9

 لی جهاد دانشگاهی خوزستان، ایران، اهوازعضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی معماری مؤسسه آموزش عا -4

 ایران، اهواز روه آموزشی مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان،مدرس مدعو گ -5
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 مقدمه  -1
 مسئله به این پی بار اولین برای نغارنشی هایانسان کههنگامی از مثال برای ،باشدمی کهن فرآیندی معماری در سبز فرآیند

. است شمال به سمت آن دهانه که باشدمی غاری از ترمناسب بسیار محیط دمای لحاظ از جنوب به رو غاری انتخاب که بردند
 طراحی برای بهترین فرآیند آفرینش انسان و مصنوع یهاطیمح برای سبز معماری که است مهم این کدر جدید موضوع

 آوردن پدید نیازمند ساکنان، مورد استفاده اشیا یا سوخت آن، مصالح ساختمان، به وارده منابع تمام که یاگونهبه ؛هاستساختمان

هر  در و بوده وابسته یکدیگر به موضوعات تمامی که شودیم مطرح گونهنیا سبز فرآیند یطورکلبه .هستند پایدار معماری یک
 قرار در تضاد آن با مجزا صورتبه اصول بررسی ترتیب، ایده بدین و گیرد قرار بررسی مورد آن یهاجنبه تمامی باید یریگمیتصم

بحث دارا  برای را اوانیفر مشترک نقاط که است مطرح سازه نوع هر ایجاد در گوناگونی اصول مجموع در .ردیگیم
  (7،0192)ورمزیار و همکاران،.باشندیم

 گفت توانمی واقع کرد تعبیر «ساختانسان پایدار محیط خلق» معنای به را پایدار معماری توانمی کلی چارچوب یک در
 پایداری «و آینده حال در جهانی ستزی نظام ارکان دیگر شرایط و انسان هایخواسته و نیازها میان تعادل برقراری» پایدار معماری

 مطرح اخالقی رویکردی و نگرش آن در که چرا فعلی دانست زمان به متعلق و خاص گرایش یا سبک یک توانمین را معماری در
گام شدن با طبیعت در هم (02،0190مداحی، )صیادی، .اعتبار است و اهمیت حائز شرایط هر حسب بر و زمان هر در که شودمی

و اصول مطرح در معماری سنتی ایران سعی در استفاده بهینه از انرژی دارند بطوری که  باشدمیی سنتی ایران امری بنیادین معمار
و این  اندبودهدر معماری ایران قدیم  محیطیزیست)آب، هوا، خورشید، خاک( دارای کاربرد عالی  ارگانه فلسفی و آیینیعناصر چه

متکی بر علم، دانش، هوش و ذکاوت در ایجاد آسایش،  گامبهگامبه وجود آمده باشد بلکه  خودخودیبهنیست که  ایمسئله
سفانه اکنون در ساختمان سازی کشور هزینه های أاست. در حالی که مت زیستمحیطاستحکام و حفظ و برخورداری از کیفیات 

صرف انرژی ندارد. طراحان باید به مردم بباوراند که که هیچ گونه نقشی در بهینه سازی مشودمیگزافی صرف تزیینات بی اصالتی 
بی زبان و استفاده از مصالح قابل بازگشت به چرخه طبیعت  نهفته است، چرا که همسو با طبیعت  هایانرژیزیبایی در مصرف 

 .(7،0192)کارگر، به آن نزده و جزئی از آن می شوندحرکت کرده، آسیبی 

 سؤال تحقیق -2
 یسبک نید منجر به تکوتوانمیسبز غرب چگونه  یمعمار یو الگوها رانیا یسنت یدر معمار میاقل از یبهره مند تجارب

 شود؟ رانیدر ا شرفتهیپ یمعمار یو فناور میاقل تیبا محور یالتقاط

 پیشینه تحقیق -3
ن ارتباط آن با در سال های اخیر پژوهشگران مختلف سعی در بررسی مفاهیم و قابلیت های الگودهی معماری سبز و همچنی

کاربرد معماری پایدار در معماری سنتی ایران به تحریر اسماعیل »به مقاله  توانمیمعماری اقلیمی سنتی ایران نموده اند، از جمله 

تجزیه و تحلیل معماری »، «0197معماری ایران، معماری پایدار حسین محق، پروین نادری، »، «0192حسینی و رسول درسخوان، 

اشاره کرد که نویسندگان آن ها در رابطه با مفهوم  توانمی« 0197ایدار و برسی آن در ایران، رحیمی ترکانی و همکاران، سبز و پ

مرتضی »مقاله  توانمیمعماری سبز و استفاده بهینه از این سبک معماری در جهان صنعتی امروز پرداخته اند. از دیگر پژوهش ها، 

هرا قلم ز»و  مقاله « عنوان: بررسی تاثیرات فرهنگی در معماری بومی ایران از منظر پایدارینیک فطرت و احسان بیطرف تحت 

محققان آن ها با عنایت به  ؛ کهرا ذکر نمود «بر، مرجان خندان تحت عنوان: معماری سنتی ایران و پایداری آن در معماری مدرن

های جهانی اقلیمی سنتی ایران، بدنبال راه حلی برای مقابله با چالش شناسایی مفهوم معماری سبز و بررسی و تطبیق آن با معماری

و فعالیت های نابهنجار معماری ایران، شیوه ساخت و ساز و اصالح سبک زندگی شهری و گام نهادن به سوی معماری پایدار 

 هستند.

 

 رانیدر ا یالتقاط یمعمار نهیشیپ -4

 یدوره هخامنش یالتقاط یمعمار -4-1

یژگی های ایرانیان کهن و هنرمندان آنها باور به تقلید درست بوده که آنرا بهتر از نوآوری بد می دانستند تقلید یا یکی از و
برداشتی که منطق داشته باشد و با شرایط زندگی سازگار باشد. نمونه های این الگوبرداری هم در معماری و هم نیارش شیوه 

 در پارسیان که چه آن (22-20، 0102پیرنیا،)ها بوده است. "کالوه"و  "تاالر ستوندار" که دو نمونه از آنها شودمیپارسی یافت 
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 واالی هنر تجلّی شک، بلکه بی است، بررسی قابل معماری های جنبه از تنها نه اند بنا کرده خود امپراتوری مختلف شهرهای

 هنر، تاریخ و متخصّصان هنرشناسان». آراستند می را خود بناهای خارج و داخل دقّت بسیار با آنان .است هخامنشی هنرمندان

 عناصر و تناسب هماهنگی از استثنایی و عالی ترکیبی خود نظیر کم در مصنوعات که هخامنشیان، دربار هنرمندان مهارت

های ملت های (، هنر هخامنشی ترکیبی از هنر011،0120)گیرشمن، «اند قرار داده ستایش مورد را اند، گذاشته اجرا به گوناگون
بیش از تمدن آشور و بابل در تشکیل هنر هخامنشی « ایالم»و تمدن « اوراتو»مختلف است. از میان این تمدن های قدیمی، تمدن 

 (127،0122مؤثر بودند. )گیرشمن،
 

 پاسارگاد -4-1-1
 مجموع د.دار قرار فارس استان در دهند می نسبت کوروش کبیر به را آن ساخت که هخامنشی پایتخت اولین پاسارگاد

 تخت کیلومتری 21 در که گردیده پا بر کیلومتر 2/7 طول به ای محوطه در بزرگ کوروش گاه تخت یعنی بناهای پاسارگاد

است  شده واقع مرغاب سرسبز جلگة در محل این. است گرفته قرار شیراز شرقی شمال کیلومتری 91 و جمشید
 کشند می گرزگران که آنان که شده گرفته پاسارگاد یعنی قبیله پارسی شاهان قبیله سما از پاسارگاد نام» ( 012،0129استروناخ،)

پس از مرگ کوروش، آرامگاه او نیز در این محوطه ساخته شد که بقایای آن تا کنون از کاخ  (77،0129)شهبازی،« دهد معنی می
ساختمانی برای مراسم سلطنتی )زندان سلیمان(،  ها )کاخ بار کورش، کاخ دارای نقش انسان بالدار و کاخ اختصاصی کوروش(،

با دو آتشکده و آرامگاه کوروش به شکل خانه ای  با سقفی شیب دار که بر پله های سنگی بنا شده بود، در آن جا « ناحیه مقدس»
 (01-0122،07،وجود داشت. )مصطفوی

 

 پارسه -4-1-2
دریا  سطح از متر0221 و شده بنا شیراز شرقی شمال کیلومتری 22 فاصلة به( رحمت) مهر کوه دامنة در ای صخره روی بر
 خزانة ها، شامل کاخ مجموعه این بناهای. گردد می باز م.ق 200سال به جمشید تخت بنای مجموعه ساخت آغاز. است بلندتر

به یالدی م 71 قرن از جمشید تخت منطقة در شناسی باستان مطالعات .است بارعام تاالر و ساختمانی های کارگاه پادشاهان،
 تخت چه اگر« .گرفت انجام 0090 سال در بالندل محل توسط این در کاوش اولین .شد آغاز منسجمی و گسترده شکل

 برجا آثاری هم بعد های زمان در آنان اخالف است ولی بوده هخامنشی یکم اردشیر و شاه خشایار و داریوش جمشید ساخته

 (00،0102شهبازی »(نامیدند بنا چهل و ستون هزار نآ به اسالمی در زمان و اند گذاشته
 

 نقش رستم -4-1-3
شهرت یافته است. در این « نقش رستم»شمال غربی تخت جمشید، محلی وجود دارد که به _ در حدود شش کلیومتری شمال 

هایی از دوره عیالمی که جا آثاری یه چشم می خورد که مربوط یه دوره عیالمی ها، هخامنشیان و ساسانیان است. نقش برجسته 
. از این محل در دوره هخامنشی به عنوان مدفن پادشاهان بزرگی از این سلسله شودمیاز لحاظ مذهبی اهمیت دارند، در آنجا دیده 

گاه آرام_ 2آرامگاه منسوب به اردشیر اول،  _1آرامگاه داریوش اول، _ 7آرامگاه خشایار شاه،  _0استفاده شده است که عبارتند از: 
در پای این تپه روی زمین مسطح به چشم می خورد « کعبه ی زرتشت»مربوط به داریوش دوم، عالوه بر آرامگاه ها، بنایی به نام 

گروهی دیگر آن را محفل آتش مقدس می دانند.  ؛ وکه به عقیده ی جمعی از باستان شناسان برای آرامگاه ساخته شده بود
 (12-0122،27،)مصطفوی

 

 قاجار دوره ماری التقاطیمع -4-2
 سنت با منطبق ایران معماری شاه، محمد دوره پایان تا

 در پیرنیا. است داشته گسترش و رشد سرزمین این معماری

 نیز را ای شیوه بتوان شاید» نویسد می شیوه تهرانی مورد

 طوری همان. برد نام تهرانی شیوه یا انحطاط شیوه نام به

ناصرالدین  زمان خصوص به و ریهدوره قاجا از دانیم می که
سازمان  (.0129)پیرنیا،« شودمی تقلید هاچیز شاه برخی

کالبدی نیرومند مکتب اصفهان، دلیل محکمی بود -فضایی
ثیر آن بیشترین اقدامات أتا دولت جدید قاجار نیز تحت ت

شهری خود را در درون پایتخت و با ساختن بناهای 
 گرایشات معماری دوره ناصری: 1نمودار 

 (1911 : نگارندگان،مأخذ)
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های در نتیجه این دگرگونی ها ارزش .آغاز پایتخت شدنش پهنه دگرگونی های اقتصادی می گردد مردمی به انجام رساند. تهران از
، میدان دتکیه دولت، خیابان های جدی ،فضاهای جدید شهری )مدرسه، دارالفنونو  تازه ای در شهرسازی و معماری به وجود می آید

 درپی خواست های جدید شکل یافته بلکه هویتی بومی نیز دارند. مفاهیمی که نه تنها ،مفهوم تازه ای را بیان می کنند ...( و
دوران ناصری  که ما در شودمیثیر گذار و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن باعث أاین وقایع تاریخی ت(. 7،0190)دانشجو، حاج ملکی،

معرفی کرد. الگوی اول همان  "هران سبک ت "ه شاید بتوان آنرا با نام تازه یبا سبکی از فضاهای شهری جدید روبه رو شویم ک
فهان( و نه فقط نقش )مکتب اصدر سبک تهران نه فقط نقش تفریحی خیابان ها ثیر مکتب اصفهان است .أسازمان فضایی تحت ت

)دانشجو، )دوره های بعدی( را دارا هستند بلکه به عنوان یک فضای شهری با هویت زنده خود را مطرح می کنند. دسترسی سواره
 (2،0190 ملکی، حاج

 

 اول معماری التقاطی در عصر پهلوی -4-3
تلفیق شیوه اصفهانی با سبک نئوکالسیک بود. ولی در معماری تلفیقی در دوره پهلوی  شیوه تهرانی در عصر قاجاریه، عمدتاً

. در باشدمیسیک ناول، گوناگونی بیشتری در تلفیق سبک های مختلف وجود دارد و منحصر به دو شیوه اصفهانی و سبک نئوکال
ای کشور مورد دوره اخیر، سبک های غربی در تلفیق با شیوه های معماری ایرانی، با ترکیبی زیبا در طرح تعدادی از ساختمان ه

جو غالب معماری ایران در دوره ی پهلوی اول، آبشخور سه جریان معماری بود : معماری  (029،0197قبادیان، استفاده قرار گرفت.)
 یکی از سبک های جدیدی که در، )722، 0190)بانی مسعود،  (جار، مدرنیسم و سبک نئوکالسیک باستان گرا)سبک ملیاواخر قا

سی ری ساختمان های پیش از اسالم مورد توجه است. با برلی است. در این سبک، نماها و نمادهااین دوره مطرح شد، سبک م
یی شد که در طرح آن ها دو گونه ساختمان متمایز است. گونه اول شامل ده بناهای دوره ی پهلوی اول، شانزده ساختمان شناسا

غالب در طرح بنا دارد. در گونه دوم که شامل شش ساختمان است، سبک ملی نمادی بارز ندارد  هساختمان است که سبک ملی وج
در کالبد و نمای آن ها، نماد های بلکه با سایر سبک ها تلفیق شده است. وجه مشترک تمام این ساختمان ها در این است که 

 ( 002-0197،001)قبادیان،.شودمیناهای عهد باستان مشاهده شاخص ب

 (113،1911: قبادیان،مأخذدوره پهلوی اول ) –: ساختمان های شاخص سبک ملی تلفیقی 1دول ج

انتاریخ ب شهر نام ساختمان   توضیحات کارفرما معمار 

0 
ساختمان اداره 

 پست
 تهران

0112-
01 

نیکالی مارکف، 
سمارکا گالوستیان  

 اداره پست
 -السیککتلفیق شیوه اصفهانی، پارسی و نئو 

های تخت جمشیدبا الهام از ستون  

7 
کاخ وزارت امور 

 خارجه
 تهران

0107-
00 

نگابریل گورکیا  
وزارت امور 

 خارجه
تلفیق شیوه پارسی، سبک آرت دکو و 

شتتبا الهام از کعبه زر -نئوکالسیک خردگرا  

1 
دبیرستان 

رانوشیروان دادگ  
 تهران

0101-
02 

 نیکالی مارکف
انجمن 
 زرتشتیان

با  -السیکتلفیق شیوه اصفهانی، پارسی و نئوک
 الهام از ستون های تخت جمشید

2 
مدرسه ایران 

 شهر
 یزد

0101-
02 

 آندره گدار
وزارت 
 معارف

با  -السیکتلفیق شیوه اصفهانی، پارتی و نئوک
ز آبادالهام از کاخ فیرو  

 

 
 (191،1911: قبادیان،مأخذ) سبک های معماری در دوره پهلوی اول: 1نمودار
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 دوم معماری التقاطی در عصر پهلوی -4-4
با آغاز دوران جدید مدرن و رو به رو شدن معماری ایران با دستاورد های جدید و تکنولوژی، از یکسو جذب پیشرفت های 

رانی، چالشی بوده که همواره بر سر جای خود باقی مانده است. بررسی پاسخ های جامعه جهان غرب و از یکسو دفاع از هویت ای
از سوی معماران داده  مسئلهد ما را به راه درستی هدایت کند. از پاسخ های موفقی که به این توانمی مسئلهمعماران در تقابل با این 

در دوره ی  (0ص،)اسالمی،.یا مدرن تاریخ گرا نام گذاری شد شمسی بود که تحت عنوان معماری نوگرای ایرانی 21شد، دهه ی 
در این دوره بازگشت دانشجویان سو و هماهنگ با معماری مدرن شده.  هم پهلوی دوم معماری ایران به مرحله ای رسید که کامالً

بعدها دانشجویان فارغ التحصیل  ایرانی که برای تحصیل به خارج از ایران رفته بودند و در کنار آن معماران و محققان خارجی و
، )جلیلی، اکبری به سمت سبک و سیاق غرب سوق داده. دانشکده هنرهای زیبا معماری ایران را از معماری سنتی قاجار جدا کرده و

همواره به همراه پدید  .نوگرایی در واقع یک بخش و یا به عبارت صحیح تر یکی از ارکان سنتی معماری ایران است (2ص 
معماری ایرانی مخالف « سنت»ندگان آثار ناب ایرانی بوده و هیچگاه مورد غفلت قرار نگرفته است. این اتهام ناروایی است که آور

معماری ایران وفادارند نوعی کهنه پرستی و یا عدم توانایی « سنت»نوگرایی قلمداد گردد و یا اینکه نوگرایی مطلوب کسانی که به 
ود. یا اینکه به معماران و عدم توانایی آنها در شناخت اصول حاکم بر حیات انسان و چگونگی بهره گیری ارائه ایده های نو تلقی ش

مروری به تعاریفی که به صورت گنگ و مبهم از نوآوری و سنت وتاریخ  .باشدمیاز آن ها در ارائه فضای مناسب حیات انسان وارد 
تنی بر سنت و مبتنی بر تاریخ و مبتنی بر بوم، معیارهای ضعیف قلمداد شده و سبب می گردد که معماری مب شودمیو فرهنگ ارائه 

و در واقع همان  (شودمیکه البته تعریف صریح  و روشنی نیز از ویژگی ها و معیارهای ارزیابی آن ارائه ن)معماری مبتنی بر نوآوری
 (02،0122)حائری، .شوند معماری مبتنی برمدرنیسم است، جریان های با حیات بیشتر تلقی می

 
 (133،1911:قبادیان،مأخذطرح ها و ساختمان های شاخص معماری نوگرایی ایرانی در دوره پهلوی دوم): 1 جدول 

 توضیحات کارفرما معمار تاریخ  شهر نام بنا 

0 
آرامگاه کمال 

 الملک
 نیشابور

0112-
27 

 انجمن آثار ملی هوشنگ سیحون
تلفیق شیوه اصفهانی و 

 معماری مدرن

7 
-برج شهیاد
 آزادی

 تهران
0122-
21 

 حسین امانت
شورای مرکزی جشن 

 شاهنشاهی
تلفیق شیوه پارتی و اصفهانی 

 و سبک تندیس گرایی

1 
موزه هنر 
 های معاصر

 تهران
0122-
20 

مهندسان مشاور 
کامران دیبا، -داض

 نادر اردالن

دفتر مخصوص فرح 
دیبا،سازمان برنامه 

 بودجه

رکزی و با الهام از نماد حیاط م
مصالح بتن نمایان و -بادگیر
 سنگ

 تبریز مقبره الشعراء 2
0121-
22 

 انجمن آثار ملی غالمرضافرزانمهر
قوس های جناغی و گنبد باز 

سازه -با خطوط رسمی بندی
 بتنی

 

 
 ( )مآخذ: نگارندگان(1931-1911: گرایش معماری دوره پهلوی دوم)9 نمودار
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 ایران جایگاه اقلیم در معماری سنتی -5

 اقلیم ایران -5-1
در کشور پهناور ایران با مناطق اقلیمی متفاوت و شرایط متغیر آب و هوایی در فصول مختلف سال، معماری سنتی ایران راه 

 (02، 0192) قبادیان، ش انسان ابداع و ارائه نموده است.حل ها و شیوه های منطقی و مناسب جهت فراهم نمودن شرایط آسای
نوب وگرم و خشک در وایی در مناطق شهری ایران از هوای سرد در غرب و شمال غربی، تا گرم و مرطوب در جشرایط آب و ه
. (01، 0191زاده  یلنگر ا،یک یدی) سع.یر است. هر کدام از این پهنه های اقلیمی نوعی از طراحی را نیاز داردمرکز کشور متغ

د شامل زاویه تابش خورشید، عرض جغرافیایی یعنی دوری یا نزدیکی از خط ثیر می گذارأعواملی که بر شرایط اقلیمی یک منطقه ت
های  استوا، شدت جریان و جهت باداهای فصلی، وجود آب، رطوبت و گیاه در منطقه و باالخره ارتفاع از سطح دریا و ناهمواری

 ی اقلیم چهار گانه ایران، که احکامرئوس اصول اندیشیده شده در معماری های سنت (71، 0192 ان،یقباد دی)وحسطح زمین است.
داشته باشد مورد  مختلف معماری از جمله دیوارها، پنجره ها، جهت گیری فضاها و هر جزئی که به نوعی در آسایش اقلیمی دخالت

هر شهر  این در حالی است که معماری جدید بدون مطالعه، بررسی و انطباق با بررسی و انطباق با شرایط اقلیمی .اهمیت واقع شود
مصالح،  های طبیعی باد و آفتاب توجهی به جهت ساختمان ها، نوع به دلیل تأمین انرژی به غیر از راه منطقه ترویج یافته باشد. یا

تجدید به هدر رفته که  ضخامت دیوارها، ابعاد پنجره ها و سایبان نمی شد، که این امر موجب شده میزان زیادی از انرژی غیر قابل
مصرف انرژی از منابع رایگان یا ارزان تر  طراحی مناسب معماری منطبق با شرایط اقلیمی کشور ضمن صرفه جویی درمی توان با 

 (02، 0191، زاده یلنگر ا،یک یدی) سع.و قابل تجدید بهره مند شد

 ایران اقلیمیتقسیمات  -5-2
 )سواحلی جنوبی دریای خزر( اقلیم معتدل و مرطوب   (0

 ای غربی( )کوهستان هاقلیم سرد  (7

 )فالت مرکزی( اقلیم گرم و خشک  (1

 )سواحل جنوبی( اقلیم گرم و مرطوب  (2

 معتدل و مرطوب میدر اقل یمعمار -5-3
دمای هوا در ، سواحل دریای خزر با آب وهوای معتدل و بارندگی فراوان رطوبت زیاد هوا و اعتدال درجه حرارت آن است

شهر ، درجه سانتی گراد و در زمستان معموالً باالی صفر است 71تا  71و شب ها بین درجه  11تا  72معموالً بین  روزهای تابستان
 (0102)کسمایی، .شت، بندر انزلی و گرگان در این منطقه قرار دارندرهای 

                     نوع مصالح: چوب و مصالح غیر صیقلی و سبک -

                پالن یا کارشیو ساختمان ها: به صورت باز و گسترده -

                                   باشدمیبافت شهری: کامالً پراکنده  -

 نوع پوشش: انواع سقف های شیب دار تند   -

رنگ سطوح: روشن به منظور تقلیل هر چه بیشتر حرارت  -

  ایجاد شده در دیوارها

تعداد پنجره ها: فاقد تهویه و پنجره در مسیر باد،  -

  رفه هواواستفاده از تهویه دو ط

  (01، 0191زاده،  یلنگر ا،یک یدی)سع.حیاط: با دیوارهای کوتاه -

 سرد میدر اقل یمعمار -5-4

با توجه به اینکه میانگین دمای  -که دامنه های غربی رشته کوه های مرکزی ایران را شامل می شوند- کوهستان های غربی
 ، درجه سانتی گراد است 1سردترین ماه کمتر از  قل دمای هوا درو میانگین حدا 01 ماه سال در آنها بیش از هوا در گرمترین

فصل بهار کوتاه است و زمستان . میزان بارندگی در تابستان کم و در زمستان زیاد است ، سرد وسخت بودهزمستان های طوالنی
 (0102.)کسمایی،رند، سنندج و همدان در این اقلیم قرار داارومیه تبریز، شهرهای .وتابستان را از هم جدا می کند

وع مصالح: بهتر است از مصالح بافت دار و ن -
  غیرصیقلی استفاده شود

پالن یا کارشیو ساختمان ها: به شکل متراکم و  -
                                 فشرده

 بافت شهری: متراکم                                                                             -

   نوع پوشش: سقف های مسطح پیشنهاد می شود -

رنگ سطوح: تیره به منظور افزایش هر چه بیشتر  -
  حرارت ایجاد شده در دیوارها

تعداد پنجره ها: به تعداد الزم جهت رسیدن نور به  -
فضاهای داخلی ساختمان اما کوچک که از هدر رفتن 

فضای داخلی به خارج از ساختمان جلوگیری  گرما از
  تفاده از پنجره دو جدارهشود؛ اس

 احیاط: حیاط مرکزی و درون گر -
غربی طویل  -جهت استقرار ساختمان: جهت شرقی  -

 ا،یک یدی)سع.جهت شمالی جنوبی باشد تر از امتداد در
 ،( 0191 زاده، یلنگر
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 گرم و خشک میدر اقل یمعمار -5-5
دلیل وزش باد هوا بسیار خشک است. تابش مستقیم  به در این اقلیم که بیشتر مناطق نیمه استوایی را شامل می شود، 

، در بیشتر مواقع سال بدون ابر است. ولی معموالً بعد از ظهر ها در اثر گرم آسمان این مناطق .شدید است آفتاب در این مناطق
در آسمان باعث می رطوبت کم و نبودن ابر  .، مه و طوفان گرد وغبار پدید می آیدنزدیک به زمین شدن و حرکت الیه های هوای

درجه سانتی  21روز سطح زمین تا  ، تابش آفتاب در طولناطق بسیار زیاد شود. در تابستانشود دامنه تغییرات دمای هوا در این م
سخت وسرد وتابستان  زمستان های درجه سانتی گراد یا پایین تر می رسد. 02به  ،رهنگام شبگراد گرم می کند. درحالی که د

شیراز از جمله مناطق نیمه  اصفهان و ،مشهد ،تهران .است. یعنی نیمه بیابانی وبیابانی را در آن تشخیص دادهای گرم وخشک 
 ( 0102کسمایی،.)یزد از جمله مناطق بیابانی محسوب می شوند بیابانی و شهر هایی چون زاهدان و

نوع مصالح: خشت و گل که دارای ظرفیت حرارتی  -

 .باشدمی
تمان ها: تا حد امکان متراکم و پالن یا کارشیو ساخ -

حرارتی از  فشرده برای به حداقل رساندن تبادل 
 خارجی ساختمان طریق جداره های

 بافت شهری: متراکم با فشردگی مجموعه -
  نوع پوشش: تاق، گنبد و از خشت خام یا گل -
رنگ سطوح: سفید به منظور تقلیل هر چه بیشتر  -

 .حرارت ایجاد شده در دیوارها

نجره ها: حداقل ممکن. به منظور جلوگیری از تعداد پ  -
  نفوذ اشعه منعکس

 حیاط: مشجر با حوض آب. برای ایجاد رطوبت  -
جهت استقرار ساختمان: جنوبی یا جنوب شرقی. این  -

جهت از نظر کنترل و به حداقل رساندن نفوذ گرمایی 
تابش آفتاب در بعداظهر به داخل ساختمان  ناشی از

زاده،  یلنگر ا،یک یدی)سعمناسب ترین جهت است. 
0191 ،01) 

 

 گرم و مرطوب میدر اقل یمعمار -5-6
سواحل جنوبی ایران که بوسیله ی رشته کوه های زاگرس از فالت مرکزی جدا شده اند، تابستان های بسیار گرم و مرطوب و 

 21گراد و حداکثر رطوبت نسبی آن به درجه سانتی  21تا  12، حداکثر دمای هوا در تابستان به معتدل است. مناطق زمستان های
، اختالف درجه حرارت هوا در شب و روز و در فصل های سال زیاد است و به همین دلیلفصل  مطوبت هوا در تمار ،درصد می رسد

، از جمله شهر های این اقلیم جاسک، آبادان و اهواز شهر های بندر عباس، تابش آفتاب زیاداست است. های مختلف کم
 (0102لیم و معماری، کسمایی،.)اقاست

نوع مصالح: مصالح با ظرفیت حرارتی کم و  -

 نباید عایق باشد 

 پالن یا کارشیو ساختمان ها: نیمه درون گرا -

 بافت شهری: نیمه متراکم -

 مسطحنوع پوشش: طاق های  -

  رنگ سطوح: روشن و هموار و صیقلی -

 تعداد پنجره ها: به تعداد الزم و بلند و کشید -

 مرکزی و نیمه درون گرا حیاط: حیاط -

جهت استقرار ساختمان: غالباً رو به جهت دریا  -

 ( 02، 0191.)سعیدی کیا، لنگری زاده، دارند
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 رانیسبز در جهان و ا یدر معمار یریس -6

 معماری سبز -6-1
در  که است معماری نوین رویکرد های و گرایش ها از یکی پایدار معماری یا (Green Architecture) سبز معماری

 از مفاهیم برخاسته که معماری این .است گرفته قرار جهان معاصر معماران و طراحان از عده زیادی توجه مورد اخیر سال های

 از هدف کنونی است. جهان در بشر اساسی نیازهای از یکی زیست محیط با هماهنگی و سازگاری پی در باشدمی پایدار توسعه

 از جلوگیری و و گرمایش سرمایش جهت شده مصرف انرژی اتالف از جلوگیری هوا، و آب افتنی بهبود سبز ساختمان های ایجاد

 خالق یک به دیگر چیز هر شود مانند خلق سبز ساختمان یک که چیز هر از قبل است. زیست محیط بر ساز و ساخت منفی اثرات

 کمک کند می زندگی آن اطراف در محیط و نآ در که فردی سالمت به سبز ساختمان ایجاد یعنی موضوع این. دارد احتیاج

 دقت با کاربرد نیازمند موضوع این. شد خواهد آنان سودمندی و باعث رضایت مندی و کرد خواهد پشتیبانی او از و کرد خواهد

 های استفاده برای خورشید بر تکیه و کفایت با مواد منبع و بادوام طبیعت از است. استفاده معماری در شده تصدیق استراژی های

 این ظریف ساختمانی سازی یکپارچه و اتحاد یک ضایعات از کردن استفاده دوباره و روشنایی روزانه و برق نیروی و گرمایی

 سرشت و روح اساسی ساختار تغییر و پایه یک به بشر فرهنگ تبدیل که داشت توجه البته باید. کند می تولید را استراژی ها

 دوباره را خودمان از تر وسیع خیلی چیزی یک با را یکدیگر به وابستگی و پیوستن هم به و یکی شدن یدبا ما. دارد بستگی انسان

  (1،0192)ورمزیار و همکاران،یابد. می برتری چیز همه به نسبت که روحانی است رویی قلم جهان طبیعت .کنیم کشف
 

 سبز معماری اصول -6-2

 انرژی از حفاظت : اول اصل -6-2-1
 شود ساخته و طراحی ای گونه به باید اختمانس هر"

 "برسد ممکن حداقل به فسیلی سوخت به آن نیاز که
 بدون گذشته عصرهای درکه اصل   این پذیرفتن ضرورت

 غیر سازها و ساخت نحوه به توجه با تردیدی و شک هیچ

 زیاد بسیار تنوع سبب به تنها شاید و باشدمیانکار  قابل

 اصلی چنین معاصر دوران در جدید های آوری فن و مصالح

 این و است شده سپرده فراموشی دست ها به ساختمان در

 مختلفی های ترکیب با و یا گوناگون مصالح از استفاده با بار

 کاربران های نیاز به توجه با را ها، محیط ساختمان آنها، از

 از خالی نیز زیستی مجتمع نظریه به اشاره د.دهن می تغییر

 در امان برای پناهی سر آوردن از فراهم که ،باشدمین لطف

 سکونت برای خنک فضایی ایجاد یا و سرما برابر در ماندن

 وجود همچنین و دلیل این گیرد، به می سرچشمه افراد

 مزایای خاطر به را خود ساختمانهای مردمان دیگر  عوامل

 هایی ساختمان. کردند بنا می یکدیگر کنار در فراوان متقابل

 کاهش برای تالش در و محلی اقلیم با تعامل در که

 در و بوده مجزا و منفرد تجربیاتی حامل امروزی، عادی های آپارتمان به نسبت می شوند، ساخته فسیلی سوخت به وابستگی

 و کار حاصل بیشتر نیز تجربیات این از بسیاری. شوند می مطرح سبز معماری خلق کاره برای نیمه تالش های عنوان به نتیجه،
 .گردد نمی لحاظ امروز جامعه سازهای و ساخت و ها طراحی در پایدار اصلی عنوان به است روشن و بنابراین بوده؛ انفرادی تالش

 (2،0197)رحیمی ترکی،

 میاصل دوم : کار با اقل -6-2-2
 ساختمان نحوه استقرار و شکل باشند محلی انرژی منابع و اقلیم از استفاده به قادر که شوند طراحی ای گونه به باید ها ساختمان

 عین در و گردد ساختمان آسایش درون سطح ارتقاع موجب که باشد ای گونه به توانند می آن داخلی فضاهای گیری قرار محل و

 هم دارای ناگزیر مذکور فرآیند دو این .آید پدید فسیلی سوخت مصرف کاهش موجبات سازه، صحیح بندی عایق طریق از حال

 .باشند می فراوان مشترک نقاط و یپوشان

 بارسلونای در خورشیدی پاویون طراحی: 1صویر ت

 معماری فرم و انرژی تلفیق اسپانیا

 (11،1913کامل نیا،: مأخذ)
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برش یک ساختمان با استفاده از طراحی : 1صویرت

(3،1913: ورمزیار و همکاران،مأخذاقلیمی)   

فتار حرارتی ساختمان دانشگاه : ر 9صویر ت

 (913،1911قبادیان،: مأخذ)آزاد بندرعباس
 

 

 قوانین به ساختمان درون آسایش ایجاد برای اقلیم به توجه با طراحی سنت

 به ملزم معماران ها اقلیم بسیاری از در بلکه شد نمی محدود گرمایش

 ساختمان داخل در مطلوب شرایطی آوردن پدید برای خنک فضایی طراحی

 تهویه های سیستم از استفاده عنیی ،حاضر درعصر معمول راه حل د.بو

 در و رود می شمار اقلیم به با تقابل در آمد ناکار فرآیندی تنها هوا، مطبوع

 و ارزانی هنگام به حتی که ،باشدمی انرژی زیاد مصرف با همراه حال عین
 می بشمار اشتباه امری آن از حاصل دلیل آلودگی به انرژی فراوانی

  (2،0192)دربان، جواد نیا،.آید
 

 

 دیل سوم : کاهش استفاده از منابع جداص -6-2-3

 خود، منبعی مفید عمر پایان در و برساند حداقل به را جدید منابع از استفاده که شود طراحی ای گونه به باید ساختمان هر

 سوی ساختمان های هب شده اشاره اصول سایر همچون اصل، این گیری جهت چه گر د.بیاور به وجود دیگر های سازه ایجاد برای

 ارتقاء و و ترمیم اند شده بکارگرفته فعلی مصنوع محیط در جهان در موجود منابع اغلب که شد یادآور باید ولی است، جدید

 برخوردار جدید سازه های خلق با برابر اهمیتی از که است امری محیطی، زیست اثرات کاهش برای فعلی ساختمان های وضعیت

 بتوان که ندارند وجود در جهان مصنوع های محیط خلق برای کافی منابع تعداد که داد قرار توجه مورد باید یزن را نکته این. است

 مسیر در می تواند مجدد استفاده این .داد قرار استفاده مورد را آنها از جدید مقداری ها، ساختمان از نسل هر بازسازی برای

 تاریخ از بخشی آنها درون عناصر و ساختمان ها بازیافت بگیرد، شکل شده زیافتبا فضاهای یا شده بازیافت مصالح از استفاده

 ساختمان یک های خرابه آجرهای از بازسازی گردیده، میالدی 0002 و 0122 سالهای در که الباس سانتا صومعه. است معماری

 (2،0192) ورمزیار و همکاران، .نمود استفاده خود نزدیکی در رومی
 

 کاربران به احترام : هارمچ اصل -6-2-4
 منابع تمامی احترام برای شامل که معماری از سبز فرآیند اما

 این از را انسان هستند کامل ساختمان یک ساخت در مشترک

 ساخته ها انسان توسط ساختمان ها تمام د.نمای نمی خارج مجموعه

 محترم انسان حضور حقیقت ها سازه از بعضی در اما شوند می

 ابعاد رد برای تالش دیگر در برخی که حالی در شود، یم شمرده

 روبوت تعدادی ژاپن در .شود می مشاهده ساخت فرآیند در انسانی

 اند، گرفته عهده بر ها ساختمان طراحی و ایجاد در را انسان نقش

 یک اجرای شامل پروژه، مورد مؤثر در کارآیی روبوت یک برای اما

 اما ؛کرد تکرار دفعات به را آن تواند می که باشدمی خاص وظیفه

 بر تواند می همچنان معمار عنوان به انسان یک مقیاسی متفاوت در

 .کند اعتماد نامرتبط کارهای از بسیاری تعداد انجام بر خود مهارت
 مسیر دو در تواند می کار، نیروی و انسانی نیازهای به بیشتر احترام

 توجه ای ساز حرفه مانساخت یک برای د.گیر قرار تجربه مورد مجزا

 های فرآیند و مصالح سالمت و ایمنی که دارد ضرورت نکته این به

 یا و کارگران برای میزان که همان به ساختمان دهنده شکل

 از نیز بشری جامعه کل برای است مهم آن کنندگان استفاده

 سم وجود از تدریج به معماران .باشدمی برخوردار بسزایی اهمیت

 تازگی به و اند شده آگاه ساختمانی های سایت رد مختلف های

 مصالح سایر از استفاده یا و CFC انواع عایق دارای مواد از استفاده

 (2،0192)کارگر،.است شده ممنوع ساختمان در خطرناک
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 تیاصل پنجم : احترام به سا -6-2-5
 بیان را عجیب جمله این مورکات گلن رالیاییاست معمار ،"کند لمس سبک و آرام ای گونه به را زمین باید ساختمان هر"

 سایت آن و ساختمان میان تعامل از ویژگی یک گفته این د.کن لمس سبک و آرام ای گونه به را زمین باید ساختمان که می کند

 انرژی نی کهساختما. باشدمی نیز تری گسترده های ویژگی دارای البته و است ضروری امری سبز فرآیند برای که دارد خود در را

 به را زمین نتیجه هرگز در است بیگانه خویش کاربران و کنندگان مصرف با و کند می تولید آلودگی کند می مصرف حریصانه را

 سایت درون از را ساختمان هر توان نمی که است چنین گفته این از تر صریح تفسیری .کند نمی لمس سبک و آرام ای گونه

سکونتگاه  در سایت با ارتباط نوع این .کرد احیا سایت در دوباره را ساختمان ایجاد از قبل و شرایط نمود خارج آن در شده ساخته
 ایشان خانه جابجایی در فقط زمین لمس در ها آن میان در موجود آرامش و سبکی شود؛ می دیده بادیه نشین اعراب سنتی های

 اعراب چادر سیاه د.گردی می نیز کردند می حمل خود با که هایی ییدارا و ایشان استفاده مورد مصالح بلکه شامل نبود، نهفته

 مقطع سطح ایجاد با گردید می برپا ها چادر این کههنگامی شد، می تولید ایشان شتران و گوسفندان بزها، از پشم نشین بادیه

 نگهداری خود جای در بلند طناب های با چادر شد؛ می جلوگیری شدید بادهای در آن تخریب از ایرودینامیکی لحاظ از بسیار کارا

)ورمزیار و .آمد می بحساب کمیاب بسیار منبعی صحرا در چوب که چرا شد می گرفته بکار آن در اندکی بسیار چوبی و تیرهای
 (2،0192همکاران،

 ییاصل ششم: کل گرا -6-2-6

 که هایی ساختمان یافتن ،" ستنده مصنوع محیط ساخت برای گرا کل روندی در مشارکت نیازمند سبز، اصول تمامی "

 یک. است نشده شناخته کامل هنوز بطور سبز معماری که نیست. چرا ای ساده کار باشند داشته خود را سبز معماری اصول تمام

 شهر،. باشد شهری محیط از پایدار شکل شامل یک باید و شود شامل را خود قطعه منفرد ساختمان یک از بیش باید سبز معماری

 دید تعامل حال در های سامانه از ای مجموعه توان بصورت می را آن حقیقت در هاست؛ ساختمان مجموعه از فراتر دیموجو

 ها سامانه این به دقیق نگاهی با و باشند می کالبد دارای شده ساخته های شکل بصورت که تفریح و زیستن برای هایی سامانه

 (0،0192)کارگر،.نماییم ترسیم آینده را شهر چهره توانیم می که است
 

 کرده استفاده خود معماری در نو هایانرژی از که دنیا مرتبه بلند سبز های ساختمان ترین مطرح از : برخی  9دولج

 (13،1913: کامل نیا،مأخذاند. )
 توضیحات سال طبقه ارتفاع مکان طراح نام ساختمان 

0 
 برج هرست
(Hearst 

Tower) 

 
 نورمن
 فاستر

 007 نیویورک
22 
 

7112 
 و به نیویورک شهر در آسمان خراش سبزترین

 سبز از با رویکرد ای مرتبه بلند و مثلث بوده شکل

 زیستمحیطاستانداردهای  لحاظ

7 
مرکز تجارت 

 جهانی
Atkins 

منامه 
 بحرین

721 21 7112 

 سبز تکنولوژی های نظم شکل، بادبانی ساختمان

 1 از برج ها این می دهد، نشان هوشمند را و
 که حالی در نیرو می گیرند، بزرگ بادی توربین

 می خنک ساختمان را سقف، در موجود های شن

 .سازد

1 
مروارید برج 

 رودخانه

Skidmore, 

owings& 

merril 

و گوانگج
 چین

101 20 
7112-
7100 

 که است دنیا در ساختمان جدیدترین ساختمان این

 سیستم و انرژی از آن اطراف های دریافت کننده

 این برای تا کنند می خورشیدی استفاده آب

 نماد .کنند را فراهم مصرفی بگرم آ ساختمان

 .چین آینده پویایی

2 
برج پارک 

 شیکاگو

شرکت 
معماری 
معماران 
 شیکاگو

وشیکاگ  722 21 7111 

 شیکاگو شهر در مسکونی خراش آسمان نخستین

 است. محیطیزیست رعایت استانداردهای با

 آن از واحد هر خرید اگرچه برای برج این ساکنان

 یقبض ها در عوض اما بپردازند، زیادی پول باید

 .دارد پایینی رقم ها آن انرژی و و برق آب
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 تاریخچه معماری سبز در ایران -6-3
 یک مدرنیسم نیز که جریان بود دوره این از مدرنیسم اواخردوره با بود مصادف دوره :  این 22 الی 22 سال از اول دوره

 روند این داشتند،  معماری ایران کردن زنده در سعی ایراندر دیبا که کامران و اردالن کارهای نادر با .بود کرده پیدا تاریخی گرایش

 از پذیری ثیرأت او نشان دهنده کارهای.نبود روز جریانات از تاثیر بی دوره این در میرمیران نیز فعالیت می رفت. پیش نیز ایران در

 سنتی محله بندی نوع در توانمی را گرفتند گذشته شهرهای از را شان کارهای شهرسازی که ثیریأت. است گذشته سنتی معماری

 واحد کارگاه معماری، مسئول ایران آهن ذوب شرکت در دوره این در میرمیران .کرد ذکر مسیرها بین در ها گره ایجاد یا و ایشان

 در .است بوده  "زرندنو و زیراب شهر، پوالد"شامل که است طراحی کرده را جدید شهر و چندین است بوده شهرسازی و طراحی

 که تبعیتی است میکرده تبعیت نیز جهان معماری از نبوده بلکه خودمان کشور معماری میرمیران الهام منبع تنها شهرها طراحی این

 توسعه شکل هم های جعبه بصورت آنرا و باشدمی مسئله این از حاکی کرده سفید موشه کارهای از شهر پوالد در مدرسه میرمیران

 (7،0197یمی ترکی،)رحکرده است. طراحی یابنده

 آن دستاوردهای از که یکی ایران در اسالمی انقالب با همزمان میرمیران کارهای دوره این در:  22الی  22دوره دوم از سال 

 درغرب پست مدرنیست اوج با همزمان همچنین و بوده اسالمی ایرانی ارزشهای تأکید بر و گرایی بومی تاریخی، سنت به رویکرد

طرح  شامل داده انجام دوره این در میرمیران که کارهایی ترین مهم .است بوده دانست می اساسی را سنت به توجه نیز آن که
 بود دوره این در .است بوده اصفهان نشینی شهر و سازی توسعه خانه مرکز همچنین و اصفهان شهری منطقه طرح اصفهان، جامع

 عرصه منزله به را کشور  " شهری مناطق" به توجه بار ضرورت اولین یبرا کشور در شهری منطقه مفهوم ارائه با که میرمیران

 به میتوان گرایش نیز توسعه مرکز در .کند گوشزد می" شهری ریزی برنامه و مدیریت حوزه"در مستقل، و مشخص، مجزا دین

 .دارد حکایت کشور های گرایش از میرمیران تأثیر از نما بندی نوع تقسیم پالن، روی کار طریقه .دید میرمیران کار در را گذشته
 های شیوه در فراوان بسیار های ارزش واجد سنتی ایران معماری محیطیزیست های ارزش سنت و سنتی اریعمم ارزشهای

 زیانبی و پایدار هایانرژی کاربرد خصوصاً و ها انرژی انواع از اکولوژیک برداریبهره و انرژی از استفاده بهینه گوناگون

 (1،0197یمی ترکی،)رح.است
 

   (911،1911: قبادیان مأخذعصر جمهموری اسالمی )طرح ها و ساختمان های شاخص معماری سبز در  - 3دولج

اتاریخ بن شهر نام بنا   توضیحات کارفرما معمار 

0 
ساختمان مرکز 
دیوان محاسبات 

 کشور
02-0129 تهران  

مهندسان مشاور 
محمد تقی  -رهرو

 رضایی حریری

وزارت مسکن و 
 شهرسازی

جرم حرارتی زمین، پنجره های 
دوجراره مشبک و اثر دود کش 

 جهت کاهش مصرف انرژی

22-0127 سوهانک خانه لواسان 7  حبیب ا.. نوحی حمید نوحی 
پنجره آفتابی، آبگرمکن 

 خورشیدی

1 
اه ساختمان دانشگ
 آزاد اسالمی

 شهریار مشیری 0122 بندر عباس
دانشگاه آزاد 
اسالمی بندر 

 عباس

رفه بادگیر، سایه بان، کوران دوط
 هوا

2 
ساختمان اداره 

 سبز
02-0102 تهران  

 امید ناصر گلزاری،
 صابری

شهرداری منطقه 
01 

بام سبز، حیاط مرکزی، 
بادگیری، برودت تبخیری، 

 آبگرمکن خورشیدی

 

 رانیا یسنت یمیاقل یسبز غرب با معمار یمعمار قیتلف تیقابل  -6-4
 طراحی در ییها تکنیک شرح به که کالنمی شناسیم، اصطالحی  »معماری پایدار « اصطالح با بیشتر را سبز معماری

 در سبز، معماری .گرفته است شکل طبیعت به احترام ایده با و بوده محیطیزیست های با نگرش همسو که پردازد می معماری

 ایران به سنتی معماری جمله از سنتی های معماری و باستانی های تمدن بسیاری از در که چرا نیست؛ ای تازه روند حقیقت

 و سبز یک ساختمان در مثال عنوان به .میشود ممکن نگرشی اندک با هدفی به چنین دستیابی. است داشته وجود بنیادین صورتی
 قابل برگشت بلکه کند، نمی آلوده را آن تنها نه و نداشته زیان طبیعت که برایشودمی استفاده مصالحی و مواد از طبیعت با همراه

خود  باشد، شده بنا مستحکم ای گونه به حال عین در و خود مصالح پیرامون از استفاده با که ساختمانی .است طبیعت چرخه به
  (2،0192)دربان، جواد نیا،.ودشمی طبیعت از جزیی

 برساند حداقل به را جدید منابع از استفاده که میگردد نحوی طراحی به ساختمان طبیعت، از پذیر الهام سبز معماری مقوله در
 به بیشتر اصل این گرچه .برد بهره دیگر های ایجاد سازه برای منبعی نعنوا به آن از ساختمان مفید عمر پایان در و بتوان
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 اثرات کاهش راستای در فعلی ساختمانهای احیاء وضعیت و مرمت که بسپاریم خاطر به باید ولی دارد اشاره های جدید ساختمان
 در جدید ساختمان های ایجاد برای نابعم بدانیم تعداد باید. است اهمیت حائز جدید سازه های ساخت روش اندازه به محیطیزیست

 .داد قرار استفاده مورد را مصالح از مقدار جدیدی ساختمان ها، از نسل هر ساخت و بازسازی برای توانمیو ن است محدود جهان
یا  شده فتبازیا مصالح از استفاده مسیر در دتوانمی قبلی های سازه المان و اجزاء از مجدد استفاده سبز، معماری مهندسی در

 موجب دتوانمی همچنین کوچک و بزرگ در شهرهای موجود ساختمان های نوسازی. شود گرفته کار به شده بازیافت فضاهای
گردد.)خبیری و  شهری فضای از تخریب جلوگیری نتیجه در و ساختمان بازسازی جهت استفاده منابع مورد از حفاظت

 (1،0192همکاران،
 

   (911،1911: قبادیان مأخذ) تطبیق برخی از خصوصیات معماری سبز غرب و معماری اقلیمی سنتی ابران: 3دول ج

 معماری اقلیمی سنتی ایران خصوصیاتبرخی از  اری سبزمعم خصوصیاتبرخی از  ردیف

0 
هینه سازی مصرف انرژی در ب

 ساختمان

 گیری: جهت 
 قبله جهت در نوعاً استقرار . وضعیت0
از  یا ممانعت و مناسب باد از استفاده جهت باد وزش سمت به . توجه7

 مزاحم بادهای ورودی
 زمستانی و تابستانی فضاهای گیری شکل به . منجر1 

 متناسب: حرارتی ظرفیت مصالح با
 در کاملی عایق آن، جنس و ضخامت بر عالوه مصالح مناسب رنگ انتخب

 است بوده منطقه اقلیمی عوامل برابر
 سرداب: -خورشیدی فعال غیر های سیستم و تجهیزات

 طبیعی سرمایش ایجاد . 0
 خاک حرارتی طرفیت از . استفاده7

 زیستمحیط احیاءو سازگاری  7

 گیاهی: پوشش و سبزینگی
 بصری زیبایی و منظر . ایجاد7سایه، مینأت .0
 دوباره انعکاس مانع تابشی پرتوهای جذب . با2محیط، رطوبت . جبران1

 شودمی دما و افزایش پرتوها

1 
ستفاده از انرژی خورشیدی برای ا
 مین گرمایش و سرمایش ساختمانأت

 خانه های چهار فصل:
تر  خنک که آفتاب به پشت و حیاط جنوب ضلع در اتاقی :نشین . تابستان0

 .است شده می استفاده تابستان در و بوده
 بوده تر گرم که حیاط گیر آفتاب و شمالی ضلع در اتاقی :نشین . زمستان7

 است. گرفته می قرار استفاده مورد زمستان و در

2 
ز استفاده مؤثر از مصالح بدست آمده ا

 مواد طبیعی پایدار

 :)گچ چوب، سنگ، خشت، آجر، گل،(نظر جنس از ساختمانی مصالح و مواد
این  مناسب عملکرد جز دلیلی منطقه، در موجود مناسب مصالح از استفاده
در  مصالح از استفاده این بر عالوه .ندارد منطقه هر اقلیم برابر در مصالح

مستلزم  خود که نقل و حمل های هزینه کاهش جهت اقلمی هر دسترس
 است. اهمیت حائز بسیار نیز آن بودن دسترس در و است انرژی صرف

 

 نتیجه گیریو  جمع بندی -7
 عناصر از استفاده به توانمی سنتی معماری اقلیمی  در

 کرد اشاره بوم آورد مصالح از استفاده و به تبع آن تطبیع چهارگانه
 میان در ارتباط اسبیمن حل راه ایران معمار سنتی برای که

این سبک از  در .می کنند فراهم طبیعی محیط و ساختمان

میانسرا  ،بادگیر از عناصر کالبدی معماری نظیر بهره گیری معماری،
 طبیعی، گیاهان از استفادهعوامل اقلیمی مانند  با حوض و فواره آب،

سطوح و الیه های  دمایی خصوصیات طبیعی، تهویه و روشنایی
 .است شده در نظر گرفته و عوامل مشابه دیگر ضیتحت االر

 معماری سبز به عنوان یکی از سبک های پسا مدرن، در پی 

 بر ااهبن مضر و ناخوشایند اثرات کمینه سازی به راهکارهایی برای

 معماری سبز خصوصیات شاخص:  3نمودارطبیعی و سوخت  منابع کاهش عواملی نظیر. باشدمیزیست  محیط

 (1911نگارندگان،  :مأخذ)
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بوده  محیطیزیست آلودگی آب و منابع کاهش جمعیت،   افزایش زمین، هشدن نامتعارف کر گرم چون خاطراتی، مفسیلی های
 ارکان طراحی و ساختمان سازی مؤثرترین از یکی دتوانمی شهرها، بافت و سیمای ساختمان ها اصولی طراحی راستا دراین است.

مصالح اقلیمی و با  از بهره گیری برمبنای در نیم قرن اخیر، سبز سبک معماری .باشد آینده در تهدید ها این گونه از به دور ،جهانی

 طبیعت در و انرژی منابع ،طبر محی آسیب کاهش پایدار، های ساختمان طراحی هدف با برگشت پذیری به چرخه طبیعت قابلیت

 .معماری معاصر ایران مطرح شده است

ستر مناسب برای شکل گیری معماری پایدار و توجه به ویژگی های بومی در معماری از دو جنبه قابل توجه است : اول، ایجاد ب
دیگری بهره مندی از ارزش های تکرار پذیر معماری بومی. در فرآیند تکوین هر اثر معماری، آماده سازی بستر با هدف خلق نوعی 

 همسویی و واییآ هم همسویی معماری سبز غرب با معماری اقلیمی سنتی ایران که در تالش برایمعماری پایدار،  با ایجاد زمینه 

 مصرف در سازی بهینه و کارایی افزایش طریق از طبیعت با

پیدایش سبکی  د موجبتوانمیفضا است،  و گسترش انرژی ،مصالح
به  توانمیدر یک جمع بندی کلی  از معماری التقاطی گردد.

ضرورت معماری سبز در ساختمان ها در راه دست یابی به یک 
د در زمینه های توانمیه این امر ، کمعماری مطلوب اشاره نمود

گوناگونی از جمله حفاظت انرژی، حفظ و حراست از منابع طبیعی 
دگی های محیطی به جهان، مصونیت از آلودگی هوا و سایر آلو

از بررسی مطالعات انجام شده دریافت که  توانمیجوامع کمک کند.
ل و مطابق اصودستیابی به الگویی مناسب از یک معماری التقاطی 

قواعد معماری اقلیمی سنتی ایرانی و متأثر از مبانی و مفاهیم 
 زمینه به و با عنایتی مشخص فرآیند معماری سبز غرب طی

 گیری بوده و کیفیت پیدایش قابل شکل بومی موجود ایران های
آن به بستگی به میزان و نسبت توجه به اصول و مبانی این دو 

و امکانات فناوری های  سبک پایه و پتانسیل های تکنولوژیک
ساختمانی و تأسیسات موجود در زمان تعریف و تکوین این سبک 

  التقاطی دارد.
 

  منابع

 ،یدوم، موسسه نشر هنر معمار راستیو "(تهیسنت و مدرن ی)درتکاپورانیمعاصر ا یمعمار"(، 0190) ر،یمسعود، ام یبان .0
 تهران

، معمار رویالسسه علم وم ، چاپ دوم،"رانینظری در معماری معاصر ا یو مبان یسبک شناس"(، 0197)  د،یوح ، انیقباد .7
 تهران

 تهران اسالمی، هنر نشر موسسه معماریان، غالمرضا تدوین "ایرانی معماری های شیوه"(،0129،)کریم محمد پیرنیا، .1

 اول دوره تهران در تیپایتخ آغاز در معماری تحوالت گیری شکل "(،0190حاجی ملکی، ) ،خسرو، مهسا ،دانشجو .2

 ")ناصری دوران از پیش(قاجار

 ( بررسی معماری نوگرای ایرانی و آثار هوشنگ سیحون در این سبک0192، )، حسیناسالمی .2
 "دوم یاز دوره قاجار تا پهلو یمسکون یتحوالت پالنها یبرس "(، 0192تورج، اکبری سروش، ) ،جلیلی .2
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 مقدمه -1
سودمندی پروژه مدیریت دانش  .مدیریت دانش، یکی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان های امروزی محسوب می شود

 و فناوری اطالعات دارد. بستگی زیادی به هماهنگی موفق موضوعاتی مثل فرهنگ سازمان، فرایند دانشی، مدیریت منابع انسانی
بنابراین، پرورش ؛ ها به وجود آورده استای را برای بسیاری از سازمانپیچیدهمحیط چندبعدی و پرچالش امروز، شرایط پویا و 

های کلیدی رسد. یکی از مهارتها، به منظور بهبود عملکرد سازمانی، ضروری به نظر میها و تواناییو توسعه بسیاری از مهارت
امل مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی در افراد برای موفقیت سازمان، مدیریت دانش فردی است. این مقاله، تأثیر عو

 کندشهرداری تهران را بررسی می
در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کردهاند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، 

بهکارگیری این واژگان خبر از  با دراکر، تریپ .دانشکار، مدیریت دانش و سازمانهای دانشی، خبر از شدت یافتن این روند میدهند
اساس این نظریه، در آینده  بر .ایجاد نوع جدیدی از سازمانها میدهد که در آنها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد

ری از منابع طبیعی این ترتیب برخوردا به .جوامعی میتوانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند
دانشی به توانمندیهایی دست مییابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم  سازمان .نمیتواند به اندازه دانش مهم باشد

 (2991د)الوانی، بساز
امروزه دانش یکی از منابع اصلی سازمان است و مدیریت مؤثر دانش یکی از نگرانیهای عمدهای است که سازمانها با آن 

 دواجه هستنم
 نویسندگان مختلف از دیدگاههای مختلف و با رویکردهای متفاوت وانگیزه. متأسفانه تعریف مدیریت دانشکار آسانی نیست

، مدیریت دانش به طور کلی تعریف شده و آن را به عنوان هر آنچه که اغلب .اند گوناگون، به تعریف مدیریت دانش پرداخته های
تعریف از مدیریت دانش، شامل دانش رسمی،  نیا .جام وظایف و فعالیتهایش نیاز دارد، تعریف کردهاندسازمان برای داشتن نحوهان

تعریف باال از مدیریت دانش، شامل  نیهمچن .ها و دانش فنی ناملموس، مهارتها و تجارب افراد است ها و رویه برنامه قوانین،
روشهای جدید  های جدید برای مسائل و توسعه حل راه وقعیت، ارایهروش انجام کار توسط سازمانها، ارتباط، تجزیه و تحلیل م

 .وکار است انجام کسب
 

 مبانی نظری -2

هر شخصی به طور پیوسته با آنها سروکار دارد. در این بین دانشجویان  هستند که  داده، اطالعات، دانش و خرد مفاهیم بنیادی
ه مبتنی بر داده و اطالعات است به طور اخص با این مفاهیم به ویژه رشته علم اطالعات و دانش شناسی به دلیل ماهیت رشته ک

در طراحی پایگاه داده، مدیریت اطالعات و مدیریت دانش روبرو می شوند. با این وجود بسیار پیش می آید که حتی دانشجویان علم 
ه با این سوال که تفاوت داده و اطالعات و اطالعات این مفاهیم را به جای یکدیگر استفاده می کنند و یا اینکه به هنگام مواجه

نمی توانند مثالی واضح برای بیان این تفاوت ها ارائه دهند؛ به همین خاطر در نوشته حاضر برآن شدم که مفاهیم  دانش در چیست
 داده، اطالعات، دانش و خرد را در قالب یک مثال ساده و قابل فهم برای همه توضیح دهم.

مجموعه ای از ارقام را می بینید که هیچ معنای خاصی را به ما منتقل نمی کنند؛ به این ها داده می جدول زیر ر د :داده

 داده عبارت است از یک یا چند کاراکتر )اعداد، حروف و نشانه ها( که هیچ معنای خاصی برای ما ندارد.  گویند. 

251 2 

951 1 

111 9 

ردیف جدید اضافه می کنیم که نشان می دهد که هر کدام از این ارقام چه معنایی دارند. با حال به جدول قبلی یک  :اطالعات
وقتی داده ها در یک  میلی گرم هست. این اطالعات است. 951دارای چربی خون  1نگاهی به جدول می فهمیم که بیمار با کد 

 عات گفته می شود.الزمینه خاص قرار گرفته و معنادار شوند به آن اط

 کد بیمار ربی خون )میلی گرم(چ

251 2 

951 1 

111 9 

حال فرض کنید یک پزشک به این اطالعات نگاه می کند و بر اساس آموخته های قبلی و تجربیات خود می گوید  :دانش

افزایش دهد. به این دارای چربی خون باالتر از مقدار طبیعی است که این می تواند خطر سکته قلبی را در بیمار  1که بیمار با کد 
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در نتیجه وقتی اطالعات با پیش داشته های ذهنی و تجربیات افراد ترکیب شود ما حصل آن دانش خواهد  دانش گفته می شود.
 بود.

حال اگر پزشک بعد از تشخیص چربی خون باال، رژیم غذایی خاصی را جهت کنترل و کاهش چربی خون بیمار بدهد از  :خرد

سیر حرکت از داده به سوی خرد را می توان  در واقع خرد به کارگیری دانش در جهت صحیح است.  ه است.خرد خود استفاده کرد
 در قالب یک هرم نشان داد که قاعده این هرم نماینده داده و راس آن بیانگر خرد است:

 

 
 هرم داده، اطالعات، دانش و خرد -1شکل 

 مدیریت دانش -3

ی آن یعنی تولید، سازماندهی، پخش، تههم پیوسمدیریت دانش، مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای به
 .وکار استبرداری از دانش با پیشروی در اهداف کسباستفاده و بهره

های ترین جنبهتعاریف مختلفی برای مدیریت دانش وجود دارد اما تعریف باال به این دلیل انتخاب شده است که بعضی از مهم
 :کندی موفق مدیریت دانشی را مشخص میهر برنامه

 شده هستند؛یک شناختهآشکارسازی فرضیات؛ کدگذاری اینکه کدام –صریح  -

 .شودواگذار کردن امور به بخت و اقبال باعث کسب منفعت نمی –سیستماتیک  -

 شما باید تمرکز کنید، چون منابع نامحدود ندارید؛ –دانش حیاتی  -

 .های خاص خودش استتکنیکها با ابزارها و ای از فعالیتمدیریت دانش مجموعه –فرآیندها  -

مثل  شدهشده و بیانی دانش ضمنی )در ذهن افراد( و هم دانش صریح )کدگذاریالزم به ذکر است که دانش، هم دربرگیرنده
کند و هر دو ی دانش توجه میی دانشی خوب به فرایندهای توسعههای داده، اسناد و غیره( است. یک برنامهاطالعات در پایگاه

 (.2991عسگرانی، قبادی، ) .کندای دانش را منتقل میهشکل پای

 

 انواع دانش -4

 :چهار نوع دانش مشخص شده است

 .دانش نیروی انسانی: دانشی که در مغز اعضای سازمان وجود دارد -

 .دانش مکانیزه: دانشی که حامل وظایف ویژه یکپارچه در سخت افزار ماشین است -

 .شودمی ذخیره …و سند، دفتر کل، دستورات و نمودارها دانش مستند: که به شکل بایگانی، کتاب، -

های رایانه ای که وظایف خاص را دانش خودکار و اتوماتیک: که به طور الکترونیکی ذخیره شده و به وسیله برنامه -
 .کند، قابل دسترسی استپشتیبانی می

موال در قلمرو دانش شخصی، شناختی وتجربی کنند. دانش ضمنی معدانش را به دو نوع دانش صریح و دانش ضمنی تصور می
گردد که جنبه عینی تر، عقالنی تر و فنی تر دارد شامل داده ها، گیرد. در حالیکه دانش صریح بیشتر به دانشی اطالق میقرار می

 .خط مشی ها، روش ها، نرم افزارها، اسناد و مواردی از این دست است

 

 تعریف دانش صریح و دانش ضمنی -4-1

ها دشوار است. فن یح به طور معمول هم به خوبی قابل ثبت و هم قابل دسترسی است. بیان دانش تلویحی با واژهدانش صر
ها اکنون دریافته اند که برای آوری اطالعات به طور سنتی روی استفاده از دانش مستقیم متمرکز شده است. با این حال سازمان

های حاضر به منظور تبدیل هر دو نوع دانش هستند. از این رو در حال ایجاد روش انجام موثر کارهایشان نیازمند یکپارچه کردن
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توانند آنرا ثبت و ذخیره نمایند. هدف مدیریت تواند تدوین شود و بنابراین دیگران میدانش ضمنی به دانش صریح هستند که می
 .ثر انتشار یابددانش این است که با تبدیل انواع دانش، آگاهی و دانایی سازمانی بطور مو

های کاری و نظام ارزشی و ها، دیدگاهتوان مجموعه ای از تجارب، مهارتدانش ضمنی را می: دانش ضمنی یا دانش تلویحی
ای ذخیره نشده است. جایگاه آن را ذهن نیروی انسانی و ذهنی در درون فرد دانست که قابل گفتن نبوده و در هیچ پایگاه داده

به عبارت دیگر می توان گفت که به مرور زمان و با ادامه جریان زندگی نوعی از دانش در درون اشخاص ؛ های او استفعالیت
 .نهادینه می گردد

، دانش آشکار دانشی است که به آسانی قابل انتقال می باشد آن به کمک یک سری از نشانه ها مثل حروف: دانش آشکار
مدون و کد گذاری کرد به همین دلیل به اشتراک گذاری دانش صریح به  ... و رافزا نرم عکس، صدا، نوشته، قالب در.. .اعداد و 

راحتی امکان پذیر است در مقابل دانش ضمنی شخصی بوده و فرموله کردن آن بسیار مشکل است این نوع دانش از طریق تسهیم 
دانش نیز تبدیل هر چه بیشتر و بهتر چالش اصلی مدیریت  .تجربیات با مشاهده و تقلید اکتساب می شود و قابل کدگذاری نبوده

 (.2991)ملک آرا، دانش ضمنی به دانش تصریحی است

 

 مدل های مدیریت دانش -5

 .در این بخش، سه مدل مدیریت دانش را معرفی خواهیم کرد که سه دیدگاه متفاوت نسبت به آن دارند

دهد مدیریت دانش، فرایندی را شرح میاین مدل : (Bukowitz and Williams 1999) چارچوب فرایند مدیریت دانش
کند و مدلی است که بر ابعاد های را از جنس دانش، تعریف میکه استراتژی مدیریت به منظور ساختن، پیراستن و بهبود دارایی

دانش بر های مدیریت قدرت این مدل، وابسته به تمرکز استراتژیک آن است که در اصل، فعالیت .تاکید دارد” چه زمانی“و ” چرا“
هم در آن نهفته شده است )چیزی که غالبا در مدل های ” پیراستن“چنین باید دقت کنیم که مفهوم گیرد. هممبنای آن شکل می

ی واکنش به تغییرات و نیازهای تاکتیکی و استراتژیکی است. این مدل، اقدامات مدیریت دانش، نتیجه .مدیریت دانش وجود ندارد(
تر از اینکه کدام اقدامات برای موردی خاص کند؛ اما شامل بینشی عمیقدر پس مدیریت دانش ارائه می دیدی کلی از استراتژی

 .باشدمناسب هستند، نمی

 
مدل ماتریس مدیریت دانش، چارچوب نظری کلی و : (Gamble and Blackwell,2001) ماتریس مدیریت دانش

 :رایند مدیریت دانش به چهار مرحله تقسیم شده استف .کندها ارائه میچنین رهنمودهایی برای اجرای آنهم

 در ابتدا مدیریت باید مکان و موقعیت منابع دانش را مشخص کند -2

ی سپس باید این دانش را به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت، سازماندهی کرده و ارتباط و قابلیت استفاده -1
 دوباره از آن را تعیین کند

شود تا اشترک و انتشار این دانش به هر کسی های متنوعی استفاده میعی سازی است که در آن، شیوهپس از آن اجتما -9
 که در سازمان به آن نیاز دارد، تسهیل شود

 شوددر آخر، دانش از طریق استفاده، درونی می -4

کنند. مدیریت دانش ارائه میهای ترتیبی، قرار نیست مراحل دقیق طی شوند، اما دیدی عالی از نقش همانند تمامی مدل
 .های این مدل، تمرکز آن استهرچند یکی از محدودیت

مطرح شد،  (Bukowitz and Williams) اول از همه اینکه شامل نقش استراتژیک کلی که توسط باکوویتز و ویلیامز
 .شودنمی

 .دستیابی، خلق و پیراستن دانش است های مدیریت دانش، محدود به اشتراک دانش، حذف فرایندهایجا نقشدر این ثانیا

ی تعریف اما حوزه؛ این دیدگاهی کامال مشروع نسبت به مدیریت دانش است که تمرکز بر اشتراک و بازیابی دانش موجود دارد
 .مدیریت دانش مطرح شده در این سایت را در بر ندارد

 تر از فرایند مدیریت دانش ارائهتا دیدی واقعیاین مدل در تالش است : (Botha et al 2008) مدل فرایند مدیریت دانش
ول، تمرکز بر اقدامات مدیریتی است؛ در ی گمبل و بلکپوشانی و تعامل دارند. طبق گفتهبندی وسیع با یکدیگر همدهد. سه طبقه

، شامل دانش سازمانییت این مدل مدیر .حذف شده است”( چه چیزی“در مقابل ” چرا“و ” چه زمانی“) جا نیز تمرکز استراتژیکاین
بندی، مبتنی دهد کدام یک از این سه طبقهخلق دانش جدید به عنوان اقدامی مشخص از مدیریت دانش است. به عالوه نشان می

به هر حال، این موضوع که تمرکز اشتراک دانش باید تا حد زیادی بر  .ر افراد است و کدام بیشتر بر تکنولوژی تمرکز داردب
 .های بعدی به آن اشاره خواهیم کردتکنولوژی باشد، قطعا قابل بحث است و ما در بخش

http://systemstories.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://systemstories.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
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دهد؛ برای برخورد با این مسئله را نشان میها برای روش تا حد زیادی چگونگی تمایل سازمان در هر صورت، این موضوع
 .مثال به عنوان چالشی تکنولوژیکی به جای چالشی سازمانی و اجتماعی

ایم که هر یک دیدگاهی متفاوت نسبت به مدیریت دانش دارند. دیدگاه مهم دیگری در ارتباط ما تا کنون به سه مدلی پرداخته
 .انده طور مستقیم، به آن نپرداختهها ببا مدیریت دانش وجود دارد که این مدل

دهند بداند آیا اقدامات انجام شده، نتایج مطلوب را کنیم که به مدیریت این امکان را میاکنون به سنجش اثراتی اشاره می
حائز اهمیت کنند یا خیر. این موضوع به مدیریتِ داده و اطالعات وابسته است، اما برای اقدامات آتی مدیریت دانش بسیار ایجاد می

 .باشدمی

 چنین مباحث مطرح شده تا کنون، مدل جامعی از مدیریت دانش ارائه خواهیم کردهای مدیریت دانش و همبر اساس این مدل
 فرآیند تشکیل شده است. 4این مدل از : هیسیگ مدل
 ها ایده بین ارتباط و ایجاد دانش، تسهیم قابلیت، تجربه این توسعه .میگردد بر ارتباط و یادگیری توانایی به امر کن: این تولید

 است. برخوردار کلیدی اهمیت از دیگر موضوعات، با متقاطع ارتباطهای ساختن و
 امکان که ای یافته سازمان ذخیره آن، قابلیت طریق از که است دانش مدیریت نیاز مورد عنصر دومین عنوان کن: به ذخیره

 در این می آید. وجود به یشود، م فراهم دانش مؤثر تسهیم و دیگر کارمندان برای اطالعاتبه  دسترسی سریع اطالعات، جستجوی

 شود. ذخیره همگان استفاده برای آسانی به الزم دانشهای باید سامانه،
 احساس مشترک، اهداف کردن دنبال جهت همکار در عنوان به افراد آن در که جمعی روح یک توسعه به فرایند منتشرکن: این

 کند. می کمک اند، وابسته یکدیگر به شان های و در فعالیت داشته به هم پیوستگی
 این است؛ میسر جدید دانش عینی توسط کاربرد بیشتر دانش، ایجاد که شود می آغاز ایده این از فرایند، ببر: چهارمین کار به

  کند. می تکمیل را دانش متحد مدیریت فرایند مرکزی دایره عنصر،

 
 

 طبقه سازمانی نظریه یادگیری ریزی ح توسط نوناکو برای طر "دانش آشکار"و  "دانش پنهان"مفهوم : مدل نوناکو و تاکوچی

 پایه را مدلی دانشمندان ژاپنی دانش، آشکار و پنهان های شکل بین همگرایی به توجه با بندی، تقسیم این در .است شده بندی

است. تمرکز این مدل بر دو نوع دانش آشکار و پنهان، نحوه تبدیل آنها به یکدیگر و چگونگی  خودشان نام به که اند کرده گذاری

  ایجاد آن در تمام سطوح سازمانی است.
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 شکل دانش مدیریت به نسبت مدل میلتون براساس دو نگرش برقراری ارتباط و جمع کردن : مدل مدیریت دانش میلتون
 .ده و ارزش آنها در بکارگیری متعادل و موازی آنها با یکدیگر استبو هم مکمل نگرش، دو این. است گرفته

برقراری ارتباط: برقراری ارتباط، به معنی مرتبط کردن افراد با یکدیگر و ایجاد شبکه هایی در سازمان و با دیگر سازمانهاست، 
 .به طوری که افراد بتوانند دانش خود را با دیگران تسهیم کنند

گفته میشود. پست الکترونیکی، یک رسانه عالی است که به واسطه آن، افراد که با ” گروه های عملکرد“ا اغلب به این شبکه ه
شبکه یا مبحثی روبرو شده اند، میتوانند آن قضیه را با این گروه در میان گذاشته و پاسخ دریافت کنند. این گروه ها همچنین 

درباره مسائل معمول بحث کرده و در رابطه با راه حل های ممکن در مورد آن میتوانند همدیگر را به صورت رودرو مالقات کرده و 
 .مسئله تبادل دانش کنند

 کاربردهای برای و شده ایجاد عملیات و هافعالیت طول در که است جدیدی دانش  جمع کردن: جمع کردن، به معنی جذب
با ارزش کمک میکند که فعالیتهای اصلی سازمان را  دانش مبنای یک ایجاد به دانش آوری جمع. است شده ذخیره آتی مجدد

پوشش داده و میتواند بازدهی بلندمدت داشته باشد، البته جمع آوری دانش نیازمند منابع است. افرادی باید مشخص شوند که 
 جلسات جمع آوری دانش را تسهیل کرده و نتایج بدست آمده را ثبت کنند

 

 مدل جامع مدیریت دانش -6

ی کنیم، ابعاد اصلی موضوعات مطرح شده در این سایت را در مدلی که بر جنبهریت دانشی که ارائه میمدل جامع مدی
 .کنداستراتژیک تمرکز دارد، با یکدیگر ترکیب می

مدل جامع مدیریت دانش در تالش است استراتژی و فرایند را متصل کرده و در عین حال، اقدامات مشخصی را در مراحل 
 .کندهای مدیریت اطالعات با مدیریت دانش را مشخص میچنین مدل، ارتباط بین اطالعات و سیستمد؛ هممختلف ارائه ده

ی سازمانی، کند و شامل مفهوم حافظهمدل جامع مدیریت دانش ار عناصر ارائه شده توسط دیگر محققان نیز استفاده می
 .باشدهمانطور که قبال تعریف شده است، می

های آبی، ی استراتژی شرکت و خانهدهندهی زرد نشانهای اقدامات مدیریت دانش، خانهدهندهه، نشانعناصر خاکستری تیر
این فرایند از مالحظات تاکتیکی و استراتژیکی شروع شده و چگونگی  .ها و مخازن داده و اطالعات هستندی سیستمنمایش دهنده

ی عناصر بولد نشده به رنگ خاکستری، نشان دهنده .کندتشریح میهمکاری استراتژی مدیریت دانش را با استراتژی شرکت 
ها تاثیر فرایندهای مرتبط با دانش بوده که در خالل فعالیت سازمان، در آن جریان داشته و مدیریت از طریق اقداماتش بر آن

 .بخشدها را بهبود میگذارد، یا آنمی
 

 شهرداری تهران -7
های کننده بسیاری از دیگر متغیربسیار مهم در حوزه مدیریت بوده که خود تعیینمدیریت شهری یکی از مسایل رفتاری 

های خدماتی سازمانی است. در آستانه هزاره سوم مدیریت دانش به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمانها و نهاد
های ها از سرمایهجوامع و میزان بهره گیری آنها و های بلند مدت برای سازمانمطرح است. مدیریت دانش تضمین کننده برتری

انسانی، فکری و اطالعاتی است. با توجه به اهمیت و کاربردی بودن موضوع مورد مطالعه، این سوال مهم مطرح است که در 
ل دهنده آن های تشکیای چون شهرداری تهران به کارگیری مقوله مدیریت دانش و مولفهسازمان مهم و تاثیرگذار و تصمیم گیرنده

شامل تکنولوژی )فناوری اطالعات(، مقوله رهبری، مقوله فرهنگ سازمانی، مقوله منالع انسانی، مقوله مکانیسم و فرآیند، ساختار 
تواند موجب بهبود شرایط در مدیریت سازمانی به افزایش و بهبود مدیریت شهری اثر بخش است و این مساله تا چه میزان می

 ی خصوصا شهرداری تهران شود؟شهری سازمان شهردار
، تأسیس شد و تهران بلدیهخورشیدی با نام  2116سال  خرداد 21است که در  یشهرداری تهران یک مؤسسه عمومی غیردولت

وزیر است که پیش از این با حکم  تهران شهرداررا به عهده دارد. مسئولیت مدیریت این سازمان با  تهران شهرمدیریت شهری 
شود و به وزارت کشور معرفی انتخاب می شورای شهر تهرانگیری در گردید اما اکنون از طریق رایب میمنصو ایران کشور

است  منطقه 11شهرداری تهران شامل  .کندبا بررسی صالحیت منتخب شورا حکم شهرداری را صادر می وزارت کشورگردد و می
شود و با نظارت معاون امور مناطق آن منطقه است که توسط شهردار تهران انتخاب می شهردارکه مدیریت هر منطقه به عهده 

ناحیه است که با اجرای طرح ناحیه محوری در  211باشد. در کل تهران دارای کند. هر منطقه شامل تعدادی ناحیه میفعالیت می
طرح جامع شهر تهران در  .گرددهر ناحیه یک شهردار ناحیه نیز دارد که توسط شهرداران مناطق تعیین می محمدباقر قالیبافدوره 

 .تدوین شد پیغالمرضا نیکزمان شهرداری 

 .تهران است پارک شهرضلع جنوب  خیابان بهشتدر حال حاضر ساختمان مرکزی شهرداری تهران واقع در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B6_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C
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محمدباقر ( و 2914تا  2911)از  نژادمحمود احمدی، (2977تا  2961از ) غالمحسین کرباسچیترین شهرداران از شاخص
 .( هستند2996تا  2914)از  قالیباف

ماه رکورددار مسئولیت در کسوت شهرداری  244بود که با  محمدباقر قالیباف 2996تا مرداد  2914شهردار تهران از شهریور 
تونل  4، توسعه مترو، ساخت های تندروهای دینی شهرداری، ایجادِ خطوط مخصوصِ اتوبوساندازی مرکز فعالیتراه .تهران است

 از …میالد و  برج افتتاحِ کتاب، باغاندازی مجموعه ، راه2111و  297هری، ساخت پل طبقاتی صدر، راه اندازی سامانه بزرگ ش
 .استبوده تهران شهرداری در قالیباف اقدامات ترینمهم

جمهور حضور در هیئت دولت در کنار وزیران و معاونان رئیس تهراندر دوران غالمحسین کرباسچی برای نخستین بار شهردار 
 .یافت

ها و و نشریه روزنامه همشهریار و انتش مؤسسه همشهریتوان به تأسیسِ می غالمحسین کرباسچیهای از اقدام
سازی و فروش تراکم به گذاری برجو البته پایه تهرانهای فرهنگ در سراها و خانههای وابسته به آن و ساختِ فرهنگنامهویژه

 .که تاکنون نیز ادامه دارد نام برد هرانتمنظور مقابله با افزایش قیمت مسکن در شهر 

به « شهرداریِ شهر تهران»باشد. چراکه عمده درآمد شهرداری تهران از فروش تراکم برای امالک و ساخت و سازها می
 دولتیمربوط است هیچ بودجه  حمل و نقل عمومیهای دولتی که فقط به جز برخی کمکشود؛ و بهصورت خودگردان اداره می

 .ندارد دیگری
 

 مدیریت دانش و شهرداری تهران -8
سب و توسـعه و بهره بـرداری یکی از اصلی ترین سرمایه های تمامی سازمانها محسوب مـی گـردد و کـ امروزه دانش،

دانش جایگاه و  تیریمد صـحیح و بهینـه آن م همتـرین چـالش و وظیفـه سـازمان در دوره حاضـر بـوده و بـه بیـان دیگر،
که مدیریت سرمایه دانشی، می تواند باعـث ایجاد مزایای رقابتی در سازمانها گردد و از این رو  چرا اهمیتی فراتر از خود آن دارد؛

 ها، مهارت را می توان مجموعه باورها، دانش . از دیدگ اه سازمانی،را به نام مدیریت دانش نامگذاری کرده اند 1111دهه 
و فنــی و مقــررات و اقــدامات عملــی در اختیــار ســازمان و افــراد دانــست  ـکیآکادم های تئوریک، شناخت ،اتیتجرب

و دانش آفرینی است وهر مرتبه ارزش افزوده ای نسبت بـه مرتبـه  خرد ،دانش ،تاطالعا کــه شــامل مراتبــی همچــون داده،
پیـشین دارد و برای اتخاذ تصمیمات و حل مسائل مورد استفاده قرار می گیرد و بر این اساس مدیریت دانش را می تـوان به گستره 

و توزیـع اشکال مختلف دانش به منظور  ینیگزیجا ای از تمرینات و تکنیک ها اطالق کرد که توسـط سـازمان بـرای تـشخیص،
و انتقال آن و یادگیری سازمانی به کار می رود و عمومـا در راستای نیل به اهداف اصلی سازمان و در مسیر  رهیذخ به کارگیری،

)ذاکری، ی گیرددستیابی به نتایج مورد انتظار آن مثـل بهبـود عملکـرد، ایجاد مزیت رقابتی و سطوح باالی خالقیت انجام م
 (.2916مفاخریان و محمدی،

 

 نتیجه گیری -9
 .و در اختیار تمامی کارمندان قرار میگیرد و اطالعات به سهولت در دسترس جابجا می شود دانش ،امروزیهای در سازمان

توانند  می آنها .نمایندتوانند محیط خود را بشناسند و آنرا معنادار  یم کنند، به دانش سازمانی دسترسی پیدا می که کارمندان یزمان
را  انیمشتر وری را افزایش دهند، بهره هم کار کنند، خألدانش را جبران کنند، با روشهای جدید و بهتری را در اجرای کارها بیابند،

 و توانایی در مواجهه بقا دانش به مسائلی همچون سازگاری سازمانی، تیریمد .مؤثر را کسب کنند توان رقابت راضی کنند و نهایتاً
 یتکنولوژ پردازش اطالعات، دانش درصدد ترکیب سینرژیک قابل تیریمد حقیقت، در .پردازد با تغییرات فزاینده محیطی می

با عنایت به پژوهش حاضر و مطالب مندرج در آن، در حال حاضر استقرار  (.2994)جعفرنژاد، اطالعات و توانایی خالقانه انسانهاست
 .است که در مراحل اجرایی می باشدبا مدل نوناکا و تاکوچی تدوین یافته نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران 
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