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در آموزش دروس  کالبدی–یفرم یهاتوجه به شاخصه زانیم یبررس

 گرم و مرطوب میدر اقل یدر جهت کاهش مصرف انرژ یمعمار یطراح

     

 3افزا نیز هیسم، 2یفرهاد مایس، *1ستوده نیحسام الد
 15/06/1400تاریخ دریافت:  

 17/07/1400تاریخ پذیرش: 
 

  52787کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

جهت استفاده از  یرا وارد چالش یآموزش معمار ستمیمعماران و س ،یطیمحستیز یهایو آلودگ یامروزه، بحران انرژ
 یاز اصول مهم طراح ،یمیاقل یهالیفرم ساختمان و استفاده از پتانس ینموده است . توجه به طراح ریدپذیتجد یهایانرژ
 هیاستفاده از شاخصه سا زانیرو م شیاست. پژوهش پ یمعمار یاحآموزش در دروس طر ازمندیباشد که ن یم یمیاقل

ارشد  یمقطع کارشناس انیدر درس طرح دانشجو یمیاقل یطراح رگذاریکوران و مصالح، را به عنوان سه عامل تأث ،یانداز
و  یاکتابخانهت مطالعا قیها از طرباشد که داده یم یفیو ک یاز نوع کمّ زین قیمورد مطالعه قرار داده است. روش تحق

پژوهش در سه مرحله، ابتدا با  نیشده است. ا لیو تحل یساز هیپالس شب یو  توسط نرم افزار انرژ یجمع آور یدانیم
 یادار یهاساختمان یمیاقل یهاو سپس طرح ییرا شناسا رگذاریتأث یرهایمتغ ،یدانیو م یاانجام مطالعات کتابخانه

به  زانیو م یمعمار ینوع آموزش طراح یابیقرار داده است و در انتها به ارز یافزارمنر زیرا مورد آنال انیمنتخب دانشجو
 یدهد که؛ در حوزه آموزش طراح یحاصل نشان م جیپرداخته است. نتا انیدانشجو یها یدر طراح رهایمتغ یریکارگ

 یمیاقل یسب تر کاربرد شاخصه هامنا نییبه تب ازیمنعکس نشده و ن انیدانشجو یدر طرح ها یبه درست رهایمتغ ،یمعمار
 باشد. یم یمعمار یدر آموزش طراح یعیطب هیمخصوصا کوران و تهو

 

 یمعمار یآموزش طراح ،یمعمار یکوران ، دروس طراح ،یاندازهیگرم و مرطوب، سا میاقل یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
 از ناشی محیطیزیست هایبحران تجدیدناپذیر، و فسیلی ایهانرژی از ازحدبیش استفاده آن تبعبه و جهان فزاینده جمعیت

 منابع، این مصرفی بهای گزاف هزینه نهایتاً و هاآن جایگزینی عدم و منابع این بودن محدود ها،آالینده و هاسوخت این استفاده
 انرژی تولید درصد هشتاد از بیش متأسفانه .باشند پاک و هزینهکم تجدیدپذیر، جایگزین، منابع دنبال به تا داشته آن بر را دانشمندان

 که دهدمی نشان انرژی المللیبین آژانس سوی از 2012 سال در شده منتشر ارقام .(1393 ،1آتمن) است فسیلی منابع طریق از ما
 سرعت هب توجه با( 1392 وریج، وکاظمی وریج کاظمی. )دارد جهانی انرژی مصرف بخش در را تسلط بیشترین فسیلی هایسوخت

 بر بخش، این در جوییصرفه ساختمان، بخش در انرژی باالی مصرف میزان چنینهم و انرژی زیرزمینی منابع مصرف العادهفوق
 .(1390 گرامیان،) داشت خواهد توجهی درخور تأثیر منابع، از وریبهره میزان

 طراحی دروس آموزش طیف بازاندیشی به توجه ها، ساختمان در انرژی مصرف کاهش به دستیابی های شاخصه از یکی
 طراحی و معماران عملکرد امروزه .است ساختمان یک از وریبهره و ساخت طراحی، فرایند معماری، دانشجویان به معماری

 استفاده به دستیابی هایروش طراحی در معمار اصلی نقش بنابراین است، شده مطرح جهانی مقیاس در اقلیم با همساز ساختمانهای
 مناسب معماری طراحی. باشدمی انکارغیرقابل تجدیدناپذیر و فسیلی انرژی مصرف کاهش و تجدیدپذیر هایانرژی از نهبهی
 با مسأله طراحی نهایی هدف و ساختمان بخش در نهایی مصرفی انرژی کاهش به غیرفعال سامانه راهکارهای از استفاده با تواندمی

 معماری طراحی زمان در .(2012 همکاران، و 2قاعدی) گردد منجر است، محیط بالقوه ارپاید هایانرژی از استفاده که اقلیم
 و 3ژو) گذاردمی تأثیر زیستمحیط بر آن، تخریب از پس هاسال حتی و ساختمان عمر پایان تا که شودمی گرفته تصمیماتی
 اقلیم با همساز طراحی روند در سزاییب نقش معماری طراحی دروس آموزش چگونگی و کیفیت بنابراین(. 2009 همکاران،

 .داشت خواهد معماری دانشجویان
 عوارض از پیشگیری و کنندگاناستفاده رضایت ایجاد انرژی، مصرف کاهش در آن نقش و ساختمان فضاهای طراحی کیفیت

 این از نیز اداری هایتمانساخ بیندراین .(2007 همکاران، و 4بی هیگ) است گرفته قرار توجه مورد که هاستمدت مزمن و حاد
 هایدغدغه از یکی شد، ادارات تعداد طبیعتاً و کارمندان تعداد افزایش باعث پساصنعتی دوران ازآنجاکه و نبوده مستثنی قاعده

 عملکردشان نوع به توجه با که هستند فضاهایی جمله از اداری فضاهای .هست و بوده اداری ساختمان طراحی معماران، اساسی
 و کیفیت رفتن باال سبب عملکردگرایی و معماری و فضاها گونهاین به توجه. کندمی ایفا جامعه هر فرهنگ و اقتصاد در حیاتی نقش

 کیفیت که دهدمی نشان جهان سراسر در اداری ساختمان صدها از آمدهدستبه تحقیقات . (1391ماستری،) گرددمی هاآن بازدهی
 باعث کارمندان، وریبهره میزان کاهش نارضایتی، بر عالوه موضوع این که بوده متوسط حد در هاساختمان این داخلی محیط

 بودن ناکارآمد مهم عوامل از یکی دریافت توانمی پس .(1393 نصراللهی، و منشانصاری) است شده نیز انرژی مصرف افزایش
 و درست آموزش به توجه بنابراین. باشد می حطر موضوع به نسبت طراحان مناسب آگاهی عدم شده ساخته و طراحی فضاهای

 بهینه و کارآمد طرح یک ایجاد به منجر معماران، طراحی روند در بودن گذار تاثیر با تواند می معماری طراحی دروس بهینه
 .شد خواهد پرداخته موضوع این اهمیت به مقاله این در که باشد رضایتمندی افزایش و انرژی مصرف کاهش زمینه در باالخص

 

 قیتحق اهداف -2
 هم به کلیّت یک حفظ و پایداری به ساختمان، کالبدی – فرمی پایداری بر عالوه را پایداری از سخن معاصر، معماری در
 نادیده یا دادن هدر از بیش دسترس، در منابع و مواد آن در که کرد تعبیر توانمی آن انرژی منابع و زمین سیاره یعنی پیوسته
 فوق، هدف به نیل راهکارهای از یکی بنابراین. (1390 همکاران، و صیادی) شوند گرفته بکار بیشتری کارایی با یستبامی گرفتن،
 این جمله از که باشد می غیرفعال هایسامانه راهکارهای از گیریبهره همچنین طراحی های شاخصه به توجه و مناسب طراحی
 نیازمند موفقی طراحی چنین ی پیشینه که برد، نام محیط بالقوه انرژی از استفاده و اقلیم با متناسب طراحی به توانمی ها شاخصه
 به پاسخ پی در رو پیش مقاله بنابراین،.  باشد می آن بر گذار تاثیر عوامل و معماری طراحی به نسبت کافی علم و آگاهی
 :باشدمی زیر هایپرسش

 ؟باشد  یگذار م ریتاث ساختمان یانرژکاهش مصرف  جهت یمعمار یطراح ندیدر فرا یعوامل چه .1

 باشد؟ یم یانرژ مصرف کاهش با منطبق زانیم چه تا یآموزش مراکز در یمعمار یطراح تجربه .2

 کهاهش و ریدناپهذیتجد یههایاز انهرژ نههیموجب استفاده به توانندیم زانیتا چه م یکالبد-یفرم یها شاخصه ریتأث .3
 گردند؟ یانرژ مصرف

 

                                                           
1 Atman,1393. 
2 Chaedi et al, 2012 
3 Zhou et al, 2009. 
4 Highee  et al ,2007. 
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  آن کارگیری به اهمیت و ساختمان در انرژی مصرف کاهش زمینه در دهش انجام مطالعات -2-1
 در. است افزایش به رو زمینه این در تحقیقات گرفته، قرار توجه مورد بسیار اخیر هایدهه در پایداری رویکرد اینکه به توجه با 

 در. شد خواهد پرداخته طراحی در وتمتفا های شاخصه به توجه اهمیت و شده انجام مطالعات از تعدادی بررسی به بخش این
 کارکنان نظرات بررسی جهت( 1393) همکارانش و اریاد ماری اداری، ساختمان یک در مطبوع تهویه سیستم ارزیابی بنام پژوهشی

 را اهکنندهتوزیع در جریان سرعت عملکرد ارزیابی، این برای و اند جسته بهره خودساخته نامهپرسش یک از ،عملکرد زمینه در
 این به درنهایت و سنجیده را طبقات همه نسبی رطوبت سطح و هوا دمای کربن، اکسیددی میزان بعالوه. اندنموده گیریاندازه
 باالنس تنظیم با و بوده هوا جریان نامناسب جهت و توزیع از ناشی بررسی مورد سیستم در نقص ترینمهم که اندرسیده نتیجه

 عناصر کاربرد) انرژی و فضا فرم، سبز؛ معماری مقاله در نیا کامل مطالعات به توجه با همچنین .نمود حاصال را آن توانمی سیستم
 در جوییصرفه جهت راهکارهایی به توان می( 1394، سبز معماری گیریشکل در باد، توربین و خورشیدی های پانل انرژی مولد

 از دیگر یکی را مصالح توان می فوق موارد بر عالوه .یافت ستد صفر انرژی هایساختمان ساخت، و طراحی و انرژی مصرف
 مصالح نقش مقاله در مصالح، کارگیری به اهمیت خصوص در علیپور و اکرمی که برد نام پایدار طراحی در گذار تاثیر های متغیر
 انتخاب در باید که عواملی کلیه. اند پرداخته مصالح انتخاب مسأله به( 1395) محیطیزیست دیدگاه از پایدار معماری در بومی

 نتیجه این تأثیرگذار، عوامل شناخت با و اند نموده تحلیل و توصیف مصالح حیات چرخه به توجه با گیرد قرار موردنظر پایدار مصالح
 وسازساخت محیطیزیست خطرات کاهش موجب سازیساختمان امر در منطقه هر بومی مصالح از استفاده که است شده حاصل

 .زنندمی زیستمحیط به کمتری آسیب ساخت، جدید هایروش با مقایسه در بومی مصالح از استفاده بنابراین. شودمی
 

 ساختمان انرژی مصرف کاهش در معماری طراحی دروس آموزش نقش -2-2
 در. کند می بیتتر معماری کارشناس عنوان به را افرادی مدون، نظامی و برنامه طریق از که است فرایندی معماری آموزش

 سرزمین هر اجتماعی و جغرافیایی تاریخی، عوامل از متاثر که باشد می تحلیلی فرایندی طراحی توانایی معماری، آموزش ی زمینه
 و ها محیط(1397مجد، نویدی و نظام افکن خضم.) باشند می معماری اهداف گیری شکل در اصلی محور دو محیط و انسان. است

 می مهم بسیار آموزشی لحاظ بهگیرند  می قرار مختلف اساتید های دیدگاه معرض در آن در دانشجویان که آموزشی های کارگاه
 مراحل (.1397احدی،.)فرم و ایده،مفهوم:  است مرحله سه دارای معماری کارگاه یک در حضور از آمده دست به تجربه و باشند
 طیفی به را آن توان می اندیشیدن مدل یا شیوه نظر از و( 1392 راللهی،خی) باشد می گیری تصمیم و تفکر از ترکیبی طراحی فرایند

 فرایندگرایی امروزه که باشد فرایندگرا یا کند تاکید فراورده بر است ممکن طراحی نظام. نمود تقسیم خردگرایی یا گرایی تجربه از
 در موثر عوامل کارگیری به جهت در و مراحل نای نتیجه در( 1393 رضایی،.)است گرفته قرار توجه مورد نگری فرآورده از بیش
 بتوانند و شده اشنا معماری طراحی دروس در پایدار طراحی به فرایندگرا نگاه با که است معمارانی نیازمند جامعه پایدار، بناهای ایجاد

 باید اصولی راستا این در ،کهدهند کاهش را زیستمحیط بر ساختمان سوء تأثیر طبیعی منابع و انرژی از صحیح وریبهره واسطهبه
 :از عبارتند اختصار به که گیرند قرار پایدار بناهای زمره در ساختمان یک تا شود رعایت

 ییگراو کل تیبا سا یهماهنگ ن،یساکن یازهایبرآوردن ن ر،یدناپذیکاهش استفاده از منابع تجد م،یبا اقل یهماهنگ ،یانرژ حفظ
 .(1385 اسوند،ی)ق

 به توجه سپس و فوق اصول رعایت طراحی، نخست گام در انرژی بحرانی شرایط در طراحان اصلی وظیفه گرا فرایند نگاه در
 طراحی دروس در معماری دانشجویان به اساتید توسط کاربردی و درست آموزش مستلزم فرایند این که ،.است شناسیزیبایی اصول

 بیشترین تواندمی که است عواملی ترینمهم از بنا کالبدی-فرمی های شاخصه هوشمندانه کارگیریبه بنابراین. باشد می معماری
 مربوط تمهیدات و طبیعی تهویه از استفاده به منجر که باشد داشته پی در را ساختمان در انرژی مصرف کاهش راستای در را تأثیر

. (1395قبادی، و خداکرمی) باشدمی ساختمان رد انرژی از وریبهره هدف با مناسب و هزینه بسیارکم حلراه یک عنوان به  آن به
 انرژی مصرف کاهش و پذیر تجدید های انرژی کارگیری به در بسزایی تاثیر ها طراحی در کالبدی و فرمی های شاخصه به توجه
 بر موثر واملع از که طبیعی تهویه و ها،کوران اندازی سایه تواند می حاکم اقلیم به توجه با ساختمان فرم طراحی نحوه. دارند

 های جبهه در ها عرصه جانمایی ها، بازشو میزان به توجه کالبدی بخش در همچنین. نماید فراهم را باشد می پایدار معماری
 یاری ساختمان انرژی مصرف کاهش هدف به دستیابی جهت در را طراح تواند می...  و قلیم با همساز مصالح از استفاده مناسب،

 مثال طوربه باشد،می راستا این در مؤثر عوامل دیگر جمله از ساختمان کاربری نوع به توجه با بنا پالن نوع به توجه همچنین. دهد
 موردنیاز شدت به مرطوب و گرم نواحی در امر این است،که طبیعی تهویه و هوا جریان از استفاده راه بهترین دیوار بدون و باز پالن
 راستا، این در( 1384 ،1لبز و واتسون) شود پرهیز ممکن حد تا هوا جریان مسیر در مانعی نوع هر دادن قرار از است بهتر و است

 استفاده سبب ساختمان، کالبدی - فرمی طراحی در مناسب راهکارهای اتخاذ با توانمی انرژی مصرف الگوی اصالح بر عالوه
 .داد خواهد کاهش توجهی قابل حد تا را ناپذیر تجدید هایانرژی مصرف به نیاز امر این که گردید پذیر تجدید هایانرژی از بهینه

 

                                                           
1 Watson and Labs,1384.                                                                                                         
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 قیتحق روش -3

 بررسی که تحقیق هدف به توجه با.باشد می کاربردی نوع از هدف در و است کرده استفاده وکیفی کمی روش از تحقیق این
 با اول مرحله در که است دهش سعی باشد، می اقلیم با همساز طراحی با دانشجویان آشنایی در معماری طراحی دروس جایگاه

 این کارگیری به میزان آزمایشی طور به و کرده شناسایی را انرژی مصرف کاهش در موثر های شاخصه ای کتابخانه مطالعات
 به نسبت آموزشی ضعف نقاط شناسایی با بتواند تا گردد بررسی ارشد کارشناسی مقطع معماری طراحی دروس در را هاشاخصه
 . بپردازد معماری طراحی آموزش بخش در راهکارهایی تدوین
 

  داده گردآوری روش -3-1
 و سازیمشابه انتها در و میدانی های داده آوری جمع و ای کتابخانه مطالعات اساس بر تحقیق این در ها داده گردآوری روش

 ارتباط ایرایانه سازیمشابه روش با که است دهش استفاده ایمقایسه -عددی روش از پژوهش این در. است شده بنا ای،رایانه مدل
 رفتار تا کندمی ایجاد موردنظر منطقه با را مشابهی مجازی محیط ایرایانه سازیمشابه. کندمی بررسی را تحقیق متغیرهای تأثیر و

 این در. 1کند می ررسیب طبیعی تهویه و گرمایش و سرمایش جهت انرژی مصرف میزان حرارتی، آسایش نظر نقطه از ساختمان هر
 برای مستقل سازیمشابه موتور یک افزارنرم این است شده استفاده سازیمشابه جهت 8 ورژن پالس انرژی افزارنرم از تحقیق
 شامل را مشابه افزارهاینرم سایر با مقایسه در زیادی بسیار هایخروجی که است ساختمان مصرف میزان و حرارتی رفتار تحلیل

 و گرفته صورت افزارنرم در عددی تحلیل و اندشده سازی مشابه دقیق کامالً جزئیات با افزارنرم این در احجام تمامی. شودمی
 شهر اساس بر هوایی و آب هایداده همچنین و 2014 اکسل افزارنرم در نمودارها و هاجدول عددی، صورتبه هاخروجی سپس

 . شودمی بررسی است، گرفته قرار شمالی دقیقه13 و درجه 27 جغرافیایی عرض روی که بندرعباس
 

 مطالعه هاینمونه انتخاب روش -3-2
 و معماری طراحی آموزش نظر ازنقطه مرطوب، و گرم اقلیم با متناسب بهینه کالبد و فرم مورد در پیشرو تحقیق اینکه دلیل به 

 در تا شد خواسته معماری اساتید از ترم ابتدای در اشد،ب می معماری های طرح در انرژی مصرف کاهش های شاخصه کارگیری به
 تهویه قبیل از انرژی، عملکرد بر تأثیرگذار متعدد عوامل و باشند داشته ها طرح به فرایندگرا نگاه معماری طراحی های کالس
 های نمونه همچنین و دهند آموزش دانشجویان به را ساختمان، در  هوشمند مصالح از استفاده و اندازیسایه هوا، کوران طبیعی،
 دلفی روش از دانشجویی، متفاوت طرح 28 ارائه به توجه با ترم انتهای در. دهند ارائه دانشجویان بهتر درک جهت را جهانی مشابه

 های طرح بخش 3 در ارشد کارشناسی 2 طرح کالس در موجود طرح عدد 28 معماری اساتید از نفر سه کمک با و گردید استفاده
 بیشترین که طرحی طراحی، هرگروه برای فوق گروه 3 هایطرح بین از ادامه در. شد بندی دسته عملکردی و فرمال محور، ایده

 (. 1شکل) گردید انتخاب تحلیل جهت بود کرده کسب اساتید توسط را امتیاز
 

   

 فرمال:  پ ساختمان عملکردی: ب ساختمان محور ایده: الف ساختمان

 بندرعباس دانشجویان منتخب های طرح -1 شکل
 

 میزان در مؤثر عوامل از هرکدام بررسی و تحلیل به و اندشده مقایسه یکدیگر با بندرعباس دانشجویان منتخب های طرح
ساختمان در انرژی مصرف کاهش جهت در معماری طراحی دروس آموزش کیفیت ترتیب بدین تا است شده پرداخته انرژی مصرف

 انرژی افزارنرم در هاجداره ضخامت و بازشوها دقیق مکان و ابعاد و  کامل دیتیل با ساختمانی فرم سه هر نپال .گردد آشکار ها
 تهویه و گرمایش و سرمایش جهت انرژی مصرف میزان حرارتی، آسایش بحث نظر ازنقطه سه هر و است شده سازیمشابه پالس
 2000 از) ساله ده دوره یک میانگین برای و ساعتی صورتبه منطقه اقلیم همرحل این در است ذکر به الزم. اند شده بررسی مطبوع

 تابش و تابش زاویه باد، سرعت هوا، رطوبت هوا، سرعت تر، دمای قبیل از پارامترهایی شامل که است شده گرفته نظر در( 2010 تا
 میزان کمترین عددی لحاظ به که فرمی تحلیل، و یزآنال اول مرحله پایان در. هستند شده تعریف افزارنرم در همگی که بود مستقیم

                                                           

 1395 و همکاران، ییآقاباال -1
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 گردیده پژوهش دوم گام وارد مرطوب و گرم اقلیم بهینه فرم عنوان به است داشته را طبیعی تهویه میزان بیشترین  و انرژی مصرف
 .است

 

 تحقیق هایداده تحلیل و تجزیه-4

 الف ساختمانی فرم تحلیل -4-1
 1140 زیربنای و متفاوت هایارتفاع با طبقه یک در مرکزی آتریوم با ایران بیمه آرم و مستطیل از تلفیقی الف، ساختمان

 از ماه پنج در صفر، سال از ماه دو در ساختمان این طبیعی تهویه الف، ساختمان آنالیز از آمدهدستبه نتایج اساس بر. است مترمربع
 دو در و صفر سال از ماه دو در فرم این سرمایش جهت موردنیاز انرژی. باشدمی بار سی زیر باقیمانده ماه پنج در و رقمیتک سال
 سالهیک بازه یک برای آن مجموع که است ساعت بر کیلووات برحسب رقمی پنج باقیمانده ماه هشت در و رقمی چهار سال از ماه

 جهت موردنیاز انرژی و اعتس کیلووات 58221 معادل سالهیک بازه در ورودی تابشی انرژی. است ساعت کیلووات 96688
 ساعت کیلووات 97041 سال یک در سیستم HVAC انرژی مجموع و ساعت کیلووات 354 معادل سالهیک بازه در گرمایش

 بر را سال یک در انرژی این به مربوط عدد مرطوب و گرم اقلیم در سیستم HVAC انرژی اهمیت گرفتن نظر در با که باشدمی
 ساختمان انرژی مصرف شاخص که است شده حاصل مترمربع بر ساعت کیلووات 118 شده گرد عدد و دهنمو تقسیم حجم زیربنای

 .باشد می مشاهده قابل 1 جدول در و است شده محاسبه الف
 

 سال یک در انرژی مصرف میزان اساس بر الف ساختمان تحلیل -1 جدول

ساختمان مفید زیربنای مترمربع 1145   

(محور یده)ا الف ساختمان  

 تابش 
 ورودی

 سیستم انرژی
 گرمایش

 سیستم انرژی
 سرمایش

 تعداد
 تهویه

 اثر در سرمایش
 تهویه

 یستمس انرژی
(HVAC)  

 kWh kWh kWh ac/h kWh kWh 

 83 320 0 0 83 14679 ژانویه

 1071 10485 27 1071 0 2457 فوریه

 4502 7418 23 4502 0 2854 مارسه

 8933 3708 10 8933 0 3271 آوریل

 13298 1748 9 13298 0 3547 مه

 13751 1208 7 13751 0 3347 ژوئن

 14391 825 9 14391 0 3109 ژوئیه

 13813 1028 10 13813 0 3157 اوت

 12315 1047 8 12315 0 2987 سپتامبر

 10213 1732 6 10213 0 2817 اکتبر

 4401 5676 14 4401 0 2318 نوامبر

 271 271 0 0 271 13679 دسامبر

 97041 35467  96688 354 58221 سال کل

      97041 انرژی مجموع

kWh/m2 118      

 

 ب  یساختمان فرم لیتحل -4-2
 و است دهیچرخ لیمستط پالن در شکل ینوار یومیآتر مانند ،که باشد یم منظم هندسه و لیمستط از یقیتلف ،ب  ساختمان

 طبیعی تهویه ب، ساختمان آنالیز از آمدهدستبه نتایج اساس بر. است شده گرفته رنظ در مربع متر 1090 یربنایز با طبقه سه در
 جهت موردنیاز انرژی. باشدمی ماه در بار 52 تا 27 بین بازه در و رقمی دو باقیمانده ماه ده در و صفر سال از ماه دو در ساختمان این

 پنج سال از ماه شش در و رقمی چهار سال از ماه سه در و رقمیسه سال از ماه یک در و صفر سال از ماه دو در فرم این سرمایش
 ورودی تابشی انرژی. است ساعت کیلووات 88729 ساله یک بازه یک برای آن مجموع که است ساعت بر کیلووات برحسب رقمی

 و ساعت کیلووات159 دلمعا سالهیک بازه در گرمایش جهت موردنیاز انرژی و ساعت کیلووات 113059 معادل سالهیک بازه در
 سیستم HVAC انرژی اهمیت گرفتن نظر در با که باشدمی ساعت کیلووات 88882 سال یک در سیستم HVAC انرژی مجموع

 ساعت کیلووات 82 شده گرد عدد و نموده تقسیم حجم زیربنای بر را سال یک در انرژی این به مربوط عدد مرطوب و گرم اقلیم در
 .باشد می مشاهده قابل 2 جدول در و است شده محاسبه ب ساختمان انرژی مصرف شاخص که ، است مدهآ دست به مترمربع بر
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 سال یک در انرژی مصرف میزان اساس بر ب ساختمان تحلیل -2 جدول
ساختمان مفید بنای زیر مترمربع1090   

(عملکردی) : ساختمان ب  

ورودی تابش   
 سیستم انرژی

 گرمایش
 سیستم انرژی

 سرمایش

 عدادت
 تهویه

 اثر در سرمایش
 تهویه

 یستمس انرژی
(HVAC) 

 kWh kWh kWh ac/h kWh kWh 

 1 204 0 0 1 32541 ژانویه

 848 21801 44 848 0 4329 فوریه

 2608 15735 51 2608 0 4732 مارس

 7342 11467 39 7342 0 5325 آوریل

 11931 6168 44 11931 0 5738 مه

 12900 3576 35 12900 0 5295 ژوئن

 14002 2114 42 14002 0 5015 ژوئیه

 13271 2742 52 13271 0 5045 اوت

 12102 3818 44 12102 0 4910 سپتامبر

 10213 6980 27 10213 0 4845 اکتبر

 3512 16096 36 3512 0 4214 نوامبر

 152 156 0 0 152 31070 دسامبر

 88882 187198  88729 153 113059 سال کل

ژی انر مجموع
(HVAC) 

88889      

2kWh/m 82      

 
 سال یک در انرژی مصرف میزان اساس بر پ انساختم تحلیل -3 جدول

مترمربع1045 ساختمان مفید زیربنای  

 ( فرمال: )  پ ساختمان

ورودی تابش   
 سیستم انرژی

 گرمایش
 مسیست انرژی

 سرمایش

 تعداد
 تهویه

 اثر در سرمایش
 تهویه

 یستمس انرژی
(HVAC) 

 kWh kWh kWh ac/h kWh kWh 

 64 0 0 0 64 27653 ژانویه

 1678 19373 26 1678 0 3847 هفوری

 7714 14301 22 7714 0 4315 مارسه

 16128 5603 8 16128 0 4745 آوریل

 24187 1999 7 24187 0 5118 مه

 25186 1381 5 25186 0 4824 ژوئن

 26285 1223 7 26285 0 4508 ژوئیه

 25017 1292 7 25017 0 4564 اوت

 22796 1327 6 22796 0 4406 سپتامبر

 19595 2617 4 19595 0 4334 اکتبر

 8007 11197 12 8007  3708 نوامبر

 346 0 0 0 346 25841 دسامبر

 177004 60311  176594 410 97863 سال کل

  یمصرف یانرژ مجموع
(HVAC) 

177004      

kWh/m2 96      

 

 پ یساختمان فرم لیتحل -4-3
 بر .است مربع متر 1045 یبنا ریز و طبقه 3 در مناسب اریبس یاندازهیسا و یمرکز ومیاتر کی با یلیمستطپ،  ساختمان 
 در و رقمی تک سال از ماه هفت در و رصف سال از ماه دو در فرم این طبیعی تهویه پ، ساختمان آنالیز از آمدهدستبه نتایج اساس

 صفر سال از ماه دو در فرم این سرمایش جهت موردنیاز انرژی. باشدمی ماه در بار 26 تا 4 بین بازه در و رقمی دو باقیمانده ماه سه
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 بازه یک رایب آن مجموع که است ساعت بر کیلووات برحسب و رقمی پنج سال هایماه بقیه و رقمی چهار سال از ماه  سه در و
 موردنیاز انرژی و ساعت کیلووات 97863 معادل سالهیک بازه در ورودی تابشی انرژی. است ساعت کیلووات 176594 سالهیک

کیلووات 177004در یک سال  سیستم HVAC انرژی مجموع و ساعت کیلووات 410 معادل سالهیک بازه در گرمایش جهت
سیستم در اقلیم گرم و مرطوب عدد مربوط به این انرژی در یک سال  HVACت انرژی باشد که با در نظر گرفتن اهمیساعت می

کیلووات ساعت بر مترمربع حاصل شده است که شاخص مصرف انرژی  96را بر زیربنای حجم تقسیم نموده و عدد گرد شده 
  قابل مشاهده می باشد. 3ساختمان پ محاسبه شده است و در جدول 

 

 ساختمان 3 ینمودار و یعدد سهیمقا -4-4
 جدول نیهمچن و(  6 تا 1 نمودار)  نمودار صورتبه ل،یتحل اول مرحله یهاهافتی ساختمان، 3 هر یبررس از پس

 نیشتریب و شیسرما جهت به یانرژ مصرف ازین زانیم نیکمتر با "ب "ساختمان انیپا در که است، شده یبررس(  4جدول)یعدد
 .دیگرد انتخاب ترمناسب اریبس گرید ساختمان دو از یعیطب هیتهو دفعات تعداد

 

  
مقایسه میزان تابش ورودی از طریق پنجره  -1نمودار

 های خارجی سه ساختمان با هم

مقایسه میزان مصرف انرژی سیستم  -2نمودار

 گرمایشی سه ساختمان با هم

  
مقایسه میزان انرژی مصرفی سیستم سرمایشی  -3نمودار

 سه ساختمان با هم

 سه طبیعی تهویه اثر در سرمایش مقایسه  -4 نمودار

 ساختمان با هم

  
 تهویه اثر در هوا تعویض بار تعداد مقایسه  -5 نمودار

 ساختمان با هم طبیعی سه

 سرمایش سیستم مصرفی انرژی مقایسه -6 نمودار

 ساختمان با هم  سه گرمایشی
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 کاهش رصدد 5/30 عدد و شد محاسبه ریز روش از فرم هر یانرژ مصرف درصد زانیم یبند تناسب اول مرحله انیپا در
 . است شده حاصل میاقل با متناسب یمعمار یطراح با یانرژ مصرف
 

 ییاجرا لیتید -4-5
 جهت یورود یهاداده عنوان به عنصر هر ضخامت ذکر با ها جداره ییاجرا لیتید پالس یانرژ افزارنرم در نکهیا به توجه با

 داده انجام یمسکون یهاساختمان در متداول یوارهاید یاسازه اتیجزئ در( 1392) محمد که یقیتحق یط و است الزم محاسبه
 لحاظ به که ساکنان یبرا شیآسا نیتأم و ییهوا و آب طیشرا لیتعد نظر ازنقطه را 12 ضخامت با وارید گونه و( 2 ریتصو)است
 یانرژ مصرف در یوجهتقابل زانیم به که ضخامت نیهم از پژوهش نیا در پس است، بوده عملکرد نیبهتر یدارا یحرارت رفتار

 .است شده استفاده کند،یم ییجوصرفه
 

 
 (1392 محمد،: ماخذ)  مسکونی هایساختمان در متداول دیوارهای ایسازه جزئیات -2شکل 

 
 فرم همان هیپا فرم که شود، یم مشاهده( 7 نمودار) ریز نمودار صورتبه جهینت و اعمال دو شماره فرم به وارهاید ییاجرا لیتید

 .است یانرژ مصرف کاهش درصد 5/30 عدد با دو شماره خام

 
 دیوار دیتیل اعمال از پس و پایه حالت در (عملکردی:  ب ساختمان) شده تائید حجم انرژی مصرف بررسی -7 نمودار

 

 جهینت و یبررس 2 شماره خام فرم ستمیس نیا با که است شده استفاده اکسیکوب سقف ستمیس از سقف ییاجرا لیتید جهت
 .شود یم مشاهده( 8نمودار) ریز نمودار بصورت

 
 دیتیل اعمال از پس و پایه حالت در( عملکردی:  ب ساختمان) شده تائید حجم انرژی مصرف میزان بررسی -8 نمودار
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 19 مبحث با منطبق بوده، رطوبت و گرما قیعا که است دهیگرد استفاده ،یانبساط نیریاستا یپل ینما لیتید از نما جهت
 لیتید نیا که داشت خواهد یپ در یانرژ مصرف کاهش نما گرید مصالح به  نسبت درصد 60 حداکثر تا و ساختمان یمل مقررات

 .است دهیگرد ارائه( 10و 9 نمودار) یکل نمودار کی بصورت جهینت و یبررس هم
 

 
 هایدیتل اعمال مختلف مراحل در (عملکردی:  ب ساختمان) شده تایید حجم انرژی مصرف میزان بررسی -9 نمودار

 ای سازه

 

 
 سقف و پارامتریک نمای حالت در(عملکردی:  ب ساختمان) شده تائید حجم انرژی مصرف میزان بررسی( 10 نمودار

 
 یبرا و هیتهو جهت حسگر یدارا یهاپنجره و کیترموتروب یهاشهیش از ومیآتر یاشهیش یهاجداره یبرا طرح نیا در
 و شد گرفته بکار بام از ییهاقسمت و نما در کیفتوولتائ پنل متر 80 و کیترموکروب یهاپنجره از ساختمان کل یهاپنجره
 .است شده ارائه( 4جدول) ریز جدول صورتبه جینتا  فوق عوامل محاسبه با تیدرنها

 

 نتیجه کلی محاسبات -4جدول 
 سیستم انرژی 

 گرمایش

 سیستم انرژی
 سرمایش

 سیستم کل انرژی
 صرفه درصد
 گرمایش جویی

 جویی صرفه درصد
 سرمایش

 صرفه درصد
 کل جویی

 %5/30 - - 88882 88729 153 پایه حالت

 % 8/4 %8/4 %7/5 84621 84476 144 سقف عایق

 %4/12 % 5/12 %3/3 77824 77682 141 دیوار عایق

 %2/2 %2/2 %9/1 90832 90682 150 پارامتریک نمای
 

 پژوهش یهاافتهی-5
 از بهینه استفاده و کالبدی – فرمی های شاخصه به توجه با اقلیم با همساز فرآیندگرا طراحی پژوهش، این اساس بر

 جهت به تجدیدناپذیر هایانرژی به نیاز از توجهیقابل حد تا تواندمی انرژی از وریبهره با ارتباط در سایت در موجود هایپتانسیل
 . دهد کاهش را بنا در حرارتی آسایش ایجاد
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 طراحی در تأملقابل نکته بیانگر که رسید % 5/30 عدد به درصد این ایرایانه تحلیل اول مرحله جدول طبق که گونههمان
 میزان کاهش راستای در هاجداره روی به اندازیسایه از بیشتر بسیار تهویه، و کوران ایجاد اهمیت مرطوب، و گرم منطقه در حجم

 روی بر اندازیسایه بهترین با پ ساختمانی فرم اول مرحله نتایج جدول طبق بر که گونههمان. است سرمایش جهت مصرف
 گرمایش، سیستم مصرفی انرژی میزان مقایسه نمودار طبق بر است، داشته ب ساختمانی فرم به نسبت کمتری بسیار تهویه سطوح،

 با الف ساختمانی فرم کهدرصورتی دارد گرمایش جهت انرژی به نیاز سال از ماه یک در فقط کیلووات 150 عدد با ب ساختمانی فرم
. دارند گرمایش جهت انرژی به نیاز ماه دو  برای یلوواتک 420 مجموع با پ ساختمانی فرم و ماه دو برای یلوواتک 350 مجموع

 . دارد را سال در نورگیری بیشترین ب ساختمانی فرم خارجی هایپنجره طریق از ورودی تابش میزان مقایسه نمودار طبق
 بسیار طبیعی تهویه دیگر فرم دو با مقایسه در ب، ساختمانی فرم طبیعی، تهویه اثر در سرمایش مقایسه نمودار  به توجه با

 انرژی به نیاز میزان کمترین ب ساختمانی فرم سرمایش سیستم مصرفی انرژی میزان مقایسه نمودار مطابق همچنین و تریمطلوب
 با ب ساختمانی فرم طبیعی، تهویه اثر در هوا تعویض بار تعداد مقایسه نمودار اساس بر. است داشته دیگر فرم دو با مقایسه در را

 نواری فرم جهت به صرفاً برتری، این که است داشته دیگر فرم دو به نسبت را طبیعی تهویه میزان باالترین ماه در بار 55 بیشینه
. است گردیده پالن هایبخش همه به مطلوب نسیم رسیدن و هوا کردن کانالیزه سبب که باشدمی ساختمان پالن در شده چرخیده

 محاسبات کلی نتایج جدول طبق بر که داشته پروژه هدف به نیل روند در قبولی قابل سهم خود نوبهبه نیز طرح ایسازه بخش
 بنا مصرفی برق از % 20. است بوده مناسب دیتیل اجرای طریق از % 4/19 پروژه هدف به رسیدن روند در ایسازه سیستم سهم
 های شاخصه با انطباق بیشترین ب ساختمان فرم بنابراین. است شده تأمین فتوولتائیک هایپنل توسط سرمایش ایجاد جهت
 .باشد می دارا را انرژی مصرف کاهش با ساختمان یک ساخت و طراحی جهت کالبدی-فرمی
 

 گیرینتیجه -6
 هاییحلراه به معماران و طراحان نگاه نوع است، انرژی مصرف زمینه در هاحوزه ترینپرمصرف از یکی که ساختمان حیطه در

 تربیت و معماری در اموزش بالطبع. رسد می نظر به ضرروری بسیار هاساختمان طراحی زمینه در انرژی مصرف کاهش برای
 جبران صدمات ان به توجه عدم که بوده مهم امری نیز  ساختمان انرژی مصرف در تاثیرگذار های شاخصه به توجه با دانشجویان

 هایسامانه از استفاده راستا، این در. گذاشت خواهد ناپذیر تجدید انرژی منابع و سازی ساختمان صنعت به مدت دراز در را ناپذیری
 استفاده و مناسب طراحی به توجه واقع در. است گرفته قرار توجه مورد هاراه دیگر از بیشتر امروزه که است هاییراه از یکی غیرفعال

 .است تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده کاهش برای حلراه بهترین ساختمان مصرفی انرژی تأمین برای پایدار انرژی حداکثر از
 بر ساختمان انرژی مصرف کاهش و بازدهی میزان افزایش در معماری آموزش جایگاه بررسی که تحقیق این هدف به توجه با
 زیر موارد در توان می را تحقیق از حاصله نتایج باشد، می مصالح و اندازی سایه کوران، از استفاده و غیرفعال های روش اساس

 :نمود خالصه
 در انرژی مصرف کاهش چون مهمی موضوع به معطوف کمتر دانشجو و استاد نگاه معماری طراحی آموزش بخش در

 و فرمی ارزیابی در که دهد می نشان حاصله نتایج. است بوده معماری ئر طراحی فعالغیر عناصر گرفتن نظر در و ها ساختمان
 شده توجه ساختمان در انرژی مصرف های شاخصه به کمتر نیز معماری طرح به مربوط مطالعات بخش در حتی طرح یک کالبدی

 .است
 اندازی سایه و کوران های مولفه کارگیری به در دانشجو مهارت پرورش با توانند می اساتید معماری، آموزش بخش در بنابراین

 در دقیق ریزی برنامه مستلزم خود، موضوع این که باشند داشته ساختمان انرژی مصرف کاهش در را تاثیر بیشترین ها ساختمان در
 نهایی های طرح ارزیابی در راهکارها این از استفاده میزان گرفتن نظر در حتی و مناسب راهکارهای شناساندن و طراحی آموزش

 .باشد می مهماری های دانشکده در سنتی ارزیابی جای به دانشجویی
 مرحله در حرارتی آسایش تأمین آن پی در و دریافتی انرژی منظر از بهینه فرم به توجه  پژوهش این در ویژه و خاص طوربه
 با مقایسه در گرفت، نتیجه توانمی کلی صورتبه تحلیل از حاصل نتایج ارزیابی از. است گرفته قرار تحلیل مورد نخست

 جنوب مرطوب و گرم اقلیم در فرم طراحی در عامل ترینمهم گردیدمی تصور که تابش معرض در خارجی سطوح روی اندازیسایه
  مرطوب و گرم اقلیم در انرژی مصرف کاهش در را کارایی بیشترین طبیعی، تهویه میزان باالترین قابلیت با فرمی طراحی باشد،
 پژوهش، و تحقیق روند در طبیعی تهویه افزاری،نرم تحلیل از حاصل نتایج طبق و منطقه باالی بسیار رطوبت به توجه با و دارد

 .است شده داده تشخیص مؤثر و شاخص بسیار عامل
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد دو1400پاییز  (،26)پیاپی:  4سال هفتم، شماره 

 
 

 

عماری ایرانبازشناسی تحلیلی نقش مربع در شکل گیری فضاهای م  

 در دوره صفویه

     

 ، 2، محمد علی کاظم زاده رائف*1حسین شموسی

 3صبا میردریکوندی

 16/05/1400تاریخ دریافت:  
 24/06/1400تاریخ پذیرش: 

 

  77130کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

فرم  یریساخته است. به کارگ یخود را متجل یدر اجزا ینینماد ییهمواره الگوها ،یخیدر ادوار مختلف تار رانیا یمعمار
مرسوم بوده و با تأمل و تعمق در  ربازیاز د یرانیا یآن ها فرم مربع بوده است، در معمار نیترکه شاخص یهندس یها
 نیفرم در باورها و نگرش مردمان ا نیا یریکه به کارگ افتیدر توانیاز دوران کهن تا کنون، م یتحول معمار ریس

با  یرانی. معمار ارودیبه شمار م رانیا یاز دوران باشکوه معمار یکیکه  یدار بوده است. در عصر صفو شهیر نیسرزم
 نیمب نید یاناصول و مب تیو به تبع آن تقو یجعفر عهیشدن مذهب ش یرسم یدر پ یتوجه به تحوالت اعتقادات مردم

و هر  یرا با نشانه مفهوم کیداشته و هر  یو آفاق یدو عالم انفس انینسبت به ارتباط م یشتریب تیعنا ران،یاسالم در ا
هندسه مربع در تهرنگ،  یرینموده  است. به کارگ اءیدار را اح شهیر یتیو هو فیشاخص تعر ینشانه را با هندسه و فرم

معماران و حاکمان آن زمان  یعرفان یهاشهیو اند یفکر یها انیدر بن شهیر ،یصفو ورهد ینماها، نقوش و احجام بناها
ارتباط  یدر دوران باستان ب یبا تفکرات معمار عکهن و رابطه هندسه مرب یموضوع با معمار نیرسد ا یدارد. که به نظر م

مورد استفاده قرار  نیو پس نیشیپ ادوار رینسبت به سا یقابل توجه زانیبه م یصفو هینبوده است. هندسه مربع در ابن
آن مالحظه  یهانقش و نگاره ایدوره در فرم بنا  نیآثار ا هیدر کل توانیرا م یفرم هندس نیکه ا یاگرفته است. به گونه

 یبررس ران،یا یمعمار خیمربع در تار تیاهم زانیو م یهندس اتیخصوص لیشده تا ضمن تحل یپژوهش سع نینمود. در ا
داشته است. روش  هیدر دوره صفو رانیا یمعمار یفضاها نیو تکو فیدر تعر یگاهیچه جا یشکل هندس نیا کهگردد 

 یتخصص یعلم یبا استفاده از منابع کتابخانه ها ،یلیـ تحل یفیو از لحاظ روش، توص یفیمقاله از نظر نوع، ک نیا قیتحق
 بوده است. یعلوم و فن آور یو مرکز اطالع رسان یهدانشگا یپژوهش یعلم یها تیو مطالعه وبسا یشهرساز یمعمار

 

 رانیا ه،یدوره صفو یمعمار ،یمعمار یمربع، فضا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (سئولنویسنده م) سسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستانؤدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری م -1
 hussainhsh17@gmail.com 

 سسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستانؤعلمی گروه مهندسی معماری معضو هیأت  -2

 سسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستانؤمدرس مدعو گروه آموزشی مهندسی معماری م -3
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 مقدمه  -1
ای با هر سیستمی که اداره شود و هر نوع ایدئولوژی بر آن حاکم باشد. اهداف و آرمان های خاص خود را دارد. وظیفه هرجامعه

قشی اساسی به عهده اصلی فرهنگ نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله نمود اشکال عینی در فرایند این استحاله معماری ن
دارد. معماری وسیله واقعی سنجش فرهنگ یک ملت است. هنگامی که ملتی می تواند مبل ها و لوسترهای زیبا بسازد اما هر روز 
بدترین ساختمان ها را بنا می کند، یعنی آن جامعه اوضاعی نابسامان و تاریک دارد؛ اوضاعی که، در مجموع، بی نظمی و عدم 

( در دوره صفویه مکنت، شکوه و زیبایی اصفهان، 41، 1393آن ملت را به اثبات می رساند.)کورت گروتر،  قدرت سازماندهی
بسیاری از بازرگانان و جهانگردان را به ایران کشاند و بسیاری از آنان مانند تاورنیه، کمپفر، شاردن، و الئاریوس زیبایی و عظمت 

( عصر زرین معماری 1589-1627( با ظهور شاه عباس اول)105؛ 1382. )کیانی، اصفهان را در سفرنامه های خود وصف کرده اند
دهد و گرچه مسلماً درخشان ترین عصر معماری ایران نبوده، ولی صفوی آغاز شد... این معماری، گرچه هیچ بدعتی را نشان نمی

ری از دانش هندسه و تناسبات در معماری بهره گی ( 207؛ 1385عصر اعتالء و آخرین نمایش معماری اسالمی ایران است.)پوپ، 
ایران، چه پیش از اسالم و چه در دوران اسالمی جایگاه ویژه ای داشته است. با ظهور اسالم، از آنجایی که تقلید صرف از طبیعت 

و طبیعت در فرهنگ اسالمی پایگاه برجسته ای نداشت، گسترش دیدگاهی یگانه و واحد در ترکیب هنر انتزاعی و جدا از ماده 
پدیدار شد که جهان را متعالی می دید و از طبیعت پیروی کامل نمی کرد. مسلمانان، هندسه و تناسبات را دانش مهمی بر می 

( 171؛ 1390شمردند و در پیروی از سنت کالسیک، آن را همتراز ریاضیات ستاره شناسی و موسیقی قرار می دادند.)اردالن، 
صلی معماری و شهرسازی ایرانی بر نوعی جهان بینی زیبایی شناسانه استوار بوده است. ایرانیان در مطالعات نشان می دهد، تأکید ا

طول قرن های متمادی همواره ارزش واالیی برای زیبایی قائل بوده و علم هندسه را ابزار قدرتمندی برای این کار می دانسته اند. 
زیبایی و نظم را در روی زمین بیافرینند. معمار دوره اسالمی با الهام از هندسه که با استفاده از آن توانسته اند تعادل، هماهنگی، 

پنهان، چشمان مخاطب را به جمال زیبای هستی منور ساخته و او را در سیر جمالی الی اهلل، که جز با غوطه ور شدن در نظام 
یر هر عددی اشارت به یک وجود کمی و هر شگفت آور هستی امکان پذیر نیست، همگام می سازد. او این صورت که در این س

شکل اشارت به یک صورت مثالی دارد و همه این ها از طریق هندسه به هم می خورند و حیات می گیرند. عالوه بر این الگوهای 
ثابته یا،  هندسی و اعداد وابسته به آن ها همراه با مفاهیم مقدس به این نظام، نقشی نمادین می دهند که با زبانی هنری، اعیان

نقش ازلی را در الگوهایی مناسب ترسیم می نمایند تا برای بشر قابل درک باشند. به نظر می رسد که در این رابطه هندسه به 
عنوان راهکاری است که با آن می توان سطوح، احجام و نمادهایی را درست کرد که از قبل تقدس داشته است. در طراحی شکل 

نی با ارتباط بین نسبت ها بر اساس اصولی انتزاعی و فرا طبیعی با ربانی نمادین شکل هایی را بیان کرده که ها و فرم ها، معمار ایرا
های دقیق نیز نشان داده است ( تجارب و آمارگیری42؛ 1395هندسه مقدس نام گرفته و در طول تاریخ باقی مانده است.)تقوایی، 

کند و میدان حس عدد لمسی از این هم محدودتر است. عدد چهار تجاوز میکه حس عدد بصری مستقیم یک انسان به ندرت از 
روند، با ها، عدد چهار حد باالی شمارش است؛ و قابل توجه آن که حتی معیارهایی که برای شمارش به کار میدر بسیاری از تمدن
-چهار برابر کف دست است. از نظر زباناند؛ همچون یک وجب که برابر چهار انگشت، و یک پا که معادل عدد چهار در ارتباط

-ای از ارقام یا اشکال شمارش با چهار آغاز میهای تازهشود و گروهشناختی، با ارقام قبل و بعد از چهار به طور متفاوتی رفتار می

هنده مرحله جدیدی نشان د "شود که عدد چهار واقعاهای زبان شناختی و فرهنگی، معلوم میشوند. و با توجه به بسیاری از پدیده
 (56؛ 1397در درک اعداد است.)حسن نسب، 

 

 سؤال تحقیق  -1-1
 مربع چه جایگاهی در تعریف و تکوین فضاهای معماری ایران در دوره صفویه داشته است؟ 

 

 روش تحقیق -2
ح و آثار بجا بناهای مطر باشد، که بر اساس مشاهده نمونهمی یو توصیف یتحلیل ژوهش در این نوشتار بصورتروش انجام پ

مانده از عهد باستان تا دوره ی سنت، برای شناخت نقش مربع و عدد چهار در نمادها و اعتقادات آن زمان صورت گرفته است. 
دهد تا پیشینه بکارگیری فرم مربع در بناهای دوره صفویه را ریشه یابی کنیم. تشخیص محوریت تحلیل این نمادها به ما یاری می

به کمک ترسیم دوباره فرم پالن بناها، نیز بخش دیگری  –چه در محور عمودی و چه در محور افقی -یم فضاها بناها و نحوه تقس
 اند. های بنا صورت گرفتهاز پژوهش بوده است، که برای درک بهتر از ارتباط میان فضاها و تعریف دسترسی

 

 بیان مسأله -3
آن در طی پانزده قرن گذشته است. در هر دوره بناهایی با ویژگی  مطالعه درباره معماری ایران، نشان دهنده چگونگی گسترش

های کاروانی، مناطق کویری، گذرگاههای کوهستانی و شهرهای ساحلی ایجاد گردیده که های گوناگون در روستاها، شهرها، جاده
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های این دوره به کاربرد مادی و هشود، که بدانیم در ساختاند. اهمیت معماری اسالمی وقتی آشکار میکاربردهای متفاوت داشته
( هنرمند اسالمی که به دنبال معنی دادن به 7؛1382توجه شده است.)کیانی،  -که از مهم ترین ویژگی های آن است-معنوی بناها

ه مدد دار خود است، در بیان تجسم توحید، هندسه را که با قیود اعتقادی خود سازگار است، برگزیده و بحیات و توجیه زندگی هدف
های بسیاری وجود دارد که نشانگر نقش هندسه معماری هنرهای اسالمی است. در نمایدو نمونههای زیبایی که خلق میآن نقش

عدد چهار که با مربع بستگی دارد،  "معماری اسالمی هر عدد بنا بر ارتباط نزدیکی که با اشکال هندسی دارد، هویتی دارد، مثال
( از دورترین اعصار، حتی پیش از تاریخ، از عدد چهار برای نشان دادن آنچه 41؛ 1390ر زادگان، نمودار پایداری است.)عصا

شد. چهار، عدد جمع آورنده است. چهار با چهار به معنی سرشاری و کثرت است. مستحکم، ملموس و محسوس است، استفاده می
ها، شاهان را صاحب شاید به همین دلیل است که در همه اقلیم دانند وچهار را نماد بی نظیری، فراوانی، جهانگیری و جامعیت می

ها بر سطحی عظیم از زمین، و خواندند که این خود به معنی گستره قدرت آنچهار دریا، چهار خورشید و چهار گوشه جهان می
شتر نماد کثرت و فراوانی است. همچنین استیالی این قدرت بر افعال و اعمال مردم سرزمینشان بود. در زبان فارسی نیز، چهار، بی

های یافت شده که به لحاظ مفهومی بر کثرت داللت دارند، خیلی اگر چه گاه به منظور تأکید بر قلت نیز به کار رفته است، اما نمونه
رهای ( جایگاه عدد چهار در معماری دوره صفوی در بسط معیا58؛ 1397اند.)حسن نسب، بیشتر از آن دسته است که دال بر قلت

بطور کلی شیوه معماری در دوره صفوی با طرح   زیبایی و تناسبات کالبدی در آثار بی شمار آن دوره، به وضوح قابل مالحظه است.
ترین اشکال هندسی و تزئینات در بناها، به کارگیری هندسه در معماری را برای بیننده ساده نمود. اما های ساده و به عبارتی با ساده

اند، که بعضاً این آلی نهفتهها و  مضامین دنیوی و نحوه ارتباط آنها با آسمان را بشکل ایدهها، نشانهادگی در طرحدر عین این س
 ها نیز مشاهده نمود.توان بصورت پیمون در سراسر اجزای بنا از جمله تزئینات و رنگها را مینشانه

 

 پیشینه تحقیق  -4
گیری معماری ایرانی هندسی مربع و ارتباط عدد چهار با معماری دوره صفوی در شکلمطالعات اندکی در زمینه تحلیل فرم 

، و به جنبه عرفانی و ارتباط متعالی آن اشاره ننموده صورت گرفته که بعضاً این مقاالت صرفاً تحلیل هندسی آن را مدنظر قرار داده
( با اشاره به امکان تقسیم یک مربع در یک شکل 1390زادگان )ها، نویسندگان؛  نرگس عصاراند. در مقاله؛ تقسیم و ترکیب مربع

پیوسته هندسی، به چندین مربع دیگر، میزان درک مفاهیم ریاضی و هندسی در این گونه الگوهای هندسی را که بعنوان یکی از 
ی؛ نقش کیفی در مقالهنماید. روند، را مطرح میزمینه های اساسی که در ترسیخ هنرهای اسالمی در شهر اصفهان بشمار می

هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران، نویسندگان؛ حسین مرادی نسب، محمدرضا بمانیان، ایرج 
های هماهنگ و موزون در خلق فضای حیاط مرکزی و مساجد چهار ایوانی (؛ به نقش عدد چهار در ایجاد فرم1397اعتصام)

باشد، تأثیر آن در ضای صحن مسجد بعنوان عنصر اصلی مسجد که به شکل مربع و یا مستطیل میشود. و با شاره به فپرداخته می
 نماید. تنظیم فضاهای دیگر مسجد را بررسی می

سالمی و رمزگان عرفان ا» ی نشانه شناسی و معنایابی مفاهیم عرفان شناختی در معماری و شهرسازی با تلفیقدر مقاله
(، مراتب عرفان اسالمی 1393، نویسندگان؛ محبوبه روشن، مهدی شیبانی)معماری صفوی مکتب اصفهان پژوهی: مورد« امبرتواکو 
کند، که در آن ارتباط متعالی فرم هندسی مربع و ارتباط میان مفاهیم دینی و هنری را گیری معماری صفوی را بیان میدر شکل

های صفوی و معاصر ایران، اربرد نماد و نشانه در آثار معماری دورهی ؛ بررسی تطبیقی کمورد بررسی قرار داده است. در مقاله
های (؛ کاربرد فرم هندسی مربع در دوره صفوی را در زمینه1392نوسندگان؛ محمدرضا بمانیان، سیدعلی درازگیسو، پایا سالم)

اسلیمی، رنگ و اجزاء و عناصر بناها ، به ها بناها و تزئینات آنها را با بررسی هر یک از عناصر خط، هندسه، مختلف هنری از جمله
کند، که با ذکر هایی از این ترکیبات اشاره میفرم هندسی مربع، و خلق آرایه شان با یکدیگر به واسطهمیزان تجانس و ارتباط

 اند. مصادیق معماری در این دوره این ارتباط را معرفی نموده
ه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی، نویسندگان؛ علی اکبر ی؛ تحلیلی در شناخت نقش زیباشناساندر مقاله

ای و مستطیل در خلق نظامی هندسی ، شبکه (،  با اشاره به ماهیت مربع1395تقوی، محمدرضا پور جعفر، آمنه بختیار نصرآبادی )
زاید، مربع در این مقاله بعنوان را از وحدت می ها را در یک مربع مادر کثرتآورد که تمامی این فرماز این فرم مربع را پدید می

های ترین صورت خلقت در حد زمین، نماینده کمیت معرفی شده است. با اشاره به اثر چهارباغ، و تحلیل فرم آن که از مربعمنسجم
 متعددی بوجود آمده، الگوی هندسی این بنا معرفی شده است. 

 

 مبانی نظری -5

 دسی مربع در تعریف نمادها و نشانه های هنر و معماری در ایرانجایگاه فلسفی و  هن -5-1
ی انواع و مراتب هنر به سبب گیری از نشانه است. همهترین قلمروهای بهرهای که باشد، از مهمهنر از هر نوع مرتبه و درجه

اند. از همان زمانی که بشر نیاز به برقراری های اصلی هنر است، ناگزیر به استفاده از نشانهایجاز و بداعت ذاتی خود، که از ویژگی
یی ارتباط را دریافت، نیازه به مفهوم نشانه، نماد و رمز نیز به وجود آمد... در هنر و معماری این مرز و بوم به کرات به نشانه و نمودها
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ب تزئینات، هندسه، فرم و ... کنیم که عالوه بر ایفای نقش ظاهری خود چه در قالاز کاربرد رمزین اشیاء و اشکال برخورد می
( 14؛ 1392کند.)بمانیان، های مختلفی از معنا و حقیقتی که در ورای ذهن طراح خود است، آشنا می،مخاطب خود را با الیه

 دهد، تأکید اصلی معماری و شهرسازی ایرانی بر نوعی جهان بینی زیبایی شناسانه استوار بوده است. ایرانیان درمطالعات نشان می
دانسته اند که های متمادی همواره ارزش واالیی برای زیبایی قائل بوده و علم هندسه را ابزار قدرتمندی برای این کار میطول قرن

اند تعادل، هماهنگی، زیبایی و نظم را در روی زمین بیافرینند... عالوه بر این الگوهای هندسی و اعداد با استفاده از آن توانسته
، «یونگ»دهند که با زبانی هنری، اعیان ثابته یا به تعبیر ا همراه با مفاهیم مقدس به این نظام، نقشی نمادین میوابسته به آن ه

رسد که در این رابطه هندسه به عنوان نمایند تا برای بشر قابل درک باشند. به نظر مینقش ازلی را در الگوهایی مناسب ترسیم می
-ها و فرموح، احجام و نمادهایی را درست کرد که از قبل تقدس داشته است. در طراحی شکلتوان سطراهکاری است که با آن می

هایی را بیان کرده که هندسه ها بر اساس اصولی انتزاعی و فراطبیعی با زبانی نمادین شکلها، معمار ایرانی با ارتباط بین نسبت
دانیم که در ایران باستان، پیش از اشوزردشت، قبایل ( می42؛ 1395مقدس نام گرفته و در طول تاریخ باقی مانده است.)تقوایی، 

-ها را خالق عالم و گرداننده نظام هستی میشمردند و آنآریایی عناصر چهارگانه باد، خاک، آتش و آب را گرامی و مقدس می

اند، زیرا پرستش طبیعت در میان داشتهها به فالت ایران، بومیان نیز چنین باوری توان پنداشت پیش از ورود آریاییدانستند و می
های چهارگانه به مردم جهان باستان همگانی بوده است. پس پیشینیان این شیوه اندیشه فلسفی را که هستی و کائنات از آخشیج

به خصوص  اند و تالش برای تأکید بر چهار در نقش کردن تصاویروجود آمده، چنین تصویر کرده و پیام رسای خود را به ما رسانده
ای در ادیان گذشته ( عدد چهار دارای تقدس ویژه62؛ 1396ربط با این شناخت باشد.)حسن نسب، تواند بیها، نمیبر روی سفالینه

های نخستین قدرتمندی هستند ها همان نیروترین اعتقادات مذهبی هستند و در واقع اینچهار موجود مقدس از قدیمی»بوده است.
اند. آنان در ابتدا در سرتاسر عالم، نظم را از بی نظمی پدیدار کردند و فرمان گرفتند تا عالم و سرچشمه گرفتهکه از قادر مطلق 

حیات در آن را بیافرینند... باورهای زرتشتیان بر این اساس شکل گرفته است که از روشنی بیکران آتش، از آتش باد، از باد آب و از 
ر نزد ایرانیان دوران باستان امری شناخته شده است. خاک را یکی از چهار عنصر جهان هستی آب زمین پدیدار شده است. این باو

باشد. این جهان بینی ذهنی و معنوی را به جهان عینی تبدیل کنند و آن را در بهترین شکل ممکن شمارند که سازنده جهان میمی
هایی که ایرانیان باستان در روزگاران کهن ها و مکانضایی آتشکده( ساختار ف26؛ 1396اند)مؤمنی، ها به نمایش گذاردهدر آتشکده

ها ساختند. منظم شده بود و آرایش شکلی و نمادین داشت. فضایی که انسان ساخته بود یا فضای معماری آتشکدهدست خود میبه
گرفت. زمین)مسطح( قرار میدر همه موارد ساخته شده یک نقطه عطف داشت. مرکزیت آتش که میان راه آسمان)مدور( و 

باشد. نمود که از نمادی زمینی به گنبدی ازلی در سیر و تکامل میهمچنین با پالنی مربع شکل این خصیصه را به بیننده القاء می
دارنده کرد و با بیانی زیبا داللت بر فرشتگان نگه ای ژرف پاسداری میشد که از اندیشهچهارگوشه بنا با چهارستون نگه داشته می

ها با چهار بینیم که چهارگوش بودن بنا و نگه داشتن سقف گنبدی شکل آتشکدهکرد. میزمین و نگه دارندگان جهات اصلی می
 (28آیند. )همان ؛ ها به شمار میستون در همه حال، نقطه عطف اصلی فضای معماری آتشکده

 

  
 ،تصویر آتشکده باستانی نیاسر – 1 شکل

 Tishineh.net : مأخذ

  -یها¬آتشکده یمتمرکز بودن فضاشکل  - 2 شکل

 ننگارندگا:  مأخذ –باستان در فرم مربع 
 

اگر در پس هر کالبدی، معنایی نهفته و هر محتوایی را وجود قالب، گریز پذیر باشد و اگر در عمیق ترین بنیان های نظری 
هنر)و به ویژه هنر مقدس( نسبت بین محتوا و قالب یا فرم و معنا نسبتی انفکاک ناپذیر باشد آن گاه این سوال جدی مطرح است 

قوه خیال و عالم مثال است و در تجلی معنا و محتوای خود چه قالبی را بر می گزیند؟ البته با  که اندیشه و آیینی که هنرش وامدار
فرض اینکه این معنا که چنین قالبی باید اصالتاً هویتی مشابه عناصر معنوی خود داشته باشد وگرنه قطعاً نمی تواند تجلی گاه آن 

اً باید از مفاهیمی چون عناصر کلیدی جهان بینی اسالمی برآید، معانی در صورت و فرم خویش باشد. این فرم و صورت قطع
مفاهیمی چون، وجود مطلق، وحدت مطلقه وجود، شهود، نور، مراتب ظهور نور در عالم وجود، عالم مثال و نیز صور نورانی آن، تا 

دارا باشد. در قرآن که اصیل ترین بتواند هم مثل اصل سنخیت قالب محتوا در هنر اسالمی باشد و هم قابلیت پذیرش آن صور را 
منبع اندیشه اصالمی است، صورت فیزیکی و ساختاری عالم در قالب یکی از کلیدی ترین واژه های جهان بینی اسالمی یعنی قدر 
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الً بیان شده است. این واژه دو ویژگی اساسی دارد که بنا به آن مناسب ترین گزینه برای تبیین هویت فرمی هنر اسالمی است؛ او
ارتباطی بسیار عمیق با مفاهیمی چون نور، خلق، حسن و زیبایی دارد و ثانیاً در روایات اسالمی، معادل علومی چون ریاضیات و 

 هندسه است که از یک سو دقیقاً طراح ساختار کالبد هنر اسالمی است و از دیگر سو هویتی دارد که کامالً معادل عالم مثال است. 

 
 

 24؛ 1390اشاره قرآن به هندسه وجودی بوسیله عبارت قدر  مأخذ ؛ بمانیان،  -1نمودار 
 

مفهوم الگوهای هندسی مبتنی است بر عدد یک و نمود آن در جهان که سرشار است از شکل ها و الگوها. انسان سنتی این 
گوناگون خالق درک می کند. این مفهوم به صورت عددی مبتنی بر شکل ها را، به عنوان شخصیت اعداد، به صورت جنبه های 

تقارن و مطابقت در ابعاد، شکل و وضعیت نسبی جزءهای یک کلیت است. تقارن دوجانبه به طوری که به وسیله ی یک یا دو 
ه صفحه یا صفحات صفحه ی گذرانده از محور که بر هم عمودند تقسیم شدنی است. تقارن شعاعی، که به وسیله ی هر یک از س

 (70؛ 1394بیشتری که از محور می گذرند تقسیم شدنی است.)اردالن، 
اعداد، یکی از شگفتی های جهان هستی می باشند. عدد، یکی از جلوه های نماد است که از هزاران سال پیش تا کنون 

ند که همه نمودهای جهان، چه آسمانی و پیچیدگی های معنایی ویژه ای به خود گرفته است. فیثاغورث و همکارانش اعتقاد داشت
چه زمینی انعکاسی از اعداد در عالم عینی هستند. از نظر افالطون، اعداد، نشان دهنده هماهنگی عالم هستند و تفکر ارسطو  بر این 

بنابراین ( پایه جوهری این عالم عدد است و 24؛ 1392داللت دارد که عدد، منشأ و جوهر همه چیز است.)حاجی علی عسگری، 
عدد است که در حقیقت باید کمیت محض شمرده شود. اما در این تفکر، منظور از عدد، مقادیری که برای اندازه گیری کمیات 
فیزیکی استفاده می شود، نیست. دو، رقمی بعد یک نیست و از جمع دو یک به دست نمی آید، بلکه یک با تقسیم خود به دو تبدیل 

اد از یک شروع می شوند و هر عددی جایگاه خود را دارد. عدد یک می تواند کمیت را مشخص کند. ولی می شود. در این تفکر اعد
به مفهوم دیگر می تواند اصل وحدت مطلق را ارائه دهد. بدین ترتیب غالبًا به عنوان نماد خدا عرضه می شود. از نظر شکل نیز به 

ند دایره کاملی را نمایانگر باشد. عدد دو از نظر نمادین، اصل دوگانگی و نحوی ارائه گر نقطه است، یا در مفهومی دیگر می توا
نیروی کثرت و تعدد را عرضه می کند. همزمان در معنای صوری خود خطی را می نمایاند که در آن دو نقطه محدود می شود. 

 ( 31؛ 1391)رضازاده اردبیلی،
یری از نشانه ها و نمادها است. الزام نیاز به معنا در معماری و اطالع از نخستین راه برای تبلور معنا در معماری از طریق بهره گ

معانی نمادین درون آن از طریق بهره گیری از نمادهای دارای معانی ارجاعی را می توان در اولین نوشته مربوط به معماری که از 
به ویژه در معماری دو نکته مهم وجود دارد. آن  سال اول میالدی و توسط ویتروویوس نگاشته شده است، دید. در تمامی موارد و

چیز که معنا یافته و چیزی که به آن معنا بخشیده است. چیزی که معنا یافته چیزی است که ما از آن صحبت می کنیم و چیزی که 
 (1394به آن معنا بخشیده یک برهان مبتنی بر اصول علمی است.)حلبی، 

هنرمندی در جهان اسالم و یا پیشوری که بر آن بود تا سطحی را تزیین کند، پیچاپیچی از دیدگاه یک هنرمند مسلمان یا 
هندسی بی گمان عقالنی ترین راه شمرده می شد. زیرا که این نقوش چند ضلعی، اشاره آشکاری  است بر این اندیشه که یگانگی 

واقع وحدت الوهیت در ورای همه مظاهر است، زیرا  الهی یا وحدت الوهیت رمینه و پایه گوناگونی های بی کران جهان است. در
سرشت آنکه مجموع و کل است چیزی را در بیرون وجود خویش نمی گذارد و همه را فرا می گیرد و وجود دومی بر جای نمی 

یزی گذارد. با این همه از طریق هماهنگی تابنده بر جهان است که وحدت الوهیت در جهان نمودار می شود و هماهنگی هم چ
نیست جز وحدت در کثرت )الوحده فی الکثره( به همان گونه که کثرت در وحدت )الکثره فی الوحده( است. این نقوش چندضلعی  
اشاره بسیار آشکاری است بر این اندیشه که، یگانگی الهی یا وحدت الوهیت زمینه و پایه گوناگونی های بی کران جهان است. در 

خالق، خط مستقیم، نماد عقل الهی، مثلث، نماد نفس، چهار ضلعی، نماد ماده، پنج ضلعی، نماد طبیعت،  عالم کبیر، نقش دایره، نماد
 (4، ورسندی کوهانستانی و قاراخانی، ؟)خفت ضلعی، نماد عالم و ... بودند.ه -شش ضلعی، نماد پیکره
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تصویری از چلیپای شکسته بعنوان یک نماد در  - 3شکل

، تجزیه و wisgoon.com :مآخذ)دوران ایران باستان 

           (تحلیل: نگارندگان

به کارگیری شکل مربع و نقش چلیپا در تزئینات  –4شکل

 (farlico.comمأخذ )مساجد )صفوی( 

 
نماد چلیپا در ساده ترین حالت به شکل صلیبی چهار طرفه است که می تواند در داخل یک مربع جای گیرد. چلیپا در زبان 
های سامی، از جمله سریانی، به صورت صلیبا آمده و به شکل صلیب وارد زبان عربی شده است. این اصطالح برای دو شکل به کار 

ه نماد درخت زندگی، صورت مثال انسان، چهار جهت اصلی، برکت، خوشبختی، پیوند زن می رود: یکی به صورت دو خط متقاطع، ک
و مرد، زایش و باروری و دارای ارزش دینی، عاطفی و درمانی بوده و در مسیحیت نمودار وجوه گوناگون انوار الهی است. دیگری 

(، که نماد 1ئمه در یک جهت شکسته می شود.)شکلچلیپای شکسته، به شکل بعالوه ای که انتهای هر دو بازوی آن به زاویه قا
حرکت چرخشی جهان، خورشید گردان و ارابه خورشید است و در زبان سانسکریت به آن سواستیکا، به معنای هستی نیک، می 

 (93؛ 1389گویند. این نماد در اثار بازمانده از تمدن دره سند پیش از ورود آریایی ها دیده شده است.)بمانیان، 
 

 تأثیر مربع در تعریف فضاهای اصلی معماری دوره صفویه  -5-2
در عهد صفوی سبک معماری قدیم ایران تجدید شد و در طرح بناها، شکل و مصالح بناها جای خود را باز کرد. اغلب بناهای 

سنتی را می توان بسط  ( معماری105؛ 1382دوره صفوی مانند مساجد، مدارس و کاروانسراها به شکل چهار ایوانی بنا شد.)کیانی، 
تم بنیادی دگرگونی دایره با عبور از مثلث و تبدیل شدن به مربع دانست. مربع بارزترین فورم آفرینش، به مثابه زمین، وضعیت 
قطبی کمیت را نشان می دهد، در حالی که دایره، به مثابه آسمان، کیفیت را نشان می دهد. ترکیب این دو به وسیله مثلث انجام 

د که هر دو جنبه را در خود دارد. مربع زمین بستری استکه خرد متعالی بر اساس آن در جهت یکپارچگی دوباره ی آن چه می شو
زمینی است با دایره ی آسمان اقدام می کند. مربع ، بعنوان نماد تجلی آخرین دنیای خلق شده، با وارونه کردن این تشابه به اولین 

دس آسمانی به کیفیات ابدیت و ثباتش به صورت یک مربع دیده می شود و دایره به صورت بهشت بر می گردد. بنابراین بیت المق
روی زمین، پایان جهان بصورت مربع کرده دایره دیده می شود و دایره به صورت مربع بهشت رو زمین. پایان جهان به صورت 

ا به صورت یک مربع نشان می دهد و ریتم جهانی، که نمادین به وصرت مربع کردن دایره دیده می شود: زمانی که آسمان خود ر
خود را با این مربع یکی می کند، از حرکت سر باز می زند. تجلی این رویارویی های نوعی انسان و مخلوقات در تاریخ معماری 

ت. تاس چه ها هخامنشی مشهود است. در آثار این دوره مستلزم درک نبوغ، وضوح و جسارت روش این تبدیل مربع به دایره اس
)لچکی ها( جسورانه اما ابتدایی چارتاق های ساسانیان را می توان نخستین بیان این مسأله دانست. استفاده ی سلجوقیان از سه 
کنج های ساختاری  وتبدیل غایی مربع به دایره به وسیله ی هندسی ساده تری برای یک پارچه کردن مربع، مثلت و دایره به 

 (59؛ 1394ها و الگوها با تمامیتی فراآگاهانه بر شکوفایی درونی استنتاج صفویه داللت دارد. )اردالن، وسیله ی دنیای رنگ 
 

  
مسجد شاه که در  مأخذ: از درون گنبد تصویری -5 شکل

آن فورم مربع در ارتفاع به دایره منتهی شده 
rasekhoon.net ،تحلیل: نگارندگان 

نقشه قرارگیری گنبد بر روی چهار ستون که از  -6 شکل
شود. زیر گنبد و باالی گنبد به یک شکل مشاهده می

 مأخذ: نگارندگان
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در فضای قانونمند هندسه است که هر چیزی، و از آن جمله اجزاء یک خانه و حتی یک شهر، می توانند به دایره هستی قدم 
گوناگونی ها هویت خود را پیدا کنند. عامل بنیادین ایجاد وحدت در میان اجزای جهان هستی و از گذارند، و در فضای کثرات و 

جمله در اجزای پیکره هر یک از فرهنگ های معماری چیزی جز هندسه نمی تواند باشد. عالی ترین نوع استفاده از علم هندسه را، 
ر مسلمان ایرانی با استفاده به جا و نوآورانه از این ابزار، زیبایی و در معماری ایرانی دوره اسالمی می توان مشاهده کرد. معما

سودمندی بنا را تضمین کرده است و به شکلی بدیع، مفهوم کثرت در عین وحدت که همانا ریشه چکیده تعالیم اسالم یعنی اعتقاد 
هماهنگی کل بنا است. برای معمار سنتی، به توحید دارد را، تجسم بحشیده است و نتیجه آن، هم نوایی اجزاء، تناسب، نظم و 

الگوهای هندسی مانند صورت های کثرت در وحدت هستند. الگوهای تکرار شونده، نماد ایده الیتناهی و بی زمانی هستند. زیبایی و 
ی کند. هماهنگی که در الگوهای هندسی مشاهده می شود، یک نظم هندسی باالتر و عمیق تر، یعنی قوانین کیهانی را منعکس م

( چهار تاق، پرستش گاه 34؛ 1392)دهار، وان وسیله درک و رسیدن به خداست.انسان روحانی درصدد کشف الگوهای هندسی به عن
ای در فالت ایران وجود داشته است. فورم خاص این ساختار از آن زمان تا کنون تغییر قابل های افسانهآتش مقدس، از زمان

های ی فورماش، و امروز به عنوان قدرتمندترین آمیزهدر شکل و فورم آن گواهی است بر اعتبار ازلیتوجهی نکرده است. عدم تغییر 
ی انسان جای گاه خود را حفظ کرده است. شکل آن گنبدی است که بر مربعی از چهار قوس سنتی و نمادهای ایجاد شده به وسیله

توان در معابد ساسانیان یافت که آتش نمادین در تاریخی آن را می اش یک مانداال است. بهترین بقایایقرار گرفته است. طرح
های شاهنشاهی مانند تخت تاقدیس، و شاید بهتر از همه در طرح های مشابه چهار باغ در باغ گاهسوخت، یا در اورنگمرکزشان می

عنوان نموداری کیهانی است. چهارتاق به ی استفاده از مانداال به ی مشترک مسألههای ساسانیان. در هر سه نمونه مؤلفهبهشت
کرد. امروز های اسالمی شد که اهمیت پیشین خود را حفظ میای وارد دنیای فورمعنوان یک مفهوم سنتی با ژرفای بسیار به گونه

ترین روش ایهاش پایهگی و آفرینش تبدیل شده و مانده است. در فورمپارچهگرایی اسالمی به تجلی خود یکاز دیدگاه درون
 (105؛ 1394آمیزش مربع و دایره را دارد.)اردالن، 

های غربی به شیوه هایی است که در نوشتهشیوه اصفهانی آخرین شیوه معماری ایران است. شیوه اصفهانی در برگیرنده شیوه
 (1387اند.)پیرنیا، قاجار نامیده شده-صفوی، افشاری، قاجاری، و زند

 شود؛بررسی میهای این شیوه چنین ویژگی
 ها، فضاها یا چهارپهلو)مربع( هستند یا مستطیلساده شدن طرح ها که در بیشتر ساختمان -
اند اما در شیوه اصفهانی، هندسه ساده و ای ساخته شدهدر شیوه آذری با به کارگیری یک هندسه قوی، طرح های پیچیده -

 های شکسته بیشتر به کار رفت.ها و خطشکل
های پخ در ساختمانها نخیر و نهاز)پیش آمدگی و پس رفتگی( کمتر شد، ولی از این شیوه به بعد ساخت گوشه در تهرنگ -

 تر شد. ساختمان رایج
 های یکسان در ساختمان دنبال شد. ها و اندازهگیری از اندامبندی و بهرههمچنین پیمون -
 سادگی طرح در بناها هم آشکار بود.  -

ی در دوره صفوی در زمان شاه عباس اول آغاز شد. در این دوره نه تنها در اصفهان، بلکه در شیراز، اردبیل، فعالیت وسیع معمار
مشهد، تبریز و دیگر شهرهای ایران بناهای مختلف احداث شد. در عهد صفوی سبک معماری قدیم ایران تجدید شد و در طرح 

بناهای دوره صفوی مانند، مساجد، مدارس و کاروانسراها به شکل چهار  بناها، شکل و مصالح بناها، جای خود را باز کرد. اغلب
ایوانی بنا شد. استفاده از کاشی معرق هفت رنگ برای تزئینات، رونق فراوان یافت؛ به طوری که ساختمان های مذهبی این دوره از 

وشنویسی روی کاشی نیز در آرایش بناهای گنبد، ایوان، طاق نما، سردر ورودی و حتی منارها، با کاشی آراسته شد. خطاطی و خ
 (105؛ 1382مذهبی عمومیت یافت و بناهای متعددی با خطوط ثلث، نسخ، نستعلیق و خطوط دیگر تزیین شد.)کیانی، 

 

 تحلیل کالبدی معماری شاخص دوره صفویه با تأکید بر مربع  -5-3
شکل و مصالح بناها جای خود را باز کرد. اغلب بناهای در عهد صفوی سبک معماری قدیم ایران تجدید شد و در طرح بناها، 

( در دوران صفویه، معماران و 105؛ 1382دوره صفوی مانند مساجد، مدارس و کاروانسراها به شکل چهار ایوانی بنا شد.)کیانی، 
های شهری آن ریزیهشهرسازان، دارای ذهنی هندسی و دید بسیار صحیح علمی از اصول شهرسازی بوده و حرکات عمرانی و برنام

ای پویا و پایا در طول زمان، همواره مورد قبول بسیاری از طراحان شهرسازان بوده است. شهرسازان عصر صفویه نه تنها ها به گونه
های زیبا، قصرهای ها، پلبه توسعه شهری معقول و منطقی دست یافته بودند، بلکه با به کارگیری تناسبات هندسی در ایجاد خیابان

های دلگشا ها و باغهای وسیع، حمامهای بزرگ، مساجد و مدارس مجلل، بازارهای باشکوه و معتبر، میدانباشکوه، دیوان خانه
 (42؛ 1395اند.)تقوایی، همت گماشته بودند؛ که همه در توسعه و زیبایی شهر نقشی بسزا داشته
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 مسجد شیخ لطف اهلل -5-3-1
وسیله معمار بزرگ استاد محمدرضا اصفهانی اهلل، یکی از دانشمندان زمان شاه عباس بهمسجد شیخ لطف اهلل برای شیخ لطف 

هجری قمری ساخته شد. تهرنگ آن، با توجه به جایگاه آن نسبت به میدان و داالن دراز کنار گنبد  1012-1028در بین سال های 
ن، همه باید پشت و روبروی محراب شبستان در آیند، از این خانه شگفت آور است و بر پایه این باور چنین ساخته شده که نمازگزارا

رو داالن، پیج دار ساخته شده و به پیش سرایی رسیده و از آنجا به گنبد خانه راه دارد. جایی هم ویژه زنان دارد. زیرزمین آن با تاق 
( اسالم مبتنی بر توحید است و 298؛ 1387های چهاربخش و هشت بخش پوشیده شده و بلندای آسمانه آن کوتاه است.)پیرنیا، 

توان با هیچ تصویری نمودار ساخت و بیان کرد. وحدت در هماهنگی متکثر و در نظام و تعادل، متجلی است و زیبایی وحدت را نمی
هاست. هیچ تمثیل و رمزی در جهان مشهودات برای بیان پیچیدگی درونی وحدت و انتقال از به خودی خود متضمن این جنبه

های هندسی در یک دایره یا کثیر بهتر از سلسله طرح« کثرت در وحدت»و یا « وحدت در کثرت»ت تقسیم و تکثرناپذیر به وحد
شود و اهلل ، به نحوی است که از دیوارها شروع میهای به کار رفته در مسجد شیخ لطفها در یک کره نیست. ترکیب بندیالسطوح

شود. همه اشکال در گرداند. در حقیقت به نقطه مبدأ، منتهی میرأس گنبد خانه متصل می با پیوستگی خاصی فرم مربع کف را به
 (221؛ 1395پور مرادی، کنار یکدیگر بیانگر تفکر توحید و وحدت در اسالم هستند.)هادی

 

  
 – نقش مربع درتقسیم فضاها و ایجاد مرکزیت -7 شکل

     taadoll.ir: تحلیل

: مأخذ – پالن مسجد شیخ لطف اهلل -8 شکل

 نگارندگان
     

مسجد شیخ لطف اهلل بر پایه این باور ساخته شده است که نمازگزاران همه باید از پشت و روبه روی محراب به شبستان 
های این مسجد دار ساخته شده و پیش سرابی رسیده و از آنجا به گنبد خانه راه دارد. یکی از ویژگیدرآیند؛ از این رو داالن پیچ

شود. این چرخش باعث شده تا بازدید جنوب دارد که در اصطالح، پاشنه نامیده می -ای است که با محور شمالدرجه 45چرخش 
کننده پس از گذشتن از مدخل تاریک و بعد از عبور از راهرو طویل متصل به آن، به فضای اصلی و محوطه زیر گنبد وارد 

رای ورود به مسجد باید از جلوخان مسجد گذشت. جلوخان مسجد شیخ لطف اهلل دارای یک پیش ( ب150؛ 1395شود.)بمانیان، 
دهد. در این مسجد جلوخان نیمه فضای عقب نشسته از سطح میدان بوده که در واقع دعوتی صمیمانه به درون مسجد را نشان می

بور و نخستین قدم برای سفر، و فضای داالن همان محصور و شش پله را جلوخان بلندتر است. مدخل در معماری مبین حرکت، ع
فضای انتقال، خلوت حیرت، فضایی بی زمان است. این داالن تاریک یا فضای انتقال، دنیای بیرون را از درون مسجد جدا و به این 

وجه به خداوند و نماید. تاریکی فضا سبب فراموشی شخص از دنیای بیرون و تشکل زائر را آماده ورود به این مکان مقدس می
ای با ای بین فضای بیرون و درون مسجد، همانند حجاب و یا پردهاحساس حضور او در این مکان است. این فضای مکث یا واسطه

های منقطع فرصتی برای مکث، درنگ و اندیشه در اختیار زائران قرار نماید. نور و تاریکیایجاد فاصله، دو فضا را از یکدیگر جدا می
جا تاق دانست. حل دایره با مربع در اینتوان بیشترین بسط مفهوم ساسانی چهار( گنبدخانه را می73؛ 1393.)ظفری نایینی، دهدمی

های سطحی پیچیده توسعه یافته است. این روش کنتراست شدیدی با با ای یک شکل ساده و تزئینی تعدیل چندالیهبه وسیله
ی انتقال ساختاری اشکال پیچیده حاصل شده گی به وسیلهپارچهدر آن زیبایی و یک ی شمالی مسجد جامع، کهروش گنبدخانه

 (153؛ 1394است، دارد.)اردالن، 
های چهار بخش و هشت بخش پوشیده شده و بلندای آسمانه آن کوتاه است. گنبد مسجد بر روی یک  زیرزمین آن با تاق

های اسلیمی برای روشنایی گنبد هایی از سنگ و کاشی با نگارهکاربندی ساده و یک اربانه ساخته شده است. در میان اربانه، گلجام
( ورودی و گنبد مسجد با کاشی کاری زیبایی تزیین شده است. روی گنبد، با 298؛ 1387خانه به زیبایی ساخته شده است.)پیرنیا، 

 ای به خط ثلث با کاشی سفید بر زمینه الجوردی تاریخکاشی کاری معرق با طرح اسلیمی پوشاننده شده و در گردن گنبد، کتیبه
اند، اخیراً تعمیر شده اند. پس از در ورودی، راهروی دهد. کاشی هایی که پوشش خارجی گنبد را ساختههجری را نشان می 1112
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های سنگی مشبک است و به شبستان و محراب مسجد منتهی میمسجد قرار گرفته که دارای کاشی کاری بسیار زیبا و پنجره
 (108؛ 1382شود.)کیانی، 

 

  
 –نمایی از بخش ورودی مسجد شیخ لطف اهلل   -9 شکل

 razheh.com مأخذ:

فرم مربع در شکل گیری گنبد مسجد شیخ   -10 لشک

 تحلیل: نگارندگان –لطف اهلل 
 

 )کوشک( چهلستونکاخ  -5-3-2
ه.ق( در اصفهان احداث شده  1038 -996های وسیعی است که در  دوره سلطنت شاه عباس اول)باغ چهلستون از جمله باغ

ها و تاالرهای بزرگ و کوچک آن از آثار دوره سلطنت شاه عباس دوم، هفتمین پادشاه سلسله است، که است، ولی بیشتر ساختمان
های کاخ اصلی مجموعه است. در ایران های رسمی وی بوده است. وجه تسمیه چهلستون، تعدد ستونمحل بارعام و کاخ پذیرایی

ها های ساختمان بیست عدد است و انعکاس عمارت و ستونکنند. چون تعداد ستونتر با عدد چهل بیان میتعدد و کثرت را بیش
ند که این کاخ با انعکاس آن در آب مفهوم چهلستون پیدا میاای تفسیر کردههم در استخر جلوی آن به خوبی مشهود است، عده

  (47؛ 1396چراغ.)زارعی، خانه، چهلستون، چهلگرفتند؛ چهلکند. از سوی دیگر ایرانیان از دیرباز عدد چهل را به فال نیک می

 

  
پالن کوشک چهلستون اصفهان و چگونگی  –11شکل 

همچنین تعیین جانمایی فضای درونی در یک مربع و 

چند  فرم  تجزیه و تحلیل: نگارندگان محور افقی پالن با

 ariabooking.ir مأخذ: -مربع 

نمای کوشک روبروی حوض آب که  تصویر –12 شکل

بخش ورودی آن با خاصیت دعوت کنندگی با فرم مربع 

داده شده، همچنین به کمک آب تقارن فرم که  ننشا

 تجزیه و تحلیل: نگارندگان :مأخذ -آمده بصورت مربع در

 
بخشد. در هندسه احجام و مدوالسیون نماها، جهت و هندسه و سازماندهی هر شناسه، درخشش آن را جهت و وسعت می

ها و اجزاء معماری در یک طرح ایرانی توسط تجربه و ترکیب اندازه( آرایش 120؛ 1390مایس، گیرد.)فونشکلی خوانا به خود می
آورد و با کاسته و افزودن و جابجا وجود میگرفت که معمار به تناسب، فضاهای مورد احتیاج را بهمعیارهای مشخصی انجام می

ها و راهروها اثر داشت. ها، عرض و طول اتاقها، ستونها، پایهکرد. پیمون در نقشه، اندازهکردن اجزاء آن، طرح موضوع را تهیه می
ها و ها و طاقها، ایوانکرد و پیش از همه در پوشش درگاهها را تعیین میهمچنین حالت و هیأت نما و در و پنجره ونسبت میان آن

بود و هندسه به عنوان راهنمای  هاها تأثیر داشت. بنابراین پیمون با عنایت به فضاهای مقصود، وسیله تنظیم ابعاد و اندازهگنبدخانه
( در معماری اسالمی ایران، فضا، اصل اساسی 180؛ 1390شد.)بمانیان، معماری در تأمین تناسبات و هماهنگی اصولی محسوب می

 کند. بر خالف معماریبوده و همراه نقشی مثبت، پویا و حیاتی ایفا کرده است، به این ترتیب که فضا، شکل و فرم را هدایت می
گردد؛ در معماری ایران فضا نه با شود، و شیء سبب عینیت بخشی به فضا میغربی که فضا توسط مجسمه یا ساختمان تعریف می

صورت ویزه دوران صفوی، فضا بهشود. در معماری سنتی اسالمی ایران، بهشیء مثبت، بلکه با عدم حضور جسمانیت تعریف می
گردد. فضای مقدس، به مثابه روح است و این ترتیب که انقطاعی در جریان آن محسوس نمی شود؛ بهآزاد، پیوسته و مواج درک می

گرا اغلب دارای چهار نمای ( یک معماری برون25؛ 1397اند.)طلیسچی، معماران سنتی در صدد خلق و تسلط فضا بر کالبد بوده
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شده و نماها از تقارن نسبی برخورداند. گاهی ممکن است باشد. تقارن در این نوع پالن با دو محور عمود بر هم ایجاد اصلی می
 (264؛ 1390ها به طور کامل متقارن نباشند، اما قطعاً متوازن خواهند بود.)فون مایس، نماها از نظر تزئینات و تقسیم بندی

 

 مدرسه چهار باغ -5-3-3
باشد در شمال مادرشاه و بازارچه بلند که دو اشکوبه میهای بسیار زیبا است. کاروانسرای مدرسه چهار باغ اصفهان از مدرسه

یابد.)معماریان، آن جای دارد. در میان این بازار چهار سوقی با یک گنبد بزرگ جای دارد که با دری به مدرسه چهار باغ راه می
رض دارد و در مساحتی در متر ع 90متر طول و  95( مدرسه چهارباغ به شکل چهار ایوانی بنا شده است و در حدود 356؛ 1387
گیرد. نمای خارجی مدرسه شامل سردری باشکوه و زیبا و هفده طاقنمای دو طبقه آجری در متر مربع را در بر می 8500حدود 

طرفین است. دروازه ورودی مدرسه، میان دو جرز بلند قرار گرفته بود که روی آنها با کاشی های معرق بر زمینه الجوردی تزیین 
اند.)کیانی، ولی پس از مدتی، هنگام تعمیر، کاشی های معرق را برداشته و روی آن ها را با کاشی هفت رنگ پوشانده شده بود.

های چهار گیری چهار حیاط خلوت در پخ خوردگی( با توجه به پالن بنا، فرم مربع صحن و حیاط اصلی و همچنین جای112؛ 1382
متر مربع( و ابعاد حیاط مرکزی یا صحن در  8550) 95در  90راژ کلی بنا حدود طرف صحن اصلی کامالً قابل تشخیص است. مت

تر به صورت فرم چلیپا در این ها سمبلی از چهار باغ در اندازه کوچکمتر مربع( ذکر شده است و باغچه 3900متر ) 65در  60حدود 
 (20؛ 1397مربع قرار گرفته است.)آقاداودی، 

 

  
مأخذ: پیرنیا،  –ن مدرسه چهارباغ اصفهان پال -12شکل 

     333؛ 1387

فرم مربع در ایجاد تقارن در فضای مرکزی  -13شکل

 –مدرسه چهار باغ و تعیین محور افقی حرکت در آن 

 تحلیل: نگارندگان 
 

خارجی و در تواند با خارج ارتباطی داشته باشد. قسمت داخلی فضای فضای محاطی کامالً تابع فضای محیطی است و نمی
های دو فضا باید اختالف کلی وجود داشته باشد. اگر این آید. بین اندازهعین حال فضای محیطی فضای کوچک تر به حساب می

اختالف اندازه زیاد نباشد، فضای محیطی فضای قابل تشخیص نخواهد بود. اختالف در فرم و جهت این فضاها بر استقالل فضای 
خصوص فضای معماری مدارس، باید بتوانند در برابر ( هر فضای معماری، به200؛ 1393کورت گروتر، گذارد.)کوچکتر تأثیر می

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شرایط مساعدی را برای پاسخگویی به نیازهای انسانی فراهم آورد، به همین دلیل است که عموم 
اند؛ عوامل اقلیمی در شکل گیری فضای کالبدی مدارس ته شدهگرا ساخفضاهای معماری واقع در نواحی گرم و خشک کشور، درون

طور مثال، استفاده حداکثری از زمین و نیاز به ایجاد بیشترین تعداد حجره در یک همواره تأثیری قاطع و یک جانبه نداشتند؛ به 
ها استفاده برای احداث حجرهشد که بر خالف توزیع فضای عناصر در فضاهای مسکونی، از هر چهار جهت حیاط مدرسه، سبب می

 (63؛ 1398ها در مدرسه به جهت نور آفتاب وابسته نباشد.)حیاتی، کنند و به عبارت دیگر، نحوه مکان یابی حجره
نماید. از نظر افالطون هماهنگی و تناسب در سرتاسر آفرینش طوری است که کثرت چیزها را به حقیقت واحدی تبدیل می

های اجزای جهان دیدنی، خود انعکاسی از ارتباط هماهنگ و مشابهی در جهان نادیدنی و نیز میان جهان ارتباط وابسته و هماهنگ
توانند به مفهوم زیبایی شناختی در هنر دیدنی و نادیدنی است. بنابراین هماهنگی و تناسب، ارتباط نزدیکی با نظم عالم دارند و می

تکرار شونده وحدت را بیان کنند؛ که این وحدت نشانه نوعی تناسب است. معنا بخشند و حرکات هماهنگ و موزون الگوهای 
های معینی مورد استفاده قرار های تناسب همواره امر مهمی برای هنرمندان و معماران بوده که در هنر خود نسبتبنابراین دستگاه

اند. الگوهای تکرار در کثرت مهم بوده های کثرت در وحدت و وحدتدهد. برای معمار صفوی، الگوهای هندسی مانند صورتمی
شود. وفور متعالی ای است از فیضان و از عدم تناهی محقق میای که عرضهاند. زیباییزمان بودهشونده نماد ایده الیتناهی و بی

منعکس کرده و  تر، یعنی قوانین کیهانی راای که در الگوهای هندسی یک نظم هندسی باالتر و عمیقزیبایی و تعادل و هماهنگی
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انسان روحانی در صدد کشف الگوهای هندسی مقدس به عنوان وسیله درک و رسیدن به خدا بوده است. استفاده از الگوهای 
باشد، این برتری را نسبت به الگوهای هندسی دارد که عالوه بر ایجاد نسبتی ثابت بین اجزاء،  2هندسی که با ساختار مربع با نسبت 

رشد و گسترش را نیز داراست تا بتواند میان اجزای خرد و کالن در طراحی هماهنگی و همخوانی ایجاد  در عین حال خاصیت
 (47؛ 1395کند.)تقوایی، 

ساختمان و دیگری در -توانیم تفسیر کنیم: یکی، در تطبیق با منطق فنیهای چهارگانه را تنها به دو طریق میوجود کنج
-های کهن بهتر فرهنگکه البته این، در بیش -ی برای شکل چهارگوش یا مربع قائل شویمتطبیقی مطلقاً نمادی. اگر وجه تقدس

-هایی که سطوح مربع و مربع مستطیل در ترکیب با یکها و آسانیو اگر سادگی -ویژه در مشرق زمین امری شناخته شده است

دیگر و جای دانیم، امر تطبیق این دو پدیده با یکهای مسکونی عالم بدیگر دارند را سبب اصلی ترویج این شکل در همه سرزمین
ی ای وجود دارند که زاویههای ساختمانی شناخته شدهگیری یکی در دیگری را در حد سنتی جهانی همه گیر خواهیم یافت. شیوه

زم متداول در زندگی قائمه را شاید بی هیچ قید و شرطی پذیرا هستند، خواه بر سبیل سنت و خواه در تبعیت از شکل وسایل و لوا
وجود آوردن چهار گوشه در چهارکنج، در نقاط  های قائمه دارند... در زمینه تفسیر دوم در بههایی با کنججاری مردم که اکثرًا حجم

های ایران داشتیم و و گوی معطوف به آتشکدهدهیم که به مناسبت گفتتقاطع برهای یک مکان سرپوشیده، به مطلبی ارجاع می
ی ور یادآوری است که توجه داشتن به چهار کنج در تصویر و هم در تصویری که یارانیان از بناهای خود بعنوان چهار گوشهدر خ

داده و به سطح هایی که مرکزیت فلک محیط را اصل قرار میاند، با گذشت زمان و در پی تناورتر شدن اندیشهجهان هستی داشته
نگریسته، رنگ باخته و این برداشت و نمایش نمادین را، به همراه یا منظومه شش جهتی میملموس و کاربردی از دیدگاه سیستک 

 (350، 1391برخی دگر از پیوندهای هند و ایرانی و ایرانی کهن، به فراموشی سپرده است.)فالمکی، 
 

 نتیجه گیری  
گرفته هایی به کار رفته است که از پیش، در باورهای عموم مردم، مورد تقدیس قرار هندسه ها در دوران کهن عمدتاً در زمینه 

گرفته اند، نشان اند. استفاده از نمادهای چهارضلعی مانند مربع و یا نقش برجسته ی چلیپا که هر دو بر مبنای عدد چهار شکل 
در دوره ی اسالمی، این دیدگاه تحول چندانی نیافته است. دهنده ارتباط این عدد با چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش بوده است. 

 در این دوران، فرم مربع به عنوان هندسه پایه در نظر گرفته شد و در فرآیند تکامل بناها در بُعد ارتفاع،  این فرم به فرم دایره مبدل
ی نمادین به آسمان ها از طریق چهار رکن و در مرحله ی تکوین در اوج دایره به یک نقطه در رأس محور عمودی، به منظور راهیاب

زمین تعریف شد. نقش کالبدی مربع در تعیین فضاها با ابعاد طالیی و معرفی ساده و شفاف محورهای ارتباطی بنا، از دیگر مزایای 
قش آن در ایجاد توان به نرود که در بناهای دوره صفوی قابل مالحظه است. از دیگر نقاط قوت فرم مربع میاین فرم به شمار می

 مرکزیت، تقارن و زیبایی در توازن نما، فضا و ساده بودن آن اشاره کرد.

 
       ی( دوران صفویو آموزش ی)مذهبیعوامل استفاده از فرم مربع در بناها نیتریعامل وحدت از اصل -2 نمودار              

  

 یی صفوهای مرتبط با معماری در دورهتأثیر فرم هندسی مربع در زمینه -1 جدول

 تأثیر هندسی مربع نقش کالبدی فرم مربع نقش عرفانی مربع 

 مربع در دوره

 صفوی

 فرم مربع در عرفان، معرف

 زمین بوده است.

افقی شفاف، ایجاد  سادگی در طرح، محورهای

 و برون گرا نشان دادن بنا تقارن، درون

 ها،رکیب ساده با دیگر فرمت

 های مورد نیازتشکیل فرم

 مصادیق
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اهمیت به کارگیری هندسه مربع در بناهای صفوی می تواند در تعریف معماری سنتی متناسب با خلق فضایی قابل تأمل و 
های قدسی باشد. انطباق محورها با جهات مهم)مقدس( که در فضا به اندیشهمؤثر در ذهن کاربر، و از سوی دیگر تأکید آن بر تعلق 

باشند. باشد، نه فقط در محورهای اصلی بنا، بلکه در تمامی فضاهای آن قابل مالحظه میرابطه طبیعی بنا با محیط مرتبط می
باشند، که در بناهای دوره فرم مربع میتقارن، تعادل و طراحی فضاهای بنا اعم از تهرنگ، نماها و احجام از دیگر خصوصیات 

 اند. صفوی مشهود بوده
 

بعنام  
(،  سبک شناسی معماری ایرانی، نشر سروش دانش، چاپ یازدهم، 1387پیرنیا، محمد کریم و معماریان، غالمحسین، ) .1

 تهران
دوره اسالمی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  (، تاریخ هنر معماری ایران در1382کیانی، محمد یوسف، ) .2

 انسانی دانشگاهها )سمت(، چاپ پنجم، تهران
(، زیبایی شناسی در معماری، ترجمه؛ پاکزاد، جهانشاه و همایون، عبدالرضا، انتشارات دانشگاه 1393کورت گروتر، یورک، ) .3

 شهید بهشتی، ویراست دوم، تهران
 (، معماری ایرانی، تقریر؛ پیرنیا، محمد کریم، نشر سروش دانش، تهران1387ین، )معماریان، غالمحس .4
(، تطبیق و تحلیل ساختار 1397نژاد، بهاره، )بهار و تابستان رضا، تقویآقاداودی، محی الدین، خواجه احمد عطاری، علی .5

 (36تا ص  17، )از ص 1، شماره8شناسی، سالهای ایرانمدرسه چهار باغ و علیقلی آقا، پژوهش-معماری و تزئینات دو مسجد
(، گونه شناسی معماری مدارس سنتی با تأکید بر تأثیر 1398زاده، حسین، )اسفند رضا، کاورینیا، علیحیاتی، حامد، رحمت .6

 ، 82-61های آموزشی مطالعه موردی: دوره صفویه، نشریه علمی باغ نظر، سیاست
(، بررسی ارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری 1395متین، ارجمندی، سمیرا، )بمانیان، محمدرضا، جلوانی،  .7

اهلل، مطالعات های موردی: مسجد آقانور، مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ لطفاسالمی مساجد مکتب اصفهان نمونه
 157تا ص  141، ص 9معماری ایران، دوفصلنامه معماری ایرانی، شماره 

(بررسی فضاهای تهی مسجد شیخ لطف اهلل، فصلنامه علمی نگارینه 1393ظفری نایینی، سهیال و ظفری نایینی، سپیده، ) .8
 هنر اسالمی، شماره دوم

های ایران، معماری و شهرسازی (، تجلی عدد چهار در طرح معماری آتشکده1396عسگر، ندا، )علیمومنی، کورش، حاجی .9
 21رمان شهر، شماره آ

های پیش از تاریخ در ایران، (،  تجلی عدد چهار در نقوش سفالینه1397حسن نسب، مهسا، شفیعی سرارودی، مهرنوش، ) .10
 45پژوهشی نگره، شماره -فصلنامه علمی

گیری قش زیباشناسانه هندسه در شکل(، تحلیلی بر ن1394تقوایی، علی اکبر، بختیار نصرآبادی، آمنه، پورجعفر، محمدرضا، ) .11
 پژوهشی، شماره هفدهم-فضای شهری چهارباغ عباسی، مطالعات شهری، فصلنامه علمی
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد دو1400پاییز  (،26)پیاپی:  4سال هفتم، شماره 

 
 

 

  یقیخانه موس یبر طراح دیبا تاک یبوم یقیموس ایاح

 (ی: شهرساری)مطالعه مورد

     

 *1رویا کریمی
 16/06/1400تاریخ دریافت:  

 28/27/1400تاریخ پذیرش: 
 

  80544کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

تیظرف لیبه دل دیشا انیم نیااست. در  نیسرزم کیو فرهنگ مردم  یزندگ یتمام نما نهییمانند همه هنرها آ یقیموس
 -یفیپژوهش با استفاده از روش توص نیملت داشته باشد. در ا کیو انتقال فرهنگ  یدر معرف یشتریسهم ب شیها

. جامعه دیگرد میتنظ یدر شهر سار یبوم یقیموس ایاح رب دیبا تاک یقیخانه موس یامکان طراح یو با هدف کل یلیتحل
 ینمونه را به روش تصادف 384هستند که بر اساس جدول مورگان تعداد   یدان شهر سارشهرون هیپژوهش کل نیا یآمار

شده در قالب نرم افزار   یقرار گرفته اند. اطالعات جمع آور یابزار پرسشنامه مورد پرسشگر یریساده انتخاب و با به کارگ
spss به دست  جین قرار گرفته است. بر اساس نتامورد آزمو رهایمتغ نیروابط ب یدو جمله ا یناپارامتر یو آزمون آمار

بر  دیبا تاک یقیو ساخت خانه موس یاز طراح شانی( زن در پاسخ ها48.43)% ( از پاسخ دهندگان مرد و51.57آمده )% 
دانند. یمازندران موثر م یبوم یقیموس یایآن را در حفظ و اح یو طراح دارند تیمازندران در شهر خود رضا یبوم یقیموس

مازندران  یبوم یقیدر کمرنگ شدن موس رگذاریعوامل تاث انیشود که در م یبا توجه به داده ها مشخص م نیهمچن
 بوده است. یبوم یقیضعف خانواده در جهت انتقال موس ،یو آموزش یمربوط به کمبود اماکن فرهنگ ازاتیامت نیشتریب

 

 یمعمار یطراح ،یبوم یقیموس ،یعموم یمکان ها ،یقیخانه موس یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یعضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سار ،یمعمار شیگرا ،یکارشناس ارشد معمار -1
Roya.karimi224@gmail.com 
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 مقدمه  -1
 .باشد یم یدر شهر سار یقیمرکز موس یاز نواقص و کمبود ها در طراح یپژوهش عدم شناخت و آگاه نیدر ا یمسئله اساس

گرفته تا  یآیین یاز مراسم مذهب خیهنر به او بوده که در طول تار نیکتریهمدمان بشر و نزد نیاز بزرگتر یکیهمواره  یقیموس
را در برگرفته است و متاثر از  انیرانیا یخیو تار یکه سراسر وجود معنو ستیانگاره ا یقیبا او همراه است، موس شیماکنسرت و ن

قرون گذشته از  یط ،ییایقیموس میامروز ما حاصل تداوم مفاه یقیاست. موس نیسرزم نیمردمان ا یو فرهنگ یاعتقادات مذهب
( به گفته 87، 1383نژاد،  یاست.)مهد دهیبه ما رس یقیموس ی( با حفظ آداب معنونهیبه س نهیانتقال از استاد به شاگرد)س قیطر

 "د؟یآ یما به حساب م یبخش زندگ نیمهم تر یقیکه موس ستیبر روح انسان ن یقیموس قیعم ریبه خاطر تاث ایآ"افالطون 
توان سراغ  یرا م یکمتر کس گریآن، دو ارضاء  ازهایاز ن یاریشدن بس نهیبا گسترش و تنوع مصرف و نهاد دیدر جوامع جد
( مصرف 9، 1392و همکاران،  یرا مصرف نکند.)آقااحمد یفرهنگ یکاال نیعالقمند نبوده و ا یقیبه موس یگرفت که به نوع

از آن  یکی یقی( چون موس243، 1388 ،یو قاسم می.)صمدیآ یجوانان به شمار م تاز اشکال مهم گذران اوقات فراغ ،ییایقیموس
دارد. بدون  ییواال گاهیو روح نوازش در نزد تک تک افراد جا فیلط با،یز ،یمعنو یها یژگیو لیاست که به دل یهنر یها جنبه

از آداب و رسوم و اعتقادات آن ها کسب  یادیملت را محک زد و اطالعات ز کیتوان با آن فرهنگ  یکه م یاز عناصر یکیشک 
 یقیاست که موس یاست، کمتر مراسم و مناسک یگروه ها و طبقات اجتماع ی همه ازین یقیآن ملت است. موس یقیکرد موس

آشکار  یحضور یقیدر خلوت افراد جامعه موس یجشن ها و حت ،یتا مسابقات ورزش یاسیس یها ییاز آن نباشد، از گردهما یبخش
 (61، 1391 ،یرآخوریو م یدارد.)قاسم

 تیبا اشعار مشخص داشتند که هر روز آنها را در هنگام فعال ییها یملودروزانه خود  یها تیاز فعال یاریبس یها برا یمازن
ارزشمند  یها تیفیک یبشر، برخ یدر زندگ عتیو کمرنگ شدن حضور طب ینیکردند. با گسترش شهرنش یبا خود زمزمه م شانیها
 یاز غن یکیمازندران  یبوم یقیوساشاره کرد. م یبوم یقیتوان به فراموش شدن موس یمرو به افول نهاد که از آن جمله  یستیز

بدون  یقیمرکز موس کی انیرانیا یو اجتماع یفرهنگ نهیشیبدون توجه به پ میتوانیما نم کشور ماست. یقیموس یها نهیگنج نیتر
 در نسل لیاص یهنر نهیگنج نیا یاز فراموش یریجلوگ کرد،ینگاه و رو نیو هدف از ا میداشته باش یبوم یقیموس کردینگاه و رو
 یعموم یامروزه فضاها نکهیکه با توجه به ا ست،ا یسطح آموزش و مشارکت مردم شیهمچون افزا ییو شاخص ها ندهیحاضر و آ

 تیقابل لیفضا به دل نیشوند ا یانسان محسوب م یفرهنگ یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا میعظ یتی( در شهرها ظرفیقی)خانه موس
 یمکان جادیو ا یشاخه از فرهنگ بوم نیافراد به ا یر مختلف جامعه موجب عالقه مندتوانند با جذب اقشا یهمه م یبرا یدسترس

 یمازندران یبوم یکه همگام با فرهنگ غن یقیخانه موس کی جادیبه ا ازیگردد. پس ن یبوم یقیفرهنگ و موس ریو تکث دیتول یبرا
 شود. یآن در جامعه شود، احساس م جیباشد و باعث ترو

 

 پژوهش یهاپرسش-2
 ست؟یمازندران چ یبوم یقیهنر و موس یبر شناخت و اعتال یمبتن کردیبا رو یمعمار یطراح یارهایاصول و مع -1
کرد که  یطراح یقیمازندران، خانه موس یبوم یقیبر کمرنگ شدن موس رگذاریتوان با شناخت عوامل تاث یچگونه م -2

 شود؟ یبوم یقیباعث گسترش موس
 

 قیتحق نهیشیپ-3
را به  شیاز آموخته ها یاریکه بس دیبه چاپ رس سیدر پار1976سال   سیزناک سیانیتوسط ا یمعمار یقیکتاب موس نینخست

پرداخت،  یبه طراح ،یقیبا الهام از موس یو به کار گرفت. ،یقیو موس یدر معمار شیاز آموخته ها یریبا بهره گ یصورت عمل
 نییتع یرا هم با الهام از معمار یقیچند اثر موس نیاد و همچنشرح د یمعمار یقیرا در کتاب موس یروش طراح نیا ینظر یمبان

 ناختش خیتار نیضمن ا ،یاختصاص داده است. و یقیو موس یرا به معمار یفصل "یمعمار یقایبوط"در کتاب ادس،یکرد. آنتون
 (445،1386ادس،یکند. )آنتون یم لیرا تحل یو معمار یقیاز موس ییدو هنر، نمونه ها نیا یها یهمانند

 دنیرس تیو در نها یقیو موس یبه اشتراکات معمار افتیره یرا در راستا یقیاست که آثار موس زینظر متما نیپژوهش او از ا
دارد که  یم انیدانان مختلف، ب یقیآثار از موس یپس از بررس یکرده است. و لیتحل ،یخالق در معمار یطراح یبرا یبه روش

بناها و  یو طراح یحس و بافت ،یمفهوم ،یساختار یدست، استخراج نکات اصل نیاز ا ییایقیمطالعه و گوش سپردن به آثار موس
 (94، 1382انی،یاست. )ک تیاصول، ثمربخش و سرشار از خالق نیا یبر مبنا یشهر یفضاها
 یهدف اصل ،"(یرانیا یمعمار کردیبا رو یقیخانه موس ی)طراحنیزم رانیا یقیموس سیپرد"( 1394پور، سلطان زاده؛ ) ارشیک

ها و  یازمندیبرنامه ن نیآن شامل: تدو یباشد که اهداف فرع یم یقیخانه موس یمعمار یطراح یپژوهش ارائه اصول و مبان نیا
 یاست. سوال اصل یقیخانه موس کی یطراح ژهیو یاستانداردها نییو تع یقیخانه موس کی یدهنده  لیتشک یاجزا ییروابط فضا

است که  نیا یاصل هیپژوهش فرض نیدر ا ست؟یچ یقیخانه موس کی یطراح یرد که اصول و مباندا تیحکا نیبر ا قیتحق نیا
الگو  رانیا یسنت یو در معمار افتی تدس یقیخانه موس کیمناسب  یبه طراح یسنت یمعمار یتوان با استفاده از الگو ها یم
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 کیموجود،  یها یقیمجموعه موس یتفاوت ها یها یوجود دارد. با بررس یقیخانه موس کی یمناسب جهت استفاده در طراح یها
 یازمندیوضع پرداخته شود و ن یبه بررس دیمنظور ابتدا با نیشود. بد یارائه داده م یقیخانه موس یشده استاندارد برا یطراح یالگو

داده  هیارا ییعات، الگواطال لیو تحل هیو تجز دیمجموعه استخراج گردد و بعد از مشاوره با اسات کی یها و عوامل موثر در طراح
 یبرا ایپو یمعمار یتوان نوع یدهد که م ینشان م قیتحق جیکشور برطرف گردد. نتا ازیرا داشته و ن یطراح تیشود که قابل

 (1394پور،سلطان زاده، ارشیککرد.) ادهاستف یقیمرکز موس یطراح
 یقیبا موس زدیشهر  یقاجار یخانه ها یقیتطب سهیمقا ؛یرانیا یپنهان خانه ها یقیکشف موس"(، 1395:)یثقف ،ییرفخرایم

دو هنر  نیا یو پس از آن کشف اشتراکات ساختار یقیو موس یمعمار انیافتراقات م افتنیپژوهش  نی، هدف از ا"هفت دستگاه
 نیتر یزاعانت یقیهنر و موس نیپرکاربردتر یمتفاوت هستند؛ معمار گریکدیبا  اریسخود، ب ییکه در محصول نها یاست. دو هنر
 (5، 1395،ی،ثقفییرفخرایشوند.)م یهنر شناخته م

 

 قیروش تحق -4
 زیپژوهش از ابزار پرسشنامه ن نیدر ا نیاست. همچن یکاربرد قاتیو در گروه تحق یلیتحل -یفیپژوهش از نوع توص نیا

 است. زین یدانیم قیتحق کیپژوهش  نیا لیدل نیاست به هم دهیاستفاده گرد
 نیا یاست. جامعه آمار دهیگرد یجمع آور یدانیو م یبه دو صورت کتابخانه ا قیتحق نیانجام ا یبرا زایاطالعات مورد ن

 ینمونه به روش تصادف 384کنند، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  یم یزندگ یکه در شهر سار یشهروندان هیکل قیتحق
 گرفتند. راربا ابزار پرسشنامه ق یساده مورد پرسشگر

خانه  ریتاث زانیم ،یقیو ساخت خانه موس یافراد از طراح تیرضا زانیپژوهش عبارت بودند از: م نیدر ا یمورد بررس یرهایمتغ
 یبوم یقیدر کمرنگ شدن موس رگذاریو عوامل تاث یبوم یقیافراد با موس ییآشدنا زانیمازندران، م یبوم یقیبر حفظ موس یقیموس

مورد آزمون قرار گرفتند.  رهایمتغ نیا نیروابط ب یدو جمله ا یناپارامتر یو آزمون آمار spss فزارمازندران با استفاده از نرم ا
 استفاده شده است. زین رهیاز جداول و غ یفیو توص یلیتحل یداده ها جینتا شینما یبرا نیهمچن

 

 قییموس فیتعر -5
، MUSIQUEبوده که در فرانسه  MUSIKA یانونیدارد و در  یونانی شهیر شودیتلفظ م یقیموس یکه در عرب یقیواژه موس

توجه به آثار  انیو همزمان با حکومت عباس یاستعمال شده است. از حدود قرن دوم هجر  MUSIK یو آلمان MUSIC یسیانگل
که  بوده است امیا نی. مقارن همدیالحکم در زمان مامو به اوج خود رس تیب سیاسآغاز شده است، که با ت یدر بلد اسالم یونانی

که  رایز ،یاست روحان یعلم یقیموس شده است. یغناء عرب نیگزیجا جیو به تدر افتهیراه  یو عرب یرانیا اتیدر ادب یقیواژه موس
است،  لیعلم جبرئ نیوافر بخشد و چون باعث ا یروح را حظ یکند خواه از آالت نغمات و خواه دهن یینغمه سرا یهرگاه شخص»

 (23،1346،ی. )ارموندیجهت حکما علم روحش گو نیالسالم، و سبب روح شده، از ا هیعل ندیگویم نیکه روح االم
که به دست مردم کرده  یاست. و هر صناعت یغنا و الحان از و فیو تال یو روحان یاست مرکب از جسمان یصناعت یقیموس

 راتیست و آن نفوس سمع است و تاثا یکه موضوع آن جواهر روحان یقیباشد اال صناعت موس یو اشکال او جسمان یولیشود ه یم
 یقیتوان گفت که موس یم (47، 1371نش،یباشد. )ب قاریبدان جهت که موس نداست و نفس به سبب او حرکت ک یاو جمله روحان

 یم ادی میمتفق و مال یاز آنها به نام ها یمیگونه صداهاست که در متون قد نیآغاز شده است و هم ندیخوشا یبا شناخت صداها
هستند که انسان از  یندیخوشا یصداها ییقایموس یصداها ای یقیموس فیتعر نیدهد. بنابرا یم لیرا تشک یقیساز موس ریو زشود 

 خواهند بود. ندیبر خالف ناخوشا ییقایموس ریغ ایبه اصطالح قدا متنافر  یکند، همچنان که صداها یاحساس لذت م هاآن دنیشن
 یم یرویپ یهستند که از نظم خاص ییصداها ییقایموس ای ندیخوشا یشد که صداها باال رفتن سطح فرهنگ و هنر معلوم با

او که  روانیاست و پ نشیمعتقد بود که عدد اصل وجود آفر ثاغورسیوجود دارد تا آنجا که ف ینیمع یآنها نسبت ها نیکنند و ب
بودند که  دهیعق نیبر ا یدانستند و حت یم یم عدداست، اجسام را هر کدا دهیثاغورس نامیآنها را آل ف ریالکب یقیدر موس یفاراب

شوند و آوازها در اصل  یدارند که از نسبت آنها نغمه ها ساخته م ینیمع یعدد یفاصله ها گریکدیو افالک از  یچون کرات آسمان
 از حرکت افالک هستند. یناش

 یهر فرهنگ الگو بیترت نیو به ا ،یقیمختلف از تصور صدا به عنوان موس یتجسم راه ها یقیمختلف موس یفرهنگ ها در
 تیاهم نیکند همچن یم جادیمنعکس ا یقیدر مورد موس یو تجربه اختالف که در تفکر نظر ریتصو نیخود را از اختالف ب زیمتما

 ندیکه خوشا یاصوات و صداهاست به طور بیاست. صنعت ترک یقیخود از موس جربهرا اعتبار ت ،یقیدر فرهنگ موس یشنونده عاد
 یدر عالم قدس، روح مستمع دائم»از دکتر نصر  یبه نقل نیباشند و سبب لذت سامعه و انبساط و انقالب روح گردند. همچن

 قیزندان تن، روح از طر نیاست. در ا تهو در آن شرکت داش افتهیو وزن آن بهره  یعالم بوده و از هماهنگ نیا دانیجاو یقیموس
راه شکسته  نیدهد از ا یم وندیکه روح را به تن پ یآن طلسم یشود، و حت یخود م یاصل نیسرزم ادآوری گریبار د یسنت یقیموس

 (1383،ینیحس«)شود یم
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 یو معمار قییفرهنگ، موس -6
 نیبنابرا دنیکش یباال و جلو و هنگ به معن یاست فر به معنا افتهی لیاز دو جزء فر و هنگ تشک یواژه فرهنگ در زبان فارس

فرهنگ را عناصر قابل لمس و  یجامعه شناس لهستان یباشد.؟ استفان جارنفسک یم دنیو پر کش دنیباال کش فرهنگ، یلغو یمعنا
وجود دارد و همچون  یمختلف انسان یگروه ها نیکند که به صورت مشترک در ب یف میبشر تعر ینسل ها نیفهم موجود در ب

 اتیمهم استمرار ح یاز مباد یکیجامعه  کی فرهنگ (157، 1389 ،یوحانرا دارد. )آشنا، ر گرانیانتقال به د تیقابل یاجتماع یراثیم
 یفرهنگ نحوه و جهات حرکت جامعه را مشخص م نیکند و ا یبا فرهنگ خاص خود حرکت م یآن جامعه است، هر جامعه ا

 کند. یاب خود حرکت مکند و براساس انتخ یانتخاب م رد،یگ یم میتصم ند،یب یجامعه براساس فرهنگ خود م گریکند، به گفتة د
فرهنگ  یبا توجه به مختصر فوق لزوم توجه به فرهنگ جامعه کامالً مشهود است، منظور از توجه به فرهنگ، مطالعه و بررس

و گسترش  میاشتباهات ممکن در فرهنگ و باالخره تعم یینکات جز حیدر رفع نواقص موجود در آن فرهنگ و تصح یجامعه و سع
 (157، 1389 ،یر جوانان است.)آشنا، روحاند حیو صح یغن یفرهنگ
بشر  االتیاحساسات و مترجم خ دیاست و با یذوق فطر ندهینما یقیاست. موس یقیموس یفرهنگ هر ملت یاز شاخه ها یکی

دارد که خاطره  یبه خصوص یقیموس یمردم اقوام مختلف ندارد، هر کشور انیم یمشترک اریو احساس، مع هیباشد، چون ذوق و قر
 اند. افتهیکه در آن کشور رشد و نمو  است یگذشته و نمونه احساسات و عواطف مردم امیا

 شتری. بدیآ یم حیو صح یعیمخصوص به خود دارد که به گوش مردمش طب یقینوع موس کی یهر ملت ایو  یهر کشور بایتقر
و منشا آن  عتیجدا بودند و طب گریکدیز که ملل مختلف جهان ا یمتعلق به گذشته اند زمان میشناس یکه ما م یمحل یآهنگ ها

درباره  یاطالعات ایهستند و  یکشور بخصوص یها منعکس کننده آب و هوا ترانه نیاوقات ا یشد. بعض یداده م صیراحت تر تشخ
 (194، 1393،یدرخانیح ،یدهند.)حجاز یدرباره کار مردمانش به ما م یحت ایآن و  ییایجغراف

زبانشان را به خصوص  گریکند و به عبارت د یو سرعت صحبت آن ملت به خصوص را منعکس م هیتک تمیر یمحل یها ترانه
در صحبت کردن است که  هیو تک تمیر گریبه عبارت د ندینما یم انیدوانده است ب شهیآنها ر یقیزبان شعر آنها را که در موس

 .دکن یم جادیرا ا یو محل یبوم یها یقیشکل موس
کشور  نیاز خاطرات گذشته مردم ا یکی ادگاری کیمتداول و معمول بوده و هر  نیسرزم نیا یاهال انیکه م یانیاع یآوازها

نغمات  نیاند. حالت اغلب ا کردهیم ازیخود راز و ن ارانیبا  لهیزمان اجداد ما بدان وس ریهمان الحان است که از د نیا رایاست. ز
 بوده است. دیشد یکه آنها را با رنج و غم انس و الفت دیآ یبرم نیاست و چن انینیشیپ یزندگان اوضاع ندهیحزن و اندوه است که نما

 یاست که شنونده از رو یکند، حالت یم جادیکه در شنونده ا یبلکه حالت ستین زیآور و مالمت خ هیما گر یقیدرون موس غم
 میطبع و ذوق سل میمال ینشاط یمعناست و در  یحالت خود باعث رفع کسالت و خستگ نیگذارد و ا یتفکر م بیتاثر سر به ج

 (10، 1398،یگردد.)احمد یخاطر م تیکند که موجب رضا یم جادیا
با فرهنگ زبان مردم محل بر خواستنش بود حال  یسنت یقیموس نیکه ذکر شده در مورد ارتباط تنگاتنگ ماب یمطالب

کند  یآگاهانه از هنرمند تراوش م یکه حت ییندهایفرآو  یهنر یجنبه ها یکه تمام میکن انیو ب میپا را فراتر بگذار میخواهیم
و شکل  نشیمراحل مختلف آفر لیبرد. در تجربه و تحل یهنرمند در آن به سر م هدارد ک یبا فرهنگ و بستر یناگسستن یارتباط

هر  تیوردار است. ذهنبرخ یادیز تیبا نوع فرهنگ او دارد از اهم میمستق یهنرمند که رابطه ا تیساختار ذهن ،یهر اثر هنر یریگ
است که در کل شکل و نوع جهان  ینیفرهنگ مع رعناص ریو سا یدئولوژیو ا یروان شناس یهنرمند دستاورد زمان ساختار اجتماع

 یمتفاوت نشیآفر یها وهیمتفاوت خود ش یها ینیو جهان ب تیبر اساس ذهن نیهنرمندان راست نیسازد بنابرا یاو را آشکار م ینیب
که عنصر اصالت در  سترو ا نیو احساس کنند و از ا افتیدر کسانیکه جهان را کامالً  افتی توانیهرگز دو هنرمند را نم دارند. زین

کننده و  نییاو نقش تع یحس یها افتیدر جهیو در نت دنید یشده انسان در چگونگ رهیذخ فرهنگ شود. یمطرح م یهنر نشیآفر
توان به نوع فرهنگ  یهنرمند م کی شهینوع پندار و اند زیها و ن افتیشناخت نوع در قیاست که از طر یرو نیدارد و از ا یاساس
سنت ها زبان  ایآداب و رسوم  یبه علت گوناگون یبشر فهنرمندان در جوامع مختل یهنر یها شهیو اند افتیاو دست  یفرد

ها و راه و رسوم  یدئولوژیعث به وجود آمدن ارو با نیمتفاوت بوده و از ا ردیگ یهنرمند نام م رهیمذهب و هر آنچه فرهنگ ذخ
 (157، 1389 ،یآشنا، روحان)شود. یم یمختلف هنر یها

 یهنر دهیفرهنگ است که دست آفر ژهیو به و یفرد تیشخص یاجتماع طینشان دهنده طرز تفکر مح یهر هنرمند روش
 زیاست سبک هنرمند ن یاجتماع طیرداخته محفرد ساخته و پ تیاز آن نشات گرفته و بارور شده است همانگونه که شخص یو

 یهنرمندان وابسته به گروه ها تیو روش خالق وهیاست که سبک کار و ش یرو نیدارد از ا او یبا طبقه اجتماع میرابطه مستق
 باشد. یمتفاوت و گاه متضاد م گریکدیمختلف جامعه با  یطبقات

 یقیگذارد. موس یم ریروش و سبک هنرمندان تاث یدر چگونگ زمان ریدر مس یاجتماع یها یو انفعاالت و دگرگون فعل
 یقیموس یکه محتوا میریکنند. اگر بپذ یم یزندگ نیکه در متن جامعه وفرهنگ مع یاز روح و روان آهنگساز است، افراد یانعکاس

 تیموقع کیبا  دانیقیوسکه مواجهه م رفتیتوان پذ یو روان آهنگساز است، م وحاز ر یمحتوا انعکاس نیاست و ا یزیچ انگریب
و  میمفاه جهیشده توسط شخص آهنگساز نت انیب یحالت ذهن تیوضع نیاست، در ا دهیرا جان بخش یقیموس یخاص محتوا

در متن فرهنگ  یاجتماع کمشتر یاز تجربه ها یقیموس یاست. محتوا دهیخاص است که آهنگساز با آنها مواجه گرد اتیتجرب
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 یقیهر قطعه موس نیاز افراد اجتماع شرکت دارند. بنابرا یفرد شرکت ندارد بلکه گروه کیبه ها تنها تجر نینشات گرفته است. در ا
در ذهن شنونده  یقیموس نیتجربه مورد اشاره ا نکهیتواند موثر باشد مگر ا ینم یقیاست. موس یاجتماع یواقعه انسان کینشان از 

در  یا ژهیو تیفیک لینه به دل نیکند و ا کیرا تار یگریاست انسان د کند ممکن یرا روشن م یآنچه انسان رایموجود باشد، ز
 یمعنا شده است. خاطره وجه اشتراک یاز گروه فرهنگ خاص یتوسط عضو یقیآن است که آن موس لیاست بلکه به دل یقیموس

که  یواقعه است، واقعه ا کیکننده  یفضا و خاطره که تداع کینوا از  کیاست، خواسته در لذت بردن از  یو معمار یقیموس نیب
 (158، 1389 ،یمانده است.)آشنا، روحان ادیدر آمده است و به  جانیبه ه یبه گذشته مربوط بوده و در آن احساسات و عواطف آدم

 یبه اهداف فرهنگ دنیرس یتوجه برا نیاز توجه به فرهنگ است و براساس شناخت حاصل از ا یناش یفرهنگ یها تیفعال
 کامالً مشخص است. یفرهنگ یها تیتوجه به فعال تیاهم بیترت نیشود، بد یشده و به آنها عمل م یزیبرنامه ر ییها تیفعال

 

 فرهنگی یارزش ها شبردیحفظ و پ -7
 شرفتیکاربرد فرهنگ از پ رایکه احترام به گذشته بر آن مسلط است، ز رندیرا بپذ یدارند که از آغاز نگرش دیکسان ترد اریبس
سپارد، اما  یم    گریبه نسل د یکند و از نسل یم رهیاست، درست است که فرهنگ تجربه ها را ذخ ریناپذ ییجدا یمآد یتکنولوژ
 یلیبه دال یکنون طیهمه با در نظر گرفتن همة جوانب در شرا نیهست، با ا زین ندهیآ یگذشته و جستجو ندةیاندازه نما نیبه هم

 یاثر م ییارزش ها نیوجود دارد که بر چن ییها یراه شگفت نیآغاز کرده و در ا یفرهنگ یاز مسئلة حفظ ارزش ها دیقانع کننده با
 (196، 1393،یدرخانیح ،یحجاز)گذارد.

در اساس به انفجار  راتییتغ نی. امیهست قیعم یراتییو در واقع تغ عیسر یاست که ما در حال گذران تحول نینکته ا نینخست
جنبه  یخورد اما بر رو یبه چشم م یماد یزهایاز همه در چ شیب راتییتغ نیت. گرچه امربوط اس یفن یها شرفتیو پ تیجمع

 یارزش ها یطیشرا نیقابل درک است که در چن نیگذارد. بنابرا یم میمستق یرهایتأث زیانسان ن یروان یگوناگون زندگ یها
 یفرهنگ یحفظ ارزش ها هیعامل که عل نی. دومفراوان دارد یها یجامعه و توسعة آن دشوار یو اخالق یو انسان یموجود فرهنگ

 یصنعت یحرکت در کشورها نیشود. ا یداده م یزندگ یو معنو یروح یاست که به جنبه ها یتیاهم یکند کاهش عموم یعمل م
ت اس نیدر حال توسعه ا یحرکت به کشورها نیدر حال گسترش است. عامل انتقال ا زیدر حال توسعه ن یآغاز شد اما در کشورها

 .رندیپذ یدهند، م قیآنکه آنها را با وضع خود تطب یرا ب یصنعت یتوسعة کشورها یالگوها نانیکه ا
در  یانواع سوءاستفاده ها از دانش و تکنولوژ شهیو لذت بردن است. ر یماد شیبه خاطر قدرت، آسا زیاز هر چ شیب جستجو

دهد، بلکه تمام ارزش  یفرهنگ را کاهش م ینندگیکه در طول زمان آفر نیگذشته از ا یطیمح نیمطلب است. چن نیواقع هم
 ییبایبه ز یکه کمتر ربط یزیانگارد، چ یم یاقتصاد یمحصوالت آن را جنبه ها نیدهد و معتبرتر یقرار م دیآن را مورد تهد یها

دو  قتیدر حق نیجنبة متفاوت دانست. ادو  دیرا نبا یفرهنگ یارزش ها شبردیو پ حفظ (158، 1389 ،یدارد.)آشنا، روحان یشناس
داشته  یما هر نظر «یفرهنگ شرفتیاختالف پ»متقابل هستند. دربارة مسئله مورد  راتیو تنگاتنگ تأث دهیچیمسئلة پ کیبخش از 

آغاز شده و  ستایا یا هیکه از پا ستین یتک خط شرفتیپ یطیشرا چیجا و ه چیکه تکامل ارزش ها در ه ستیشک ن میباش
است که  یمعن نیحفاظت بد نیاست که ا نینکته ا نیا لیدل نیباشد، نخست ینیمستقر در زمان مع یوضع فرهنگ کی ندةینما

 یتازه ا یاست که ممکن است چشم اندازها یا دهیپد نیشود و ا یم دهیموجود دم یفرهنگ یدر ارزش ها یتازه ا یگهگاه زندگ
ها و به کار بستن آن به  یمقابله با دگرگون یکمک به فرد برا قیتواند از طر یم یفرهنگ یها کنش .دیارزش ها بگشا نیدر برابر ا

 نیبه ا ل،یاص یها شهیر ت،یهو افتنیآن به عنوان نقص و علت، با امکان دادن به فرد در باز لیو نه تحم شتر،یب یعنوان غنا
 (195، 1393،یدرخانیح ،یپاسخ دهد.)حجاز زیاضطراب انگ لیمسا

 

 می مازندرانبو قییموس-8
خزر  یایو از شمال با در النیاز شرق با گرگان، از جنوب با سمنان و تهران، از مغرب با گ رانیشمال ا یمازندران، استان ساحل

با خراسان و ترکمن صحرا  یشرق هیمازندران در ناح یقیباعث شده است فرهنگ موس ییایخاص جغراف تیوضع نیهمجوار است. ا
 یبا زندگ یقیموس ران،یرا داشته باشد. در مازندران هم مانند اکثر نقاط ا یالنیگ یقیص موسیخصا شیکماب شود و در غرب، ختهیآم

مازندران  یقیموس ،یبا مراسم مذهب یو عزا و در همراه یدر آداب شاد ا،یجنگل ها، در زارها،یاست. در شال نیمردم همراه و عج
بامتر آزاد،  یقی: موس میکن یم میگروه عمده تقس 2را به  زندرانما یقید، موسموجو یها تیدارد. با توجه به واقع یرینقش چشمگ

است که در قالب مقام ها و با  ییمازندران بامتر آزاد شامل آهنگ ها یقیاز شرق تا غرب موس یمقام خوان نیبامتر مع یقیموس
 (5، 1398،یشوند. )احمد یاجرا م یحالت آواز

 

 مازندران یسازها -8-1
 مازندران عبارتند از: یسازها نیتر متداول
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و در  دیآ یمازندران به حساب م یدرواقع، ساز چوپان ین ایشناخته شده در مازندران است. لل وا  ی:( که از سازهایلل وا )ن -1 
 مازندران معمول است. یدامداران و ساکنان کوهستان ها انیم

دوتار  ییکند و با حاالت اجرا یم تیسامان تبع نیا یقیموس یعموم صیدوتار مازندران از خصا یانیدوتار: رنگ و حالت ب -2
 آشکار دارد یتفاوت یو خراسان یترکمن
 میسه س یدر مازندران مانند کمانچه لر جیمردم مازندران است. کمانچه را انیمعمول در م یساز از سازها نیکمانچه: ا -3
 شود. یفاده ماست زین یمیچهارس یاز کمانچه ها ریاخ یدر سالها یدارد، ول
شده و با طناب  دهیکش یدهانه کوزه سفال یرو یکه پوست یسفال یکوچک با بدنه ا یدوسرکوتن: عبارت است از طبل ها -4

 یجمع یحرکات و رقص ها یآورند. نقاره در اجرا یبه صدا درم یقطعه چرم 2شود. نقاره را معموال با  یدر اطراف محکم م ییها
 شود. یسرنا استفاده م یر همراهو به عنوان ساز خبرده ، د

شود.  یها استفاده م تیو پرصدا در اعالم خبرها و انتقال وضع ییروستا یمردم مازندران به عنوان ساز نیسرنا: سرنا در ب -5
 یر همراهد یخبر یبرند. سرنا و نقاره عالوه بر جنبه ها یبا نقاره به کار م یو هم در همراه ییمردم مازندران سرنا را هم به تنها

 زیمردم مازندران استفاده از سه تار، تار و تنبک ن نیدر ب م،یکه نام برد ییشوند عالوه بر سازها یم ستفادها زین یبوم یبا رقص ها
 (130، 1347،یکنند.)صفار یمذکور اجرا م یخود را با سازها یها یقیمازندران موس یاز مردم بوم یمتداول است و بعض

 

 مکان پژوهش -9
 الن،یگ یها نیالبرز، شامل سرزم یو رشته کوه ها ایدر انیکم وسعت است م ینیخزر سرزم یایجنوب در یاحلمنطقه س

استان مازندران با حدود   انیم نیاست. در ا رانیو هفتم مساحت ا ستیب کیبه  کیمازندران و گلستان که جمعاً به وسعت نزد
از نصف النهار  یطول شرق قهیدق14درجه و   50و  یعرض شمال قهیدق 5 ودرجه  38تا  قهیدق 47 نیمربع ب لومتریک24091

واقع  یاز شهرها در طول نوار ساحل43دهستان دارد که %104بخش و 38شهرستان، 15قرار گرفته است. در حال حاضر  چینویگر
شود و جلگه یم رانیرکز ابه م زرخ یایاستان، مانع عبور رطوبت در نیا یجنوب یالبرز در قسمتها یشده اند. وجود رشته کوه ها

 باشد. یدو آب و هوا، متضاد م نیا نیجدا ساخته و حد فاصل ب یخزر را از فالت مرکز یایپست در یها
مناطق شمال  نیباتریو ز نیاز جذاب تر یکیمنطقه استان به حساب آمده و  نیمرکز استان مازندران است که مهم تر ،یسار
ارزشمند برخوردار بوده و همواره مورد نظر حکام  اریجذاب و بس با،یز یعتیاز طب یسارشود. شهرستان  یمحسوب م رانیکشور ا

مازندران، از جنوب به رشته کوه البرز و استان سمنان، از مشرق به بهشهر و نکا و  یایاز شمال به در یقرار داشته است. سار یمحل
سرد  یمرطوب و معتدل، اما در بخش کوهستان یخش جلگه ادر ب یسار یمحدود است. آب و هوا باریاز مغرب به قائمشهر و جو

 بوده است. تجمعی نفر347٬402  یدارا یشهر سار1395سال   یعموم یبر اساس سرشمار (20،1380،یمهجوراست.)
 

 هاافتهی -10
 یتفراواني افراد پاسخ دهنده از نظر جنس عی: توز1جدول

 (1399 نگارنده، منبع:)

 تیجنس -10-1
مشخص است،  1جدول  یهمانطور که از داده ها

 جنسیت فراوانی درصد فراوانی ها زن هستند.آن 66/47 سخ دهنده مرد وافراد پا % 34/52

 مرد 201 52.34

 زن 183 47.66

 جمع کل 384 100

 سن -10-2
آنها  نیسال و کمتر45تا 36 نی( ب31.25)سن اکثر افراد پاسخ دهنده مشخص است، 2جدول  یهمانطور که از داده ها

  سال است. 45 ی( باال17.19)
 (1399 نگارنده، منبع:) افراد پاسخ دهنده از نظر سن يفراوان عی: توز2جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن
 22.66 22.66 87 سال 25زیر 

 51.56 28.91 111 سال 35تا  25
 82.81 31.25 120 سال 45تا  36

 100 17.9 66 سال 45باالی 
  100 384 جمع کل
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 التیتحص زانیم -10-3
آن نیو کمتر ی( کارشناس34.64) اکثر افراد پاسخ دهنده التیتحص زانیمشخص است، م  3 جدول یهمانطور که از داده ها

 و کمتر است. پلمی( د 16.67) ها
 

 (1399 نگارنده، منبع:) التیتحص زانیدهنده از نظر م افراد پاسخ يفراوان عیتوز -3 جدول
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

 16.67 16.67 64 دیپلم و کمتر
 46.36 29.69 114 کاردانی

 81.00 34.64 133 کارشناسی
 100 19.00 73 کارشناسی ارشد و باالتر

  100 384 جمع کل
 

 حرفه -10-4
( خانه دار 7.03آنها ) نی( آزاد است و کمتر35.68)مشخص است، حرفه اکثر افراد پاسخ دهنده 4جدول یداده هاهمانطور که از 

 هستند.
 (1399 نگارنده، منبع:) افراد پاسخ دهنده از نظر حرفه يفراوان عیتوز -4 جدول
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی حرفه
 29.95 29.95 115 کارمند
 65.63 35.68 137 آزاد
 72.66 7.03 27 دار خانه

 86.46 13.80 53 فرهنگی
 100 13.54 52 دانشجو/ دانش آموز

  100 384 جمع کل
 

 مازندران در شهر ساری یبوم یبا تاکید بر موسیق یمیزان رضایت از ساخت خانه موسیق -10-5
، مازندران در شهر ساری یبوم یاکید بر موسیقبا ت یرضایت از ساخت خانه موسیق زانیداده شده به م یپاسخ ها یفراوان عیتوز

 آورده شده است. 5در جدول  
 
 (1399 نگارنده، منبع:) يقیخانه موس يموافقت با طراح زانیداده شده به م ی/ درصد پاسخ هايفراوان عیتوز -5 جدول

 گویه
درصد 
 فراوانی

خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار
 خانه ساخت از رضایت میزان

 موسیقی بر تاکید با موسیقی
 درشهرساری مازندران بومی

 31 210 87 36 20 فراوانی
3.51 0.956 

 8.07 54.68 22.66 9.38 5.21 درصد

 
با  یرضایت از ساخت خانه موسیق زانیم»  نیانگیشود که؛ م یها مشخص م نیانگیو ستون م  5جدول یبا توجه به داده ها

 زانیم یبررس یاست. در ادامه برا 0.956برابر با  اریو انحراف مع3.51برابر با  « مازندران در شهر ساری  یبوم یقتاکید بر موسی
 جیاستفاده شده است. نتا یتک نمونه ا ودنتیاست یاز آزمون ت ،یبوم یقیبر حفظ موس دیتاکبا  یقیخانه موس یموافقت با طراح

 شود. یم  میدسته تقس2آزمون به  جیموافقت با عامل، بر اساس نتا نزایآورده شده است. م ریآزمون در جدول ز
در دامنه اعداد  نانیبوده و فاصله اطم 0.05محاسبه شده آن کوچکتر از  یبا عامل مورد نظر: که سطح معنادار ادیموافقت ز -

 ستون جدول نشان داده شده اند. نیدر آخرHعامل با نماد   نیمثبت باشد. ا
 یدر دامنه اعداد منف نانیو فاصله اطم 0.05محاسبه شده آن کوچکتر از  یا عامل مورد نظر: که سطح معنادارموافقت کم ب -

برابر با  ینیانگیم یصورت عامل مورد نظر به طور معنادار نیباشد. در ا 0.05محاسبه شده آن بزرگتر از  یسطح معنادار ایباشد و 
 شوند. ینشان داده م Lعامل با نماد   نید پاسخ دهنده با عامل مورد نظر کم است. اموافقت افرا زانیداشته، پس م 3عدد متوسط  
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 (1399 نگارنده، منبع:) يقیخانه موس يموافقت با طراح زانیم يبررس یبرا ودنتیاست يآزمون ت جینتا -6جدول 

 میانگین عامل
انحراف 

 معیار
مقدار 
 tآماده 

سطح 
 معناداری

اختالف 
 هامیانگین

میزان  %95اصله اطمینان ف
 حد باال حد پایین موافقت

میزان موافقت با 
 طراحی خانه موسیقی

3.51 0.956 
10.46

4 
0.001 0.510 0.415 0.60 H 

 
در دامنه  نانیبوده و فاصله اطم 0.05آزمون کوچکتر از   یمشخص است، سطح معنادار 6 جدول یهمانطور که از داده ها

 یبوم یقیبرموس دیبا تاک یقیخانه موس یشود که؛ موافقت افراد پاسخ دهنده با طراح یم جهینت نیباشد. بنابرا یاعداد مثبت م
 است. ادیمازندران، ز

 

 مازندران یبوم یدر جهت احیا موسیق یمیزان تاثیر خانه موسیق -10-6
دران، در جدول آورده شده مازن یبوم یدر جهت احیا موسیق یداده شده به میزان تاثیر خانه موسیق یپاسخ ها یفراوان عیتوز

 است.
 

 يبوم يدر جهت احیا موسیق يتاثیر خانه موسیق زانیداده شده به م یدرصد پاسخ ها/يفراوان عیتوز -7جدول 

 (1399 نگارنده، منبع:)  مازندران

 گویه
 -فراوانی
 درصد

خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار

 جهت در موسیقی خانه تاثیر میزان
 ازندرانم بومی موسیقی احیا

 23 175 104 60 22 فراوانی
3.30 0.995 

 5.99 45.57 27.08 15.63 5.73 درصد

 
در جهت احیا  یمیزان تاثیر خانه موسیق» نیانگیشود که؛ م یها مشخص م نیانگیو ستون م 7جدول یبا توجه به داده ها

 است.  0.995برابر با  اریمعو انحراف  3.30برابر با  « مازندران یبوم یموسیق
 یتک نمونه ا ودنتیاست یمازندران ، از آزمون ت یبوم یدر جهت احیا موسیق یتاثیر خانه موسیق زانیم یبررس یادامه برا در

 آورده شده است. ریآزمون در جدول ز جیاستفاده شده است. نتا
 

 مازندران يبوم يدر جهت احیا موسیق يسیقمیزان تاثیر خانه مو يبررس یبرا ودنتیاست يآزمون ت جینتا - 8جدول 

 (1399 نگارنده، منبع:)

 عامل
میان
 گین

انحراف 
 معیار

مقدار 
 tآماده 

سطح 
 معناداری

اختالف 
 هامیانگین

 %95اطمینان  اصلهف
میزان 

 تقمواف
حد 
 پایین

 حد باال

 خانه تاثیر میزان
 احیا جهت در موسیقی
 مازندران بومی موسیقی

3.30 0.995 5.999 0.001 0.305 0.205 0.405 H 

 
در دامنه اعداد  نانیبوده و فاصله اطم 0.05آزمون کوچکتر از  یمشخص است، سطح معنادار 8جدول  یهمانطور که از داده ها

ن ، مازندرا یبوم یدر جهت احیا موسیق یشود که؛ از نظر افراد پاسخ دهنده تاثیر خانه موسیق یم جهینت نیباشد. بنابرا یمثبت م
 است. ادیز

 

 مازندران يبوم يقیدر کمرنگ شدن موس رگذاریعوامل تاث يبررس -10-7
داده  یپاسخ ها یفراوان عیعامل در پرسشنامه است. توز 10مازندران شامل   یبوم یقیدر کمرنگ شدن موس رگذاریعوامل تاث     

 آورده شده است.  9 عامل در جدول 10 نیشده به ا
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 (1399 نگارنده، منبع:) مازندران يبوم يقیدر کمرنگ شدن موس رگذاریرصد عوامل تاثد يفراوان عیتوز 9 جدول

 گویه
 فراوانی

 درصد-
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار

 در موسیقی سلیقه تنوع و تغییرات
 تاریخ گوناگون ادوار

 0.99 3.34 19 130 215 2 18 فراوانی

   4.95 33.85 55.99 0.52 4.69 درصد

 فرهنگی آموزشی اماکن دکمبو
 0.97 3.55 68 124 164 8 20 فراوانی

   17.71 32.29 42.71 2.08 5.21 درصد

 اماکن صحیح یابی مکان عدم
 فرهنگی آموزشی

 0.95 3.70 52 228 62 22 20 فراوانی

   13.54 59.38 16.15 5.73 5.21 درصد

 موسیقی نبودن استفاده مورد
 زهامرو زندگی در بومی و سنتی

 1.21 2.46 15 70 95 92 112 فراوانی

   4.42 18.23 24.74 23.45 29.17 درصد

 و هنر به نسبت افراد اگاهی عدم
 بومی موسیقی

 0.94 3.36 39 147 128 52 18 فراوانی

   10.16 38.28 33.33 13.54 4.69 درصد

 روز مد مطابق و شده منسوخ
 بومی موسیقی نبودن

 1.21 2.45 17 70 95 90 112 فراوانی

   4.43 18.23 24.74 23.44 29.17 درصد

 و احیا جهت در آموزشی ضعف
 بومی موسیقی انتقال

 0.97 3.55 68 124 164 8 20 فراوانی

   17.71 32.29 42.71 2.08 5.21 درصد

 و احیا جهت در خانواده ضعف
 بومی موسیقی انتقال

 0.98 3.60 54 226 62 22 20 فراوانی

   13.55 59.37 16.15 5.73 5.21 درصد

 و احیا جهت در ها رسانه ضعف
 بومی موسیقی انتقال

 0.97 3.55 68 124 164 8 20 فراوانی

   17.71 32.29 42.71 2.08 5.21 درصد

 شدن ارزش کم و ها ارزش تغییر
 بومی موسیقی

 1.32 2.79 42 100 58 104 80 فراوانی

   10.94 26.04 15.10 27.08 20.83 درصد

 
 یبوم یقیدر کمرنگ شدن موس رگذاریعوامل تاث انیشود که؛ در م یو درصدها مشخص م 10جدول یبا توجه به داده ها

دومین است.  3.70 نیانگیبا مقدار م «یآموزش یاماکن فرهنگ حیصح یابیعدم مکان »مربوط به عامل  ازیامت نیشتریمازندران، ب
 »،«یآموزش یکمبود اماکن فرهنگ»، عوامل  3.60 نیانگیبا مقدار م «یبوم یوسیقده در جهت احیا و انتقال مضعف خانوا»عامل 

 نیانگیبا مقدار م «یبوم یدر جهت احیا و انتقال موسیق یضعف آموزش» ،«یبوم یضعف رسانه ها در جهت احیا و انتقال موسیق
رتبه پنجم مربوط ،  3.36 نیانگیبا مقدار م «یمبو یقیاد نسبت به هنر و موسافر یعدم اگاه» عاملرتبه چهارم رتبه سوم،  در 3.55

ارزش ها و کم ارزش  رییتغ» ، عامل 3.34 نیانگیبا مقدار م «خیدر ادوار گوناگون تار یقیموس قهیو تنوع سل راتییتغ» عاملبه 
 یدر زندگ یو بوم یسنت یقیرد استفاده نبودن موسمو»عامل رتبه هفتم در رتبه ششم،  2.79 نیانگیبا مقدار م «یبوم یقیشدن موس

 تعلق دارد. 2.45 نیانگیبا م «یبوم یمنسوخ شده و مطابق مد روز نبودن موسیق» عاملرتبه آخر به و  2.46 نیانگیبا م« امروزه
گ شدن موسیقی ی که در کمرنعوامل ، بیشترینگرفت که از نظر افراد پاسخ دهنده جهیتوان نت یم هاطالعات و دادها بنابر

ضعف خانواده در جهت احیا و انتقال » ،«یآموزش یاماکن فرهنگ حیصح یابیعدم مکان » بومی موثر هستند مربوط به عوامل
مورد استفاده نبودن »عوامل کم ترین تاثیر از نظر آن ها مربوط به و  ،است «یآموزش یکمبود اماکن فرهنگ» ،«یبوم یموسیق

 است. «یبوم یمنسوخ شده و مطابق مد روز نبودن موسیق»، «امروزه یدگدر زن یو بوم ینتس یقیموس
 

 یریگ جهینت -11
( را مردان و 51.57)،یمورد پرسشگر ینمونه آمار 384بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها از مجموع  جیبر اساس نتا

 یها افتهی جیده است. با توجه به نتاحفظ ش تیجنس نیتعادل ب نیا یبیدهند که به صورت تقر یم لی( را زنان، تشک48.43)
 دیبا تاک یقیو ساخت خانه موس یکنند از ضرورت طراح یم یزندگ یشهروندان که در شهر سار شتریب ات،یو آزمون فرض یفیتوص

توجه  دانند. با یمازندران موثر م یبوم یقیموس ایآن را در حفظ و اح یدارند و طراح تیمازندران در شهرخود رضا یبوم یقیبرموس
که  یقیاحداث خانه موس نی. بنابرادیآ یم چشمبه  شیاز پ شیب یبوم یقیموس اءیجهت اح یطرح جادیلزوم ا ق،یتحق یها افتهیبه 

پرسشنامه نقاط  نیشده در ا یسع نی. بنابرادیخالء را جبران نما نیتواند ا یهنر م نیا ایاست که در اح یعناصر یاز تمام یاجماع
 لیاز دال یکی جیگردد، که براساس نتا یشینقاط مثبت چاره اند تیتا در جهت جبران ضعف ها و تقو ییضعف و قوت شناسا
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 یقیخانه موس یفضا است. باطراح نینامناسب ا یابیو مکان  یو آموزش یکمبود اماکن فرهنگ یبوم یقیکمرنگ شدن مصرف موس
مازندران  یبوم یقیو موس لیشناخت فرهنگ اص شیاتوان با جذب افراد به خصوص کودکان باعث افز یمناسب م ییو جانما

 . میشو
 :گرددیم هیارا ریبه شرح ز یشنهاداتیخصوص پ نیا در

 .کودکان یگروه سن یبرا ییها تیدر نظرگرفتن فضاها و فعال -1
ز با یدر فضاها یقیپخش موس یزنده به جا یقیموس یمازندران و اجرا یبوم یقیکردن افراد آشنا به موس نیگزیجا -2

 ی.قیخانه موس
و  یسطح تعامالت اجتماع شتریباال بردن هرچه ب یبرا ،یقیسبز و محوطه خانه موس یفضا یتوجه به طراح -3

 .افراد یریحضورپذ
 .(نیمخاطب یبرا یمتنوع )امکان استفاده از فضا به صورت گروه یها تیبا انجام فعال یچندعملکرد یفضاها جادیا -4
 .ایپو یفضا کی جادیدر جهت ا دهیمازندران، ساخته شده به دست افراد ماهر آموزش د یبوم یقیفروش آالت موس -5

 

 منابع
فصلنامه  ،یادیبن یتا مؤلفه ها ینظر یکردهایاز رو انیرانیفرهنگی ا تی(، هو1389روحانی، محمدرضا ) ن،یآشنا، حسام الد -1

 157فرهنگی، دوره سوم، صفحه  قاتیتحق
در  قییو مصرف موس یاجتماعی اقتصاد گاهیرابطه پا "(.  1392) ده،یفر ،یرمحمدی، زهرا، مقربانعلی، قلی زاده ،یآقا احمد -2

 9-28صفحه  ازدهم،ی. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال چهارم، شماره "جوانان کالن شهر تهران
 445، انتشارات سروش، صفحه ، چاپ هفتم"یمعمار یقایبوط "(،  1391) یآنتونی سی، مترجم احمد رضا ا ادس،یآنتون -3
  10مازندران، انتشارات نت، صفحه  نیییحماسی و آ قیی( موس1398نبی،) ،یاحمد -4
 23صفحه  ران،یفرهنگ ا ادی، انتشارات بن "بهجت الروح یقیرساله موس "(، 1346،) نیالد یصف ،یارمو -5
ترجمه فارسی،  قیی، بخش موس"خوان الصفامجمل الحکمه، رسائل ا قی،یسه رساله فارسی در موس "(،  1371)تقی  نش،یب -6

 47انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول، صفحه 
 ی. مهندسیفرهنگ تیو هو یاجتماع هیرابطه ابعاد سرما یو بررس لی(  تحل1393)لیهاب ،یدرخانیناصر، ح دیس ،یحجاز -7

 194، صفحه 80سال هشتم ،شماره ،یفرهنگ
 یجمهور یماینصر، تهران: صدا و س نید حس یمجموعه مقاالت دکتر س "ودان خردجا "(،  1383)حسن  دیس نی،یحس -8

 )سروش( رانیاسالمی ا
 130صفحه  روز،یمازندران، انتشارات پ اتیاز ادب یی( شکوفه ها1347فتح اهلل) ،یصفار -9

 انیدر م یشگرزان پرخا یمردم پسن د و م قییموس یبه مصرف گونهها شیگرا "(،  1388) دیرضا ، قاسمی، وح م،یصم -10
 243، صفحه  8فرهنگی، دوره دوم، شماره  قاتی، فصلنامه تحق "دانشگاه اصفهان انیدانشجو یمطالعه مورد ان؛یدانشجو

)مورد مطالعه: جوانان  قییجوانان به موس شیعوامل موثر در گرا "(،  1391) هیمرض ،یآخوند ری( قاسمی، زهرا، عموقلی م -11
 61،صفحه  4شماره  ران،ی، مجله مطالعات جامعه شناختی ا "تهران( شهر 3و  1سال مناطق  27تا  17

نامه  انیمازندران، پا یبوم یقیبرموس دیباتاک یقیخانه موس یعبداهلل، طراح ،یمیفاطمه، ابراه ،یمظفر ا،یرو ،یمیکر -12
 یواحد سار یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس

، پایان (یرانیا یمعمار کردیبا رو یقیخانه موس یطراح) نیزم رانیا یقیسمو سیپردکیارش پور، مونا، سلطان زاده، حسین،  -13
 1394نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود، 

 94، صفحه  14شماره  بایز یمجله هنرها "رانیکنونی ا تیدر وضع قییموس یمعنو گاهیجا "(،  1382) دیمج انی،یک -14
 جلد اول، نشر توس "مازندران خییتار یایغرافج "(، 1380) لیاسماع ،یمهجور -15
و عرفان  رانییفرهنگ ا ،یمعنو قییموس انی)بررسی نسبت م شرویپ قییدستور زبان موس "(،  1383)نژاد، محمدجواد یمهد -16

  87،صفحه  17شماره  با،یز یاسالمی( هنرها
 یقاجار یخانه ها یقیتطب سهیمقا ؛یرانیا یپنهان خانه ها یقی(، کشف موس1395محمودرضا) ،یثقف د،یناه ،ییرفخرایم -17

 ارشد، دانشگاه هنر اصفهان ، ینامه کارشناس انیهفت دستگاه، پا یقیبا موس زدیشهر 
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد دو1400پاییز  (،26)پیاپی:  4سال هفتم، شماره 

 
 

 

 ترسالم یمسکون طیمح کی یبرا یزیطرح ر

     

 2محمد نیرومند ، *1نگار فرامرزی فرد
 22/05/1400تاریخ دریافت:  

 04/07/1400تاریخ پذیرش: 
 

  76127کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

 طیو همانگونه که شرا باشندیدو طرفه م یارتباط یساخت بشر با کاربرانشان دارا یها طیساختمان ها به عنوان مح
. خانه ها و دهدیقرار م ریکاربرانش را به شدت تحت تاث زین یساختمان طیگذار است شرا ریبر ساختمان تأث یطیمح

ساکنان نقش  یو ماد یروح یبعدها یازهاین نیو در تأم باشندیسرپناه نم کیتنها به عنوان  یمسکون یمجموعه ها
مجموعه  یمناسب برا یزیپس با طرح ر شود،یافراد م یسالم باعث بهبود بعد روان یمسکون طیمح کیدارند.  ییبسزا

آن  انیم یتوجهشان به وجود رابطه نیو همچن رامونیپ طیکه مستلزم شناخت الزم طراحان از انسان، مح یمسکون یها
پژوهش از روش  نیداد. در ا شیو سالمت ذهن کاربران را افزا یمسکون یها طیمح تیفیک زانیم توانیاست م ها

 نی. همچنباشدیتر مسالم یمسکون طیمح کی یبرا یزیاستفاده شده است و هدف آن طرح ر یلیتحل _ یفیتوص قیتحق
 لیتوسط تحل یمسکون یها طیمح یطراح رگذاریتأث یبه عوامل و راهکارها قیتر موضوع تحق قیدق یبررس یبرا

 جهینت توانیانجام شده، م یها یطبق بررس بیترت نیاست. بددر شهر اصفهان پرداخته شده تونیز یمجموعه مسکون
یم نیسالمت ذهن افراد را تأم یمسکون یهادر مجموعه یمعمار یطراح یمناسب طبق راهکارها یزیگرفت که طرح ر

 .آوردیتر را به وجود مسالم یمسکون طیمح کیو  کند

 

 تونیز یتر، مجموعه مسکونسالم یمسکون طیمح ،یزیذهن، طرح رسالمت  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 com.gmail@architect.f.Negar (نویسنده مسئول) ارشد مهندسی معماری یکارشناس -1

 کارشناسی ارشد مهندسی معماری -2

mailto:Negar.f.architect@gmail.com
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 مقدمه  -1
. تالش داندیبر سالمت انسان م کمیو  ستیقرن ب عیوقا نیاز اثرگذارتر یکیرا   ینیسازمان جهان بهداشت گسترش شهرنش

معضالت  قیکه از نقطه شناخت دق دیدلخواه خواهد رس جهیبه نت یسالمت در شهرها فقط زمان یارهایبهبود مع یبرا هایو همکار
 ،یاجتماع ،یجامعه، با ابعاد اقتصاد کیتوسعه در  یبخش ها نیاز مهم تر یکیعنوان  بهمسکن  ی(. مقوله 1389،یآغاز شود )باشت

(. نکته قابل توجه 1389و همکاران، یجامعه دارد )مهد یمایدر ارائه سالمت و س یخود اثرات گسترده ا یو کالبد یطیمح ستیز
است که عالوه بر  یساختار کالبد کی ،یمسکون دواح کیخانه به عنوان  قتیاست. در حق یمسکون طیدرک درست از محدوده مح

 ایساختمان  چیحال ه نی(. در ع1393،یپور و پرتو ی)قل سازدیروزانه فرد فراهم م یها تیانجام فعال یرا برا ییسرپناه، فضا
یم طیمح کیبا  نشتعامل و ک یتر فرصت ها برا عیهمه افراد را به طور کامل برآورده سازد. دامنه وس یازهاین تواندینم ییفضا
با  ییارویرو یرا برا طیمح ییتوانا نیتر سازد و بنابرامناسب دکننیکه از آن استفاده م یمردم یازهاین نیتأم یآن را برا تواند

و  طیمح یترجمه آن به زبان طراح تیو قابل طیدهد. خوشبختانه در قرن معاصر موضوع رابطه انسان و مح شیمختلف افزا یازهاین
او و  یزندگ طیمح یها یژگیراستا شناخت انسان و و نیحوزه از دانش بوده است. در ا نی، مورد توجه پژوهشگران ایمعمار

گوناگون در  یها تیالزامات و محدود ط،ی(. شرا1391و همکاران، یدارد )امامقل تیدو عامل اهم نیا انیرابطه م یبرقرار یچگونگ
 ی. در طراحگرددیروند روبرو م نیمختلف در ا یو طراح با جنبه ها شودیم یحروند طرا یریگو شکل رییهر پروژه موجب تغ

 طیاست. چرا که در ارتباط با مح یطیمح یروانشناس یریو آن در نظر گ شودیجنبه ها آشکار م نیا نیاز مهم تر یکی ،یکالبد
شکل دهنده رفتار اثر خواهد  طیدر همان مح یرفتار در اجتماع و حت نیرفتار انسان شکل گرفته و ا طیو ادراک آن مح رامونیپ

 یطراح ی(. معماران برا1393،یزدی.)امیروبرو هست طیدر نوع برخورد انسان با با مح یاعمده راتییما با تغ یگذاشت. از طرف
 جادیو هدف طراحان ا دارندیانسان گام برم یازهاین نیتأم یدر راستا ندینمایارائه م یکه از معمار یفیساختمان ها با توجه به تعار

رو  نیو از ا شوندیوارد عمل م ازهاین یارضا یرفتارها برا گرید یاز سوئ دیرا مرتفع نما یانسان یازهایاست که ن ییها طیمح
دو  یرابطه ا طی(. رابطه انسان مح1380،یبرخوردار است )مطلب یا ژهیو تیاز اهم یطیطراحان مح یانسان برا یازهایشناخت ن

نقل شده که: ما ساختمان ها  لیرچچ نستونیاز و ی. جمله اشوندیگذاشته و از هم متأثر م ریبر هم تاث یدو به نوع هراست.  هیسو
به شدت کاربران  زین یساختمان یها یژگیو و طی(. شرا1393،ی)امامقل دهندیو بعد ساختمان ها ما را شکل م میدهیرا شکل م

 یحام دیکه با ییبه عنوان فضا یسکونت یفضا تیفیمصنوع، بهبود ک یهاطیانواع مح انی. در مدهدیقرار م ریفضا را تحت تأث
 ییکارا یاز دو جهت دارا دیبا یزندگ یفضا ایبرخوردار است و مسکن  ییباال تیباشد از اهم نیساکن یو روان یسالمت جسم

حرارت مطلوب، فشار مناسب، رطوبت،  رجهمناسب، امکانات مناسب، د یبا دسترس یطیمح جادیا یعنی یماد یجنبه  یکیباشد، 
نوع  ،یمناسب با طرز زندگ یفضا جادیا یعنیمردم  یمعنو یازهایبه ن ییاز نظر جوابگو یگریآن و د ریکوران هوا، نور مناسب و نظ

از  تیحس مطلوب جادیسبب ا توانندینحو جمع شوند، م نیدو شرط اگر باهم به کامل تر نی. ایفرهنگ، آداب و رسوم اجتماع
خانه به  ژهیبه و طی(. پس رابطه روان انسان با مح2011و همکاران، یحیافراد را فراهم آورند )ذب تیاز رضا یمسکن شده و درجات

خانه بر  یطراح ریبه تأث دیکه طراحان با دیگویاشاره دارد و م خیخانه در عمق روان انسان و در تار نیدار بودن مفهوم نماد شهیر
از نظر بعد  طیمت محبزرگ در جهت بهبود سال یمناسب قدم یطراح کی(. پس 1383ها توجه کنند )مارکوس، نانسا یوضع روان

به خصوص در  یسالمت ذهن و بعد روان ی نهیدر زم قاتیو به تبع سالمت ذهن ساکنان آن است که با توجه به کمبود تحق یروان
(MPE) درک ساکنان از محله ها و امالک  نیاست و همچن تیحائز اهم اریبسجامع امالک با وجود رشد آن ها  یزیبرنامه ر یعنی

 francis & etتر را ارتقا بخشند)سالم یکه زندگ کندیکمک م یمسکون یها طیمح یسالمت ذهن به طراحان در طراح یدارا

al,2014).  دارد و معماران با در  ودوج یآن رابطه معنادار یتر و طراحسالم یمسکون طیمح کی نیگرفت که ماب جهینت توانیم
در جهت  یترمناسب یزیطرح ر توانندیم رهیو غ یمسکون یهاطیکاربران مح یازهایمختلف اعم از ن طینظر گرفتن عوامل و شرا

 ها داشته باشند. طیمح نیسالمت ا زانیم شیافزا

 

 روش تحقیق -2
 یفیک کردیبا رو قیتحق نیو همه مسائل مربوط با موضوع در ا باشدیم یلیتحل _یفیپژوهش از نوع توص نیا قیروش تحق

موجود،  یهامطالعه کتاب قیاز طر باشد،یم یکه بر اساس منابع کتابخانه ا قیتحق نیاست. اطالعات مورد استفاده در اشده انیب
است که بارها صحت و دقت آن ها مورد شده یها گردآورنامه انیپژوهش ها و پا ،یو داخل یمعتبر خارج یهاها، مقالهنامه نییآ

 است.قرار گرفته دییتأ
 

 قیتحق نهیشیپ -3
 نیساخته شده در سالمت روان پرداختند. در ا یها طیبه نقش مح ی، در مقاله ا1392در سال  ییتمنا نایو م انیطباطبائ میمر

برند،  یساخته شده به سر م یها طیرا درون مح شیاز عمر خو یکه افراد ساعات قابل توجه یاست که با وجودمقاله آورده شده



 

37 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

4 
ی: 

یاپ
)پ

26،) 
ز 

ایی
پ

14
00

دو
د 

جل
 ،

 

 یچندان یاسترس، آگاه یساخته شده بر سالمت روان، خصوصا فشار روان یمجموعه ها رامونیو مناظر پ یطیعوامل مح ریاما از تأث
 یها افتهیبر اساس  یکه همگ طیمح یطراح یها یها و تئور اریمع ط،یمح یروانشناس طهیموجود در ح ینظر یندارند و مبان

طراحان  یگردد که مورد توجه جد یفرد م یروان و یسالمت جسم یه ارتقامنجر ب یباشند، هنگام یم یو روانشناخت دیجد یعلم
 (. 1392،ییو تمنا انی)طباطبائ ردیقرارگ

آرامش و سالمت روان  یمعمارانه در ارتقا ریبا عنوان تداب ی، در مقاله ا1392در سال  نیو مهرداد مت فهینظام وظ محدثه
پرداختند.  یاز معمار یگونه ا فیجوان آرامشگرا،به تعر یروانشناخت یازهایبا توجه به ن ،یطیمح یاصول روانشناس هیجوانان بر پا

کالبد روح  یآرامش محور، برا ی. معمارباشدیسالمت روان م یهااز شاخص یکیآرامش،  ،یوانشناساست که در رمقاله آمده نیدرا
. متأسفانه با وجود مشکل بهداشت روان پردازدیم یروان یازهاین یبه ارضا ،یکیزیف یازهایبه ن ییانسان بوده و مهم تر از پاسخگو

انسان با  یشده. و رابطه ابعاد روان یتوجه اندک نه،یزم نیدر ا یمارمع یبه نقش بسزا ،یرغم اقدامات روانپزشک یجوانان، عل
 (. 1392ن،یو مت فهیفراموش شده است )نظام وظ ستنیآرامش و شاد ز جادیدر ا طیو توجه به نقش کالبد مح یمعمار

پرداخته است. در  یدرمان یمعمار یبرا یا دهیبر سالمت روان، ا یمعمار ریبه تاث ی، در مقاله ا1393در سال  یامامقل لیعق
. به کنندیم دیآن ها را تهد یهستند که سالمت انسان ها، خصوصا سالمت روان یادیاست که هنوز عوامل زمقاله آورده شده نیا

که توسط خود انسان ساخته  یکالبد طیانسان معاصر است. که مح یاز دغدغه ها یکی یموضوع سالمت روان لیدل نیهم
سالمت  توانیم ط،یمح یمعمار تیفیک یارتقا قیانسان باشد. از طر یبرا دکنندهیاز همان عوامل تهد یکی تواندیاست، مشده

 (.1393،ی)امامقل دیآن را ارتقا بخش نیمخاطب یخصوصا سالمت روان ،یعموم
 یمجتمع ها یدر طراح یطیمح یروانشناس یبه بررس ی، در مقاله ا1395پور در سال  یپور و مسعود غالم یصالح یعل
در زمان حاضر  ،یراهبرد بلند مرتبه ساز ،ینیو شهرنش تیاست که با توجه به رشد جمعمقاله آورده شده نیپرداختند. در ا یمسکون
بلند، الزم است  یدر ساختمانها یقابل توجه از منابع انرژ یریمحدود و بهره گ یسطح رکاربران د عیت تجم. به علاستافتهیرواج 
شدن علوم  یو تخصص یو توسعه فناور شرفتی. پردیمورد توجه قرار گ یو مرحله بهره بردار یطراح ندیدر فرآ یداریپا کردیتا رو

 نی. بر اگذارندیم ریو آرامش انسان تأث شیکه بر آسا ندهست یاز جمله عوامل یطیمح یمختلف در کنار مسائل مربوط به روانشناس
 دینمایمهم م یکالبد طیدر خصوص ارتباط رفتار انسان و مح یمسکون یهامجموعه یدر طراح یاز علوم رفتار یریاساس بهره گ

 (.1395پور، یپور و غالم یشد )صالح لینا یعرصه تعامالت اجتماع یبرا یکالبد یبستر جادیتا بتوان به ا
 زهیمسکن و محله: سالمت ذهن و انگ یکالبد تیفیبا عنوان ک ی، در مقاله ا2017و همکاران در سال  نگزیرول یمبرلیک

 نیاند. در اکودکان پرداخته یزندگ ریآن ها بر رشد مس یمسکن، محله و اثر تعامل یکالبد تیفیک نیروابط ب یکودکان به بررس
است که  نیمسکن و سالمت ذهن ساکنان آن وجود دارد اما فرض بر ا تیفیرابطه با ک در یکم یت که اگرچه داده هااسمقاله آمده

 (.A rollings & et al, 2017)انسان در ارتباط است زهیمسکن و محله با کم شدن سالمت ذهن و انگ تیفیک نییسطح پا
موثر بر سالمت روان در مجموعه  یطیعوامل مح یابیبا عنوان ارز ی، در مقاله ا1398در سال  یو جعفر طاهر یطاهر ایثر

تمام  انیاست که از ممقاله آمده نیدستگاه شهر مشهد پرداختند. در ا 600و  512 یمجموعه ها یبه مطالعه مورد یمسکون یها
بر سالمت  یمنف ریتأث نیتر شیب جهیو در نت یتینارضا نیتر شیب یدارا یکالبد طیموثر بر سالمت روان، مح یطیعوامل مح

باال برده تا  یافراد را از محل زندگ تیسطح رضا ،یمسکون طیمح یکیزیف تیفیالزم است تا با اصالح ک نیساکنان است. بنابرا
 (.1398،یو طاهر یساکنان فراهم شود )طاهر یروابط اجتماع تیفیبهبود ک ی نهیزم

 

 سالمت ذهن در افراد نهیشیو پ فیتعر -4
 یها ییکه فرد بتواند از تفکر و توانا یاست، به شکل یو روانشناخت یجانیسالمت ه یسالمت روان به معن ایسالمت ذهن 

 یها یماریب شیدایاز پ یریشگیروزمره را برآورده سازد. پ یمعمول زندگ یازهایباشد و نکند، در جامعه عملکرد داشتهخود استفاده
 یستیوجود بهز ی. سالمت ذهن به معنشودیسالمت ذهن محسوب م نیتام هیاول یازهاین زا یروان طیو سالم کردن مح یروان

 یدر سطح قابل قبول»که عملکردش  شودیاطالق م یسالمت ذهن به کس تیاست. وضع یروان یماریعدم وجود ب ای یروانشناخت
فرد در لذت بردن از  ییذهن شامل توانا المتکل نگر، س ایمثبت گرا  یروانشناس دگاهیباشد. از د «یو رفتار یعاطف میاز تنظ

 یاست. در اساسنامه سازمان جهان یروانشناخت یبه تاب آور یابیدست یو تالش برا یزندگ یهاتیفعال نیتعادل ب جادیو ا یزندگ
 فیتعر «یو اجتماع یروان ،یخوب بودن جسم نهیحالت به»بلکه  ،«تیمعلول ای یماریتنها نبود بنه»سالمت   1WHOبهداشت  

 -2 ،یخوب بودن ذهن -1و شامل:  یروان یفراتر از نبود اختالل ها یزیچ WHOاز نظر  زیشده است. مفهوم سالمت ذهن ن
 یتوانمند ییخودشکوفا -6و  ینسلانیم یوابستگ -5 ،یستگیو شا تیکفا -4 ،یاستقالل و خودمختار -3 ،یادراک خودکارآمد

است که  (Mental Health)معادل  یسیسالمت ذهن در زبان انگل (. ,2001Who)است  یجانیو ه یبالقوه فکر یها
2Health  3سالمت و   یبه معناMental نسبتا خوب،  یبه کار رفته است. سالمت ذهن حالت سازگار یو روان یذهن یبه معنا

                                                           
2. Who  
2. Health  
4. Mental 
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از  یتیوضع راچاهن، سالمت ذهن  (.Sappington, 1989)است  یشخص یتوان و استعداد ها ییو شکوفا یستیاحساس بهز
که شامل  یو اجتماع یبدست آمده از تقابل فرد تیو رضا یکه عبارت است از: حداکثر اثربخش کندیم ریتعب یبلوغ روانشناخت

 . شودیم گرانیمثبت نسبت به خود و د یاحساسات  و بازخوردها
جهان و به کار  قین جهت شناخت و کسب اطالع از حقابدون مانع از ذهن انسا تیو قابل تیذهن عبارت است از ظرف سالمت

 است. ییبه خود شکوفا دنیدر رس طیاعضا و مح نیدر جهت فوق. سالمت ذهن تعادل ب تیو قابل تیظرف نیگرفتن ا
 ،یمانند: اضطراب، وسواس، افسردگ یروان یها یماریسالمت ذهن را در عدم وجود و حضور عالئم ب ،یشناخت ستیز دگاهید

مثل دارو، شوک  یکیزیف یاز درمان ها یماریب یحذف و رفع نشانه ها یمزبور برا ی. در الگوداندیکنترل نشده و... م یپرخاشگر
ینم دهیدر او د یماریب یاست که نشانه ها یانسان سالم کس دگاه،ید نی. بر اساس اشودیو... استفاده م تیکنترل، محروم ،یدرمان
. باشدیبن، من و من برتر م یسه ساختار به نام ها یانسان دارا تیمعتقد است شخص یروان لیتحل دگاهی(. د1380 ،ی)گنج شود

به عنوان صاحب نظر  دی. فروباشدیفرد م یزیغر یروهایاست که هنگام تولد حضور دارد و منبع ن تیشخص یبن تنها عنصر ذات
 کی. به نظر او سالمت ذهن داندیجامعه م یبا خواسته ها و فشارها فرد با خود و یسازگار یسالمت ذهن را به معنا دگاه،ید نیا
خود را بشناسد،  یهاییاست که در آن فرد توانا یتندرست ی. سالمت ذهن به معناستندیاست که اکثر مردم از آن برخوردار ن الدهیا

و سازنده انجام دهد و بتواند با جامعه خود تعامل برقرار کند. سالمت ذهن  دیکار مف د،یایکنار ب یمعمول زندگ یهابتواند با استرس
 کند،یم رارارتباط برق گرانیدارد، با د جانیه کند،یکه فکر م یما به عنوان انسان یو فرد یجمع یها ییتوانا یاست برا یانیبن
 یتواند به عنوان دغدغه مهم فرد یسالمت روان م یابیزاساس، ارتقا، مراقبت و با نی. بر ابردیو از آن لذت م سازدیم یزندگ کی

یکی از قدیمی ترین موضوعات به شمار آورد . زیرا بیماری های  توانیباشد. در حقیقت سالمت ذهن را م ایو جامعه در سراسر دن
ه بیماران روانی را مانند سال قبل از میالد عقیده داشته ک 400های قدیم وجود داشته, بطوریکه بقراط در حدود  اناز زم یروان

یعنی بعد از تشکیل اولین کنگره بین المللی سالمت ذهن بود که این رشته  1930بیماری جسمی باید درمان کرد. تقریبا از سال 
های روانپزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت  انبصورت جزئی از علوم پزشکی درآمد و سازم

اولین کنگره بین المللی سالمت ذهن با شرکت نمایندگان پنجاه کشور در واشنگتن تشکیل شد  1930شروع کردند. در سال  خود را
سرپایی, مراکز کودکان عقب مانده ذهنی و نظایر  انو مشکالت روانی کشورها و مسائلی از قبیل تاسیس بیمارستان ها , مراکز درم

در سومین کنگره بین المللی سالمت ذهن که در لندن تشکیل  1948سال بعد یعنی در سال  81آن مورد مطالعه قرار گرفت ولی در 
شد اساس فدراسیون جهانی سالمت ذهن  بنیان گذاری شد و در همان سال این فدراسیون به عضویت رسمی سازمان یونسکو و 

اسیون جهانی سالمت ذهن را به عهده گرفت. سازمان جهانی بهداشت درآمد بطوریکه این سازمان در ژنو نقش رهبری رسمی فدر
از آن تاریخ به بعد هر سال یک جلسه بین المللی و هر چهار سال یکبار کنگره جهانی تشکیل شده و میشود . در نتیجه تالش و 

مطابق با هفتم آوریل روز جهانی بهداشت اعالم گردیده در سراسر جهان مسائل بهداشتی  وردینفر 18کوشش های پیگیر روز 
. ضمنا از مسئولین بهداشتی کشورهای مختلف خواسته شده تا برنامه های سالمت ذهن را جزو ردیگیکشورها مورد بررسی قرار م

از زمان محمدبن زکریای رازی و بعد, ابوعلی سینا به  آنکهدهند. در کشور ایران نیز علیرغم برنامه های بهداشت عمومی قرار
بیماران روانی و دیوانگان آن زمان توجه داشته و برای آنها از دستورات مختلف دارویی و روش های گوناگونی همچون تلقین 

 1338شد و در سال  برنامه های روانشناسی و سالمت ذهن از رادیوی ایران آغاز 1336ولی بطور رسمی در سال  کردندیاستفاده م
 اداره بهداشت روانی در اداره کلّ بهداشت وزارت بهداری وقت، تشکیل گردید.

 

 یسالمت ذهن با سالمت عموم انیتفاوت م -5
 فیتعر یناتوان ای یماریو نه فقط فقدان ب یو اجتماع یروان ،یکامل بدن یرا سالمت یسالمت عموم یسازمان بهداشت جهان

یبه کار م یروان یماریاز ابتالء به ب یریجلوگ یکه برا داندیم یریتداب ایروش ها  هیرا معادل کل یسالمت عموم نی. همچنکندیم
 یهاتالش قیکردن عمر و ارتقاء سالمت انسان از طر یطوالن ،یماریاز ب یریشگیو هنر پ معل»اشاره به  ی. سالمت عمومرود

 ،یکیزیخوب بودن ف" یجوامع و افراد دارد. سالمت عموم ،یو خصوص یها، دولتانو انتخاب آگاهانه جامعه، سازم افتهیسازمان 
. سالمت ستیضعف ن ای یماریکمبود ب یصرفاً به معن یسالمت یسازمان بهداشت جهان فیو بنابر تعر باشدیم یو اجتماع یذهن
در  یتیمسائل جنس ،یشغل تیامن ،یسالمت ذهن ،یعموم یهااستیس ،یسالمت اقتصاد ،یسالمت جامعه، سالمت رفتار ط،یمح

 تیفیرشد ک یبرا یهستند. اهداف سالمت عموم یدر سالمت عموم گریمثل( از موارد مهم د دی)تول یسالمت و سالمت بارور
سالمت  یارتقاء رفتارها نیسالمت و همچن یهاشامل نظارت بر مشکالت و شاخص یماریو درمان ب یریجلوگ قیاز طر یزندگ

سال پیش آغاز شد، هدف آن ارتقاء سالمت جامعه بوده است و  100. سالمت عمومی به صورت سازمان یافته از بیش از باشدیم
. با توجه به تمرکزآن بر پایه جمعیت، سالمت شودیافراد اهمیت داده م سالمتدرسالمت عمومی، به سالمت جامعه بیش از 

میزان دسترسی به خدمات و توزیع منابع و عدالت در ارائه خدمت و... روبرو عمومی، به طور پیوسته با معضالت عمده ای مانند 
اقدامات سالمت عمومی، به دنبال بهبود  کلیاست. سالمت عمومی رویکرد اجتماعی به حفظ و ارتقاء سالمت است. به طور بوده

لوژیک به دنبال اطمینان از شرایط اجتماعی رفاه جوامع است با حفظ آب سالم، واکسیناسیون و یا درگیر شدن در تحقیقات اپیدمیو
 یاست )گشتائ متیباشند و به دنبال به حداقل رساندن عوامل تهدید کننده سالاست که تحت آن افراد بتوانند زندگی سالمی داشته
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است که  یذهن یکارکردها زیآمتی(، سالمت ذهن عملکرد موفق1999انگلستان ) ی(. براساس گفته مجله جراح1391 ،یو عباس
. شودیو مقابله با مشکالت م راتییانطباق با تغ ییو فراهم آوردن توانا گریمولد، روابط ارضاکننده با افراد د یهاتیمنجر به فعال

رفتار همراه است و  ایدر تفکر، خلق و خو  رییکه با تغ ییهایماری)ب یاختالالت روان هیبه کل یطور کلبه یروان یماریاصطالح ب
هستند.  وستهیبه هم پ یروان یماری. سالمت ذهن و بشودیاطالق م صی( قابل تشخشودیاختالل عملکرد م ای یشانیرمنجر به پ

 یروان یماریب چیکه ه یهم داشته باشند و افراد یروان یماریب کی توانندیبرخوردار هستند م نهیبه یکه از سالمت ذهن یافراد
سالمت ذهن و  نیب یاساس تفاوت اصل نیباشند. بر ابرخوردار یفیضع تیاز وضع یاز لحاظ سالمت ذهن توانندیم زیندارند ن

موضوع و عوامل موثر بر  نیا یدارد و به شکل هاختصاص به افراد جامع شتریکه سالمت ذهن ب باشدیموضوع م نیا یسالمت عموم
سالمت  یریاز عوامل شکل گ یکیجامعه دارد که سالمت ذهن افراد  تیاختصاص به کل یاما سالمت عموم باشدیم یآن شخص

 .باشدیم یعموم
 

 بر سالمت ذهن افراد رگذاریعوامل تاث -6
 نیکه در ا باشدیم یطیو عوامل مح یعوامل اجتماع ،ی: عوامل فردیعوامل موثر بر سالمت ذهن افراد شامل سه دسته اصل

 است.داده شده حیقسمت هرکدام به طور کامل توض

 

 یعوامل موثر فرد -6-1
 ،یمانند: سبک زندگ ی. مواردباشدیم یشخص یهایژگیشامل موارد و و شتریبر سالمت ذهن افراد ب رگذاریتاث یعوامل فرد

داده  حیها توضاز آن کیکه در ادامه هر باشندیم یشکل دهنده عوامل فرد الت،یو تحص تیجنس ،یو اقتصاد یاجتماع یهامولفه
 یبرخوردار باشد، داشتن سبک زندگ یشتریتا از سالمت ذهن ب کندیکه به انسان کمک م ییراهها نیتراز مهم یکیشده است. 

 طیو نگرش ها را با توجه به شرا حیروزانه خود از جمله کار، تفر یاست که افراد مسائل زندگ یروش یسالم است. سبک زندگ
موجب  تواندینقش دارد که م یمتعدد عواملسالم  ی. در داشتن سبک زندگکنندیم متنظی …و یاقتصاد ،یاجتماع ،یروان ،یجسم
سالم و عدم مصرف مواد مخدر  حیمناسب، ورزش، تفر هیانسان را بهبود ببخشد. تغذ یزندگ تیفیسالمت ذهن فرد شده و ک یارتقا

 یاجتماع اهموثر بر سالمت ذهن، پایگ یجمله مؤلفه های فرد. از باشندیم یاز عوامل موثر بر بهبود سبک زندگ یو مشروبات الکل
 یاست که فرد در گروه یا در مرتبه ی اجتماع یو جایگاه تیموقع ،ی. پایگاه اجتماعباشدیافراد م تیو جنس التیاقتصادی، تحص -

اقتصادی است  یاجتمـاع ـتیعاز شاخص های معمول موق ییک زی. درآمد نکندییک گروه، در مقایسه با گروه های دیگر، احراز م
 زانی. مشودیم رییبـا مقـدار پـول در دسـترس فـرد و خـانواده بـرای خریـد کاال و خـدمات، اندازه گ میقکـه بـه طـور مسـت

 دابییسالمت افراد ارتقا م تیدرآمد، وضع زانیداشته؛ و با افزایش م میمثبت و مستق یسالمت ذهن، رابطه خط تیدرآمـد بـا وضـع
که برای خودداری و مقاومت افـراد  دهدینشان م قاتیو سالمت ذهن، نتایج تحق التیتحص نی(. در مورد رابطه ب1395 زاده،فی)س

تنها نباید شـرایط اقتصادی را در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط بـا  ،یپزشک یهامراقبت ینهیدر زم نیطبقـات پای
از  یاز طریق درآمد است؛ ول التیتحص ریاز تأث رپس یک مقدا کند؛یم ـدایافـزایش پ ـزیدرآمـد ن الت،یافـزایش سـطح تحص

و در سطوح باالتر  شودیموافـق سالمت ذهن م شـتریو افـراد رفتارشـان ب کندیم دایارتقـا پ یفرهنگ بهداشـت الت،یطریق تحص
اسـت  یهـای بـهاز جن ـزین التیشـدن و ارتقـای سطح سواد و تحص ـریاسـت. فراگ شـتریب یدغدغـه نسبت به سالمت الت،یتحص

 داشته باشـد. ریبـر سطح سالمت ذهن تأث تواندیو رفتـاری مناسب م یکـه از طریق الگوهای فرهنگ
 

 یعوامل موثر اجتماع -6-2
باعث نابرابری های  یکه در عوامل اجتماع یاست. موارد یعوامل موثر بر سالمت ذهن، عوامل اجتماع انیمورد از م نیدوم

شامل: طرد اجتماعی، محیط های استرس زا، محرومیت زیست محیطی و افت پیوسته  باشدیپدیدآمده در وضعیت سالمت ذهن م
به  یمثال تعلق اجتماع ی. براشودیدانسته م یو تعلق اجتماع یاجتماع یوندهایدر پ یو نواقص تیزندگی عاطفی، عدم احساس امن

است و وجود جامعه متضمن عالقه و  یاتیح اریکه از منافع و سرنوشت مشترک برخوردارند، بس یمردم انیبالنده م یعنوان حس
( بزرگتر است که ینسبت به )ما یعاطف اسخهمان پ نیاست. ا ی( کلیبه )ما یوستگیافراد به آن و احساس پ یو وفادار یوابستگ

 یاحساس تعلق اجتماع نیا یبه عبارت داند؛ی( بزرگتر و جامعه را خانه خود میاز )ما یاست که فرد خود را جزئ نیآن ا ینیع یتجل
موثر بر  یعکه از عوامل اجتما یاست. حال اگر تعلق اجتماع گریجامعه با افراد جوامع د کیفرد از  کیتفاوت  شهیاست که ر

خواهد  یشود، قطعا سالمت ذهن افراد جامعه دچار مشکالت معنایعه کمرنگ و بافراد جام یبرا لیبه هر دل باشدیسالمت ذهن م
نامتعادل همانند وجود  یاجتماع طیاست، چراکه شرا یتعلقات اجتماع شیبر افزا رگذاریاز جمله عوامل تأث یاجتماع طیشد. شرا

و  یاجتماع یتیادراک، نارضا نیا جهیدر افراد نسبت به جامعه شود که نت یتواند سبب تصور و ادراک منفیم تیو محروم ضیتبع
 (.Eclac, 2007)افراد مؤثر است  یاست که بر احساس تعلق اجتماع یعموم یاعتماد یو ب یسرخوردگ
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 یطیعوامل موثر مح -6-3
 ،یمحور ادهیآن: پ یهارشاخهی. که زباشدیم یطیمح یطراح ای یمعمار یموثر بر سالمت ذهن، عمدتا طراح یطیعوامل مح

 یهامختلف مسکن به همراه شکل یهاگونه جادیمختلط، ا یهایکاربر جادیا ها،یشبکه معابر و دسترس یوستگیاتصال و پ
 تیفعال کیفضا که اسم معنا شمرده شده است و به  یسامانده ندیعنوان فرآ به ی. معمارباشدیو سبز م یعموم یمختلف و فضاها

تنها در خود ساختمان  ی. معماردیآ یم دیساخت، پد ی، هنر و فناورتجربی-یعلم هیتوجه دارد و بر پا ی)خالقانه( آدم نشگریآفر
در مورد ساخت و  تواندیم دهیا نیاست. ا افتهی ققخاص تح دهیا ایمفهوم  کی یفراتر از آن است. معمار یزیو چ شودیخالصه نم
 خی. بشر در طول تارمنظره و چشم انداز کیساختمان در  کی یرینحوه قرار گ یحت ایبنا و  کینحوه استفاده مردم از  ایساز باشد 

 ادگاریاز خود به  یاجاودانه یهاتوانسته آثار و نشانه یهمچون زبان، هنر، دانش و معمار یمختلف یهاخود با استفاده از رسانه
 ،یمحور ادهی. در ارتباط با موضوع پباشدیموثر بر سالمت ذهن افراد م یطیعوامل مح نیمهمتر یکی یمعمار ریتفاس نیبگذارد. با ا

 کرده،خیابان ها و میادین باید برای پیاده روی ایمن و جذاب باشند و به شکلی طراحی شوند که موجبات آسایش ساکنین را فراهم 
ها شود. شبکه معابر پیوسته و همچنین تعریف سلسله مراتب خیابان ها و کند و باعث سالمت ذهن آن جییته یروآنها را برای پیاده

کوچه ها و شبکه پیاده روی با کیفیت باال موجب کاهش ترافیک، تسهیل پیاده روی، افزایش و ترغیب عموم به پیاده روی و 
های مختلف و متنوع در انواع فضاه ای کار و زندگی در سطوح . استفاده از کاربری شودیها مآن رد یکاهش اضطراب و افسردگ

، ، ادارات، آپارتمان ها و مساکن در یک سایت، اختالط کاربری ها در یک محلههامختلف اجتماعات انسانی از جمله ترکیب فروشگاه
نژاد از اهمیت قابل توجهی در یک بلوک و در یک ساختمان و تنوع افراد با سنین و سطوح درآمدی مختلف و تنوع فرهنگ و 

موجب فعال شدن بافت، افزایش امنیت، افزایش تعامالت اجتماعی کاهش  تواندیبرخوردار است. استفاده از کاربری مختلط م
امر سبب  نیسفرهای روزانه بین محل کار و سکونت و در نتیجه کاهش ترافیک شده و از گسترش افقی شهر جلوگیری کند که هم

ها و ر طیف وسیعی از گونه ها ، اندازهشد. در یک اجتماع انسانی، حضوبه سالمت ذهن افراد جامعه خواهد بیاز آس یریجلوگ
قیمتهای مختلفی برای واحدهای مسکونی نه تنها موجب می شود تا هرکس متناسب با عالیق و سطح درآمد خود بتواند مناسبترین 

ثبت اقشار مختلف مردم از هر سن و نژادی و با هر در آمدی کمک کند . این اصل باشد بلکه می تواند به تعامل م اشتهانتخاب را د
و آنها را از خطر  کندیباعث ایجاد تنوع و گوناگونی در سیمای بافت شده و به سرزندگی و شاداب بودن جوامع محلی کمک م

با تامین فضا  توانندیسبز( م یا )فضاهعمومی و پارک ی. فضاهادهدیم نجات شود،ییکنواختی که موجب افسردگی ساکنان م
هایی جذاب باعث شکوفا شدن محالت و خلق مفهومی یگانه از فضا باشند . حفظ و تقویت فضاهای عمومی همانند پیاده راه ها، 

ایر غیر رسمی و تماس های اجتماعی با س یهامیادین ، پارکها، ساختمان های عمومی و فضاهای تجمع ، به منظور ایجاد مالقات
مثبت بر سالمت ذهن افراد  ریتاث میمستق ریزنده و متعادل به نظر برسند و به طور غ یهاطیمحالت مانند مح شود،یافراد موجب م

 (.1389 ،یزدیاصغرزادهبگذارد )
 

 بر سالمت ذهن افراد یمعمار یطراح ریتاث -7
 میمستق ریاما از تاث برند،یساخته شده به سر م یها طیرا درون مح شیاز عمر خو یکه افراد ساعات قابل توجه یبا وجود

ندارند.  یچندان ی)استرس(، آگاه یساخته شده بر سالمت ذهن، خصوصا فشار روان یمجموعه ها رامونیو مناظر پ یطیعوامل مح
 نیا دیاکآن بر سالمت ذهن صورت گرفته، اما ت ریدرباره استرس و تاث یعددمت یپژوهش ها ط،یمح یروان شناس طهیدر ح

ازدحام و  ط،یمح یدما ،یصوت یمانند آلودگ یطیمح یرهایمتغ یو حت یاجتماع طیشرا ،یشخص یهابر مولفه شتریمطالعات ب
 یصورت گرفته است. معمار ذهنبر سالمت  طیمح یطراح میمستق راتیبر تاث یراستا مطالعات اندک نیتراکم بوده است. در ا

 یو ماد یروان یایکه رفاه انسان و دن یریگآن نوع از شکل رد؛یگیو ماناست که به کمک فن و هنر شکل م یقیحق ییساخت فضا
بر  توانیکه م یانواع ساخت توجه معماران را به خود جلب کرده؛ موضوعات رامونیپ یگوست. امروزه موضوعات مختلفاو را پاسخ

است که در عصر  یاز موارد یکی یشناختروان راتیقضاوت کرد. تاث یفرد، خانواده و جامعه را در افکار عموم کی یایآنها دن یامبن
و  یذهن یجنبه ها یبررس قیساخته شده، از طر طیانسان و مح انیارتباط موثر م جادیبرخوردار است. ا یادیز تیحاضر از اهم

ثابت حاکم است، که با تحقق آنها کارکرد  ییارهایهمواره اصول و مع ،یانسان یهر فضا یطراح دراست.  یابیانسان قابل دست یروان
 یروح یازهایتوجه به ن ازمندیدر مخاطب، ن یتمندیحس رضا زشیآن انگ یفضا و در پ تیاما تحقق مطلوب ابد،ییم شیفضاها افزا

 ییایساخته شده رابطه پو ی. فضاباشندینم کیقابل تفک طشیو انسان و مح گذاردیکاربران فضاست .فضا بر انسان اثر م یو روان
دست ساز  یدر عواقب تکنولوژ ریو آرامش، اس شیفرد دارد. سالمت انسان در گرو آسا یو به تبع سالمت یشخص اتیبا خصوص

روزانه  یگزند طیمحبه آرامش کامل در  یابی.کاهش و کنترل عوامل تنش زا و دست شودیم دیتهد شیاز پ شیخود، هر روز ب
یامن دچار مشکل م یطیمناسب در مح طیبه وجود آوردن شرا یمواقع برا یدر بعض یانسان حت رسد،یمشکل و ناممکن به نظر م

. به عالوه ستیانسان ن رامونیپ طیجز مح یزیبستر چ نی. اشودینم یمناسب متجل ی. ذهن آرام و متمرکز جز در آغوش بسترشود
 یو با معمار کندیاز فضا را جدا م یقسمت مناسب کند،یانسان ساخت و ساز م یخلق فضا سر و کار دارد. وقت وبا کنترل  یمعمار

. گذاردیم یبر جا یاتیح یبر همه اعضا یخطرناک و جد راتیمدت تاث یاسترس طوالن نی. همچندیگویپاسخ م شیازهایخود به ن
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(. 1396و مضطرزاده،  نهیک ی)ب افتدیبه خطر م یآنها از طرق مختلف یسالمت ابندیکاهش استرس ن یبرا یاگر مردم راه نیبنابرا
بر  یطیمح طیکه همچنان که اوضاع و شرا یااست به گونه هیدوسو یساخته بشر و کاربران فضاها، ارتباط یهاطیمح انیارتباط م

 طیانواع مح انی. در مدهدیقرار م ریرا تحت تأث به شدت کاربران فضا زین یساختمان یها یژگیو و طیاست، شرا رگذاریساختمان تأث
 ییباال تیباشد از اهم نیساکن یو روان یسالمت جسم یحام دیکه با ییبه عنوان فضا یسکونت یفضا تیفیمصنوع، بهبود ک یها

 یانیکمک شا نیساکن یو روان یدر جهت بهبود سالمت جسم تواندیفضا م نیحضور افراد خانواده در ا زانیم رایبرخوردار است؛ ز
بر سالمت  ییبسزا ریساخته شده بشر تاث یهاطیمح نیتربه عنوان مهم یمسکون یها(. مجموعه1398و همکاران، ی)جوان دینما

 ری. اکنون دشودیبر آن خالصه نم یو سقف واریدر ساختن چهار د یمسکون یهامجموعه یذهن افراد در جامعه دارد. امروزه معمار
به آن  گرید یمبتکرانه در کنار توجه به سالمت ذهن افراد، رنگ و لعاب یهاو طرح قهیو البته ذوق و سل یفناور ،است که هنر یزمان

در  ست،یز طیو رفاه، حفظ مح شیآسا ت،یمانند: امن یموارد شاخص تیرعا یمسکون یهامجموعه یمعمار یاست.در طراح دهیبخش
)آب( و یعیمانند نور، وزش باد و عناصر طب تیسا یعیاز عوامل طب دیمف یبردارهبهر گر،یکدیخدمت گرفتن فرم و عملکرد در کنار 

و  دهدیم شیرا افزا یمسکون یهاطیمح نیا تیفیمختلف ساخته شده، ک یانداز مناسب و عوامل مصنوع مانند رنگ و فضاهاچشم
است.  یستیبه حفظ تعادل و تداوم جهان ز تهوابس یانسان طیانسان و مح یداریپا یسالمت ذهن ساکنان را به همراه دارد. بقا

شرط با تحقق چهار اصل  نیاست. ا طیمختلف مح یهانظام انیم ایتعادل پو یبرقرار ،یطیمح یداریبه پا لیدر ن یشرط اساس
 یها طیدر مح ستیز طی. حفظ محشودیمحقق م یکیزیو ف یدر دو بعد روان شیو آسا تیامن ،ینظم اجتماع ،یاجتماع تیهو
 نیانداز مناسب در کنار مسائل مربوط به تامچشم جادیبا ا یمعمار ی. عناصر سبز در طراحکندیعناصر سبز را شاخص م یکونمس

طراح، تصورات و  شهیاند یندهی. فرم به عنوان نماگذاردیبر سالمت ذهن م یشگرف ریو فرم تاث یحفظ انرژ ،یخدمات یفضاها
تصور، انتخاب و  ؛یمعمار یموضوعات در روند طراح نیو پر بحث تر نیگفن از مهم تر انتوی. مبخشدیم تینیافکار طراح را ع

نقش کند.  یفایآن، ا یبرا یعملکرد را داشته باشد و هم چون ظرف رشیپذ تیدر ابتدا قابل دی. فرم مورد نظر باباشدیساخت فرم م
. تک عملکرد شودیم لیبه آن تحم یشده خارج فیداد تعر ارقر کیبه عنوان  باشدیکه هر فرم دارا م یمدرن، عملکرد کردیدر رو

خود عملکرد را  انیبرده است. پس در واقع فرم به ب نیمتنوع از ب یفضا را در قبول کارکردها یریمدرن، انعطاف پذ یبودن فضاها
موارد  ریو سا یساز طهمختلف، مصالح)همچون رنگ(، محو یها ی. عوامل شکل دهنده طرح ساختمان مانند کاربرکندیم نییتب

 یاز سه اصل حاکم بر معمار یکیصورت و ساختار به عنوان  یعملکرد در کنار دو واژه ی. واژهدهندیم لیفرم را تشک یکالبد
 یاند. مرورپرداخته یبه موضوع معمار هیزاو نیمطلوب، بارها از ا یمعمار نییاز معماران دوره معاصر در تب ی. تعدادشودیشناخته م

مفهوم بتوان  نیا حیدر تشر دیندارند. شا یکسانیاز عملکرد تصور مشترک و  زیکه آنان ن دهدیمعماران نشان م نیا یهاگفته رب
دوگانه است و همان مقدار که به  ینقش یدارا یبا موضوع طراح ینیکه در هم نش باشدیم یطراح ندیاز فرا یگفت: عملکرد قسمت

 یساختار طرح از لحاظ فن نه،یحاکم بر طرح هم چون بستر و زم طیبه شرا شود،یکاربران پرداخته م یاهازین نیپروژه در تام ییکارا
در کنار فرم، عملکرد  یعیعوامل طب ریمختلف و سا یروش کار فضاها نیینور، باد، تع یریتوجه دارد. به کارگ زین نیو ضوابط و قوان

 نیسالمت ذهن افراد را تأم یمسکون یمناسب مجموعه ها یزیطرح ر بیترت نی. بددهدیشکل م یمسکون یهادر مجموعه زیرا ن
 طیاز مح یدر شهر اصفهان به عنوان نمونه ا تونیز ی. مجموعه مسکونآوردیتر را به وجود مسالم یمسکون طیمح کیو  کندیم

 است.توجه شده ربرانسالمت ذهن کا تیفیک یآن در جهت ارتقا یکالبد طیمح یاست که در آن به طراح یمسکون یها
 

 در شهر اصفهان تونیز یمجموعه مسکون لیتحل -8
خانواده کم درآمد  500مجموعه جهت سکونت  نیا

شهر اصفهان  ران،یدر کشور ا متیارزان ق یدرمحله ا
در  تونیز یو اجرا شده است. مجموعه مسکون یطراح

رزمندگان  ابانیشهر اصفهان ـ تقاطع رباط اول و دوم ـ خ
و  1378در سال یو اجرا شده است. آغاز طراح یطراح

 (.1شکل) باشد یم1380شروع ساخت در سال 
انجام  یبنا توسط مسعود محمد نیا یو معمار یطراح

)زمستان یابانیبمهین میاقل یشده است. شهر اصفهان دارا
  .باشدیگرم وخشک( م یهاوتابستان یسرد و طوالن یها

 تونیز یمجموعه مسکون -1 شکل
و  جموعهمطبوع در م یوهوا هیاز نور مزاحم و تهو یریجلوگ یبنا در تابستان برا یدرطراح اهانیاستفاده از گ میبا توجه به اقل
شهرک  نیا یبناها  ی. معمار در طراحباشدیو ... مناسب م ییدما شیآسا یاز ورود باد سرد به بنا برا یریدر زمستان جلوگ

 لی) به دل کپارچهیحال  نیدر ع یچند حجم متفاوت ول قیمدرن با تلف یو معمار  یبوم _ یسنت یسبک معمار قیاز تلف یمسکون
مربع و  یو تکرار، تناسب در ارتفاع واحجام تکرار شونده احجام هندس تمیاستفاده از ر ،یدر طراح هاستفاده از مدول تکرار شوند

مجموعه استفاده شده است:  نیا یمعمار یکه در طراح یو بوم یسنت یو ...( بهره گرفته است. از جمله موارد معمار  لیمستط
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( وداالن یرانیا یسنت یخانه ها یدر معمار یی)درون گرا یمرکز اطیخنک نگه داشتن بنا در فصل گرم منطقه(، ح ی)برا ریبادگ
و  یوستگیپ جادیا یها برا اطیح نیا نیشده است( که ارتباط ب یاستفاده م یسنت یاز ارتباط که در  معمار یمسقف )نوع ییها

مطبوع در مجموعه و در  هیوخنک کردن و ته ی) در فصل گرم برا یاهیاستفاده از پوشش گ باشد،یارتباط درمجموعه و محوطه م
از ورود باد سرد به درون بنا و ... ( در مجموعه،  یریآفتاب به درون بنا و در فصل سرد جلوگ میاز تابش مستق یریجلوگ ییایزوا

 باشدیمنطقه( و ... م یبوم یباز و مسقف با توجه به معمار مهین یفضاها یو طراح جادیرواق ها )ا ،یعمود یاستفاده از بازشوها
 (.2)شکل

پروژه در شهر اصفهان و  یری)با توجه به قرارگ یاصفهان وهیش یسنت یسبک معمار یمجموعه مسکون نیا یمعمار یدر طراح
از  یکیسبک  نی)ا یاصفهان وهیبه ش یمعمار ینکات و دستاوردها یبه بررس لیدل نیبه هم خوردیبه چشم م زی( ن یبوم یمعمار
توسط معمار  تونیز یشهرک مسکون ینکات در طراح نیا یکه البته تمام میپردازیم زی( نباشدیم یاسالم یمعمار یهاسبک

ها و هندسه ساده و از شکل -2ها، فضاها چهار پهلو هستند.ساختمان شتریساده شدن طرح ها که در ب -1است: شده تیرعا
از  یریو بهره گ یبند مونیپ -4. استدهو نهاز کمتر ش ریدر تهرنگ ساختمان ها نخ  -3است. استفاده شده شتریشکسته ب یهاخط
و نرم  یمنحن یاحجام از گوشه ها یدر طراح نی. همچندیطرح در بناها هم آشکار گرد یسادگ -5. کسانی یهاها و اندازهاندام

چهار گوشه  دراستفاده شده است.  زیت یو گوشه ها ایبردن زوا نیاز ب یبرا گریکدیمورد سوم( در برخورد احجام با -پخ ی)گوشه ها
مثبت  ریو تاث یبه سمت داخل )حس دعوت کنندگ یبه شکل منحن ایگوشه بودن زوا زیبردن ت نیاز ب یبرا زین یمرکز اطیح یها

 (.3شکل) باشدیکاربران( م یبصر دیدر د
 

  
 محوطه مجموعه -3شکل یمرکز اطیح -2شکل

 
 اطیچهار ح یاست. مجموعه دارابهره گرفته شده زین یومحور یخط یپالن مجموعه از الگو تیسا یمعمار یدر طراح

و آب نما  یانداز هیو سا هیتهو یبرا یاهیاز پوشش گ نیو هچن باشدیگرم و خشک( م میاقل یدر معمار یی)درون گرا یمرکز
 لیدارد )مستط یدگیکش یو غرب یکه ضلع شرق باشدیم یطور نیاست. ابعاد زماستفاده شده زین یدر محور مرکز یدرمحوطه ساز
مجموعه  یدر ضلع شمال باشدیم یادیکردن مسافت ز یاز شمال به جنوب مجموعه مستلزم ط یدسترس لیدل نیشکل( به هم

 شیآسا لیو به دل ستاشده یتوسط معمار طراح یاصل ابانیضلع در جوار خ نیدر ا یاصل یقرار دارد پس ورود یاصل ابانیخ
در ضلع  یگرید یها یاز ورود ریمجموعه در رفت و آمد به مجموعه و کوتاه کردن مس تیجمع ادیاز ازد یریکاربران و جلوگ

 یسردر در ضلع شمال یدر طراح نیاستفاده شده است. همچن یمتر 10 ابانیدر جوار خ یضلع( و جنوب نیدر ا ی)دو ورود یشرق
 (.4)شکل است( بهره گرفتهیکنندگ دعوتمعمار از حالت تقعر )

 
 مجموعهپالن  -4 شکل
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 نیاز ا یاست. بعضبوده یمثبت در طراح اتینکات و خصوص یمشابه دارا به عنوان نمونه یمورد بررس یمسکون مجموعه
و مقابله با  دیخورش میتابش مستق یریجلوگ یدر حجم و خط آسمان برا بیتکرار و فراز و نش تم،یشامل: استفاده از ر اتیخصوص

استفاده  نیو همچن حیو تفر تیامن ش،یآسا جادیمختلف در جهت ا یهایبا کاربر تنوعم ینامناسب، استفاده از فضاها یعوامل جو
. باشدیم یمسکون یهادر ساکنان مجموعه دیو ام یسرزندگ جادیا یسبز برا یو مناسب، چشم انداز مناسب و فضا یاز مصالح بوم

موضوع سبب سالمت  نیکه هم شودیم یکونمس یهامجموعه یمعمار تیفیمثبت ذکر شده باعث ارتقاء ک اتیخصوص نیهمه ا
 .باشدیم زیو اضطراب ن یمانند: افسردگ یروان یهایماریذهن ساکنان و عدم ابتال به ب

 

 یریگ جهینت -9
یماریو عدم ب ییاست که باعث خودشکوفا طینسبت به مح یو روان یسازگار خوب جسم یهاحالت یسالمت ذهن به معنا

بر آن  یطیو مح یاجتماع ،یمتفاوت است و عوامل فرد ی. سالمت ذهن نسبت به سالمت عمومباشدیدر افراد م یروان یها
مناسب باعث  ییفضا جادیبا ا یطیاز عوامل مهم مح یکیبه عنوان  یکونمس یهامجموعه یطراح انیم نی. در اباشدیم رگذاریتاث

از عوامل  یکیبه عنوان  ی. طراحباشدیم یو روان یجسم یهایماریو رفع ب یافراد نسبت به زندگ یتمندیحس رضا تیتقو
 ادهیو با توجه به مباحث مهم پ کندیم فایتر اسالم یمجموعه مسکون کی جادیدر ا یموثر بر سالمت ذهن افراد، نقش مهم یطیمح

مختلف مسکن به همراه  یهاگونه جادیمختلط، ا یهایکاربر جادیا ها،یشبکه معابر و دسترس یوستگیاتصال و پ ،یمحور
با توجه به مباحث ذکر شده در  بیترت نی. بدپردازدیم یمصنوع موفق طیمح جادیو سبز به ا یعموم یمختلف و فضاها یهاشکل
 ج،یته جادیمناسب، ا یمعمار یگرفت که طراح جهیتن توانیم تونیز یمجموعه مسکون یو بررس یمسکون یهاهمجموع یطراح

 تیموجب تقو تیدر افراد را به دنبال دارد و در نها یو شاداب یتعمالت اجتماع شیافزا ت،یاحساس امن ،یکاهش اضطراب و افسردگ
 .شودیم یمجموعه مسکون کیو حفظ سالمت ذهن افراد در 
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد دو1400پاییز  (،26 )پیاپی: 4سال هفتم، شماره 

 
 

 

و ارائه راهکار توسط نرم افزار  میعوامل موثر بر اقل یو رتبه بند لیتحل
 : استان تهرانیمطالعه مورد؛ Climate Consultant یمیاقل یلیتحل

     

 1سحر لبافان
 09/06/1400تاریخ دریافت:  

 12/08/1400تاریخ پذیرش: 
 

  87357کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

توجه به  ،یکنترل و کاهش مصرف انرژ ست،یز طیدر حفاظت از مح داریپا ینقش طراح ییناساپژوهش به ش نیاهداف: ا
 داریتوسعه پا یدر راستا ینقش معمار و معمار تیها و در نهاآن یو کاربردها یورامکان بهره ر،یپذ دیتجد یهایانرژ

و  یانسان با حداقل مصرف انرژ شیآسا نیامکان تام یبررس» یکل یپژوهش در دو راستا نیا یپرداخته است. اهداف اصل
یم یبندطبقه «یمیاقل یطراح ینهیدر زم یشنهاداتیو ارائه پ حیصح یانتخاب الگو»و  «ستیز طیبه مح بیکاهش آس

 .شوند
 یمیاقل یهامولفه یریبا به کار گ ن،یو گرم شدن زم میاقل رییتغ یدهیپژوهش بر آن است که با توجه به پد نی: اهاروش

 راتییتغ یبه بررس 55 یاشر  یحرارت شیو مدل آسا  یمیاقل یلیو با استفاده از نرم افزار تحل ریاخ یهابوط به آمار سالمر
 تیتا چه اندازه قابل یقبل یمیاقل یکه راهکارها کندیساله، پرداخته و مشخص م 30حدود  یزمان یبازه کیدر  یمیاقل

 استناد و استفاده در ساختمان را دارد.
که  ییهاکه تعداد ماه دهدینشان م جیانتخاب و اهم نتا ،یپژوهش شهر تهران به عنوان مطالعه مورد نی: در اهاافتهی

 زانیم نیشتریدارند به ب یشیو سرما یشیگرما ریبه تداب ازیکه ن ییهادر آن برقرار بوده، کمتر شده و ماه شیآسا طیشرا
شده است تا  یو گردآور ییشناسا یمیاقل یلیتوسط نرم افزار تحل ییراهکارها وامکانات  ،یمیاست. مسائل اقل دهیخود رس

 یاز دو حوزه واکاو کیعناصر شاکله که در هر  یهایژگیو ،یفیو ک یکم ،یلیتحل ،یفیتوص یهایانجام بررس یدر ط
همساز با  یدر جهت طراح ییرهااها اثبات گشته، به منظور ارائه راهکآن ییکه اعتبار و روا ییهاشده؛ و آن دسته از داده

 ارائه گردد. شیسطح آسا شیبا هدف افزا م،یاقل
 ،ییگرما نیزم یاز انرژ یریگبهره تیاز نظر دما و رطوبت، تراکم مناسب خاک و قابل شیآسا طی: وجود شرایریگجهینت

نور آفتاب و وزش باد مطلوب از  مناسب از یریامکان بهره گ ،یاهیمتنوع گ یهاو امکان استفاده از گونه یخاک نسبتا غن
هوا  یچون گرما و خشک یشهر تهران و عوامل یمیاقل طیامکانات شرا طهیدر ح توانیدر تابستان را م یجبهه شمال غرب

هوا در  یو سرما یکم بارش نزوالت آسمان زانیگرم در تابستان، م یسرد در زمستان و بادها یدر تابستان، وزش بادها
 دانست. هاتیجزو محدود نتوایزمستان را م

 

 میعوامل موثر براقل ،یمیعوامل اقل یرتبه بند ،یحرارت شیآسا ،یمیاقل یطراح یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانیپارس، تهران، ا ینشگاه هنر و معماردا ،یو انرژ یگروه معمار ،یو انرژ یارشد معمار یکارشناس لیالتحصفارغ - 1
sahar.labbafan@pu.ac.ir 
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 مقدمه  -1
مروزه پیامدهایی نظیر آلودگی روزافزون هوا و محیط زیست، کاهش منابع طبیعی و بحران انرژی که ناشی از زندگی در دنیای ا

های انسان عصر حاضر تبدیل ترین دغدغهشد، باعث گردیده تا حفظ و پاسداری از منابع طبیعی به یکی از مهمباصنعتی امروز می
نگرش به رویکرد معماری  میان،در این یابد. ها در ارتباط باشد اهمیت بیشتری میاین دغدغه زمانی که با سالمتی انسان گردد.

برای رسیدن به این هدف از طریق افزایش . طراحی اقلیمی ای برخوردار استهدر بین متخصصان معماری از جایگاه ویژ اقلیمی
طورکلی هم سو شدن با ه های نو و بکارآیی ساختمان، صرفه جویی در مصرف انرژی، گام برداشتن در جهت استفاده از انرژی

مندی محیط و طبیعت آگاه باشد و از قانونانسان به عنوان بخشی از طبیعت اگر به اندازه کافی  .کندطبیعت، نقش مهمی ایفا می
های مالی و اقتصادی و پایداری در توسعه، محیطی سو سازد؛ ضمن راحتی، آسایش، صرفهئمی طبیعت همزندگی خود را با جریان دا

اعث بروز مطبوع، متنوع و دلپذیر در تمام فصول سال خواهد داشت در غیر این صورت با عدم توجه به شرایط اقلیمی در طرح، ب
ها خواهان زندگی همساز های اقتصادی و نیز بروز مسائل زیست محیطی و اجتماعی خواهد شد. اگر انسانمشکالت بسیار و هزینه

اند استفاده ها تجربه با طراحی اقلیمی و حس مکان به دست آوردهچه که نیاکانشان در پس سالبا محیط خود هستند؛ باید از آن
صورت بخش عظیمی از کیفیات پایدار به دست آمده از تجارب بشری را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت  نمایند؛ در غیر این

 تواند در بازه تولید فضاهای معماری در منطقه به کار گرفته شود.این تجارب عالوه بر کمک به توسعه پایدار، می
 

 هامواد و روش -2
گرفته شده و توسط نرم افزار تحلیلی  ره عنوان نمونه موردی، مورد مطالعه قرابر این اساس، در این پژوهش شهر تهران ب 

عوامل تاثیر گذار اصلی چون درجه حرارت، دمای تر و خشک، میزان انرژی دریافتی در ساعات آفتابی، انرژی زمین گرمایی،  اقلیمی
باد، مقایسه و توصیف گلباد در ماه های  رطوبت نسبی و دمای خشک، نمودار خورشیدی و زاویه سایبان متناسب، سرعت وزش

مختلف سال، بررسی و سپس به تحلیل نمودارهای شرایط آسایش و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار در تابستان و زمستان بر اساس 
رهایی های خروجی حاصل از نرم افزار پرداخته شده است. پس از بررسی موشکافانه، اهداف طراحی اقلیمی استخراج و راهکاداده

هایی های قابل انطباق با طراحی برگزیده شده است؛ تا در حد امکان ساختمانبرای بهبود محدودیت ها ارائه و از این میان، شاخصه
 های زیست محیطی را شکل دهد.های مکانیکی و در پی آن کاهش آلودگیترین نیاز به سیستمبا کم

 

 1نرم افزار تحلیلی اقلیمی بررسی نمودارهای اقلیمی شهر تهران بر اساس -3

 ی حرارتتحلیل نمودار درجه -3-1
در شهر تهران در میانه بهار  1با توجه به نمودار 

و اوایل پاییز )هنگام ظهر( و در اواخر تابستان 
)هنگام شب( شرایط آسایش برقرار است. سردی هوا 
درفصل زمستان و اواخر فصل پاییز باعث ایجاد 

ده آسایش در نمودار شده ی زیادی تا محدوفاصله
 است.

می توان نتیجه گرفت که حداکثر  1از نمودار 
درجه در مرداد و حداقل  35دما در شهر تهران حدود 

درجه در دی ماه و میانگین دما در شهر  1دما حدود 
 درجه می باشد. 4و حداقل  30تهران حداکثر 

 
 Climate consultantماخذ:  -: نمودار درجه حرارت1نمودار

فروردین، اردیبهشت، ؛ های سالسردترین ماهجزو  ، اسفندبهمن آذر، دی،های سال؛ ترین ماهخرداد، تیر، مرداد گرم
برقرار  در شب ماه شهریورو  در روز ماه اردیبهشتمی باشند. شرایط آسایش در  های سالماه ترینمعتدل مهر شهریور،

 باشد.می
 

 و دمای خشکتحلیل نمودارهای دمای تر  -2-1
از اوقات سال هوا سرد و  %58باشد، از اوقات سال در شرایط آسایش می %19توان نتیجه گرفت که شهر تهران می 2از نمودار 

درجه، در فروردین به جز در  21های دی، بهمن، اسفند، آبان و آذر دما بین صفر تا باشد. در ماهاز اوقات سال هوا گرم می 21%
شب هوا گرم و بقیه  11صبح تا  8باشد. در خرداد ماه از می 21زظهر )شرایط آسایش( بقیه اوقات دما بین صفر تا بعدا 4تا  2ساعت 

 8صبح تا  10صبح هوا گرم و بقیه اوقات روز و در شهریور ماه از  2صبح تا  7اوقات روز در آسایش قرار دارد. در تیر و مرداد ماه از 
 آسایش قرار دارد. شب هوا گرم و بقیه اوقات روز در

                                                           
1  - Climateconsultant 
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 Climate consultantماخذ:  -خشک در اوقات مختلف سال یتر و دما ی: دما2 نمودار

 

 
 Climate consultantماخذ:  -در اوقات مختلف سالتر و دمای خشک : مقایسه دمای3 نمودار

 

 آوری: نگارندگانجمع -و دمای خشک تر مقایسه دمای: 1 جدول

 های سالماه
 حداکثر 
 دمای تر

 حداکثر 
 دمای خشک

اختالف دو 
 های سالماه  دما

 حداکثر 
 دمای تر

 حداکثر 
 دمای خشک

اختالف دو 
 دما

 17 34 17 تیر 3 7 4 دی

 19 35 16 مرداد 3 7 4 بهمن

 15 30 15 شهریور 7 14 7 اسفند

 10 22 12 مهر 11 21 10 فروردین

 9 16 7 آبان 13 26 13 اردیبهشت

 5 9 4 آذر 17 33 16 خرداد

 
 یافت. توان به شرایط آسایش دست های گرم سال در تهران با استفاده از برودت تبخیری میدر ماه 3با توجه به نمودار 

 

 نمودار انرژی دریافتی در ساعات آفتابی -3-1
ترین جبهه برای ان مناسبدرجه گردش به سمت شرق( در تهر 15جبهه جنوب )تا وان نتیجه گرفت که تمی 4از نمودار 

 دیوارهاست. )بیشترین جذب انرژی در زمستان و کمترین جذب انرزی در تابستان( را دارد.دهی جهت
 

 نمودار انرژی زمین گرمایی -4-1
های متری زمین در شهر تهران زمستان 4توان نتیجه گرفت که در عمق می (5نمودار ) با توجه به نمودار انرژی زمین گرمایی

زایش یابد نوسان دمایی کمتر متری وجود دراد. هرچقدر عمق زمین اف 2و  5/0تری نسبت به عمق های خنکتر و تابستانگرم
 کند.تری تغییر میشود و دمای هوای عمق زمین با روند نامحسوسمی
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 Climateماخذ:  -)سطوح نارنجی رنگ نمودار(افتی از دیوارهای مختلف در تهران مقایسه میزان انرژی دری: 4نمودار 

consultant 
 

 
 Climate consultantماخذ:  -متری 0.5و  2، 4ه انرژی زمین گرمایی در سه عمق : مقایس5 نمودار

 

 نمودار رطوبت نسبی و دمای خشک  -5-1
 

 
 Climate consultantماخذ:  -: رطوبت نسبی و دمای خشک6 نمودار

 

های سال ترین ماهرصد می باشد. و خشکد 85تا 55های سال آذر، دی، بهمن که رطوبت نسبی در آن بین ترین ماهمرطوب
های آبان، آذر، دی و بهمن دمای خشک کم بوده و در ماهدرصد می باشد.  55تا  25خرداد، تیر، مرداد که رطوبت نسبی بین 

های مرداد، شهریور، . در ماهدرصد( 30-60)رطوبت مناسب حدود  باشدصبح به بعد مناسب می 10رطوبت نسبی حدودا از ساعت 
های باشد. در ماهدرصد نیز رسیده است که نامناسب می 20درجه و رطوبت نسبی به کمتر از  40تا 20یر و خرداد دمای خشک بین ت

 تر است.مهر، اسفند، فروردین اردیبهشت دما و رطوبت نسبی به شرایط آسایش نزدیک
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 نمودار خورشیدی با سایبان -6-1

  
 -بهار و زمستان : زاویه سایبان متناسب با فصل7نمودار

 Climate consultantماخذ:

 -: زاویه سایبان متناسب با فصل پاییز و تابستان8نمودار

 Climate consultantماخذ: 
 

با توجه به نمودارهای پیشین )بهترین زاویه سایبان متناسب با فصل پاییز و تابستان و بهترین زاویه سایبان متناسب با بهار و 
 های جنوبی در تهران مناسب است.درجه برای پنجره 60ها، سایبان افقی با زاویه آن زمستان( و مقایسه

 

 
 Climate consultantماخذ:  -پذیر و برگ ریز در ضلع جنوبی در مجاورت بنا: تاثیر کاشت گیاهان خزان9نمودار

 
چون سایبان را ایفا کرده و از ورود نور پذیر و برگ ریز در محدوده ضلع جنوبی در مجاورت بنا نقشی همکاشت گیاهان خزان

 آورد.خورشید به داخل بنا در فصل تابستان جلوگیری به عمل می
 

 نمودار گلباد  -7-1
 آوری: نگارندگانجمع -مقایسه و توصیف گلباد شهر تهران :2جدول

 نمودار گلباد توصیف ماه نمودار گلباد توصیف ماه

 دی

باد غالب از طرف غرب  -
 وزد.می
متر بر  16بیشترین سرعت  -

 ثانیه
درجه  21دمای آن زیر  -

 )سرد و نامطلوب(
  رطوبت نسبی مناسب -

 تیر

باد غالب از شمال  -
 غربی

 38تا  27دمای آن  -
 درجه )گرم

در اکثر اوقات هوا  -
  خشک است.

 بهمن

باد غالب از غرب و شمال  -
 وزدغربی می

متر  15سرعت باالیی دارد،  -
 بر ثانیه

 تواتر زیاد -
 درجه  21دمای زیر  - 
  رطوبت نسبی مناسبی دارد. -

 مرداد

باد غالب از جنوب و  -
 جنوب شرقی

 متر بر ثانیه 8سرعت  -
 دمای زیاد -
  گرم و خیلی خشک -
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 نمودار گلباد توصیف ماه نمودار گلباد توصیف ماه

 اسفند

باد غالب از غرب )تا  -
حدودی شمال غربی و جنوب 

 غربی(
 سرعت زیاد -
 تواتر زیاد -
 درجه 21دمای زیر  -
  رطوبت نسبی مناسبی دارد. -

 شهریور

 باد غالب از جنوب -
دمای باال ولی در  -

 تربعضی اوقات خنک
باد دیگری هم از  -

شود که شمال وزیده می
تواتر قابل توجهی دارد و 
خنک است ولی سرعت 

 کمی دارد
 

 فروردین

باد غالب از غرب )تا  -
حدودی شمال غربی و جنوب 

 غربی(
 سرعت زیاد -
 درجه 21مای زیر د -
  رطوبت نسبی مناسبی دارد. -

 مهر

باد غالب از غرب و تا  -
 حدودی از شمال غربی

 خنک و مرطوب -
متر بر  16سرعت باال  -

 ثانیه و تواتر زیاد
 

 اردیبهشت

 باد غالب از غرب -
 سرعت زیاد -
درجه  27تا  21دمای آن  -

 است. 
  رطوبت نسبی مناسبی دارد. -

 آبان

شمالی: تواتر زیاد باد  -
متر بر  6و سرعت کم 

 ثانیه
باد غرب: تواتر زیاد و  -

 سرعت بیشتر
هر دو باد خنک و  -

 مرطوب
 

 

 خرداد

 باد غالب از غرب -
 سرعت زیاد -
 تواتر زیاد -
درجه  38تا  27دمای آن  -

 )گرم(
  هوا خشک است. -

 آذر

باد غالب از غرب و  -
تا حدودی از شمال 

 غربی
مالی خنک بادی ش -

 .و مرطوب است
 

 
جهت وزش باد از شمال غربی که در برخی اوقات خشک می باشد و  تابستان فصلاز جدول فوق می توان نتیجه گرفت که در 

 دمایمطلوب و سرعت متوسط دارد و بادی که از جبهه جنوب شرقی می وزد خشک و گرم با سرعت متوسط و باد نامطلوبی است.
 بی مرطوب، سرد با سرعت زیاد و نامناسب می باشد. در زمستان باد غر

 

 نمودار سرعت باد -8-1
ی شمال غربی و گیری کرد که با تعبیه پنجره و یا بادگیر در جبههتوان نتیجهاز نمودارها و جداول گلباد شهر تهران می

گیری را از توان بهترین بهرهافظت از بنا با قرار دادن فضاهایی چون انباری، پارکینگ در برابر وزش باد غرب و جنوب شرقی میمح
 وزش بادها کرد. 

 

 
 Climate consultantماخذ:  -های مختلف سالدر ماه سرعت باد -10ار نمود
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ها در تابستان و زمستان بر بررسی نمودارهای شرایط آسایش و تحلیل و رتبه بندی آن -2

 های خروجی حاصل از تحلیل نرم افزاراساس داده
های نرم افزار تحلیلی عوامل موثر در ایجاد شرایط آسایش در اقلیم تهران، در چهار فصل گرم و سرد سال بر اساس داده

 ( در نمودارهای زیر مشخص گردیده است. Climate Consultantاقلیمی )

 
 Climate consultant ماخذ: -ماه سرد سال )آذر، دی، بهمن، اسفند( 4شرایط آسایش در شهر تهران در  :11 نمودار

 

ماه  4دسته بندی عوامل موثر در ایجاد شرایط آسایش )داده های خروجی از نرم افزار(در شهر تهران در : 3 جدول

 آوری: نگارندگانجمع -سرد سال )آذر، دی، بهمن، اسفند(

 عوامل موثر در ایجاد شرایط آسایش
میزان 

 اثرگذاری
 عوامل موثر در ایجاد شرایط آسایش

 میزان
 اثرگذاری

   12.2% های رو به خورشیدطراحی پنجره -9   0.2% آسایش در شرایط عادی -1

  0% هااستفاده از سایبان برای پنجره -2
های ایستای خورشیدی با جرم استفاده از سامانه -10

 حرارتی کم
%16.2   

 0% مصالح با جرم حرارتی باال -3
 رمهای ایستای خورشیدی با جاستفاده از سامانه -11

 حرارتی باال
%8.7   

مصالح با جرم حرارتی باال که در شب انرژی جذب  -4
 کندشده را منتقل می

   1.4% محافظت در برابر باد -12 %0

 0% ایجاد رطوبت با دستگاه -13 0% برودت تبخیری مستقیم -5
 0% رطوبت زدایی -14 0% ایاستفاده از برودت تبخیری دو مرحله -6
 0% خنک کردن با رطوبت زدایی -15 0% ه طبیعیایجاد تهوی -7
   73.8% گرم کردن همراه با افزایش رطوبت -16 0% تهویه با استفاده از دستگاه -8

 

 
 Climateماخذ:  -ماه گرم سال )خرداد، تیر، مرداد( 3نمایش شرایط آسایش در شهر تهران در  :12 نمودار

consultant 
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 -ماه گرم سال )خرداد، تیر، مرداد( 3در شهر تهران در  در ایجاد شرایط آسایش دسته بندی عوامل موثر: 4 جدول

 آوری: نگارندگانجمع
 میزان اثرگذاری عوامل موثر در ایجاد شرایط آسایش اثرگذاریمیزان  عوامل موثر در ایجاد شرایط آسایش

   2.8% های رو به خورشیدطراحی پنجره -9 29.6% آسایش در شرایط عادی -1

  39.9% هااستفاده از سایبان برای پنجره -2
های ایستای خورشیدی استفاده از سامانه -10

 با جرم حرارتی کم
- 

 - مصالح با جرم حرارتی باال -3
های ایستای خورشیدی استفاده از سامانه -11

 با جرم حرارتی باال
%2.5   

مصالح با جرم حرارتی باال که در شب انرژی  -4
 کندمنتقل میجذب شده را 

   - محافظت در برابر باد -12 -

 - ایجاد رطوبت با دستگاه -13 66.9% برودت تبخیری مستقیم -5
  0.4% رطوبت زدایی -14 - ایاستفاده از برودت تبخیری دو مرحله -6
 - خنک کردن با رطوبت زدایی -15 13.4% ایجاد تهویه طبیعی -7
   - گرم کردن همراه با افزایش رطوبت -16 - تهویه با استفاده از دستگاه -8
 

 توصیف، تجزیه و تحلیل و بررسی نمودارهای شرایط آسایش در تابستان و زمستان   -3
ر در شرایط عادی د %0.2ماه سرد سال آذر، دی، بهمن و اسفند،  4با توجه به نتایج تحلیل نمودارهای فوق در شهر تهران در 

های رو به خورشید، استفاده از توان از راهکارهایی چون طراحی پنجرهشتر این شرایط میآسایش هستیم و برای ایجاد بی
های ایستای خورشیدی با جرم حرارتی باال، محافظت ساختمان فاده از سامانههای ایستای خورشیدی با جرم حرارتی کم، استسامانه

 در برابر باد، گرم کردن همراه با افزایش رطوبت در صورت نیاز استفاده نمود.
در شرایط آسایش هستیم. با استفاده از راهکارهای ایستایی چون  %29.6ماه گرم سال خرداد، تیر و مرداد در حالت عادی  3در 

های رو به خورشید، استفاده ها، استفاده از برودت تبخیری مستقیم، ایجاد تهویه طبیعی، طراحی پنجرهتفاده از سایبان برای پنجرهاس
 توان در سه فصل گرم سال به شرایط آسایش رسید. های ایستای خورشیدی با جرم حرارتی باال، رطوبت زدایی میاز سامانه

ها، مصالح با جرم حرارتی باال، استفاده از برودت تبخیری تایی چون: استفاده از سایبان برای پنجرهبا استفاده از راهکارهای ایس
های ایستای خورشیدی با جرم حرارتی کم، های رو به خورشید، استفاده از سامانهمستقیم، ایجاد تهویه طبیعی، طراحی پنجره

به شرایط آسایش خواهیم  %89.5باال و محافظت ساختمان در برابر باد های ایستای خورشیدی با جرم حرارتی استفاده از سامانه
 رسید. 
 

 عوامل موثر در ایجاد شرایط آسایش در اقلیم شهر تهران -4
برودت ، هااستفاده از سایبان برای پنجرههای ایستای خورشیدی، ، استفاده از سامانهاستفاده از مصالح با جرم حرارتی باال

های رو به طراحی پنجره، تهویه با استفاده از دستگاه، ایجاد تهویه طبیعی، ایفاده از برودت تبخیری دو مرحلهاست، تبخیری مستقیم
 محافظت در برابر باد، ایجاد رطوبت با دستگاه، رطوبت زدایی، گرم کردن همراه با افزایش رطوبت در زمستان.، خورشید
 

 در شهر تهران اولویت دهی عوامل موثر در ایجاد شرایط آسایش -5
گیری از انرژی خورشید در گرمایش، محافظت کاهش اتالف حرارت ساختمان، کاهش تاثیر باد در اتالف حرارتی، بهره

ساختمان در برابر تابش آفتاب، محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج، افزایش رطوبت هوا، بهره گیری از بادهای خنک 
 .گیری از نوسان روزانه دماکننده شمالی در فصول گرم، بهره 

 

 رافزاراهکارهای اقلیمی پیشنهادی برای شهر تهران توسط نرم  -6

 Climate consultantماخذ:  -: راهکارهای پیشنهادی برای اقلیم شهر تهران5جدول

 توضیحات تصویری راهکارها توضیحات تصویری راهکارها

 به وجود آوردن تهویه عمودی

 

ین در های روی زمناهمواری
مجاورت ساختمان، بارهای 
گرمایی را در آب و هوای خیلی 

 دهد.گرم و خشک کاهش می
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 توضیحات تصویری راهکارها توضیحات تصویری راهکارها

قرار دادن پارکینگ یا انبار به 
عنوان عایق در سمتی از 

 وزد.ساختمان که باد سرد می

 

ی استفاده از شیشه در جبهه
جنوبی برای به حداکثر رساندن 
تابش خورشیدی در زمستان و 

به منظور ایجاد طراحی سایبان 
 سایه

 

مرطوب کردن هوای خشک از 
ی آب یا آبفشان طریق فواره
که وارد ساختمان قبل از آن

 شود.
 

ی مجدد از گرمای تابشی استفاده
ناشی از چراغ، انسان و تجهیزات 

 در زمستان

 

ها با بیرون زدگی )ایجاد پنجره
فضای نیمه باز و ایجاد سایبان( 

وذ گرمای برای جلوگیری از نف
 تابستان به داخل

 

به کار گیری سقف مسطح با 
 رنگ روشن

 

نفوذ گرمای خورشید به 
فضاهای داخلی در زمستان و 
تعبیه درخت و سایبان در 

 تابستان
 

استفاده از مصالح با جرم حرارتی 
باال و کم شدن سطح خارجی 

 ساختمان و ایجاد سایه

 

استفاده از مصالح با رنگ روشن 
 د با جرم حرارتی باالو موا

 

ها و جهت گیری مناسب پنجره
استفاده از سایبان به منظور ایجاد 

 تهویه طبیعی مناسب
 

استفاده از پالن داخلی باز 
دار( به )پنجره و درهای کرکره

 منظور ایجاد تهویه

 

ی خنک استفاده از سامانه
 ی تبخیریکننده

 

های تعبیه شیشه در جبهه
 جنوبی ساختمان

 

به کار گیری حیاط مرکزی درخت 
 کاری شده با حوض آب

 
 
 های اقلیمی در شهر تهرانامکانات و محدودیت -7

گیری از انرژی زمین تراکم مناسب خاک و قابلیت و بهره، امکانات: وجود شرایط آسایش هم از نظر دما و هم از نظر رطوبت
وزش باد مطلوب از ، امکان بهره گیری مناسب از نور آفتاب، ای متنوع گیاهیهخاک نسبتا غنی و امکان استفاده از گونه، گرمایی

  جبهه شمال غربی  در تابستان
میزان کم ، وزش بادهای سرد در زمستان و بادهای گرم در تابستان، گرما و خشکی هوا در تابستان: هامحدودیت

      سرمای هوا در زمستان، بارش نزوالت آسمانی
 

 یمی شهر تهرانطرح کلی اقل -8
های اقلیمی موجود در شهر تهران که در بخشهای قبلی به آن اشاره شد و دسته بندی اهداف با توجه به امکانات و محدودیت

گیری از انرژی خورشیدی، محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب، حوزه که شامل کاهش اتالف حرارت ساختمان، بهره 8در 
، کننده شمالی در فصول گرمگیری از بادهای خنکهوای گرم خارج، افزایش رطوبت هوا، بهرهمحافظت ساختمان در برابر 

باشد؛ طرح کلی اقلیمی شهر تهران به منظور طراحی هرچه هماهنگ تر با مسائل اقلیمی در پنج گیری از نوسان روزانه دما میبهره
شکل و تناسبات کلی فضاها، شکل و تناسبات و محل ی جهت گیری و قرار گیری حجم، شکل و تزیر مجموعه شامل نحوه

 شده است.گرد آوری  استقرار  فضاها، مصالح، رنگ و اجزا، شکل و تناسبات و محل استقرار  فضاها، به تفضیل
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 ی جهت گیری و قرار گیری حجم نحوه -8-1
 به منظور دستیابی به اهداف:

 درجه به سمت شرق 30تا  15جهت گیری به سمت جنوب کاهش اتالف حرارت ساختمان: 
قرارگیری ساختمان در قسمت فوقانی شیب، قرارگیری در دامنه پشت به باد، قرارگیری در  کاهش تاثیر باد در اتالف حرارتی:

 داخل زمین 
درجه انحراف به شرق و  30روی هم شمالی، جنوبی  با حداکثر طراحی دو جبهه باز روبه: گیری از انرژی خورشیدیبهره

 غربی -گی شرقیکشید
 ایجاد زیرزمین -فرو رفتن حیاط در زمین به صورت گودال باغجه :محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب

 ترین نقطه شیبقرارگیری در پایین: محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج
ایجاد ، ی در جهت باد تابستان بعد از آبقرارگیر -ترین نقطه شیب در جهت باد مطلوبقرارگیری در پایین: افزایش رطوبت هوا

ایجاد زیرزمین با  -استفاده از برودت تبخیری -ایجاد آب انبار -استفاده از برودت تبخیری -ایجاد حوضخانه -های عمیقسرداب
 هایی به سمت حیاطدریچه
 

 کل، تشکل و تناسبات کلی فضاها -8-2
 به منظور دستیابی به اهداف:
قرارگیری فضاهای کم ، کم شدن سطح خارجی ساختمان -طراحی پالن متراکم و فشرده : انکاهش اتالف حرارت ساختم

 های در تماس با وزش باد سرد زمستانیاهمیت مثل انبار و پارکینگ به عنوان عایق حرارتی در جداره
 بهه روبه باداستفاده از فضای انبار  در ج، های متراکم و فشردهساختمان: کاهش تاثیر باد در اتالف حرارتی

 های شمالی و جنوبیایجاد پنجره در جبهه -کشیدگی شرقی و غربی پالن: گیری از انرژی خورشیدیبهره
، استفاده از حیاط مرکزی -کم شدن سطح خارجی ساختمان -پالن متراکم و فشرده  :محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب

 ر فضای باز مرکزی و استقرار فضاهای کم اهمیت در حاشیه ساختمانتشکل بسته در اطراف فضای باز و سیرکوالسیون د
استفاده از حیاط مرکزی، تشکل بسته در اطراف فضای باز و  -درونگرا : محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج

 سیرکوالسیون در فضای باز مرکزی
 

 شکل و تناسبات و محل استقرار انواع فضاها -8-3
 اهداف:به منظور دستیابی به 

 طراحی فضای بسته در چهار طرف حیاط کاهش اتالف حرارت ساختمان:
 تعبیه گلخانه در ضلع جنوبی بنا: گیری از انرژی خورشیدی در گرمایشبهره

های طراحی فضای بسته در چهار طرف حیاط، ایجاد معابر پر پیچ و خم و تعبیه حیاط محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب:
های داخلی یا گشودن فضاهای اصلی به حیاط -های داخلی گشودن فضاهای اصلی به حیاط -صورت نارنجستان کوچکتر به

 فضاهای باز داخل سایه
 فضای بسته در چهار طرف حیاططراحی  محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج:

 شده، تعبیه حوض و فوارهحیاط مرکزی درختکاری : افزایش رطوبت هوا
فضاهای نیمه باز ، طراحی طراحی فضاهای بسته در دو یا چند طبقه: کننده شمالی در فصول گرمگیری از بادهای خنکبهره

 مقابل فضاهای بسته خصوصا در جبهه رو به جنوب
 

 مصالح، رنگ و اجزا -8-4
 به منظور دستیابی به اهداف:

  کاهش اتالف حرارت ساختمان:
 استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی باال.  -های حرارتیقدیوارها، سقف، کف: استفاده از عای -

 محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب: 
 نمای روشن و سفید دیوار: -
اندازی، استفاده از  سقف: اجزای ساختمانی دو پوسته، ایجاد تهویه طبیعی، جان پناه بلند برای سایه -

 عایق حرارتی رنگ روشن  
ه از دیوار، سقف، کف: استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی و جرم باال، استفادزانه دما: گیری از نوسان روبهره 

 .مصالح با زمان تاخیر مطلوب
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 ل و تناسبات و محل استقرار منافذشک -8-5
 به منظور دستیابی به اهداف:

تعبیه ورودی  -و باد سرد زمستانی های شنطراحی منافذ رو به حیاط برای حفظ از طوفان کاهش تاثیر باد در اتالف حرارتی:
 در نمای پشت به باد

 تعبیه پنجره کشیده در جبهه طولی ساختمان گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش:بهره
استفاده از  -ها در تمام جهات و قرارگیری در قسمت فوقانیحداقل مساحت پنجره محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب:

 های ارسیپنجره
 : ایجاد هواکش و منفذ در راس زیر گنبدهاافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارجمح

 نشیناستفاده از بادگیر در بخش تابستان کننده شمالی در فصول گرم:گیری از بادهای خنکبهره
 

 نتیجه گیری -9
اسایی، تحلیل و رتبه بندی شن -2تحلیل و بررسی اقلیم شهر تهران  -1به طور کلی در این تحقیق سه هدف کلی شامل 

 ارائه راهکارها به منظور ایجاد آسایش حرارتی دنبال شده است. -3میزان اثر گذاری عوامل موثر در ایجاد شرایط آسایش 
گیری از انرژی زمین گرمایی، وجود شرایط آسایش هم از نظر دما و هم از نظر رطوبت، تراکم مناسب خاک و قابلیت بهره

های متنوع گیاهی، امکان بهره گیری مناسب از نور آفتاب و وزش باد مطلوب از جبهه امکان استفاده از گونه خاک نسبتا غنی و
توان در حیطه امکانات شرایط اقلیمی شهر تهران و عواملی چون گرما و خشکی هوا در تابستان، شمال غربی در تابستان را می

توان جزو تان، میزان کم بارش نزوالت آسمانی و سرمای هوا در زمستان را میوزش بادهای سرد در زمستان و بادهای گرم در تابس
 توان در پنج حیطه که شامل:محدودیت ها دانست. ارائه راهکارها به منظور تبدیل این محدودیت ها به فرصت را می

شرق، قرارگیری در  درجه به سمت 30تا  15حجم که شامل: جهت گیری به سمت جنوب  ی جهت گیری و قرارگیرینحوه-1
غربی، فرو  -درجه انحراف به شرق و کشیدگی شرقی 30روی هم شمالی، جنوبی با حداکثر داخل زمین، طراحی دو جبهه باز روبه

های عمیق، ایجاد رفتن حیاط در زمین به صورت گودال باغجه، قرارگیری در جهت باد مطلوب تابستان بعد از آب، ایجاد سرداب
 هایی به سمت حیاط.  ه از برودت تبخیری، ایجاد آب انبار، ایجاد زیرزمین با دریچهحوضخانه، استفاد

که شامل: پالن متراکم و فشرده، کم شدن سطح خارجی ساختمان، قرارگیری  شکل، تشکل و تناسبات کلی فضاها-2
وزش باد سرد زمستانی، کشیدگی های در تماس با فضاهای کم اهمیت مثل انبار و پارکینگ به عنوان عایق حرارتی در جداره

های شمالی و جنوبی، استفاده از حیاط مرکزی، درونگرایی و تشکل بسته در اطراف شرقی و غربی پالن، ایجاد پنجره در جبهه
 فضای باز، سیرکوالسیون در فضای باز مرکزی و استقرار فضاهای کم اهمیت در حاشیه ساختمان.

که شامل: فضای بسته در چهار طرف حیاط، تعبیه گلخانه در ضلع جنوبی بنا، واع فضاها شکل و تناسبات و محل استقرار ان -3
های داخلی یا فضاهای های کوچکتر به صورت نارنجستان، گشودن فضاهای اصلی به حیاطایجاد معابر پر پیچ و خم و تعبیه حیاط

بسته در دو یا چند طبقه، فضاهای نیمه باز مقابل  باز داخل سایه، حیاط مرکزی درختکاری شده، تعبیه حوض و فواره، فضاهای
 فضاهای بسته خصوصا در جبهه رو به جنوب. 

های که شامل: استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی و جرم باال در کف، سقف، دیوار، استفاده از عایقمصالح، رنگ و اجزا  -4
اندازی، استفاده از مصالح با زمان تاخیر جان پناه بلند برای سایهحرارتی، سقف و نمای روشن و سفید، اجزای ساختمانی دو پوسته، 

 مطلوب.
های شن و باد سرد زمستانی، تعبیه که شامل: منافذ رو به حیاط برای حفظ از طوفانشکل و تناسبات و محل استقرار منافذ -5

ها در تمام جهات و قرارگیری در احت پنجرهورودی در نمای پشت به باد، تعبیه پنجره کشیده در جبهه طولی ساختمان، حداقل مس
نشین های ارسی، ایجاد هواکش و منفذ در راس زیر گنبدها، استفاده از بادگیر در بخش تابستانقسمت فوقانی، استفاده از پنجره

 تقسیم بندی نمود.
 

 منابع 
، صرفه جویی در مدیریت 1383میری، مطلب،  امانی، سعید و باقری، محمد و توکلی، احمد رضا و زیاری، محمد تقی و -1

 های حرارتی، چاپ اول، تهران: سازمان بهره بری انرژی ایرانانرژی در سیستم
 های علوم زمین شناسیپایگاه ملی داده -2
رک ی سایبان خورشیدی متح، طراحی بهینه1391پرهیزگار، ترنم و جعفریان، هامون و کیاالشکی، یاسر و سبوحی، یداهلل،  -3

 96تا  81، 1، شماره15به همراه تولید برق و اثر آن روی جریان انرژی یک اتاق اداری مشخص، نشریه انرژی ایران، دوره 
، مصالح هوشمند و نقش آن در معماری، فصلنامه مسکن و محیط و 1388حاج ابوطالبی، الناز و گرجی مهلبانی، یوسف،  -4

 81تا  66، 127روستا، شماره 
 ، اصول و کاربرد انرژی خورشیدی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور1380سقطی، اصغر، حاج  -5
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، مصالح دوستدار محیط زیست، اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در 1390زارعی، شایالن و نبی میبدی، مرضیه،  -6
 10تا  1نگهداشت انرژی، 

 حداقل انرژی، شرکت نگاه شرقی سبز، معماری با 1381صابری، ا و صانعی، پ،  -7
 32تا  17، 139، تاملی در مصالح بوم آورد روستا، مسکن و محیط روستا، شماره 1391صادق پی، ناهید،  -8
ی های دو حداره در ساختمان از نظر مصرف انرژی، ماهنامه، بهینه سازی و بررسی تاثیر پنجره1392صباغی، محمد علی،  -9

 38تا  32 ،9ساختمان، شماره 
طاهباز، منصوره و جلیلیان، شهربانو، اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه  -10

 شهید بهشتی
 ، طراحی اقلیمی، انتشارات دانشگاه تهران1372قبادیان، وحید و مهدوی، محمد،  -11
انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،  322ایی طراحی اقلیمی، نشریه ، پهنه بندی و راهنم1379کسمایی، مرتضی،  -12

 چاپ اول
های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ، اصول سامانه1391مفیدی شمیرانی، مجید و سراج، فاطمه و وکیلی نژاد، رزا،  -13

 147 -159 ،5پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره -ایران، نشریه علمی
 ، بادخان )مالحظات کالبدی باد در ساختمان(، ترجمه احمدی نژاد، م، نشرخاک1381مک کارتی، ب،  -14
های کنترل محیط زیست و تنظیم شرایط محیطی در ساختمان، ترجمه کی نژاد. م و آذری. ر، ، سیستم1382مور، ف،  -15

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز
های پاک تنها راه حل حفظ محیط زیست، همایش ملی ، استفاده بهینه و موثر از انرژی1387 مهدی زاده سراج، فاطمه، -16

 سوخت، انرژی و محیط زیست، تهران
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