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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد یک1041بهار  (،82)پیاپی:  1سال هشتم، شماره 

 
 

 

در  یساختمان ساز شرفتیدر پ ینقش تکنولوژ لیو تحل یبررس

 دوم یدوره پهلو یمعمار

     

 2*امیر صناعی، 1محمد صادق حایری زادهسید
 05/12/1400تاریخ دریافت:  

 21/01/1401تاریخ پذیرش: 
 

  42224کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

  گاهیتا جا ردیقرار گ یمورد بررس یاز لحاظ رشد صنعت رانیمعاصر ا یکشورها الزم است معمار یبا توجه به رشد صنعت
 یمقاله به شناخت و بررس نیدر ا نیروش شود بنابر ا ندهیو نکات ضعف و قوت مشخص گردد و چشم انداز آ یکنون

ساختمان از  یساز یصنعت شرفتیقرار گرفته است که روند پ لیمورد تحل یتکنولوز شرفتیدوم از منظر پ یپهلو یمعمار
-یریتفس ،یبیحاضر با روش ترک قیمعاصر فراهم گردد. تحق یبا معار سهیمشخص شود و امکان مقادوره قبل از انقالب 

مطلوب با  جیبه نتا یابیاطالعات انجام شده است .در جهت دست لیو تحل یدر گردآور یفیغالب ک کردیو رو یخیتار
دوم  مورد  یساخته شده در دوره پهلو یساختمانه ها یگذشتگان و بررس قاتیتحق یبرو یو کتابخانه ا یمطالعات اسناد

ساخت و در کل نکات قوت و  یتکنولوژ شرفتیگذار در پ ریتأث یقرار گرفته است و فاکتورها لیو تحل هیو تجز یبررس
 شیپ یو نماها یو فلز یساخته بتن شیپ یاز سازه ها تفادهاست.اس دهیمطالعات استخراج گرد نیاز ا یضعف معمار

در ساخت بناها مورد استفاده قرار گرفت. از  یا شهیش ینماها ان،یبتن نما ض،یعر یها شهیمانند ش دیساخته، مصالح جد
همگام  شرفتیپ نهیباشد که زم یم یخارج یبا شرکت ها یدوره همکار نیدر ا یتکنولوژ یریعوامل به کار گ نیمهم تر

 یدوره پهلو یو ساخت در معمار یدانش طراحفراهم کرد و سبب رشد  رانیتک را در ا یو ها یالملل نیب یبا سبک ها
 دوم شد.

 

 معاصر یمعمار ،یساختمان ساز ،یدوم، تکنولوژ یپهلو یمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  رانیا س،یپرد ،یدانشگاه آزاد اسالم س،یواحد پرد ،یتخصص یدکتر یدانشجو -1

 a.sanaee(at)iau.ac.ir)مسئول مکاتبات(  رانیا س،یپرد ،یدانشگاه آزاد اسالم س،یواحد پرد ،یگروه معمار ار،یاستاد -8
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 مقدمه  -1
رشد  یاز شاخصه ها یکیشود و یمحسوب م یشدن در هر کشور یو صنعت شرفتیپ یمشخصه ها نیاز مهم تر یتکنولوژ

 یدوره ها یدر دوره ها رانیکشور ا یمعمار است. یبه کار گرفته در ساختمان ساز ینحوه احداث ساختمان و و تکنولوژ یصنعت
روند در  نیداشته است، اما ا یمنطق ینموده است، که با زمان قبل و بعد از خود رابطه ا یو مستمرط نیروند مع کیاز  شهیقبل هم

 یبر آثار معمار وثراز عوامل م یبه برخ یلیتحل کردیدارد با رو یپژوهش سع نی(. ا1232،یاست.)ثبات ثان افتهیدوره معاصر تداوم ن
 معاصر بپردازد. یدوره  یساز یو صنعت یاز جمله نقش تکنولوژ

به "ساخت است. تکنولوژیسازه و رینظ بنا ۀو عوامل سازند یمعمار یهنر طراح انیم ۀرابط یبررسدر زمینه حاضر  پژوهش
در واقع، خوانش  کیکتونتاست.  ساختمانفاهیم و م یعوامل فن ۀهنرمندان بیترک یبه معنا یمعمارنولوژی مفهوم تکت ،یعبارت
آنها سازه ای  غرب و ملزومات فناورانه و ۀشرفتیپ یبه فناور یآنها متک یمعاصر است که معمار یمعمار یعموم یبناها یکیتکتون
از  یاریبسنه اند. باشناسایفاقد وجوه ز غالبا  یدر معمار طور مثال، سازه های کنونی هشده است. ب رانیوارد ا جیتدربه  عصر نیدر ا

ساخته شده سعی در پوشاندن سازه داشته اند و صرفا عنصری سازه ای را جهت تزیین نمایش به کار برده اند که چه بسا  یفضاها
، در عین حال مجالی برای بیان هنری کار معماری است و ممکن است عنصری کاذب نیز باشد. این مفهوم وابسته به ساخت

مسئله محوری در این مقاله در درجه  .(24، 1231)زرکش "گیردانه سازه، ساخت، معنا و کارکرد را در بر میهمواره عوامل چهار گ
روابط میان ساخت ، معماری و سازه در روند شکل گیری و ساخت یک اثر معماری با محوریت و چارچوب تکنولوژی به کار اول 

دوم بررسی دیدگاه های معماران و متخصصین و پژوهشگران عرصه رفته در بناهای معاری دوره پهلوی دوم است. در مرحله 
در پیش  سختی را ه را خود ویژه جایگاه یافتن رراستاید ایران معماریاست.  صنعتی سازی در معماری دوره پهلوی دوم مد نظر

 می تجربه را شدن ای شبکه و شدن جهانی شدن، صنعتی های جریان که ارتباط استرد دگرگونی حال در ای جامعه با زیرا ،دارد

 ایجاد برایرا ممکن می سازد  مدرن به سنتی جامعه از عبور  داشت خواهند مهمی نقش وهله ای چنین در معماری و هنر . کند

 چند در ایران معاصر معماری لذا (. 1233اسالمی، و )ابراهیمیهستیم مواجه آن با که است وضعیتی شناخت نخست گام ، این مهم

چراکه معاری معاصر کنونی در ادامه معماری پهلوی  است گردید نقد این پژوهشدر دوره پهلوی دوم در خصوصا قبل از  اخیر دهه
دوم شکل گرفته است از این رو بررسی و تحلیل نقش تکنولوژی در معماری آن دوره در جهت ارتقا معماری کنونی دارای اهمیت 

ان گذشته است به طور مختلف مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است اما ریشه یابی اگرچه معماری دورخ پهلوی مربوط به زم است.
و و تحلیل اندیشه های اثر گذار بر معماری دوره دوم پهلوی به صورت اسنادی و تفسیری باعث رفع ابهام میگردد فرصت استفاده 

پژوهش تالش شده است به شناخت  نیدر ا .(1233، )سلطان زاده و همکاراناز این نتایج در پیش برد معماری معاصر فراهم میشود
دوم پرداخته شود که  یروند در دوره پهلو نیبر ا یمعماران خارج ری، تاث یاستفاده شده در معمار یها یروند ساخت ساز و تکنولژ

 صرمعا یمناسب جهت معمار یریو مس میانچه که که در گذشته بوده برس یبه درک درست یمثبت و منف یها یزگیبا شناخت و
 .میکن دایحال دست پ

 

 مسئله انیب -2
در معاری معاصر به تنهایی نمشود به این موضوع که معماری و روش های ساخت در حال تغییر و تجدید است بسنده کرد 

شناخت معماران معاصر نداشتن  (.1235بلکه ضروری است این روند تحول و تغییر از ابتدا مورد بررسی و شناخت گردد)کیانی، 
کنونی ازمعماری و روش های ساخت  گذشته و اندیشه های معاران دوره قبل بر تداوم معماری اثری منفی خواهد داشت)سلطان 

. در بهمن سال دیآ یبه حساب م یو هنر یفرهنگ یها نهیدر همه زم یمهم اریدهه بس 1240دهه" (.1233زاده و همکاران، 
از جهش و توسعه  یشود که چهره ا ی. دولت بر آن مردیگ یاز باال )دولت و طبقه حاکم( در دستور کار قرار م ونیزاسی،مدرن 1241
 شیدوره با افزا نیباشد. در ا 1340در سال  یدار هیرماجهان س یها یرا مطرح کند که همسو و هماهنگ با دگرگون یاقتصاد

 نیبدل شد. در پاسخ به ا یو شهرساز یدر عرصه معمار یجد ازین کیمسکن انبوه به  دیمهاجرت از روستاها به شهر موضوع تول
 نیشد.  در ا جهمتو یاقمار یشهرک ها یمسکن و طراح یانبوه ساز یدولت به توسعه کالنشهرها و طرح ها یزیبرنامه ر ازین

از عوامل  یرضا قطب قیاز طر اینصر  نیحس دیدفترش س سیرئ قیهم خود و هم از طر یفرح پهلو“ رانیا دیدوران ملکه جد
 یآگاه بر معمار یکارفرما کیدفتر مخصوص فرح ؛ او به عنوان  سیدهه چهل بود. به خصوص پس از تأس یبر روشنفکر رگذاریتأث

در عرصه  تیبحران هو یافتن راه کار .(50:1231،ی)ثبات ثان"داشت تیفعال یعمران یاز طرحها یو بعض یهنر نهیروز  در زم
 یساختمان نینو یها وهیبا ش یسنت یمعمار وندیبه نام امکان پ یالملل نیکنگره ب نینخست1243 وریسبب شد در شهر یمعمار

 یتدر حال صنع یدر کشورها یو شهرساز یبا عنوان نقش معمار رازیدر ش 1252در سال  یالملل نیکنگره ب نیبرگزار شود. دوم
در رامسر  1255زنان معمار جهان در سال  یکنگره ها با عنوان کنگره مل نیاز منحصر به فردتر یکی پس سو  برگزار شد شدن

 نیب یکنگره ها ای غاتیتبل قیکه از طر یالملل نیشامل معماران مشهور ب یحضور معماران خارج در طول این چند سالبرگزار شد. 
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 یبزرگ م یدر پروژه ها یرانیبا معماران ا یمتعدد در همکار نیهندسشرکت ها و م زین وآشنا شده بودند  رانیا یبا معمار یالملل
امانت   نیو حس باینادر اردالن، کامران د ،یسردار افخم یعل حون،یاز جمله، هوشنگ س یرانیدوران معماران برجسته ا نیشود. در ا

 هاست که کمتر ب یاز موضوعات رانیمعاصر ا یمعمار (.1232قبادیان، )کنند یرا بنا م یرانیمدرن ا یاز معمار نینو یگونه ا
آن در دانش  یخال گاهیقرار گرفته است و جا یبررس دوران معاصر مورد یفکر اناتیآثار و جر لیتحل با نگاه کاربردی و  قیدقطور

و صنعتی سازی  تهیمدرن یکل یشده که با بررس یسع پژوهش نیدر ا .(mahdavinejad, 2011) مشهود است رانیا یمعمار

شود و کاستی ها و مزایای معماری صنعتی در این دوره در جهت پیشرفت پرداخته  یلیدوم بصورت تحل یپهلودردوره معماری 
 .معماری صنعتی در دوره معاصر مشخص شود

   

 اهمیت و ضرورت تحقیق -3
صنعتی مورد بررسی قرار گیرد تا جایگاه  کنونی با توجه به رشد صنعتی کشورها الزم است معماری معاصر ایران از لحاظ رشد 

و نکات ضعف و قوت مشخص گردد و مسیر پیش رو و چشم انداز آینده روش شود بنابر این در این مقاله به شناخت و بررسی 
دوره معماری پهلوی دوم از منظر پیشرفت تکنولوزیک مورد تحلیل قرار گرفته است که روند پیشرفت صنعتی سازی ساختمان از 

 استواژه گذار تغییر از وضعیتی به وضعیت دیگر معنی  قبل از انقالب مشخص شود و امکان مقایسه با معاری معاصر فراهم گردد.
از این رو دوران  .می باشددگرگونی در بسیاری از هویت های موجود و موجودیت های نو خلق  باعثزمان روی می دهد و در گذر

آن به جوامع کمک  درکمحسوب می گردد و  مهم بازه ای عوامج طول عمررا شامل می شود، در  مشخصیزمانی نا بازهگذار که 
، به نحوی که دچار عقب را شناسایی کنندتمامی زیرساخت های خود  جدید سامان دهی او ب بشناسدمی کند تا بهتر تغییرات را 
. اریخ خود گذار را تجربه کرده استاز ت متفاوتیایران نیز در مراحل  ناشی از آن نشوند . جامعهپیامدهای ماندگی در همه زمینه ها و 

بسیاری  اثراتآن در معماری و کالبد  پیرودر جامعه ایران و  شده است، گذار از سنت به مدرنیته نیزکه از حدود یک قرن پیش شروع
میشود به جامعه  ینیای آینده ای که پیش ببر طرح ریزیو  کاملشناخت . و گاه بسیار مخرب بوده است خوشایندداشته، که گاه 
 بهرهنفع تمامی بخشها  و از تغییرات ایجاد شده به طی کنند با سالمت  مسائلدوران گذار را در همه  مشکالتکمک می کند 

و  یاسیو س یاجتماع نهیعوامل پس زم نمایانگر کشوریدر هر  یو شهرساز یتحوالت معمار(. 1233 ،یاسالم ،یمی)ابراهببرد
آگاهی بدون  یدر عرصه جهان نیمعاصر هر سرزم یمعمار گاهیاز جا یحیصح شناخت گرید یاز سوی رود آن به شمار م یفرهنگ

در دوره معاری تحوالت گسترده سر آغاز رانیدوم در ا یدوران پهلو نخواهد بود. در حالی که میسر معاصر یمعمار دگرگونی هااز 
)حسن پور و سلطان زاده، اتفاقات تاثیرگذار در معماری این دوره دارای اهمیت استمعاصر می باشد شناخت مفاهیم و 

های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی از جمله عواملی هستند که در شکل گیری آثار معماری بسیار  زمینه"(.1235
 یته، صنعتی شدن و جهانی شدن به طور مداوممعماری معاصر ایران دربستری شکل گرفته است که از جریان های مدرن. موثرند

 تاثیر پذیرفته است . فناوری شیوه زندگی مردم و متعاقب آن کالبد و محیط زیست و ی را تغییر داده است . می ت وان عنوان نمود
 جامعه ما هیچ گاهگذار به مدرنیته در جامعه ایران از حدود یک قرن پیش آغاز شده است و هم اکنون نیز در جریان است زیرا که 

 زیرساختهای مدرنیته را به صورت کامل در اختیار نداشته و از نظر فنی نیز همواره کمبودهای فراوانی وجود داشته است . معماری
 ،یاسالم ،یمی)ابراه"نیز با توجه به نقصانهای موجود در شیوههای ساختگاه به تقلید ظاهری از معماری مدرن تقلیل یافته است

از این رو شناخت عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعتی ساختمان سازی در دوره های قبل و خصوصا معماری دوره پهلوی دوم  (.1233
که شروع صنعتی در این دوره انجام شده است در جهت عدم تکرار اشتباهات و استفاده از نکات مثبت در معماری امروزی دارای 

 .اهمیت و ضرورت است
 

 روش تحقیق -4
و تحلیل اطالعات انجام شده است .در  یدر گردآور یفیغالب ک کردیو رو یخیتار-یریتفس ،یبیحاضر با روش ترک قیتحق

و بررسی ساختمانه های ساخته شده  تحقیقات گذشتگانبروی  با مطالعات اسنادی و کتابخانه ایجهت دستیابی به نتایج مطلوب 
در پیشرفت تکنولوژی ساخت و در کل فاکتورهای تأثیر گذار  قرار گرفته است ومورد بررسی و تجزیه و تحلیل  در دوره پهلوی دوم 

 نکات قوت و ضعف معماری از این مطالعات استخراج گردیده است.
دوم  یدر زمان پهلوساختمان های بزرگ و صنعتی سازی شده  ییچند نمونه اجراو شناخت  یپژوهش ابتدا به بررس نیدر ا

 .میکنیم یبر زمان حال بررس شانیرهایبناها را با تاث نیا و سپس میشویآنها آشنا م یها الیو با بخش ها و اجزا و متر میپردازیم
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 پیشینه تحقیق  -5
این بخش از پژوهش به بررسی و شناخت ساختمانهای مهم در دوره معماری دوم پهلوی که در ساخت آنها از روش های  در

مماری دوره پهلوی دوم این امتیاز را دارا است که با نقد و بررسی  استفاده شده است پرداخته شده است.صنعتی و متریال به روز 
  ساختار ساخت ساز د ر این دوره به چگونگی به کار گیری صنعت در ساخت و ساز مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

و  یو سبک معمار ،یدر عرصه معمار یو انتقال قدرت از رضا شاه به فرزندش محمد رضا، تحوالت گسترده ا یبا برکنار
آزاد  یاسیس انیکه زندان یشده بود، به طور شمندانیمردم و اند ینسب یشد. سقوط سلطنت رضا شاه موجب آزاد جادیساخت ا
شدن بافت کشور  ی. با صنعتافتیادامه  زیدوم ن یود، در زمان پهلوشده ب شروعاول  یکشور که در دوران پهلو ینوساز ریشدند. س

که بر  یو فرهنگ یاسیس یزندگ نیشد. همچن یشدن شهرساز یو صنعت شرفت،یموجب پ تیجمع شیافزا نیکرد، و همچن رییتغ
مردم به  یزندگ یروند اصل. و رفتندشکل گ یسنت ریغ یها هیو پا افتی رییگذاشته شده بودند، تغ انیبن یسنت یها دگاهید هیپا

 یپهلو یمحمد رضا شاه بود. درمعمار ،ینوساز ندیفر آ یامدهایپ گریاز د د،یگذاشته شد، رشد طبقه متوسط جد انیبن ،یتجدد خواه
تهران  اهدانشگ النیچه در خارج از کشور، و چه فارغ التحص ،یرانیا لکردهیمعمارن تحص قیعمدتا از طر رانیمدرن ا یدوم، معمار

مذکور  یدهه ها یروشنفکر اناتیجر ریتحت تاث دایشکل گرفت. که شد یدیخورش 1250تا  1240 یدهه ها نیشد، وب یم تیحما
صده  کیاز  شیمدرن ب یباشد، گرچه از شروع معمار یم رانیدر ا یسبک معمار نیتر ریمدرن، فراگ یبود. در حال حاضر معمار

پس از آن و زمان حال دارد  یبر معمار یراتیچه تاث 55مدرن تا قبل از  یکه، معمار میهست لواس نیپاسخ ا افتنی یدر پ گذرد،یم
 ،یاسیس ،یاجتماع یا نهیگرعوامل زم انینما یدر هر کشور یو شهرساز یمعمار یها ی(. دگرگون1235 ،یمیابراه ،ی)محمد
شد. در  جادیمختلف ا یها نهیدر زم یاریران تحوالت بسیدوم در ا یرود. در زمان پهلو یآن بازه به شمار م یو فرهنگ یاقتصاد

به فرهنگ و  یقیکه توجه دق ینوظهور انی. جردیگرد داریبا هم پد یمواز انیدو جر رانیا یآثار در معمار نیاول یابتدا  با طراح
که تالش داشت تعامل  یگرید انیجر تهیمدرن  دگاهیداد و با د یمعاصر غرب را ادامه م یمعمار یها انینداشت و جر رانیسنت ا

دوم  یپهلو یبودند. دوره  ییارویحفظ کنند در رو رانیگذشته ا یو ارزشمند هنر و معمار داریپا راثیگذشته و م یخود را با معمار
به سرعت متحول و  ،یدر معمار نیمصالح نو یریدر مصالح و به کار گ رییبا تغ ایروز دن یها یکاربرد فناور یاز هر دوره قبل شیب

 یمعمار نیشد.بنا بر ا جادیو ا یفرهنگ ی، اجتماع یاسیس یها یبر اساس دگرگون راتییتغ نیشدن جلو رفت. ا تهیمدرن یبه سو
با تعلق  یو معمار یغرب تیمدرن با هو یاز آثار معمار یغالب موجود در آن زمان، شامل مجموعه ا انیمتاثر از دو جر رانیمدرن ا

بر آنها متاثر  یدر فرهنگ و اجتماع بوده که ضمن اثر گذار راتییاز جمله تغ ،یبر معمار تهیمدرن راتیبود.تاث یرانیا تیوبه سنت و ه
 (.1233زاده و همکاران،  شیدوره بوده است)ستا نیدر ا یمدار معمار یتکنولوژ یروش ها جادیبوده است. و موجب ا زیاز انها ن

تالشی نقادانه در جهت فهم معماری و چگونگی ساخت بناه است. معماری پهلوی شروعی در مطالعه تاریخ معماری در جهت 
گرچه معماری مدرن مربوط گذشته . جهت معماری مدرن در ایران است که هم از نظر ساخت و هم معماری قابل بررسی است

بی و نقد دقیق اندیشه های اثر گذار بر این و طورت گوناگون مورد بحث قرار گرفته است اما ریشه یانزدیک در زمان پهلوی است 
نفوذ معماری مدرن در حوزه معماران سنتی به سوی رکود برد و معماری  (.1233)سلطان زاده و همکاران، تحوالت مورد ابهام است

ا و همکاران، )رحیم نیبه سمت دگرگونی جدید و استفاده از تکنولوژی سوق داد از این شناخت روند این تغییرات بسیار مهم است
را بوده است که هدف های متفاوتی اجین توجه به شاخصه های مختلف در دوره های معماری بعضا با افراط و تفریط های  (.1234

داشته اند که بعضی مواقع ابزاری برای برتری جویی و تثبیت اندیشه ها تعصب گرایانه و به کار رفته اند و بعضی مواقع برای تعدیل 
سریع و همه تغییر و تحوالت در معماری  (.bayazid et all, 2013)منفی دوره مدرن در سال های اخیر به کا رفته اندپیامدهای 

گیر بود بطوری که گرایش های معماری سنتی دچار تغییرات گردید و تحت تاثیر مدرنیسم و ماشینیسم به سوی معماری مدرن 
اصول و ساختار سازه ای ساختمان ها  1250تا 1220در ده های  (.Mahmmodinejad & Pourjafar, 2006)داد ساختارتغییر 

بر مبنای مصالح جدید شکل گرفت این تکنولوژی با استفاده از متریالی مانند آجر، سیمان، قوطی و آهن براثر تحوالت تکنولوژیک 
اران و پیشتازان معماری در ایران در دوره بسیاری از معم (.1230امکان ساخت سریع تر و ارزان تری را ایجاد کرده بود)مختاری، 

پهلوی دوم با شور و اشتیاق اصول مدرنیسم را پذیرفتند. این معماران می خواستند تا با پذیرش برنامه های جدید، سیستم های 
با توجه به بررسی  (.1233ساخت و ساز جدید، مصالح نوین و ترکیب های بدیع همواره در جریان پیشرفت باشد)بانی مسعود، 

مطالعات پیشین مشخص گردید در دوره پهلوی دوم معماری و شیوه های ساخت تحت تاثیر معماری مدرن قرار گرفته است و با 
 پیشرفت تکنولوژی و صنعتی سازی معماری نیز به این سمت گرایش پیدا کرده است.
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 ررسی نمونه های ساختمانی با رویکرد تکنولوژیب -6

 ساختمان پالسکو -6-1
شمسی  1223ساختمان پالسکو است که در سال نخستین اثر معماری قابل قیاس با سبک بلند مرتبه سازی شیکاگو در تهران 

شده است. در ساخت این بنا از استفاده از اسکلت فلزی، نمایش ساختار بنا در نمای ساختمان، عدم استفاده از  شروع به ساخت
طبقه است. ساختمان پالسکو نقطه شروع   15تزیینات در و نمایان کردن اسکلت در نمای این بنا از مشخصه های این ساختمان

ساختمان پالسکو . تکنولوژی ساختمان سازی در ایران شکل گرفته استتوسعه متراکم سازی شهرها در ایران است که هم زمان با 
بود. متراژ  ی( بود و سازه آن از نوع اسکلت فلزلوتیپ یطبقه رو 15طبقه همکف و  کی ن،یرزمیطبقه ز کیطبقه ) 15شامل 

طبقات داشتند.  رینسبت به سا یشتریهزار متر مربع بود و طبقات اول تا چهارم مساحت ب 23ساختمان پالسکو  یربنایز یبیتقر
ساخت  وهیش نیو با فوالد بسته شده بود که با ا یآن کالف کش یرونیب ینما یبود و حت یفوالد مامسازه ساختمان پالسکو ت

 (.1230 ،ی. )مختارزدندیم نیسال تخم 2000آن را  دیاستوار، عمر مف
 

 دانشگاه پهلوی )شیراز( -6-2
تاسیس شده است.سایت دانشگاه در شمال شهر شیراز بر روی دامنه کوه مشرف به شهر  1255-1244در سال  این دانشگاه

قرار دارد. در سطح بلند وسط سایت کتابخانه دانشگاه جانمایی شده است. و دور آن هشت بلوک طویل برای خوابگاه ها و دانشکده 
فقی سرتاسری، خطوط مستقیم وکشیده نما، نمایش سطوح ها طراحی شده است که تنها دو بلوک ساخته شده است. پنجره های ا

بتن وسیع بتن نمایان و سازه بتنی از ویژگی های این بنا است که در چارچوب سبک بین الملل و بروتالیسم شکل گرفته است. 
ه صورت کنسولی ب دو طبقه فوقانیکتابخانه این مجموعه نمایان و آجر روی بدنه خارجی این بنا مشخص و پر کاربرد است. در 

وسیع اجرا شده است و باعث ایجاد سایه ای وسیع در طبقات زیرین خود شده است. تیر و ستون ها عظیم بتنی به صورت نمایان 
سازه ای این بنا را ایجاد کرده اند که این امر موجب نمایی خشن و زخمت شده است در طراحی این بنا از یک مدول شش ضلعی 

 (.1234ده است)قبادیان، غیر متقارن استفاده ش
 

 شهرک اکباتان -6-3
هجری شمسی تعداد شرکت های ساختمانی که توانایی ساخت  پروژه های بزرگ را داشته باشند در ایران  1240اواخر دهه 

یک گروه خانه سازی ایجاد شد که توسط  1254نادر بود. صنایع دارای کمبود معمار، مهندس و نیروی کار فنی بودند. در سال 
یکا کنترل می شد. این گروه طبق توافقات صورت گرفته مسئول مبادله اطالعات درمورد کمیته اقتصاد و بازرگانی ایاالت متحده آمر

کل موضوعات کاری از قبیل نیازها و اهداف خانه سازی در ایران، چگونگی دسترسی به مواد و مصالح در آمریکا و قابلیت های 
آن ور ترغیب شرکت های آمریکایی در مشارکت شرکت های طراحی و اجرا در هردو کشور گردد.این میزان از مبادالت به منظ

حل طراحی و ساخت شهرک مرا(. 1233مسعود،  ی)بانشرکت ها پروژه های بزرگ صنایع خانه سازی در ایران انجام می شده است
توسط شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران در غرب  1245اکباتان که یکی از بزرگترین مجتمع های مسکونی است از سال 

واحد مسکونی است که برای اقشار متوسط جامعه طراحی شده بود و دوره  15000تهران آغاز گردید. این شهرک دارای حدود شهر 
پهلوی دوم یکی از مدرن ترین و به روز ترین مجموعه های مسکونی به شمار می رود. شرکت سازنده شهرک اکباتان یکی بزرگ 

که مجتمع های زیستی را با الگو های آمریکایی اجرا میکرده است. طراحی این  ترین و حرفه ای ترین مجموعه هایی بوده است
آمریکایی استارت و تحت نظر جردن گروزن معمار این شرکت انجام گرفت. شیشه شهرک مدرن در غرب تهران توسط شرکت 

های دو جداره، آنتن مرکزی، شوت زباله، سیستم مرکزی گرمایش و سرمایش و تصفیه خانه فاضالب در این شهرک در نظر گرفته 
نماها با استفاده از قطعات است.  شده است. ساختمان های شهرک به صورت بلوکی و طویل و بلند مرتبه طراحی و ساخته شده

پیش ساخته بتنی و و پنجره های سراسری شکل گرفته اند. سازه کنسولی و استفاده از قطعات پیش ساخته و بتن نمایان از ویژگی 
های بارز این مجموعه است. از نکات ضعف این شهرک می توان به ساختار واحد ها به صورت یک شکل و یکسان بودن، سطوح 

 5ساختمانهای شهرک اکباتان شامل بلوک های  (.1234 ان،ی)قبادو بی روح در نما ومشابهت به سازه های صنعتی اشاره کردخشن 
شکلی است که این امر باعث ایجاد چشم انداز شهری و همچنین امکان ایجاد فضای سبز شده است. فاز اول این مجموعه  3و 

گسترده ای که دارد با ساختار شهری پیرامون خود متفاوت است که در ده بلوک واحد می باشد که به دلیل حجم بزرگ و  5411
طبقه در پله سوم  12طبقه در پله دوم  3طبقه در پله اول  5هر بلوک دارای سه پله اصلی است که تندیسگون ایجاد شده است. 

هر طرف ممکن است. الزم به ذکر است که  طراحی و ساخته شده اند. ده بلوک بروی یک پلیوت قرار دارند که دسترسی به آن از
  (. 1233مسعود،  ی)باندیوار های بیرون جهت افزایش سرعت ساخت و کیفیت از پنل های پیش ساخته ایجاد شده است
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 سامان برج  -6-4

ه ش با کمک شرکت ساختمانی فرانسوی مجتمع آپارتمانی بزرگی در تهران ایجاد نمود.  1243بدالعزیز فرمانفرمایان در سال ع
مجموعه مسکونی سامان اولین مجتمع آپارتمانی پر جمعیت و یکی از بی پرده ترین ساختمان های پیرو سبک مدرن در تهران 

واحد های تجاری در آنجا قرار داشت به آسمان سر کشیده اند. زیربنای مسکونی این  است.برج های سامان که از یک میدانگاه که
و فروشگاه های مختلف و نیز سه طبقه پارکینگ در زیر زمین  متر مربع شامل آپارتمان های مسکونی، دفاتر اداری 22000برج ها 

یل سفید کشیده ساخته شده اند که یکی از برج ها به موازات برج ها را در خود جای داده اند. دو برج تقریبا دوقلو از دو مکعب مستط
طبقه است. در ساخت این برج ها از  22و برج دیگر  21خیابان اصلی و دیگری عمود بر خیابان اصلی جانمایی شده است. برج اول 

از یک سال زمان ببرد. احداث  روز یعنی کمتر 210دیوارهای پیش ساخته استفاده شده است و این امر باعث احداث این برج ها در 
ی بود که معماران و شهر سازان به سوی بلند مرتبه سازی و عمودی سازی در تهران این برج آپارتمانی تجربه ای جسورانه در زمان

ه ش، رویکرد بلند 1240د. پس از این عمده فعالیت های آپارتمان سازی به سمت بلند مرتبه سازی سوق پیدا کرد. در دهه بودن
ه ش، با یاری شرکت های اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی،  1250ه ش، به طول کشید. در دهه  1255مرتبه سازی شروع و تا سال 

مسعود،  ی)بانانبوه سازی در ایران رونق گرفت که باعث احداث مجتمع های مسکونی پر جمعیت و بلند مرتبه در همین زمانه بود
1233 .)  

 

 برج شیشه ای بانک تجارت  -6-5
یکی از بزرگترین و کامروا ترین ساختمان های شیشه ای در ایران، برج شیشه ای پانزده طبقه بانک تجارت است، که اولین 

ر نماهای شیشه ای این بانک به رنگ سبز آبی به شاخصه ای از سبک بین الملل در کل ایران ادیوبرج تمام شیشه ای ایران است. 
انجام داد. این برج بر فراز قاعده ای عریض  1254طراحی این بانک را در سال  و همکاران  شده است. شرکت وی جی لتیاتبدیل 

به ارتفاع سه طبقه قرار گرفت که با کمی فرورفتگی اوج میگیرد که باعث ایجاد حداکثر چشم انداز و نورگیری طبیعی می شود. در 
، تهران شهری بود که معماری آثار ساختمانی آن ی در بیشتر شهر های ایران نفوذ کرده ش، سبک بین الملل 1250اواسط دهه 

بیشترین تاثیر را از سبک های مدرنیسم و عملکرد گرا در آن ایجاد شده بود. سبکی که دانش آن تحت مالکیت چند معمار 
را تشکیل می داد. این رویکرد آموزشی و اداری اسرائیلی، اروپایی و آمریکایی بود این سبک بسیاری از فضاهای عمومی، تجاری، 

جدید شیوه های معماری معاصر ایران نفوذ پیدا کرد و باعث آشنایی معماران و سازندگان با ابداعات و نوآوری ها، تکنولوژی های 
 (.1233مسعود،  ی)بانصنعت ساخت و ساز ایران شدپیشرفته و مواد و مصالح جدید شد و منجر به انقالب در 

 

 ساختمان گروه صنعتی بهشهر -6-6
. ساختمان ساختمان اداری گروه بهشهر واقع در خیابان سپهبد قرنی است و از جمله ساختمان های سبک بین الملل می باشد

به صورت یک مکعب مستطیل در پنج طبقه ساخته شده است. ساختمان دارای دو نمای اصلی است. تقسیمات نما به صورت افقی 
و عمودی است که حاصل و نتیجه اسکلت بنا و قطعات پیش ساخته است. نمای ساختمان به طور کلی با قطعات پیش ساخته بتنی 

ار اول توسط کارخانه ایرانی آکام بتن که در زمان اجرای همین ساختمان ایجاد شده بود، تولید ساخته شده است. این قطات برای ب
گردید. نمای خارجی و نمای داخل حیاط مرکزی تماما با قطعات پیش ساخته بتنی ساخته شده است. این بنا فاقد هرگونه تزئینات 

یاط مرکزی در میان این بنای مدرن اداری است. ابعاد حیاط مرکزی نماد این بنا حاست. در هنگام ورود به ساختمان، شاخص ترین 
در طبقه اول کوچک تر و در طبقات باالیی به ترتیب گسترده تر می شود. سازماندهی این ساختمان حول حیاط مرکزی شکل 

 ان،ی)قبادوزش و پرورش استگرفته است. حیاط مرکزی حریم خصوصی این بنا به حساب می آید. این بنا امروزه در اختیار وزارت آم
طراحی و ساخته شده است. اردالن در انستیتوی تکنولوژی  1252الی  1243این بنا توسط نادر اردالن در سال های  (.1234

سال به تدریس معماری  5فارغ التحصیل گردیده است. او به مدت  1241و در سال کارنگی و دانشگاه هاروارد درس خوانده است 
تهران پرداخت و سپس به آمریکا رفت. ساختمان اداری بهشهر نمونه عالی جهت نمایش سبک بروتالیستی در اقلیم در دانشگاه 

ایران توسط نادر اردالن است. این ساختمان از مواد و مصالح پیش ساخته بنا شده است و در نمای این مجموعه از پنل های 
. نماهای ساختمان همه مشابه هم و یک شکل می ب و متقارن هستنددیواری پیش ساخته استفاده شده است، این پنل ها صل

 باشند. پنجره های نواری و حجم فوقانی سنگین و همچنین استفاده از شیشه و بتن اکسپوز از مشخصه های این ساختمان می باشد
 (.1233مسعود،  ی)بان
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 ورزشگاه فرح آباد)تختی( -6-7
های تک ساخته شد ورزشگاه فرح آباد یا تختی واقع در قصر فیروزه است. این اولین ساختمانی که در ایران که با سبک 

 1252طراحی و عملیات ساخت آن در سال  1244مجموعه در زمان پهلوی دوم توسط موسسه معماری جهانگیر درویش در سال 
اتمام یافت. ورزشگاه تختی شباهت زیادی به ورزشگاه المپیک مونیخ دارد و یک سال قبل از این ورزشگاه طراحی شده 
است.درویش در پروژه های خویش همزمان به سازه و معماری توجه دارد. ظرفیت ورزشگاه سی هزار نفر است که در ابتدا برای 

در ورزشگاه تختی فقط درسمت غرب و بتن مسلح و به صورت نمایان ساخته شده است. استفاده بانوان بوده است. بدنه ورزشگاه با 
پشت به آفتاب بعد از ظهر جایگاه تماشاچیان وجود دارد. بر باالی جایگاه سایبان بتنی گسترده قرار دارد که با استفاده از میلگرد 

متر است و وسیع  245ل است. فاصله بین این دو ستون های کششی به دو ستون بسیار مرتفع در دو سمت جایگاه تماشاچیان متص
در این مجموعه برای اولین بار  ترین دهانه اجرا شده در ایران است و بزرگترین دهانه کابلی در استادیوم های ورزشی جهان است.

انگلستان صورت از سیستم سازه های کابلی استفاده گردیده است. محاسبات پوشش فضا و مدل سازی توسط کشور فرانسه و 
گرفته است و اجرا با توجه به اینکه در ایران نو بود توسط مهندسین الجزایری انجام گرفته است. نمایش سازه بتنی به صورت 
نمایان و قراردادن یک سایبان وسیع بتنی بر باالی جایگاه تماشاچیان، با ترکیب و شکل مناسب و چشم نوازی صورت گرفته است 

و طراحی، ساخت، اجرا، مصالح و تکنولوژی مورد  های تک قرار داده است ،در جایگاه زیباترین ساختمان در سبک و این ورزشگاه را
  (.1234 ان،ی)قباداستفاده در این ورزشگاه به صورتی خالقانه و هنرمندانه ترکیب و به ظهور درآمده است

 

 هایافته -7
مشخص گردید که سبک و شیوه ساخت و ساز و همچنین طراحی بررسی بنا های ساخته شده در دوره معماری پهلوی دوم 

ساختمان ها با توجه به شرایط و نیازهای آن دوره دچار دگرگونی و تجدد شده است و به سمت توجه به تکنولوژی و سرعت ساخت 
 1اهای شاخص از لحاظ کاربرد تکنولوژی روز دنیا در آن دوره در جدول شماره و ساز و پیش ساختگی پیش رفته است از این رو بن

  مشخص گردیده و نکات مهم و تکنولوژی محور این بنا ها گردآوری شده است.

 
 )مأخذ: نگارندگان( بررسی تکنولوژی به کار رفته در ساختمان های دوره پهلوی دوم -1جدول 

 بنا کسع تکنولوژی عمارم سال  نام بنا 

1 
ساختمان 
 پالسکو

1223-41 
معماران 
 اسرائیلی

 ترین بنا در زمان خودبلند -
 اسکلت فلزی و نمایان -
 متری 43ارتفاع  -
 نما بدنه فلزی پیش ساخته -
مشارکت با شرکت های خارجی  -

 انتقال تکنولژی ساخت
 

2 

دانشگاه 
 پهلوی

 )شیراز(

1244-55 

رابرت 
مک 
 میالن

مهندسی
ن مشاور 

 مدام

 دوالر غیر متقارنموطراحی  -
استفاده از پانل های پیش ساخته  -

 بتنی
 نما خشن و زخمت بتنی -
تیر ها و ستون های اغراق شده  -

 و عظیم
 بتن نمایان -
 سازه بتنی و کنسول های وسیع -
و آجر  ، شیشه ترکیب بتن نمایان -

 در نما
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 بنا کسع تکنولوژی عمارم سال  نام بنا 

2 
شهرک 
 اکباتان

1245 
جردن 
 گروزن

 پنل های پیش ساختهاستفاده از  -
گستردگی بنا ومتفاوت بودن با  -

 محیط پیرامون
 سازه بتنی -
 سیستم مدوالر -
 نما قطعات بتنی پیش ساخته -
منظر مناسب به دلیل ارتفاع  -

و  و کشیدگی پنجره هاساختمان 
 شیشه های وسیع

قرار گیر ساختمان بر روی پیلوت  -
 یک پارچه

 

 1243 برج سامان 4
عبدالعزیز 
فرمانفرما

 ییان

 بلند مرتبه سازی -
سازه دیواره های بتنی پیش  -

 ساخته
 روز 210سرعت ساخت  -
 پیروی از سبک مدرن -
همکاری با شرکت های  -

 فرانسوی و انتقال تکنولوژی
  تاسیات مرکزی -

5 
برج شیشه 
ای بانک 

 تجارت
1254 

شرکت 
 یج یو

 ایلت

 بلند مرتبه سازی -
 نما تمام شیشه ای -
 نما یکپارچه -
یک پارچه فلزی جهت شبکه  -

 نصب شیشه ها ی نما
 فرم زاویه دار حجم بنا -
همکاری با شرکت خارجی در  -

  طراحی و ساخت

4 

ساختمان 
گروه 

 یصنعت
 بهشهر

1243-52 
نادر 
 اردالن

 متقارن بتنی پیش ساختهپنل نما  -
 واکسپوز اسکلت بتن مصلح -
 نظم هندسی -
 کاربرد کنسول در بنا -
استفاده  از مواد و مصالح پیش  -

 ساخته
  ترکیب شیشه بتن در نما -

5 

ورزشگاه 
 فرح آباد

 )تختی(

1244-52 
جهانگیر 
 درویش

 سایه بان بتنی پیش تنیده معلق -
 متر 245دهانه بین دو ستون  -
در  یدهانه کابل نیبزرگتر -

 جهان یورزش یها ومیاستاد
 سازه بتنی نمایان و پیش تنیده -
 سازه با سیستم کابلی -
همکاری با شرکت های  -

 فرانسوی و انگلیسی
 سایه بان وسیع بتنی -

 

 

 نتیجه گیری -6
بررسی بنا های دگرگونی و تحوالت معماری و شهرسازی درهر کشوری بیانگر عوامل پس زمینه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

برای شنلخت صحیح جایگاه معماری معاصر بررسی سیر تحول معماری طی دوره معاصر و چگونگی  کشورها به شمار می رود.



 

9 

 

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

82،) 
ار 

به
10

41
ک

د ی
جل

 ،
 

سوق به سمت صنعتی سازی و کاربرد تکنولوژی در ساخت و ساز ضروری است از این رو معماری پهلوی دوم که نه آغاز صنعتی 
 سازی و پیش ساختگی در معماری معاصر ایران است مورد تحقیق قرار گرفت. 

با توجه به رشد جمعیت شهری در دوره پهلوی دوم و مهاجرت از روستا به سمت شهرمساله اسکان شهری مورد توجه دولت 
ازی و پیش ساختگی مردان قرار گرفت. نیاز به مسکن سریع و ارزان در این دوره شکل می گیرد از این رو سبک سازی، سریع س

با بررسی ساختمان های تکنولوژی محور این دوره مشخص  ه سازی قرار میگیرد.قطعات ساختمانی در دستور کار شرکت های انبو
گردید شرکت های ایرانی با کمک و همکاری شرکت های اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی امکان احداث ساختمان های بلند مرتبه و 

پیش ساخته، مصالح جدید مانند شیشه های  پر واحد را فراهم کردند. استفاده از سازه های پیش ساخته بتنی و فلزی و نماهای
عریض، بتن نمایان، نماهای شیشه ای در ساخت بناها مورد استفاده قرار گرفت. از مهم ترین عوامل به کار گیری تکنولوژی در این 

ن فراهم دوره همکاری با شرکت های خارجی می باشد که زمینه پیشرفت همگام با سبک های بین المللی و های تک را در ایرا
از این رو امکان ساخت ساختمان های بلند مرتبه با کرد و سبب رشد دانش طراحی و ساخت در معماری دوره پهلوی دوم شد 

تاسیسات مرکزی و پر جمعیت، با دهنه های وسیع و نماهای مدرن و به روز مانند بتن اکسپوژ و شیشه های عریض و نماهای 
  ایجاد شد. شیشه ای در سرار ایران خصوصا تهران

 

 منابع
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تئاتر  راز،ی: دروازه قرآن شینمونه مورد تهیسنت گرا و مدرن رگاریتاث یها نهیبر زم دیدوم با تاک یدر دوره پهلو رانیا یمعمار

و  یمعمار ا،یحوزه علوم جغراف -5در  نینو قاتیمطالعات و تحق یمل شیماه نیهفتم تهران, یوستیراد نمایشهر تهران، س
  ,تهرانرانیا یشهرساز

, یمعماران دوره پهلو یها شهیاند ری(. س1233م. ) ،یهاشم یانیا.، و ک ،یسییتذکر، م.، و ر یوسفیسلطان زاده، س.، و  .5
 . 34-51(,  22)3هفت حصار )هفت حصار(,  یطیمحتوا. مطالعات مح لیکاربست تحل

ثبات ثانی, ناصر. (، سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران، علم معمار رویال، تهران. 1234قبادیان، وحید، ) .3
ری معما ..ه.ش 1255تا  1220(. مقدمه ای بر برخی عوامل تأثیرگذار بر معماری معاصر ایران در فاصله ی سال های 1232)

 .40-43، 11،و شهرسازی آرمان شهر
 (، سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران، علم معمار، تهران.1232قبادیان، وحید،) .3

گیری معماری دوره بیست ساله ها، پیدایش و شکلمعماری دوره پهلوی اول: دگرگونی اندیشه(، 1235کیانی، مصطفی، ) .10
  .رانیمعاصر ا خیموسسه مطالعات تار، 1233 – 1220معاصر ایران 

آن بر روند شکل  ریدوم و تاث یمعاصر پهلو یمعمار یساختمان ها ی,بررس(1235) نی, حسیمی, عرفان و ابراهیمحمد .11
   ,تهرانرانیدر ا یتوسعه شهر تیریو مد یعمران، معمار یالملل نیحال,کنفرانس ب یمعمار یریگ

 (، میراث معماری مدرن ایران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران. 1230مختاری، اسکندر،) .12
13. Bayzidi, Gh.; Etesam, I.; Habib, F. & Mokhtabad Amrasi, M. (2013) "Essay on defining & 

Evolution ideas Regionalism on Contemporary Architecture,"Naghsh-e-Jahan, 4. 
14. Mahdavinejad, MJ.; Bemanian, MR. & Molaei, M. (2011) "Field oriented design process – 

Architecture Experience 2008- 2009," Naghsh-e-Jahan 1. 
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد یک1041بهار  (،82)پیاپی:  1سال هشتم، شماره 

 
 

 

 ؛یهنر قدس کردیبا رو هیمساجد صفو یهندسه در معمار گاهیجا یبررس

 ن: اصفهاینمونه مورد

     

 1امان پور میمر
 31/11/1011تاریخ دریافت:  

 10/13/1011تاریخ پذیرش: 
 

  01111کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

 طیداشته و منعکس کننده آن شرا یاصول خاص ط،یمختلف به فراخور شرا یهمواره در دوره ها رانیارزشمند ا یمعمار
 شیاز پ شیب یمهم در دوره صفو نیبوده که ا یرانیا یهمواره نشانه شکوه معمار زین رانیمساجد ا ییبوده است. از سو

و  نیدر مفهوم نماد ،یسنت یمعمار یها انیاز بن یکیبه عنوان  یگردد. هندسه و استفاده از نقوش هندس یآشکار م
 یمذهب یموجود در بناها یهنگباشد. هما یدر مساجد م تیحس وحدان تیو تقو شگریایبر ن یروان رگذاریآن، تاث یفلسف

 جدمسا یهندسه در معمار گاهیجا یپژوهش بررس نیعصر است. هدف ا نیهندسه ناب و خالص ا انگریب ،یعصر صفو
 یبوده و جمع آورى داده ها، به روش کتابخانه ا یلیتحل -یفیتوص ق،یاست. روش تحق یهنر قدس کردیبا رو هیعصر صفو

 نیا یبراساس اشکال و اعداد، به بررس یهنر و هندسه قدس یها یژگیو یپژوهش پس از بررس نیاست. در ا یدانیو م
 یدر پالن ها یاز آن است که نظم هندس یحاک جیشود. نتا یم تهلطف اهلل در اصفهان پرداخ خیهنر در مساجد امام و ش

باشد. هنر  یفر، سه، چهار و پنج ماعداد، ص یبوده و نظم هندس رهیو دا لیهر دو مسجد براساس اشکال مربع، مستط
 شده است. تیتقارن و تناسب رعا ،یمساجد براساس هنر هندسه و اصول نظم، تعادل، هماهنگ نیدر ا یقدس

 

 .یهنر قدس ه،یمساجد، عصر صفو یهندسه، معمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 M.amanpour@iau-garmsar.ac.ir  رانیا واحد گرمسار، گرمسار، یآزاد اسالم دانشگاه ،یگروه معمار اریاستاد - 1
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 مقدمه  -1
معماری . و معماری اسالمی بوده است بناهای مذهبی به ویژه مساجد در تاریخ معماری ایران، همواره نقطه به اوج رسیدن هنر

را بندی ها، گنبد و حتی عناصر تزییناتی پیشتاز بوده و توانسته است این دستاوردها طاقایران در عناصر معماری همچون قوس ها، 
به دیگر سرزمین های اسالمی نشان دهد. مسجد، محل تجلی مجموعه ای از هنرهایی است که مصداق مسلم هنر شهودی است. 

که خود را در تزیینات مساجد هویدا می کند در معماری مساجد ایران بی نظیر است. مجموعه ای از جلوه های هنری را  قدسیهنر 
کرد که الزم است از آن به هنر پرستشگاهی یا هنر قدسی یاد کرد. این جلوه های هنری عبارتند از  می توان در مساجد مشاهده

خطاطی، استفاده از اشکال هندسی و ... که در طول نسل ها و قرون  یکاری، مقرنس کاری،آجرکاری، کاشگچبری، معماری، 
هرچه بیشتر  به سادگی سبك معماری در دوره صفویه رو برای هنر اسالمی مساجد بوده است.متمادی، پاکترین و امن ترین ملجاء 
چ در پیچ گذشته متداول است و از پیمون بندی و های شکسته به جای خطوط پیها و خطدارد. هندسه بنا ساده است و شکل

های کاذب، مقرنس و سه کنج در حد برخی از عناصر معماری مانند تویزههمچنین تناسبات یکسان در ساختمان استفاده شده است. 
هندسه در بررسی هدف این پژوهش، (. 1301)پیرنیا، ه استکمال خود در این دوره مورد استفاده معماران و هنرمندان قرار گرفت

 معماری مساجد دوره صفویه در شهر اصفهان است که در واقع هنر معماری در این مساجد، هنر قدسی بوده است. 
 

 بیان مسئله -2
در هنر اسالمی، هنر تنها تجلی صورتی محسوس از زیبایی است، این زیبایی دارای خصوصیاتی مخصوص به خود است. در 

ر از تعریف مجزا و مستقل خویش آن چنان که در اندیشه غریبی رایج است، خارج شده و خود را به صورت این نوع جهان بینی، هن
نمودی از زیبایی شناسی در اندیشه عرفانی، متجلی می کند. تزئین نیز در هنر اسالمی برای بیان فضای قدسی است. زینت که به 

سطح، ه، بخشیدن به ماد یری است برای شرافته وسیله یا بیانی تصوعنوان یکی از پایه های تصویری هنر اسالمی ارزیابی شد
رنگ، خط، حجم، آجر، گل، گچ، کاشی و... تا به افق های برتر اعتال یابند و رنگ و هویت معنایی و نهایتاً شخصیت فوق طبیعی 

(. این تجلی هنر در ابنیه تاریخی از جمله مساجد در دوره های بخصوصی، در 10-11: 1310بیابند و معنوی و الوهی شوند )رهنورد، 
 ه و زیبایی بصری را با معنویات ترکیب نمودند. در آمد قدسیقالب هنر 

هندسه ابزاری مناسب جهت نظم بخشیدن به معماری و برقراری روابط آگاهانه میان اجزای بنا با یکدیگر است، تا در عین 
ة خالقانه از معمار به علم هندسه و استفاد . اشرافبودن، یکپارچگی فضا را به عنوان یك ترکیب خالق و هدفمند میسر سازد مرکب

رساند. حاصل  کند و فرسایش مفهوم را در این روند به حداقل می آن، تبدیل مفهوم به فضا و فرم را در فرآیند طراحی تسهیل می
)دهار و علی پور، ای، به لحاظ نظم و تناسبات قابل درک است های سلیقه چنین فرایندی، نوعی معماری است که به دور از برداشت

در فضای قانونمند هندسه است که هر چیزی، و از آن (. 1301عمومی،)یابد احی معماری در قالب هندسه نمود می. طر(30: 1331
ها هویت خود را پیدا  گوناگونیتوانند به دایرة هستی قدم گذارند، و در فضای کثرات و  جمله اجزاء یك خانه و حتی یك شهر، می

های معماری چیزی جز  اجزای جهان هستی و از جمله در اجزای پیکرة هریك از فرهنگعامل بنیادین ایجاد وحدت در میان د. کنن
 می میاسالترین نوع استفاده از علم هندسه را، در معماری ایرانی دورة  عالی(. 13-13:  1301آبادی،  علی)هندسه نمیتواند باشد

از این ابزار، زیبایی و سودمندی بنا را تضمین کرده است و به توان مشاهده کرد. معمار مسلمان ایرانی با استفادة به جا و نوآورانه 
م یعنی اعتقاد به توحید دارد را، تجسم بخشیده است دة تعالیم اسالشکلی بدیع، مفهوم کثرت در عین وحدت که همانا ریشه در چکی
  (.30: 1331)دهار و علی پور، و نتیجة آن، همنوایی اجزا، تناسب، نظم و هماهنگی کل بنا است

بخشیدن به مفهوم  ترین نوع معماری به منظور عینیت مسجد به عنوان محل یکسوشدن برای عبادت پروردگار، مناسب 
می در ایران، مساجد هستند. در معماری مساجد اسالکثرت در وحدت است و شاید به همین دلیل ماندگارترین آثار معماری دوره 

زمانی و مکانی و نیازهای هر ساختمان به خوبی استفاده شده است و لذا علی رغم الگوی ایرانی، از ابزار هندسه متناسب با شرایط 
 )همان(.  تقریبا مشابه مساجد در هر دورة تاریخی ایران، هر ساختمان، معماری منحصر به خود را دارد

دلیل موقعیت ن بهخصوص در زمان حکومت صفویااصفهان یکی از شهرهای تاریخی ایران است که در دوران اسالمی به
های بنیادی معماری دوران صفویه نیز توجه و تأکید بر عنصر تزیین است. از این اش رونق خاصی در معماری یافت. از ویژگیویژه

رود. در مساجد مشهور و شمار میرو بناهای اصفهان در این دوره منبع مهمی برای بررسی عنصر تزیین در معماری اسالمی ایران به
توان شکوه تزیینات معماری گران، میمدارسی چون مدرسه چهارباغ و مدرسه کاسهو ون مسجد جامع، مسجد حکیم و...، مهمی چ
 .(1301)فراست،  داز آن جمله نقوش هندسی را در کنار یکدیگر دیو اسالمی 

شهر اصفهان تنظیم شده، به دنبال پاسخ به  جایگاه هندسه در معماری مساجد عصر صفویاین مقاله که با هدف بررسی 
 :سؤاالت زیر است

 جایگاه هندسه در معماری مساجد عصر صفویه به عنوان هنر قدسی چگونه است؟ .1
 به لحاظ بصری و زیبایی شناختی چگونه است؟ اشکال هندسی در طراحی مساجد .1
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 اهمیت و ضرورت تحقیق -3
است: برخوردار  ویژههایی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی  معماری ایران دارای ویژگی     

محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در هایی چون طراحی مناسب با توجه به هندسه خاص،  ویژگی
ر عین سادگی معرف شکوه معماری ایران های بلند و باالخره تزئینات گوناگون که هریك د های رفیع، ستون ساختمان، ایوان

است. این ویژگی های خاص در دوران بعد از اسالم نیز ادامه داشت و به معماری بناهای مذهبی از جمله مساجد راه یافت. عظمت 
 بهبا توجه  بر کسی پوشیده نیست به خصوص در عصر صفویه در شهر اصفهان و شکوه معماری مساجد ایرانی با تزیینات خاص آن

ه در تمامی آثار هنری ب هندسه در مساجد این عصر که در واقع هنر قدسی به شمار می آیدکه تحقیق و بررسی در رابطه با هنر  این
امام و هندسی در مسجد ه در رابطه با اشکال بست ، لزوم تحقیق و بررسی همه جانصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار نگرفته ا

 .و ضروری به نظر می رسد الزم شیخ لطف اهلل مسجد
 

 پژوهششناسی روش  -4
پس از بررسی  لذااست،  جایگاه هندسه در معماری مساجد عصر صفویه در شهر اصفهانبررسی جا که هدف این پژوهش از آن
شیخ لطف اهلل از جنبه هنر  امام واین عصر و بررسی جایگاه هندسه در هنر قدسی، به شناخت و تحلیل معماری مساجد معماری 

می باشد که داده های  تحلیلی-روش تحقیق توصیفی بنا مورد بررسی قرار می گیرد. دوویژگی های این و در انتها  پرداخته هندسه
 اطالعات کتابخانه ای مورد استفاده از روش های به دست آمده است. و میدانی ، از روش کتابخانه ایدر این پژوهشمورد استفاده 

مختلف از جمله مراجعه به کتب، مجالت، پروژه های تحقیقی، نقشه ها و جستجوی اینترنتی حاصل شده است. در این قسمت 
اطالعات میدانی نیز با حضور در سایت هدف این بوده که از آخرین اطالعات موجود در رابطه با موضوع مورد مطالعه استفاده شود. 

 است. و عکس برداری از بناها همراه بوده
 

 مبانی نظری پژوهش -5

 هنر قدسی -5-1
و سایر بناهای این دوره مستشرقین و  اهللا آن چه در نگاه اول از معماری بناهایی مانند مسجد امام اصفهان، مسجد شیخ لطف

بر در و دیوار اند، اعجاز فضایی و سپس نقش و نگارهایی است که  محققین را به خود جلب نموده است و در باب آن سخن گفته
کشف کامل رمز پیام : دارد که استیرلن در این باب در کتاب اصفهان تصویر بهشت بیان می این معماری نقش بسته است. چنان

اند، آیا اینها فقط حکم تزئین را دارند یا متضمن  پوش را آکنده هایی است که سطوح وسیع کاشی این بناها متضمن کشف نگاره
 (.33: 1331و پورمند،  یزی)پرو می شوند ای نگریسته شوند رو به ناکجا آباد گشوده این سطوح به مثابه آینه نمادهایی هستند؟ اگر

ها، نیازمند ابعادی جامع و در عین حال طبیعی است. بر ی زندگی انساندهندهترین عوامل شکلعنوان یکی از مهم معماری به
 (00: 1311ای بتواند پاسخگوی نیازهای زمانی و مکانی باشد. )آیوازیان، هر زمینههمین اساس معماری با معنا و محتوا، باید در 

 :برای روشن تر شدن مطلب، الزم است که معماری قدسی را بر سه اصل اولیه، استوار بدانیم
 .استوار و با اصالت حقیقتیبرخورداری از  .1

این اصل به عملکرد معماری اشاره  منتج گردد.وسیله به کاربردهای مورد نظر،  هدفمند و مفید بودن؛ تا بدین .1
 ..دارد

گیری از علوم سو رعایت کامل اصول فنی و از سوی دیگر بهره ها از یكدارا بودن استحکام و استواری الزم؛ این .3
 .کندریاضی و هندسه را ایجاب می

ای دی و معنوی مورد نیاز بشر را به گونهبنابراین، معماری قدسی و اصیل آن است که با تکیه بر اصول باال بتواند فضای ما
 (01فراهم کند که از خلوص، تعادل، صمیمیت و آرامش برخوردار باشد. )همان: 

شود و در نبوغ آن سهیم است؛ همچنین زبان رمزی این هنر با قالب هنر قدسی از سرچشمه روحانی مذهبی خاص سیراب می
 (.01: 1311سی بر سایر عوامل غلبه دارند)نصر،مذهب مزبور پیوند دارد. این عناصر در هنر قد

 

 هندسه در معماری -5-2
در ساحت هنـر اسالمی، باز آفرینندة « مهندس»»در قرآن دارد. « قدر»ندسه در علوم اسالمی پیوند تنگاتنگی با مفهوم ه  

خود را نشان می دهد و بعد مادی در قالب صور عالم مثال در دو بعـد تجریـدی و مـادی اسـت. بعـد تجریـدی در صـور انتزاعی، 
 (. 333: 1300)بلخاری قهی, . که خـود نـوعی تأویـل و نمـادی از معناست معماری

 امل موارد زیر است که به اختصار با توجه به موضوع پژوهش بدان ها پرداخته می شود:شارزش های هندسی، 
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بنا به اصل تبعیت "صفات جمالی او، نـور اسـت و  عالم، تجلی صفات خداوندی است که از :هندسه و تناسب .1
. کشف این تناسب، به منزلة رمزگشایی و "مجال از متجلی، جهان، عالمی سراسـر نـور، زیبـایی و تناسـب اسـت

 ( 331: 1300کشف قدر و ورود به بوستان معرفـت ااهلل و ادراک صفات الهی است. )بلخاری قهی, 

یتناهی وحدت )دقیقا به این ال تجلی: هندسه و نظم .1
دلیل که نظم خود وحدت آفرین و وحدت نما است( در 

بنابراین نظـم . نظم هندسی خود را نمودار مـی سـازد
هندسـی مـی توانـد بـه عنوان عاملی وحدت بخش، 
وحدت را در عین کثرت نمـودار کنـد. )بلخـاری قهـی, 

 (.330و  331: 1300

فاده از الگوی هندسـی است: الگوی هندسی مرکزگرا .3
هماهنـگ در اجـزاء و کلیـت بنـا و فضاهای داخلی و 
خارجی، همچنین استفاده از هندسة مرکزگرا )بـرای 
مثـال هندسـه متمرکز در دایره(، در بیان بصری معنای 
 وحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت مناسـب است

(Jones, 1996:169). 

 
رزش های هندسی در معماری هنر ا -1شکل

 قدسی )منبع: نگارنده(

می شود.  صحبتهندسه و هماهنگی و تعادل: هماهنگی اصطالحی است که در اغلب علوم طبیعی و عقلی از آن  .0
 دهنده یك پدیده وجود دارد نظمی است که بین اجزاء تشکیل« نیهارمو»از هماهنگی یا  منظور در زیباشناختی

ی در ذهن نظم می یابد. این نظم می ادراک از هر نوعی که باشد بر پایه اصول مشخص .(101: 1301،  بورکهارت)
تواند از نوع منطقی و شعور بوده و یا اینکه شکلی و ظاهری باشد . نتیجه نظم اول تغییر علمی و نتیجه دومی، 

بودند که سعی کردند مفهوم پیروان فیثاغورت، نخستین کسانی  (.Frey, 1976: 236) تغییر هنری است
هماهنگی یکی از ارکان اصلی  (.Naredi, 1982: 13)کنند بیاننظم ریاضی  را از طریق یكی هماهنگ

زیباشناسی معماری است و حوزه عمل آن به هیچ وجه محدود به ابعاد فضا نمی شود. مواد، رنگها، جنس، طرح 
ظاهری و غیره همگی باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند و نیز الزم است که تابع نظمی برتر و فراگیر باشند. 

های ادراک فیزیکی و روانشناختی همگی تمایل  هنگی در ادراک بصری جدای از تعادل بصری نیست. سیستمهما
 دارند تا به وضعی برسند که در آن میزان تنش به حداقل ممکن رسیده باشد یا به عبارت دیگر متعادل تر باشد

(Arnheim, 1978: 18.) 

است. ماهیت معنوی  (تقارن و تناسب)سازد، وجود قدر و توازن  آنچه کثرت را به وحدت مبدل میهندسه و تقارن:  .1
 (.03: 1303، عظیمی و بمانیان) .ل یابدیتواند تمث عالم، در قالبی که سراسر نظم و زیبایی است، می

های تقارن، انعکاس، تکرار و نظم هندسی توان به تبعیت از قاعدهمی ی صفویه،های تزیین بنا در دورهترین ویژگیاز مهم
ی نشان دادن عمق و حرکت تر، تکرار یا تقسیماتی از آن به انگیزههای کوچكاشاره کرد. ضرورت تغییر شکل یك موتیف به شکل

م، از لحاظ شکلی با یکدیگر متفاوت، اما های تزیینی منظهای سازنده طرحکلی موتیف. به طورانددر دنیای دو بعدی، از آن جمله
های اصلی نقوش هندسی بر پایه تعبیرات و فرم .و از حیث فنون کاربرد و اجرا نیز مشابه هستند باشندخوان و هماهنگ میغالبا هم

. این نقوش پیچیده شودخط و سطح ساخته می، .. است که با ابزارهای نقطه وزنقه و..ذ ،بیضی ،لوزی ،مستطیل ،مثلث ،مربع ،دایره
توان تنها با استفاده از پرگار و خط ها را میآیند. آنای دارند واز تکرار واحدهای دایره، مربع ومثلث به دست میو زیبا ساختار ساده

ی ترسیم مثلث، مربع، شش ضلعی ستاره و غیره رسم کرد و از تکرار و تقسیمات بعدی و افزودن خطوط کش و دانستن نحوه
نقوش هندسی از دیرباز مورد توجه ایرانیان درخلق  .(1301های نامحدودی به وجود آورد )فراست، ن طرحتوام و منحنی، میمستقی

و « مستطیل»و « مربع»ای هشان بعد از قرن پنجم هجری به اهمیت خاصی رسید و تا پیش ازاسالم صرفا به صورتآثار پرشکوه
در  نشانپذیری فراوااشکال به دلیل تحرک گردیده است. اینمنقوش و منقور میگاهی هشت ضلعی منظم ودایره و« مثلث»

هندسی شده، خاصیت گسترش  ها مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی دیگری که باعث استفاده فراوان از نقوشبسیاری از مکان
بوده است. در دوره صفویه نقوش هندسی در  باشد که به دلیل قابلیت پوشانندگی مورد توجه هنرمندان مسلمانآن می یابنده
 : مقدمه(.1301ناها بسیار به کار گرفته شده است)اردالن، کاری بکاشی
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( )اردالن و 49: 1313( )توسلی، 424و  414:  1314اشکال )برگرفته از: )بلخاری قهی,  هندسه -1 جدول شماره

 Critchlow, 1983: 8-9))  (31: 1314بختیار، 

 
 

ی نقوش هندسی از خصوصیات خاص معنوی حکایت دارند. هندسه هم کمی است و هم کیفی، بُعد کمی آن اشکال سازنده
سازد و نماینده بیان نظم جهان های صورت معماری را برقرار مینسبت کند و بُعد کیفی آن،صورت و ساختار معماری را تنظیم می

خصوص از هندسه و کار رفته در معماری از مفهوم سنتی ریاضیات، بهها بهکند. شکلی تجلی را منظم میهستی است که چرخه
ی کیفی و ها دارای جنبهی صرف ندارند. آنکم نمایند، جنبهگونه که میسی آنناپذیرند. اشکال و اعداد هند اشکال هندسی، تفکیك

ها کعبه که در حیاط عنوان مثال چهارگوش ساختمانگسترانند. بهنمادینی هستند که پژواکی از وحدت در بطن اصل درونی خود می
شود، یك رداخته میعنوان یکی از اشکال طراحی و تزیین بسیار به آن پشود و در معماری ایرانی نیز بهو بناهای قدیمی تکرار می

 چهارگوش صرف نیست، بلکه در عین حال، نماد ثبات، کمال و بازتاب معبد چهارگوش بهشتی است که کعبه تصویر زمینی آن
ی است، یا صورت هشت گوش بسیاری از مساجد، صرفاً یك طرح معماری نیست تا معماران را قادر سازد گنبدی را بر یك قاعده

 بر دوش هشت فرشته جای گرفته است)همان، پیشگفتار(. بازتاب عرش الهی است که طبق سنت و احادیث مربع احداث کنند، بلکه
وار دارند ها، سیری دایرهها و نمادی از سبکی و تحرک کلی روح است. گویند آسمانترین شکلدر نقوش هندسی، دایره، کامل

توان به ت به مرکز قرینه است. معماری سنتی اسالمی را میچرا که چنین صورتی را آغاز و انجامی نیست و از هر جهت نسب
ترین صورت خلقت در حد زمین، شمار آورد. مربع متجسمی بنیادی تبدیل دایره به مربع از طریق مثلث بهی گسترش مایهمثابه

ق مثلث که متضمن هر دو جنبه باشد و این دو از طریکیفیت می که دایره، در حد آسمان، نمایندهی کمیت است. حال آننماینده
اشکال بنیادی نقوش هندسی معماری اسالمی به هدفی مرکزی گرایش دارد. در  همه کیفی شوند. بنابراین جوهرهادغام میاست، 

ن اش، عشقی را که به آفریدگار خود داشت، اظهار کند. لذا کسی که دست به ایواقع، انسان سنتی طالب آن بود که تا سرحد توانایی
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های مظاهر ها و رنگای جز آن ندارد که در وفور الگوها، طرحی عملکردش نزدیك است و چارهزند، به طبیعت و نحوهکار می
  (.00: 1301)اردالن، خلقت برای آفریدن آثار خود مستغرق باشد

 

( )اردالن و 41: 1311( )نایبی، 424و  312-373:  1314اعداد )برگرفته از: )بلخاری قهی,  هندسه -2ول شمارهجد

 (22: 1314بختیار،

 
 

دارند که درک آن از راه تأویل، آدمی را به عالم مثال و سرانجام به حقیقت بنابراین نقوش هندسی ذاتاً واقعیتی را در بر 
عنوان اوج هنر معماری در ایران از آن نام برده شده، با ترکیب نقوش هندسی و شود. بناهای دوران صفویه که بهرهنمون می

ینی هستند که وقتی با یکدیگر همراه باشند و مرحله های زمها، معنویات و حتی دغدغهها، آرمانها، نشانگر فرهنگ، هنر، ایدهکتیبه
دگی ساکنند که بههای عرفانی را در ذهن مخاطب تداعی میها و گذرگاهبه مرحله مورد توجه قرار گیرند، ساختاری مشابه وادی

 (.1301ها گذشت)فراست، توان از کنار آننمی



 

11 

 

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

82،) 
ار 

به
10

41
ک

د ی
جل

 ،
 

 هاآن تجزیه و تحلیل و هایافته ارائه -2

 شیخ لطف اهللمسجد  -2-1
بنای مسجد متعلق به دورة صفویه بوده و به فرمان شاه عباس اول ساخته شده معمار بنا، استاد حسین بنا اصفهانی هستند.      

، بود نام امام جماعت مسجد، شیخ لطف ااهلل عاملی، عالم لبنانی که به دعوت شاه عباس به اصفهان آمده است. نام مسجد از
راهروی ورودی بناست و در زیر زمین بنا نیز  ( پالن مسجد شامل گنبدخانه و110 :1311 ،)موسوی روضاتی اقتباس شده است.

 . (11: 1303)عظیمی، نمازخانه ای در نظر گرفته شده است

  
 نمای کلی بنای مسجد شیخ لطف اهلل و نظم هندسی )تقارن، تعادل و هماهنگی( -2شکل

 
زیباترین آثار معماری اصفهان در ضلع شرقی میدان تاریخی نقش جهان و مقابل عمارت عالی مسجد شیخ لطف اهلل، یکی از 

قاپو واقع شده است. این بنا، برخالف الگوی سنتی مساجد ایرانی فاقد صحن و مناره است. یکی از ویژگیهای این مسجد چرخش 
که هدف از آن تنظیم جهت ورود به فضای نمازخانه، رو شکل آن نسبت به محور تقارن ورودی بناست،  ای نمازخانه مربع درجه 01

درجه به سمت چپ و پس از  01به قبله است. به این منظور، در ابتدای ورود به ساختمان از طریق یك راهروی کم عرض، گردشی 
رو به ای دیگری به سمت راست طراحی شده است که باعث می شود ورود به فضای نمازخانه،  درجه 31طی مسافتی، گردش

محراب و در جهت قبله صورت گیرد. این ویژگی، که به نظر میرسد ایدة اصلی در طراحی این بنا بوده، موجب انحراف فضای 
نمازخانه مربع شکل از محور تقارن ورودی ساختمان و به سمت جنوب شده است. جابجایی فضای گنبدخانه و عدم تقارن در نمای 

د. شگفتا، نه تنها موجب آشفتگی نشده، بلکه بر زیبایی بنا افزوده و آن را به یك ساختمان ورودی ساختمان به وضوح دیده میشو
جلوخان ورودی مسجد در ضلع شرقی میدان براساس یك هندسة مشخص مکانیابی شده است،  منحصر به فرد تبدیل کرده است.

نسبت به یکدیگر تقسیم کرده است )دهار و علی  طالییطوریکه محل قرارگیری ورودی بنا، ضلع میدان را به دو بخش با تناسب 
 (.31: 1331پور، 

 

  
 )تعادل و هماهنگی( نظم هندسی در پالن -3شکل

 
 :از منظر معناگرایانه، معماری مسجد شیخ لطف ااهلل نکات زیر را در بر دارد

حقیقت همه فضاها، اجزاء و عناصر در مسجد شیخ لطف ااهلل مرکزیت بنا متعلق به گنبدخانه است و در »هندسة مرکز گرا: 
( هندسة بنا، الگوی دایرة محاط در مربع است 01: 1301)بمانیان, « بنای مسجد در این فضا خالصه شده و نمود پیدا کرده است.

مربع  که الگویی کامال مرکزگرا می باشد. به عقیدة پوپ، گنبدخانة مسجد شیخ لطف ااهلل نمایانگر تکامل نهایی طرح گنبد بر روی
 (.111: 1311است )پوپ, 
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 اصول هندسی هنر قدسی به کار رفته در بنای مسجد شیخ لطف اهلل -3 جدول شماره

 
 

پنجره »هدایت نور از طریق فیلترهای هندسی: دورادور گنبد بنا، پنجره هایی تعبیه شده است که نور را به داخل بنا می تابند. 
های یاد شده که هر یك دارای یك جفت شبکه است، یکی رو به داخل و دیگری خارج از گنبد، با طرحهای اسلیمی متین، به گونة 
حجمهای توخالی و توپر، نور آفتاب روز را در دو حجم شکسته و از البه الی کاشیهای فیروزه فام به داخل صحن هدایت می کند، 

« که بی گزافه در فضای بی سایة صحن، به هر دم و لحظه ای، عشوه های بدیع و غیرقابل تصوری از انعکاس نور آشکار می شود.
نور طبیعی از شبکه های اسلیمی داخلی و خارجی بیانگر حضور ذاتی مقدس و ماورائی است و  (. این گونه گذار11: 1301)سیف، 

 (.10: 1303دیگران,  و ، پورجعفرفضایی معنوی را می آفریند. )بمانیان
نظم نظم هندسی: در این بنا نهایت نظم هندسی به ظهور رسیده است. فرم متعادل بنا، در پویایی و تنوع، تبلوری آشکاری از 

 (.10: 1303حاکم بر هستی است. )بمانیان, پورجعفر و دیگران, 
روشنایی : در مسجد شیخ لطف ااهلل، داالن ورودی بنا با چرخش خاص خود به گونه ای طراحی شده  -سلسله مراتب تاریکی

سله مراتب خاص فضایی از است که ورود به فضای گنبدخانه در راستای قبله و از مقابل محراب ممکن می شود. عالوه بر این سل
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ورودی بنا تا محراب مسجد، نوعی سلسله مراتب نورانی و تضاد روشنایی و تاریکی را خلق می کند. داالن ورودی بنا فضایی کم 
نور و نسبتا تاریك است و با طی این مسیر به فضایی نورانی تر )فضای گنبدخانه( وارد می شویم، که بیانگر سیری روحانی از 

 (.11: 1303)عظیمی،  ه نور استظلمات ب
 

 اصفهان امام مسجد -2-2
مسجد امام یکی از شاهکارهای معماری و کاشیکاری و حجاری ایران در قرن یازدهم هجری است و آخرین سال تاریخی که 

هجری یعنی اولین سال سلطنت  1110هجری یعنی آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم و  1111در مسجد دیده می شود سال 
قرار دارد. تزئینات مسجد از دوره شاه عباس آغاز و در زمان جانشینان  شاه سلیمان است. این بنا در ضلع جنوبی میدان نقش جهان

 (.30: 1331)پرویزی و پورمند،  وی یعنی شاه صفی و شاه عباس دوم و شاه سلیمان به اتمام رسیده است
رین مساجد گترین و زیباتقرار دارد و از نظر گردشگران خارجی از جمله بزر در جبهه جنوبی میدان نقش جهان مسجد امام 

 اکبر اصفهانی استاد علی بنا شد. معمار آن هـ. ق به فرمان شاه عباس اول 1111رود. این مسجد در سال  م به شمار میجهان اسال
یکی از مشهورترین معماران مکتب اصفهان در شهرسازی عصر صفوی است. با توجه به فشاری که شاه عباس برای اتمام این 

هـ.ق  1111مسجد به معماران وارد آورد سر در و تزیینات کاشیکاری وابسته به آن به منظور تکمیل آرایش اطراف میدان در سال 
ادامه  (هـ.ق 1130)یر قسمتهای این مسجد عظیم تا آخرین سال حیات شاه عباس اول به اتمام رسید. ساخت و ساز و تزیین سا

داشت، لکن ادامه ساخت بنا و مرمت فضاهایی که به مسجد اضافه شد، در زمان جانشینان وی یعنی شاه صفی اول، شاه عباس دوم 
های این مسجد موجود است، کتیبه سر در غربی  یبهای که آخرین تاریخی که در کت ادامه یافت. به گونه (سلیمان)و شاه صفی دوم 

هـ.ق را برخود دارد. هنگامی که سر در مسجد به پایان رسید، شاه عباس اول مسجد را به ساحت  1111مسجد است که سال 
 (.1303،تقدیم کرد)امیری "حضرت مهدی صاحب زمان"
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 مسجد امام

 
های مینادار و آیات  در انتهای میدان نقش جهان ایوانی بلند قرار دارد که بر روی دهلیزی بنا شده و سقفش با مقرنس و کاشی

ی آن همان تزیینات به شکل مارپیچ به کار رفته است. برخی  قرآنی مزین گردیده و در دوطرفش دو مناره بلند است که روی بدنه
ترین  گیرترین و اغناکننده هایی که در ایران بنا شده و حتی یکی از چشم را یکی از زیباترین و گیراترین ایوانمحققان این ایوان 

کنند، که نمادی از  گری می ی این ایوان شکل دو طاووس بر روی کاشی جلوهدر باال .دانند ایوانهایی که در جهان بنا شده می
پوشش یافته و طال های باشکوه ایوان ورودی قرارگرفته با نقره و  زیر مقرنس که در مسجد دگان بهشتی هستند. درب اصلیپرن

 .دهد نسبت می (با حروف ابجد)حاوی اشعاری در حاشیه در با خط نستعلیق حك شده و سال نصب در را به دوران شاه صفی اول 
شویم و سپس بدون  بزرگ قرار دارد مینی که در وسط آن سنگاب ر در ورودی، وارد یك هشتی با داالپس از عبور از ایوان س

زند، که این نکته از یك سو باعث شده تا بنای  می( درجه 01در زاویه )اینکه بازدیدکننده احساس کند نیم چرخی به سمت راست 
دان اصلی گنبدخانه و محراب مسجد به سمت قبله قرار گیرد و از سوی دیگر این انحراف بنای اصلی نسبت به ایوان ورودی و می

شود تمامی بنای اصلی مسجد از تمامی جهات میدان در کنار ایوان ورودی قابل رؤیت  چنان استادانه انجام شده، که باعث می
 شود، بنایی که با تزییناتی حاوی صد هزار قطعه کاشی فیروزه ن است که صحن اصلی مسجد نمودار میپس از عبور این داال .باشد

شود. در ابتدا صحن اصلی و سپس فضای اصلی مسجد  گر می ی گل و بوته در فضایی روحانی جلوهای و سبز و زرد رنگ با نقشها
شود، در روبرو فضای گنبدخانه و شبستانهای اصلی و در طرفین  که به صورت چهار ایوانی است در اطراف صحن اصلی پدیدار می
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کند، که در یکی از آنها ساعت الب علوم دینی خودنمایی میهای دیگر مساجد و دو مدرسه دینی تابستانی و زمستانی ویژه ط ایوان
یابد. هر چیز در این  شاخص شرعی نیز وجود دارد. در اینجا گویی همه چیز از حالت مادی خارج شده و حالتی روحانی و آسمانی می

میان انسان و عالم ماوراءالطبیعه شوند،  ای می ی موجودات و ذرات عالم واسطه یابد، همه مکان ناگاه حالتی از رویش و کمال می
ی این مسجد، گنبد رفیع و با عظمت، شبستان  نکته قابل توجه درباره. آید انگیز میان آسمان و زمین پدید می و پیوندی شگفت

ای که صدا در زیر آن چندین بار  ساخته شده به گونه (دو پوش)اصلی همراه با دو گلدسته است، این گنبد به شکل دو پوسته 
 (.1303، )امیریمتر است 11ها بیش از  ی گنبد و منارهبدخانه از سطح صحن اصلی تا باالیابد. ارتفاع بنای اصلی و گن انعکاس می

 از دیگر ویژگی های مسجد امام می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 جلوخان وسردرمشرف به میدان نقش جهان با دو مناره رفیع  -
 ضلعی  1طرح  جلوخان با -
 دارای حوض هشت ضلعی -
 سردر مسجد در مرکز جلوخان واقع گردیده  -
 کف ایوان جنوبی صحن با کاشی فیروزها -

 کتیبه ساسی ایوان به خط ثلث سفیدبر زمینه الجوردی  -
 گنبدخانه درضلع جنوبی ایوان  -
 پله قرار دارد 10در جوار محراب که کاشیکاری شده منبری مرمرین با  -

 با گوشه سازی به دایره تبدیل شده  متر 11گنبد دو پوسته به دهانه  -

 می باشد متر 10واز خارج متر  30 ارتفاع گنبد از داخل -
 بین دو پوسته سانتیمتر  11فاصله ه نوع گنبد بصورت دو پوسته گسسته ب -
 با کاشی  "پوشش گنبد تماما -
 نورگیری فضای داخل بوسیله هشت پنجره مشبك  -
صورت قرینه با هشت گنبد کوچك سوار بر ه ب خانه بشکل مستطیل و های ستوندار در دو طرف گنبد شبستان -

  طاق آجری
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 نظم هندسی )تقارن، تعادل و هماهنگی( در بنای مسجد امام -2شکل

 

 نتیجه گیری - 7

در این پژوهش به بررسی جایگاه هندسه در معماری مساجد امام و شیخ لطف اهلل در شهر اصفهان پرداخته شد. با توجه به      
استفاده معمار دوره صفوی از هندسه برای کاوش بیشتر در پدیده های طبیعت با بار معنایی جهت سوق ذهن یافته های پژوهش 

کاوشگر از جهان محسوس به جهان معقول و غایت الهی انسان واستفاده از هندسه به  عنوان هنر برای خلق شکل ها، الگوها و 
نظم هندسی در پالن های هر دو ناسانه هستی است به یاد می آورد. تناسبات ، معمار بزرگ جهان یعنی خدا را که تجلی زیباش

استفاده شده  صفر، سه، چهار و پنج در نظم هندسی اعداد نیز ازمسجد براساس اشکال به صورت مربع، مستطیل و دایره بوده و 
هماهنگی، مرکزگرایی و  است. نکته حائز اهمیت آن است که در هر دو مسجد نظم های هندسی براساس اصول تقارن، تعادل،

د و در تناسب بنا شده اند؛ این مهم نه تنها در حجم کلی بنا قابل مشاهده است بلکه در پالن و مقاطع نیز کامال رعایت شده ان
طراحی دارای یك نوع هماهنگی و همنواختی می باشند که دو عنصر معنویت و ماده ،وحدت و کثرت را در مفهومی فراتر از زیبایی 

این هنر استفاده از هندسه در مساجد ایرانی که به هنر قدسی معروف است، نهایت کمال و ایستایی را نشان  دهد.  ی قرار میظاهر
 می دهد که در بنای رفیع مساجد به خصوص در مساجد عصر صفوی در اصفهان با نهایت دقت و ظرافت به کار گرفته شده است.

 
 ساجد شیخ لطف اهلل و امام اصفهان )منبع: نگارنده(نظم هندسی هنر قدسی در م -4جدول شماره
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The Position of Geometry in the Art of Architecture of Safavid 
mosques with the approach of sacred art 

(Case study: Isfahan) 
 

 

Maryam Amanpour 
Assistant professor of Architecture, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran 

 

 

Abstract 
 

Valuable Iranian architecture has always followed certain principles in different periods 

to suit different conditions and has reflected those conditions. On the other hand, Iranian 

mosques have always been a symbol of the beautiful of glory of Iranian architecture, 

which is becoming more apparent in the Safavied dynasty1. Geometry and the use of 

geometric patterns2 as one of the foundations of traditional architecture, in its symbolic 

and philosophical sense, have a psychological effect on the worshiper and strengthening 

the sense of oneness in mosques. The harmony in the religious buildings of the Safavid 

era reflects the pure geometry of this era. The present study has been carried out aimed 

to investigate the position of geometry in the architecture of Safavid mosques with the 

approach of sacred art. The research method was descriptive-analytical and the data 

were collected by library and field methods. This study has examined the sacred art in 

the mosques of Imam3 and Sheikh Lotfollah4 in Isfahan after examining the 

characteristics of sacred art and geometry based on shapes and numbers. According to 

the results, the geometric order in the plans of both mosques is based on square, 

rectangular and circular shapes, and the geometric order of the numbers is zero, three, 

four and five. Sacred art has been observed in these mosques based on the art of 

geometry and the principles of order, balance, harmony, symmetry and proportion. 

 
Keywords: Geometry, Mosque architecture, Safavid era, Sacred art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- The Safavid dynasty was one of Iran's most significant ruling dynasties reigning from 1501 to 1736. The 

Safavid dynasty had its origin in the Safavid order of Sufism, which was established in the city of Ardabil 

in the Iranian Azerbaijan region. 

2- Islamic geometric patterns are one of the major forms of Islamic ornament, which tends to avoid using 

figurative images, as it is forbidden to create a representation of an important Islamic figure according to 

many holy scriptures. 

3- Imam Mosque (known as Shah Mosque before 1979 revolution) is a part of the complex of Naqsh-e 

Jahan Square – the main attraction of Isfahan. 

4- Sheikh Lotfollah Mosque is one of the masterpieces of Iranian architecture that was built during the 

Safavid Empire, standing on the eastern side of Naqsh-i Jahan Square, Esfahan, Iran. Construction of the 

mosque started in 1603 and was finished in 1619.  
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پذیر در مصرف انرژی و اندازی تطبیقهای سایهبررسی نقش سیستم
 *هامکانیزم حرکتی آن

     

 3آیدا ملکی، *2پرستفرزین حق،  1یزیتبر یجعفر رایسم
 25/01/0011تاریخ دریافت:  

 12/02/0011تاریخ پذیرش: 
 

  00511کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

 یدرصد مصرف انرژ 01ها، حدود ساختمان یانرژ نیدر تأم ریدناپذیتجد یو استفاده از منابع انرژ یبا توجه به بحران انرژ
از پوشش  یانرژ افتیدر ایا هدررفت مقابله کردن ب یبرا یانرژ نیها بوده که بخش قابل توجه امربوط به ساختمان

 یستیزطیمح لتریساختمان بلکه به عنوان ف ستمیعنصر فعال س وانتنها به عن. پوشش ساختمان نهشودیساختمان م
 ،یکنترل بار حرارت ،یدیخورش یانرژ افتیدر زانیم تیریدر مد یدر اطراف قاب ساختمان بوده و نقش اصل شدهفیتعر

 انواع یپژوهش بررس نیهوا را بر عهده دارد. هدف ا تیفیک تیریمد ه،یرطوبت تهو تیرینفوذ هوا و خروج آن، مد
در  یحرکت یهازمیانواع مکان نیاست. همچنبوده یها در مصرف انرژو نقش آن ریپذقیتطب یاندازهیسا یهاستمیس
پنجره مشخص گردد. روش پژوهش  یهرکدام بر اساس بازشوها بیو معا ایاست تا مزاشده یمتحرک بررس یهابانهیسا

 کیو استفاده از منابع معتبر و مقاالت آکادم یاصورت کتابخانه بهاطالعات  یبوده و روش گردآور یلیتحل-یفیحاضر توص
نقش  ،یانرژ یوربهره زانیدر م یقیتلف یاز آن است که نماها یآمده حاکدستبه جیاست و نتامکتوب بوده ریمکتوب و غ

 .کنندیم فایا یموثرتر

 

 فعال یاندازهیسا یهاستمیمتحرک، س ینما ،یمصرف انرژ ،یریپذقیتطب یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ریز، ایرانتبدانشجوی کارشناسی ارشد فناوری معماری دیجیتال دانشگاه هنر اسالمی  -1

 )نویسنده مسئول( ، ایراندانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز -5
f.haghparast@tabriziau.ac.ir 

 ایران ،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز استادیار -3
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 مقدمه  -1
به  نیو همچن بایز یخارج طیکردن محفراهم لیبلندمرتبه به دو دل یهادر ساختمان یاپرده یوارهاید ،یتکنولوژ شرفتیبا پ

استفاده  یاپرده واریکه از ساختار د ییهاساختمان ،یانرژ یهانهیهز شیافزا لی. به دلشوندیترشدن نماها ساخته ممنظور سبک
و مقاومت  شهیش یکه نسبت باال نیا لی. اما به دلباشندیباال م یمقاومت حرارت یدارا شوند،یم یریدرزگ شهیو با ش کنندیم

 نی)م ابدی شیآنها افزا یبار انرژ شودینفوذ کند، موجب م یداخل یبه فضا دهدیاجازه م یدیآن، به تابش خورش فیضع یحرارت
  دارد.بنابراین لزوم کنترل دمای داخلی برای جلوگیری از ناراحتی حرارتی وجود  (.230: 2112و همکاران، میک

را تا  یداخل شیبار سرما تواندیم اندازهاهیکاربرد سا .ها دارنددر ساختمان یانرژ ییدر جهت بهبود کارا ینقش مهم اندازهاهیسا
 یدر روزها اندازهاهی. به عالوه استفاده از ساباشدیبا عملکرد باال م شهیمؤثرتر از استفاده از ش اریدرصد کاهش دهد و بس 31
اندازی شامل دو های سایهعملکرد محیطی سیستم(. 2120)هو و همکاران، باشدیم سریم یحفظ انرژ اسیمقستان به عنوان تاب

کننده و حفظ روشنایی کافی در محیط داخلی است ( عملکرد بصری، که فقط در مورد جلوگیری از تابش خیره0هدف اصلی است: )
قبول با کنترل افزایش گرمای خورشید همراه با پرتوهای خورشید مستقیم و پراکنده. از این قابلآوردن شرایط گرمایی ( فراهم2و )

شود. رفتار انطباقی پذیری نماها مطرح میرو با توجه به متغیر بودن شرایط محیطی و آب و هوایی، نیاز به سازگاری و تطبیق
اندازی پویا باید است. بنابراین، عملکرد سایهعیارهای سازگاری را ارتقا دادههای پویا، ماندازی پیشرفته مانند سیستمهای سایهبرنامه

کنند، تعیین با اثربخشی کنترل سطح نورخورشید، به ویژه در زوایای مختلف خورشید که روزانه و ساالنه به یک ساختمان نفوذ می
 (.2102شود)المسرانی و همکاران،

-اجازه کنترل قوی بر دستاوردهای خورشیدی را در فصول مختلف می پذیرتطبیقاندازی ایههای سپذیر سیستمرفتار انعطاف

دهد. پرولر و بورگ  اظهار داشتند که تقریباً در تمام مناطق آب و هوا، نور طبیعی قابل انتشار و قابل تنظیم روشنایی روز را تداوم 
اندازی مناسب بود. بنابراین، معیارهای انتخاب یک سیستم سایهواهدبخشد. با این حال، بارهای گرمایش و سرمایش، متفاوت خمی

ازحد نور خورشید به طور کلی باید براساس درک رفتار سیستم در آب و هوای مختلف ایجاد شود. در آب و هوای گرم، تابش بیش
کننده غالباً بیشتر از ارهای خنکاست که بممکن است به بار سرمایشی زیاد منجر شود. در آب و هوای سرد و معتدل ثابت شده

باشد. بنابراین، شدن غیرفعال در زمستان نقش داشتهتواند به طور مثبت در گرمبارهای گرمایشی است، در حالی که نور خورشید می
ننده در تابستان کتوجهی در کاهش انرژی بیش از حد و خنکتواند به میزان قابلاندازی پویا مییا سرد، سایهدر آب و هوای متوسط 

های حرکتی اندازهای فعال و پویا دارای گستره وسیعی از نظر فرم و مکانیزم(. از طرف دیگر سایه2100کمک کند.)پرولر و بورگ، 
 باشد. های آنها متناسب با عملکرد میها و ویژگیباشند که نیازمند بررسی همه جانبه و شناخت این سیستممی

 

 روش تحقیق -2
و استفاده از منابع معتبر و  یااطالعات به صورت منابع کتابخانه یروش گردآور ،یلیتحل-یفیپژوهش با روش توص نیدر ا

از گونه ها را  کیهر بیو معا ایو مزا پردازدیم یاندازهیسا یهاستمیانواع س یمکتوب به بررس ریمکتوب و غ کیمقاالت آکادم
 نیو همچن شودیم یبه کار رفته بررس یمورد یهافعال را با ذکر انواع نمونه یهاستمیس یکتحر یهازمیکرده و سپس مکان لیتحل

 .شودیاست، اشاره مانجام شده یآنها بر مصرف انرژ ریو تأث هاستمیس نیا یریبه کارگ نهیکه در زم یمطالعات
 

 پیشینه پژوهش-3
از مصالح در دسترس چون رس،  یطیمح طیپاسخ به شرا یبرا یبوم یباز در معمارریو ثابت از د ستایا یهابانهیسا 
با  0291از سال  یاستراتژ نیمدرن، حرکت از ا یبردند. در معماریبهره م رهیدرختان، بتن، قطعات چوب، بامبو و غ یهاشاخه

سه فعال به ریغ یاندازهاهیشد. سا رفعالیغ یطراح یهایاستراتژ یبرا دیجد یهاحلهرا جادینقض شد و موجب ا یبحران انرژ
حل مؤثر ثابت به عنوان راه یخارج یاندازهاهیسا انیم نیکه از ا شوندیم یبنددسته یانیو م یو خارج یداخل یاندازهاهیدسته سا

 یاندازهاهیسا نیباشند. ایم یداخل یاندازهاهیبا سا سهیدر مقا یشیسرما یها و کاهش انرژدر ساختمان یرگیو خ شیکنترل گرما
 یفعال برا یهایاستفاده از استراتژ . بنابراینکنندیم سدودرا م رونیبه ب دیدارند و د یخارج طیبا شرا قیتطب یبرا تیثابت محدود

اندازها با هیسا نی. اباشدیم یضرور یداخل شیآسا طیکردن شرانهیها در جهت بهها و بهبود پوشش ساختمانتیمحدود نیرفع ا
هوشمند به کار  یایپو یااندازههیکاربرد سا قیکنترل و سنسورها و از طر یهاستمیهوشمند، س یهاشهیش ستمیاز ساستفاده 

 لیاز قب یطیمح طیچند شرا ای کیتوانند به یو متحرک شناخته شده و م ایپو یاندازهاهیاندازها به عنوان ساهیسا نیروند. ایم
تحقیقات بسیاری در  و ... پاسخگو باشند.  هی، حرارت(، کنترل تهویی)روشنا یدیخورش یانرژ افتیدر زانیکنترل نور روز، کنترل م

 (22است.)اندازهای پویا و نحوه پاسخگوی آنها انجام شدهزمینه مطالعه سایه
 کی یکارآمد زانیو م ینرژا لی( پژوهش خود را با موضوع تحل0320مهرزاد؛) ،یقهرود یزیعز ون؛یزا، کتا یمعصومه؛ تق تراز،
و  یسازهیاز شب یریگهمراه با بهره یپژوهش با استفاده از روش تجرباین است. متحرک در شهر تهران پرداخته ینمونه نما

هدف کاهش  یسازادهیپ یموجود برا یژدر استفاده از تکنولو یسع، و افزونه گرس هاپر نویمانند را ییافزارهادر نرم یسازمدل
 نیبا چند یکاربرد ینما کی یطراح یبرا وایها در افزونه دآن یو برودت یحرارت زیآنال تیدر ساختمان دارد. در نها یمصرف انرژ
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ساختمان، امکان  یمدوالر در نما ستمیس نیمطلب است که با استفاده از ا نیا دیآمده مؤبه دست جهیشد. نتبه کارگرفته یژگیو
 است. ریپذامکان وری انرژیجویی در میزان بهرهو صرفه فصول رییبه داخل ساختمان بر اساس تغ یکنترل هوشمند نور ورود

، عتیدر طب اهانیاز گ یریساختمان با الگوپذ ریپذسازگار و انطباق یها( در مقاله پوسته0329فاطمه؛) ،یمظفر را؛یسم ،یرزاز
 ینما یدر طراح ینوآور جادیجهت ا یراهکار افتنیو هدف  دینمایمطرح م یو معمار یشناختستیز یسازگار نیب ییهاحلراه

از  طالعاتا یآور، موضوعات و جمعمیها، مفاهیشده بر اساس تئورانجام قاتیاست بر تحق یپژوهش مرور نیهاست. اساختمان
 ای، مار یاحمد ایسوفاست.  یمعمار یهااصول به منظور استفاده در طرح نیا تیهدا یبرا ییهاسازگار و نقشه و برنامه اهانیگ

بر  یآن است تا با مرور یبررس یدر پ یمصرف انرژ یسازنهیهوشمند در به یعملکرد نماها یمقاله بررس ،(0329) یدیکردجمش
که هر راهکار تا چه اندازه در  میابیآنها، در یرفتار یهازمیمکان یاند و بررسهوشمند شده یابه گونه کیکه هر یمتداول ینماها

، محمد حسن  ،نگار؛زالیکرم کننده است.کمک ریمتغ طیدر شرا یطیمح یبه فاکتورها ییو پاسخگو یانرژ فکاهش مصر
متحرک هوشمند پرداخته شده و  ینماها بیو معا ایمزا یمتحرک)هوشمند(، به بررس ی( در مقاله نما0329)دی،مج یمی؛احمدنژاد کر

متحرک هوشمند و کنترل  یهوشمند متحرک و کنترل دما، نما یدسته : نما 0نماها که در  نیا یکاربرد یهانهیانواع زم نیهمچن
 اند.شده یبندمیتقس یانرژ دیمتحرک هوشمند و تول یو نما یعیطب هیمتحرک هوشمند و تهو ینما د،یو د ییناروش

 

 مبانی نظری -4

 اندازهاکنترل تابش خورشیدی از طریق سایه -4-1
بندی کرد. گروه های مختلفی طبقهها و فناوریتوان در گروهانداز خورشیدی را میبه طور کلی انواع مختلفی از سیستم سایه

جایی است که به بههای قابل جاشود. گروه دوم شامل سیستمهای قابل حمل است که توسط کاربر هدایت میاول شامل سیستم
ها و اتوماسیون فعال مانند ها، فناوریگیرند. این سیستمطور خودکار در پاسخ به شرایط فضای باز یا محیط داخلی قرار می

تواند بیشتر بر اساس اقتدار کاربر در فرآیند پاسخ به چندین شکل مختلف کنند. این گروه میهای هوشمند پویا را اتخاذ میسیستم
گیرند. حالت دیگر دهند و کاربر را نادیده میهای پاسخگو که به تغییرات بیرونی واکنش نشان میشود. مانند سیستمتقسیم 
ها پوسته از مواد های متحرک است که در آندهند. گروه سوم شامل سیستمهای تعاملی که اجازه دخالت کاربر را میسیستم

های مختلف از جمله گرما، نور و میدان مغناطیسی، تحول سازی توسط محرکعالشود که اغلب در اثر فتغییرپذیری ساخته می
 (.2102دهند)المسرانی و همکاران، پذیری را نشان میبرگشت

 :(0)تصویر  اندازی،شامل منفعل، فعال و ترکیبی استسه طبقه اصلی سایه
 ثابت و دستی قابل تنظیم(های شده توسط دستگاههای منفعل و بدون نیاز انرژی ) ارائه سیستم .0
 کنند(های مکانیکی که به انرژی فعال تکیه میشده توسط دستگاههای فعال )ارائه سیستم .2

های بیولوژیکی طبیعی و باشند و از سیستمهای ترکیبی که بر اساس رویکردهای بیومیمتیکی میسیستم .3
 (.2102است)همان، شدهکنند، حاصل های ذاتی مواد هوشمند آن استفاده میویژگی

 

 
 (2112 و همکاران، ی)مأخذ: المسران یدیخورش یاندازهیسا یهاستمیس یبندطبقه -1 ریتصو
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 انداز غیرفعالهای سایهدستگاه -4-1-1 
کننده و خنکها و کاهش انرژی ها دارای رویکرد غیرفعال برای کنترل افزایش گرما و تابش نور در ساختماناین سیستم        

اندازهای ثابت و انداز غیرفعال به دو دسته سایههای سایهاست.  دستگاهکاهش هزینه در شرایط مختلف آب و هوایی شناخته شده
 (.2102 شوند)المسرانی و همکاران،بندی میقابل تنظیم طبقه

توانند توانند تابش خورشید را کمتر کنند و میی میهای بصربه دلیل هندسه، مصالح و ویژگی :های ثابتاندازسایه -الف
(. بر اساس روش طراحی به سه دسته تقسیم 2103و همکاران،  نیاوبراشده را به داخل هدایت کنند)مقادیر متناسب نورپخش

 شوند:می
انداز آویخته شوند. مانند سایهپذیرند و مبتنی بر روش تک متغیره بهینه میهای ساده طراحی را میروش معمول: فرم -

 (.2105های مشبک)چن و همکاران، افقی، لوورهای افقی، لوورهای عمودی، صفحات خورشیدی و پوسته
های چندهدفه یابد. توسط روشرت رندوم توسعه میشده به صوانداز از طریق الگوهای تعیینروش تصادفی: نوع سایه -

 (.2100و دیگران،  لتسوایخوروششود)بینی میهای ژنتیک پیشهای جستجو مثل الگوریتممبتنی بر الگوریتم
های پیچیده، یک چالش برای معماران نه تنها در زمینه طراحی، بلکه در ارتقای طراحی پارامتریک: کاربرد هندسه -

تواند نقش مهمی در تولید نماهای پاسخگوی اقلیمی کردن در روند طراحی، میطی دارد. به عالوه پارامتریعملکرد محی
کند و بر نتیجه معادله تأثیر گیرد و از متغیرها و پارامترها استفاده میباشد. این طراحی از ریاضیات منشأ میداشته

 (.2109گذارد)التاویل و یوهونگ، می
اندازهای ثابت ها بر تغییر در شرایط خارجی، بر سایهبه دلیل توانایی آن :تنظیم با کنترل دستیاندازهای قابلسایه -ب

توانند گرمای ناشی از تابش خورشید، نور اندازهای ثابت، میها در مقایسه با سایه(. این سیستم2100ترجیح دارند)یائو و همکاران، 
ها به کاربران این (. همچنین این سیستم2103طول تابستان و زمستان کاهش دهند)اوبراین و همکاران،  اضافی و خیرگی را در

 اندازی با کنترلهیسا یهاستمیسدهند تا بتوانند محیطشان را کنترل کنند و حریم خصوصی خود را فراهم نمایند. امکان را می
 0203-0230بار در  نیاول یها براآنحال،  نی. با ا، ارائه شدنشد جراا ی کهادر پروژه 0233سال  لیدر اوا هیتوسط لوکوربوز یدست

متحرک را ارائه لوورهای مرغ با  جعبه تخم کی یطرح نما نیاجرا شدند. ا رویودوژانیدر ساختمان وزارت آموزش و پرورش در ر
کم نصب  نهیهز لیبه دل تنظیم اندازهای قابلسایهدر حال حاضر،  .(2110، روکسشود) میتواند توسط کاربر تنظیکه م ددهیم

 حاتیها کامالً بر ترجحال، کنترل آن نیا با(. 2100)یائو، دنریگیقرار م مورد استفاده اریخودکار بس یهاستمیبا س سهیها در مقاآن
 . (2112و براگر،  جسناست)بور یمتک کاربران
 

 انداز فعالهای سایهدستگاه -4-1-2
توانند در شیشه بازشوها یا به عنوان های فعال میسیستمابزارهای متحرک مکانیکی که برای حرکت نیاز به انرژی دارند.       

اندازی خارجی باشند. به دلیل توانایی آنها در بهبود عمدتاً محیط ساختمان، کاهش مصرف انرژی و در برخی موارد سیستم سایه
انداز خارجی های سایه( سیستم2های هوشمند ( سیستم شیشه0: (2)تصویر ه تقسیم شوندتوانند به سه دستتولید انرژی، می

 های انرژی تجدیدپذیر ( ترکیب با سیستم3پویا)فعال( 

 
 (2112اندازی فعال )مأخذ: الداخیل و تابت، های سایهبندی سیستمطبقه -2صویر ت
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 های هوشمندسیستم شیشه -4-1-2-1
های هوشمند های هوشمند که همچنین پنجرهاندازی ساختمان هستند. شیشهها با مشخصات نوری پویا، حالتی از سایهپنجره 

شود که به حالت یابد وقتی ولتاژ، نور یا گرما اعمال میباشند که خواص انتقال نور در آن تغییر میای میشوند؛ شیشهنیز نامیده می
تواند برای مدیریت بار انرژی، نور و روشنایی و سطوح گرمایی را تنظیم کند)الداخیل و تابت اول، میآید و مات به شفاف درمی

 3های کریستال مایعسیستمو  2های الکتروکرومیکسیستم، 0های ذرات معلقسیستم هوشمند شامل شهیش یها یفناور(. 2109
 کنند)همان(.فرابنفش جلوگیری میدرصد از نور  2290های هوشمند از به عالوه شیشه .است

ها به سرعت از  SPD،یکننده و حرارت عبور رهینور، تابش خ زانیکنترل م یشود برایکه ولتاژ اعمال م یهنگام -
  (.222()2105)باریوس و همکاران،  کنندیم رییروشن تغ یظاهر خاکستر کیبه  اهیبه س لیما یحالت آب

استفاده  شهیاز ش یکنترل مقدار نور عبور یبرا یکیکنند که از ولتاژ الکتریاستفاده م یاز فناور EC یها دستگاه -
 یخارج رییدر حال تغ طیدهند که به شرایو پاسخگو را ارائه م ایها کنترل پو  EC (223(.)2112)سوتیل، کندیم

را در  ینور داخل طید و محندهیم شکند، تابش نور را کاهیقابل مشاهده را کنترل م یدهد و گذردهیپاسخ م
بان ثابت،  هیسا یهابا دستگاه سهیدر مقا ن،ید. عالوه بر انبخشیبهبود م E و کم یمعمول یهاشهیبا ش سهیمقا

 (.220( )2105)لی و همکاران، کنندیرا مسدود نم دیدهند و دیارائه م یکینامید یدیتابش خورش

در  یطور تصادفبه عیما یهاستالیشوند. کریه خود جامد مشوند و به نوبیحل م عیما مریدر پل های مایعکریستال -
شفاف  هیال کیو  شودینور هنگام عبور از مجموعه پنجره هوشمند پراکنده م جهیو در نت شوندیم دهیقطرات چ

  (.225()2100)میاتاک و همکاران، دهدیم لیتشک
 

 اندازی خارجی پویاهای سایهسیستم -4-1-2-2
های انرژی کنند و برای برآوردن برخی از ویژگیاندازی جنبشی از همان مفهوم نمای پویا پیروی میسایههای سیستم      

اندازی جنبشی )نمای پویا( را به های سایهدر ایاالت متحده سیستم 0پوشش ساختمان معرفی شدند. آزمایشگاه ملی الرنس برکلی
(. توسعه 2112دهد بارهای روشنایی و سرمایش را کاهش دهد)لی، ان میکند که به ساختمان امکهایی توصیف میعنوان سیستم

ها بود. سازگاری آنها پتانسیل دستیابی به محیطی با ها پاسخی به افزایش آگاهی در مورد کاهش انرژی در ساختماناین سیستم
تابش خیره کننده ، دید به بیرون ، مانند کاهش   (IEQ)صرفه جویی در انرژی، بهبود راحتی، متعادل کردن کیفیت محیط داخلی

دهد. به عالوه هزینه انرژی و ، راحتی حرارتی و کیفیت هوا و افزایش رضایت و بهره وری سرنشینان را ارائه میحریم خصوصی
ی یا های مکانیکی، شیمیایها در پاسخ به محرک(. این سیستم2115رساند)سلکوویتز و لی، تاثیرات زیست محیطی را به حداقل می

 خوردگی، لغزش ، انبساط ، کوچک شدن و تغییر شکل می دهندزنی چینهای سایهها دستگاهکنند که در آنالکتریکی حرکت می
 )همان(.

 

 شده شخصی)موتوری(انداز کنترلهای سایهسیستم -4-1-2-2-1
بندها، های مکانیکی منفعل مانند سیمرد که در آن محرکشده دستی وجود دابان تنظیمهای سایهای از سیستمدر این گروه سطح پیشرفته      

ها یا شوند و به صورت مستقیم توسط سویچ یا به طور غیرمستقیم با استفاده از فرستندهها با موتورهای الکتریکی جایگزین میزنجیرها یا میله
ها محدود به نهای متحرک منفعل، طراحی آایسه با دستگاهها در مقکنند. با وجود ساختار پیشرفته، این سیستمسیم کار میسایر وسایل بی

باشند. همچنین حرکت تک مسطح را با چرخش مصوری های غلتکی میبانهای ساده و چیدمان حرکت، مانند سایههای معمولی با هندسهمدل
 دهند.فردی نشان می

 

 انداز کنترل اتوماتیک )پویا(های سایهسیستم  -4-1-2-2-2
های هوشمند اتخاذ ها، حالت کنترل اتوماتیک را به عنوان ویژگی اصلی برای پاسخ به محیط با استفاده از فناوریدستگاه این

های متغیر، مانند نور و شده توسط محرک(. اصطالح دینامیک به یک فرآیند تغییر مداوم اشاره2105کنند)گیوونی و دیگران، می
توانند عناصر خود را با توجه به حرکت خورشید تنظیم انداز دینامیکی میهای سایهدارد. سیستم انداز اشارهگرما در طراحی سایه

شده انجام دهند. کنند. سایه پویای فعال کامالً به اتوماسیون متکی است تا بتوانند این حرکات پاسخگو را بر اساس قوانین تعریف
کننده برای تعیین یک عمل مناسب و چندین ها، کنترلآوردن دادهای به دستها شامل سه مؤلفه شبکه حسگر بربنابراین کاربرد آن

 (.2103و تون،  کوفیولمحرک مکانیکی است)
های محیطی و سپس مدیریت و تعدیل سفارشات کننده( در فرآیند پویا دریافت دادهنقش سیستم کنترل )سنسورها و کنترل

است. عالوه بر معماری که مربوط به طراحی پوسته شدهبرای انجام حرکات طراحیها شده به عنوان سیگنال به محرکارسال

                                                           
1 Suspended particle devices (SPD) 
2 Electrochromic devices (EC) 
3 Liquid Crystal Devices (LCD) 
4 Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) 



 

34 

 

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

52،) 
ار 

به
10

41
ک

د ی
جل

 ،
 

دار است، شکل هندسی آن به تنظیمات و حرکات احتمالی به نفع یک محیط داخلی راحت است. این بخش به طور جامع عمق سایه
ز برای تولید یک حرکت بزرگ را کند که مجموع و پیچیدگی حرکات متقابل فردی موردنیایک سیستم متحرک را توصیف می

کنند و برای برآوردن بعضی از های متحرک، همان کانسپت نماهای پویا را دنبال میسیستم (.2100کند)موغال،توصیف می
 اند. های انرژی نمای ساختمان معرفی شدهویژگی

هایی که بارهای سرمایش و عنوان سیستم بهرا  اندازی متحرکهای سایهدر آمریکا، سیستم 0کتابخانه ملی الرنس برکلی
ها، پاسخی به آگاهی رشدیافته از کاهش انرژی در . توسعه این سیستمشودد، توصیف میندهمیروشنایی ساختمان را کاهش 

محیط  کیفیت باشند ومی پتانسیلی را برای رسیدن به محیط با کارایی انرژی، افزایش آسایش ،پذیری آنهاها است. تطبیقساختمان
د مثل خیرگی کاهش یافته، دید به بیرون، امنیت، آسایش حرارتی و کیفیت هوا و افزایش رضایت و نرسانداخلی را به تعادل می

کنند. از ها در پاسخ به محرکات الکتریکی یا مکانیکی و شیمیایی حرکت میسیستم (.2109)الدخیل و تابت اول، تولیدی کاربران
اندازهای پویا اندازهایی که وجود دارند. مکانیسم در سایهشدن و تغییر فرم در سایهیافتن، کوچکرشطریق تاشدن، لغزشی، گست

شدن و تغییر فرم در آن رخ یافتن، کوچکبستگی به مهندسی الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی دارد که تاشوندگی، لغزشی، گسترش
 (.2109)الدخیل و تابت اول،  دهندمی

 شوند:ها به راحتی به دو گروه اصلی تقسیم میاس پیچیدگی در طراحی جنبشی آنها بر اساین مدل
 اندازهای غلتکی و لوورهاهای ونیزی، سایههای سایه پویا معمولی با یک طراحی حرکت ساده مانند پردهمدل -
های پارامتری، هندسه تر و الگوهای حرکتی پیچیده مانندهای خالقانهانداز دینامیک جنبشی با مدلسیستم سایه -

 های دیگر.های تاشو و مدلاریگامی
 

 انداز پویا معمولی(الف( طرح حرکت ساده)دستگاه سایه
ها ممکن است شامل یک نشوند. اشکال هندسی آها مشخص میهای دینامیکی متعارف با طراحی جنبشی ساده آنسیستم

( یا یک دستگاه با چندین عنصر اندازی دوبعدیمسطح )سیستم سایهتک انداز غلتکی با حرکتعنصر متحرک مانند یک سایه
حالت چرخشی و تاشوندگی  د.نبعدی( باشبان سههای بلند و لوورهای دارای چرخش محوری)سیستم سایهیکسان مانند پرده، تیغه

 .(2119و آتینایتیس،  کوسیتسپل) بسیار رایج هستند
 

 چرخشیانداز های سایهسیستم  -4-1-2-2-2-1
اند تا حول محور عمودی یا افقی، بسته به موقعیت است و طراحی شدهها از شیشه، فلز، پارچه یا چوب ساخته شدهاین سیستم

ها، استفاده بهتری دارد. حرکت چرخشی نماهای جنبشی، ای از نور روز نسبت به سایر سیستمها بچرخند. اجزا المل شیشهالمان
پرتی کاربران ساختمان در طول روز کنند که از سروصدا یا حواسرا در هر صفحه از نمای ساختمان ایجاد میای های آهستهپاسخ

های کم نور در یک ساختمان اداری در آب وهوای گرم و ای، تأثیر لوورهای پویای خارجی با استراتژیکنند. در مطالعهجلوگیری می
درجه برای جنوب،  21است، لوورهای پویا با زاویه تمایل است. نتایج نشان دادهشدهمرطوب در ابوظبی، امارات متحده عربی بررسی 

و  30912درجه برای جهت شرقی و غربی تا حد  21جویی دارند. درحالی که با زاویه تمایل درصد در مصرف انرژی صرفه 30تا  31
انداز ر مشابه یک نمای دوپوسته با لوورهای سایهای دیگر به طوشود. در مطالعهجویی میدرصد در مصرف انرژی صرفه 22959

است که در طول کل سال، نمای پیشنهادی رفتار انرژی ساختمان را به است و نشان دادهیکپارچه متحرک مورد بررسی قرار گرفته
جویی انرژی میزان صرفه .استشدهبخشد خصوصا وقتی پیکربندی زمستانی اجباری در نظر گرفتهطور قابل توجهی بهبود می

و  هاونسانووات) های متحرک نما، آویخته، تا شونده، لوور افقی و لوور عمودی توسطنوع سیستم 0گرمایشی و سرمایشی از 
گیری اندازهای آویخته و افقی، بسیار بهینه نتیجهاست و سایهبررسی شده آمریکا در اقلیم گرم کالیفرنیا در (،2100کنسک، 

 31درصد برای سرمایش و  33درجه بودند و میزان مصرف انرژی را تا  21اندازها قادر به چرخش سایه است. به عالوه اینشده
 اند.درصد برای گرمایش کاهش داده

 

 انداز چرخشی های سایهکاربرد مصالح سیستم

( لوورهای 3لوورهای فلزی ( 2ای ( لوورهای شیشه0شوند اما عمدتاً از اندازهای چرخشی از مواد مختلفی ساخته میسایه      
 (0)جدول (.2109کنند)الدخیل و تابت اول، آلومینیوم آنودایزشده، استفاده می

 
 
 
 
 

                                                           
1Lawrence Berkeley 
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 ( https://www.coltinfo.co.uk/files/pdf/UK)منبع:   یچرخش اندازهیسا یهاستمیس -1جدول 

 انداز چرخشییستم سایهس

 موردینمونه  مزایا توصیف سیستم مصالح

انداز سیستم سایه
چرخشی 

 ایشیشه

های نما با استفاده از سیستم -
ای بازسازی چرخشی شیشه

است و به تغییرات شدت نور و شده
دهند. به عالوه شیشه دما پاسخ می

خورشیدی با  شدهکنترل
 های بازتابش باال استپوشش

کاهش گرمای خورشیدی و  (0 (0
 بارهای سرمایش

اولیه  کاهش مصرف انرژی (2 (2
 درصد 51ساختمان به 

 دید و منظر در دسترس  (3

های استفاده در ساختمان (3 (0
 سازی انبوهمسکونی و خانه

 

 
 مقر کمیسیون اروپا، بروسل

انداز سیستم سایه
 چرخشی فلزی

کاهش استفاده گسترده شیشه در  - (5
ناحیه بزرگ و جلوگیری از گرمای 

 خورشیدی اضافی در ساختمان

پاسخ به شرایط  اعمال سیستم در - (0
 متغیر اقلیمی و نور روز در دسترس

کاهش در بار سرمایش و ( 0  (9
 خیرگی

های استفاده در ساختمان( 2  (2
 فرودگاه زوریخ، سوئیس سازی انبوهمسکونی و خانه

انداز سیستم سایه
چرخشی 

آلومینیوم آنودایز 
 شده

های تاشونده باز و بسته شدن کرکره  (2
 خورشیدعمودی مبنی بر موقعیت 

پویا و متغیر طبق موقعیت آب ( 0
 و هوا

ظاهر زیبای متحرک برای ( 2
 ساختمان

کاهش در انرژی سرمایش و ( 3
 خیرگی

 
 دانشگاه پاتسدام، آلمان

 

 انداز تاشوندهسیستم سایه  -4-1-2-2-2-2

انداز در چندین شود. این نوع سایهنامیده می بان اوریگامیانداز ، سیستم تاشو یا دستگاه سایههای سایهیک نوع مؤثر از سیستم       
جایی، ها دارای انواع مختلف حرکت مانند جابهاست. در هنگام نصب آنهای قابل تنظیم مجدد استفاده شدهزمینه مهندسی، در سازه

ی در جایگزینی اندازها، سعچرخش و مقیاس هستند، در جایی که نیروهای خارجی الزم باشد. روندهای اخیر در طراحی سایه
کنترل مکانیسم را بر عهده  های یکپارچه چندمنظوره و هوشمند داشته و وظیفه حرکت یاهای مکانیکی سنتی با محرکسیستم

کنند که ساختار را سازی یک محرک خارجی هستند و اطالعات را به محرک منتقل میمعموالً سنسورها قادر به تغییر و فعال. دارند
ها به معیارهای زیر بستگی دارد که برای انداز خورشیدی در ساختمانکنند. استفاده از سایهر یکی از خواص آن فراهم میبا تغییر د

دوام)چرخه  –اند: مقاومت در برابر خوردگیترین مواد هوشمند در نظر گرفته شدهترین و مناسبشناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق
قابلیت  –پاسخگویی محرک)تابش خورشیدی، دمای هوای بیرون، محرک برقی( –هوشمند(عمر اثر حافظه شکلی/ شکل 

 نیروی مؤثر –حرکات قابل دستیابی  –کار)فرآیند و سازگاری( 
 

 انداز تاشوندههای سایهکاربرد مصالح در سیستم
مواد کامالً از مواد هوشمند ساخته  نهیخواص و هز لیوجود ندارد که به دل یدیبان خورشهیدستگاه سا چی، هیبه تازگ       

 یهاستمیشود. انواع مواد هوشمند سیبه عنوان محرک استفاده م ایبه عنوان حسگر  ای، هنوز از مواد هوشمند نیباشد. بنابراشده
 .(2100فیوریتی و دیگران، )استشدهنشان داده 3 تصویر( در هامحرک ایتاشو )حسگرها  اندازیهیسا
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(2112)مأخذ: فیوریتی و دیگران،  انداز تاشوندههای سایهانواع مصالح هوشمند برای سیستم -3تصویر   

 

 بان دینامیک جنبشی(طرح حرکت پیچیده )دستگاه سایه ب(
است که در  کینتیس نیمطابق قوان شرفتهیپ یکیمکان یو طراح دهیچیحرکت پ دمانیبا چ نوآورانه یهاگروه شامل مدل نیا

است. شده فیتعر اجسام ستمیس ای جسمبر حرکت  روهاین ریمربوط به تأث کیاز مکان یابه عنوان شاخه 0وبستر امیفرهنگ لغت مر
از  یشود که گروهیاطالق م یابه رابطه کینتی، سکیزیف نهی. در زمرندیگینم شمهسرچ ستمیکه از درون خود س ییروهاین ژهیبه و

 .اشاره دارد و گشتاورها( روهایها )نحرکات و منابع آن نیرابطه ببه به طورخاص،  .کندیم میها را تنظحرکت
( 2، )ایصفحه یدر جهت خط 2انتقالی( حرکت 0: )( 0)تصویرکرد زیمتما ریتوان به شرح زیرا م هیاول یچهار حرکت جنبش

شرایط  شکل در ریی( تغ0و ) دولم کیاندازه یافتن شدگی و گسترشجمعکه  0مقیاس( حرکت 3محور ) کیحول  3یحرکت چرخش
 (.2100)مولونی،  5مصالح

 نیب ایالگو محدود شود  کیممکن است در  ستمیطرح س کیکند و یم جادیحرکت ا یالگو کی یحرکات متعدد فرد
، انتقالیشود، مانند  یادهیچیمنجر به حرکات پتواند ی(. ادغام انواع مختلف حرکات م2100،  یکند)مولون رییتغ شتریب یالگوها

های چندواحدی، که در آن مدل از دستگاه شود.یم ریو متغ یغن باتیترک بهمنجر  جهیدر نت .(2112،  ی)مولونیچرخش ای پیچشی
 ترکیبیروش دو  ،در آن وتواند شامل عناصر متحرک منفرد یا چندگانه باشد است و هر واحد میواحدهای متعددی تشکیل شده

( همانندسازی بر اساس شبکه، که ممکن 2های ونیزی، لوورها )( تکرار افقی یا عمودی عناصر، مانند پرده0تواند دنبال شود )می
باشد، مانند های واحدهای چند عنصر تشکیل شده( از آرایه3عنصر مانند روکش فلزی جنبشی. )هایی از واحدهای تکاست از آرایه

 امی. های اریگصفحه

 

    
 تغییرشکل مصالح مقیاسی چرخشی انتقالی

(2111حرکات هندسی پایه در فضا)مأخذ: مولونی،  -4تصویر   

 

 های انرژی تجدیدپذیرترکیب با سیستم -4-1-2-3

 های ترکیب شده با فوتوولتاییکسیستم -4-1-2-3-1
. ادغام تولید انرژی های (0222)یو و همکاران، معرفی شد 0222در سال  اندازیدر سیستم های سایه PV ادغام مواد 

کند: شود، که دو مزیت را با هم ترکیب میبه کار گرفتهاندازی های سایهثر در دستگاهؤتواند به طرزی بسیار متجدیدپذیر می
انجام شده است، نتایج نشان  اندازسایه در ساختمان به عنوان PV تحقیقات مختلف در مورد ادغام. و تولید برق اندازیسایه

خارجی خورشیدی باعث تولید برق  اندازهای سایهبه عنوان دستگاه 0شده با فوتوولتاییکهای ترکیبسیستم که استفاده از استهداد
مطالعه دیگری، . در (2112)یو و همکاران، دهددر ساختمان کاهش میدرصد  292و  01شود و بارهای خنک کننده را در محل می

استاتیک سطح از یک  لوورساخته و نظارت شد، جایی که هر  لوورهاروی  PV یکپارچه با اندازنمونه اولیه یک دستگاه سایه
 هایبود. نتیجه نشان داد که بازده سلولهای خورشیدی دو سطحی سیلیکون کریستالی تشکیل شدهو از سلولای شیشه

                                                           
1 Merriam-Webster’s Dictionary 
2 Translational motion 
3 Rotational motion 
4 Scaling motion 
5 Deformation in material condition 
6 Building integrated PV systems (BIPV) 
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 (.2112دارد )االنسو و همکاران، است و نتیجه بسیار خوبی برای کاربردهای نمای ساختمان یافتهدرصد بهبود  25تا فوتوولتاییک 

های نیمه شفاف و نما ادغام توانند در پوشش ساختمان مانند سقف، سایه پنجره ها، پنجرهیکپارچه می فوتوولتاییک هایسیستم
های فسیلی و انتشار گازهای ختمانی و هزینه برق، کاهش استفاده از سوختتوانند استفاده از مصالح ساشوند. عالوه بر این، آنها می

 (.2100)السید، کننده ازن را کاهش دهندتخریب

 

 شده با کلکتورهای خورشیدیاندازهای ترکیبسایه -4-1-2-3-2
)فرونزیک و همکاران، شودها برای کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن استفاده میاز کلکتورهای خورشیدی در ساختمان 
های حرارتی شوند که به آنها سیستم، سایبان و فضاهای بیرونی نصب می، بالکنآنها معموالً بر روی نمای ساختمان، سقف (.2102

اندازی های سایههای خورشیدی با دستگاهکنندهادغام جمع .(2119)پروبست و دیگران، گویندمی 0یکپارچه ساختمان خورشیدی
با یک سیستم  اندازیک دستگاه سایهای . در مطالعهتواند تابش خورشید را کاهش داده و در عین حال گرما تولید کندمی بیرونی

ای در شرایط آب و هوایی معتدل و مدیترانه یهاحرارتی خورشیدی برای گرمایش آب یکپارچه شده و سیستم را در ساختمان
درجه در  05ها انرژی منتقل شده را برای شیب اندازسایه (.2110)پالمرو و همکاران، استپرتغال و اسپانیا تجزیه و تحلیل کرده

آل، زاویه دهد. برای حالت ایدهدرصد کاهش می 09درجه  05درصد و برای شیب  02درجه  31درصد ، برای شیب  9سطح افقی 
 )همان(.تن بود 290 ،ی اکسید کربنجویصرفهدر سال و  095درجه بود. دوره بازپرداخت  25مطلوب 

 

 های نمای جلبکیسیستم -4-1-2-3-3
کنند و به عنوان عناصر روکش خارجی و های نمای جلبکها به منظور تولید گرما و الکتریسیته، جلبکهای ریز رشد میسیستم

پوسته به منظور محافظت از دیوارهای نمای دو  (.2103)کیم و همکاران، گیرندپویا مورد استفاده قرار میاندازی های سایهدستگاه
و  (IGU) ای عایقها مانند واحد شیشهچندین فناوری نمای شفاف در ساختمان. استدر برابر نور خورشید ایجاد شده ایپرده

تفاده از این اس (.2109)ماروی و دیگران، استها معرفی شده، فیلم معلق( در ساختمان، سرامیک)مانند فلز کشیدهاندازیدستگاه سایه
با این حال، این   .ها برای محافظت در برابر افزایش گرمای بیش از حد و بهبود عملکرد ساختمان استفناوری ها در ساختمان

برای انجام این کار ، تولید انرژی باید از ادغام این فناوری ها . کافی نیست باالها برای دستیابی به ساختمان با کارایی فناوری
 . خورشیدیکلکتورهای مانند سیستم های حرارتی فتوولتائیک و  .حاصل شود

 

 یافته ها -5

( این الگوها با مکانیزم حرکتی، مزایا 2با توجه به الگوهای حرکتی مولونی که در بخش مبانی نظری اشاره شد، در جدول )    
انتقالی و چرخشی و حالت ترکیبی آنها یعنی تاشونده تحلیل است. در این جدول الگوهای و معایب و نمونه استفاده شده بررسی شده

اندازهای با های مقیاسی و تغییر شکل مصالح برای سایهباشد. حالتها میاست. این به دلیل استفاده رایج آنها در ساختمانشده
اندازی از این مصالح ساخته باشد که به دلیل هزینه و خواص مواد، تاکنون هیچ سایهمصالح هوشمند و تغییر شکل پذیر می

 شود.است و بیشتر به عنوان سنسور یا محرک استفاده مینشده
 

 (گان)مآخذ: نگارندهاهای آناندازهای با الگوی حرکت مولونی و ویژگیدسته بندی انواع سایه -2جدول 

 سیستم مکانیزم نوع حرکت یاگرام حرکتد
نمونه موردی استفاده 

 شده عملی
 معایب مزایا

 

 انتقالی افقی

(slide 

parallel) 

 

 کشویی و ریلی

 

 

پوشش کامل پنجره 
 اندازیبرای سایه

پذیری برای انعطاف
 جاییجابه

محدودیت در استفاده برای 
 های لوالییپنجره

وجود آستانه و تورفتگی 
های نمایان پنجره و فریم

 هادر نما برای عملکرد آن

عدم امکان استفاده برای 
 های بلندمرتبهساختمان

                                                           
1 Building-integrated solar thermal (BIST) systems 
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 سیستم مکانیزم نوع حرکت یاگرام حرکتد
نمونه موردی استفاده 

 شده عملی
 معایب مزایا

 

 انتقالی عمودی

(slide 

parallel) 

 غلتکی
(Rolle shade) 

های سیستم
 طنابی

 
 

پنجره  پوشش کامل
 اندازیبرای سایه

مختص استفاده از 
 های کشوییپنجره

نیاز به فضای اضافی برای 
 حرکت به سمت باال

های اندازیسایه ایجاد عدم
 خورشیدمتغیر به موقعیت 

 

چرخش حول 
 محور عمودی

(Swivel 

alternately) 

 محوری

 
 

 

اندازی ایجاد سایه
متغیر بسته به 

 موقعیت خورشید

وجود آستانه یا تورفتگی در 
بازشو تا بتواند داخل آن  

 قرار بگیرد

در ساختمان بلند لزوم 
برای  وجود نمای دوپوسته

قرارگرفتن داخل حفره یا 
بیرون از  سازه الحاقی در

 اینمای شیشه

 

چرخش حول 
 محور افقی

(Swivel 

alternately) 

 محوری

 

 

اندازی ایجاد سایه
متغیر بسته به 

 موقعیت خورشید

وجود آستانه یا تورفتگی در 
بازشو تا بتواند داخل آن  

 قرار بگیرد

وجود سازه الحاقی به نمای 
 اولیه

 

حالت آویخته 
 چرخشی

(Flap) 

 –هیدرولیکی 
 توسط پیستون

 
 

امکان ایجاد انواع 
 بازشو پنجره

عدم امکان ایجاد 
اندازی متغیر بسته به سایه

 موقعیت خورشید

 

حالت چرخشی 
و انتقالی 
 عمودی

(Fold) 

 لوالیی و ریلی

 

 

 

امکان ایجاد انواع 
حرکت چرخشی و 

 انتقالی

مناسب برای انواع 
 بازشو پنجره

برای مکان نصب ا
نماهای تمام 

ای و نماهای شیشه
 معمولی

عدم امکان دید به بیرون 
 در هنگام بسته شدن

نمایان بودن ریل ها موقع 
 اندازهابازشدن سایه

 

 

حالت چرخشی 
 و انتقالی افقی

(Fold) 

 لوالیی و ریلی

 

 

امکان ایجاد انواع 
حرکت چرخشی و 

 انتقالی

امکان نصب برای 
نماهای تمام 

ای و نماهای شیشه
 معمولی

عدم امکان استفاده برای   -
ها به انواع بازشوهای پنجره
 خصوص لوالیی
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 گیرینتیجه -6
ها ساختمان یبرا یانرژ یها، تقاضاساختمان یانرژ نیدر تأم ریدناپذیتجد یو استفاده از منابع انرژ یبا توجه به بحران انرژ

 ایکردن با هدررفت مقابله یبرا ،یانرژ نیتوجه ا. بخش قابلدهدیم لیشده در کشور را تشکمصرف هیاول انرژی کل از ٪01 باًیتقر
به خصوص  هادر ساختمان یاپرده یوارهاید ،یتکنولوژ شرفتیا پب د. از طرف دیگرشویم ساختماناز پوشش  یانرژ افتیدر

استفاده  یاپرده واریکه از ساختار د ییهاساختمان ،یانرژ یهانهیهز شیافزا لیبه دلو  نداافزایش پیدا کردهبلندمرتبه  هایساختمان
و مقاومت  شهیش یکه نسبت باال نیا لی. اما به دلباشندیباال م یمقاومت حرارت یدارا شوند،یم یریدرزگ شهیو با ش کنندیم

. ابدی شیآنها افزا یبار انرژ شودیموجب م و نفوذ کند یداخل یبه فضا دهدیاجازه م یدیآن، به تابش خورش فیضع یحرارت
 ییدر جهت بهبود کارا ینقش مهم اندازهاهیسابنابراین لزوم کنترل دمای داخلی برای جلوگیری از ناراحتی حرارتی وجود دارد. 

اجازه کنترل قوی بر دستاوردهای خورشیدی را در  پذیرتطبیقاندازی های سایهپذیر سیستم. رفتار انعطافها دارنددر ساختمان یانرژ
 اندازی شامل دو هدف اصلی است: های سایهدهد. عملکرد محیطی سیستمفصول مختلف می

-( فراهم2کننده و حفظ روشنایی کافی در محیط داخلی است و )( عملکرد بصری، که فقط در مورد جلوگیری از تابش خیره0)

قبول با کنترل افزایش گرمای خورشید همراه با پرتوهای خورشید مستقیم و پراکنده. رفتار انطباقی لآوردن شرایط گرمایی قاب
اندازی پویا باید است. بنابراین، عملکرد سایههای پویا، معیارهای سازگاری را ارتقا دادهاندازی پیشرفته مانند سیستمهای سایهبرنامه

کنند، تعیین یژه در زوایای مختلف خورشید که روزانه و ساالنه به یک ساختمان نفوذ میبا اثربخشی کنترل سطح نورخورشید، به و
اندازها شوند. هرکدام از این سایهبندی میاندازها به سه دسته غیرفعال، فعال، هیبریدی یا ترکیبی تقسیمشود. به طور کلی سایه

باشند. در این تحقیق با توجه به گستردگی استفاده از ویژه میهای به خصوص و مصالح طراحی بندی، ویژگیدارای انواع تقسیم
اند. و در نهایت با توجه به الگوهای حرکت بیان شده توسط مولونی، سه ها بررسی شدههای غیرفعال و فعال، این سیستمسیستم

ها در و مزایا و معایب آناند دهها تحلیل شدست الگوی حرکتی، انتقالی، چرخشی و ترکیبی از این دو به دلیل سهولت اجرای آن
 اند.های گوناگون بررسی شدهبازشوهای پنجره

 

 منابع
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سبک،  نیو محبوب بوده است. در ا جیرا یاهیناح ایاست که در گذشته در هر منطقه  یاز معمار یسبک یسنت یمعمار
 نیتر-نقصیاز ب یکی یرانیا یسنت یعملکرد آنهاست. معمار یدر ساختمان و چگونگ یمصالح کاربرد درباره شتریتوجه ب
 یاشرفتهیو ابزارآالت پ لیوسا چگونهیبدون استفاده از ه ،یسبک از معمار نیدر ا رایجهان بوده است. ز یهایمعمار
در ادوار مختلف،  ی. آثار معمارگرفتندیهم از آن الهام م یطراحان امروز ی. حتشدیساخته م یبا ظرافت و جذاب یهاخانه

مختلف  یهاو در گونه شودیم ادیاز آنها  یرانیا یواحد استوارند، به عنوان اصول معمار یبا هر شکل و کارکرد، بر اصول
نمود  یمختلف معمار یهااست که در گونه یو دکتر فالمک ایرنیدکتر پ ریاصول به تعب نیکرده است. ا داینمود پ یمعمار

 نیخود داشته و در ا یاصول در ساختار معمار نیکردن ا یدر متجل یاساس معمار مسلمان، سع نیکرده است. بر هم دایپ
داروغه  یدر خانه سنت رانیا یاصول معمار یقیبهره جسته است. هدف پژوهش مطالعه تطب زین یمختلف یکارهاباره از راه
 یکه عالوه بر معمار باشدیخانه در مشهد م نیداروغه اول یخیاست. خانه تار یو دکتر فالمک ایرنیدکتر پ دگاهیمشهد از د

. در پژوهش حاضر از باشدیم یاژهیو تیاهم یمنظر دارا نیاز ا ذااست، ل هیروس یاز معمار ییهانشانه یدارا رانیا یسنت
. است شده گرفته بهره مستند مراجع از هاداده یو به منظور گردآور یلیتحل-یفیشامل روش توص یفیک قیتحق یهاروش

ماست  تیهو هندهدو شکل ایپو یهارجوع به ارزش یبه معن رانیا یاصول و عناصر معمار یکه بررس دهدینشان م جینتا
 .دیبخش یرانیا یمعمار هیبر پا یتیبنا هو کیآنها به  یریبا بکارگ توانیهستند که م یو روشن یکاربرد قیمصاد یو دارا

 

 خانه داروغه مشهد. ،یفالمک ا،یرنیپ ران،یا یسنت یخانه ها ،یاصول معمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانیواحد بم، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معمار دانشجوی دکتری، - 1

 noroozi.utmun@gmail.com رانیواحد بم، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معماردکتری حفاظت و معماری شهری،  - 8
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 مقدمه  -1
افتخار  یمعمار نیبه ا یرانیا مرز و بوم بوده که امروزه هر نیا یهنر ،یدست آوردها نیهمواره از مهمتر یرانیا یسنت یمعمار

 نیا یرانینموده و با آثار مهم معماران ا تیابراز هو ایدن گرید یها یمعمار انیهمواره باقدرت در م رانیا یسنت یکند. معمار یم
. دیمسلمان را برآورده نما انیرانیا یازهایاست که بتواند ن ییآن جا رانیدر ا یمعمار ییاوج و شکوفا قطهادعا راثابت کرده است. ن

مراحل کار را با دقت و  یبوده و تمام اضتیر یبه رموز کار نوع یابیاهم تالش هنرمند معمار جهت دست  رانیا یسنت یدر معمار
 یروحان یافتیباالتر و در یبه مقام دنیرس یکار، هنرمند عارف را برا مرحلهکرده است. هر یم یریگیپ یو روحان یمعنو یخلوص

 رییاست که با تغ یهیبوده است و بد یخیدوره تار کی یها شهیات، پسندها و اندبر عاد یمبتن یمعمار نیکرده است. ا یتر آماده م
 یهمواره م یگذارد. ول یوا م گرید یرا به صورت شیخو یبازد و جا یرنگ م زین ،یمعمار نیا یو اجتماع یزمان و عادات فرد

دارای سه ساحت  بنا (2131 ،یامروز درس آموخت. )اصالن یمعمار یحاکم بر آن برا یها، قاعده ها و روال ها یژگیتوان از و
است: ساحت اول نوعی سرپناه است در جهت حفظ و امنیت انسان در برابر گزندها. ساحت دوم ساختمان است که درآن عالوه بر 

ی بنایی که درآن معنا کارکردهای مورد نیاز، عناصری از زیبایی شناسی و امنیت روانی ظهور می یابد. ساحت سوم معماری است یعن
و به یک عبارت در معماری، معانی و مفاهیم صورت تجسمی می یابند. بنابراین معماری زبان و بیان معانی و  استمقدم بر فرم 

 ییفضا خانه (2130و همکاران،  یائیمفاهیم است و به همین دلیل دربردارنده هویت و فرهنگ یک ملت و تمدن می باشد. )اغن
کند و در کنار خانواده خود احساس آرامش و  یم یکه در آن زندگ یی. فضاابدی یم تیکند و ترب یدر آن رشد م است که انسان

رو پرداختن به  نیدارد از ا یا ژهیو تیاهم شانیرفتارها یانسان ها و حت تیشخص یریخانه در شکل گ یکند. معمار یم دایتعلق پ
از  یاریو بس ازمندندیاست که همه مردم به آن ن ییرسد. خانه فضا یبه نظر م یامروز ضرور یاهویرهآن به خصوص در عصر پ
پردازند و با  یدهند، به خود و به خانواده خود م یخود را انجام م یشخص یکنند. در آن کارها یم یاوقات خود را در آن سپر

معنادار است و  یکه خانه مکان نیخواهد بود.ا هیانسان و خانه دو سو نیب دنیمعنا بخش نیبخشند و ا یدر آن به آن معنا م یزندگ
است. )حمزه نژاد و  افتهی لیسرپناه تقل کیتا حد  یکمرنگ شده و خانه گاه یادیآن تا حد ز یها، معنا تیفیک لیامروزه با تقل

 ،یمند در معمار تیجاودانه و هو یآثار دآوردنیپد یبرا ییبه مبنا دنیبا هدف رس یرانیا لیاص یمعمار شناخت (11: 2131 ،یدشت

دکتر  دگاهیاصول از د نیا یابی¬شهیر نیو همچن رانیا یسنت یدر خانه ها یاصول معمار یبرخوردار است. بررس ییبسزا تیاز اهم
به  یلیتحل -یفینوشتار حاضر بر اساس روش توص .هدف پژوهش حاضر است د،در خانه داروغه شهر مشه یو دکتر فالمک ایرنیپ

 داده ها از مراجع مستند بهره گرفته است. یو به منظور گردآور دهیانجام رس
 

 پژوهش ینظر یمبان -2
 یبشر همواره مورد توجه و اهتمام او بوده است. خانه که از ابتدا یمعمار یموضوع ها نیتر لیاز اص یکیخانه به عنوان 

خانه فارغ از فرهنگ، زمان و مکان قابل  یکه بنا یآشنا است؛ به گونه ا یتیهو یبوده، دارا یهمراه و یحضور انسان بر کره خاک
 نیرود که در ا یبشر به شمار م شتیمسائل در مع نیاز مهمتر یکیمسکن  نی( تأم13: 2131 ،یمیو درک است. )کر صیتشـخ

محدود  نین مطلوب تنها به امسک یارهایشود. مع یعملکرد آن محسوب م نیانسان، مهمتر یو معنو یماد یازهاین نیباره تأم
 متیق ایهمنوعانش باشد و  یها بیو احتماالآس واناتیو گزند ح ینامساعد جو طیشود که سرپناه و حافظ انسان در برابر شرا ینم

و  اتیفیک د،ینما یم "خانه"(؛ بلکه آنچه که خانه را 00، 2132زاده،  یهرکس مقدور باشد )نق یآن برا نیداشته و تأم یمناسب
منتقل  نهیبه س نهیاصول قرن ها ثابت بوده و س نی( ا00: 2131 ،یمیو ماندگار در خانه است. )کر داریشناسانه، پا یهست یاصول

مردم داشته و بعد  یزندگ وةیدر فرهنگ و ش شهیر ،یرانیا یاصول در معمار نیبوده است. ا یآثار مختلف یریشکل گ یشده و مبنا
اساس، با استناد به  نیرا به وجود آورده است. بر هم یرینظ یب یشده و آثار معمار ختهیآم یاسالم ینیبا جهان ب زیاز اسالم ن

 نییمعمارانه در خانه داروغه شهر مشهد تب یها یژگیدر قالب و یرانیا یصاحب نظران، اصول معمار دگاهید زیو ن ودموج اتیادب
 .دیگرد

 

 ینمونه قاجار یداروغه، معمار یخیخانه تار -2-1
 نیباتریاز ز یکیکه ظاهر متفاوتش آن را به  ییداروغه است. بنا یخیشده خانه تار دهیکه در مشهد د یاجاذبه نیترمتفاوت

حرم حضرت امام رضا ساخته  یکیمتر مربع و در نزد 020به وسعت  ینیخانه در زم نیکرده است. ا لیتبد رانیا یخیتار یبناها
به  یارزشمند راثیاست و م دهیبه ثبت رس رانیا یدر فهرست آثار مل 0118با شماره  2182مهر  8 خیاثر در تار نیشده است. ا

و معروف شهر مقدس مشهد است. با ورود به راسته حوض مسگران  یمیقد یهاابانیاز خ یکی ینواب صفو ابانیخ رود. یشمار م
که قدمتش به  یی. بناآوردیسربرم یاشهیو کل یمعمول یهاساختمان یمتفاوت از ورا یخیتار یداروغه سه خانه یو در کوچه
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مشهد  یخیتار یهاخانه نیباتریاز ز یکیاست، هنوز  دهیدر طول زمان د که یدیشد یهابیو با وجود آس گرددیقاجار برم یدوره
 یخیتار ینهفته است. هر خشت از خانه رانیدر ا یمهم زندگ یدوره کیاز  یخیتار ،یمیقد یپس هر خانه دراست.  رانیو ا

باال  یحکومت یهابا رده یاست که در گذشته به افراد یمیقد یاز فارس یا. داروغه کلمهکندیم تیرا روا یاافسانه یداروغه داستان
هر شهر را  یوال یشد. پس از مدت لیده تبدمعمول و پر استفا یرواج داشت و سپس به لقب جانیکلمه ابتدا در آذربا نی. اشدیداده م

 کرد. دایخود را پ گاهیجا یدربار اتیدر ادب یاصطالح به خوب نیو ا دندیداروغه نام

 
 ایوان غربی خانه داروغه –1شكل 

 
شهر مشهد در زمان قاجار بود. اگرچه  یوال ایسکونت داروغه  یبرا یمحل داستیداروغه همانطور که از اسمش پ یخانه
خانه در شهر  نیتر است، اما در گذشته بهترکوچک اریاطرافش بس یشده ینوساز یهاها و ساختمانبرج انیخانه در م نیمساحت ا

اخر ، در اوبعد از مشروطه هینظم سییر نیداروغه مشهد و نخست نیآخر ،یخان هرات وسفیکه محمد  یا. خانهآمدیبه حساب م
ماندگار در  یاز بناها یکیساخته شد و به  یطراح نیسفارش داد با بهتر یخود به معماران روس شیآسا یدوران حکومت قاجار برا

 یصاحبخانه در آن صورت م یرسم یها ییرایساخته شد و پذ یمنزل شخص کیخانه داروغه به عنوان  شد. لیمشهد تبد خیتار
بود که ورثه خانه، آن را به  2100داشت. در سال  یخانه کاربرد مسکون نیدهه گذشته هنوز هم ا 1شود تا حدود  یگرفت. گفته م

شورک و محل تجمع  هینیبنا به حس 2182فروختند و از آن پس تا سال  زدی بدیدر شهرستان م هیدیشه یروستا یها اتیاز ه یکی
رفت تا آنکه مورد مرمت قرار  یرانیسپرده شد و رو به و یخانه به دست فراموش نیا یشد. پس از مدت لیتبد یمذهب اتیو اسکان ه

بنا به دست معماران روس  نیقاجار در شهر دانست. اگرچه ا یمعمار یبازمانده نیداروغه را بتوان آخر یخیخانه تار دیشا گرفت.
 یرانیا یمیقد یهاخانه گریساختمان مانند د یکل یشه. نقدیدر آن د توانیرا هم م یرانیا یاز معمار ییهاساخته شده، اما رگه

( رانیا میقد یهاخانه یکه مرکز آن حوض )به عنوان عضو اصل دیشویساختمان مواجه م یجلو اطیاست. پس از ورود به خانه با ح
 .شودیم دهیاست( د یمیقد یبناها اطیدر ح یو سبز یکوچک در اطراف )که نماد زندگ یو چهار باغچه

 

 
 پالن همكف و طبقه اول خانه داروغه –2شكل 

 
 اتیکه در ح یمیقد یمتصل است. تنها بنا ییباال یها به طبقهپله از گوشه فیقرار گرفته و با دورد یدر ورود یروبه رو یساختمان اصل

گرم کرده  یشیگرما لیخانه را با وسا نیا نیزمستان نش یخانه است. قسمت ها نیرا در کنار هم دارد ا نیو تابستان نش نیزمستان نش یمرکز
شده  یگچ بر نهیداروغه مشهد داشتن شوم یخیساختند تا به گرم کردن فضا کمک کند. در خانه تار یبخش ها م نیا ینییدر طبقه پا او مطبخ ر

 نندگانیب یو در زمان خود باعث شگفت دیآ یخانه به حساب م نیخاص ا یها یژگیدوجداره از و یبناست و پنجره ها یکه در اتاق قسمت شرق
مساله  نیداروغه به ا یخیدر خانه تار یباشد. به طور کل یآب م یو حوض ها ریخانه هم شامل بادگ نینش تابستانشده است. قسمت  یم

 برطرف ساخت. یا نهیهز چیبزرگ را بدون ه یبنا کی یازهایآب، باد، آفتاب و ... ن یروهایشود با استفاده از ن یپرداخته شده که چگونه م
جدا هم وجود داشت. خانه مذکور با الهام از  ییمجهز شد و در آن سرداب جدا و نانوا یبنا در مشهد بود که به حمام شخص نیخانه اول نیا
سقف  ریز یچوب ناتییهفت رنگ، تز یها یمختلف، استفاده از کاش یدر شکل ها یقالب یساخته شده است، استفاده از آجرها یشرق یمعمار

همه و همه نشانه  اط،یرو به ح یدر نما یبال دار افسانه ا یو فرشته ها ریشده مانند سر انسان و سر ش دهیو تراش یقالب یگچ یها سیها، تند
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و بعد از ورود  دیوارد بنا گرد یتوان از ضلع شرق یشکل است که م نیداروغه مشهد به ا یخیساخت خانه تار نحوه هستند. یروس یمعمار یها
نسبت  نیهم یساخته اند برا نیمتر اختالف با سطح زم یسانت 81مذکور را با  ی. بناردیگ یقرار م دیبا حوض و چهار باغچه در معرض د اطیح

طرف  در آن از نوع سه یمتر مربع است و معمار 2200خانه داروغه در حدود  نیرسد. کل مساحت زم یم راطراف گود تر به نظ یها نیبه زم
 شود. یم دهیساختمان د یو شرق یو شمال یدر ضلع غرب یعنیساخت است. 

 
 تزئینات در نمای خانه داروغه –3شكل 

 
داشته است.  یو مهم ینقش اساس یسنت یدر معمار وانیا ران،یا خیآن است. در تار وانیداروغه، ا یبنا یمهم در معمار یهایژگیاز و یکی

شده است،  هیتعب یستوندار وانیا ،یداشت. در بخش غرب یاز نظر کاربر یمستقل تیو هم هو آمدیبه حساب م یو انتقال یانیم ییهم فضا رایز
ستون ها با  نیا کرده است. لیو مهم خانه تبد بایز یهااز بخش یکیآن را به  وانیمتصل به ا یهاو راه پله یآجر ناتیبا تزئ نچهار ستو

 دهیپله مورب ددو راه وانیامتداد دارند. در دو طرف ا اطیقرار گرفته اند و تا کف ح وانیا یبه صورت رو به رو و متقارن در جلو یآجرکار ناتییتز
 «میالرحمن الرح بسم اهلل»شکل، عبارت  یضیو ب یهشت ضلع یها یبا کاش وانیا نیا یشانیدارند. بر پ یفیو ظر یفلز یشود که نرده ها یم

 یارهایبنا مطابق با مع نیا یطرح کل اگرچه شود. یم دهیدر آن د زین یاهیرا نقش کرده اند و نقوش گ «نشیمع جمع آفرمحمد )ص( ش»و 
اما معماران روس  د،یآ یسبک به حساب م نیساخته شده ا یخانه ها نیاست و به عنوان آخر انیقاجار یمعمار ژهیو به و یرانیا یسنت یمعمار

. شودیها را شامل مو ستون هایورود ردرس ،یداخل ناتیتز شتریب ادگارهای نیدر آن به جا گذاشته اند. ا زیخود را ن یقهیاز سل ییادگارهای
از آن در  ییهابخش نکهیروس است و با وجود ا یهفت رنگ، برگرفته از معمار یهایکاریخاص کاش دمانیو چ یچوب ناتیتزئ ،یگچ یهاطاق

 است. یرانیا یهاخانه یمعمار اتیجزئ نیباتریبوده، اما همچنان از ز بیمعرض تخر
کوچ کرد،  شیبایز یآجر یاز خانه انیگرفتن حکومت قاجار انیو با پا دیخانه نفس نکش نیدر ا یادیخود مدت ز یخان هرات وسفی اگرچه

در  تایشد. نها لیتبد یعزادار هیداد و به تک یکاربر رییتغ . پس از آنآمدیبه حساب م یخانه داروغه هنوز مسکون شیسال پ یاما تا حدود س
 یزهیجا 1020داشت و خانه داروغه در سال  ییطال یاجهیها نتمرمت نیمرمت بنا آغاز شد. ا یدر آمد و پروژه یتملک شهردار به 2132سال 

ژاپن و پاکستان به خود  ران،یهند، ا ن،یچ ا،یاسترال یطرح از کشورها 21 نیرا از ب ونسکویاز  هیانوسیاق -ایآس یفرهنگ راثیم یحفظ و نگهدار
. شودیدر آن برگزار م یاریبس یفرهنگ یهامختلف به مناسبت یهاخانه پر رونق و رفت و آمد است و برنامه نیاست که ا یمدت .داختصاص دا

 مجموعه است.  نیا یهااز بخش خانهیعکاسخانه و چا

 

 ایرنیدکتر پ دگاهیاز د رانیا یاصول معمار -2-2
 یمردم وار -2-2-1

 یاو در کار ساختمان ساز یازهایانسان و توجه به ن یساختمان با اندام ها یاندام ها انیتناسب م تیرعا یبه معنا یوار مردم
 یبرا شتریکه ب ینمونه اتاق سه در یشود که برا یم انینما نیساختمان و اجزاء آن چن یدر اندام )فضا( ها یوار مردماست. 

که  ییپستو زیچون در و پنجره، تاقچه، رف و ن ییخانواده را برآورده کند. اجزا کی ازیاست که ن یرود، به اندازه ا یبکار م دنیخواب
تناسبات  تیدر دو حوزة رعا یمردم وار مفهوم (18: 2138 ا،یرنیمناسب داشتند. )پ ییاندازه ها زین رفته یانبار رختخواب بکار م یبرا

گر  وستهیپ). ابدی ینمود م یمعمار طیفرد در مح یو معنو یماد یازهایمختلف انسان شامل ن یازهایرفع ن نیفضا و همچن یانسان
 شامل:  یکه از مفهوم مردم وار یابعاد (00: 2130و همکاران، 

و  یوجوه ماد برموضوع عالوه  نیاست. ا یاصول توجه به اصل کرامت انسان نیاز مهمتر یکی یی:فضا اسیمق تیرعا -الف
به  یابیدست یاز راهکارها یکی( 232: 2181زاده،  یصادق است )نق زین یو یو معنو یانسان، در ارتباط با ابعاد روان کیولوژیزیف

 اجزای و ها است که در ساخت اندام معنابدان  نیمختلف است. ا یوسعت و اندازه در ساخت فضاها تیرعا ،یدر معمار واری مردم
معماران و سازندگان  انیتفکر در م نیمتناسب با عملکردشان داشته باشند. ا یکه فضاها وسعت شود یعمل م ای فضا، به گونه

به منظور  شتریکه ب یافراد نسازند. به عنوان مثال در ساخت اتاق سه در ازیاز ن شتریرا ب ییفضا چیهمواره وجود داشت که ه
اتاق خواب به اندازه  یحالت پهنا نیسازد. در ا مرتفعخانوار را  کی ازیکه ن شد یعمل م یا به گونه رفت، می کارافراد ب دنیخواب
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 ا،یرنی)پ .در دسترس باشد یبه آسان ستادهیا ایکه نشسته  شد یدر نظر گرفته م یتر بوده و افراز تاقچه و رف به اندازهاسب کی
2138 :13)  

معماران و سازندگان قرار  دیهمواره مورد تأک یسنّت های که در اکثر خانه واری ابعاد مردم گرید از :از ارتفاع بلند بنا زیپره -ب
خانه، مورد  یداخل یبنا و هم در مورد ارتفاع فضاها یموضوع هم در خصوص ارتفاع کل نیدر بنا بود. ا ادیاز ارتفاع ز زیداشت پره

 تیمختلف بسته به درجه اهم یموضوع در فضاها نیمتر است که ا 0حدود  یداخل یفضاها یتوجه بوده است، ارتفاع مناسب برا
قلمداد  یو عموم ورودی شیپ ییکه فضا یهشت مثال،است. به عنوان  افتهینمود  یمتفاوت ینوع عملکردشان، به صورتها زنی و هاآن
 یبسته به نوع کاربر زیخانه ن یداخل ینسبت به داالن به عنوان محل گذر است. در مورد فضاها یشتریارتفاع ب یدارا شود، یم

شکوه  یبود، به منظور القا همانیمحضور  یبرا ییکه فضا نینش . به عنوان مثال شاهشد یفضا، ارتفاع متفاوت در نظر گرفته م
به  یارتباط یپستو و راهروها ،یسه در ،دری پنج شامل ها اتاق ری)حدود دو طبقه( برخوردار بود و سا یشتریاز ارتفاع ب شتر،یب

 (00: 2130گر و همکاران،  وستهیپ). اند بوده یکمتر های ارتفاع یدارا بیترت
 نیدر خانه است. ا ژهیبنا به و یرونیدر ظاهر ب ییاز تشخص خودنما زیپره ،واری ماز وجوه مرد یکی :از تشخص زیپره -ج

 های به صورت یاست که در معمار گرانیبه د یو فخرفروش طلبی فزون یموضوع در قرآن تحت عنوان تکاثر است و به معنا
و  گاهیسکونت های نموده و عدم تکاثر در جنس مصالح، گونه هیاز تکاثر را توص زیظهور دارد. خداوند پره امکانی مختلف

خانه را  یخارج یمایاصل، س نیبر ا هیاساس معمار مسلمان با تک نیا بر .است کرده گوشزد مختلف اشکال به را هاآن یکاربردها
 مارزش در حوزة مرد کیشهر به عنوان  یجمع تیبا احترام به هو بیترت نیو بد ساخت یم ناتییکامل ساده و بدور از هر گونه تز

 (02: 2130گر و همکاران،  وستهیپ) .داشت یدور م گریکدینسبت به  ییساکنان را از تکبر و خودنما ،واری
مختلف ساکنان آن  یازهایدر ساخت خانه، توجه به ن ژهیبه و واری از وجوه مردم یکی :مختلف افراد ساکن یازهاین نیتأم -د

لذا نوع  انسان در جهان است. یزندگ یاصل گاهیشده و خانه جا یمعرف نیزم یخدا بر رو نیانسان جانش ،یاسالم نشیاست. در ب
( 10: 2131 ق،یاز خانه مؤثر شود )وث یرگی و بهره یرگی و در شکل مشخص رامونشیبا پ یتا روابط و شود یآن سبب م یطراح

و  یفرهنگ ،یتعلقات مذهب کند، یم نیخود را تأم یکیزیو ف یو مقاصد ماد ازهایبا ساختن سرپناه، ن نکهیانسان مسلمان ضمن ا
 ،یانسان در سه بعد جسمان اتیح. گذارد یم شیدر خانه به نما زیرا ن شیخو یدرون التیو تما یحاالت عاطف ،یبوم های تنس

 ای یماد یازهایبه سه بخش ن زین یانسان یازهایانسان، ن اتیسه ساحت از ح نیاست که متناسب با ا میقابل تقس یو روحان ینفسان
 یماد یازهاین نیدر مقام تأم خانه (121، 2181 زاده، یهستند )نق میقابل تقس یروحان یازهایو ن ینفسان یازهاین ک،یولوژیزیف

 ت،یامن نیچون تأم ییازهایخانه، ن ،ی. در بعد نفسانکند یعمل م یاز مخاطرات خارج یحفاظت و یانسان به عنوان سرپناه برا
تقوا و کمال  ،یتعال ،مندیتیچون هو ییازهاین ،یدر بعد روحان تیو در نها آورد یساکنان خود فراهم م یخاطر را برا و تعلق شیآسا

 (02: 2130گر و همکاران،  وستهیپ). دگوی یانسان ساکن پاسخ م یرا برا
 

 یهودگیاز ب زیپره -2-2-2

از  شیاصل هم پ نیکردند. ا یم زینکنند و از اسراف پره یدر ساختمان ساز هودهیشده کار ب یتالش م رانیا یمعمار در
: 2138 ا،یرنی)پ "گردانند. یرو یهودگیمومنان، آنان که از ب"آمده:  میشده است. در قرآن کر یاسالم و هم پس از آن مراعات م

در ارتباط با  یموضوع حت نیکه ا یکارکرد بود تا حد یشد، دارا یبه کار برده م یکه در معمار ییاصل تمام اجزا نیبا ا مطابق (10
 یها یژگیاز جمله و (11: 2130گر و همکاران،  وستهی)پنمود داشت.  زیشد ن یکه در داخل بنا به کار برده م یناتییتز زانینوع و م

 شامل: اصل  نیمعمارانه که در ارتباط با ا
است.  یخصوص میو حفظ حر یمنیا ،یمیاقل طیاز ساخت خانه فراهم آوردن سرپناه در برابر شرا هدف :ناتییاعتدال در تز -الف

 نیچرا که ا ست؛ین یرضروریغ یدر اتاق ها و فضاها ناتییتز یبرا ادیز یها نهیو صرف هز یفرد مسلمان مجاز به ولخرج نیبنابرا
کند. استفادة بجا و مناسب از  یآن جلب م یعرفان یمحتوا یبه جا بنا یبه ابعاد ظاهر زیاز هرچ شیموضوع توجه و تمرکز فرد را ب

زندگان بناها قرار داشته است. به عنوان است که همواره مورد توجه معماران و سا یدر خانه، موضوع ناتییساز و تز ییبایعوامل ز
سه  یاز اتاق ها یادیز یبه بخش ها توانینداشتند که از آن جمله م ادیز ناتییبه پرداخت تز ازیاز فضاها در خانه ن یمثال بعض

مهمان در فرهنگ مسلمانان، لزوم  یباال اریبس تیاست که با توجه به اهم یدر حال نیخانه اشاره کرد. ا یاندرون یدر فضاها یدر
 ناتییاساس استفاده از تز نیرفته است. بر ا یخانه، از موارد قابل توجه به شمار م یرونیمربوط به مهمان در بخش ب یفضاها نییتز

معمار مسلمان رو  نیقلمداد کرده است. از ا هودهیب یامر ندارد یکه ضرورت یو در موارد دیکه انسان را گمراه نکند، مف یرا تا حد
گر و  وستهی)پ .دینما یم جهتو یهودگیاز ب زیاصل پره لیراهبرد در ذ کیبه عنوان  ناتییبه اعتدال در تز میمفاه نیبا اتکا بر ا زین

 (11: 2130همکاران، 
 یم نیو نقص را از ب بیاست که ع ییزهایکارها و چ یبه معنا یرانیدر فرهنگ ا نییتز واژه ی:کاربرد ناتییاستفاده از تز -ب

گمراه  قتیرا از شناخت حق ینساخته و و وبیاز حاالتش مع کی چیاست که انسان را در ه یقیحق ینتیز ر،یتعب نیبرد. بنا به ا
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بار  زین یمثبت، در موارد ییبار تکرار شده که عالوه بر بار معنا 00واژه و مشتقات آن در قرآن  نیا( 01: 2182 ،ی)انصار .دیننما
از منظر ( 8: 2183نژاد و همکاران،  ی)علو .شده است ادی طانیش یبرا یکه از آن با عنوان ابزار یداشته به نحو یمنف ییامعن
 یبرا یعنوان تجمالت مطرح شده و عاملبه آن  یو در وجه منف وبیپوشاندن ع یبرا یابزار در وجه مثبت خود ناتییتز آن،قر

 دوبه عنوان  هودهیاز انجام کار ب زیپره نیاز اسراف و همچن یدور بنابراین. شودی قلمداد م قتیو دور ماندن از حق ایبه دن یوابستگ
را ملزم به استفاده  یدر بنا، و ناتییموضوع در استفاده از عنصر تز نیدر تفکر معمار مسلمان همواره نقش داشته و ا یاصل اعتقاد

 یعامل ،یداخل یفضا نییپوشش آسمانه، عالوه بر تز ریدر ز یساخت کاربند انندم نمود؛ یم باشناسانهیاز آن در کنار بعد ز یعملکرد
 رفته یآن به شمار م سازی قیدوپوش کردن سقف در جهت عا یبرا یابزار نیو همچن یا سقف سازه یبایپوشش ظاهر ناز یراب

 (18: 2138 ا،یرنی)پ. است
است که همواره در به تعادل رساندن جامعه  یاز جمله اصول طیو اجتناب از افراط و تفر روی انهیم :در وسعت بنا روی انهیم -ج

 زیخانه ن یداخل یدر مورد فضاها کند، یم یرا نف ناتییاز حد از تز شیم استفاده بالکرده است. همانگونه که اس فایا ینقش مهم

 یکاف شیازآنچه برا شیآنکه ساخت ب": ندیفرما یاکرم م امبریباره پ نی. در ادارد یم ذربرح یضرور ریغ یافراد را از ساخت فضاها
 ازیباعث آرامش است که ن ای خانه (201: 2101 نده،ی)پا "ساختمان را بر دوش بکشد های ادییتا ز شود یبود در روز جزا گفته م

 یخانواده و وسعت بنا از جمله ملزومات یازهاین انیتناسب م یرو برقرار نی. از ادیخانواده ساکن در آن را برطرف نما یو عرف یواقع
در  یهودگیاز ب زیاصل پره یریاز وجوه نمودپذ یکیموضوع به عنوان  نیگرفته و ا رمورد توجه قرا اریبس ینید یاست که در مبان

خانه به  یساخت فضاها و عناصر داخل یهم در طرح و ساخت کل زین یاساس و نیتفکر معمار مسلمان نقش بسته است. بر هم
که از آن انتظار  یفضا بر اساس عملکرد خاص هرو  رندیخانواده شکل گ یازهایکه فضاها کامال متناسب با ن نمود یعمل م ای گونه

به کار رفته در آن  ناتییبنا و هم در سطح و تز یهم در ساختار کل طیساس از هرگونه افراط و تفرا نیساخته شود. بر ا رود، یم
 (10: 2130گر و همکاران،  وستهی)پ. شد یم یریجلوگ

چندگانه در سازمان  یبا عملکردها ییساخت فضاها ،یسنّت های خانه های یژگیجمله و از :یچند عملکرد یفضاها جادیا -د
داشته  گریکدیسکونت چند خانوار را در کنار  تیکه قابل شدند یساخته م ای گونه به عموما ها خانه نیآنها بوده است. ا ییفضا

مختلف و به منظور انجام  های افراد خانواده در زمان یبرا هاستفاد تیکه قابل شد یعمل م ای فضاها به گونه زیباشند و در ساخت ر
در  یژگیو نیاست. ا شده یساختمان م یربنایدر وسعت و ز جویی موضوع باعث صرفه نیرا داشته باشند که ا ها تیانواع فعال

 یبه نظر م نیدارد.لذا چن طباقدر ساخت خانه ان ریاز اسراف و تبذ یریشگیخانواده و پ ازیاز ن شیاز ساخت ب زیبا اصل پره یمعمار
مختلف خانواده، از جمله  یازهایمختلف و در جهت رفع ن های استفاده از آن در زمان تیکردن فضاها و قابل رپذی که انعطاف رسد

معماران قرار داشته  دیبه وضوح مورد تأک یسنّت یاست که در معمار یهودگیاز ب زیبه اصل پره لیدر جهت ن یعمل یراهکارها
 (10: 2130گر و همکاران،  وستهی)پ است.

 
 ارشین -2-2-3

 هیفن ساختمان و ساختما ،ییستایبه دانش ا ارشیرفته است. ن یبه کار م اریبس رانیگذشته ا یدر معمار "ارشین" واژه
دانستند.  یجدا نم ییبایکردند و آن را از ز یتوجه م اریساختمان بس ارشیشده است. معماران گذشته به ن یگفته م ی)مصالح( شناس

به دست آمده بود.  ارشین هیبودند که همه بر پا افتهیپوشش ها و دهانه ها و جرزها دست  یبرا ییآنها به تجربه به اندازه ها
به  مونیپ (12: 2138 ا،یرنیشد. )پ یکه بدان بود به کار گرفته م یازیبود که در هرجا در خور ن یکسانیخرد و  ی، اندازه ها"مونیپ"

رسد که در تفکر  یبه نظر م نیاساس چن نیکرد. بر ا یاستفاده م بایز یخلق آثار یدر دستان معمار بود که از آن برا یعنوان ابزار
رسد که  یبه نظر م نیتوّجه داشته است. لذا چن زیآن ن ییبایبنا، به موضوع ز یعالوه بر ابعاد سازه ا ارشیمفهوم ن ،یمعمار سنت

گر و همکاران،  وستهی)پاست که هنرمند در درون خود پرورش داده است.  یمعنو یها ییبایتوجه به ز جهینت یماد یها ییبایز
 عبارتند از: رندیگ یشکل م یدر آثار معمار مونیو ابزار پ ارشیکه به واسطه اصل ن یماد یها ییبایز (18: 2130

خت بنا به صورت اس ،یمعمار هویش نیاست. در ا یبصر ییبایاز وجوه ز یکی رانیا یسنت یاصل تقارن در معمار :تقارن -الف
 یرویاصل پ نیآن از ا اتیبنا و هم در ساخت جزئ تیمطرح بوده و هم در کل شناسانه ییبایز هایش از ارز یکیمتقارن به عنوان 

خانه در اطراف آن عالوه بر  یعناصر و اجزا نشیهندسه منظم در مرکز بنا و چ کیبا  اطیح ربا استقرا وهیش نیشده است. در ا
 بنا شامل ساخت متقارن گره اتیموضوع در جزئ نیگذاشته شده است. ا شیبه نما زیاجزا ن نیمفهوم وحدت ب ،یتقارن محور جادیا

از  شیمد نظر بوده است. که آنچه در مورد مفهوم تقارن ب زیدر خانه ن فتهبه کار ر ناتییانواع تز زنی و ها در درها و پنجره ها ینچی
نقطه به صورت  کی ایمحور  کیرا حول  ان یاجزایا که معمار بنا  یبر اصل وحدت است. زمان دیمورد توجه است، تأک زیهر چ

مفهوم  نیدارد. ا شهیر دیدارد که در مفهوم توح دیاز کثرت به وحدت تأک ریوحدت وجود و س اصلبر  یبه نوع دهد، یم ممتقارن نظ
موضوع بر تفکر معمار  نی. لذا ارود یاصل به شمار م نیتر ییربنایو ز نیتر یاساس یو به نوع شده دیتأک یاریبس اتیدر روا
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گر  وستهی)پ مفهوم وحدت در خلقت استوار کرده است. نییوجود تقارن در جهت تب یو خلق آثار خود را بر مبنا رگذاشتهیمسلمان تأث
 (18: 2130و همکاران، 

 گریبه عبارت د ابد؛ی ینمود م یمعمار ژهیبه و یرمفهوم عدل است که در آثار هن اتیاز مشتقات و تجل یکی تعادل :تعادل -ب
 زاده، یاصول عدل انجام شده باشد )نق تیاست که انتظام آن بر اساس رعا یکالبد ایکالبد متعادل مجموعه  ایهر مجموعه و 

 یمختلف آن در متون اسالم یاست که مشتقات و معان یفعل اله های یژگیاز و یکیعدل  ،یمالاس ینبی جهان در( 100: 2181
معمار ( 281: 2181 زاده،ی )نق. آثار است نیباتریو ز نتری منظم ن،یبهتر جادیخلق و ا یاصل برا نیبودن ا یادیبن و تیاهم انگریب

بنا  تیبنا و هم در کل اتیجزئ اسیخود را هم در مق یدر جا زیاستفادة بجا از هر چ یبه معنارا مسلمان در ساخت بنا مفهوم تعادل 
مختلف با توجه به کارکرد آن نمود  یدر فضاها ناتییزمفهوم تعادل در استفاده از ت ات،یجزئ اسیمورد توجه قرار داده است. در مق

کمتر و در مقابل ساخت  ناتییتز ،یو اندرون یخصوص یفضاهاو در  شتریب ناتییتز یعموم یکه در فضاها یمعن نیاست؛ به ا افتهی
 زین ارشیمورد توجه بوده است. موضوع حفظ تعادل در ارتباط با ن شتریمانند تاقچه، رف و گنجه و .... ب یعناصر فضاساز و کارکرد

 های طاق ،یا بدنة بنا، به منظور حفظ تعادل سازه رکه در ساخت هر طاق د یمعن نیاست؛ به ا بودهمورد توجه  میبه طور مستق
 وستهی)پ است. شده یم زیتقارن در فضا ن جادیموضوع باعث ا نی. ادیبه عمل آ یریاز رانش آن جلوگ زیدر دو طرف آن ن یکوچکتر

 (13: 2130گر و همکاران، 
 

 یخودبسندگ -2-2-4
کردند  یجاها به دست آورند و چنان ساختمان م نیتر کیخود را از نزد ازیمورد ن هیکردند ساختما یتالش م یرانیا معماران

شده و  یانجام م یشتریگونه کار ساخت با شتاب ب نیباشند. بد "خودبسنده"نباشد و  گرید یجاها هیبه ساختما ازمندیکه ن
آن در دسترس بوده است.  هیساختما شهیهم زیآن ن یآمده است و هنگام نوساز یدر م "ترسازوار"خود  رامونیپ عتیساختمان با طب

از  گرید نمونه( 11: 2138 ا،یرنی( باشد. )پیینجای)ا "یدریا" ای "بوم آورد" دیبا هیباور بودند که ساختما نیبر ا یرانیمعماران ا
 یگودال باغچه در خانه ها بود. برا ای "باغچال" ای( گود اطی)ح یانسرایاز امکانات موجود، در ساخت م یریو بهره گ یخودبسندگ

ها و  کیاز تکن ،یسنت یدر معمار (10: 2138 ا،یرنیشد. )پ یم یفراوان یخاکبردار دیبا ریبه آب، ناگز یگودکردن ساختمان و دسترس
 یساخت بهره گرفته م یتکنولوژ رو هم از نظ هیساخت ما نیخودکفا نمودن ساختمان هم از منظر تأم یبرا یمختلف یروش ها

 این تکنیک ها شامل موارد زیر می باشد:  (13: 2130گر و همکاران،  وستهی)پشد. 
 یبوده و بر اساس نماز و عبادت انجام م یاله یامر ایمسکن توسط انب جادیا یمکان برا انتخاب :مناسب یابی مکان -الف

هموار و در مناطق  های نیدر مناطق گرم و خشک ساخت خانه در زم هیآ نیاساس ا بر (18هیآ م،یاست )سوره ابراه رفتهپذی
 (13: 2130گر و همکاران،  وستهی. )پرود یساخت خانه به شمار م یمکان برا نیکوهستان، بهتر بیاستفاده از ش ،یریسردس

خود را داشته باشد،  یو برودت یحرارت طیشرا نیتأم ییکه توانا یخانه به صورت ساخت ی:و برودت یحرارت شیآسا نیتأم -ب
به دو بخش  خانه ساختمان، یدر در بخش مرکز اطیاست. با استقرار ح سنتی یدر معمار یاصل خودبسندگ یاز نمودها یکی

 شیاز تابش آفتاب به عنوان عامل گرما وه،یش نیشود که با ای م میتقس ننشی و زمستان نینش عنوان تابستان با یو جنوب یالمش
باعث  وهیش نیا به شیآسا نی. تأمشد یاستفاده م یسرداب به منظور خنک کردن بخش جنوب یو از وزش باد بر رو یبخش شمال
که از  شدی استفاده م یاز مصالح نیاست. همچن شده یم یعیطب های تیاز ظرف شتریب برداری و بهره یانرژ زانیم نیصرف کمتر

عالوه بر ساخت  بیترت نیبددارا باشند.  یرا به مدت طوالن یحرارت یانرژ ینگهدار ییبوده و توانا برخوردار ییباال یحرارت تیظرف
: 2130ران، گر و همکا وستهی)پ است. گرفته یمورد توجه قرار م زیدر ساخت ن ییموضوع خودکفا نوعی به آورد، بنا با مصالح بوم

00) 
 

 ییدرونگرا -2-2-5
از  یکیکارساز بوده است.  اریمردم، بس یباورها ،یسنت یخانه ا ژهیگوناگون ساختمان و بو یاندام ها یدر سامانده اصوال

 یمعمار یامر به گونه ا نیبوده که ا انیرانیعزت نفس ا زیو حرمت آن و ن یشخص یارزش نهادن به زندگ رانیمردم ا یباورها
 یحال ساده و ب نیخانه و در ع یدرون یبه فضاها شتریاساس توجه ب نیا بر ( 18: 2138 ا،یرنیگرا ساخته است. )پرا درون  رانیا

به باطن در مقابل  شتریمردم در خصوص توجه ب یدر اعتقادات مذهب شهیر زیاز هر چ شیآن، ب یرونینشان دادن ظاهر ب شیآال
مفهوم  یبلکه به نوع دهد یرا نشان م کیو تفک ینه تنها مفهوم جداساز تیمحصور (101: 2188، نقره کار)ظاهر داشته باشد. 

 یمختلف یراه کارها ایرانی یاساس معمار نیبر هم( 10: 2132)نقی زاده، . کند یالقا م زیرا ن رونیدرون نسبت به ب یو برتر ازیامت
  که شامل:اصل به کار گرفته  نیبه ا یابیدست یرا برا



 

00 

 

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

82،) 
ار 

به
10

41
ک

د ی
جل

 ،
 

به  اریخانواده بس شیاست که آسا یموضوع گانگانیب دیخانه از اشراف و د یداخل یبودن فضاها مصون :از اشراف ینه -الف
بر ضرورت توجه  دی. عـالوه بر تأکستیو آرامش ن شیمحل آسا گریمصون نباشد، د گرانید دیاز د یا آن وابسته است. اگر خانه

هم در  موضوع نیشود. ا تیرعا گانهمسای توسط هم و خانه توسط صاحب دیهم با تیاشراف یم، نهالاس دگاهیاز د تیبه محرم
 ادیبا ارتفاع ز ییاز ساخت بناها زیو هم در پره ابدی ینمود م تیاز مشرف یریجلوگ یمناسب فضا برا دمانیچ یقالب استفاده از الگو

 (11: 2130گر و همکاران،  وستهی)پ قابل حصول است. شود، یاطراف م های به ساختمان دیکه موجب د
 تیمحرم یرگی را در شکل ریتأث نیشتریاست که ب یاز جمله اصول ییسلسله مراتب فضا وجود یی:مراتب فضا جادسلسلهیا -ب

متشکل  یسلسله مراتب عبارت است از هرگونه نظم ا،جغرافی نامة دارد. در لغت رانیا یسنّت یو شهرساز یدر ساختار معمار ییفضا
سلسله مراتب حضور  ریخانه با تعب یمفهوم معمار نیذکر شـود. ا یبند تبهر ای بندی طبقه کیکه به صورت  ها دهیاز عوارض و پد

 از ییمختلف فضا قلمروهای و ها اصل، حوزه نیا تیو به واسطة رعا (10: 2188و همکاران،  قی)وث شود یمه شناخت تیو محرم
 نی( لذا با وجود چن01: 2138ه، زاد ی)نق. ردگی یشکل م یو خصوص یخصوص مهین ،یعموم مهین ،ی، عمومیتا خصوص یعموم

حوزه  کیبا استفاده از تکن زیمعمار و سازنده مسلمان ن ،ییاصل سلسله مراتب فضا تیدر خصوص رعا یاسالم یدر مبان یداتیتأک
 نار دادرق نیاصل را به جا آورده است. همچن نیا ،ییفضا بندی کرهیدر پ یرونیو ب یآن به دو بخش اندرون کیفضا و تفک یبند

 جادیاست که به منظور ا ییراهکارها گریو بدون اذن به فضا از د میاز ورود مستق یریدر هر فضا به منظور جلوگ ورودی شیپ
 (10: 2130گر و همکاران،  وستهی)پمورد استفاده قرار گرفته است.  یسنت یدر معمار ییسلسله مراتب فضا

منع کردن از  یدر فقه به معنا می. حرباشد یافراد م یخصوص میمسأله حفظ حر، جمله موضوعات مهم از :تیمحرم جادیا -ج
در خانه  تیمحرم موضوع (10: 2130گر و همکاران،  وستهی)پ .صاحبش ممنوع است ریغ یشدن به آن برا کیاست که نزد یزیچ

 تیمورد توجه قرار گرفته است. اهم اریاست که توسط معماران و سازندگان بس یموضوعات نتریخانواده از جمله مهم میو حفظ حر
 گرفتهمهم صورت  نینسبت به ا ینیاست که در منابع د یفراوان داتیآن، به خاطر تاک یموضوع عالوه بر خواستگاه فرهنگ نیا

 در خانه مسلمان را مورد توجه قرار داده یخصوص میمسأله حفظ حر م،یکه به طور مشخص و مستق یداتیتأک نیاست. با وجود چن
 نای جمله از. اند برآمده یچالش فرهنگ نیدر پاسخ به ا یمختلف در خانه، سع های کیها و تکن روش یریبا به کارگ معماران اند،

به  یدوور شیفضا به عنوان پ کیساخت  زیدر بدو ورود به خانه و ن میتقس یفضا کیبه عنوان  یبه ساخت هشت یتواناقدامات م
در  یو قرار دادن بخش اندرون یرونیو ب یخانه به دو حوزه اندرون کیتفک نیخانه اشاره نمود. همچن یر فضاهایمنظور ورود به سا

اقدامات معماران جهت  گریاز د زین یخصوص های ورود به عرصه ریو خم در مس چیپ جادیو ا یفاصله نسبت به ورود نیشتریب
 (10: 2130 ،یو ناصر یمن)مو .باشند می ها در خانه ییفضا تیمحرم شیافزا

 نیموجود است. ا میو منشا همه مفاه یمکان -یمعنا است که خداوند مرکز زمان نیبه ا تیمرکز مفهوم :تیمرکز جادیا -د
است که  یاز جمله مقوالت ن،یمسلم یدیتفکر توح یوحدت به عنوان تجل مفهوم دارد. دیدر اصل توح شهیر یمفهوم در تفکر اسالم

 راثیم»بورکهارت معتقد است که  نه،یزم نیبوده است. در هم نیمختلف، همواره مورد توجه مسلم یدر علوم و فنون و هنرها
نه به مثابه  یتنّاست. هنرس یسنت یباشد، هنر شفرفته و مورد غفلت قرار گرفته باشد و چه مجددا قابل ک انیچه از م یهنر میعظ

 ی)نق «زدیآم یدر هم م رد،گی یسرچشمه م دیکه از توح یمعنو یرا با شهود یروش که مهارت فن کیبلکه به عنوان  یش کی
در  یمرکز اطحی ساخت ها،از آن یکیکه  ابدی ینمود م یمختلف یها وهیوحدت در ساختار بنا به ش شینما نیبنابرا (22: 2183، زاده

از کثرت  ریبر مفهوم س یفضاها در اطراف آن، به نوع ریسا نشیخانه و چ یانیدر بخش م اطیحالت با استقرار ح نیخانه است. در ا
کعبه با هندسه منظم خود به عنوان مرکز عالم و مبدا  ،یتفکر سنت وهیدر ش .دنمایی م اشاره یدیبه وحدت در ارتباط با تفکر توح

آن به عنوان  یو منظم برا گوشدر مرکز خانه و انتخاب هندسه چهار اطیبا ساخت ح یسنت . لذا معمارشود یشناخته م قتیحق
تفکر هدف از  نیگذاشته است. در ا شیاز ظاهر به باطن را به نما ریاز س یاستقرار توده در اطراف آن، جلوها زیو ن نیاز زم یلیتمث

: 2130گر و همکاران،  وستهی)پ .دآی یم ابحسساکنانش به  یقبله است و هر خانه به عنوان قبله و مرکز عالم برا جادیسکونت ا
18) 

 نی. بر همرود یمسائل مورد توجه به شمار م نیاز مهمتر یکیافراد ساکن در خانه  یخصوص میحر حفظ :خلوت جادیا -هـ
 اتاق گردی از هامخصوص آن یفضا کیبر تفک دیپدر و مادر و تأک یخصوص میحفظ حر ژهیخلوت افراد در خانه و به و نیاساس تأم

است. در  رفته یبه شمار م رانیا یسنّت یمعماران و سازندگان در معمار های دغدغه نیمهمتر زا یکیکودکان به عنوان  ژهوی به ها
به  ازین نیبه منظور تأم لیقب نیاز ا ییگوشواره و فضاها های اتاق ها، باالخانه ها، خانهچون صندوق ییفضاها جادیراستا ا نیهم

 یدر خانه به کار م ییخلوت فضا جادیبه منظور ا یسنّت است که معمار یعمل یپدر و مادر، از جمله راهکارها ژهیخلوت ساکنان به و
 (18: 2130گر و همکاران،  وستهی)پ است. گرفته
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 فالمکیدکتر  دگاهیاز د رانیا یاصول معمار -2-3
مکان هایی که هر یک دارای کاربردی ویژه اند  توزیع شكلی:–یگانگی میان موجودیت های کاربردی کالبدی -الف

و در جای جای مسیر درونی یک بنا قرار می گیرند تا دسترسی مستقیم به این مکان ها میسر شود امری است که معموالٌ از 
و تقدم و  دن( شیوه پیوند دادن و جدا کردن و ترکیب کر101: 2181 ،یاستدالل و رجحان های کاربردی تبعیت می کند. )فالمک

تاخر بخشیدن به مکان های کاربردی، با همه بار منطقی یا استداللی ای که دارد، از قانون یا دستوری پیروی نمی کند که یکسره 
معمار به وحدت  دستیابیی نمی پذیرد. ثابت باشد و از معماری به معماری دگر و از مکانی به مکان دگر و در طول زمان دگرگون

کاربردی در بنایی که به تدوین و تالیفش پرداخته به عنوان یک اصل مطرح است. از همان لحظه نخست، هر معماری که به پیوند 
که  دادن و جدا کردن و ترکیب کردن و تقدم و تاخر بخشیدن به فضاهای کاربردی یک بنا می پردازد به کالبدی اندیشه می کند

مقوله شکل بر اساس فرهنگ  در (100: 2181 ،یپایدار بماند هر ابداع در سطح کاربردی بنا را بیهوده می کند. )فالمک داگر نتوان
هایی محلی و آداب و رسوم زندگی اجتماعی هر سرزمین می تواند حتی به هر الزام دیگر نیز برتری یابد و تعیین کننده ویژگی های 

. آنچه دیدنی بوده و آنچه ملموس و میان آنچه خواستنی بوده و آنچه ناگزیر، تحقق می یافته است. جایی که کاربردی کالبدی شود
یگانگی بخشیدن به موجودیت های کاربردی و کالبدی و شکلی، هم پاسخگویی به نیازی روزمره و هم برداشتن گامی متعالی میان 

 (108: 2181 ،ی. )فالمکیو آنجهان ینجهانیا یارزش ها

جایگزین کردن یک ساختمان بر نقطه ای از سطح  نکهیا :نقش راستاها و کنج ها در شكل گیری معماری -ب

زمین، امری مقدس بوده و بی مراسم و آدابی و عین شکوه صورت نمی گرفته است، موضوع مهمی است و مرتبط و معطوف به 
یک سو تفسیرها و تعبیرهای که برای  در ررسی نظری تفکیک شوند:عواملی که می توانند در دو حد متقابل قرار گیرند و در یک ب

راستاهای اصلی محیط طبیعی ساخته و پرداخته شده اند قرار می گیرند، و در سوی متقابل عوامل کاربردی چه به شکل قراردادهای 
 و شرق تقدس سو یک در و اجتماعی، –نوشته شده باشند و چه بر پایه قراردادهای ضمنی درون گروهی و میان گروهی و فردی

 ،یت و چپ به عنوان مقوله هایی فراسوی محاسبه ها و شرط پذیری های روزمره قرار دارند. )فالمکراس تمایز و آسمان به احترام
2181 :110) 

زمان تا آنجا که کاربردهایش در تدوین فضای مکانی  مفهوم :نقش زمان در تدوین شالوده مكانی معماری -ج

زمان  مفهوممربوط می شود در دوران اسالمی به صورت صریح ابراز نشده است. ولی برداشت ملموس از زمان که عبارت است از: 
گی کمی بودنش از راه قیاس و تطبیق با مقوله های اصلی و اساسی مانند هستی و مکان و حرکت به دست داده می شود، که ویژ

راستایی  یاز آنجا که ب حرکت، (118: 2181 ،یقابل دریافت است و این امری است که در پدیده حرکت می توان فهمید. )فالمک
معین، قابل تصور نیست الزاماً شکل خطی پیدا می کند و کمیت آن با همه پیوستگی هایش به اقتضای مکانی و با اجسامی که این 

از بناهای قدیمی ایران می توانند به  برخی (113: 2181 ،یمی بخشند، در طول فهم می شوند. )فالمک قضای مکانی را تجسم
سادگی بیهوده شوند و موجودیت مکانی شان یکباره برای بیننده آشکار و شناخته آید یعنی اینکه به ترتیب باشند که بیننده بتواند 

که به گذشته های دور و نزدیک کشور تعلق دارد، دیدار و گذر در طول بنا یکباره بر آن چیره شود و بر عکس در بناهای دیگر 
 (100: 2181 ،یگردد. )فالمک یبر آنها مستول کبارهیتواند  ینم نندهیمتضمن شناخت موجودیت مکانی آنها نیست و ب

مکان هایی که پس از همیشه این قدرت را دارد که در تعیین ابعاد هر یک از  معمار :تعیین مسیر در فضای معماری -د

 در (102: 2181 ،یترکیب با دیگر مکان های یک بنا، شالوده کاربردی و ساختمانی اش را به بهترین وجه اقتصادی بسازد. )فالمک
میان بناهای گوناگون ده سده اخیر ساختمانی را نمی توان یافت که در آن وجهی از تقدس و احترام منظور و مشهود نبوده باشد. 

شوند، تقدس و احترام به مخلصی، در بنا  یتقدس حضور و تقدس عناصر نمادی ای که در قلب بنا جای داده می شوند سبب م
که در بنا برپا داشته می شود، احترام به عناصر متبرک که بنا برای نگهداشت آنها ساخته می  یتب. احترام به سلسله مراابدیتشکیل 

وری معنوی از فضای معماری پیرو ترتیب و تدریجی است که برای آماده ساختن ذهنی بر قرار می شوند از لحظه ای که  بهرهشود. 
رین نقطه ای که به آخرین جایی می رسد که آخرین منظر یا چشم شخص دیدار کننده از ساختمان پای به آستانه آن نهاده تا آخ

. جای جای فضای معماری با شکل هایی پیوسته و دگرگون شونده به او نمایانده می یندانداز فضای درونی را پیش روی خودمی ب
 عدم این ندارد انطباق دشو پیموده شهری–که باید برای رسیدن به قلب یک واحد معماری  مسیری (101: 2181 ،یشود. )فالمک

 در و قطب بسوی راه پیمایش در مسیر تطابق بودن نسبی. نسبی شکل دگر دیدگاهی از و دارد مطلق شکل دیدگاه از انطباق
 ادبیاتاست و معطوف به حافظه وخاطره فرد.  یمتک موضوع ظاهری برشکل بیشتر گرداند می باز خارج به که مسیری پیمودن

گسترده ای وجود دارند که وجود اندیشه ها عالئقی را در ارتباط با تقدس و احترام به فضای مکانی گواهی می دهند و اینها نشانه 
( و با 100: 2181 ،یهایی از فضای معماری را می توانند به دست دهند که به ترتیب و تدریج در مسیر معطوف می شوند )فالمک

درونی با فضاهایی بر می خوریم که در ترکیب یا آمیزش با یکدیگر یک پیکره یگانه معماری را می  سیرهایوجود بازی در مورد م
 (101: 2181 ،یسازند. )فالمک
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نگه  یبرا یبه مثابه ابزار یاصل نهیتوانسته در سه زم یمعمار یفضا :نقش معماری به مثابه وسیله ارتباط گروهی -ه

عبارتند از:  ییکارا نهیسه زم نینقش ساز باشد. ا رانیگوناگون ا یها نیدر سرزم جیرا یو نماد یمفهوم یداشت و اشاعه ارزش ها
 لیمافزوده شده در بنا.  ایداده  یکار گذاشته شده و جا یعناصر فرعج( بنا،  یها یکاربر ینفس و معناب( بنا،  یکالبد کرهیپالف( 

سابقه  یدارا ستیشود امر یبه آنچه ساخته م دنیبخش تینگه داشتن و جذاب داریداشتن، پا انیبه بزرگ داشتن و بزرگ نمودن، نما
 یو شکل ده رهیبازارها و غ ا،یمانند مساجد و تکا یدر معمار یجمع یفضاها یری( شکل گ101: 2181 ،ی. )فالمکنهیریبس د
از  یارتباط گروه بودن است. ارتباط لهیوس نیاز مردم است مظهر هم یدست کم گروه ایتجمع مردم  یبرا یکه واسطه ا ییفضاها

 ( 100: 2181 ،یو رو در رو. )فالمک کیجنس نزد
 

 بحث -3
از تفکر  ییآن، نشانه ها یجا یجا در بر آن داشت که یسع ،انسان اتیح یبرا یخانه به عنوان مکان ساخت در معمار مسلمان

که  یزندان عنوان نه به ی. معماردینما ی، همراهشیبه هدف خلقت خو رسیدنانسان را در  واسطه نیسازد تا بد انیرا نما یدیتوح
 یابینمکا اساس در ساخت خانه از نیشود. بر هم یم یکمال انسان تلق یبرای انسان را به خود مجذوب داشته بلکه به عنوان ابزار

 . دیجو یم بهره اصولی خاص، از رود یاز آن بکار م یها جداره که در یناتیینوع تز یحت ایآن تا استفاده از مصالح و 
 

 )نگارندگان( یو دکتر فالمك ایرنیدکتر پ رانیا یاصول معمار یقیتطب سهیمقا -1جدول 

 ویژگی های معمارانه فالمکی یاصول معمار ویژگی های معمارانه ایرنیپ یاصول معمار ردیف

 مردم واری 2
 اسیمق تیرعا؛ از تشخص زیپره

؛ از ارتفاع بلند بنا زیپرهیی؛ فضا
 مختلف افراد ساکن یازهاین نیتأم

یگانگی میان موجودیت های 
 شکلی –کاربردی کالبدی 

؛ دستیابی معمار به وحدت کاربردی در بنا
پیوند دادن، جدا و ترکیب کردن، تقدم و 
 .تاخر بخشیدن به فضاهای کاربردی یک بنا

 پرهیز از بیهودگی 1

 استفاده از؛ ناتییتز اعتدال در
در  یرو انهیمی؛ کاربردت ناییتز

چند  یفضاها جادیا؛ وسعت بنا
 یعملکرد

نقش راستاها و کنج ها در شکل 
 گیری معماری

برای راستاهای اصلی محیط  هاتفسیرساخت 
و بر پایه عوامل کاربردی به شکل ؛ طبیعی

 –قرارداد نوشته شده و ضمنی فردی
آسمان، تقدس شرق، احترام به اجتماعی؛ 

مقوله هایی فراسوی ، تمایز راست و چپ
 .محاسبه ها و شرط های روزمره

 خودبسندگی 1
 شیآسا نیتأم ؛مناسب یابیمکان

 یبرودت و یحرارت
نقش زمان در تدوین شالوده 

 مکانی معماری

مفهوم زمان از راه قیاس و تطبیق با مقوله 
های اصلی مانند هستی و مکان و حرکت به 

 .دیآ یدست م

 تعیین مسیر در فضای معماری و تعادل تقارن نیارش 0

، تقدس حضور و عناصر نمادی در قلب بنا
به ترتیب و تدریج در مسیرهای درونی 

که در  میرس یمعطوف شده و به فضاهایی م
 .سازندمعماری را می بنایترکیب با یکدیگر 

 درونگرایی 1
 مراتب سلسله جادیا ؛تیاشراف ینه

 جادیا ؛تیمحرم جادیا یی؛فضا
 خلوت جادیا ؛تیمرکز

نقش معماری به مثابه وسیله 
 ارتباط گروهی

 ینفس و معنا؛ بنا یکالبد کرهیپ
کار گذاشته  یعناصر فرع؛ بنا یهایکاربر

 .افزوده شده در بنا ایداده  یشده و جا

 

 (نگارندگان) در خانه داروغه مشهد رانیا یاصول معمارتشابهات  -2جدول 

 نمونه در خانه داروغه  تفسیر اصول معماری ردیف

1 
 مردم واری

 (از تشخص زیپره)

خاص  عدم استفاده از مصالح
عدم  ؛بنا یخارج یدر نما

و  خاصی استفاده از فرم ها
عدم  ؛رامونیپ از بافت زیمتما

سردر  مانندی استفاده از عناصر
 یفخرفروش در بنا که باعث

 شوند.

 
 از زیپره و یجمع تیهو جادیا یبرای بافت، عامل یکالبد یمایس یکنواختی

 یفخرفروش
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 نمونه در خانه داروغه  تفسیر اصول معماری ردیف

 یمردم وار
 اسیمق تیرعا)

 یی(فضا

 یدر ساخت اندام ها و اجزا
عمل شود که  یفضا، به گونه ا
متناسب با  یفضاها وسعت

  عملکردشان داشته باشند.
بزرگتر و  یخانواده و فضا یبرا ادتریکوچک و با عمق ز یاختصاص فضاها

 همانانیمجلل تر به م

 یمردم وار
از ساخت  زیپره)

 (ادیبنا با ارتفاع ز

 سقف از مرتفع نمودن زیپره
اختصاص  ی؛داخل یفضاها

متناسب با  فضا ارتفاع به هر
  .در بنا آن نوع عملکرد

ارتفاع مختلف به فضاها با عملکرد متفاوت و ممانعت از ساخت  صیتخص
 ادیفضا با ارتفاع ز

 یمردم وار
 یازهاین نیتأم)

مختلف افراد 
 (ساکن

گروه  یالزم برا یفضاها
 اطی)ح یتیو جنس یمختلف سن

 کیتفک ؛(یو اندرون یرونیب
در  یخصوصو  یحوزه عموم

 یفضا برا اختصاص خانه؛
در  افرادمختلف  یعملکردها

 .طول شبانه روز

 
خانه، انجام اطراف در  فضاها کیتفک و نشیدر خانه و چ اطیساخت ح

 مختلف ساکنان یازهاینرفع و  هممختلف در ارتباط با  یها تیفعال

2 

از  زیپره

 یهودگیب
اعتدال در )

 (ناتییتز

 نییتز ؛یخارج ینماها یسادگ
 ی.داخل یوارهاید

 
 اطیح یاندرون در بخش بایز ناتییاستفاده از تز

از  زیپره

 یهودگیب
 ناتییاستفاده از تز)

 ی(کاربرد

 کهی ناتییلزوم استفاده از تز
استفاده از  دارند؛ یباطن ییبایز

اهداف  جهت در ناتییتز
 عدم استفاده صرف از معمارانه؛

  .نییتز یبرا نییتز
از گچ  یقاب انیانسان در م ایبالدار  یفرشته  ر،یسرش یها سیتنداستفاده 

 .ییبایز جادیادر  آجر ای

از  زیپره

 یهودگیب
در  یرو انهیم)

 (وسعت بنا

 ازین از شیاز ساختن ب زیپره
از ساخت  زیپره خانواده؛
ساخت  ؛یضرور ریغی فضاها

 .عیوس خانه دلباز و
 

 .آن دری جار یرفتار یو الگو یکاربر وسعت فضا با توّجه به نوع نییتع

از  زیپره

 یهودگیب
 یفضاها جادیا)

 ی(چند عملکرد

 زیپره نمودن فضا؛ ریانعطاف پذ
 تیقابل ؛یرو ادهیز از اسراف و

 یها زمان استفاده از فضا در
انجام  تیقابلد مختلف؛

 .در فضا گوناگونی عملکردها
0 

 یچند عملکرد ییبه عنوان فضاها وانیو ا یمرکز اطیمانند ح ییفضاها
 هستند.
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 نمونه در خانه داروغه  تفسیر اصول معماری ردیف

3 

 یخودبسندگ
 (مناسب یابیمکان)

 در مناطق گرم و خشک،
ی ها نیساخت خانه در زم

 ،یریسردس در مناطق ؛هموار
  کوهستان بیاستفاده از ش

ساختمان های نسبت به گودتر  و نیسطح زم ازبا اختالف  ساخت بنا
 اطراف.

 یخودبسندگ
 شیآسا نیتأم)

 ی(و برودت یحرارت

 ؛فصل چهار یفضاها جادیا
 تابستان مکان سکونت در رییتغ

 ؛شیآسای و زمستان برا
 تیظرف استفاده از مصالح با

 .باال یحرارت
 

 طیشرا نیتأمجهت  نینش تابستان در فضایسرداب همراه با بادگیر 
 فصول گرمافراد در  یشیآسا

4 

 نیارش
 )تقارن(

 تیکل در یتقارن محور جادیا
 در یتقارن نقطه ا جادیا ؛فضا

 .اتیبا جزئ ارتباط
 

 در یبصر یشناس ییبایاصول ز ازی کیدر نما  یتقارن محور جادیا
 ی.سنت یمعمار

 نیارش
 )تعادل(

بند  پشت ستمیاستفاده از س
 ی؛ا هساز تعادل جادیا یبرا

 گریکدی یاستقرار جرزها بر رو
  .نیزم به انتقال بار یبرا

استقرار با بنا  ییستایا و یتعادل در نظام سازه ا جادیا ،یبصر ییبایز جادیا
  گریکدی یجرزها بر رو

5 

 ییدرونگرا
 (تیاشراف ینه)

ساخت داالن  ؛یهشت جادیا
به  یخم از ورود و چیپر پ یها
 اطیح یاستفاده از الگو اط؛یح

  ی.مرکز
مانع برای دید افراد از فضای عمومی به فضای خصوصی خانه با  جادیا

 .داالن ها ریدر مس چشیپ

 ییدرونگرا
سلسله  جادیا)

 یی(مراتب فضا

 یبرا مشخص یورود فیتعر
 یها عرصه فضا به کیتفک بنا؛

و  یعموم مهین ،یعموم
نفوذ  یریکنترل پذ ؛یخصوص

 جادیا قیها از طر عرصه به
 و یمراتب دسترس سلسله
 ی.مراتب بصر سلسله

 
ورودی مشخص برای خانه و دسترسی به حوزه های خصوصی و  جادیا

 عمومی

 ییدرونگرا
 (تیمحرم جادیا)

 خانه به دو بخش کیتفک
قرار دادن  ؛یرونیو ب یاندرون
فاصله از  نیشتریب در یاندرون
 یورود شیپ جادیا ؛یورود

 .فضاهای برا
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 نمونه در خانه داروغه  تفسیر اصول معماری ردیف

 کی تنها قیآنها از طر یو دسترس یرونیب و یبنا به دو بخش اندرون میقست
 .کنترل شده یورود

 ییدرونگرا
 (تیمرکز جادیا)

 مرکز به عنوان اطیساخت ح
 در مختلف یاستقرار فضاها بنا؛

در  عتیورود طب اط؛یاطراف ح
 .اطیدر ح شکل نیبهتر

 
 ی.مرکز اطیواسطه ح به مختلف یخانه به عرصه ها کیتفک

 ییدرونگرا
 (خلوت جاد)ای

 

 مانند حائل یفضا کیساخت 
و  اتاق راهرو در حد فاصل

از  یریجلوگ به منظور اطیح
ساخت  .افراد میورود مستق

، صندوقخانه یی مثلفضاها
به  گوشوارهی اتاق ها، باالخانه
 .در اتاق خلوت جادیمنظور ا

 
سلسله مراتب  جادیا ی وورود شیساخت پعدم ورود مستقیم به فضا با 

 .خلوتو  تیمحرم شیافزا برای شتریعمق ب فضا باساخت  و ،ییفضا

 

 گیرینتیجه -4

 نیاکه به نظر می رسد اصول معماری ایران در خانه های سنتی از دیدگاه دکتر پیرنیا و دکتر فالمکی اینگونه نمود پیدا کرده 
به کار  نی. عناصر نمادمسیر نمی شود یبه کمال یمعمار یدست کم برپا داشتن فضا ایشوند؛  یفهم نم گریکدیاصل ها بدون 

بنا به دست آمده  یکالبد ییستایو ا یو شکل خارج یداخل یکه از ادغام کاربردها یحجم یب ند،یآ یم ریمس یساز یو غن نیتدو
توجه بماند که خواه به اعتبار ارزش  یب ییتواند به راستاها و به کنج ها ینم نامیده شدهکمال  حبکه ما صا ییشوند؛ بنا یفهم نم

 یکننده داده ها نییقدر تع یمصنوع، دارا طیمح -یعیطب طیدر مح ینیگزیجا ژهیو طیاز شرا یرویقرارداد شده و خواه در پ یها
 ست،یاز آن ن دیبازگشت به گذشته و تقل یبه معن ران،یاز دوره گذار ا شیپ یاصول و عناصر معمار یبررس روند. یبه شمار م یاصل

 نیاطرافمان تام طیما را از مح یو روح یکیزیف یازهاین دیبا یماست. معمار تیو شکل دهنده هو ایپو یبلکه رجوع به ارزش ها
 نیو نماد یاخالق ،یفرهنگ یارزش ها گرانیبسازد؛ و باالتر از همه ب ندر آ یجار یها تیفعال یبرا یکند و ساختار و چهارچوب

وحدت و  ،ییابهام، تعادل، کمال گرا ،یینظم، درون گرا ت،یعبارتست از: مرکز یاساس، اصول معمار نیما باشد. بر ا یمعمار
از اسراف، کامل بودن، چند  زیپره ب،بداعت، سلسله مرات م،یتوازن، اندازه، حفظ حر عت،یبا طب یهماهنگ ،ییبایکثرت، تنوع، ز

بر  یتیبنا هو کیآنها به  یریتوان با بکارگ یو روشن هستند که م یکاربرد قیمصاد یاصول دارا نیبودن و آرامش. ا یکارکرد
  .دیبخش یرانیا یمعمار هیپا

 

 منابع

)نمونه  یمسکن بعد از انقالب اسالم یبا معمار یرانیا یخانه ها یسنت یمعمار یقیتطب ی، بررس(2131)فواد،  ،یاصالن .2
 ،یو شهرساز یمعمار ،یزیو برنامه ر ایدر علوم جغراف داریتوسعه پا یکنفرانس مل نی(، اولرازیش یمسکون ی: معماریمورد

 تهران
 ،یرانیا-یاسالم یدر معمار تی، نقش محرم(2130) ،یدمحمدمهدیس ،یزدی ینبو ،یالهام، منتظرالحجه، مهد ،یائیاغن .1

 زدی ران،یا یبوم یو شهرساز یمعمار یمل شیهما
مدرس هنر، دوره اول، فصلنامه بر مساجد،  دیبا تأک یدوره اسالم رانیو هنر ا یدر معمار نییتز، (2182) ی،مجتب ،یانصار .1

 شماره اول. 
 دانیجاو: تهران ،نهج الفصاحه (،2101) ،ابوالقاسم نده،یپا .0

 ، تهران: گلجام12چاپ  ،یرانیا یمعمار ی، سبک شناس(2138) م،یمحمدکر ا،یرنیپ .1
 یخانه ها یدر معمار ایرنیاصول پنج گانه استاد پ ی، بازشناس(2130)مطهره،  ،یاکبر، اسالم یعل ،یدریح عقوب،یگر،  وستهیپ .0

 یرانیفصلنامه مطالعات شهر ا زد،یشهر  ی: خانه هایمطالعة مورد ،یاسالم یآن با استناد به منابع اعتقاد لیو تحل رانیا یسنتّ
 00-12، صص 18، شماره 8سال  ،یاسالم
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فصلنامه  ،یمعنو انیو سنت گرا دارشناسانیاز منظر پد یرانیا یسنت یخانه ها ی، بررس(2131) نا،یم ،یدشت ،ینژاد، مهد حمزه .8
 11-10، صص 0-1نقش جهان، شماره 

در کاربرد دو  یقیمطالعه تطب، (2183) ،اصغر یعل ،یرازیشــ ،مقدم، اصغر انیکفشچ،احمد ان،ینادعل ،محسن دینژاد، س یعلو .8
 28-1، صص 21 هفصلنامه نگره، شمار ،یمالدر منابع هنر اس یوارنگاریو د یدر معمار ناتییتزاصطالح 

 و غرب، چاپ دوم، تهران: فضا رانیدر تجارب ا یمعمار یری، شکل گ(2181)محمدمنصور،  ،یفالمک .3
موسسه  ،یخانه، رواق نظر؛ ده مقاله در معمار ستهیبه شناخت قدر و منزلت شا یافتیخانه، ره قتی(، حق2131) ی،عل ،یمیکر .20

 متن، تهران.  یترجمه و نشر آثار هنر ف،یتال

 اتیمنطبق بر آ رازیالملک ش نتیدر خانه ز تیمحرم جادیا یابزارها و روش ها ی(، بررس2130ندا، ) ،یکوروش، ناصر ،یمومن .22
 11-28، صص 3سال سوم، شماره  ،یاسالم یمعمار یفصلنامه پژوهش ها ،یاسالم اتیو روا

 تهران: دانشگاه پیام نور ،یمعمار ینظر ی، مبان(2183) د،یکار، عبدالحم نقره .21
 00-00، صص 1شماره  ،1سال  ن،یمب فهیصحفصلنامه  ،میاز نگاه قرآن کر یصفات شهر اسالم ،(2183زاده، محمد ) ینق .21

 اصفهان. ان،یانتشارات راه ،(ینظر ی)مبان یمالاس یو شهرساز یمعمار ،(2181) ،زاده، محمد ینق .20

 11-18، صص 280فصلنامه هنر، شماره ی، رانیا یمالمسکن اس یدر شناخت مبان یتامل ،(2132) ،زاده، محمد ینق .21

 مدرس، تهران تیدانشگاه ترب ،یرساله دکتر ،یقرآن میچارچوب اصول خانه با توجه به مفاه (،2131) ،بهزاد ق،یوث .20
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد یک5045بهار  (،82)پیاپی:  5سال هشتم، شماره 

 
 

 

 یهاساختمان یرهایدر تناسبات نورگ رگذاریتأث عوامل سیربر

 ؛یمعمار یدر فضا یمسکون

 012،000،601 یمسکون هایآپارتمان: موردی نمونه
     

 3، مهسا خشایار2، محمد بهزادپور*1مبینا عباسی
 52/80/0088تاریخ دریافت:  

 82/08/0088تاریخ پذیرش: 
 

  01008کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

از  نیگذاشته است و همچن یجابهرا  یاز نور روز، سابقه درخشان گیریبهره یخود به لحاظ الگو نهیشیدر پ رانیا یمعمار
 یبوده که منجر به نفوذ نور در فضاها یزندگ یآن برا یو ارزشمند تیاز اهم یحاک د،یانسان به نور خورش شیگرا ربازید

و  نیتربزرگمهرشهر که از  یمسکون هایآپارتمانپروژه  پژوهش، نیدر ا العهمورد مط یهانمونهگشته است. از  یمعمار
متنوع، چرخش ساختمان، خلل و فرج  یوجود بازشوها .باشندیم العادهخارق یبا معمار یمسکون هایآپارتمان نیباتریز

جهت  قیتحق کیانجام  یابیپژوهش ارز نیا یادعاست. هدف اصل نیها شاهد انوع آپارتمان نیبهتر در ا یرینورگ یبرا
 نیحاصل از ا جینتا در مهرشهر کرج است. تأثیرگذاربر اساس عوامل  هاساختمانمختلف  یدر فضاها رهاینورگ یبررس

مهم از  نیبر حسب ابعاد و تناسبات الزم است تا ا رهاینورگ یو طراح یعیاز نور طب مندیبهره یکه برا دهدمیمقاله نشان 
دقت در  یمراحل طراح شرفتیبا پ نیهمچن طرح مورد توجه قرار داشته باشد. نینخست یهادهیاو  یمراحل طراح نیاول

 و بدوناست  یضرور یبر حسب ابعاد و تناسبات امر یطراح نیدر ا یپرداز دهیا ت،یفضاها، خالق ینورپرداز اتیجزئ
 نخواهد شد. سریم یخوببهمالحظات استفاده مناسب از نور روز  نیا تیرعا

 

 شهر کرج رها،یابعاد، تناسبات، نورگ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانیا ن،یزوق جار هنشگادا ری،معما دشار شناسیرکا عطمق پژوهشگر - 5

 رانیا ؛هشتگرد ،سالمیه آزاد انشگادا ،د هشتگردحاری؛ ومعماروه گ - 8

 ایران دانشگاه رجا قزوین، پژوهشگر مقطع کارشناسی ارشد معماری، - 3
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 مقدمه -1
 د،یچون حرکت خورش یبوده است که بدون توجه به عوامل یعیبنا استفاده از نور طب وسازساخت هایویژگیاز  یکیدر گذشته 

 نیازهایبوده است.  معنیبی هاساختمانو فرهنگ در  میاقل یپر و خال یفضاها بیانتخاب جهت ساختمان، تناسبات ساختمان، ترک
 یعیبا نور طب یداخل یامکان روشن شدن فضاها ،یطراح یاصل هایایدهکار و انتخاب  یابتدا ننام برده باعث شده بود که از هما

 تأمینکه  شودمیمحسوب  هاساختمان یاز عوامل مهم در طراح یدر مصرف انرژ جوییصرفه. دیبه شمار آ یاصل نیازهایاز  یکی
 راهکارهای نیترمهماز  یکی ییاز روشنا صرفهبهو استفاده درست و  ییپخش روشنا یساختمان و چگونگ کیدر  ییروشنا
بر اساس ضوابط موجود در شهر کرج  ییروشنا رهایپژوهش صحت عملکرد نورگ نی. مسله مهم در اباشدمی یدر انرژ جوییصرفه

 یصلا یفضا یها برا ریشهر کرج حداقل مساحت و عرض نورگ یو شهرساز یمندرج در مقررات و ضوابط معمار یاست. بند ها
مساحت ها با توجه به عوامل ابعاد و اندازه و  نیا کنیمشخص نموده است، ول تأثیرگذاربر اساس عوامل  یرا در طراح یفرع

جهت  قیتحق کیانجام  یابیپژوهش ارز نیا یهدف اصل ر؟یخ ایخواهد نمود  تأمینفضاها را  ازینور مورد ن ،یدر طراح تأثیرگذار
مثبت نور روز بر سالمت  راتیاهداف شامل تاث نیا ؛ کهدر مهرشهر کرج است هاساختمان ختلفم یدر فضاها رهاینورگ یبررس
 یو چگونی نفوذ نور به داخل نسبت به طراح یمسکون یهاساختمان ینور داخل تیفیبهبود ک ن،یاقتصاد ساکن یبهره ور ن،یساکن

نامه  انیکتب، مقاالت پا ،یاطالعات با ابزار کتابخانه ا ختو شنا یلیتحل یفیاست. در مقاله حاضر با روش توص رهیو غ هاساختمان
 .شودمیمطرح شده پاسخ داده  یبه پرسش ها یها تیها و سا
 

 پیشینه -2
نور روز و انتقال آن به هسته کور ساختمان،  افتیمختلف در یاز الگو گیریبهرهخود به لحاظ  نهیشیدر پ زین رانیا یمعمار

بوده که منجر  یزندگ یآن برا یو ارزشمند تیاز اهم یحاک د،یانسان به نور خورش شیگذاشته است. گرا یرا بر جا یسابقه درخشان
مهم در مورد عملکرد  یپژوهش ها یسر کیوجود  نی( با ا0۹۳0محسن  ،یضیاست. )ف گشته یمعمار یبه نفوذ نور در فضاها

 .شودمیبه آن پرداخته  لینوشته شده است که در جدول ذ ومیها و آتر رینورگ گرید یهایژگیو و ییروشنا
 

 دگان(نگاهی بر پیشینه پژوهش )ماخذ: نگارن -1جدول 
 خروجی نویسندگان سال انتشارات عنوان 

0 

عارضه یابی مقرارت ملی 
ساختمان در حوزه 

از نور روز در  مندیبهره
 شهر قزوین

معماری و 
شهرسازی 
 آرمانشهر

 08۳شماره 

اسفند 
0۹۳5 

 ، مجیدمیری
 کمپانی سعید

 محسن

در ساختمان مورد مطالعه، گزینه های مختلف در شکل 
و نیز مصالح مورد استفاده در دیواره های پاسیو، ابعاد آن 

آن دسته بندی و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت و بر اساس نتایج محاسبات انجام شده، بهترین 
حالت به منظور دستیابی به یک روشنایی مناسب جهت 
اتاقهای شمالی زمانی اتفاق می افتد که در جدار دیواره 

 ی مات استفاده شود.بیرونی پاسیو از شیشه ها

5 
 در معماری تأثیرطراحی

 خانه در طبیعی نور بازی

 ایران سنتی های

معماری و 
شهرسازی 
 آرمانشهر

 02شماره 

 پاییز
0۹۳0 

طاهباز، منصوره 
 شهربانو ؛جلیلیان

 فاطمه ،موسوی
 کاظم زاده مرضیه

 مسکونی معماری در که است آن از حاکی حاصله نتایج

 تصمیمات کلیه در روز نورایران،  سنتی های خانه

 و تناسبات خالی، و پر فضاهای انتخاب از اعم طراحی
 به نسبت هر فضا تگیری جه ها، اتاق و ها حیاط ابعاد

 از یکی و داشته ای کننده تعیین نقش خورشید و غیره

 .است شده می محسوب طراحی ارکان ترین مهم

۹ 

 بهبود راهکارهای بررسی
 نورگیر بهره روشنایی

 و متراکم بافتهای در
 عمیق پالن ساختمانهای

دومین کنفرلنس 
بین المللی 

پژوهش در علوم 
 و تکنولوژی

اسفند 
0۹۳0 

 فیضی، محسن
مهدی زاده سراج، 

 فاطمه
 قلی پور گشتیانی،

 مصطفی

 بررسی به محور، مسئله و جهتدار گام چهار در پژوهش

 آن مختلف ابعاد و عملکردی نورگیر ارتقاء راهکارهای

 استخراج بهینه انتخاب در موثر های مولفه تا پرداخته

 مناسب راهکار انتخاب جهت همواری را مسیر و گردیده

 شرایط با منطبق و کارامد نوین، راهکاری طراحی یا و

 ساختمان ایجاد نماید. کالبدی

0 

 سطح و هندسه تأثیر

 اتا هایهپنجر نورگیر

 نشین زمستان هاىق

 روز نور نفوذ عمق بر

 هویت شهر
 ۹3شماره 

 زمستان
0۹۳1 

 موسوی، فاطمه
محمودی زرندی، 

 مهناز
 طاهباز، منصوره

 میان دقیقى رابطه که دهد مى تحقیق نشان نتایج

 میزان و اتاق عمق و پنجره تاج ارتفاع نورگذر، سطح

 کردن پیدا تواند براى مى که دارد وجود آسمان رؤیت

 نور از گیرى بهره براى اتاق عمق و نورگیر تناسبات

 .گیرد قرار مورد استفاده روز
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 مبانی نظری -3

 زرو نور روشنایی به دسترسی و ارزیابی در مؤثر پارامترهای و عوامل -3-1
 تابش گرفتن نظردر  ونبدو  ون؛بیر شنایىرو به فضا خلىدا شنایىرو انمیز تقسیم حاصل ستا ىصدروز، در رنو عامل

 بستر موقعیتو  فیایىاجغر ضعرو  بفتاآ تابش ضریب (Baker & steemers,2002,72) دشو مى محاسبه شیدرخو مستقیم
 مؤثرروز  رنو عامل گیر بررنو حسطو ىجلو ىکالبد ىها بدنه عتفاو ار ها بدنهو  هاارىجو هم نظراز فضاو  حطر

 ها، شیشه برای مرئی نور شفافیت درصد و نورگیرها و هها پنجر مساحت ساختمان، بیرونی عوامل و موانع (CIBSE,1992).ستا

 انعکاس اندازها، ضریب سایه عملکرد نحوه و نوع شکل، ساختمان، داخلی چیدمان و بیرونی شکل ساختمان، اصلی جهت گیری

 و ه ها پنجر جزئیات تغییرات روشنایی، قبال در ساکنین رفتار نوع سایه اندازها، یا و الکتریکی نور منابع کنترل نحوه داخلی، سطوح
باشند.)میری،  می ساختمان طبیعی داخل روشنایی کیفیت و کمیت ارزیابی در مؤثر پارامترهای جمله از سقفی نورگیرهای یا

 (0۹۳5کمپانی،

   
 http://www.caoi.irمنبع :  موقعیت جغرافیایی کرج -1شکل 

 

 شهر کرج و اقلیم موقعیت جغرافیایی -3-2

که مرکز  رود کرج واقع شده است یغرب تهران و در کرانه غرب یلومتریک ۹3شهر کرج شهر کرج در  میو اقل ییایجغراف تیموقع 

و  قهیدق 00درجه و  ۹2 ییایو عرض جغراف یخاور هیثان ۹8دقیقه و  8درجه و  20 ییایاستان البرز است. شهر کرج با طول جغراف

 یشهر با مساحت نیتهران واقع شده است. ا یغرب شمال یلومتریک 00در فاصله  ا،یمتر از سطح در 0/5۳1 با ارتفاع یشمال هیثان 02

قرار دارد و مرکز شهرستان  یمربع در دامنه رشته کوه البرز مرکز لومتریک 010/۳به وسعت  یمیمربع و حر لومتریک 012/0 معادل

که در  نیبه علت ا یاست اما به طور کل یابانیب مهین ایگرم وخشک  مهیمنطقه ن کی یمیاقل طی. شهر کرج از لحاظ شراباشدیکرج م

برخوردار است. در  ینسبتا معتدل و مرطوب یاو رشته کوه البرز واقع شده است از آب و هو رانیا یمتصل به فالت مرکز یدشتها

 58از  شیغالب شهر با سرعت ب یاما وزش بادها است یوزش باد یانهایجر یدارا یمختلف یفصول مختلف شهر کرج از جنبه ها

درجه در  0/0 . متوسط درجه حرارت کرج ازباشدمیجهت غرب به شرق  یبهار و تابستان دارا یدر فصلها ژهیدر ساعت بو لومتریک

گراد و متوسط  یدرجه سانت -1/2ماه معادل  ی. متوسط حداقل درجه حرارت در دباشدمی ریمرداد ماه متغ در ۳/5۹ ماه تا ید

 زانیو م انهییبندان به طور متوط سال یروز تعداد روزها 13گراد است.  یسانت درجه ۳/50 ماه معادل ریحداکثر درجه حرارت در ت

داشته و  میو درجه حرارت نسبت مستق یشهر با بارندگ یرطوبت نسب زانیمتر است. م یلیم 0/523 شهر معادل انهیسال یبارندگ

 (0۹03.)عباسپور و همکاران، باشدیم ریماه متغ نیدرصد در فرورد 02تا  زییپا یرصد در ماههاد 088حداکثر از 

 

 طراحی و استقرار ساختمان در کرججهت  -3-3
در ساختمان و  یعیبه طور طب یداخل یو فضاها یحرارت یهاازیاز ن یبخش تأمیندر  یمهم اریکه نقش بس یهایویژگیاز  یکی
 یباشد که حداکثر انرژ یساختمان در جهت یکرج بهتر است طراح میکند جهت مناسب استقرار آن است. در اقل یم فایآن ا یطراح
 است یسرد زمستان یاثر بادها مهین ایباشد که حوزه اثر  یآن به سمت یو نما دکن افتیسرد را در یهادر ماه یدیخورش

http://archigram.ir/
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)ماخذ : نگارندگان( برگرفته از کتاب  انرژی خورشیدیبهترین جهت های جغرافیایی از نظر دریافت  -1دیاگرام 

 1931مرتضی کسمایی

 

 قرارگیری ساختمان در اقلیم کرج بهترین جهت -3-4
هوا و  یگرم خارج به داخل دما یانجام شده در مناطق گرم و خشک، به علت آنکه در اثر ورود هوا قاتیدر رابطه با تحق

گونه  نیا یچون رطوبت هوا یرا به حداقل رساند. از طرف یعیطب هیتهو زانیدر روز م دیبا ابد،ی یم شیافزا زین یسطوح داخل
 اجیاحت جهیعرق بدن وجود داشته و در نت ریتبخ قیکم امکان سرد شدن بدن از طر عتبا سر ییهوا انیبا جر یمناطق کم است حت

 هیمتر در ثان یسانت 02تواند  یسرعت هوا م یتیوضع نیچن ی. براباشدمیالزم ن ریاز راه تبخ یخنک ساز یهوا برا ادیبه سرعت ز
خنک  عیامکان سر یعیطب هیدر عصر و شب تهو یاخلهوا و سطوح د یخارج نسبت به دما یهوا یبودن دما نییپا لیباشد. به دل
 ینفوذ هوا جهیدر نت نیسطوح و هم چن یاتاق اختالف دما یدرز پنجره در هوا قیآورد. از طر یرا به وجود م یداخل یشدن هوا

 به باز بودن پنجره نخواهد بود. یازیعلت ن نیبه هم د،یآ یخارج به داخل به وجود م
 

 1931جهت گیری ساختمان با توجه به اقلیم کرج )ماخذ: نگارندگان( برگرفته از کتاب مرتضی کسمایی  -1جدول 

 دنوش می بیرغ وبجنو  قیرش وبجن ،بیوجن یاھواریاز د رتردس نمستاو در ز رت رمگ نتابستادر  بیرغو  قیرش یهاوارید 0

5 
 یرژنا رکثداحکهه  ردگی رارق جهتیدر  دبای نساختما ت،سا ردس الومعم هوا که دیاز فیاییراجغ یاھ رضعو در  رسیردس قطمنادر 
 دنمای تیافدر لسارا درطول  دیشیورخ

 .دباش وبجن ھبرو  نساختما صلیا ینما دبای نساختما لخدر دا تیرارح طیراش نیرتھب دیجاا رایب ۹

0 
 نمستاو در ز رت رمگ نتابستادر  لیو د،کنن می تیافدر رت تخوایکن طهههوربرا  بفتاآ بیرغ وبجنو  قیرش وبجن یههههانما چههههرگا

 .دنوش بی میوجن ینمااز  رتردس

 

 نور روز در فضاهای مسکونی -3-5
اهمیت نور روز در افزایش سالمت روحی، روانی و جسمی ساکنین و کیفیت و کارایی فضا و همچنین کاهش مصرف انرژی  

.اگرچه این اهمیت در هر گونه فضای ساختمانی یا مسکونی که به نحوی برای سکونت در مدتی معین انتخاب باشدمیغیر کتمان 
که از نظر سکونت چه نوع افرادی و در چه زمانهایی از  ا و ...( به این نکته بستگی دارد، زندانها، سربازخانه همی شوند )پانسیون ها

 (.0۹۳5این فضاها استفاده می نمایند. )میری، کمپانی،
 

 ی : مسکون یفضاها ازیمورد ن ییحداقل مالحظات روشنا -3-6
  Tregenza andقرار می گیرند. ) مالحضات ذیل می بایست توسط طراحان و مهندسان معمار و روشنایی مورد توجه

Wilson 2011, p. 122) 
 جهت گیری ساختمان با توجه به اقلیم کرج )ماخذ: نگارندگان( -9جدول 

 )رفع نیازهای عملکردی فضا( 5عنوان )جهت سالمتی ساکنین( 0عنوان  ردیف

0 
دریافت روشنایی طبیعی به میزان الزم در ساعات 

 (Veitch.2011.p.2اولیه روز )
، کار با کامپیوتر تهیه و پخت و پز، انجام فعالیت های خواندن و نوشتن

 آرایشی و بهداشتی

5 
نور  ییاز شدت روشنا یمناسب زانیبه م یدسترس

 (David)روز
 دسترسی به میزان مناسبی از روشنایی بنا به دالیل ایمنی

 مثال در استفاده از پله ها برای ساکنین دارای مشکالت دید.

۹ 
 مناسب در هنگام شب یکیتار یریمعرض قرارگدر 

(Veitch.2011.p.1) 
ماهیت نیاز به روشنایی در هر عملکردی در فضا متفاوت بوده وبر حسب 

، خواستار مقدار معینی از شدت روشنایی بر سطوح افقی و یا نوع نیاز
عمودی شود و یا میزان معینی از یکنواختی در نحوه پخش نور در فضای 

 را درخواست نماید.مورد نظر 
0 

 رونیبه چشم انداز ب یمکان دسترسا
 (David)(دی)د
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 ضوابط نور روز در مقررات و قوانین موجود -3-7

حداقل ساکنان و استفاده  یازهاین تأمینو  یو صرفه اقتصاد شیمناسب، آسا یبهداشت، بهره ده ،یمنیاز ا نانیبه منظور اطم
 تی( رعاAhmadi, et.al., 2009,p 3) «و کنترل ساختمان یمشمول قانون نظام مهندس یهاساختمانو  هیکنندگان از ابن

مندرج در مبحث  «یالزامات عموم ریو سا مناسب هیتهو ،یریها، ابعاد حداقل فضاها، نورگ تیمحدود نییتع»مقررات مربوط به 
مراجع ذکر شده  هیبناها توسط کل یو نگهدار ریتعم ،یمحاسبه، نظارت، اجرا، بهره بردار ،یساختمان در طراح یچهارم مقررات مل

 دیدارد، با ازین یعیکه الزاما به نور طبهرفضایی  .است یو کنترل ساختمان در سراسر کشور الزام یقانون نظام مهندس ۹0در ماده 
)در انطباق با ضوابط  اطیح ای یو معبر عموم ابانیرو به خ میباشد که به طور مستق یا شهیچند در و پنجره ش ای کی یحداقل دارا

 ییفضاها یاز دسترس نانیه منظور اطم«باز یالزامات فضاها»در بخش  (Ahmadi, et. al, 2009, p. 51) «باز شود یشهرساز
 یدسترس یعیطب یی( به روشناویمحصور )پاس اطیح ایخلوت و  اطیح قیساختمان نبوده و تنها از طر رونیبا ب میکه در ارتباط مستق

 ,Ahmadi, et. al. 51). است گذاشته تأثیر ویپاس ایخلوت و  اطیاست که بر شکل و اندازه ح نیمساحت زم نیتنها ادارند 

2009, p) درصد از سطح اشغال شهری کاسته و فضای پوشش  5۹تا  هاساختماناز نورگیرها در توده  گیریبهره عین حالدر
زایش خواهد داد. از سویی دیگر اگرچه نورگیرها مستقیما ساکنین را به فضای گیاهی و نورگیری جداره های منتهی به خیابان را اف

بیرون اتصال نمیدهند، اما قادرند تغییرات شرایط بیرون و دینامیک نوری را به فضای داخلی منتقل نموده و در کیفیت ادراکی فضا 
 (Lam,1992)نقش مهمی ایفا نمایند

 

 ضوابط طراحی نورگیر در ایران -3-8
که  میدارد ارائه مختصری بسیار دستورالعمل در را نورگیر های جداره فواصل و ابعاد حداقل ضوابطی در شهرسازی و راه وزارت

 رعایت این در سعی طراحان ساخت؛ اقتصادی صرفه و زمین قیمت باتوجه .میباشد اخیر سالهای در معمار طراحان استناد و مرجع

 (0۹۳0نمیرود )فیضی و همکاران، فراتر (0زیر)جدول  مشخصات از ساختمان متداول نورگیرهای هندسه و داشته ها حداقل
 

 (1931 ساختمان، ملی مختلف )منبع : مقررات قطعات ابعاد با ساختمان در نورگیری ضوابط -4 جدول

 طبقه 2تا  هاساختمان)حداقل مساحت نورگیری( ضوابط نورگیری در  ابعاد قطعات 

 
0 

کوچکتر مساوی قطعات 
 متر مربع 588

 الزامیست متر 5 نورگیر بعد حداقل و زمین مساحت درصد( شش) معادل اصلی فضاهای برای

 .الزامیست متر 5 نورگیر بعد حداقل و زمین مساحت (درصد سه)  معادل فرعی فضاهای برای

 متر مربع 588بزرگتر از  5
 .الزامیست متر 0 نورگیر بعد حداقل و مربع متر 05 معادل اصلی فضاهای برای

 .الزامیست متر 5 نورگیر بعد حداقل و مربع متر 5 معادل فرعی فضاهای برای

 

 ها یافته -4
دستاوردهاى  شهرسازى و معمارى زمینه در تا شده موجب در ایران متنوع اقلیمى-جغرافیایى شرایط و سکونت طوالنى سابقه
 اشاره مسکونى ساختمآنهاى در طبیعى نورپردازى ه هاى به شیو توان مى دستاوردها این ازجمله .باشد داشته وجود ارزشمندى

( استفاده از نور طبیعی در بناهای مسکونی همیشه مهمترین مبحث معماری بوده است.چرا که پیوند 0۹۳1)موسوی و همکاران،.کرد
، بلکه از دیدگاه روانشناسی محیطی، آرامش و آسایش انسان با محیط طبیعی نه تنها آرامش جسمانی او را به همراه داشته است

مسکونی مهرشهر که از بزرگترین و زیبا  هایآپارتمان( پروژه 0۹۳2روحی و روانی را برای او به ارمغان می اورد.)صفری، قراگوزلو
ز به بررسی نتایج حاصل از مسکونی با معماری خارق العاده می باشند به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیا هایآپارتمانترین 

( هدف اصلی این پژوهش ارزیابی انجام یک تحقیق جهت بررسی نورگیرها 0۹۳3.)بهزادپور و همکاران،شودمیاین تجربه احساس 
در فاز  508مسکونی به ترتیب  هایآپارتماناست. این  تأثیرگذاردر مهرشهر کرج بر اساس عوامل  هاساختماندر فضاهای مختلف 

، در باغشهر کرج واقع شده اند.هرسه آپارتمان با کاربری یکسان مسکونی 083در فازاول مهرشهر و ساختمان  000هر، دوم مهرش
انها نیز یک به یک  هایویژگیولیکن با متراژها و معماری متفاوت هستند که در تحلیل هر کدام از نمونه های موردی به بررسی 

  .شودمیپرداخته 
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 112آپارتمان مسکونی  -1شکل

 http://www.caoi.irمنبع : 

 111آپارتمان مسکونی  -1شکل 

 http://www.caoi.irمنبع : 

 121آپارتمان مسکونی   -9شکل 

 http://www.caoi.irمنبع : 

 

 تجزیه و تحلیل یافته ها -5

 (212مسکونی  آپارتمان تحلیل نمونه موردی اول ) -5-1

متر مربع بنا شده است.  0888واحد مسکونی در زمینی به مساحت  00متر مربع و با تعداد  5388این آپارتمان به زیر بنای کل 
 .شودمیمترمربعی را شامل  508متر مربعی تا آپارتمان سه خوابه  002متراژ این واحدهای آپارتمانی متغیر است و از واحدهای 

 

   
112نمای خارجی  -5شکل  

www.chidaneh.com 
دیدی به داخل آپارتمان  -1شکل  

www.chidaneh.com 
ووید داخلی  -7شکل  

www.chidaneh.com 
 

همسایه شرقی این پروژه نیز فضای سبز شهری ساختمان در جبهه شمالی ملک بنا گشته است و : نور و منظر تأمین

نور و منظر ساختمان فقط از جبهه جنوبی امکان پذیر است. البته طبق ضوابط ساختمانی  تأمیناست. عموما در زمینهای شمالی، 
تی از طریق می نماید ولی این امکان بایس تأمیننور را  تأمیناز سه لبه دیگر زمین، امکان  هاساختمانمهرشهر، رعایت فاصله 

 .شود که قوانین عدم اشراف به بنا های مجاور را رعایت کرده باشند تأمینبازشوهایی 
 

  
 جهت تابش بر روی ساختمان -7شکل  

  http://www.caoi.ir منبع :
 موقعیت مکانی و نحوه قرارگیری -8شکل  

  http://www.caoi.ir منبع :

 

http://archigram.ir/
http://www.chidaneh.com/
http://www.chidaneh.com/
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و هم منظر  دهدمیمی گردد که عمال هم کیفیت نور را کاهش  تأمینارتفاع رعایت اشراف نور فضاها از طریق پنجره های با 
نور و منظر به یکی از مهمترین چالش ها برای این گونه آپارتمان ها  تأمیننخواهد کرد. به همین دلیل  تأمیندرخوری را برای فضا 

هم در فضاهای سکونتگاهی، چند راه کار به صورت توامان مورد محسوب خواهد شد. در پروژه مذکور، برای کنترل این دو فاکتور م
 .استفاده قرار گرفت

 
 (https://www.chidaneh.com منبع :) نشان دادن پنجره هایی در برش ساختمان -8 شکل 

توامان مورد در فضاهای سکونتگاهی، چند راه کار به صورت )نور و منظر( در پروژه مذکور، برای کنترل این دو فاکتور مهم 
 .استفاده قرار گرفت

 
 فاکتورهای مهم نور و منظر)ماخذ: نگارندگان( -1 دیاگرام

 

با توجه به اینکه دو جبهه جنوبی و شرقی امکان دید و نور مستقیم را دارند،   :نورگیری حداکثری از جبهه های اصلی

 .جبهه ساماندهی شوندسعی گردید که کلیه فضاهای اصلی در آپارتمان ها در لبه این دو 

  
 نمای جنوبی ساختمان_3شکل 

  https://arch-projects.com منبع :
 برش شرقی ساختمان_12شکل 

  https://arch-projects.com منبع :
 

برای : ییفضا لتریبالکن به عنوان ف

نور از لبه های شمالی و غربی به دلیل  تأمین
پنجره  تأمینمسئله اشراف و عدم امکان 

مستقیم به سمت همسایه، از تراس به عنوان 
فیلتر فضایی استفاده شد به این گونه که فضا 
از طریق بازشوهای قدی و وسیع، مستقیما با 
تراس در ارتباط هستند و در عوض کنترل 
اشراف در لبه های تراس مذکور صورت 
گرفته است. به این ترتیب نور بیشتری برای 

ن فضای است و همچنی تأمینفضا قابل 
 .منظر نیز برای اتاق دارد تأمینتراس نقش 

  
نمای بالکن از داخل  _11شکل

 منبع : ساختمان
http://www.caoi.ir  

نمای بالکن از خارج   _11شکل 

 ساختمان

  http://www.caoi.ir منبع :
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دارد. این راهکار نیز به عنوان یکی  از نور طبیعی از سقف وجود گیریبهرهدر طبقات فوقانی همواره فرصت نورگیری از سقف: 

نور برای فضاهای عمیق داخلی در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. نورگیری از سقف پله  تأمیناز مهمترین روش های 
ضا، نور مستقیم فضاها در جبهه شمالی کمک می نماید. همچنین نور طبیعی عالوه بر تعریف ف تأمینارتباطی دوپلکس شمالی به 

منظر آسمان در روز و شب را برای فضای داخلی مهیا می سازد. عالوه بر آن، نور قسمتی از آپارتمان های غربی، به طور غیر مستقیم 
 .شده است تأمیناز نورگیر سقف البی های مشاع 

 
 (http://www.caoi.ir منبع :) نورگیری از سقف در برشهای مختلف ساختمان - 14و  19شکل 

 

 (111)آپارتمان مسکونی   تحلیل نمونه موردی دوم -5-2
 0088طبقه و در زمینی به متراژ  ۹متر مربع در  5008واحد مسکونی به زیر بنای  05، مجموعه ای با 000آپارتمان مسکونی 

بر اساس توسعه و  000ایده طراحی آپارتمان مسکونی   .بنا شده است ۳3تا  ۳0مترمربع در طی سالهای  5008مترمربع و زیربنای 
 .حفظ محور سبز و باز تولید الگوی زندگی در مهر شهر که دارای مولفه های متعددی است شکل گرفت

   
 111نمای خارجی  -15شکل

  http://www.caoi.ir منبع :

 نمای ورودی  -11شکل  

  http://www.caoi.ir منبع :

نمای خارجی از دیدی  -17 شکل 

  http://www.caoi.ir منبع : دیگر

 

 یکی :نورپردازی در ساختمان

از عناصر مهم در طراحی آپارتمان  دیگر
، اهمیت دید و نورپردازی 000مسکونی 

بر اساس مطالعات صورت  .ساختمان بود
گرفته و به دلیل وجود برخی نقاط منفی در 

طبقه در جنوب  08سایت )یک آپارتمان 
موجود )یک  پروژه( و با استفاده از پتانسیل

توده بافت سبز در ضلع جنوب شرقی(، با 
ای در ضلع جنوبی درجه 58یک چرخش 

حجم ساختمان، از هر دو پتانسیل توده 
سبز و نور طبیعی استفاده شود و باعث خلق 
بالکن مستطیلی شکل در نمای ساختمان 
شد، درضمن این اتفاق، اشراف ساختمان 

  جنوبی را نیز کنترل نمود.

 
 (http://archigram.ir منبع :) مراحل تشکیل حجم با علت -18شکل 
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شکل در نما است و به این ترتیب نمای اصلی ساختمان با ترکیب توده اصلی  مستطیلیهای حاصل چرخش پالن، ایجاد تراس
سازگار کردن محیط با وسیله ای برای کنترل و  هاساختماناست.تراس در آپارتمان چرخیده شده در تراس های باز شکل گرفته 

روش های پایدار برای افزایش بازدهی انرژی، مطلوبیت، آسایش دیداری و خلق محیط دلپذیر و زیبا برای ساکنین 
 (0۹۳5است.)قیابکلو.

رخش پروژه منجر شد تا آپارتمان نور طبیعی مناسبی را برای واحدها ایجاد کند و منظره مستقیمی به سمت شمال را برای چ
یک ساختمان شمالی است، اما توسط فضاهای باز و خلع های مناسب، نور ضلع  000ساکنین ایجاد نموده است. اگر چه پروژه 

وسعت سطح فضاهای باز نسبت به تک تک فضاهای بسته در اهم گرده است. جنوب را هم به طور مستقیم برای ساختمان فر
همچنین دید مستقیم به خیابان (0۹۳5،ارتباط مستقیم با آنها قرار دارد می تواند موجب دریافت نور کافی شود.)طاهباز و همکاران

 000مار می رود. در کل می توان آپارتمان مهم طراحی پروژه با رویکرد معماری سبز به ش هایویژگیاصلی و فضای سبز محله از 
 .را برخورد الیه های سبز در محور مستقیم نور خورشید در مسیر ساختمان عنوان کرد

  
چرخش پروژه و بازتاب نور به داخل _19شکل   

http://www.caoi.ir : منبع   
چرخش پروژه و بازتاب نور به داخل _14شکل   

http://www.caoi.ir : منبع 

 

 (126تحلیل نمونه موردی سوم )آپارتمان مسکونی   -5-3

این ساختمان با پوشش گیاهی و فضای سبز انبوه که گونه ساختمان مسکونی آپارتمانی در آن از پتانسیل ویژه ای برخورداردر 
 بی است.این پروژه شامل سه طبقه مسکونی روی همکف و پارکینگ و استخر و ال باغشهر مهرشهر کرج واقع شده است.

   
ورودی ساختمان _15شکل   

http://www.caoi.ir منبع :   
نمای خارجی _11شکل  

http://www.caoi.ir منبع :   
نمای روبه رو _71شکل   

http://www.caoi.ir منبع :   

  
 تراس از خارج ساختمان -13 شکل 

  http://www.caoi.ir منبع :

 تراس از داخل ساختمان -12شکل  

  http://www.caoi.ir منبع :
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قابلیت نورگیری  :نور تأمیننورگیری و 

از تمام به فضای اطراف کمک می کند تا 
فضای ، مناسبجهات و همچنین دید و منظر 

پذیر باشد و برای داخلی آپارتمان انعطاف 
همچنین اثر آسایش تر گرددسکونت دلنشین 

نور آفتاب انکار ناپذیر است بنابراین هدایت نور 
آن به داخل فضاهای مسکونی می تواند انسان 

 ها محافظت کند.را در مقابل بیماری
(Boubekri.2010 برای )با نور بهتر  تأمین

برش عرضی و ایجاد فضای خالی در میان ایجاد
 همپوشانی ایجاد شد.توده اصلی، 

 بتوانحل مناسبی بود تا برشِ توده، راه 
این ساختمان طویل را از طریق نفوذ نور و 

های مختلف فضای خانه، تفکیک بخش
کرد.به علت حضور درختان کاج پذیر سکونت 

 بلند در اطراف ساختمان باعث شد تا توده را از
نقاط دیگر برش داده و بتوان نور و دید مناسبی 

 را از نماهای جنوبی به فضاهای داخل داد.

  
پروژه شامل سه طبقه _18شکل

 )حجم اولیه(

http://abgineharch.ir منبع 

برش عرضی در توده  _31شکل

نور بهتر تأمیناصلی برای   

http://abgineharch.ir منبع 

  
درختان کاج به ونجود  _11شکل

منظور نفوذ نورو لوگیری از ایجاد 

 جداره صلب

  http://abgineharch.ir منبع :

فضای داخل ساختمان و  _17شکل

 ایجاد نور به داخل

  http://abgineharch.irs منبع :

ایجادِ جداره عظیم و های عرضی از  با توجه به خالی بودن زمین غربی و دید از بلوار اصلی به این جبهه از ساختمان، برش
 .صلب در این جبهه جلوگیری نمود

 

 هانتایج یافته -6
 تجزیه و تحلیل یافته ها )ماخذ: نگارندگان( -5جدول 

 هانام آپارتمان
زیر بنا و تعداد 

 واحد ها
 تأثیرگذاردالیل وعوامل  نور تأمینفضاهایی برای 

 508آپارتمان مسکونی 
5388 

تر مربع با تعداد 
 مسکونیواحد  00

بالکن یا تراس )فیلتر 
 فضایی(

نور از لبه های  تأمین
 شمالی و غربی

پنجره  تأمینمسئله اشراف و عدم امکان 
 مستقیم به سمت همسایه

 نورگیری از سقف
طبقات فوقانی در جبهه 

شمالی )سقف پله ارتباطی 
 دوبلکس شمالی(

عالوه بر تعریف فضا، منظر آسمان در روز 
 فضای داخلی مهیا می سازدو شب را برای 

پنجره ها )نورگیری 
 حداکثری از فضا(

 امکان دید و نور مستقیم در جبهه جنوبی و شرقی

 000آپارتمان مسکونی 
متر مربع با  5008

واحد  05تعداد 
 مسکونی

 تراسهای مستطیلی
نور از لبه های  تأمین

 شمالی و غربی
امکان تابش مستقیم نور خورشید از سمت 

 جنوب

فضاهای باز و خلع 
 های مناسب

 نور ضلع جنوب تأمین

نور ضلع جنوب را به طور مستقیم برای 
ساختمان فراهم گرده است. همچنین دید 

را  مستقیم به خیابان اصلی و فضای سبز
 برای بیننده ایجاد می کند.

 پنجره ها
نور طبیعی از سمت  تأمین

 شمال

نور برخورد الیه های سبز در محور مستقیم 
نور از  تأمینو  خورشید در مسیر ساختمان

 خارج به داخل

 083آپارتمان مسکونی 
0388 

تر مربع با تعداد 
 واحد مسکونی 00

تر اسهای عریض و 
 بلند و کشیده

نوربهتر و  تأمینبه منظور 
سکونت پذیر شدن 

 ساختمان
 انعطاف پذیر بودن ساختمان

های عرضی و برش
ایجاد پنجره ها در 

 ساختمان
 جلوگیری از ایجاد جداره عظیم و صلب نور شرق و غرب تأمین
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 گیرینتیجه -7
ژوهش حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار در ابعاد و تناسبات نورگیرها و همچنین نورپردازی طبیعی در آپارتمان های مسکونی پ

نورگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند.برداشت های مطالعاتی نشان مسکونی جز به جز از لحاظ  هایآپارتمانمی پردازد. در این بررسی 
 مسکونی از قواعد دقیقی پیروی کرده است که در چند مرحله قابل تشخیص است. هایآپارتمانداد که مالحظات معمارانه در این 

جره هایی با رعایت اشراف را نور فضاها از طریق پن تأمینطبق ضوابط ساختمانی مهرشهر مالحضات معمار از همه جبه ها امکان 
کنترل  نخواهد کرد. تأمیندهد و هم منظر درخوری را برای فضا که همین امر مهم هم کیفیت نور را کاهش می می کند تأمین

پنجره مستقیم به سمت همسایه، از تراس به عنوان فیلتر فضایی  تأمینشرایط همسایگی یا همان مسئله اشراف و عدم امکان 
های اصلی )جنوبی و شرقی( که فضاهای مهم و کاربردی به دلیل امکان مسئله دوم نورگیری حداکثری جبهه ده است.استفاده ش

در طبقات فوقانی اینگونه است که  508دید و نور مستقیم، در این دو جبهه ساماندهی می شوند. مسئله بعدی در آپارتمان مسکونی 
اهمیت  000یکی از عناصر یا عوامل مهم در طراحی آپارتمان مسکونی  قف وجود دارد.از نور طبیعی از س گیریبهرههمواره فرصت 

درجه ای در ضلع جنوبی حجم  58دید و نورپردازری ساختمان است که به دلیل وجود برخی نقاط منفی در سایت با یک چرخش 
باز و خلع های مناسب، نور ضلع جنوب را به  وجود فضاهای ساختمان از هر دو پتانسیل توده سبز و نور طبیعی استفاده شده است.

مهم  هایویژگیطور مستقیم برای ساختمان فراهم کرده است و هم چنین دید مستقیم به خیابان اصلی و فضای سبز محل از 
حاصل چرخش پالن ایجاد تراسهای مستطیلی شده است.در  طراحی این پروژه است که به خوبی سازنده به آن پرداخته است.

معمار فضاهای خالی و برشهایی عرضی ایجاد کرده است که همین مسئله راه  بهتر نور تأمینباغشهر برای  083رتمان مسکونی آپا
مسئله دوم وجود درختان کاج باعث شد تا ساختمان را نیز  نور و سکونت پذیری شد. تأمینحل مناسبی برای ساختمان از لحاظ 

از نور طبیعی و  مندیبهرهکه برای  دهدمینتایج حاصل از این مقاله نشان  نیز برش داد. برای دیدهای مناسب از زوایای دیگر هم
طراحی نورگیرها بر حسب ابعاد و تناسبات الزم است معمار با بررسی دقیق و همه جانبه و شناخت مولفه های موجود در صدد خلق 

نخستین  هایایدهر دارد واین مهم از اولین مراحل طراحی و نیازهای عملکردی و بصری و توجیهات انرژی گام ب تأمینفضایی با 
، ی دقت در جزئیات نورپردازی فضاهاطرح مورد توجه قرار داشته باشد. در پاسخ به پرسش پژوهش با پیشرفت مراحل طراح

استفاده مناسب از بدون رعایت این مالحظات  پردازی در این طراحی بر حسب ابعاد و تناسبات امری ضروری است.خالقیت، ایده
ی مسکونی مهرشهر با تحلیل و ارزیابی درست اطالعات در به نمایش هاساختماننور روز به خوبی میسر نخواهد شد. معماران 

 گذاشتن فاکتورهای طراحی در معماری و هم چنین طراحی آتریم و نورگیرها موفق عمل کرده اند. 
 

 منابع
بررسی نقش طبیعت بر حس شادابی ساکنین در  (،0۹۳3جمال الدین ) ؛یلیسه یوسف،؛محمد، گرجی مهلبانی ؛بهزادپور .0

 00شهری، شماره  تیریمد مجتمع های مسکونی،

های  پژوهش ،نورطبیعی برآرامش انسان ها در مجتمع های مسکونی تأثیر(، 0۹۳2شقایق) ؛حسین، قراگوزلو؛صفری .5

 معماری شهرسازی

 نور بازی در معماری (، تأثیرطراحی0۹۳5فاطمه، کاظم زاده، مرضیه ) ؛شهربانو، موسوی؛منصوره، جلیلیان  ؛طاهباز .۹

 02ایران، معماری و شهرسازی آرمانشهر شماره  سنتی های خانه در طبیعی

سال  05عیین سال مبنای تابش خورشیدی با بکارگیری  (0۹03.)گ . حجازی،ب . فرهمندپور،ك عباسپورثانی، .0

 .پژوهشکده انرژی، پروژه تحقیقاتی مصوب در پژوهشگاه مواد و انرژی"کرجورشیدی خاطالعات آمهاری تابش کلی 

(، بررسی راهکارهای بهبود بهره وری 0۹۳0مصطفی) ؛فاطمه، قلی پور گشتیانی  ؛محسن، مهدیزاده سراج ؛فیضی .2

م و روشنایی نورگیر در بافتهای متراکم و ساختمانهای پالن عمیق، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علو

 تکنولوژی.

 )نورروز(. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر. 2مبانی فیزیک ساختمان  (0۹۳5زهرا ) ؛قیابکلو .3

 خاك انتشارات (، کتاب اقلیم و معماری، معماری و شهرسازی،0۹۳5مرتضی ) ؛کسمایی .1

از نور روز در شهر  مندیبهرهان در حوزه ساختم یمقررات مل یابیعارضه ( ؛0۹۳5مجید ) ؛، میریمحسن ؛دیسع یکمپان .0

 050-08۳، شماره نیقزو

هندسه و سطح نورگیر پنجره های اتاق های  تأثیر ؛ (0۹۳1منصوره ) ؛مهناز، طاهباز ؛فاطمه، محمودی زرندی ؛ موسوی .۳

  ۹3 شماره هنر و معماری، هویت شهر،؛زمستان نشین  بر عمق نفوذ نور روز
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد یک1041بهار  (،82)پیاپی:  1سال هشتم، شماره 

 
 

 

 یدرک فضا در معمار یبرا یتکامل یحرکت عامل

 0202ن،یچ ،یهاشانگ مرکز علوم لیبا تحل

     

 محسن مظفری
 81/81/8011تاریخ دریافت:  

 10/81/8011تاریخ پذیرش: 
 

  01108کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

آن را در آثار  اندکردههاي دور تاکنون تالش معماري است که معماران از گذشته حرکت، یکي از مفاهيم بنيادین در
هاي جدید در معماري باعث شده توجه به حرکت، در معماري عصر حاضر . به وجود آمدن گرایشرنديکارگبهمعماري خود 

مادي و معنوي مفهوم  يهايژگیوبا این عنوان است، با هدف بازشناسي نيز امتداد یابد. این مقاله که منتج از پژوهشي 
حرکت در دو قالب  کهآناست. نتيجه  نيچ ،يمرکز علوم شانگها ليحرکت و تبيين کيفيت تجلي آن در آثار معماري تحل

 یيجاجابهاست. حرکت فيزیکي با معيارهایي چون  یيشناساقابلمجموعه  نیحرکت فيزیکي و حرکت معنایي در معماري ا
 عنوانبهبر احساس مخاطب قابل تحليل است. این مفاهيم  يرگذاريتأثدر فضا و ایجاد حرکت در چشم و حرکت معنایي با 

و معنایي حرکت در  معيارهاي طراحي در آثار تحليل شده نيز قابل مشاهده است و نوعي پيوستگي ميان مفهوم فيزیکي
 وجود دارد. هاآن

 

 نيچ ،يهامرکز علوم، شانگ ،يحرکت، تکامل فضا، معمار یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
کند، درختان  يحرکت م نيدارد. زم يدرون يحرکت ایبهره مند است و  يظاهر ياز حرکت ای ،استیپو زيجهان خلقت همه چ در
در معرض انواع تحوالت  نهاستیشوند، و خود انسان که شاهد و ناظر همه ا يبه تناوب ظاهر و محو م هیکنند، نور و سا يرشد م

گسترش  ميو مفاه یيفضا يها تيدرک موقع نيداشته باشد. هم يزیکه از حرکت گر ستين يعواق زيچ چياست. ه يو معنو يماد
در کتاب اصل  ينکوفسکياز فضا و زمان است. م يبيشود. در واقع حرکت ترکياست که به شناخت زمان منجر م یيدر بعد فضا

 «است. دهیند نيمع يرا مگر در مکان نيمع يو زمان ينيرا مگر در زمان مع ينيز مکان معرگه: »دیگويم تينسب
 تیما قابل رو ي. اول از همه چشم است که فضا را براميهست يمتک يعيبه هدف خود به چند عامل طب دنيرس يبرا ما

ما از فضا و  افتیبه در ياز لحاظ حس گریبه مکان د يتکرار در گذر از مکان يعنیگذشته است.  يتجربه ها يسازد. دوم تداعيم
فضا   افتیدر در گریکدیسه عامل با  نیاست. ا يعيطب يحاکم بر ساختارها يماد نينسوم ، شناخت قوا .کند يآن کمک م تيفيک

آن در  يتجل يکل انيو ب معماريمفهوم حرکت در  یياهداف پژوهش شناسا نیبنابرا کنند. ينحوه حرکت در آن به انسان کمک م
 نیدارد و ا يچه مشخصات يپرسش ها پاسخ داده شود حرکت کردن معمار نیگردد به ا يمبنا تالش م نیبر ا دیکرد فیفضا تعر

و  يپرسش ها از روش مورد پژوه نیپاسخ به ا يچگونه بوده است برا يمفهوم حرکت در معمار يدارد تجل یيهايژگیحرکت و
 (8811گروتر بورک،  ) .دیاستفاده گرد يبيترک ياستفاده از راهکارها

 

 انسان دید نیادیدر خصلت بن شهیعامل حرکت رحرکت و  -2
وجود، عامل حرکت  نیبا ا .انسان است يو فکر يعاطف يو آمادگ التیمتأثر از تما يادیتا حد ز يحرکت در معمار افتیدر

درجه  881مقدار،  نیپوشاند که از ا يرا م دید يدرجه از سطح افق 801دارد. هر چشم حدود  يانسان دید نیاديدر خصلت بن شهیر
 يدرجه آن در باال 01درجه است که  881چشم حدود  کیبا هیزاو نی، ايدر دسترس است. در سطح عمود يدو چشم دید يبرا

 کی دنید ينقطه و برا کی يتمرکز بر رو يحال برا نيقرار گرفته است. در ع دیسطح د نیا نیيدرجه در پا 51چشم و  دیسطح د
ء و  يش کی تيدرک کل ياست تا برا يچشم ضرور يابر نیبنابرا .درجه است کیفقط  دید هیکامالً واضح، زاو طیء در شرا يش

. ميبه آن نگاه کن لبه طور فعا دیبا مينيرا بب يزيچ ميرو، اگر بخواه نیاز ا. حرکت کند اياش يبر رو اتشيشناحت جزئ
 ي، شکل خاصيموج يضربه ها لهيکه به وس يمنحن ريمس کیچشم در طول  ياست که وقت نیا ياحساس انسان (8818پورجعفر،)
 (8831، افشارنادري)شود.  يفضا و حرکت در آن القا م وستهيپ انیاز جر يکند، بخش ياست حرکت م افتهی

 

 یحرکت در معمار افتیدر -3
  دیتوان در حال وقوع در همه جهات د يرا م ياست که معتقد است حرکت بصر ياز معدود مفسران هنر يکی میآرنها رودلف

 شان کاهش يقيکه اندازه حق یياياست اش يمدع می، آرنهانیدارد. با وجود ا يبستگ نندهيعمل به نحوه خواندن بنا توسط ب نیو ا
حرکت در  انیحرکت و جر يبرا يشوند. مفسران معمار يبه طرف باال خوانده م شهیدرختان  همواره از ر ي، مثل شاخه هاابدی يم 

دور به صورت  يا وارهی، در دتیقابل رو يخروج کیاتاق فقط  کیحس را دارند که  نیقائل اند. آنها ا تيفضا به اندازه شکل اهم
 زين یيفضا انیحرکت محدود است و جر یيافض نيشود. در چنيم دهیمحصور و بسته د يدر وجود داشته باشد، فضا به صورت کی

 کیبتواند خود را از حصار  انیجر نیباشد که ا يبنا به گونه ا کیدر  یيهمه اگر تبادل فضا نیقابل تداوم است. با ا يبه سخت
 ياز ورا يوجود نظاره ا يحت بيترت نی. بدابدی يمفهوم م زين نندهيب يابر يخارج کند، آن گاه حرکت در درون معمار يواریچهار د
 شود. يم نندهياز کل بنا در ذهن ب يسه بعد ریتصو کی جادیمجاور ، باعث ا يقابل قبول و رو به فضاها يپنجره ها ایدرها 

 (8815، گودرزي)
 

 فالسفه غرب دگاهیحرکت از د -4
 يادیز يها هیبه آن داشته و نظر يتوجه خاص يخاص حرکت و دگرگون تيماه ليروزگار باستان فالسفه و متفکران به دل از

وقوع حرکت را  الديقرن پنجم قبل از م يونانی لسوفانياز ف پوسيو لوس دسيپارمن حرکت ارائه شده است. يوجود تيدر مورد ماه
 ( 8831،سروش.)کرد يامتناع وقوع حرکت را اثبات م يادیز لیبا دال دسيارمنگردند و زنون شاگرد پ يدر جهان انگار م

است دوباره شنا  نیجمله مشهور ا دیديشرق قرار داشت جهان را در حال حرکت م يایفلسفه پو ريکه تحت تأث تيکل هر
خروج جسم از  يعنیداشته در نظر افالطون حرکت  يمختلف فیفالسفه غرب تعار دگاهیکردن در رودخانه محال است حرکت از د

کمال اول در هر  يعنیدر نظر ارسطو  حرکت. ستين گریر لحظه دو د البا ح يحال متحرک در هر لحظه مساو يعنیمسابقات 
باالتر  يکمال هاست اول آنکه در هر مرحله از کمان متوجه کمال ریکمال از دو جهت خالف سا نیاز آن جهت که بالقوه از ا يزيچ
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ساکن  سدبر یيمتحرک به کمال نها کهيبه قوه است هنگام ختهيآم تيفعل نينقص و در ع يکمال دارا نيدر ع نکهیا گریاست و د
 ( 8855ي، مطهر) .است است ريعبارت است غ زياز حرکت ن ثاغورثيف فیگردد. تعر يم

از حرکت  يگرینوع د چيه ياست نقطه برا يو ماد يدکارت حرکت تنها مکان دگاهیدارد از د يگرید فیحرکت تعار کیزيف در
نقطه سکون مطلق  کنديم داياست که در حرکت ظهور و استمرار پ رويهمان ن قتيحق نچیا نسینقطه در نظر الو ستيقابل تصور ن
خرد و نامحسوس از  تینهايب ينقطه از سکون حرکت دیدفعتاً به حرکت درآ سکونجسم از  ستينقطه ممکن ن ستيهم در کار ن

 .دارد زين يگرید يمعنا يکیزيف يداشتن معنا نيگرفت حرکت در ع جهيتوان نت يم نیبنابرا (8818 لري پورجعفر و موسو
 

 لغت نامه در حرکت فیتعر -5
مقابل  ،دنيجنب ،جنبش يعنی: حرکت سدینويحرکت م فیدر تعر (1155و 1150 5جلد ) 8833حرکت لغت نامه دهخدا  فیتعر

حرکت : دیگويم نيهمچن .زياست پس از چ يزيحرکت اشتغال چ دیگويم يجرجان ديلغت س (8833دهخدا،) .دنيآرام و آرام ،سقوط
حرکت ذکر شده  يبرا ياقسام ا نيقطعنامه همچن نینقطه رفتن و ذهاب عمل و کار نقطه در ا جیتدر ليخروج قوه از به فعل برس

 يدر فضا حرکت دور (حرکت دود هيشب) يحرکت دود ي(.حرکت نوسان) يدو نقطه حرکت اهتزاز :از آنها عبارتند از ياست که برخ
که  يتحرک ي. حرکت ذات(بماند يخود باق يکل متحرک در جا کنيرود ل گرید يخود به جا يمتحرک از جا ياز اجزا يهر جزئ)

، گریکه عروض آن بر جسم به واسطه عروض بر جسم د يحرکت يحرکت عروس يدر مقابل حرکت ارز ،عروض آمبرزا تجسم است
 نیمکان ا رييامتداد از حرکت تغ کیاز  يامحدود بهره يدر معنا يجسم ماد کیدر حال حرکت  ينقطه مانند فرد نشسته در کشت

پس (. 8833و سلطان زاده  باجید) .متحرک است ءياز ش يتيبه شکل ندارد برگ خصوص ازياز حرکت ن گریبه من به د يجز از محل
 باشد. يمحسوس و ذهن ایو  ينيکامالً ملموس و ع يتواند امر يگفت مفهوم حرکت م توانيم

 

 یمعمارحرکت در  -6
در جهان خلقت همه  ميدان يهمان طور که م ست.به حرکت ا يمتک زيفضا ن ست و درکا یيفضا يهاحرکت اصل همه تجربه   
 (8818 انيميرح) ي.درون يو با حرکت يظاهر يبا حرکت است؛و در حال تحول  ایپو زيچ

دهند تا  يبه ما امکان م يو ...جملگ دارید ،گذر است. ايو اشا فض يريما مالک اندازه گ يارحواس پنجگانه نباشد بازهم ب اگر
 (8810 ،سیمافون) .ميو آنها را کشف کن ميابینهان را در يها یيبایز

آن را درک کرد عنصر  اتيتوان در آن داخل شد و با حرکت در آن جزئ يمعنا که م نیاست به ا يسه بعد يهنر يمعمار
که  ياز فضا و زمان است بدون تجربه  بعد چهارم زمان يبياست در واقع حرکت ترک نیگزیقابل جا ريغ يعامل يزمان در معمار

حرکت در معماري را مي توان به شکل سه خاصيت  از فضا داشت. يتوان درک درست يات فضا الزم است نميکشف جزئ يبرا
  د.فضایي مشاهده نمو

در فرد  پویایي: فضایي را که القاء کننده حس حرکت فيزیکي جابجایي -الف
  .گویيم. نظير آنچه در باغ ایراني مشاهده مي نمایيمباشد فضاي پویا مي

سياليت: فضایي که حرکت را براي چشم ایجاد مي کند نه جابجایي در  -ب
فضا را. در فضاي سيال این چشمهاي ناظر هستند که حرکت مي کنند و فضا را 

يز مي باشد زیرا به هر فضاي پویایي سيال ن درک مي نمایند نه پاهاي وي.
 .صورت ناخودآگاه حرکت چشم را نيز ایجاد مي نماید

مکث: در ابتدا ذکر شد هر حرکتي در ذات خود داراي سکون مي باشد و  -ج
دهد. در معماري نيز از این اصل آغاز و پایان هر حرکتي را سکون تشکيل مي

و یا حالت آن، استفاده شده است. در صورت اعمال شدن هرگونه تغيير در حرکت 
فضایي به عنوان فضاي مکث در نظر گرفته شده است. وصل، گذر و اوج در 
فضاي معماري، در قالب همين سه خاصيت یعني سکون، پویایي، سياليت شکل 

 .مي گيرند

 
 (1911نژاد،  مهدوی) انواع حرکت –1شكل 

  

 زمان و حرکت -7

 .قادر به درک حرکت نيستيم. تصور ما از زمانهاي طوالني نيز محدود استهر حرکتي احتياج به زمان دارد. بدون زمان ما 
اما صد سال براي ما تنها  مدت یک ساعت براي ما زماني است مشخص، یک هفتهف یک ماه و یکسال را نيز ميتوانيم تصور کنيم.

چنين  هاز بين مي رود. ما نها مي دانيم ک یک مفهوم ریاضي دارد و وقتي صحبت از ميليونها سال ميشود، وانایي ادراک زمان کامالً
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دنياي پيرامون ما در طول زمانهاي بسيار زیاد به وجود  .زمانهایي مدتهاي بسيار طوالني هستند اما اندازه آنها از تصور ما خارج است
کنيم محيطي که انسان در آمده است. حرکات زمين باعث بوجود آمدن دریاها و دریاچه ا شده و مانند آن. اگر با این مقياس نگاه 

ساختن آن نقشا داشته است خيلي جوان است و فقط چند هزارسال است. محيط زیست ما دائم نيز در حال تغيير است. چه محيط 
مثالً وقتي یک بلوک مسکوني را خراب ميکنند و یا  ،طبيعي چه آنچه ساخته دست بشر است.این تغييرات ممکن است عيني باشد

ته باشد مثل دگرگوني هاي ناشي از تغييرات آب و هوا. به این ترتيب مي بينيم که زمان تبدیل به یک عامل موثر و جنبه اراکي داش
 (8810نژاد،  مهدوي) .عمده در شناسایي محيط ميشود

 

 یطیمح یروهایاز ن یحرکت ناش -8
متقابل از  يروهاياز ن دهيچيپ بيترک کیتوازن در درون  ای تعادل

که  يدر حال دیتواند بدست آ يم يو نوسان کيتمیحرکت ر انيم
 يبرا يکند . معمار يزمان ساکن داللت م کی( بر static)یيستایا

 قتيکه در حق يباشد در حال ستایا دیماندن در حال حاضر با يباق
بدون زمان  ستایا يزمان است و معمار دردو  نینسبت تفاوت ا نيچن

روش  کیدر  دیا بر جا بامتعادل و پ يکه معمار يتصور شده در حال
عالقه به حرکت به  خیشود. در تمام طول تار يزمان طراح هیبر پا

در نقشه ها خالصه شده و محسوس بوده است  ستایا يصرت فرم ها
 يطرح ها نوانهم به ع يشهر يو حرکت ها يشهر ينواح نیبنابرا

 .گرفتند يثابت و مکث شده شناخته شده و مورد کاربرد قرار م
 (8801 ،ينژاد، ناگهان يمهدو)

 
 (1911نژاد،ناگهانی،  مهدوی) حرکتعوامل  –2شكل 

 

 فرزند حرکت زمان -9
آورد و  يکند و حوادث زمان را بوجود م يم جادیکه گذر مستمر هستند زمان ا يهر ماده ا يو هست ستنديثابت ن اءياز اش چيه

و زمان به  یيکرد : فضا به تنها فیتعر ریفضا و زمان را به صورت ز يتکوسکيتوان از هم جدا کرد. هرمان م يدو را هرگز نم نیا
 سازد. يم سريآن ها را م اتيدو ح نیاز ا يو حت تنهااست و  يستيمحکوم به ن یيتنها

 .کند يم ميدسته تقس 8را به  خیفضا در طول تار ريمس معماري زمان –در کتاب فضا  دئونيک گفردیز
درک  يرسد که ناظر برا ياست . به نظر م گریکدیمختلف با  ياجسام ساختمان ها بيترک شیکه معنا یيفضا ریتصو -8

 جسم داشته باشد مانند اهرام مصر. رامونيپ يحرکت دیاز موضوع با يتيکل
را بوجود  يداخل يحرکت در فضا و،يپرسپکت شیدايمرحله با پ نیساختمان ها و مسئله طاق زدن در ا يداخل يتوجه به فضا -1

 مختلف شد. يبا ادراکات حس یيدر بوجود آوردن فضاها يداده شد و سع يشتريب تياهم يداخل يراستا به معمار نیآورده و در ا
مسئله باعث مطرح شدن  نی. و ا يخارج يدادن به حجم در شکل دادن به فضا تيو دوباره اهم يداخل يتوجه به فضا -8

 ن،یامعمار) گردد. يم يبه ساختمان ها از نقطه نظر درک فضا متجل ستنینگر هیدر انتخاب زاو عمدتاً يشد که در معمار دید هیزاو
8815) 
  

 یو زمان در معمار فضا -11
 کیقابل لمس در  یيتواند حس فضا ينم يمعمار کیشده  يطراح ينقشه ها ياست. حت يمعمار يعنصر اساس فضا

، بلکه ستيآن ن يطول و عرض و ارتفاع عناصر ساختار اسي، اندازه و مق يالقا کند. در واقع معمار نندهيکامل را به ب يمعمار
، تمیمثل ر يعناصر يحت .و حرکت کند يسازد تا در آن زندگ يکند و انسان را قادر م يعناصر محاط م نیاست که ا یيفضا

گنگ و نارسا  يمي، مفاهمیفضا مرتبط نساز يعنیقابل اجتناب  ريغ تيواقع کیکه آنها را به  يتا وقت زين یيستای، توازن و ااسيمق
 (8808 ان،یقباد) خواهند بود.

 

 موزه، افالک نما، مرکز علوم -11
 نیا .: توماس ونگيمعمار اصل ، 1118: سال، متر مربع 80111: مساحت، Ennead Architects: معماران، نيچ ،يشانگها       

 ريرا درگ دکنندگانیکند که بازديم جادیجانبه ا همه يشده است، تجربه ا يطراح Ennead گروه که توسط دیجد يخیموزه تار
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 ديورشما با خ ياز رابطه اساس ينور، ساختمان آگاه يفرم، و دستکار اس،يمق قیکند. از طر يم يواقع ينجوم يها دهیبا پد ميمستق
 يشانگها يموزه علم و فناور ينجوم دیفوت مربع، شعبه جد 011111دهد. با مساحت  يم شیرا افزا نيزم يو حرکت مدار

درمورد روند طرح و ایده  1تا  8در ادامه اشکال موزه در سراسر جهان خواهد بود که صرفاً به مطالعه نجوم اختصاص دارد. نیبزرگتر
 هاي اوليه و مدارک طراحي ارایه شده در این زمينه است.

 تیکه در آن مأمور ميکن جادیا يمکان ميخواستيساختمان، ما م نیدر ساخت ا»گفت:  ،يطراح از گروهنگ، وو يتوماس ج
شود که جهان ما  يريگشکل ياز اصول اساس يباشد و در برخ ختهيکه خود در حال آموزش است درآم يکامالً با معمار يسازمان

از موضوع را در  يدرون يبود که تجربه ا نیا يموزه نجوم شانگها بزرگ دهی. اEnnead Architects. در دهنديرا شکل م
لحظه اوج  نیشما، ا دیبازد انیقبل از ورود به ساختمان آن را ارائه دهد. و در پا يحت د. نوجه ویژه به مفهوم حرکت،القا کن يطراح
 (w.evolo.irww) شود. يم يبانيقاب شده و پشت يبا آسمان است که توسط معمار ميمستق

 ميبدون خطوط مستق -ارائه کرد  يطرح بلندپروازانه از لحاظ معمار کی Ennead، 1180در سال  يطراح يالملل نيبرنده مسابقه ب
در  کيکالس« مسئله سه بدنه»کند. وونگ از  يرا منعکس م يحرکت آسمان ایپو يراست، که هندسه جهان و انرژ يایزوا ای
بود.  يديخورش ياجسام متعدد در منظومه ها يشده توسط جاذبه گرانش يطراح دهيچيپ يها يالهام گرفت و به دنبال طراح کیزيف
قوس دار را دنبال  يرهاياز مس يموزه منعکس شده است. پوشش ساختمان مجموعه ا ينما چيدر پ چيپ يمعمار يدر نوارها نیا
 يمانند ارهيو کره س ،يرو به جلو در ورود تحرک ،يمرکز زيقرار دارند: قلب دهل يکشش گرانش ريکند که به وضوح تحت تأث يم

 يبه عنوان ابزارها. کننديم فیرا تعر يکه طراح يمعمار ياز سه جزء اصل کیکه تئاتر افالک نما را در بر گرفته است. موزه و هر 
اصلي موزه معلق است، گذر که در باالي ورودي   Oculus.کننديم يابیها را ردماه و ستاره د،يخورش کنند،يفعال عمل م ينجوم

در ظهر در زمان  .زمان را با ردیابي دایره اي از نور خورشيد روي زمين در سراسر ميدان ورودي و استخر بازتابي نشان مي دهد
یک ساعت واقعي در .انقالب تابستاني، یک دایره کامل وجود دارد که با یک سکوي مدور در ميدان ورودي موزه همسو مي شود.

 . )/http://www.caoi.ir/faرکزي مجموعه ایجاد مي کند.)ميدان م
با پشتيباني حداقل قابل مشاهده،  .بخش اسفر سالن تئاتر افالک نما را در خود جاي داده است که نيمه غوطه ور در ساختمان است

خالص به اشکال اوليه در جهان ما اشاره مي کند و مانند جهتي که از  شکل کروي  توهم بي وزني یا ضد جاذبه را برمي انگيزد
کره شکل  .موقعيت خود نسبت به خورشيد یا ماه مي گيریم، به یک نقطه مرجع هميشه حاضر براي بازدید کننده تبدیل مي شود

این کره  .گيردي یک شکل آسماني اوليه مياي که در خود دارد، بلکه به عنوان تجلي انتزاعخود را نه تنها از الزامات عنصر برنامه
شود، آید، به تدریج نمایان ميکه در صفحه پشت بام بال پایيني موزه جاسازي شده است، گویي از افق محدود به زمين بيرون مي

اي نزدیک شود که انگار از یکي از قمرهایش به سيارهاي آشکار ميچرخاند، این درام به گونهوقتي که فرد ساختمان را مي
 (www.archdaily.ir) شویم. به بازدیدکنندگان اجازه مي دهد تا آن را به عنوان یک توده بي وزن از پایين تجربه کنند.مي

هاي موقت و جمله نمایشگاهها از ها و برنامهاي از ساختمانمحوطه موزه که در یک منطقه سبز گسترده قرار دارد، شامل مجموعه
نماي نوري، یک مرکز آموزشي و تحقيقاتي، و یک تئاتر فوتي، یک رصدخانه، یک افالک 31دائمي، یک تلسکوپ خورشيدي 

برنامه نویسي در موزه شامل محيط هاي غوطه ور، مصنوعات و ابزار اکتشاف فضا و نمایشگاه هاي آموزشي  آسمان دیجيتال است.
  (Arel.irwww.خواهد بود. )

 

  
 (www.archdaily.irطرح ) یرگی شكل روند -9شكل 

http://www.caoi.ir/fa/
http://www.archdaily.ir/
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 (www.archdaily.irفضاهای مختلف طرح ) –4شكل 

 

  

  
 (www.archdaily.irطرح )دید پرنده  –5شكل 
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 (www.archdaily.irطرح ) یپالن ها –6شكل 

 

 گیرینتیجه -12
. ميناميمنقول م ريآنها را اموال غ ليدل نيمتحرکند و به هم ريو غ ستایندارد، ساختمانها ا يبا حرت ارتباط يدر نگاه اول معمار

بوجود آمد.  سميکوب سم،يونيو با الهام از امپرس دیافزايب شیهايدر نقاش يتازها زيبه ذهنش خطور کرد، چ کاسويکه پ يحرکت از زمان
 يادامه نداشت. امبرتو بوجون يتنها در نقاش ميمفاه نیبوجود آمدند، ا( و ... سمیفتور سم،یپور) يمختلف نقاش يابه دنبال آن سبکه

انتظار حرکت  نندهياز ب يدر آثار خود حرکت را نشانداد. معمار يگذاشت و به دنبال آن معمار شیخور به نما يکرهيحرکت را در پ
در ذهن. هدف ازحرکت  اليخ جادیو ا يعناصر بصر ریستونها، سقفها و سا وارها،ید انيمراه رفتن در  يعنی يدارد. حرکت در معمار

در زمان، تکرار،  تمیر ایتداوم، نواخت  ،يوستگيچون پ ياصل حرکت، در عوامل ياست. صورت ظاهر نندهيدر ذهن ب اليخ جادیا
با  يکیزيبحث شده است. حرکت ف یيو حرکت معنا يکیزيحرکت ف. حرکت در دو قالب دینمايم يهندسه، سلسله مراتب و ...تجل

 است. ليبر احساس مخاطب قابل تحل يرگذاريبا تأث یيحرکت در چشم و حرکت معنا جادیدر فضا و ا یيچون جابجا یيارهايمع
در  است.ميتوان گفت که پروژه افالک نماي شاهگهاي چين به درستي مفوم حرکت را در کل مجموعه به نمایش گذاشته 

 يتا جنبه ها بودیم که مقاله بر آن نیرو ا نینخواهد داشت از ا یيحرکت معنا (سکون)و مکث  تياليس ،یيایبدون پو يمعمار
 ي و نحوه يعناصر بصر قیحس از طر نیو ناگفته نماند ا دینما يمختلف بررس صررا در عنا تياليمختلف حس حرکت و س

 .القاء خواهد شد نندهيبه ب شوديم يتوسط معمار طراح يآن در معمار يريقرارگ
 

 منابع
 ، نشریه معمار.(8831) 1.-معمار  "از فرم تا فضا. "(،8831، )کامران ،افشارنادري .8

  .811-10(: 8815) 88.-هنرهاي زیبا  "بررسي مفهوم زمان و مکان در نگارگري ایراني. "(،8815، )مصطفي ،گودرزي .1

تجدیدحيات گرایي و معماري معاصر ایران در سال هاي پس از پيروزي انقالب  "(،8810) محمدجواد، ،مهدوي نژاد .8
  .811-01: 8.1مطالعات شهر ایراني اسالمي نشریه  "اسالمي.

(، تجلي مفهوم حرکت در معماري معاصر ایران، نشریه فصلنامه شهر ایراني 8801مهدوي نژاد، محمدجواد، ناگهاني، نوشين،) .0
 اسالمي. 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=64274
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=127692
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=127692
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نماد تقدس و وحدت و (، بررسي ویژگي هاي حرکت دوراني مارپيچ اسليمي 8818پورجعفر، محمدرضا، اشرف موسوي لر، ) .1
 .08زیبایي، نشریه علمي پژوهشي دانشگاه الزهرا سال دوازدهم شماره 

 (، لغت نامه، جلد ششم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.8833دهخدا، علي اکبر، ) .5
 ن.(، سينما معماري در حرکت پ، انتشارات سروش، انتشارات صدا و سيما، تهرا8810رحيميان، مهدي، ) .3
 (، نهاد نا ارام جهان، انتشارات صراط، تهران.8831سروش، عبدالکریم، ) .1
 (، فلسفه و معماري ایران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران.8833دیباج، سيدموسي، سلطانزاده، حسين، ) .0

 بهشتي. (، عناصر معماري از صورت تا مکان، ترجمه فرزین دانش، انتشارات دانشگاه شهيد8810فون مایس، پي یر، ) .81

توسط انتشارات ، آن در سال 13معاصر غرباثر نرگس مرآت بوده و چاپ  يدر معمار ميو مفاه يمبان(، 8808) د،يوح، انیقباد .88
 منتشر شده است. يفرهنگ يدفتر پژوهشها

شهيد ( ، زیبایي شناسي در معماري، ترجمه، جهانشاه پاکزاد، و عبدالرضا، همایون،انتشارات 8811گروتر بورک، کورت، ) .81
 بهشتي تهران.   

 (، سيري در مباني نظري معماري، انتشارات حکمت تهران.8815معماریان، غالمحسين، ) .88

14. http://www.caoi.ir/fa/ 

15. www.archdaily.ir 

16. www.evolo.ir 
17. www.Arel.ir 
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