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 پژوهی در معماری؛آینده
 مسکن یدر حوزه طراح پژوهانهندهیآ یکردهایرو نییتب

     

 ،2، فرشته نویدی مجد*1عرفان خصم افکن نظام

 3بابک فدوی انبیائی

 10/10/0010تاریخ دریافت:  
 10/10/0010تاریخ پذیرش: 

 

  11200کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

 ندهیآنکه به استقبال آ»)ع(:یاست. به گفته حضرت عل ندهیبزرگ از آ ریداشتن تصو زمنداین یمل یهاشرفتیبه پ یابیدست
( ندهیشان را نسبت به آباورها و عالقه دها،یها، امدغدغه ها،دهی)اندهیآ یرهایتصو ،یپژوهندهیآ رایز «است نیناتریب رود،یم

به خصوص  ندهیبه آ دنیشی. اندابدیبهبود  رند،یگیم هندیآ یکه برا ییهامیتصم تیفیتا ک سازدیرا محک زده و شفاف م
خانه و هم  یهم برا د،یجد یاست. زندگ یضرور اریبس باشد،یم ندهیشان در آو حرفه یامروز که زندگ انیدانشجو یبرا
 شی( خویرفتار نیپلیسی)د یوجود ندر بط یخاطر معمار نیدارد؛ به هم گرید یو انتظار طلبدینو م یشهر، طرح یبرا
است؛ درک  دیجد یهاتیامروز، عدم درکِ واقع ی. مشکل معمارباشدیرا در خود دارا م ندهیاز نگرش به آ ینوع
بوده  فیضع اریبس «یدر معمار یپژوهندهیآ» یِنهی. مباحث در زمباشدیم ندهیآ یحرکت به سو ریامروز، مس یِهاتیواقع

در « مسکن» تیاست. با در نظر گرفتن اهم ندهیم توجه به نسل آمسکن و سالمت مستلز ،یشهر یزیراست؛ اما برنامه
مختلف کشورمان به  یشهرها یبرا یاریکه مشکالت بس یمیاقل راتییو تغ تیبا توجه به رشد جمع ینیشهرنش یِندهیآ

 نیو، هدف ار نی. از اشودیدر حوزه مسکن احساس م نگارانهندهیآ یکردهایرو نییو تب لیبه تحل ازیوجود آورده است، ن
صورت گرفته، سپس با  یارشتهانیحوزه م کیبه عنوان  ینگارندهیو آ یپژوهندهیمقاله ابتدا شناخت جامع نسبت به آ

 -یمدل مرکز کیو در قالب  لیدر حوزه مسکن تحل هپژوهانندهیآ یکردهایرو ،یپژوهندهیو آ یمعمار انیرابطه م نییتب
 ست.اشده یمدلساز ،«ندهیمسکن آ» یشعاع

 

 

 در مسکن(. ندهیآ یکردهای)رو ندهیمسکن آ ،پژوهی در معماریندهیسطوح آ ،ینگارندهیآ ،یپژوهندهی یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ،یالمجنوب، دانشگاه آزاد اس واحد تهران ،یدانشکده هنر و معمار ،یمسئول(، گروه معمار سندهی)نویمعمار یدکتر یدانشجو -1

 St_e_khasmafkan@azad.ac.ir. رانیتهران، ا

 .رانیاسالمشهر، ا ،یدانشگاه آزاد اسالمواحد اسالمشهر،  ،یمهندسو  یدانشکده فنگروه معماری،  اریاستاد -2

 .رانیاسالمشهر، ا ،یدانشگاه آزاد اسالمواحد اسالمشهر،  ،یمهندسو  یدانشکده فنگروه معماری،  اریاستاد -3
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 مقدمه  -1
 )ع(یامام عل«. است نیناتریب رود،یم ندهیآنکه به استقبال آ»

 
 ،یخودشناس ازمندین نده،یدر خصوص آ یرپردازیاست. تصو ندهیبزرگ از آ ریداشتن تصو ازمندین یمل هایشرفتیبه پ یابیدست

و تحول  رییکه به سرعت در حال تغ ییایدر دن ندهیمواجهه با آ یبرا ی(. آمادگ0031 مقدم،ینیاست)حس یابیو استعداد شناسیطیمح
واجهه با عدم و م ندهیآ یبرا دبای هاانسان نیاست، بنابرا رمحتملیشامل عناصر غ ندهیاست؛ آ یبوده، از ملزومات هر ملت

 ازیجهان ن یاحتمال رییراجع به تغ یشتریبه شناخت ب نده،یدر آ تیموفق ی(. براBell, 2003: 1آن آماده باشند) هایتیقطع
 ،یدر معمار دهیو ا نیتمر رود،یم شیاز آن پ فراترو  20قرن  سوی به جهان که گونه(؛ همانCornish et al., 1996)میدار
 یسازیجهان ،یو اجتماع یفرهنگ اتیواقع رییانقالب دانش و اطالعات، تغ ت،یربه خواهد کرد. رشد جمعرا تج یریچشمگ راتییتغ

 های... ، چالش وو مهاجرت  ینیفشار شهرنش ،یطیمح یو هشدارها هایآگاه شیو مصالح نو، افزا هایتکنولوژ انیاقتصاد، طغ
متفاوت و  اریبه مجموعه بس ازین الوقوع،بیو قر دیجد تیواقع نیر آمدن با ا. کناکندیو حرفه ما مطرح م یزندگ یرا برا ایسابقهیب
مواجهه با  یاست، برا دهیبه ما رس یدارد و آنچه که توسط فرهنگ سنت یو شخص ایحرفه ،یاجتماع هایاز مهارت ایسابقهیب

و  عینسبت به وقا یانتقاد مشی فهم و خط کیوسعه ت نده،یورود به آ یِنهیزم دنی. منظور از تدارک ددنماییم یناکاف دیجد لمسائ
: 0033 ،مهلبانیی)گرجگذاردیم ریبعد تأث هایو خودمان در سال یجامعه، معمار یرو ،یباشد که به احتمال قویموضوعات م

و به دنبال درک  شودیمحسوب م یارشتهانیم یاحوزه ،یکنون یِرو به گسترش در جامعه یادهیبه عنوان پد یپژوهندهی(. آ220
 دها،یها، امدغدغه ها،دهی)اندهیآ یرهایتصو ،یپژوهندهی(. آ12: 0030و قوام،  یدارد)واعظ رییتغ ایاست که احتمال وقوع  یزیآن چ

بهبود  رند،یگیم ندهیآ یکه برا ییهامیتصم تیفیتا ک سازدی( را محک زده و شفاف مندهیرا نسبت به آ شانقهیباورها و عال
و  یاقتصاد راتییدر حوزه مسکن عبارت از تغ نگارانهندهیآ یکردهایرو یریگشکل یهی(. مالحظات اول61: 0031کشاورز، )ابدی

 یزکنندهیمتما یهایژگیاز و یکی. اندمسکن را منسوخ کرده یابیو بازار یسنت یطراح یذات میاز مفاه یاریبودند که بس یتیجمع
 ازیخواهد بود که در حال حاضر بدان ن یاخانه «تیکم»و  دیدر نوع خر ندهیآ دارانیخر یع براافزودن تنو نده،یآ یهاخانه یاساس

و  یپژوهندهیاست که ابتدا شناخت جامع نسبت به آ نیبر ا یپژوهش، سع نیرو در ا نی(. از هم206 -200: 0031 دمن،یدارند)فر
 یکردهایرو ،یپژوهندهیو آ یمعمار انیرابطه م نییبا تب صورت گرفته، سپس یارشتهانیحوزه م کیبه عنوان  ینگارندهیآ
 ،یشعاع -یمدل مرکز کیدر قالب  «ندهیمسکن آ» یکردهایرو یتمام زین انیشود. در پا لیدر حوزه مسکن تحل نگارانهندهیآ

 . شده است یمدلساز
 

 قیتحق هایپرسش -2
 «نگاریندهیآ» نیحوزه، تفاوت ب نیانواع و سطوح مختلف در ا نه،یشیبا توجه به پ (2 ست؟یچ نگاریندهیآ نهیشیو پ فی( تعر0

 توانیم هایینهیمسکن، در چه زم یِچگونه است و در حوزه یپژوهندهیو آ یمعمار انیارتباط م (0 ست؟یدر چ «پژوهیندهیآ»و 
 پژوهش نمود؟

 

 قیروش تحق -3
است که  یفیتوص هایاز روش یکی لیفراتحل :لیراتحلالف(روش فنمود:  انیدر قالب دو مرحله ب توانیاساس پژوهش را م

و  یدشهیفیبه نقل از شر 13: 0013 ق،ی)صدپردازدیآنها م جینتا سازیکپارچهیو  بیانجام شده، به ترک قاتیتحق یابیبا ارز
. رندگییقرار م یابیارزمورد  پژوهی،ندهیو آ نگاریندهیآ یِنهیدر زم قیتحق اتیادب یراستا، با بررس نی(. در ا0031همکاران، 

قرار گرفته و  یمورد بررس یو معمار پژوهیندهیآ نیتا رابطه ب شودیم یدر بخش دوم پژوهش سع :یلیتحل -یفیب(روش توص
 .شودیارائه م پژوهیندهیمرتبط با آ یکردهایسپس در حوزه مسکن رو

 

 مبانی نظری تحقیق -4
است،  گراندی العملکه همراه با عکس هیگر نی. نوزاد با نخستردگییانسان شکل ماز همان بدو تولد در  ندهینگاه به آ ییتوانا

اما با رشد  ردگییزمان حال را دربرنم یاز چند لحظه ورا شیب یزمان ،ینبیشیپ نی. هر چند که اردگییرا فرا م ندهیآ ینبیشیپ
 یِ گوناگون در پ یهاوهیبا ش ییگوشیپ یهاتمام روش خ،یار(. در طول ت6: 0033)پدرام، ابدییم شیافزا ندهیانسان عمق نگاه به آ

، (Astrology)ینیبمشتمل بر ستاره ربازیاز د ندهیآ رامونیکسب معرفت پ یهاراه نیاند و مهمتربوده ندهیآ یرسازیو تصو میترس
از  یشناسندهیآ ،یاله یهانید ژهیو به انیاد همه(. در 11: 0036 ،یبوده است)قربان( Prediction)ینگرشیو پ(Prophecy)ییگوشیپ
وعده  شانیاز آن را به ا یمندکرده و بهره میترس روانشیپ یروشن برا یهاندهیآ ،یو مذهب نییبرخوردار است. هر آ یخاص گاهیجا

 یهاارف و آموزهبر مع دیبا تأک یاله یایدر ابتدا توسط انب ینگرندهیکه بذر آ دهدینشان م یتمدن بشر ریداده است. مطالعه در س
و  یاله یکامال مجزا یدر دو فضا ینگرندهیحرکت آ قتیانجام شده است. در حق گرید یو عامه مردم از سو سوکیاز  ینید
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از  ایحاصل شده است و  یانسان، فارغ از منظر اله دنیشیاند یِدر پ ای میدانیم ندهیاست؛ در واقع، آنچه از آصورت گرفته یبشر
 ایانسان به دن ندهیآ ،یاسالم ینیب(. به عنوان نمونه در جهان61 -61: 0031بشر، نازل شده است)کشاورز ترک،  خداوند بر قیطر

دارد  ایدن یتمام به زندگ یدر آن، وابستگ یزندگ تیفیاست که ک افتهی انیجر ییایدن یدر ادامه زندگ گرید یاندهیآ ست؛یمحدود ن
 یانداز(. قرآن چشم211: 0031 ،ی)محمدابدییو بروز کامل م یر عالم آخرت تجلاسالم)ص( د یگرام امبریپ ریبه تعب یول
 اتیذلک آل یإنَّ ف»فرموده است: ریتعب «نیمتوسم»مطلوب به  یهاکه در آن، از انسان دهدیارائه م ندهیاز آ کنندهرهیخ

ذکر  نیمتوسم یبرا اتیو روا اتیکه در آ ییهایژگیبه و توجهگفت که با  توانیم قت،ی؛ در حق(«16حجر:  م،یکر)قرآننیلِلمتوسم
و علم به آن، از  ندهیآ ،یاسالم ینیب(. در جهان10: 0030و قوام،  یهستند)واعظ پژوهانندهیهمان آ قت،یگروه در حق نیشده، ا
جبر در سرنوشت  دییتأ یمعنا هب نی(؛ ا16نمل:  م،یکربر آن احاطه ندارد)قرآن یکه جز خداوند کس شودیمحسوب م یبیعلوم غ

لقمان:  م،یکررا مسخر انسان نموده )قرآن نیبلکه خداوند، مواهب آسمان و زم ست،ین ندهیآ یبرا یزیربرنامهعدم ایانسان و جامعه 
 یواعظکند) یبرداربهتر بهره یِندهیو ساخت آ یفعل تیوضع رییعقل، نبوغ و دانش، از آنها در راه تغ یریبا به کارگ دیبا زی( و او ن21

 (.30 -31: 0030و قوام، 
 

 (1131و جلودار،  انیاقتباس از علو)ینید یپژوهندهیآ یهاو روش هاکیتکن نهیشیپ -1جدول
هاتکنیک  قرآن کریم / روایات تعریف 

ته، تحلیل گذش
چراغ راه برای 

پژوهیآینده  

 گیردمی شکل بسترهایی در آینده به نگاه
. دباشمی مختلف هایظرفیت دارای که

 هامندیتوان و هاظرفیت این از آگاهی
 یمطالعه نیازمند ریزی،برنامه جهت
 و کامل بصیرت با تا است گذشته
 صورت سازیتصمیم آینده برای بینانهواقع
 .گیرد

مُشرکین:  اَکثَرُهُم کانَ قَبلُ مِن   الَّذینَ عاقِبهُ کانَ کَیفَ فَانظُرُوا الَارضِ فی سیروُا قُل» -
( و کردندمی زندگی) شما از قبل که کسانی عاقبت بنگرید پس کنید سیر زمین در بگو،

 («02کریم،روم:چگونه بود؟)قرآن بودند مشرک بیشترشان
 فرزندم،»:فرمایندمی( السَّالمعَلَیهِ) حسن امام به خویش وصیت در( ع)علی امام -

 کارهای در اما امستهنزی اند،بوده من از پیش که کسانی یهمه یاندازه به من هرچند
 همچون که چندان ام،کرده سیر آثارشان در و اماندیشیده آنها اخبار در و امکرده نظر آنان
 و اولین با گویی که یافتم، آگاهی کارهایشان بر سان آن بلکه و امشده آنان از یکی

 در را فرظ و پیروزی گذشته در (. دقّت00نامه البالغه،ام)نهجکرده زندگی آنها آخرین
 .شود دیده آینده گذشته، چراغ با باید رو این از داشت، خواهد پی در هاریزیبرنامه و آینده

سیره 
ه معصومین)ع( ب
عنوان منبع 

پژوهیآینده  

 به( ع) معصومین سیره و روش کالم،
 آینده شناخت عظیم ذخایر از یکی عنوان

 وحی عظیم منبع به آنان اتصال به توجه با
 به را خاصی ویژگی غیب، علم و

 کالم در. است داده دینی پژوهیآینده
 است شده بیان صراحت به( ع) معصومین

 و بوده الهی علم ذخایر از برخوردار آنان که
 .برد فراوان هایبهره آن از توانمی

 و تهگذش علم( خداوند) همانا خَلقِکَ: و أنقِضاءِ  اِلی یَکُونُ ما وَ کانَ ما عِلمَ اَودَعتَهُ وَ» -
 طاووس، ابن) است گذشته ودیعت به( ص) پیامبر اختیار در خلقت پایان تا را آینده علم

 .(236: 0ج ق،0013
 اَعلَمّ  السَّماء بِطُرُقِ فأَلَنَا تَفقِدُونی اَن قَبلَ سَلُونی النّاس اَیَّها»فرمایند:می( ع)علی امام -

 هایراه من پس بپرسید، من از نیابید رام که آن از پیش مردم : ای...االَرضِ بِطُرُقِ مِنّی
 «.(033 خطبه البالغه،نهج)شناسممی زمین هایراه از بهتر را آسمان

گیری از بهره
رؤیاهای صادقه 

پژوهیدر آینده  

 رویاهای کریم قرآن گوناگون آیات در
 واقع الهی اولیای سوی از که ایصادقه
 داده خبر گردیده محقق نیز آینده در و شده

 .ستا

 اَن عَلی و عَلَیکَ نِعمَتَهُ یُتِمُّ و ال اَحادِیث تَا ویل مِن یُعَلِّمُکَ و رَبُّکَ یَجتَبیکَ کَذلِکَ وَ»
 تو( امور سرانجام و) هاخواب تعبیر از و گزیندبرمی را تو پروردگارت گونه این : و...یَعقُوبَ

 («.1کریم، یوسف: کند...)قرآنمی تمام یعقوب خاندان و تو بر را نعمتش و سازدمی آگاه را

 
 نیتوجه داشته است. با گذر زمان ا ندهیدور به آ هایمدعا هستند که انسان از گذشته نیبر ا یشواهد ،گوییبیو غ ینبیطالع

 ینهضت در ابتدا نیبه عنوان محصول مدرن ا پژوهیندهیشدند. شروع آ گراییندهینهضت مدرن آ یرگیشکل سازنهزمی هاتالش
 یعیکه علوم طب دیرس جهینت نیکه بشر به ا یزمان یعنیچون ولز و آگبرن صورت گرفت،  یاندانشمند هایشهیدر اند ستمیقرن ب

 شرانیو پ دیآغاز گرد ستمیب یدهه لیاز اوا یپژوهندهیآ یتر در عرصهو حرکت عالمانه افتیخواهد  یحلهر مسأله راه یبرا
مجامع معتبر  سیبا تأس یالدیم 11 یِدهه یدر ط زهحو نیاول و دوم بود. مطالعات ا ینجهادو جنگ اتیآن تجرب یتوسعه

 یِ پروژه نینخست یالدیم 0301که در دهه  ای(. به گونه13 -11: 0036 ،ی)قرباندیگرد یدیجد یوارد عرصه یپژوهندهیآ
و  کیمانند: الکترون هایاز فناور یاریپروژه ظهور بس نیانجام شد. در ا زآمیتیموفق یبه شکل ندهیآ هاییبا موضوع فناور ینبیشیپ
 یروین (Rand)رند شگاهیدوم در اند یجنگ جهان انیآن، پس از پا یبه شکل امروز یپژوهندهیشده بود اما دانش آ ینبیشیپ زریل

توسعه  یمختلف که در پ یهادر حوزه راتتغیی سرعت آوربا توجه به رشد سرسام شگاهیاند نیمتحده شکل گرفت. ا االتیا ییهوا
آورد. در  یرو دیتهد نیدر برابر ا یریاز غافلگ یریجلوگ یبرا یبه عنوان ابزار یپژوهندهیآمده بود به آ دیپد یروزافزون علم و فناور

و  یعلم یِرشته کیدانش به  نیو ا افت،یدانش توسعه  نیا یعلم هایاصول موضوعه و روش ،ینظر یمبان شگاهیاند نیا
 یرویرند از ن شگاهیموجب شد که اند کایامر یدر تحقق اهداف نظام پژوهیندهیآ تیکه اهم دیینپا یریمبدل گشت. د ینشگاهدا
امر،  نیا یدر دستور کار رند قرار گرفت. در پ زین یرنظامیغ هایپروژه یالدیم 0311 یِبه پنتاگون منتقل گردد. از دهه ییهوا
مختلف  هایاتفاق در دانشگاه نیمبدل گشت. با ا دیتفکر کاخ سف یخارج و به بازو ینظام یِمؤسسه کیرند از حالت  شگاهیاند

قرار گرفت. از آن زمان تاکنون به طور  یرنظامیدر خدمت اهداف غ پژوهیندهیشد و دانش مدرن آ اندازیراه پژوهیندهیآ یِرشته
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 هایگروه و هاسازمان ها،دولت یاز سو یشتریو هر روز با اقبال ب کرده دایبشر پ یدر زندگ تریدانش نقش پررنگ نیا یروزافزون
 (.1: 0033)پدرام،  شودمی رومختلف جامعه روبه

 

 (1131و همکاران،  یاقتباس از فتح)«پژوهیندهیآ»در ارتباط با  شمندانیاند هایانگاره نهیشیپ -2جدول
 دیدگاه پردازانانگاره

ریچارد 

 ای.اسالتر

« سازی و خلقبررسی، مدل»سازد تا در باب آینده بیندیشد و احتماالت آینده را یک ظرفیت عام است که فرد را قادر می« پژوهیآینده»
در نتیجه بستر تاریخی جدیدی که توسط مدرنیته ایجاد  21پژوهی در اواخر قرن (. آیندهSlaughter, 2014کرده و در مقابلش نشان دهد)
االیام مؤثر بوده است: اولی احتیاط انسان نسبت به مخاطرات آینده که تمایل به در نگاه انسان به آینده از قدیمشد، به وجود آمد. دو عامل 

 (.Slaughter, 2002: 349-350اجتناب از آنها داشت و دومی، نیز تمایل و آرزوهای انسان نسبت به ایجاد دنیای آرمانی بود)

مدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ اندازی میانمشارکتی و گردآورنده ادراکات آینده است که چشم فرآیندی سیستماتیک،« پژوهیآینده» گویگا
 (.Slaughter, 2014سازد)تصمیمات روزآمد و بسیج اقدامات مشترک بنا می

 وبستر
اندازهای با هم جمع کرده و چشمفرآیند سازماندهی شده و هدفمندی است که انتظارات بازیگران مختلف در مورد فناوری را « پژوهیآینده»

 (.Kaku, 2011کند تا حامی توسعه اقتصادی و اجتماعی گسترده گردد)استراتژیک در مورد آینده را تدوین می

 الوریدج
سازی شامل تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر گیری و تصمیمهای تصمیمها برای بهبود شیوهای از رهیافتتوصیف مجموعه« پژوهیآینده»
 (.Loveridage, 2009بینی هوشمند است)انداز استراتژیک و پیشییرات جهت توسعه چشمتغ

 جورجیو
توانند تأثیرات بسیار شدیدی بر های علمی و فناورانه است که میابزاری سیستماتیک برای ارزیابی ان دسته از پیشرفت« پژوهیآینده»

 (.Kelliher & Daragh, 2015رقابت صنعتی، خلق ثروت و کیفیت زندگی داشته باشند)

 بل

پژوهی وابسته به خرافه، جادو و نیروهای فراطبیعی نیست. آنچه تفاوت مطالعه آینده در عصر مدرن با گذشته در آن است که امروزه آینده
گیری و لیل تصمیمریزی ملی، مطالعات آینده، تحلیل سیستمی، تحشود از تحقیق در عملیات، برنامهنامیده می« پژوهیآینده»امروزه 

 (.Bell, 2003: 5-6گذاری حاصل شده است)مطالعات سیاست

استاکلبرگ و 

 داولمک

پژوهی شامل احتمال نگرش به آینده در سطوح مختلف به منظور درک بهتر تغییرات بین انسان، جامعه و محیط آنها است. برخی از آینده
پژوهی درگیر های آیندهشناسییبی و ساختارگرایی اجتماعی در روشها نیز از جمله: نظریه معنابخشی، نظریه ترکتئوری
 (.Stackelberg & McDowell, 2015: 27هستند)

 
که  0010کشور در افق  یِ انداز توسعهو سند چشم گرددیکشور برم یِپنج ساله یهابه برنامه ینگرندهیآ یِسابقه رانیدر ا

کشور در  یِتوسعه یاست که بر اساس آن محورها رانیا نگارانهندهیو آ کیکر استراتژسند تف نیرا نشانه گرفته است اول ندهیآ
 یهاتیدار مسئولکشور عهده یهاهر کدام از استان ،یاکار منطقه مین شده و با انجام تقسیو تدو یمختلف طراح یهابخش

 یها(. تاکنون سازمان03: 0033و همکاران،  یمداند)پورمحمطلوب کشور گشته یِندهیخود جهت تحقق آ یهاتیمتناسب با قابل
به  توانیآنها م نمهمتری جمله از که. اندنموده پژوهیندهیآ یِدر حوزه تیدر کشور اقدام به فعال یو دولت یمختلف خصوص

 یو مؤسسه عالکشور  یعلم استیس قاتیمرکز تحق ،یدفاع یعلوم و فناور پژوهیندهی)آصف(، مرکز آیصنعت و فناور یِشکدهیاند
 رانیا نگریندهیانجمن آ دهیاقدام به شکل گریکدی یاری با هامجموعه نیاشاره کرد. ا یزریو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد

 یِ پروژه چیدر سطح جامعه ه ازیمورد ن یو فرهنگ یفکر هایرساختیز جادیمتعدد از جمله عدم ا لدالی به تاکنون اما اندنموده زین
 (.02: 0033جام نشده است)پدرام، ان یمطرح
 

 «یپژوهندهیآ» یشناسواژه -4-1
استفاده شده است که با  لیدل نیبه ا «Futures»جمع  یِاست. از کلمه« Futures Study» نیمعادل لغت الت یپژوهندهیآ
و خردورزانه، در مورد  کیستماتیس یهایزنبه گمانه ،«ندهیآ کیفقط »تصور  یو به جا هایاز متدولوژ یعیوس فیاز ط یریگبهره

واژگان  نده،ی(. امروزه در مطالعات مربوط به آ22: 0031)اسالتر، شودیمبادرت م« متصور ندهیآ نیچند»بلکه  «ندهیآ کی»نه فقط 
و  «ینگارندهیآ» ،«ینیبشیپ» ،«ندهیقلمرو آ» ،«یشیاندندهیآ» ،«یپژوهندهیآ»همچون  یواژگان مطرح برند،یرا به کار م یاریبس
خاص بهره  ییهاو از روش اندیاریبس ییهافرضشیو پ هایواژگان وابسته و برآمده از تئور نیاز ا کیاما هر  ؛«یشناسندهیآ»
 (.0033و همکاران،  یبه نقل از پورمحمد 13: 0036 ،یاصطالحات دانست)ناظم نیرا نام مادر ا «یپژوهندهیآ»بتوان  دی. شابرندیم

 

 «پژوهیندهیآ» فیتعر -4-2
 یرگیممکن، محتمل و مرجح به منظور شکل هایندهیآ شنهادیو پ یابیابداع، امتحان، ارز ایدانش کشف  نیا یهدف اصل

 یشتریبا احتمال ب هاییندهیرخ دهند)ممکن(؛ چه آ توانندیم هاییندهیچه آ»بدانند: خواهندیم پژوهانندهیمطلوب است. آ ایندهیآ
 ندهیو نو از آ لیبد یریدر تالش هستند که تصاو پژوهانندهی. آ«برپا شوند)مرجح( دیبا هاییندهیمل(؛ و چه آ)محترندگییشکل م
باعظمت و  یهایابیمحتمل و ارز هایندهآی مندنظام هاییبررس جیممکن، نتا اندازهایاز اکتشافات و چشم یریتصاو ند،یخلق نما

ساخت؟(؛  توانیرا م ییهاندهی)چه آیلیتحل کردی: رورندگییبهره م کردیرو هاز س ندهیآ یِهمطالع یبرا پژوهانندهی. آندهیمرجح از آ
 پژوهانندهیآ قیطر نیچگونه است؟( و از ا ندهی)آیرپردازیتصو کردیساخت؟(؛ رو دیرا با ایندهی)چه آیهنجار ای یزیتجو کردیرو



 

5 

 

شم
م، 

شت
 ه

ال
س

ره 
ا

2 
ی: 

یاپ
)پ

22،) 
ن 

ستا
تاب

10
41

ک
د ی

جل
 ،

 

 یو مهندس یطراح ل،یو اجتماع را به منظور تحل نگاقتصاد، فره ست،ایگوناگون مانند: س هایدر حوزه رییتغ یندهایعوامل و فرآ
در سطح  آگاهیندهیآ قیو تعم یوفاق مل نده،یبه آ دیام شافزای ها،کشف فرصت پژوهیندهیآ نی. همچنندنماییم ییشناسا ندهیآ

 (.1: 0033دارد)پدرام،  یدر پ زیجامعه را ن
 

 (1331درام، اقتباس از پ)پژوهیندهیآ هایروش -1جدول
 تعریف روش

 توفان فکری

 اندیشی()هم
 توان استفاده کردهای اینده میها و ریسکها، چالشاز این روش برای کشف روندها و شناسایی فرصت

 یِ آن.یِ یک روند مشخص به منظور کشف ماهیت، علل پیدایش، سرعت توسعه و پیامدهای بالقوهمطالعه 02تحلیل روند

 روندهایی که در یک جامعه یا یک بخش یا یک صنعت اهمیت دارد، باید به دقت پایش شوند. 00پایش روندها

یابی برون

 00روندها
 بینی کرد.ها پیشتوان اینده را در بعضی زمینهکشف روندها با رسم نمودار تغییرات و استفاده از اطالعات آماری که بر این اساس می

نظرخواهی و 

 مشاوره
 ، روش دلفی یک نوع نظرخواهی از خبرگان است.به عنوان مثال

 سازی فیزیکی است.های آینده و یا شهرهای آینده که یک نوع مدلهای آینده، سالحیِ ماکتی از جنگمثال ارایه سازیمدل

سازی شبیه

 ایرایانه
 سازی نمود.ریاضی و انتقال آنها به رایانه، شبیه توان با استفاده از معادالتهای آینده را میهای پیچیده مانند: جنگها و سامانهنظام

 تحلیل تاریخی
پژوهی نقشی پُررنگ دارد. عمق نگاه به آینده شبیه گذشته است لکن یک گذشته داریم ولی چند آینده! کسانی که در آینده« گذشته»

تاریخی مبتنی بر این گزاره است که گاهی تاریخ تکرار توانند به آینده نیز بیندیشند. روش تحلیل توانند گذشته را به یاد بیاورند میمی
 بینی کرد.توان سرانجام برخی از وقایع آینده را پیشهای گذشته، مییِ تحلیلشود. بر پایهمی

 سناریوسازی

ای از پیشآمیزه ای هستند که احتمال وقوع آنها در آینده وجود دارد؛گونه از رویدادهای ممکن و چندگانههایی قصهسناریوها توصیف

یِ سناریوسازی معموال یک سبد از سناریوها ساخته گرایانه از رویدادهای احتمالی آینده. در هر پروژههای تخیلی و در عین حال واقعبینی
ها وششود. سناریو، نسبت به سایر رترین آینده در نظر گرفته میشود. سپس میانگین این سناریوها به عنوان محتملو پرداخته می

آوری پذیر است؛ به عبارت دیگر سناریو راهی برای جمعپژوهی امکانهای آیندهگیری از سایر روشمتفاوت است. تولید سناریو با بهره
پژوهی طراحیِ چند سناریو به منظور تحقق یک های آیندهپژوهی است. در بسیاری از موارد، هدف اصلی پروژهنتایج تحقیقات آینده

 لوب است.یِ مطآینده
 

متفاوت است که عبارتند از: الف(کشش  یرویحاصل تقابل سه ن پژوهیندهیمثلث آ
و اجر  نیتدو استراتژی کن، خلق اندازچشم دیگویکه به ما م یاتی: الزامات و اقتضاندهیآ

است. ب(فشار حال: مشکالت و  ندهیآ یخردمندانه برا هاییزریکن. اغلب برنامه
 بی(. ج(وزن گذشته: ترکFuture is nowشوند) حلر حال حاضر د دیکه با هاییچالش
 گذشته و ... . اتیتجرب ،یآموزش هایدوره م،ایکه ما آموخته یمسائل یتمام

 

  «نگاریندهیآ» فیتعر -4-3
با حضور  نده،یمعطوف به آ یاجتماع هایبر گفتمان یاست مبتن یندیفرآ نگاریندهیآ
موضوع و  کی نفعانیذ یِهمه ندگانیمختلف و نما یهااز خبرگان رشته یریکث هایگروه

 یمبنا نگاریندهیآ جی. نتاندهآی از بلندمدت و جانبههمه اندازهایبه منظور خلق چشم
  . دهندیم لیرا تشک کیاستراتژ یزریبرنامه

 
 پژوهیندهیمثلث آ -1شکل 

 یعلوم و فناور پژوهیندهیمرکز آ)

 ی(دفاع

 یاز منظرها ندهیآ شودیانجام آن، عالوه بر آن که موجب م ندفرآی در هاافراد و سازمان یِشارکت گستردهم نگاریندهیدر آ
 یرا برا یو باور عموم زهیانگ شود،یم هیارا ندهیآ یمعمار یشده و راهکارها یو ... بررس یفرهنگ ،یاقتصاد ،یگوناگون اجتماع

از  یشاخص نگاریندهیمشارکت گسترده در آ زانی. امروزه مکندیم جادیا یعیمطلوب را در سطح وس یِندهیبه آ دنبخشیشکل
 (.3 -3: 0033)پدرام، رودیبه شمار م یعموم گذاریاستیس یِحوزه در هادولت ساالریمردم
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 (1133 ،جافییاقتباس از جمال) نگاریندهیانواع آ -4جدول
 تعریف انواع

یِ محدوده»بر اساس 

رد جغرافیایی مو

 «پوشش

 ایمنطقه

 ملی پردازند.یِ خود مینگاری در محدودههای محلی به انجام فعالیت آیندهدر این سطح دولت

 المللیبین

-گیریجهت»بر اساس 

 «موضوعی یها

 نگاری با تمرکز بر علوم و فناوریفعالیت آینده

 های اقتصادیوکارها و بنگاهنگاری با تمرکز بر پویایی کسبفعالیت آینده

 ایاندازهای منطقهنگاری در جهت دستیابی به چشمفعالیت آینده

 فرهنگی -های اجتماعیگیرینگاری با جهتفعالیت آینده

 یِ پایدارمحیطی و توسعههای زیستگیرینگاری با جهتفعالیت آینده

 های متفرقهگیرینگاری با جهتفعالیت آینده

 گیریبر اساس جهت

 «دانشگاهی -لمیع»

 گیری اکتشافی از وضعیت آینده انجام گرفته است.هایی که با جهتفعالیت

 های استراتژیک انجام گرفته است.ریزییِ یک ورودی برای برنامهگیری تهیههایی که با جهتفعالیت

 انداز انجام گرفته است.گیری ساخت چشمهایی که با جهتفعالیت

 بر اساس 

 «نگاریآیندههای نسل»

 یامبروجود مبارک پ پژوهان(،ین)آیندهاست که مصداق اتم متوسمشده عنواناز ائمه اطهار)ع( به نقل  نگاری،نسل اول آینده
 السالمیهعل یرالمؤمنینقالَ أم»از امام محمد باقر)ع( نقل شده است: ی. در کتاب کافباشندیاکرم)ص( و پس از آن امامان)ع( م

 یتیو سَلَّم المتوسم و أنا من بعه و األئمه من ذُر وآلهیهعل اهللیاهلل صَلکانَ رسول ینلِلمُتَوَسِّم یاتٍذِلکَ لَآ یإنَّ فِ یقوله تعال یف
 ینمتوسم («.113: 0، ج0033 ینی،)کلیمهست یناکرم)ص( متوسم است و بعد از او، من و فرزندانم از متوسم یامبرالمتسمون: پ

و  یفبه ظرا نگرند،یم یاله یاتهاست، به آاز نشانه یاخود مجموعه ای،یدهکه هر پد ینو باور به ا یاله یاتآ یقدق یبا نگاه
آن توجه کنند و اگر در مواجهه  یفو ظرا یقبه دقا یشه،که در تفکر و اند آموزندیو م برندیم یو حساس آن پ یفنکات لط
و قوام،  یتوجه قرار داده، سپس با شرح و دقت الزم ارائه دهند)واعظ آن را مورد یافتند،دست  یدجد یاهیدبه ا ی،ابا مسئله
0030 :16.) 

های علمی)به عنوان محتوای است و در اصل، بسط حوزه« خالص»بینی فناوری یِ پیشنگاری، همان مرحلهنسل دوم آینده
بالقوه در علوم و فناوری است. در این های بینی احتمال انجام پیشرفتاصلی( توسط دانشمندان علوم طبیعی، در جهت پیش

گیری شد که بر اساس جهتیِ انحصاری و خاص نخبگان علم و فناوری محسوب میبینی فناوری، زمینهمرحله، پیش
اند، کامال از نگاه علم و فناوری کنند و نیازمند توسعههایی که احتماال در آینده ظهور میهای فناورانه و انواع فناوریپیشرفت

نگاری فناوری، ابزاری جهت نشان دادن سمت و سوی فعالیت پرداختند. به همین جهت، آیندهبینی میخالص، به پیش
 دانشمندان و مهندسان بود.

یِ فناوری و بازار است. این مرحله، هنگامی است که مختصصان از یِ ترکیبی از دو حوزهنگاری، دربردارندهنسل سوم آینده
 آیند.یِ علم و فناوری گردهم میهای آیندهیِ پیشرفتجهت مطالعه دانشگاه و صنعت،
نگاری، متمایل به فناوری سخت است. به عالوه، ابعاد مختلف: بازار، جامعه، اقتصاد و محیط زیست را نیز در نسل چهارم آینده

فی از عوامل اجتماعی، نه فقط مسایل گیرد. در ضمن، انواع مختلفی از مسایل را بر مبنای یک رویکرد حل مسأله)طینظر می
 کند.نگاری فناوری لحاظ میمهندسی( در آینده
یِ نگاری فناوری، متناسب با نیازهای توسعهنگاری است. نسل چهارم آیندهنگاری، پارادایم نوظهور در آیندهنسل پنجم آینده

یِ بازار، جامعه، اقتصاد، محیط زیست و امثالهم را چندگانه های نوآوری فناوری انجام پذیرفته و ابعادپایدار در چارچوب سیستم
 ها و عوامل اجتماعی مربوط.گیرد: نهادها، فرهنگگیرد. به عالوه، فناوری نرم و فناوری سخت را توأمان در نظر میدربرمی

 

 «(Future Study)پژوهیندهیآ»با « (Foresight)نگاریندهیآ»تفاوت  -4-4
 یدر پ شتریو ب رسدیمفعوالنه به نظر م یکم ینبیشیپ ای ینگرندهیآ د،آییدو لغت بر م نیو ترجمه ا میفاههمان گونه که از م

 . شودیم ادیمعاصر از آن  پژوهیندهیگونه در آ نیو ا باشدیرخ خواهد داد م ندهیآنچه در آ دنیو د ندهیآ ینبیشیکشف و پ
 ندهینگاشت آ یدر پ نگاریندهیحال آن که آ

 ندهیت؛ تالش خالقانه و فعاالنه به دنبال ساخت آاس
مطلوب است و نه فقط کشف و نگرش در آن. در 

 یفلسف هیاز تقابل دو پا «نگریندهیآ»واقع 
به وجود آمده  «اکتشافی» و «پردازانه اندازچشم»
 یفلسف هیاز تقابل دو پا «پژوهیندهیآ» یول
به  «یهنجار ای یزتجوی» و «پردازانه اندازچشم»

راه  نیبهتر»جمله که: نیوجود آمده است. ا
 قی، ارتباط عم«ساختن آن است نده،یآ ینبیشیپ
 انیمهم را نما کردیدو رو نیا نیب
 (.0033 ،یجافیجمال)سازدیم

 جدول5- تفاوت »آیندهنگاری« با »برنامهریزی«

 )مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی(

ریزیبرنامه پژوهیآینده   
سال( 6تا  0وتاه مدت) ک سال( 61تا  6بلندمدت)   

بینی آیندهپیش  خلق آینده 

برهای بدیل معتمتعهد به آینده انحراف آینده از یکدیگر  

 تعابیر گوناگون از واقعیت دیدگاه مبتنی بر واقعیت خشک

نفعانمشارکتی با حضور ذی توسط یک گروه خاص و قدرتمندان  

دهدیت میاهم« برنامه»به خود   
یت اهم« ریزیفرآیند برنامه»به 

دهدمی  

محوراقدام ابزارگرا  
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 «پژوهیندهیآ»و  «یمعمار» نیارتباط ب -4-5
موضوع کمتر پرداخته شده  نیکه چرا تاکنون به ا نیبوده است؛ اما ا فیضع اریبس «یدر معمار ندهیآ» یِنهیمباحث در زم

بوده است و بدون هر گونه  ندهیهمواره در ارتباط با آ ،«یطراح»سته خالصه نمود: الف(آن را در دو د لیبتوان دال دیاست، شا
حرفه با  نیشکل گرفته که ا نانیاطم ینوع نیجلو رفته است؛ بنابرا یقبول قابلِ دهیبه طور پسند ندهیدرباره آ یبحث رسم ای یتئور

علم و هنر توأم با  کی ،«یطراح»ساخته است. ب( یرضرورین را، غبه آ یاست و توجه جد رپذیواقع شود، انطباق ندهیهر آنچه در آ
 عتیطب گر،ید یانی. به بابدییم ندهیبا ارزش خود را در آ اریاسباب و ملزومات بس نده،یبا پاسخ به آ نیاست؛ بنابرا رییو تغ ینوآور

به نقل از  Bermudez, 1999)است گوه و پاسخآماد نده،یآ یدر برابر هرگونه دگرگون ییکه به تنها رسدیبه نظر م ،یآماده طراح
مربوط به  یشهرها و معمار ندهیآ قیدق اختاز عدم شن یناش ،یو معمار یشهرساز ی(. مشکالت کنون220: 0033 ،مهلبانییگرج

نحوه شناخت و  یزیربرنامه وهیدر ش یادهیزمان گذشته بوده پس اشکاالت عد ینگرندهیآ جهیامروز جامعه نت تیآن است. اگر وضع
 ندیدر فرآ یپژوهندهیکه آ دهدیموضوع نشان م نیشهرسازان و معماران آن زمان وجود داشته است. ا یدر گذشته برا ندهیما از آ
را رقم  یو شهرساز یمعمار ندهیآ یاندازهاچشم نیدارد که ضرورت تدو یاژهیو گاهیجا یو معمار یشهر یزیربرنامه

 (.16: 0030 ،یمی)مقزندیم
مهلبانی، )اقتباس از گرجی«یدر معمار ینگارندهیو آ پژوهیندهیآ» یِنهیمطرح شده در زم هایانگاره نهیشیپ -1جدول

1133) 

 پردازانگار
 پژوهش
 )نوشتار(

 پندارها

 بِرمودز
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u
tu

re In
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itectu
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E
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این که چرا تاکنون به این موضوع کمتر پرداخته  بسیار ضعیف بوده است؛ اما« آینده در معماری»یِ مباحث در زمینه
، همواره در ارتباط با آینده بوده است و «طراحی»شده است، شاید بتوان دالیل آن را در دو دسته خالصه نمود: الف(

قبولی جلو رفته است؛ بنابراین نوعی اطمینان بدون هر گونه تئوری یا بحث رسمی درباره آینده به طور پسندیده قابل
پذیر است و توجه جدی به آن را، غیرضروری شکل گرفته که این حرفه با هر آنچه در آینده واقع شود، انطباق

، یک علم و هنر توأم با نوآوری و تغییر است؛ بنابراین با پاسخ به آینده، اسباب و ملزومات «طراحی»ساخته است. ب(
رسد که به تنهایی در برابر ، طبیعت آماده طراحی، به نظر مییابد. به بیانی دیگربسیار با ارزش خود را در آینده می
 (.Bermudez, 1999گو است)هرگونه دگرگونی آینده، آمده و پاسخ

لوکوربوز
 یه

ک 
ی ی

به سو

ی جدید
معمار

 

دهند. هر ای تازه مییِ طرح، جنبهآورند؛ به مسئلهآنها را به وجود می« نیازهای جمعی»مسائل بزرگ فردا، که 
اندیشی زوال خواهد یافت. زندگی جدید، هم برای یک مولد است؛ بدون طرح، نظم مفقود خواهد شد آینده« طرح»

 (.003: 0030طلبد و انتظاری دیگر دارد)چرمایف، خانه و هم برای شهر، طرحی نو می

کوین 
انگاره لینچ

ب 
ی شکل خو

شهر
 

سرزندگی)بقا، ایمنی، »گانه شهر خوب شامل: معیارهای پنجیِ ارگانیک، یِ ماشین، انگارهیِ کیهانی، انگارهانگاره
سازگاری(، معنا)هویت، ساختار، سازگاری، شفافیت، خوانایی، اصالت، اهمیت(، تناسب)میان رفتار و فرم(، 
دسترسی)گوناگون، عادالنه، محلی، قابل اراده(، نظارت و کنترل)سازگاری، انعطاف، مسئولیت، اطمینان( و در فوق 

 (.62: 0030عدالت و کارآیی()رضایی، معیار)

 گیدیون

 (.0031های گذشته است)معماریان، باشد که کار معماریِ امروزی، تکامل ایدهیک تاریخ پویا می« تاریخ معماری» -
تادائو 
 آندو

به 

ی 
سو

ق
اف

ی 
ها

نو در 

معمار

کنش »یِ ست که تنها به واسطهآنچه مورد نیاز ما است، نوعی بسط و توسعه از میان و به فراسوی مدرنیسم ا ی
 (.0031تواند انجام گیرد)نزبیت، می« انتقادی

ژان 
 نوول

- 

توجه کنید. مهمترین بحث در مرحله بعدی، کل تاریخ معماری نیست بلکه هر چیزی « آینده»، به «حال»با توجه به 
یت چیزهای در حال روی دادن را این دیدگاه، ماه است که در موقع تولید یک معماری جدید، در جهان جریان دارد.

دهد. بر این اساس، آنچه ای برای آینده، آنها را تحت آزمایش قرار میکشد و با نمایش آنها به عنوان زمینهبیرون می
 .پذیردیدهیم، تآثیر مافتد، از آنچه امروز انجام میکه در آینده اتفاق می

پیتر 
 آیزنمن

هایِ امروز، مسیر حرکت به سوی آینده میهای جدید است؛ درک واقعیتیتمشکل معماری امروز، عدم درکِ واقع 

 باشد.
کریستو
فر 

 الکساندر

ک زبان 
ی

الگو
 

 (.11: 0030 یی،)رضابندی طرح از اتاق و خانه تا شهرهارده

 

 در حوزه مسکن پژوهیندهیپرداختن به آ دالیل -4-6
هست که مردم در حال نقل مکان به سمت شهرها هستند؛  تیواقع کی نیاست. ا« اسکان در شهر»مشکل جهان معاصر، 

: گذارمیم «دیتهد 0»مشکل وجود دارد که من اسمش رو  کیاما  کنندیکه مردم در شهرها بهتر عمل م دهدیشواهد نشان م
 یادیز تیاز اهم خیارکه در طول ت میباش یادهیپد نیا یپاسخگو دیبا آنهاکه با استفاده از  یی«سرعت و کمبود ابزارها اس،یمق»

. تا سال برندیخط فقر به سر م ریز اردیلیم کی کنند،یم یکه امروز در شهرها زندگ یانسان اردیلیسه م انیبرخوردار نبوده است. از م
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هر  دیبا که ما یمعن نیخط فقر خواهند بود. به ا ریز اردیلیمخواهند کرد، دو  یکه در شهرها زندگ یانسان اردیلیپنج م نی، از ب2101
 ونیلیم کیشهر  کی. میبساز ندهیهر خانواده، در پانزده سال آ یبرا دالری 111٫01 ینفره با بودجه ونیلیم کی یهفته، شهر

. دارندیمردم از آمدن به شهرها دست بر نم م،یپاسخ بگذار یمعادله رو ب نیهر خانواده! اگر ا برای دالر 111٫01نفره در هر هفته با 
 دیخواهند کرد. پس چه با یزندگ یررسمیغ یهاو در سکونتگاه نیرنشیفق یهاورت خواهند آمد، اما در زاغه ها، محلهآنها در هر ص

که احتمال  یاستیو س کردیتنها رو ها،تیو آکنده از عدم قطع یثباتیو ب رییسرشار از تغ طیمح نی( ؟ در اAravena, 2014کرد)
بوده  نیفراوان قر یریتالش همواره با خطرپذ نیاست، اگرچه ا «ندهیآ یمعمار» یدارد تالش برا یشتریب یهاتیکسب موفق

(. خانه 3000 ،و ناظمی یاست)خزائ ندهیگر بودن به تحوالت آتر از نظارهمخاطره به مراتب عاقالنه نیا رشیاست اما به هر حال پذ
)بارتون و تسورو، کنندیشان را در آن صرف مقتدرصد از و 31حداقل  ،یشهر تیاز جمع یمیش از نیاست که ب یکالبد یطیمح

 یامر ندهی(. آBarton & Tsourou, 2011است) ندهیمسکن و سالمت مستلزم توجه به نسل آ ،یشهر یزیر(. برنامه010: 0036
 یستیبا آن که عاقالنه عمل کند، یبرا یشکل دهد. آدم وکرده  یآن را با اقدامات هدفمند خود طراح تواندیاست که انسان م

و  یکه خارج از کنترل اوست، آگاه ییروهاینسبت به ن نیآنان و همچن یهاو واکنش گرانیاقدامات خود، د یامدهاینسبت به پ
موضوعات، رشته  نیا لعهبه منظور مطا نی. بنابرادهندیخود را نشان م ندهیتنها در آ امدهایپ نیداشته باشد. که ا یشناخت کاف

قلمرو  نده،یمطالعات آ»همچون  یمختلف یهارشته به نام نیاست؛ ا ندهیدار آش مطالعه منظم و نظامآمد که هدف دیپد یدیجد
 ،یمی)مقشوندیم دهینام «پژوهندهیآ» زیو متخصصان آن ن شودیم دهینام «ینگرندهیآ ایو  ،یپژوهندهیآ نده،یدرباره آ قاتیتحق نده،یآ

0030 :32.) 
در « مسکن» تیبا توجه به اهم

با توجه به رشد  ینیشهرنش یِندهیآ
که  یمیاقل راتییو تغ تیجمع

 یشهرها یبرا یاریمشکالت بس
مختلف کشورمان به وجود آورده 

 نییو تب لیبه تحل ازیاست، ن
در حوزه  نگارانهندهیآ یکردهایرو

 .شودیمسکن احساس م
 

 
 یستماکوس یکنظارت بر سکونتگاه به عنوان  -2شکل 

 (141: 1135بارتون و تسورو، )

 مسکن یدر حوزه طراح پژوهانهندهیآ یکردهایرو -5

 (Healthy Housing)خانه سالم -5-1
 تیبه رسم« سالم یزندگ» یبرا ازینشیپ کیاز کشورها به عنوان  یاریاز قرن نوزدهم، در بس« مسکن سالم»
او است که سازمان  ین، خانه و محل زندگبر سالمت انسا رگذاریاز عوامل تأث یکی(. Zuluaga et al., 2011است)شدهشناخته

  (WHO)یبهداشت جهان
به عنوان سرپناه و  نهبه آن کرده است. خا یاریتوجه بس

 یشخص اتی. مطالعات و تجربشودیمحل سکونت شناخته م
تواند بر سالمت می خانه که است داده نشان افراد تکتک

سالم امن و  یطیمح دیبگذارد. خانه با ریشخص و خانواده تأث
 ،یاجتماع ،یکیاز مسائل تکن یاریکند. بس جادیساکنانش ا یبرا
 یمرتبط با خانه بر رو هاییو طراح هایزریبرنامه ها،استیس

 ریتأث یو سالمت اجتماع یو روح یسالمت جسم
مانند:  ایشناخته شده یماریب(.WHO, 1988: 1)گذارندیم
: سوزش مانند یمیبا عال(« SBSساختمان) یماریسندرم ب»

 یمبهم میو عال ینیب یآلرژ میعال ،یپوست تیچشم، حساس
به بوها را  تیو حساس دنیکش ریاحساس درد، ت ،یمانند: خستگ

بسته و خصوصا خانه، تجربه  هاطیممکن است اکثر افراد در مح
 کی «یسالمت»(. در عصر حاضر، EIR, 2010کرده باشند)

 & Kang)کندیم فیرا توص «یزندگ تیفیک»مفهوم جامع از 

Lee, 2014.) 

 
قل از به ن Laughlin & Black, 1995)یمثلث سالمت -1شکل 

 (11: 1135بارتون و تسورو، 
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 -114: 1131 ،یو ناصرتراب ینیحس) در خانه یسالمت یفاکتورها سکیبردن ر نیو از ب فیعوامل مؤثر بر تضع -1جدول
115) 

فاکتورهای 

 سالمت

ریسک 

فاکتورهای 

 سالمت

 برنده ریسک فاکتورهابینعوامل از 

 کیفیت هوا

عوامل  -
 فیزیولوژیک

)کپک، کرم 
 ریزخاک(

 عوامل شیمیایی -
 ذرات معلق -

 تهویه مؤثر

 تهویه دو طرفه

 تهویه به طور دائمی

 عوامل تشدیدکننده تهویه

 تصفیه هوا
 استفاده از گیاهان

 استفاده از وسایل مکانیکی

جدا کردن عوامل 
زا از فضای گیآلود

 زیستی

 هاکنندهلوازم و مصالح تولیدکننده آلودگی مانند: پاک

 های تولیدکننده آلودگی مانند: آشپزخانهمکان

 تابیدن نور مستقیم خورشید به داخل خانه و فضاهای تولیدکننده آلودگی

 جلوگیری از ورود رطوبت به درون خانه

 آگوستیک

 داخلی -
 خارجی -
 همسایگی -

 ایزوالسیون صوتی منابع تولیدکننده سر و صدا)در مسیر انتشار(

 «کم سر و صدا»به « ر سر و صدا»ُمراتب چیدمان فضاها از پرعایت سلسله

 استفاده از مسیر پیاده به جای سواره)در مراکز محله(

آسایش و 

 راحتی

دما، رطوبت،  -
جریان هوا، نور و 

 منظر

 عوامل اقلیمی در طراحی)نور، باد مطلوب و ...(توجه به اصول و 

 داشتن منظر خوب)فضای سبز، آسمان و ...(

 ایمنی

 سقوط -
 مسمومیت -
 بریدگی -
 گرفتگیبرق -
 سوزیآتش -
امواج  -

 الکترومغناطیس

 ها، حمام و ...(استفاده از هندریل یا دستگیره برای جاهای با خطر افتادن)پله

 ناهموارحفاظ برای سطوح 

 کف با سطح خشن برای جاهای با خطر لیز خوردن

 عدم ارتباط باز و مستقیم آشپزخانه با فضای مجاورش)نشیمن(

 عدم دسترسی کودک به پریزهای برق

 عدم ارتباط مستقیم کلیه مایعات، جامدات و گازهای سمی با فضای زیستی درون خانه

 های برق و ماکروویودوری از دکل

کیفیت 

محیط 

 اجتماعی

 امنیت اجتماعی -
 حمایت اجتماعی -

 مراتب خصوصی برای توجه به کنترل بر فضای شخصیچیدمان فضاها بر اساس سلسله

 رعایت تراکم جمعیتی برای جلوگیری از ازدحام

 ایجاد تراکم جمعیتی برای جلوگیری از ازدحام

 و خوانایی استفاده از عوامل و عناصر شاخص برای وضوح

ایجاد حسس تعلسق بسه 
 محل زندگی

 الگوهای معماری منطقهاستفاده از کهن

 سازی خانه و محله توسط ساکنینامکان ایجاد شخصی

 

 مسکن سالم هایشاخص -5-1-1
 ییشناسا یبرا

« مسکن سالم هایشاخص»
 هااز پژوهش یکیبه  توانیم

با  پژوهشی در. کرد اشاره
مسکن  هایشاخص»عنوان 
 یبه سرپرست« سالم

Michael Keall  که در
انجام شد و  وزلندیکشور ن

 2111گزارش آن در سال 
 به هاشاخص نیمنتشر شد، ا

 :اندآورده شده رزی صورت
 

و  یبه نقل از گروس  Keal & et, 2007: 10)«مسکن سالم هایشاخص»نمودار  -4شکل 
 (1135همکاران، 
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 (1135اقتباس از  بارتون و تسورو، )«مسکن و محله سالم»به  یابیدست یراهبردها -3جدول

 نمونه راهکار راهبردها

راهبرد تولیـد 

انرژی و تأمین 

 کیفیت هوا

آید و هدف اصلی در مدیریت انرژی، انرژی مانند زمین یک منبع مهم به شمار می -
 های فسیلی است.کاهش اتکا به سوخت

از طریق استفاده از مواد و مصالحی که تبادل  توانهای مصرف انرژی را میهزینه -
 ها کاهش داد.انرژی پایینی دارند و طراحی شکل کارآمد ساختمان

توان از طریق طراحی مناسب افزایش داد. تأمین آب های تجدیدشدنی را میانرژی -
های تولیدکننده برق از طریق خورشید به صورت گرم از نور خورشید و نصب سلول

 دهد.سهم قابل توجهی از تولید انرژی را به خود اختصاص میفزاینده، 

راهبرد تجربی استفاده 

از انرژی تجدیدپذیر 

 در خانه
 گالسکو، بریتانیا

راهبرد تولیـد 

 آب سالم

 آوری و استفاده از آب باران)یا آب پسماند حاصل از شستشو(جمع -
شدن آب آلوده تصفیه فاضالب صنعتی و تجاری در همان محل به منظور عدم -

 جاری و آب زیرزمینی
اجازه نفوذ آب در خاک)جایی که نوع خاک اجازه دهد(، استفاده از مصالح پر منفذ به  -

 هاها و چشمهسازی آب در چاهمنظور ذخیره
 های گود، مرطوب و استخرهای موجود.سازی در زمینذخیره -
 گیرسیل هایحفاظت از مناطق آبخیزداری و عدم توسعه در زمین -

طرح نوسازی شهری 

 یکپارچه
 کولدینگ، دانمارک

راهبرد تولیـد 

 غذا

 ها، توزیع و نگهداریافزایش تولید مواد غذایی در باغچه خانه -
 ها و مسئولین فضاهای سبزتشویق به نگهداری مواد زائد آلی از طریق خانواده -
 موقتی کشاورزان افزایش تبادل و فورش مواد غذایی محلی از طریق بازارهای  -
 های منازل مسکونی برای پرورش مواد غذایی متناسب با محیطافزایش باغچه -
هایی که به انبار مواد غذایی های تفریحی و باغچههای موجود، باغحفاظت از باغ -

 انداختصاص یافته
 تشویق به تمرین مستمر و نظم با هدف کسب سالمتی و امید داشتن به نتیجه آن -

سبزیجات بر  پرورش

 هابامروی پشت
 سن پترزبورگ، روسیه

 

 
 (1135بارتون و تسورو، )سالم یمناطق مسکون  -5 شکل

 

 (Sustainable Housing)داریخانه پا -5-2
 یها(. مفهوم خانهHuo et al. 2019: 685است) داریپا تیسا کی لیدر تشک یاساس یهاگام ت،یسا یو طراح یزیربرنامه

 یو ظهور فناور ینیگسترش شهرنش ،یداریانتشار پا»است:آمده دیدر سراسر جهان پد یسه روند مهم جهان جهیدر نت هوشمند داریپا
 یشهرها»تحت عنوان  رایاخ« اطالعات و ارتباطات یو فناور ینیشهرنش ،یداریپا»وسته یتوسعه به هم پ«. اطالعات و ارتباطات

است که در  دیجد یو شهر یفن دهیپد کیدهنده هوشمند نشان داریپا ی، شهرهااساس نیقرار گرفته است. بر ا« هوشمند داریپا
در انتقال به  شرفتهیاطالعات و ارتباطات پ یفناور ودنب ریو فراگ لیاست که از پتانس نیا یاصل دهیشد؛ ا داریپد 2101اواسط سال 

الحقال  دی(. خلBibri, 2018: 13شده، استفاده کند) یو شهر یوتریکه به طور روزافزون کامپ ییایدر دن ازیمورد ن داریتوسعه پا
(Hagla-Khalid Alهفت مؤلفه پا )باشدیاز آنها مسکن م یکیکه  بردیدر جوامع را نام م یداری(Hagla, 2009: 162 در واقع .)

و  ی)بزباشدیم یدر شهرها و محالت شهر داریعوامل در گسترش مفهوم توسعه پا نیآن از جمله مهتر تیفیمسکن و ک
با  ند،یآیکه به دنبال آنها م یبا توجه به کسان نیساختمان، و همچن رییو تغ یطراح یطراحان هنگام کار برا (.0030:01همکاران،

 کی یدر طول زندگ شود،یانجام م یبه صورت جمع رییکار مداخله و تغ ن،ی. بنابراکنندیاند، کار ماز آنها کار کرده شیکه پ یگرانید
 وسازهایحال ساخت نی. با استیجدا از آنچه در گذشته بوده، ن یبه لحاظ کارکرد ندهیآ داری(. مسکن پاJensen, 2019) ...نسل
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از  وریبهره ازمندی(. که ن032 -013: 0030را شامل خواهد شد)ادواردز،  یگرید هایکاربری هابلوک ای هادر درون محله دیجد
 .دباشنیم یشدن در حوزه انرژبه منظور خودکفا  ریدپذیتجد یهایانرژ

 
 (www.activesustaiability.comده یک واحد مسکونی پایدار)دیاگرام اجزای سازن  -5شکل 

 
 داریسازنده مسکن پا یاجزا -1 -5-2
در به  یدیخورش یاست. انرژ ریدپذیتجد یمنابع انرژ یاساس فتوسنتز و شالوده دیتابش خورش :یدیخورش یانرژ -1 -1 -5-2

مورد  یروغن یهابه صورت عصاره در دانه ایسوخت  کیبه عنوان  توانندیم اهانیو گ کندیکمک م اهانید آمدن گوجو
به کار  ییو روشنا هیگرم کردن فضا، تهو یبرا هاندر ساختما یبه صورت انفعال یدیخورش ی. عمدتا انرژرندیقرار گ یبرداربهره

برق با استفاده از  دیبام و تول ینصب شده بر رو یگرم کردن در گردآورها یبه صورت فعال برا یدیخورش ی. انرژرودیم
 .ردیگیمورد استفاده قرار م یدیآب گرم به عنوان آبگرمکن خورش دیتول ک،ییفتوولتا یهاسلول

 
 (www.petervaldivia.com؛  www.makeitsolar.com؛  www.urbanspourt.co.zaآبگرمکن خورشیدی) -1شکل 

 
 (www.lipower.org؛  www.inhabitat.comییک)فتوولتا یهابرق با استفاده از سلول یدتول -1شکل 

 

در باد، موج آب و  یدیخورش یانرژ گذارد،یم ریتأث نیو زم میبر اقل دیاز آنجا که خورش :ییگرمانیزم یانرژ -2 -1 -5-2
 تواندی( مGSHP)نیزم ییمنبع ساده تلمبه گرما کیربرد است. کاشده رهیذخ یلیفس یهاو سوخت ییگرمانیدر منابع زم نیهمچن
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 قیاز طر ییگرمانیزم یکند. انرژ نیتأم ییگرمانیزم یاستخراج انرژ قیساختمان را از طر کی ازیمورد ن شیو سرما شیگرما
 یپس در آنجا برا. سگرددیاستخراج م کند،یم لیپوسته گس یو به طرف باال به سو شودیم دیتول نیکه در هسته زم ییگرما

در تابستان( آماده  مادفع گر یبرا یانباره حرارت کیجذب گرما در زمستان و  یبرا ییها)به عنوان مخزن گرمااستفاده در ساختمان
بسته از  رهیزنج کیدرون  خیماده ضد کیبسته و باز. در نوع اول،  رهیوجود دارد: زنج ییگرمانیزم ستمی. دو نوع سشودیم

 قیکه از طر شودی. در نوع دوم از آب چاه استفاده مدیآیبه گردش درم نیقرار گرفته در زم یعمود ای یافق یکیستپال یهالوله
خانه مورد استفاده قرار  شیسرما ای شیگرما یو پس از آن برا شودیاستخراج م دیمف یگرفتن انرژ یبرا یرارتپمپ ح کی
 .ردیگیم

 
؛  www.whoknowsthisstuff.comگرمایی)ه استخراج انرژی زمینهای زنجیره باز و بستسیستم -3شکل 

www.qeosyndicate.com) 
 

 یهانهیو در خود ساختمان به کار رود. هز نیزم یبر رو ،یبرق ساحل دیتول یبرا تواندیم یباد نیتورب :باد یانرژ -1 -1 -5-2
رو به  یمسکون یهابام ساختمان یبر رو ایدر محل  یورفنا نیکه اکنون استفاده از ا دهیرس یاآن به نقطه ینصب و نگهدار

و پمپاژ آب در  هیتهو یبرا هیبرق، بق دیتول یبرا مایمستق یبرخ ،پمپ باد یهامتنوع و طرح دیجد یهایاست. فناور شیافزا
 لیو وسا ییروشنا یبرا الزم یانرژ نیتأم یبرا تواندیم ،یدیخورش یباد مشابه انرژ ریدپذیتجد یانرژ یدسترس هستند. قاعده کل

روستاها را  ایمدرسه، فروشگاه و ...(  انه،ها)خساختمان ازیمورد ن یکوچک، انرژ یها. در شبکهردیمورد استفاده قرار گ یکیالکتر
 .کندیم هیرا تغذ یشبکه برق مل ،یمحل ازین نیپس از تأم زیو برق مازاد ن کندیم نیتأم

 
 (www.wsetech.com؛  www.wsmweather.co.uk)در مسکنتولید برق از انرژی باد  -3شکل 

 

 ریپذبدون آب امکان یموجودات زنده است و زندگ هیاز تغذ یو بخش یآب منبع انرژ :یآب خاکستر ستمیس -4 -1 -5-2
 یهاضعیتو توانندینم یو نه اجتماع یکه نه شرایط طبیع کندیهم با طبیعت و هم در آن، تأکید م ی. این توجه به زندگستین

 ,Irwinداده شود و جستجو گردد) تشخیص بایستیم یساختنسبت به یکدیگر داشته باشند. در عوض یک فرآیند هم یبرتر

که باید ذخیره شود و یا مورد  میبه حساب آور یاین که آب را یک موجود مستقل و بیرون یبه جا ی(. در این خط مش2001
 درآب باران  یآورجمع ،یآب دفع افتی)بازیآب خاکستر یهاستمیمختلف آب مانند س یهااهاز ر بایستیقرار گیرد، م یبرداربهره

 محل( را درک نمود و با آن ارتباط برقرار کرد.

 
ت راست( و آب باران)سمت چپ(؛ سیستم جذب و تصفیه آب خاکستری)سم  -11شکل 

(www.lakotawatercompany.com  ؛www.biqsustainablelife.com) 
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 (Flexible Housing)رپذیخانه انعطاف -5-3
 شهیر نیا یلغو یو معنا« ربط قرار دادن لهیوس»و  «یزیشدن به چ لیما» یبه معنا« عطف»از  «یریپذانعطاف» یلغو شهیر

در  «یریپذانعطاف»(. مفهوم 0006است)دهخدا،  دهیگرد انیب« خم شدن»و  «دنیبازگرد»و « دو تا شدن» یبه معنا یدر فارس
 طیشرا ایبه مقاصد  یسازگار یداشتن برا تیظرف ر،ییتغ اینبودن به اصالح  ساسح ،یریرپذییخم شدن، تغ تیطالح عام قابلاص

انعطاف از عدم یریجلوگ ر،یپذانعطاف یطراح یاز اصول اساس یکی. گرددیم فیتعر یسفت ای یاز خشک یمختلف، آزاد
 (. 00: 0036 ان،یاست)غفور

 
 (1131 ،یاقتباس از غرو)یریپذانعطاف ینهیدر زم یعموم یردهاکیرو نهیشیپ -3 جدول

 تعریف رویکرد

معماری 

 متحرک

جایی( و یا قطعات متحرک)قطعات پیشهای قابل جابهدر این رویکرد با تأکید بر تحرک معماری و به شکل معماری متحرک)گونه

های مختلف طراحی معماری های معماری متحرک در مقیاستانسیلشود. در این رویکرد به دلیل پپذیری توجه میساخته( به انعطاف
، مجموعه («2111پذیر)معماری انعطاف»های پردازند. رابرت کروننبرگ در کتابشناسانه، و اقتصادی آن میو امور اجرایی، زیبایی

معماری »های کاواریا در کتابو همچنین پیالر ا(« 2112های متحرک)خانه»، («2116، 2110، 0333های متحرک)مقاالت محیط
 اند.هایی در این زمینه انجام دادهپژوهش(« 2111بینی نشدنی)های پیشمعماری متحرک و محیط»و (« 2110متحرک)

سیستم 

ساختمانی 

 26باز

یِ یک نظام عرضه ( است و با به کارگیری این رویکرد با21( و طراحی قابل تکمیل)21یِ رویکردهای نظام بنا)این رویکرد دربرگیرنده
ها، نیازها، و سالیق های متفاوت را مطابق با خواستهتوان تنوعی از پالنساختگی، میاسکلت ساختاری معماری، غالبا با رویکرد پیش

ها، گونیگونه»، و («0313سیستم پشتیبان، جایگزین تولید صنعتی)»های گوناگون عرضه کرد. تحقیقات اصلی جان هابراکن در کتاب
در این (« 2111بناهای مسکونی باز)»و همچنین استفان کندل و جاناتان تیچر در کتاب (« 0331مند سیستم پشتیبان)راحی نظامط

 زمینه قابل پیگیری است.

 معماری

چندکارکردی
23 

دگی واقعی، های زنگرای مدرن و با هدف نزدیکی بیشتر به فعالیتهای چندعملکردی در نقد نگرش تخصصیبندیگرایش به حوزه
ایجاد سرزندگی واقعی، ایجاد سرزندگی بیشتر و پاسخ به نیازهای متنوع کاربران شکل گرفت. از جمله آثار در این زمینه کتاب 

 اثر آلن فیلیپز است.(« 0330طرح توسعه چندکارکردی)»اثر ابرهارد سایتال و (« 0330ی شهری)معماری چندکارکردی در زمینه»

مسکن 

پذیرانعطاف
23 

پذیر عمدتا معاصر و تحلیل نمونه آثار مسکن انعطاف 016این رویکرد از سوی گروه تحقیقاتی به سرپرستی جرمی تیل با مستندسازی 
پذیر صورت گرفته است. های اجتماعی، اقتصادی، و ساختاری مسکن انعطافشامل تحلیل(« 2111پذیر)مسکن انعطاف»آنها در کتاب 

نظیر: طراحی ناتمام، فضاهای مازاد، قابلیت توسعه، قابلیت ادغام و تفکیک، فضاهای چندعملکردی و در این تحقیق راهکارهایی 
مبلمان و عناصر متحرک در فضاهای ثابت معرفی گردیده و تأثیر آنها بر انعطاف مسکن مطالعه شده است. اوی فریدمن در کتاب 

های زندگی یِ اقتصادی و منطبق با شیوهبهینه شهری با صرفهیِ به بررسی چگونگی طراحی خانه(« 2110خانه قابل گسترش)»
ی به تحلیل در زمینه(« 0032پذیری در مسکن سنتی ایران)الگویی برای تحلیل انعطاف»فر در تحقیق پردازد. عینیشهری امروز می

کند ابلیت تغییر در اشیا و اجسام تشریح میپذیری را در قپردازد. او مفهوم انعطافپذیری در مسکن سنتی ایرانی میراهکارهای انعطاف
های ساخت و تغییر در آن برای دستیابی به شرایط، نیازها و کاربستساماندهی فضای انسان»یِ معماری از آن به صورت و در حوزه

 پردازد.های مسکن سنتی میکند. او به طرح مدلی برای تبیین ویژگیتعریف می« جدید
 

استفاده گوناگون هستند و به  یمختلف برا هایحلارائه راه بهاشاره دارد که قادر  هاییخانه تیه قابلمسکن ب یرپذیانعطاف
 ریفراگ میمفاه یرپذیشده است. در واقع انعطاف فیتعر طیشرا رییو تطابق با توجه به تغ یکیزیف رییتغ یساختمان برا تیعنوان قابل

در  راتییتا به تغ دهدیاجازه م یمسکونبلوک  ایواحد  کیعناصر ثابت، به  یطراح و با دهدیرا پوشش م یرپذیو تنوع یسازگار
 (.00: 0036 ،یطول زمان پاسخ دهد)دربند

 
 در مسکن یریپذانواع انعطاف -11 جدول

 پذیری دائمانعطاف پذیری اولیهانعطاف

های ایده طراحی بلوک« پذیری اولیهانعطاف»
اگون است. این مسکونی مناسب برای کاربران گون

دهنده روش ابتکاری تفکر در طراحی امر نشان
است، به صورتی که با در نظر گرفتن ابعاد پایه در 
مسکن و فضاهای بالقوه، طراحی برای انعطاف

گردد. به طور مثال طراحی از ابعاد پذیری آغاز می
پایه برای زندگی یک زوج بدون فرزند شروع شده 

و « ذیرایی، آشپزخانهاتاق خواب، پ»که شامل یک 
است که این تراس با « تراس»فضای بالقوه به نام 

توجه به تولد اولین فرزند بالفعل گردیده و در 
نتیجه به اتاقی تبدیل خواهد شد)شروع انعطاف

 (.Galfetti, 2003: 90پذیری دائم( )

در بنا برای تنظیم توانایی ترکیب فضاهای بالقوه و بالفعل »عبارت است از « پذیری دائمانعطاف»
هایی که در ابتدا تراس ؛ قابلیت تبدیل فضاهای بالفعل به بالقوه)تبدیل اتاق«جمعیت در حال تغییر

های داخل منازل بسیار اند( در زمان پیری افراد به منظور مراقبتبودند و دوباره به تراس تبدیل شده
کند یا میطراتی است که آنها را زنده میکننده خاکارآمد است. خانه در دیدگاه برخی افراد، تداعی

های مختلف بتواند آن خاطرات را را حفظ کند، دیگر نیازی به میراند. اگر فضای خانه دارای حوزه
کند. خانه ترک آن همه خاطره نیست، چرا که گاه جدایی از مکان زندگی قبلی حکم مرگ را پیدا می

شان باشد. در این زمان افراد های کهنسالیاد در سالتواند به عنوان آسایشگاهی امن برای افرمی
های دلگیر و در بسته؛ بنابراین باید پیشبرد زندگی بیشتر به فضاهای باز و گشاده نیاز دارند تا به اتاق

های پرستاری از سالمندان، نیازی به جابجایی آنها نباشد و در جهتی باشد که برای کمک و مراقبت
های اجتماعی در محل، مراقبت و خدمات، همگی به راحتی در یک مکان زندگی مستقل، فعالیت

های بلندمدت را در همان خانه  انجام داد. به عبارت دیگر توان مراقبتپذیر باشند. در نتیجه میامکان
پذیری انعطاف»های در حال تغییر کاربران در طول زمان است که قابلیت برآورده ساختن خواسته

 (.Galfetti, 2003: 90رد)نام دا« دائم
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 (1131 ،یاقتباس از غرو)ریپذانعطاف یخانواده و واحد مسکون یالگو «رییتغ» نیرابطه ب اگرامید

 
 

چهار موضوع  یدارا یرپذیانعطاف یبه طور کل
 ها؛که عبارتند از: الف(محل ستون باشندیم یاصل
 و هاپله یدسترس ستمیس ،یخدمات یفضاها تموقعی(ب

مربوط  زاتید(تجه ی؛معمار یج(طراح ؛مرطوب یفضاها
از فضا، استفاده از مبلمان جداگانه  رپذیبه استفاده انعطاف

استفاده از  ایو  یکاربرد ختلفم یفضاها جادیا یبرا
 ,Schnei der & Tillروز و شب) یمبلمان تاشو برا

2005: 287.) 
 

 
 ریپذمسکن انعطاف یارهایمع -11 شکل
 (11: 1135 ،ییو آقا انیغفور)

 (Green Housing)خانه سبز -5-4
 یریبه طور چشمگ ست،یزطیوسازها بر محساخت یمنف ریپرطرفدار است. تأث اریدر سراسر جهان بس« ساختمان سبز»مفهوم 

سازگار با  یهاسبز معموال به عنوان ساختمان یهااست. ساختمانموجب توسعه مفهوم ساختمان سبز در سراسر جهان شده
پس از ورود  ،یالدیم 0331و  0311 یهاو در دهه ستمی(. در اواخر قرن بDing et al. 2018: 32)شوندیخوانده م ستیزطیمح

از  یکیبه عنوان  2111و پس از سال  دیکم مطرح گردمسکن سبز کم هیجهان، نظر یعلم اتیدر ادب یطیمحستیمباحث ز
 یو از طرف ابدییم تیاهمو آب  یبه لحاظ مصرف مواد، انرژ یخش مسکونب هینظر نی. در اباشدیمهم بخش مسکن م یهاهینظر

« مسکن سبز»(. در Low et al, 2005: 44)کندیم دیها و ... تأکزباله ،یمسکون یواحدها عاتیضا ها،یچون آلودگ یبه موارد
 مسکن است. اهداف مسکن سبز عبارتند از:  یداریخودپا جادیتالش صورت گرفته به دنبال ا

به حداقل رساندن استفاده از »
(؛ به حداقل ین، انرژیمنابع)آب، زم
به حداقل  عات؛یضا دیرساندن تول

 ؛یرساندن استفاده از مواد سم
سبز  یباز و فضا یفضا یسازکپارچهی

 یطراح ؛یبا طرح توسعه شهر
 ؛یشخص یمنیا یبرا یعموم یفضاها

از  یتعداد دیتول د؛یخر ییبر توانا دیتأک
 یهاوهیاستفاده از ش ؛یمصرف یغذاها
کم از جمله  یانرژونقل با حمل دیجد
و  یونقل عمومحمل ،یروادهیپ

 ,Bnton and Short)یسواردوچرخه

2008: 239.»)  
دیاگرام اجزای سازنده یک واحد مسکونی  -12شکل 

 (www.treehugger.comسبز)
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 انیخانه نانوبن -5-5
 ینوع نتواینانو را م یدر بخش ساختمان، فناور

تا با  کندیکه بشر را قادر م دینام« تواناکننده یفناور»
از  یدیجد یهاعرصه ،یجالب یفناور نیاز چن یرگیبهره

 نکهیخود تصور کند. به علت ا یرا فرا رو شرفتیتوسعه و پ
گوناگون  یهانهزمی و هاتخصص ،سازیساختمان یگستره
 ینظور طراحالزم است به م رد،گییچتر خود م ریز راعلوم 
در احداث بناها، نخست  دیجد هایافق یمعرف ایو  یمعمار

مختلف را گردهم آورده و الزامات و  یهامتخصصان عرصه
. بر اساس میزیسبد بر کیمورد نظر همه را در  هایخواسته

 یکاربرد ینهیمنتشر شده از مطالعات، در ده زم جینتا
 گاهیدر جا صنعت ساختمان ا،یدن شرفتینانو در پ یورفنا

 (.21: 0031 ا،نیو سروش ی)گالبچ ردگییهشتم قرار م
است که  ینانو با معمار یفناور قیتلف ،«ینانومعمار»

 یبا استفاده از محصوالت نانو، نانومواد، نانو ارتباطات و حت
 یبه معنا یانومعمار. نشودیم سرینانو م هایاشکال و فرم

نانو در  یبا توجه به انقالب فناور یتحول در معمار جادیا
 ،یمعمارنانو در  یاست. کاربرد فناور کمویستیقرن ب
که  ردگییرا دربرم زاتیاز مصالح و تجه یعیوس یگستره

 هاستهیکردن نظر یو عمل دنیبخش تینیهدف از آن، ع
راه  یعمل یهبه عرص نیاز ا شیپ دیکه شا ییهاهینظر)
 (.13: 0031 ا،نیو سروش یبودند( )گالبچ افتهین

 
 نانو در صنعت ساختمان یکاربرد فناور ینمهمتر -11شکل 

 
 و مراتب وجودی آن« معمارینانو» -14 شکل

(Adam and Alvarez, 2006) 
 

 

 در مسکن یکاربرد نانوفناور -1 -5-5
 گریکربن است. معماران و طراحان هم مانند د داکسییبزرگ گاز د دکنندگانیاز تول یکیوساز مسکن، صنعت ساخت

 یبکاهد و بتوان به کمک آن، معمار یمیاقل راتییشدند که بتواند از سرعت تغ ینوآورانه و ابتکار یمتخصصان، جذب راهکارها
به استفاده از نانومواد در  بیکه تاکنون مهندسان را ترغ اینهیزم نیشتریکرد. ب قیلفت یطمحیستیز یخود را با بازده یبلندپروازانه

ما قرار  اریرا در اخت ینینو ینانو، ابزار فن یساختمان است. فناور شتریب یانرژ یمان کرده، بحث بازدهساخت یو مهندس یمعمار
. در میبکاه ندهیدر آ ایگلخانه یانتشار گازها زانیتا از م کنندبرآمده و به ما کمک  یمیاقل راتییاز پس تغ توانندیکه م دهدیم
از عملکرد بنا  ی( به سطح قابل توجههاقعای و هاپانل ها،کالبد ساختمان)پوشش ینندهمصالح احاطه ک رودیانتظار م ک،ینزد یافق

شده و روش  رییمصالح دستخوش تغ نیا تیکه ماه ایبه گونه ابندیارتقا  یو هوشمند یمنینور، ا ،یمصرف انرژ ینهیدر زم
 (.32: 0031 ا،نیو سروش یدهند)گالبچ رییو کاربران را تغ یرامونیپ طمحی با هاساختمان نیارتباط ب یبرقرار

 
 (31 است)همان،حوزه هایی از صنعت مسکن که فناوری نانو، منشأ تأثیر بر آنها شده  -11جدول

حوزه هایی از فناوری و پژوهش مرتبط با 

 نانو
 کیفیت های مطلوب عرصه کاربرد

 مواد و مصالح نانوساختار:
مواد نانومتخلخل)اغلب پایه سیمانی یا 

 چوبی(پایه 
 پلیمرها

 مواد کامپوزیت

در کل، اغلب مصالح  -
 ساختمانی

 مصالح عایق کاری -
 مصالح باربر -

 چندعملکردی بودن -
 افزایش نسبت مقاومت به وزن -
 دوام و پایایی بیشتر -
 مقاومت در برابر آتش -
 خودتمیز شوندگی -
 بهبود کیفی هوای درون و بیرون -
 نت از منابع انرژیافزایش بازدهی در مصرف و صیا -
 قابلیت بازیافت -

سطوح نانوساختار)پوشش ها و فیلم 
 ها(:

 ایجاد تغییر شیمیایی در سطوح
 ایجاد تغییر فیزیکی در سطوح

هر کاربری در  -
ساختمان و پروژه های 

عمرانی)به جز بازسازی و 
 نوسازی(

 چندعملکردی بودن -
 افزایش مقاومت و سختی -
 کیفیت ظاهری و مسایل زیبا شناختی( دوام)به ویژه در مورد -
 بهبود کیفیت هوای داخل بنا -
 ارتقای وضعیت بهداشتی -
 قابلیت نگهداری آسان -
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 خود تمیز شوندگی -

 نانواپتیک ها:
 مدارهای مسطح امواج نورانی

 الیاف کریستالی فتونیک
اِل.ای.دی.ها، او.ِال.ای.دی.ها و 

 کیو.ِال.ای.دی.ها
 ه در مصالححسگرهای اپتیکی نهفت

 عملکردهای یکپارچه -
سیستم های الکتریکی  -

 و نورپردازی
 کنترل محیط زیست -

 بازدهی در مصرف انرژی -
 ایمنی در برابر آتش سوزی و دیگر مخاطرات 

 ها(:نانوحس گرها)پایش و انتقال داده
 زیست حس گر

 حس گرهای اپتیکی
 حس گرهای شیمیایی

 حس گرهای حساس به گاز
 میکروارگانیسمیحس گرهای 

 مصالح الکتروفعال

پایش و کنترل هر  -
متغیری در ساختمان و 
 دیگر پروژه های عمرانی

 امکان نهفته شدن -
 دوام و پایایی -
 قابلیت نگهداری آسان -
 بازدهی در مصرف و صیانت از منابع انرژی -

 تولید و انبارش انرژی:
 سلول های خورشیدی

 پیل های سوختی

مایش سیستم های سر -
و گرمایش از بدنه 

 ساختمان
 تأمین انرژی الکتریکی -

بازدهی در تولید و مصرف انرژی در ساختمان و دیگر  -
 مستحدثات

 تصفیه و پاک سازی محیط:
 پاک سازی کاتالیک

 دیگر روش های تصفیه و جداسازی

تصفیه آب در ساختمان  -
ها و زیرساخت های 

 شهری
سیستم های آب)تأمین  -

 فاضالب( آب مصرفی و

 تصفیه آب و هوا به صورت درجا -
 تصفیه های زیست محیطی -
 پاک سازی و بهداشت درونی ساختمان -
 بازدهی در مصرف انرژی -
 جایگزینی مصالح خطرناک و سمی -

 (453: 1131و همکاران،  یگالبچ)خانه کیدر  «انیمصالح نانوبُن» یاز کاربردها ینمونه ا

 
 

 گیرینتیجه -6
 یِندهیآ میمعرفت حاصل از آن بتوان یهیتا بر پا ،یاست: نخست از منظر علم فیاز دو منظر تکل یاسالم رانیدر ا پژوهیندهیآ

مختلف جامعه  هایبخش یِندهیآ میآن بتوان یِجهیو در نت م؛یینما یو مهندس یرا معمار یاسالم مقدس نظام بخشبزرگ و الهام
)ص( به یاسالم ناب محمد هایجهان را با نگاه به باورها و ارزش یِندهیآن آ یِهیاست تا بر پا ینید نظر. دوم از ممیکن نیرا تضم
دانش مستلزم  نیا یرینرم است و به کارگ یافزار پژوهیندهی. آمیترازها باش نیتریآن در عال یو قادر به مهندس دهیکش ریتصو

 تیو تقو جادیبه ا پژوهیندهیاز دانش آ برداریبهره گر،یبه عبارت د است. یاربردو بهره جیترو د،یتول یِتوجه به سه مرحله
گوناگون جامعه به عمل  هایدر حوزه هسویاز مطالعات ژرف و همه یمطلوب یبانیدارد تا پشت ازین یفرهنگ -یفکر هایرساختیز
که نه متضمن آرامش است و  یایمعماروجود دارد،  انیرانیا انیم مروزاست که ا یایمحصول سبک زندگ ت،یهویب یمعمار. دیآ

 کنندهنیکه نه تأم میبساز یمتیگران ق یهاخانه میتوانیکه ما م یمعمار خیبار است در تار نیاول نی. اشیکننده آسا نینه تضم
متصل باشد.  هاشهیواجد اصالت بوده و به ر وکند  نیرا تأم ازیدو ن نیا دیبا یمعمار کهی. درحالشیآرامش است و نه مسبب آسا

 نیا ی. ما براشیکسب آرامش و آسا یبرا ،زندیکه آرام آرام در ما جوانه م ییتمنا نیا یبرا میشرطش آن است که ارزش قائل باش
 ییشناسا حیگذشته خود را به صورت صح االزم است ت میخود باش یهاشهیر یروز و در جستجوآرامش، به ش،یکه به دنبال آسا

 یو سبک زندگ تیبا توجه به فرهنگ، هو ندهیبه نگاشت آ «ندهیوزن گذشته، فشار حال و کشش آ»به  سپس با توجه م؛یینما
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و با توجه مالحظات  ندهیآ یدهایجامعه معاصر و تهد یازهاین سمسکن بر اسا ینهیلذا پژوهش در زم .میبپرداز یاسالم -یرانیا
در حوزه مسکن در قالب مدل  انهپژوهندهیآ یکردهایرو نیتدو رو، نیاست. از ا رناپذیو اجتناب یضرور یامر یمیاقلتهدیدهای 

 است. ندهیآ یانتخاب برا یگام اول در راستا ،یشعاع -یمرکز
 

 
 «مسکن آینده»شعاعی  -سازی مرکزیمدل -3 شکل

 

 منابع
 نشر قرآن. ادیبنتهران:  ،یاقمشه یمترجم: اله ،(0011) .میکرقرآن .0

 تهران: انتشارات پیام عدالت. ،یدشتمحمد مترجم: م، چاپ دو ،(0013) .البالغهنهج .2

 .هیدارالکتب اإلسالمبیروت:  ،إقبال األعمال ،ق(0013. )موسىبنطاووس، علىابن .0

 .پرهام نقشتهران: مترجم: محمود شورچه،  ،)اصول و اجرا(داریمسکن پا ،(0030) .دیویتورنت، د و انیادواردز، برا .0

مؤسسه تهران:  ،یناظم ریام ،محمدرضا فرزاد ،زادهکرامت دی: عبدالحمان. مترجمیپژوهندهینش واژه آدا ،(0031) .چاردیاسالتر، ر .6
 .یدفاع عیصنا یقاتیو تحق یآموزش

 یزیرمرکز مطالعات و برنامهتهران:  ان،یعطار ترای. مترجم: مسالم یشهر یزیربرنامه ،(0036) .نیو تسورو، کاتر ویبارتون، ه .1
 تهران(. یشهر تهران )شهردار

 ،«آبادیدر شهر حاج داریمسکن پا یتوسعه یزریبرنامه لیو تحل یبررس» ،(0030) .ریام ،یراض و اکبر ،یانیک و خدارحم ،یبز .1
 . 01 -26 ، صص0شماره  زاگرس، اندازچشم ییایفصلنامه جغراف

چاپ اول، مرکز  ،هاروش و میمفاه ؛پژوهیندهیآدر کتاب: ، «کندوکاو ینو برا ایحوزه پژوهیندهآی» ،(0033) .میپدرام، عبدالرح .3
 (. 00 -0)صص دفاع عیصنا یقاتیو تحق یمؤسسه آموزش -یدفاع یعلوم و فناور پژوهیندهیآ
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با  یزیربرنامه ندیمجدد فرآ یمهندس» ،(0033) .نادر ،یزال و رسول ،یقربان و میکر ر،یدل زادهنیحس و محمدرضا ،یپورمحمد .3
 . 63 -01 ، صص21شماره و توسعه،  ایجغراف یفصلنامه علم ،«ینگارندهیبر کاربرد آ دیتأک

 پژوهیندهیچاپ اول، مرکز آ ،هاروش و میمفاه ؛پژوهیندهیآدر کتاب:  ،«نگاریندهیبا آ ییآشنا» ،(0033) .نیحس ،جافییجمال .01
 (.31 -11 )صصدفاع عیصنا یقاتیو تحق یمؤسسه آموزش -یدفاع یعلوم و فناور

 ،یانسان یمعمار کیبه جانب  یجمع یو زندگ یخصوص یزندگ یهاعرصه ،(0030) .ستوفریالکساندر، کر و وانایوسیسرج ف،یچرما .00
 انتشارات دانشگاه تهران.تهران:  ،ینیترجمه: دکتر منوچهر مز

 دیشه ریدب تیانتشارات دانشگاه تربتهران:  ،مسکن سالم یبر طراح یدرآمد ،(0031) .میابراه ،یناصرتراب و دباقریس ،ینیحس .02
 .یرجائ

 شیهما نیسوم ،«رانیا یخدمت به جامعه یبرتر در چرخه یجذب استعدادها نگریندهیآ» ،(0031) .محمد مقدم،ینیحس .00
 -21 ف،یشر یسالمت دانشگاه صنعت هایستمیو س یپزشک یپژوهشکده مهندس ،استعدادها در هزاره سوم تیریمد یالمللنیب

 .ماهید 23

 تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ،های آنپژوهی و روشمبانی آینده ،(0030) ظمی، امیر.و نا دیسع ،یخزائ .00

انتشارات تهران:  ،معاصر یفرم و فضا یطراح ندفرآی در هاپنداره و هاانگاره ی: بازنگریطراح یقایآنالوط ،(0030) .محمود ،ییرضا .06
 .واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم

 ، صص00، شماره 0سال  دمان،یچ هینشر ،«مسکن یداخل یفضا یرپذینقش مبلمان در انعطاف» ،(0036) .میمر ،یدربند .01
02- 01 . 

 .یمل یچاپخانه مجلس شوراتهران:  ،ینامه فارسلغت ،(0006) .اکبریدهخدا، عل .01

 ،«یمعمار یآموزش طراح ندینقش پژوهش در فرآ» ،(0031) .مهزاد ان،یالپانی و محمدرضا ان،یبمان و محمد ،یدشهیفیشر .03
 . 32 -30 ، صص2، شماره 2سال  ،شهر تیهو یفصلنامه علم

نامه علوم  هنشری ،«ایران در اجتماعی شناسیآسیب حوزه در شده انجام مطالعات فراتحلیل» ،(0013) اله.رحمت صدیق، .03
 . 103 -67، صص 06شماره  ،اجتماعی

 ی،قرآن و علوم بشر هفصلنام ،«ینید یهااز منظر آموزه یپژوهندهیآ» ،(0030) .الهبیحب جلودار،یمیحل ی ومرتض ان،یعلو .21
 . 001 -021 ، صص2، شماره 0سال 

 یخانواده در ط یالگو راتییمسکن معاصر با توجه به تغ یریپذانعطاف یبرا ییراهکارها» ،(0031) .میمر ،یالخوانساریغرو .20
 . 03 -21 ، صص32، شماره 23دوره صفه،  یفصلنامه علم ،«زمان

 یمسکن آپارتمان یدر طراح یریپذانعطاف یارهایمع یبندتیو اولو یبازشناس» ،(0036) .دهیسپ ،ییآقا و ترایم ان،یغفور .22
 . 10 -00 ، صص0، شماره 21دوره صفه،  یفصلنامه علم ،«رانیا

با  رانیدر صنعت مسکن ا گذاریهیسرما نگاریندهیآ» ،(0031) .دیوح اصل،یرضوان و محمدحسن ،یملک و محمدرضا ،یفتح .20
 -00 ، صص000، شماره 23سال  ت،یریمد پژوهیندهیفصلنامه آ ،«متقاطع راتیتأث سیو ماتر یسینو ویسنار کردیرو یریبکارگ
23. 

 انتشارات طحان.تهران:  ،یحجت دهیوح ،: حامد مضطرزادهانمترجم ،داریدر محالت پا هیپا میمفاه ،(0031) ی.آو دمن،یفر .20
دوفصلنامه  ،«تیمهدو یپژوهانهندهیآ یکارکردها نییتب یآرمانشهر مهدودر  پژوهانهندهیتأمالت آ» ،(0036) .دیسع ،یقربان .26

 .13 -16 ، صص0، شماره 0سال ران،یا یپژوهندهیآ یعلم
 .10 -66 ، صص0، شماره 2سال  ران،یا یپژوهندهیآ یدوفصلنامه علم ،«یشناسمعرفت» ،(0031) .الهنیترک، ع کشاورز .21
 .ثیانتشارات دارالحدقم:  ،یاردکان یمترجم: محمدعل ،اءیاألولتحفه ،(0033) .عقوبیمحمدبن ،ینیکل .21
 ،0، شماره 0 سالآموزش،  یفناور یعلم هینشر ،«ندهیآ هایامروز و چالش یآموزش معمار» ،(0033) .وسفی ،مهلبانییگرج .23

 .200 -220صص 
 نیمجموعه مقاالت شانزدهم ،«مسکن یزریدر برنامه یفیک هایخصشا» ،(0036) .صفر ،یقائدرحمت و رضایعل ،یگروس .23

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. ران،یتوسعه مسکن در ا هایاستیس شیهما
تهران: . چاپ دوم، ساختمان یو مهندس یدر معمار ینانوفناور ،(0031) .احسان ا،ینسروش و ونیکتا زاده،یتق و محمود ،یگالبچ .01

 تهران. انتشارات دانشگاه
 .ثیانتشارات دارالحدقم:  ،ینیحس دمحمدیس :صیتلخ ،الحکمهزانیم دهیگز ،(0031) .محمد ،یشهریر یمحمد .00
 هایدفتر مطالعات و پژوهشتهران:  ،پژوهیندهیآ یبا مبان ییآشنا ،(0033) نگری.ندهیتوسعه و آ هایآموزش و پژوهش مرکز .02

 .یادار
علوم و  پژوهیندهآی تهران: مرکز اول، چاپ ،هاروش م،یمفاه ؛پژوهیندهیآ ،(0033) ی.عدفا یعلوم و فناور پژوهیندهیآ مرکز .00

 دفاع. عیصنا یقاتیو تحق یمؤسسه آموزش -یدفاع یفناور
و صنعت  یمعمار ،یشهر یزیربه برنامه ینظر یکردهایدر رو یپژوهندهیآ یشناسمعرفت» ،(0030) .ابوالفضل ،یمیمق .00

 .010 -16 ، صص03شماره  ،یشهر تیریمد یفصلنامه علم ،«ساختمان
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 انتشارات سروش دانش.تهران:  ،یمعمار ینظر یدر مبان یریس ،(0031) .نیغالمحس ان،یمعمار .06
 ،«یاسالم نیتمدن نو ییو شکوفا یریگمؤثر در شکل شرانیقرآن پ ریدر تفاس یاجتماع شیگرا» ،(0031) .محمد ،یمولو .01

 . 011 -000 ، صص0، شماره 2سال  ران،یا یپژوهندهیآ یدوفصلنامه علم
انداز توسعه، و چشم یآورفن ،یپژوهندهیآ شیهما ،«نیسرزم شیبه مثابه آما یامنطقه ینگارندهیآ» ،(0036) .ریام ،یناظم .01

 .ریرکبیدانشگاه ام
 .یانتشارات نتهران:  ،یرازیترجمه: محمدرضا ش ،یپسامدرن در معمار هایهینظر ،(0031) .تیک ت،ینزب .03
 تیو ترب رتیبص یفصلنامه علم ،«اتیو روا اتیدر آ یپژوهندهیآ گاهیجا» ،(0030) .ساداتنبیقوام، ز و محمود ،یعظوا .03

 . 33 -10 ، صص00، شماره 02سال  ی،اسالم

40. Adam L.K, Lyon D.Y and Alvarez P.J.J. (2006). Comparative eco-toxicity of nanoscale Tio2, 
Sio2, and ZnO water suspensions. 
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 یده ـچک
 

 یدیجد هیاول یهاهر لحظه نمونه ایاست. درسرتاسر دن یساختمان اءینصب اش یبرا دبخشینو یفناور کی یچاپ سه بعد
چاپ  یبرا تواندیکه م شودیدر نظر گرفته م یبه عنوان فناور یشود. چاپ سه بعد یروش ساخته م نیبا استفاده از ا

استفاده کرد؛  یبا چاپ سه بعد توانیکه م یاهی. مواد اولردیقرار گ دهمورد استفا خیمر ایها به صورت خودکار در ماه سازه
 یبدان معناست که، اجزا نیبرآورده کند. ا شودیکه در ساخت و ساز استفاده م یموارد یرا برا یالزامات اساس دیبا

 توانندیدارند و م یبه آن دسترس کیدر محل ساخت و ساز نزد یاند که به راحتساخته شده یچاپ از مواد یهامالت
که در حال حاضر  یساختمان سنت یهانهیه به الزامات با هزبا توج یساختمان اءیچاپ اش نهیمجدداً استفاده شوند. هز

 دیبماند، نبا یرقابت یسه بعد نتیپر نکهیا یبرا ییهامخلوط نیچن کیحال، تکن نیاست. با ا سهیموجود است قابل مقا
گونه  نیدارد.  مشخصه ا ازین یچاپگر به مالت اختصاص هیته یچاپ برا یهاکیتکن یزودنباشد. هر چند اف ادیز یلیخ

 زانیکنترل م ،یچاپ هیچاپ، ثبات شکل هر ال ستمیدر س یریگیپ تیقابل ،یمقاومت فشار رش،یها: زمان گمالت
 یهاقابل استفاده مجدد، در دسترس بودن مواد خام در روش یهاتیقابل ،یبعد هیبا ال وندیاز پ نانیاطم یبرا ونیدراتاسیه

بگذارد.   تمام خواص  یمنف ریتاث طیبر افراد و مح دیچاپ نبا ندیو فرآ افتیقابل باز دیمالت با یساختمان، اجزا یسنت
 یمواد موجود مورد استفاده برا یمقاله بررس نی. در اشودیم نییتع یروش کاربرد افزودن یمالت چاپ توسط دستگاه برا

 یمصالح ساختمان یدر محل ساخت و ساز ارائه شده است. مواد ارائه شده از نظر الزامات فناور یسه بعد اپچ یفناور
 لیتحل نیا جینتا ه،یدر در خصوص خواص مواد اول قیقرار گرفته و با توجه به کمبود اطالعات دق لیو تحل هیمورد تجز

 و ساز استفاده گردد. ساخت یبرا یچاپ سه بعد یدر فناور دیمخلوط بتن جد یممکن است در طراح

 

 یچاپ افزودن ،یسه بعد نتیسازه، پر یدی:ـان کلـواژگ
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 رانیواحد تهران جنوب، تهران، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده هنر و معمار تال،یجید یارشد معمار یکارشناس یدانشجو - 3

 )مسئول مکاتبات( رانیواحد تهران جنوب، تهران، ا ینور، دانشگاه آزاد اسالم امیدانشگاه پ یعلم ئتیعضو ه ،یعمارم یدکترا - 0
a.moshabaki@pun.ac.ir 



 

11 

 

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

12،) 
ن 

ستا
تاب

20
42

ک
د ی

جل
 ،

 

 مقدمه  -1
درابتدا از این فناوری برای . سه بعدی فرآیندی برای ساخت اجسام فیزیکی و سه بعدی بر اساس مدل کامپیوتری است چاپ

انداز طراح را تسریع چاپ سه بعدی روند چشم توسعه فناوری اما شدهای اولیه دستگاه و عناصر ماشین استفاده میساخت نمونه
های روش او از رزین ؛توسط چارلز هال به ثبت رسید 12۹۱در سال  وچاپ سه بعدی استریولیتوگرافی تجاری  فناوری ؛بخشید

در سال  (Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) فتوپلیمری سخت شونده موضعی توسط پرتو نور لیزر قوی بود.
این  ،بود را به ثبت رساند که بر اساس سخت شدن مواد توسط پرتو لیزر (SLS) کارل دکارد اختراع زینترینگلیزری انتخابی 12۹2

 ترین فناوریشود. محبوب های پودری استفادهمحلول بسیار شبیه به استریولیتوگرافی است، با این حال باید از مکمل
مواد  FDM ثبت اختراع شد. در روش 1220در سال  است که( Modeling Deposition Fused(FDM))چاپ سه بعدی

شود. آبجکت الیه به الیه ایجاد می و کندو دما جریان مواد مذاب را کنترل می نازل. شودترموپالستیک توسط نازل چاپگر گرم می
این از  ندشود، سپس ناحیه ایجاد شده باید پر شود. برای حل مشکل عناصری که نیاز به پشتیبانی دارمی ابتدا کانتور شی ترسیم

 موادی را برای پشتیبانی فراهم کند، در حالی که دومی. یک سر چاپ مواد ساختمانی را فراهم میکنندچاپ اضافی استفاده می
 از مواد ترموپالستیک، با مقاومت مکانیکی باال، FDM. تواند محلول در آب باشد یا از عنصر چاپی جدا شودکند که میمی

 اهرمیه وسیله الیه نازکی از کامپوزیت پودری را که ب (3DP)کند. چاپ سه بعدیمیایی استفاده میمقاومت حرارتی و دوام شی
را  وقتی الیه به پایان رسید، غلتک الیه جدیدی از مواد پودریشود. می اسپریگرفته است ر صفحه افقی قرارکه داز سر چاپگر 

دهد تا با پشتیبانی اضافی نیست. ضخامت جسم و استحکام آن اجازه میآورد. در این فناوری نیازی به روی میز دستگاه پایین می
 کند. اجسام ساخته شده با روشهای پیچیده را فراهم میسازه امکان ساختکرد و همچنین خیال راحت آن را از محفظه کار خارج 

(3DP) و  هاشود و سپس از موادب انجام میهستند. برای افزایش استحکام مکانیکی آنها، تیمار مناس شکننده و حساس به آسیب
 (Sobotka, Wrońska, budownictwie, 2015) .شوداستفاده می UV محافظ
این صنعت و چین پیشتاز  شوندسازها در سراسر جهان با فناوری چاپ سه بعدی ساخته می حال حاضر بسیاری از ساخت و در

برای فناوری چاپ وجود ندارد. بنابراین، نویسندگان، بر  های مورد استفادهها و مخلوطاما اطالعات کافی در مورد فرمول. است
ها را ترکیب های مورد نیاز مصالح و مالتهای بتن، سعی کردند ویژگیو تحلیل مخلوط اساس تجزیه و تحلیل موجود و تجزیه

فشاری و  کردن الزامات کلیدی مانند مقاومت استفاده از آن را به عنوان مواد تامین کننده چاپگرها و برآورده که توانایی کنند
همچنین  وباشد این مقاله شامل توضیحاتی در مورد اجراها و مواد مورد استفاده مواد اولیه و مخلوط مالت می. را فراهم کندخمشی

 ,Kaszynka,  Olczyk, Techman) .دهدمی و تحلیل قرار تأثیر اجزای مالت بر خواص مالت تازه و سخت شده مورد تجزیه

atc, 2019) 
 

 فرآیند چاپ سه بعدی در ساخت و ساز -2

 است.( CAD)چاپ عنصر آماده شامل هفت مرحله است. مرحله اول طراحی کامپیوتر مدل سه بعدی گرافیکی فرآیند
 است. STL درک است. معموال این فرمت است که با چاپگر سه بعدی قابل یمرحله بعدی تبدیل مدل آماده شده به فرمت

شود. مرحله بعدی پرینت چاپ جهت اقالم چاپ شده سازگار می قبل از چاپ، چاپگر برای کار و فایل طراحی برای تنظیم مقیاس
 شود. هنگامی که فرآیند چاپ به پایانمدل سه بعدی الیه به الیه با ضخامت مشخص گذاشته می سه بعدی شی است. مواد طبق

تواند منجر فرآیندهای ساختمان می اتوماسیون  ((Apis cor, 2018 .آخرین مرحله تکمیل شی است رسید، چاپگر باید تمیز شود.
شود. عالوه بر های تولید میکاهش زمان ساخت و هزینه محل ساخت و ساز، به کاهش نیروی کار شود که باعث افزایش ایمنی در

 اطالعات دیجیتال، فرآیند اتوماسیون و تولید در ساخت و ساز را سادهاطالعات ساختمان و استفاده از  سازیاین، توسعه مدل
، کانتور Apis-Corکه عبارتند از:  ها در فناوری افزودنی وجود داردهای متعددی در زمینه ایجاد سازهکند. در حال حاضر پروژهمی

 Apis در محل ساخت و ساز کار کند.تواند دارای چاپگری است که می Apis-cor، چاپ بتن شرکت روسی D-Shapeکرافت، 

cor, 2018) ) به گیردچاپگر روی یک پایه )پا( قرار می(. 1تن است)شکل  0متر و وزن آن  5.1متر /  ۱.1متر /  0 اندازه چاپگر .
چاپگر اجازه ، که به است جرثقیل ساختمانی مانند ندارد. کار دستگاهنیاز آماده سازی زمین برای سیستم پشتیبانی خاص  یک
مخلوط برای چاپ بر اساس سیمان . است مربعمتر 1۳0کار چاپگر  فضای. را در داخل و خارج بچرخاند و چاپ کند دهد تا اشیامی

  .است
در این پروژه از  دهد.را نشان می 00و سی  1۱سی سخت شده نهایی از چنین دستور العملی خواصی مانند بتن استاندارد  مواد

 شود، سپس تقویت شده و با بتن پرایجاد می تن الیافی نیز استفاده شده است. فونداسیون ابتدا با کشیدن کانتورژئوپلیمرها و ب
 همکاری. شوددیوارها به صورت زیگزاگ در داخل دیوار چاپ و تقویت می شود. پس از انجام فونداسیون و عایق کاری، خطوطمی

  TM آورد. ژئوسمنتبه ارمغان می در صنعت ساختمان از بتن ای استفادههای جدیدی بردستور العمل Geobeton با شرکت
 ژئوسیلیکات. عالوه بر این، این شرکت بتن ژئوپلیمر خشک -مایع  از دو جزء تشکیل شده است: سیمان پودری ژئوپلیمر و معرف

باالی  شود. ساختار ژئوپلیمری و سطحساخت و ساز در مقادیر سفارشی برای تولید بتن تحویل داده می دهد که دررا ارائه می
برخی از خواص است.  دربرابر آتش یخ زدگی و مقاومدر برابر  کند، بنابراین عایق،مزوپوروزیت جریان هوا را از طریق مواد وارد می
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 دقیقه. 1۹0باالی تا مقداری ، است زمان تنظیم در محدوده بسیار گسترده، قابل تنظیم هستند، مانند تیکسوتروپی یا اسالمپ
 ها و اسیدها هستند.مگاپاسکال و مقاومت شیمیایی در قلیایی 100فشاری باال، بیش از  های ژئوپلیمر نشان دهنده مقاومتبتن

-D  روسیه انجام شد. ها در ایرکوتسکاین آزمایش که یک چسب ژئوپلیمر، ترکیبات مختلف ژئو بتن توسعه و آزمایش بر اساس

Shape, 2018)) 
توسط تیم پروفسور   Crafting Contourپروژه

یافته  بهرخ کلشنویس از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی توسعه
 ،بر روی قاب جرثقیل نصب شده است ای کهاست. وسیله

مناسبی را برای تامین مدیا  هایبازوی اضافی ربات کانال
ها دشوار است، نصب آن و عناصر ساختاری افقی که چاپ

این فناوری چاپ سه بعدی شامل کاربرد افزودنی  کند.می
ماله اجازه  ای است. استفاده ازمالت سیمان با سر ماله

های سطوح جانبی را که در نتیجه دهد تا ناهمواریمی
کند. در حال حاضر  شود، صافها ایجاد میفزودن الیها

قادر به ساخت افزودنی یک دیوار ساختاری با اندازه کامل، 
 ,Sobotka, Wrońska). مواد است با حداقل مصرف

budownictwie, 2015 Lim, Buswell, 

Austin, Gibb, Thorpe, 2012)) 

 
در شهر  ۷۱۱۲فرآیند چاپ ارائه شده در فوریه  -۱ عکس

 ((Apis cor, 2018استوپینو با چاپگر سه بعدی ساخت و ساز

 فرآیند رسوب را با استفاده ،از پودر با استفاده این چاپگر (.0تواند ساختارهای یکپارچه را چاپ کند)شکل می  Shape-Dچاپگر
 چیدمان در این روش فرآیند چاپ شامل(Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012) کند.از یک چسب خشک می

شده بر روی سطح شیب دار  توسط نازل نصبیک اهرم  اده ازاستفضخامت مناسب مصالح ساختمانی، متراکم شدن الیه و  با
 ,Lim, Buswell, Austin, Gibb) .شوداستخراج می باشد. پس از اتمام فرآیند چاپ، شی چاپ شده از بستر پودر شلمی

Thorpe, 2012)  متر و میلی 5تا  0.0شود. از های مختلف استفاده میدر فرآیند چاپ میکرو بتن سیمانی از موادی با دانه بندی
ماده خام  (Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012) های آب یا سیمان انجام داد.توان با محلولمی اتصال مواد را

توان از مواد بازیافتی های رسی خرد شده و سرامیک باشد. همچنین میبی اثر ممکن است: سنگ خرد شده، ماسه، شن، سنگدانه
های ذکر شده در باال که تقویت شده مانند: شیشه، خرده چوب خرد شده، پالستیک، مواد تخریب، الستیک، گچ یا مخلوطی از دسته

های بی اثر: های دستهاف: طبیعی، شیشه، بازالت، پلیمر یا فوالد، به عنوان چسب مایع و از معرفاستفاده کرد و توسط الی
های مبتنی بر سیمان پرتلند، سیمان سورل یا ژئوپلیمرها، پرایمرهای پلیمری)اورتان، سیلوسان، وینیل با نمایش سوسپانسیون

 ((D-Shape, 2018 .شوداهرم( استفاده می PBB, PPCفنولیک 
 

 
 ((D-Shape, 2018 صخره مرجانی)در سمت راست( -در سمت چپ( و شی چاپ شده  (Shape-D چاپگر ۷- شکل 
   

انجام  (Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012) توسط دانشگاه الفبورو  (چاپ بتن)های پروژه آزمون
بر  و سر چاپ  متر ارتفاع ساخته شده 0.5متر عرض،  0.0 متر طول، 0.5از قاب فوالدی با ابعاد  شود. نمونه اولیه دستگاه چاپمی

آماده ، هاکرد: آماده سازی داده توان در سه مرحله توصیففرآیند چاپ را می (۳)شکل .روی نوار افقی متحرک نصب شده است
متر میلی 2گیرد تا از طریق نازل چاپ با قطر خارجی قرار می مخلوط آماده شده در پمپ روی سکوی ؛سازی مخلوط بتن و چاپ

 ,Lim, Buswell) .گیردکند که در باالی چاپگر قرار میبافر کوچکی را فراهم می تغذیه شود. راه حل پیشنهادی مخزن

Austin, Gibb, Thorpe, 2012) برای  شود. مواد مبتنی بر سیماناین پروژه از دو نوع متریال برای چاپ استفاده می در
کند. در این پروژه شود، در حالی که مواد مبتنی بر گچ به عنوان ماده پشتیبانی برای عنصر چاپی عمل میاستفاده می ساخت عناصر

های کندکننده به عنوان افزودنیه است. شد استفاده 100٪ از مواد گچ به دلیل حذف آسان مواد، استحکام مکانیکی کم و بازیافت
 ,Lim) .کنند و کارایی ثابتی از مواد در طول تولید به دست آورند شوند تا زمان مورد نیاز را فراهممی اجزای مخلوط اضافه

Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012) 
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 ,Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe) سیستم چاپ بتن)در سمت چپ( و نیمکت چاپی)در سمت راست( -۳شکل

2012) 
  

متر میلی 0با حداکثر اندازه دانه  ایاز ماسه(Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012)   داده شده در مقالهشرح  تحقیق    
ده است. خاکستر بادی و غبار سیلیس غیر فشرده استفاده ش ،CEM I 5.50 اجزای اتصال از سیمان  کند. به عنواناستفاده می

و  و استحکام مواد اضافه ان کننده مبتنی بر پلی کربوکسیالت برای افزایش کاراییهمراه فوق روبه خشک مخلوط آب  اجزای برای
ه برای به دست آوردن زمان باز مناسب، کندکننده بر پایه آمینوتریس)متیلن فسفونیک اسید(، اسید سیتریک و فرمالدئید اضافه شد

ه های آلومینیوم و دی اتانول آمین انجام شدها، نمکونیک شتاب دهنده مبتنی بر سولف همچنین با استفاده ازنیز . مطالعات است
انقباض و تغییر  متر است که برای کاهشمیلی 1۹متر و قطر میلی 10به طول  حاوی میکروالیاف پلی پروپیلن بتن همچنین  .است

 (Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012) .شکل در حالت پالستیک طراحی شده است
 

 های اجزای مخلوط برای چاپ مواد افزودنیویژگی -3

داده  با جزئیات توضیحها در آنها و مواد استفاده شده ساختماندر های پرینت سه بعدی های ارائه شده از پروژهنمونه     
رهای سه بعدی برای تواند در چاپگمی کهاست های مورد نیاز مخلوط مالت را فراهم نشده است، اما امکان تجزیه و تحلیل ویژگی

های تحقیقاتی ذکر شده در مقاله، بیشتر از مواد مبتنی بر سیمان چاپ اشیاء ساختمانی استفاده شود. برای پرینت سه بعدی، تیم
 هابرای پرینت سه بعدی باید با چاپگر سه بعدی سازگار باشد. در ترکیب بتن مدرن، افزودنی استفاده کردند. البته مواد مورد استفاده

 .شودمی ها به آن اضافهها، سیمان و آب وجود دارد برای بهبود خواص انتخابی مالتبه همراه سنگدانهایی که هافزودنی و
(Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) توانند به طور قابل توجهی خواص مالت تازه یا سخت شده ها میافزودنی

های تازه و مالت برای چاپ سه بعدی، باید مراقب بود که مالت با فرضیات عملکرد مالتمخلوط  را تغییر دهند. هنگام طراحی
توجه داشت که چه چیزی بر کارایی و زمان  سخت شده مطابقت داشته باشد. در طراحی ترکیب مالت، به ضرورت اکستروژن باید

 ,Kaszynka,  Olczyk) .شی استمقاومت فشاری و خم گذارد. خواص کلیدی بتن سخت شدهباز بودن آن تأثیر می

Techman, atc, 2019) های گرانول شده در کوره بلند، خاکستر گیرد: سربارهبرای تولید بتن مورد استفاده قرار می موادافزودنی
 .وندشو پودرهای سنگ: پودرهای سنگ آهک و کوارتز که به عنوان اجزای غیرفعال شیمیایی در نظرگرفته می دود سیلیس بادی،

(Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) 
آن تعیین  کاربرد گسترده آن به دلیل ظرافت باال، ترکیب شیمیایی و فازی و همچنین فعالیت پوزوالنی -خاکستربادی      

کند. یرا به طور قابل توجهی کند م بخشد و روند سخت شدن مالتشود. خاکستر بادی کارایی مخلوط مالت را بهبود میمی
یابد. خاکستر بادی با محتوای باالی زغال سنگ کاهش می به نسبت مقدار سیمان جایگزین شده با خاکستر بادی بتن انقباض

دهد. خاکستر بادی ها را کاهش میهای فوق روان کنندهبه ویژه هوادهی، نرم کننده کارایی مواد افزودنی شیمیایی، نسوخته،
 سرباره (Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) .بخشدفرآیند پمپاژ آن را بهبود میکارایی مخلوط و  سیلیکونی

 یک محصول جانبی آید که به عنوانبندی شده زمینی از سرد شدن سریع سرباره مایع به دست میکوره بلند دانه
 0.1٪کند که نباید از یاب آن را تسهیل میکه آس شود، با عواملیسپس آسیاب می و در تولید آهن خام در کوره بلند تشکیل

 تر است و بتن را در رابطه با خاکستر بادی به طور موثرتریتجاوز کنند. سرباره فعال درصد جرم سرباره 0اجزای آلی نباید از  و
 (Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) .کندآب بندی می

های فضای بین دانه فلزی یا آلیاژهای آن است. گرد و غبار سیلیس با پر کردنسیلیس محصول جانبی تولید سیلیکون  دوده
 درصد)به عنوان افزودنی( توده سیمان، ۳تا  0 کند. استفاده از غبار سیلیس به مقدارسیمان، ساختار بتن را آب بندی می

 دهد که از خروج آببا آب یک سل تشکیل می در بهبود کارایی مخلوط همراه با ویسکوزیته تأثیرمفیدی دارد. گرد و غبار سیلیس
با استفاده  بخشد. بیشترین اثرات مفیدها را بهبود میکند. پودرهای سنگ کارایی مالتشدن جلوگیری می از مخلوط در حین فشرده

عنوان یک سنگ رسی، خواص  شود. بنتونیت بههای آهکی کم کریستالی حاصل میاز پودرهای به دست آمده از سنگ
آلومینوسیلیکات است که تحت تأثیر آب متورم شده و  حاوی ًً بخشد. این ماده عمدتایکسوتروپیک مخلوط مالت را بهبود میت
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های مصنوعی چسبندگی قابل رزین (Ma, Wang ,2017)(Jamroży, 2015)  .دهدها را چندین برابر افزایش میحجم آن
مناسب انتخاب شده از رزین، کارایی مالت و همچنین استحکام  یک ترکیب دهند.توجهی با سنگدانه و مالت سخت شده نشان می

مواد افزودنی بهبود یک یا  نقش (Ma, Wang ,2017)(Jamroży,  2015) .بخشدمی مکانیکی و خواص فیزیکی را بهبود
م طراحی مالت برای چاپ سه شوند. هنگاجرم سیمان اضافه می 5٪چند ویژگی مالت یا بتن سخت شده است. در حین اختالط تا 

یکی را بهبود بخشد و دیگری را بدتر  تواندمیاثرات تغییرات ناشی از مواد افزودنی تمرکز کنید، که  بعدی، مهم است که بر روی
تشکیل یک الیه آب بین  دهند کهمی های سیمانمنفی به  یهای مصنوعی هستند که بارها بر پایه رزینفوق روان کننده کند.
یابد. ها، کارایی مخلوط بهبود میبین مولکول کنش نیروهای الکترواستاتیککند. به دلیل برهمهای سیمان را تسهیل میدانه

تر است و مخلوط مالت یابد. فرآیند خیس کردن سنگدانه و چسب آسانآب کاهش می اصطکاک داخلی مخلوط و کشش سطحی
 (Ma, Wang ,2017)(Jamroży, 2015) .شودتر میپالستیکی

 مشکلو دارد  ها)تا حدی( بستگیفوق روان کننده مناسب به خواص سیمان و همچنین به مواد افزودنی و سنگدانه انتخاب
  (Ma, Wang, 2017)(Jamroży, 2015) .در انتخاب ناشی از تفاوت بین خواص چسبنده و فوق روان کننده است

 کنند،می کنند، فقط آن را کوتاهواکنش اتصال شدید ایجاد نمی در د،کننموادافزودنی که سخت شدن را تسریع می
مقاومت مالت در طول زمان طراحی  ها برای افزایش دینامیک افزایششود. این افزودنیکه باعث تسریع دوره سخت شدن می

مالت داشته باشد. در حین چاپ  اینکه تاثیر منفی بر مقاومت نهایی شود، بدوناند. روند افزایش مقاومت اولیه تسریع میشده
 .اولیه مالت برای جلوگیری از الیه برداری و متالشی شدن ساختار چاپی بسیار مهم است های متوالی جسم، مقاومتالیه

(Jamroży,, 2015)(Ma, Wang, 2017) شوند که در طول فرآیند چاپ، حمل و های کندگیر به این دلیل استفاده میافزودنی
پیوند باعث  های مالت خاص نیاز است. عقب افتادنبه دست آوردن پیوند مناسب بین الیه برد و برایزیادی می مخلوط زماننقل 
مثبتی بر فرآیندهای پمپاژ و چاپ دارد.  تری حفظ کند که تأثیرشود که مخلوط حمل شده نقدینگی خود را برای مدت طوالنیمی

 ,Ma, Wang)(Jamroży, 2015) .ده مقاومت اولیه کمتر و معموال ًسخت شدن کندتر استبتن با افزودنی بازدارنده نشان دهن

در قوام طراحی  ها بدون ایجاد تغییرات قابل توجهیهای اصالح کننده ویسکوزیته برای افزایش ویسکوزیته مالتافزودنی (2017
شوند. باید به فناوری تغذیه استفاده می های خود متراکمبخصوص در مخلوط ،ها معموال ًبرای از بین بردن جداسازیاند. آنشده

 .مخلوط، افزایش ویسکوزیته نیاز به فشار پمپاژ باالتری دارد به چاپگر سه بعدی توجه شود، زیرا در حین پمپاژ مخلوط
(Jamroży,, 2015)(Ma, Wang, 2017) 

 

 کندمیهای خاص را مخلوط چاپ افزودنی شرایط و ویژگی -4
توان اصول می های ساختمانی،براساس تحقیقات قبلی و تجربیات فناوری پرینت سه بعدی در ساخت و ساز به ویژه سازه

ها، به از اجراها، شرایط و انواع مختلف ساختمان باید بسیاری (.0)شکل ترکیب مخلوط مالت و خواص مورد نیاز آن را تعیین کرد
و ساز را در نظرگرفت. در حالی که طراحی مخلوط مالت در نظر گرفته شده برای استفاده از  ویژه شرایط خاص محل ساخت

 .کندباید توجه داشت که این مخلوط معیارهای پذیرفته شده و فرضیات طراحی را برآورده می سه بعدی است، چاپ فناوری
(Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019)  

بستگی دارد: مواد اولیه،  طراحی شده و مورد استفاده در فناوری چاپ سه بعدی برای ساخت و ساز، به سه عامل متقابل مواد
هایی نیز توجه شود که شی ساخته شده باید داشته به ویژگی های تولید. در طراحی چنین متریالی، بایدهای کاربرد و روشروش

 دارد. طراح باید به مواد اولیه موجود در محل در نزدیکی محل ساخت توجه کند باشد و امکان چاپ توسط چاپگر داده شده وجود
ترکیب  ولید شی است، زیرا برها منطقی باشد. ترکیب مخلوط نیز تحت تأثیر شرایط آب و هوایی در محل تآن تا هزینه حمل و نقل

گذارد. آیند نیز بر فرآیند چاپ تأثیر میهای داده شده به دست میگذارد. مدت زمانی که پس از آن ویژگیو شرایط بلوغ آن تأثیر می
 تولیددارد. ترکیب مواد نیز به هزینه  رابعدی مصالح ساختمانی  هایهمچنین بستگی به روش تحویل مصالح و زمان اعمال الیه

همانطورکه در باال گفته شد، هنگام طراحی و  (Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) .بستگی دارد ،یک شی معین
گذارد. توجه آن توجه کرد که بر امکان و کیفیت شی چاپ شده تأثیر می انجام پرینت سه بعدی از مخلوط مالت، باید به خواص

جریان پذیری مخلوط، اکسترودپذیری، پایداری شکل چاپ شده، زمان اتصال، مقاومت و جمع  مانند:ویژه باید به پارامترهایی 
 (Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) .بتن شود شدگی

و جریان آن در حالت تازه های اختالط تنظیم رئولوژی مخلوط جریان پذیری مخلوط به پمپاژ مخلوط در طول تغذیه و سیستم
 منجر به سیالیت بهتر کند کههای مخلوط کمک میتر دانهبندی متراکمبسته ،ه دلیل توزیع گسترده اندازه ذرات تضمین می شودب

بر  تواند ویسکوزیته مخلوط را افزایش دهد که. الزم به ذکر است که کسر گرد و غبار زیاد)افزایش اصطکاک بین مولکولی( میشود
توانایی مخلوط برای  اکسترودپذیری (Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) .ذاردگسیالیت آن تأثیر منفی می

برای به دست  .و قوام مخلوط تأثیر اساسی بر اکسترودپذیری دارد کارایی .های کوچک در سر چاپ استها و نازلانتقال روی لوله
 ,Kaszynka) .طراحی بتن خود متراکم و بتن پاششی طراحی شودبتن باید مطابق با اصول  آوردن اکسترودپذیری خوب مخلوط،

 Olczyk, Techman, atc, 2019) حفظ شکل چاپ شده پارامتر مهم دیگری است که باید توسط مخلوط پمپ شده  توانایی
فشار  تحت یی کههانازل های چاپ شده مواد باید شکل خود را به وسیلهالیهدر نظر گرفته شود.  برای چاپ سه بعدی مورد استفاده
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سخت شده است. ثبات شکل با  اعمال شده حفظ کنند. پارامتر تعیین کننده استحکام اولیه مخلوط که توسط چاپگر های بعدیالیه
ریز شدن مخلوط را کاهش  توانند سراصالح کننده ویسکوزیته می هایشود. افزودنیتضمین می های ریز و شنافزایش مقدار دانه

 (Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) .بخشند را بهبود پایداری ساختار چاپی داده و
 

 
 (Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) ساختمانی برای چاپ سه بعدی و الزامات خواصترکیب مصالح -۴ شکل

    
( زمان باز کردن)که بر امکان اکستروژن تأثیر می گذارد، به  گذارد. کاراییتنظیم بر امکان اختالط در حین چاپ تأثیر می زمان

یا  و شودهای تغذیه چاپگر میکندتر شدن جریان مخلوط در سیستم تر شده و باعثنیاز دارد. در غیر این صورت، مواد سفت طوالنی
 گیریتواند بر شکلکند، اما میها کمک میکند. عالوه بر این، باز بودن طوالنی مدت به اتصال مواد بین الیهچاپگر را مسدود می

 های متوالی مواد بهر، هنگام گذاشتن الیههای اعمال شده باالتعناصر چاپ شده تأثیر منفی بگذارد. برای حفظ شکل و بار الیه
 زمان اتصال کوتاهی نیاز است. استحکام و سفتی شکل چاپ شده به دلیل افزایش چگالی ماتریس حاصل از استفاده از پودرهای

کیفیت  آید. استحکام مخلوط نیز تحت تأثیر نسبت آب به سیمان، کالس مقاومت سیمان،ریزتر نسبت به سیمان پرتلند به دست می
اولیه شروع شود.  . انقباض بتن ممکن است در دوره اتصال و همچنین در دوره سخت شدناست ها و وجود مواد افزودنیسنگدانه

های خارجی و آب از الیه گذارد. انقباضات ناشی از تبخیرانقباض به طور قابل توجهی بر دقت ابعادی و پایداری اشیاء چاپی تأثیر می
هستند که در معرض تأثیر  یابد. عناصر چاپ شده دارای سطح بسیار بزرگتریثر گرمای هیدراتاسیون افزایش میتغییرات دما در ا

توجه داشت که انقباض  شرایط محیطی در رابطه با عناصر ساخته شده با قالب قرار دارند. در هنگام طراحی باید به این نکته
در  یابد. عناصر چاپ شده کهتغییرات دما در اثر گرمای هیدراتاسیون افزایش میهای خارجی و انقباضات ناشی از تبخیر آب از الیه

در هنگام طراحی  .قرار دارند دارای سطح بسیار بزرگتری در رابطه با عناصر ساخته شده با قالبهستند  معرض تأثیر شرایط محیطی
 .یابدها افزایش میظرافت سیمان و دانه بندی سنگدانهجمله با افزایش مقدار آب در  از باید به این نکته توجه داشت که انقباض

(Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) 
 

 گیرینتیجه -۵

مختلف تولید اشیا چاپ  هایفناوری چاپ سه بعدی در صنعت به جهش بزرگ فناوری کمک کرده است. به لطف روش توسعه
 .های تولید معمولی دشوار بودکند که قبال ًانجام آن با روشپذیر میهای اولیه را امکان آزمایش روی نمونه ،سه بعدی

(Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019)    مقاله بر روی فناوری چاپ سه بعدی که در حال حاضر در ساخت و  این
را  د فرآیندهای سنتی ساختمانتوانشود تمرکزدارد. چاپ سه بعدی مخلوط مالت روشی امیدوارکننده است که میساز استفاده می

های ایجاد یابد. هزینهو تقاضا برای نیروی کار کاهش می یابدمتحول کند. ایمنی ساختمان از طریق اتوماسیون بسیار افزایش می
دی تر باشد. مسئله اساسی در پرینت سه بعتواند بسیار ارزانهای سنتی ساختمانی میاشیاء ساختمانی جدید در مقایسه با روش

از جمله: منشا بیولوژیکی،  اند،ها، به جز چاپگر، مواد مورد نیاز چاپ است. بسیاری از مواد جدید در حال حاضر توسعه یافتهساختمان
رسد که برای هر پروژه کند. با این حال، به نظر میفوالد، چوب و پالستیک، که امکان چاپ افزودنی محصوالت را فراهم می

  ,Kaszynka) .یک ترکیب جداگانه از مخلوط چاپ طراحی شود ه سازی در فناوری چاپ افزودنی،طراحی شده برای پیاد

Olczyk, Techman, atc, 2019) های خاصی باشد. با طراحی شده برای چاپ شی اول از همه باید دارای ویژگی مخلوط
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دیگر،  استانداردهای الزم مانند استحکام، حفاظت در برابر آتش و غیره را داشته باشد. از طرف باید  توجه به اینکه کل ساختمان
مواد استفاده از  ها باید مطابق با مفهوم توسعه پایدار، یعنی صرفه جویی در منابع تجدیدناپذیر انتخاب شوند.مواد اولیه تولید مخلوط

ممکن  همچنین شرایط اجرا، از جمله شرایط آب و هوایی، شود.می هامالی هزینهبه حداقل رساندن احت باعث زائد قابل بازیافت،
 (Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc, 2019) .های مورد نیاز مخلوط مورد استفاده تأثیر بگذارداست بر ویژگی

 وسیعی کنترل کرد ر محدودهها را دتوان آنهای قابل چاپ سودمندی باشند که میچاپ باید دارای ویژگی هایمخلوط
 کرد. تهیه یک ماده سازگار برای چاپگر سه بعدی ها را برای بهبود عملکرد در طول فرآیند چاپ سه بعدی اصالحهای آنو ویژگی

گذارد. تجزیه و تحلیل دقیق های تازه و سخت شده تأثیر میبر خواص مالت در مقیاس بزرگ کار دشواری است. عوامل مختلفی
 توصیه ًً های چاپی قطعاها و مواد افزودنی منفرد بر کارایی مخلوطها به دلیل اثر افزودنیمکانیسم در نظر گرفتن خواص و

سه بعدی از مخلوط مالت  چاپگر اگرچه این فناوری در مرحله آزمایشی است، پرینتاین های شود. همچنین با توجه به قابلیتمی
 ,Kaszynka,  Olczyk, Techman, atc) .دهد پتانسیل بخش ساخت و ساز را افزایشتواند انقالبی را ایجاد کند و می

2019) 
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  انهیدستکند در خاورم یمعمار یلیتحل یقیتطب یشناس وهیش

گورمه  یو روستا رانیا جانیکندوان آذربا ی: روستا ینمونه مورد
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  16861کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

با عوامل  همسازی مبتنی بر تدبیر و پیشه ی یمعماربه  ،خود یکالبدروانی و  در تأمین نیازهای ادوار مختلف،انسان در 
نسان ا ساییتکامل شناسیر از  نوعی تفکر حاصل ،یدستکند صخره ا یمعمارداشته است. اندیشه  ای توجه ویژه ،یطیمح

 یمعمار در واقع فضایی غیرصریح است که حسی خاص از محصوریت را پدید می آورد.. استخود اطراف  طینسبت به مح
بدون کاربرد  که پیوسته بومی است معماری مجموعه کیعنوان ه ب و منجمله ایران و ترکیه انهیدر خاورم یصخره ا

آثار معماری  .می باشد ییبسزا تیاهم یدارا تجربیاتی آن،سیرتحول و  یمعمار دانش از جهتمصالح افزوده خارجی و 
 بصری شباهت بسیاری باو به لحاظ  یعیطب ها و اشکفت هایغارفرم و فضای از  الگو پذیرفته ،هیو ترک رانیدستکند در ا

ان ها کوهست بیدر دشت های مسطح، دامنه و ش ،نیزم در سطوح فوقانی و تحتانی ییبه صورت فضاهادارند. که آن ها 
توان  یم به ویژه در ایران و ترکیه، ،انهیدستکند در خاورم یمعمار های وهیش و بررسی لیبا تحل. شده اند ، حفاریدره ها ای

مقاله،  قیروش تحق .افتیدست  گورمه یو روستا کندوان یروستا یمعمار شیدایثر در پؤم یعوامل کالبدقیاس به 
در  یا انهیو مطالعه منابع مکتوب و را یبررس قیاطالعات از طر یا گردآورباشد که ب یم ی و موردکاویلیتحلتوصیفی 

   مرتبط با موضوع انجام شده است. یها تیو وبسای پژوهش علمی یها هینشر ،یو عموم یتخصص یکتابخانه ها
 

 

 هیگورمه کاپادوک جان،یکندوان آذربا انه،یدستکند، خاورم یمعمار یدی:ـان کلـواژگ
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)پیاپی:  9هشتم، شماره سال 
 ، جلد یک1041تابستان  (،92

 مقدمه  -1
گوناگون  یطیمح با عوامل یسازگار لهیبه وس یو شهرساز یمعمار در خود را یکالبد یازهایانسان در گذر زمان همواره ن

ی است که نوع یصخره ا ینمونه ها، معمار نیا ازی کیهموار نموده،  ژهیو یعوامل جادیرا با ا یخارج سخت طیپاسخ گفته و شرا
گونه بناها به نظر  نی. اباشدی م عتیبا طب یبشر یسکونتگاه ها قیتلف حاصل، ودش یمنحصر به فرد و خاص محسوب م یمعمار

: 1138، یپورماف.)اند را جهت ساختن آن به کار گرفته شان تیشده اند که همه هوش و حواس و ظرف ساختهی ساده توسط مردمان
را در  ژهیاستثناء و راهکار و یصالح نوعمثبت و پر، بدون مصرف م نةیزم کیدر  یسازی منف قیاز طر یمعمار یفضا ساخت( 2

 یهای دگیچیاز پ یمعمار نیا ی. شناخت کالبددهدی آن را نشان م شتریشناخت ب تیو اهم .کندی م جادیا یمعمار جیرا فیتعار
. باشندی م یتنوع و روابط خاص یآن مؤثر هستند، دارا یکالبد یریگ که بر شکل ییها چرا که مؤلفه است برخوردار یخاص

 نیو ساختار بنا با استفاده از جورچ یمصالح و ساخت عناصر معمار دیاست که از روند تول یمعمار ازی ا دستکند گونه یمعمار
( معماری 2: 1136، یمنگل).گرددی م جادیپر ا یعیبستر طب کیفضا در دل  کیبا حفر  بلکه د،یآی کردن مصالح به دست نم

( 2: 1133سعی شده در تطابق با محیط پیرامونی شکل بگیرد.)امینی گوهرریزی،  دستکند در واقع یک معماری بومی است که
ها در ساخت و تولید و شیوه های بهره وری  آن زندگی روستایی و نوع نگرش روستاییان به جهان و طبیعت و نیز امکانات و دانش

 و مکمل بین خود، با حداکثر کارآیی وسادگی و برقراری رابطه ای منطقی  رعایت محیط، در عین یباعث می شود که اجزا
های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آن است، از  ارزش از یکالبدی روستا که بازتاب-شکل گیرند. همچنین، سازمان فضایی مطلوبیت

از صخره ای( برگرفته  علت اصلی انتخاب روستای کندوان وجود نوعی معماری خاص)معماری پذیرد. یهمین نحوة کارکرد تأثیر م
کندوان را می توان در  یروستا یمهم ترین ویژگاساسی دارد.  منظر بومی آن منطقه بوده است که در شکل دهی این روستا، نقش

که  یا گونه به بومی منطقه و ساختار کران ها)صخره های مخروطی شکل( مشاهده کرد، طبیعت ایجاد فضا و پیروی اجباری از
شود که از کمترین  یاند. در کندوان، تالش م برگزیده ضاها عملی و آسان ترین راه بهینه راروستاییان در ساخت و استفاده از ف
 ارتفاعات کندوان از مرکز به سمت شرق و از آنجا به سمت یگیرد. به طور کلی، روستا صورت فضا، بیشترین بهره برداری ممکن

شرقی)با ساختاری سالم تر و بلندتر( و نیز استفادة بیشتر از غربی توسعه یافته که بهره وری و شرایط مساعد در کران های قسمت 
منفردی  اتالیه یا قطع( روستای گورمه، 8ـ  2: 1181)اکبری و بمانیان،( از دالیل آن بوده است.آفتابی انرژی خورشید)نور و گرما
 بسیاری از آن تر است، ان عجیبساخته دست انس فرسایش از خود مقاومت نشان داده که از هر مجسمه از سنگ آذرین در مقابل

 ها در عمق سنگ آمده، حفره های در و پنجره اتاق تراشیده شده و به صورت خانه و محل زندگی در ها به وسیله ساکنین منطقه
چشم می خورد و ه زیادی ب بین مجموعه کندوان و گورمه نکات مشابهمی دهد.  سخت، روح پرتالش و زحمت مردمان را نشان

یک  بطور کلی کندوان در تجزیه و تحلیل آن می پردازیم. بطور خالصه به ادامهزمینه وجود دارد که در  قضاتی نیز در اینالبته تنا
عوامل تشکیل دهنده  آورده است. گورمه در وسط یک دشت بزرگ، سر از زمین بر منطقه کوهستانی قرار گرفته است. درحالی که

گورمه،  در حالی که در .تشکیل یک واحد بزرگتر را داده اند ی چند واحد، با همدیگربسته شده و حتی گاه بهم کندوان کامالً
کوه بزرگ را حجاری کرده اند،  اند و در قسمتی از گورمه که یک قسمت از یک افتاده مخروط ها اغلب تک تک و از هم جدا

. جهت مخروط ها مین شده است نه ازأونی تاز لحاظ واحد مسک و این یکپارچگی فقط زیادی از آن حاصل شده واحدهای مسکونی
 (8و1: 1188 ،یسنائ )گرجی مهلبانی،

 

 قیسؤال تحق -1-1
 ییو تفاوت ها تشابهاتچه  هیگورمه کاپادوگ یو روستا جانیکندوان آذربا یروستا یمعمار شیدایدر پ یثر کالبدؤعوامل م

 دارند؟

 

 پیشینه پژوهش -2
ایران صورت  باره معماری دستکند و صخره ای، منجملهدر مشروح و فراگیرعات طبق بررسی های انجام شده تاکنون مطال 

         در ارتباط یمنابع اندک ،یدر مقاالت و اسناد کتابخانه او با توجه به وجود محدودیت های مطالعاتی  یبه طور کلنگرفته است. 
ورت تخصصی در پژوهش خود به مطالعه بررسی معماری ( به ص1130محمدی فر و همتی ازندریانی) دستکند وجود دارد. یمعماربا 

، سنائی گرجی مهلبانی( به گونه شناسی معماری دستکند اشاره کرده است. و 1134دستکند در ایران پرداخته اند. مهناز اشرفی)
( در 2446)P. Yıldızداشته است. و همچنین می توان به پژوهش های  معماری همساز با اقلیم روستای کندوانپژوهشی درباره 

 یبه عنوان مبنا عتیاز طب استفادهی خیجنبه تار به هیترک در «هیکاپادوک نیخانه غارنش» لیتحلبه ، 81جلد WIT مطبوعات 
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برش  یو ساخت مکان ها یاز طراح ینمونه ا، به 2د، جلیفرهنگ نیدرک ب( در 2412)Z. Ozlem Parlak Bicerی و طراح
 . پرداخته شده است هیکاپادوکسنگ در

 

  انهیدر خاورم یصخره ا یبوم یمعمار گاهیجاـ 2
جهت کار  صخره فقط با انتخاب کیبه طور اتومات ییستایدر تمام مسائل ا از آثار معماری است که یصخره ای نوع معماری

 کاری از آنشود و تنها شمه آش یم محدود یفضای داخل کیدر داخل غارها منحصراً به  ساتیتأس نکهیاست، نظر به ا دهیحل گرد
)معماری بدون معماری دستکند و صخره ای را در زمره، یرنارد ردفسک. بنباشد ایباشد  وانیممکن است دارای ا است که ییها

 دیتول یمل اصلعا فضاها غالبا کندن و کاستن از صخره، دیو تول جادیا است که در نیچن قتاًیقلمداد نموده است و حقمعمار( 
را وسعت  حفره جیشود و به تدر جادیا یا حفره ،یاساس هرگاه در صخرها نیهمبر  (33: 1130ران، )محمدی فر و همکا.فضاست

. این نامند یصخرها م یرا معمار عتیمبارزه انسان با طب نیا شود، جادیا رهیآرامگاه و غ ایمثالً خانه  اج،یتا فضاها مورد احت میده
.)ستارنژاد و اند ها سخت کنده شده صخره که تماماً در دل شود یم دهیمقابر د دژها و معابد، منازل و در دهکده یمعمار

 ( 1: 1136همکاران،
 

 ی آنژگیو و یصخره ا یمعمار یریشکل گعلل  -2-1
عوامل  طیمح نی. در ااست یعیی طبها و در خدمت گرفتن صخره عتیبا طب انسان جدال از صحنه یمعماری دستکند حاک

 هیمناطق کوهپا دیبارش و سرمای شد حفاظت در برابر. انتخاب شده است یعیعوامل کامالٌ طب نیب از انسان ستیز طیکالبدی مح
 گونه معماری در مناطق مختلف نیا رییگ در شکل مؤثر از عوامل یکی دیترد یها ب دمای مطبوع در تابستان و ای در زمستان

 عوامل مورد ریاز سا شیب یعیو حوادث طب واناتیح ها، مسکن در برابر هجوم انسان یی دفاعها جنبه نوع معماری نیدر ا. است
بشر  قتیحق در کرده و فایا یها نقش بزرگ تمدن ملت خیتار بازسازی نشدن معماری دستکند در رانیجاودان ماندن و و. نظر است
از  شتریند( باری دستکگردد نه جزء معم یم ای از آثار دستکند محسوب )گونهبرجسته نقوش فرهنگ خود به معماری و خیاز نظر تار

 یو مذهب ینیصخره ای، ساختار د معماری انسان در مکاتب مختلف بر لیتما گریاز علل مهم د. است ونیمد یمعمول معماری
 فلسفه توان نام برد که یرا م ینمود، از جمله مهر پرست یم جابیها را ا آوردن به صخره ها و کوهستان روی جامعه بود که

  (421ـ144: 1130)محمدی فر و همکاران، می گردد. چهره آن به صخره مربوط نیتر مقدس شیدایپ
 اشاره شده است: یمعماری دستکند و صخره ا یریعوامل شکل گ نیتر در نمودار به مهم الًیذ

 
 111: 1931محمدی فر و همکاران، )منبع: یصخره ا یا معماری دستکند و یریشکل گ للع (1) نمودار شماره

(دگاننگارن:یگردآور

 
 

 نیا شیدایباشد که درباره علل پ یم طیو سازگاری با مح یاز تالش های انسان در جهت هماهنگ یکیمعماری دستکند 
 . و اقتصادی آن منطقه پرداخته شود یاجتماع ،یاسیس ،یدر بستر اوضاع فرهنگ یمیو اقل ییایجغراف طیبه شرا یستیمعماری با

 

 صخره ای  یمعمار یگونه شناس -2-2
ساساً شناخت نوع بستر طبیعی، موقعیت آن و نوع دخل و تصرف انسان در آن، به عنوان معیارهای تأثیرگذار قلمداد می کردند. ا

در برخی از موارد دخل و تصرف انسان در بستر طبیعی کاماًل محرز است و در برخی دیگر بستر طبیعی انتخابی در سطحی باالتر از 
دسته بندی، می توان سه گونه از معماری دستکند ارائه کرد. گونه نخست ساخت و سازها در  سطح زمین به چشم می خورد. در

حفره ها و سرپناه های طبیعی که به طور عمده در آن ها کندوکاوی صورت نگرفته است و انسان با ایجاد الحاقاتی به عنوان سقف 
أمین کرده است. در گونه دوم، ابتدا فعل کندن به صورت افقی صورت یا دیوار و یا کف در آنجا سرپناه و فضاهای مورد نیاز خود را ت
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می گیرد، چرا که دسترسی به مجموعه از سطح زمین یا سطح باالتر انجام می گیرد. دسته سوم، ابتدا فعل عمودی به صورت 
: 1134حقق می گردد.)اشرفی،عمودی انجام می شود، این دسترسی از طریق پله ها، رمپ ها و یا چاه های منتهی به درون بستر م

28 ) 
 اشاره شده است: دستکند یا صخره ای یسه گونه از معمار ،یکل یدسته بندبه  جدولدر  الًیذ

 82: 1931،یاشرف)منبع: یصخره ا ایمعماری دستکند و  گونه شناسی( 1شماره) جدول

 : نگارندگان(یگردآور 

 کاربرد گونه معماری دستکند ردیف

به  یالحاقات جادیکه انسان با ا یعیطب یساخت و سازها در حفره ها و سرپناه ها حفره های طبیعی 1
 .کف ایو  وارید ایعنوان سقف 

 ای نیبه مجموعه از سطح زم یچرا که دسترس رد،یگ یصورت م یصورت افق به صورت افقی 8
 .ردیگ یسطح باالتر انجام م

 ایپله ها، رمپ ها و  قیاز طر یدسترس نیشود، ا یانجام م یابتدا فعل عمود به صورت عمودی 9
 است. به درون بستر یمنته یچاه ها

 

 مبانی معماری صخره ای خاورمیانه -2-3
از  یعیاساس بخش وس نیبر ااست.  انیاد خیدارد و مربوط به تار یو مذهب ینییآ یکاربر ،یا صخره یاز معمار یبخش بزرگ

مهم ترین و بارزترین بازمانده  (6: 1136)ستارنژاد و همکاران،.است یو معابد غار یا صخره و مقابر معابد شامل یا صخره یمعمار
های دوره پادشاهی مصر میانه، مقابر متعدد صخره ای است. این مقابر در نقاط دوردست و در صخره ها کنده می شد. این مقبره ها 

یادی معماری مصر محسوب می شدند و شامل این بخش که در جلویشان یک ایوان ستون دار کوتاه قرار می گرفت، از واحدهای بن
در  یگونه نقش چیشود که ه یم دهیدر داخل تاالر د ییستون هاها: دهلیز ایوان ستون دار، تاالر ستون دار و اتاقک مقدس بودند. 

 (01و02: 1132 ،ی)زارعبا بافت صخره است. وستهیپ یبخش وانیا یسقف ندارد، بلکه مانند ستون ها ینگه دار

   
 حسن مصر یاز مقبره بن نمایی :8شماره  ریتصو      : پالن و برش از مقبره بنی حسن مصر 1تصویر شماره 

 (19: 1938،ی)منبع: زارع                   (                    19: 1938)منبع: زارعی،

  
 حسن مصر یپالن از مقبره بن :1شماره  ریتصو           حسن مصر یپالن از مقبره بن :9شماره  ریتصو              

 (19: 1938،ی)منبع: زارع                                      (19: 1938،ی)منبع: زارع                          

 قوس سقف در ورودی 

 دایره در مربع

 )نماد روح در جسم(
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ون در مرکزیت، تحلیل پالن و نما: دارای یک پالن، دارای یک ورودی با دو ستون، منتهی به اتاق مستطیل شکل با چهار ست
 سقف ورودی دارای قوس اندکی است و روزنه ورود نور فقط از ورودی پالن است. و وجود دایره در مربع نماد روح در جسم است.

 )تحلیل:نگارندگان(
معبد صخره ای رامسس دوم متعلق به آخرین فرعون بزرگ مصر بود، برای ستایش خویش چهار تندیس شبیه سازی شده 

 ینقش چیکه ه( 6از دل صخره های موجود تراشیده شده اند.)تصویر ییستون هاد در نمای معبد به کار برده است. غول آسا از خو
 ( 06: 1132.)زارعی، سقف ندارد تحمل فشاردر 

                   
 رامسس دوم یمعبد صخره ا نمای داخل:  6شماره  ریتصو    نمای ورود معبد صخره ای رامسس دوم: 5 شماره ریتصو

 (71: 1938،یمنبع: زارع)                   (                           61: 1938،یمنبع: زارع)                     

 

 
 17: 1938،یمنبع: زارع)رامسس دوم ی: پالن معبد صخره ا7شماره  ریتصو

 تحلیل: نگارندگان(
 

 یاو اقدام به ساختن مقابر صخره ا نانیپرداختند. جانش یصخره ا یآرامگاه ها جادیبه ا شیخو انینیشیهمانند پ انیهخامنش
 نیی: قسمت پا شده مینما به سه قسمت تقس نیاست، ا بیبه صل هیمتر ارتفاع دارد شب 22آرامگاه ها که همه  نیا یکردند، نما

کرده  جادیا یتضاد به خصوص نیبا قسمت ا یمعمار با استفاده از عناصر یافق رتصاف و بدون نقش است، بخش وسط به صو
در کرمانشاه جایگاه مقدسی است که کرده است.  دایپ یا ژهیو یدارد و با قسمت وسط تناسب هنر ینیاست. قسمت باال جنبه تزئ

تاق ها در تاق آب از درون زمین می جوشد و بر دیواره آن که متصل به کوه است، دو ایوان در دل کوه کنده شده است. در این 
 (112،111110،: 1132 ،ی)زارعبستان وجود نقش برجسته هایی است که آن را یک گور ـ نیایشگاه صخره ای قلمداد نموده اند.

 نقشه طاق بستان :11تصویر        نمایی از طاق بستان   :3تصویر     نقش رستم  یصخره ا آرامگاه: 2 یرتصو

 (158: 1938،یمنبع: زارع)                            (                111: 1938،یزارعمنبع: )         

 

          

  نمادین سیچهار تند

در ورودی  غول آسا  

، هشت تندیس داخلی

 هیچ نقشی در تحمل

فشار سقف ندارند. 

دست های تعظیم 

، شده تندیس داخلی

ه داگاه انسان را بوخنا

تعظیم به خدایان 

ورد.  آ روی می  

جایگاه 

 مقدس
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شده  رانیشهر و (6: 1136 اردن اشاره کرد.)ستارنژاد و همکاران، یپترا یبه مقابر صخرها توان یم یاز جمله معابد صخرها
 چ،یدر پ چیپ یصعب العبور و دره ها یماسه سنگ یوارهاید .تند احاطه شده است بیکه با ش .واقع شده است قیعم یپترا در دره ا

 ( Thomas R. Paradise ،2410 :81) اردن. یبزرگ جنوب یصحرا در گستره خشک

 
 : نمای پترا19: پالن پترا          تصویرشماره18: مقبره قصر در شهر پترا        تصویر شماره11تصویرشماره   

  (Thomas R. Paradise ،8111 :112،38،31)منبع:                                                

 

 Thomas R. Paradise ،8111 :112،38،31منبع: )، : پالن پترا11شماره ریتصو

 تحلیل: نگارندگان(

 

ود ساده با قدم زدن در ها، با ور مقبره است یسلطنت یمقبره ها نیشده( تر دی)و بازدنیاز قابل دسترس تر یکیمقبره قصر 
 (Thomas R. Paradise ،2410 :142).برجسته شده هیجلو ناح شده دهیباال رفتن از ماسه سنگ تراش ایاطراف، 

 

  هیو ترک رانیدستکند در ا یبه معمار ینگاهـ 3
له باستان معماری دستکند و صخره ای توسط باستان شناسان و هنر شناسان کشورهای مختلف از جم نهیمطالعات در زم

مورد  یو پژوهشگران داخل محققان لهیآثار معماری دستکند در کشور ما عمدتاً به وس و )ایران( انجام شده است. هیشناسان ترک
 با که معموالً دهیانجام گرد ییکایو امر ییاروپا دانشمندان و انیتوسط ماجراجو ها یمطالعات و بررس شتریب ایمطالعه قرار گرفته 

 ( 33: 1130.)محمدی فر و همکاران، اند منتشر شده ضینقضد و  اتینظر
 

  رانیدستکند در ا یمعمار -3-1
آثار معماری برخوردار است و آثار  یخاص منطقه ای در شکل ده طی، از شراهای گوناگون میبا توجه به اقل رانیا نیسرزم

 مسیوان آن ها را در قالب دو گروه تقت یباشد که م یم یامر در مناطق مختلف دارای اشکال متفاوت نیمعماری دستکند به تبع ا
 نیو برقراری ارتباط ب یگروه دسترس نیآن ها هستند. در ا هیشب اریو به لحاظ فرم بس یعیاز غارهای طب دییکه تقل یکرد: گروه

ها برقرار شود که  پلکان قیارتباط ممکن بود از طر زیدر جهت فضاها در مواردی ن کیراهروی بار کی قیفضاهای مختلف از طر
 کهدر قسمت سقف  هروزن ایهای فضاها  وارهیشده در د هیروزنه های تعب قیاز طر فضاها عمدتاً ییگروه روشنا نیو در ا ثرا

 ییسوزها هیپ قیفضاها از طر ییدر سقف، روشنا ریوجود نورگ عدم لیدر مواردی به دل ای کند یم نیداخل را در روز تأم ییروشنا

ل کاربرد نیم دایره که حو

چرخد  مرکزیت می  

 در نمای صخره ای

ستون  6ستون در باال و  6از  

ت در پایین کندکاری شده اس

 که جنبه تزیینی دارند.
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در دشت های مسطح،  ینیرزمیبه صورت فضاهای زگروه دوم،  قابل مشاهده است. ها وارهیکه جای آن ها در دشود  یم نیتأم
 لهیبه وس ای ردیگ یانجام م ییها ورودی قیفضاها از طر نیبه ا یدره ها کنده شده اند. دسترس ایکوهستان ها  بیدامنه و ش

  (141،140: 1130)محمدی فر و همکاران، .ابدی یراه م ینیرزمیز فضاهای سنگ به ایکنده شده در بستر خاک ی ورودی پلکان
 
 
 

                          
نیفامن مجموعه معماری دستکند قلعه جوق:16تصویرشمار             مندیمجموعه معماری دستکند م: 15تصویرشماره  

                              ، تحلیل نگارندگان( 119،111: 1931مدی فر و همکاران، )مح منبع:

 
از  یشناس نیزم مختلف هستند که تفاوت در نوع بافت، ساختار اشکال به یآثار معماری دستکند به لحاظ فرم فضای داخل

ای در نوع واحدها، تعداد فضاها و  عمده موجب شده تا تفاوت های گریها از سوی د مجموعه و نوع کاربری جادیو زمان ا ییسو
مجموعه معماری دستکند موجب تفاوت عمده  رییتفاوت در فلسفه شکل گ. و پوشش فضاها مشاهده شود یداخل فرم نوع نیهمچن

مطرح است که موجب شده تا هر کدام از  گریکدیبه مجموعه، ارتباط فضاهای مجموعه با  یدر نوع معماری واحدها، نحوه دسترس
بندی آن ها بر اساس  میبر تقس هعه مجموعه های معماری دستکند، عالودر مطال گردند. یهای خاص یژگیمجموعه ها دارای و

: 1130)محمدی فر و همکاران، ها مطرح کرد. کاربردی آن تیبر اساس ماه توان دسته بندی یم شکل ظاهری و فرم فضا
،141146) 

                        
        ریموجود معماری دستکند سامن مال نیتدف:12تصویر     کرفتوغاردستکند سقف و ورود نور یپوشش قوس :17ریتصو

 نگارندگان( لی، تحل5،11711: 1931: )محمدی فر و همکاران، منبع

  
   116 :1931منبع: )محمدی فر و همکاران،  13تصویر شماره

 نگارندگان( لیتحل 

دیگنب یدارای فضای داخل  

یو مخروط شکل  

 پالنی مدور دارای مرکزیت که حول آن می چرخد

نریتم و تکرار پال  

 روشنایی از سقف

روشنایی از روزنه ای در 

  یا در سقف دیواره های فضاها

 دسترسی از پلکان یا

 راهرو باریک
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 ترکیهدستکند در  یمعمار -3-2
کوه "آغاز شد که  یاز زمان هیمناظر کاپادوک یریواقع شده است. خلقت و شکل گ هیترک یدر منطقه آناتول هیشهر کاپادوک

را پوشانده  لومتریکه صدها ک یصاف کرد گدازه ا البیس کیاطراف را با  طیفوران کرد و کل مح شیها سال پ ونیلیم "وسیآرگ
شکل  یقارچ یغول باشد سنگ ها هیا شبشده است ت دهیکه با سنگ بازالت پوش یپر یاست با دودکش ها یاست. منظره ا

 یصدها پا باال فوران ها کینزد ستادهیا ی. مخروط هایریتوسط باد، ماسه و باران به شکل جانوران اساط گرید یا سازنده
ها بودند  یتیه نیشده است. ا دهنرم فشر یرا با خاکستر پوشانده است هزاره ها در سنگ توفا نیزم شیمتر سال پ 14 یآتشفشان

ها، دودکش یمانده بودند. پر یدر تصرف باق ریاخ یتا زمان ها هیغار کاپادوک یاز روستاها یمنطقه را اشغال کردند. برخ نیکه ا
 از حفره یریانسان با بهره گ (Yıldız،2446 :2).اندشکل گرفته شیها فرساکه در اثر قرن یبیشکل عج یمخروط یها صخره

 لیبه دل فضاها معموالً نیاست. ا دهید یخود تدارک م یرا برا یمناسب ساز در آن ها، سکونتگاهساخت و  جادیموجود و با ا یعیطب
 سکونتگاه داشته اند.  ایو  شگاهیاین ،یبان دهیهمچون برج د ییکاربردها و همچنین زیرزمین، کوه ها، یاستقرار در دامنه و در باال

 اپادوکیه ترکیه، مشتمل بر: نمازخانه، کلیسا، کلیسای صلیبی شکل : گونه غالب فضا مذهبی در ک81تصویرشماره

  ، تحلیل: نگارندگان( 19: 1931،ی)اشرفمنبع:  

 
از نمونه بارز شهرهای زیرزمینی کاپادوکیه ترکیه می باشد. همانگونه که از نام این فضاها برمی آید، این مجموعه ها کامالً در 

روزنی که نور و دید مناسب را فراهم سازد، وجود ندارد. فضاها معموالً تاریک و رازگونه اند. راهرو  زیرزمین تعبیه شده اند و در آن ها
مخفیگاه های  و یا تونل ها نقش تعیین کننده ای دارند و درصد عمده ای از فضا را به خود اختصاص می دهند. از میان نمونه

زیرزمینی می توان به شهرهای زیرزمینی اشاره کرد. این مجموعه ها گاهی در چندین طبقه کنده شده اند و هر طبقه عملکرد و 
کاربری خاصی دارند. در هنگام ناامنی ها و غارت های پی در پی، آن ها نقش بسیار مهمی در دفاع عامل و غیرعامل منطقه ایفا 

ن ها با عناصر طبیعی استتار می شد و یا دسترسی به آن ها از درون تنورخانه ها، چاه ها و فضاهایی از این دست کرده اند. ورودی آ
به شهر زیرزمینی حاصل می شد. شاخص ترین شهرهای زیرزمینی جهان شهرهای کاپادوکیه به نام های درین کویو و کایماکلی 

 یعال هیتهو یشهر دارا (14ـ11: 1134،ی)اشرفکشف گردید. 1361در سال  طبقه است که 8هستند. شهر زیرزمینی کایماکلی در 
 ریسطح ز 24تواند به اندازه  یرسد. آنجا م یمتر م 81اعماق آن به  نیتر قیاست که عم ریامکان پذ هیتهو یبود توسط شفت ها

ی سکونتی و انبار موادغذایی اختصاص طبقه نخست به اسکان دام ها و طبقه دوم عموماً به فضاها (Yıldız،2446 :6)باشد. نیزم
داشته، که مشتمل است. بر اتاق های نشیمن و خواب و غذاخوری. در این فضاها گودال هایی برای انبار موادغذایی حفر شده اند، 

  (14ـ11: 1134،ی)اشرفکه عملکرد آن ها در نزاع ها به عنوان تله بوده است.

  



 

33 

 

)پیاپی:  9سال هشتم، شماره 
 ، جلد یک1041تابستان  (،92

        
 هیکاپادوک ینیرزمیز یشهرها :88رشمارهیتصو              هیکاپادوک ینیرزمیز یشهرها:81تصویرشماره

 (Yıldız،8116 :6منبع:)                                     (Ozlem Parlak Bicer،8118 :9 منبع:)

 
از مردم و  یادیعداد زاز ت تیدر برابر حمالت و حما مقاومتمدت بودند و  یبا اقامت طوالن ییهاسکونتگاه ینیرزمیز یشهرها

منطقه  نیدر زمان صلح مردم اشده است. ییها شناسا سکونتگاه نیزم ریطبقه ز 04از  شیبکه  یمدت طوالن یبرا واناتیح ها آن
 امن مکان نیا به گرفتند یها توسط دشمنان مورد تهاجم قرار م که آن یحال، هنگام نیبا ا کشاورزی کنند، توانستند یم

تونل ها،  معابر، بود یگسترده ا یو شبکه ها دهیچیپ اریبس یشهر سازمان، ینیرزمیشهرها ز نیاز ا یبرخ ردند،کیم ینینشعقب
کردند.  یکه در آن مردم با کار و عبادت مالقات م یجمع یفضاها و یخانوادگ یاتاق ها دار بیش یو راهروها یپلکان یچاله ها

که  یآب، اصطبل ها و مناطق مخازن المپ نفت، فروشگاه، یا، طاقچه براگردش هو یبا چاه، دودکش برا کامل شهرها بودند
 (Yıldız،2446 :1)کند. یها را فراهم م سطح امکان دفع مناسب آن یرو طیشرا که در آنجا قرار داد یتوان تا زمان یمردگان را م

 واهد شد :( به گونه های معماری دستکند در ایران و ترکیه اشاره خ2ذیالً در نمودار شماره )
 

  119ـ11: 1931)محمدی فر و همکاران، ، دربرگرفته ازهیو ترک رانیدستکند در ا یمعمار ی( گونه ها8نمودار شماره )

 گردآوری: نگارندگان(

 
 

 بر بافت دیکأکندوان و گورمه با ت یروستا شیدایشاخص در پ یکالبد یهامولفه -4

  یمعمار یفضا فرم وو  ییروستا
ای عوامل کالبدی از بین عوامل کامالً طبیعی انتخاب شده است و بین فرم کالبدی و رفتار انسان تلفیق  در معماری صخره

البد آن به دو نوع تقسیم می از نظر فضا و ک صخره ای، معماری (88: 1132 زاده، نصراهلل ،ی)پورمحمدخاصی به وجود آمده است.
حد مسکونی و یا ایجاد گردیده که به یک وا ، فضاهای متعددیکدیگرهای بزرگ آزاد و مجزا از  نوع اول درون صخره شود،

 ها ایجاد گردیده و فاقد نمای خارجی می تپه ی عمومی اختصاص دارد، نوع دوم که فضاهای متعدد در داخل صخره ها وواحدها
ی کندوان از نوع اول این نوع ترکیه و معماری روستا معماری صخره ای منطقه گورمه باشد. باشد که نمونه مهم آن در ایران می

 ( 2: 1188، سنائی، گرجی مهلبانیدسته بندی نمود.) معماری
 
 

 ستون ها هیچ نقشی در

تحمل فشار سقف و 

به ایستایی نداشته و جن

ن تزیینی و مشخص کرد

مسیر تونلی و حفظ 

.دارندریتم حرکتی   
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: 1927دربرگرفته: اکبری و بمانیان،)کندوان و گورمه یروستا شیدایشاخص در پ یکالبد یمولفه ها( 8جدول شماره)

 : نگارندگان(یگردآور، 7: 1938و پورمحمدی ونصراهلل زاده،16
 کندوان و گورمه یروستا شیدایشاخص در پ یکالبد یمولفه ها

 و جغرافیایی میاقل معماری صخره ای   یشتیو مع یاقتصاد یطیمح ستیز

دفع ی، محل منابع آب
بر  هیتک، مناسب زباله

 ییگرما نیزم ستمیس

به اقتصاد  یوابستگ
به  یدسترس یدامپرور

 مرتع مناسب

عناصر  فضا و فرم و
 معماری

های  آلودگی، عدم یجو طیشرا
آفتاب گیری مسیرهای پیاده ، صوتی

 و فضاهای داخلی کران ها
 

 کندوان یروستا -4-1
و وجود آب معدنی گوارای با خاصیت درمانی  تاریخی، با معماری بی نظیر طبیعی)معماری صخره ای( این روستای بی نظیر و

ها و تناسبات بدیع که از  و ترکیب فرم نوع تلفیق این دهکده مثال زنده ای است از یک. شهرت و آوازه جهانی برخوردار است از
از  در این محیط عوامل کالبدی محیط زیست انسان کرده است. انسان زندگی خود را به بهترین وجه ی با آن منطبق قرن ها پیش،

در واقع این هر دو در  عمل آمده وه عجیبی بین کالبد مسکونی و رفتار انسان ب طبیعی انتخاب شده است و تلفیق بین عوامل کامالً
  (1: 1188 ،یسنائ )گرجی مهلبانی،.هم تأثیر گذاشته اند

 

  یمعمار عناصرفرم و کران ها،  -4-1-1
ها  گدازه هزاران سال، مواد مذاب بیرون جهیده است. این آتشفشانی سهند و دیگر کوه های آتشفشانی، طی از دهانه های قلل

مختلف ایجاد گردیده  ها پوسته ای از سنگ توف در طبقات بتدریج بر روی آن ده وهم انباشته ش در طی قرون متمادی روی
 یسنگ ها که کران خوانده م نیا ها در درون سنگ ها کنده شده و ارتفاع خانه (14،11: 1188 ،یسنائ )گرجی مهلبانی،است.

روستا عمود بر جنوب  یاصل رار گرفته اند و محورتپه و رودخانه ق نیمتر دارند. کران ها ب 8 یمتر است و قطر ال 11 یال 14شوند، 
: 1131)برزگر و همکاران،.در برابر تابش و باد و باران، رطوبت و برف و زلزله دارند یخوب اریبس یداریکران ها پا نیغرب است. ا

ای کندوان شاهد ده ها : در روستشوند: از نظر شکل ظاهر تقسیم می کران ها از نظر شکل ظاهری و تعداد طبقات به دو دسته( 82
کران متنوع، چندتایی، جفتی، تکی، مخروطی شکل و دوک مانند هستیم. تعداد طبقات و فرم فضاهای داخلی کران ها بستگی به 

 ،یسنائ )گرجی مهلبانی،.دارای دوطبقه و در مواردی هم سه و یا چهار طبقه می باشند ها دارد. کران ها عموماً حجم و شکل آن
1188 :11) 

                 
 کندوانصخره ای  یمخروط ها :81کران دوطبقه                    تصویرشماره:89تصویرشماره               

  (نگارندگانمنبع: )                                                            (نگارندگان)منبع:                     

                  
 

 کندوان یمخروط ها یریازمراحل شکل گ کیطرح شمات :85تصویرشماره

 (61: 1932،یهاشم پورمافمنبع: )

یک نوع 

مخروط 

ره ای صخ

در روستای 

 کندوان
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عناصر معماری درون کران ها به دو صورت با کاربری مسکونی و کاربری عمومی شکل گرفته اند. فضای اصلی:که هم به 
یوک  (11،12: 1188 ،یسنائ می گیرد.)گرجی مهلبانی، صورت نشیمن و خواب و هم به صورت اطاق پذیرایی مورد استفاده قرار

البسه مورد استفاده  می باشد که جهت گذاشتن لحاف، تشک، جاجیم و محل نسبتاً بزرگ و مسطحی در دیواره اطاق اصلی یری
اصلی و در حوزه  معموالً خارج از اطاق مطبخ. نامیده شده قسمت ورودی هر کران در اصطالح محلی آستانا: آستانا .قرار می گیرد

استفاده از تنور انجام می  طبخ انجام می گیرد.کار طبخ در مطبخ ها نیز با ولی در مواردی در کران اصلی نیز کار آن می باشد مجاور
آرد در آن  مایحتاج هفتگی خانوار از قبیل حبوبات گندم، جو و انبارهای کوچک درون کران می باشند که گیرد.صندوق خانه)گزنه(

 مشکالت دفع فاضالب و همچنین به علت نیاز و در کندوان به علت آهکی بودن نوع خاک و ها گهداری می شود آبریزگاهها ن
در کنار معابر و در خارج از کران های  اکثراً ها باشد از این رو آبریزگاه نمی کندن چاه فاضالب مرسوم مصرف فضوالت انسانی،

)افتحی باشد. به صورت انبار فضوالت می که طبقه پایین باشند ست ساز و دو طبقه میاطاقکی د مسکونی قرار گرفته و به صورت
 (11ـ10: 1110و همکاران،

 

                    فضاها زینمونه ر :82ری: نمونه پالن طبقه اول)مسکونی(     تصو87رینمونه پالن طبقه همکف)آغل(   تصو : 86تصویر 

 (92: 1978اران،و همک ی:)افتحمنبع

 

عنوان آغل و از طبقه  طبقه همکف به علت کم نور بودن و وسعت زیاد به همانطور که مشاهده می شود در این کران نیز از
  شود. جنوبی این کران دیده می استفاده می شود و تنها نورگیر و تراس در قسمت دوم نیز به عنوان واحد مسکونی

 

 روستای گورمه -4-2
برابر  24الی  11کیلومتر گسترده شده است. وسعت این منطقه حدود  214در وسعتی به شعاع  و گورمه وکیهمنطقه کاپاد

طبقه همکف شامل انبار، آشپزخانه و اصطبل می گردد و سایر قسمت های یک  یا بیشتر. دو طبقه معموالًکندوان است. خانه ها 
مین ا اغلب تابع اوضاع و شرایط خاص زقرار می گیرد. پالن خانه ه خانه معمولی مثل غذاخوری و خواب و نشیمن در طبقه اول

  (10: 1134،ی)اشرف مورد ساختمان است.

                
 : معروف به دودکش جن در روستا91تصویرشماره            : نمای کلی از روستای گورمه    83تصویرشماره  

 (61: 1932،یمنبع: )هاشم پورماف                                       (61: 1932،یمنبع: )هاشم پورماف

 

دهند. گورمه  اغلب خانه هایی که بدلیل شیب تند زمین، زیرزمین دارند، آن را به انبارهای نگهداری مواد غذایی اختصاص می
تاده اند و در قسمتی از در وسط یک دشت بزرگ، سر از زمین برآورده است. در گورمه، مخروط ها اغلب تک تک و از هم جدا اف

گورمه که یک قسمت از یک کوه بزرگ را حجاری کرده اند، واحدهای مسکونی زیادی از آن حاصل شده است و این یکپارچگی 
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فقط از لحاظ واحدهای مسکونی تامین شده است نه از جهت مخروط ها. در گورمه نیز یکپارچگی بصری شکل ها و هم آهنگی 
 ( 1ـ3: 1188 ،یسنائ و پرسپکتیوهای زیبایی که از هر گوشه آن بنظر می آید.)گرجی مهلبانی،طبیعی و کشیدگی محوطه 

 

 گورمه یروستا یعناصر معمار -4-2-1
قرار  گریکدیمنفرد و مجزا از  یمجموعه ها در صخره ها نیجدا از هم. ا یعیطب یشکل گرفته در توده ها یها مجموعه

شکل  یکنند. با توجه به فرم مخروط یاست، عمل م یکه شامل چند واحد مسکون یآپارتمان صخره ها هرکدام به مانند نیدارند. ا
 یها کاسته م آن یربنایاز ز ،یتر شدن به طبقات فوقان کیو با هرچه نزد استگسترده تر  نیریسطوح طبقات ز ،یعیبستر طب

 یهایژگیو یمعمار این شتریب. دانشده دهیاشاز آن تر دیبه تقل یتراشصخره یبناها ی( عناصر معمار10: 1134،یشرف)شود.
 یبانیها را پشتسقف یداخل یهامثال، ستون یهستند. برا یصرف و بدون هدف ساختار ناتیتزئ ،یتراشسنگ یهاساختمان

ه ب یرفت. اتاق یم شیچکش خوار، کار به سرعت پ یآتشفشان یبا سنگ ها ونیوجود دارند. دکوراس یها به سادگ . آنکنندینم
 (1و Yıldız،2446:  6مرد مجرد را گرفته است.) کیفوت احتماالً  14فوت و ارتفاع  10فوت، عرض  21طول 

 

                                     
 در گورمه طمخرویک از  یعمود قطعات: 98رشمارهیتصو              پالن طبقات یک مخروط گورمه: 91رشمارهیتصو

  (61: 1932،ی(                                                   منبع: )هاشم پورماف61: 1932،ی: )هاشم پورمافعمنب

 )تحلیل: نگارندگان(

 

خود  یسنگ یبه ساختمان ها یگاه هیاست کاپادوک یداخل یها در درجه اول معمار آن یاگرچه معمار لیماه تا تکم کیحدود 
است مردم  رونیپنجره کوچک است. خنک تر از ب کی ی. اتاق غار داراینعل اسب یو طاق ها یروانید، با شدادن یم یقیدق ینماها
ها و در تابستان .داشتند یها را در آن خنک نگه م آن رایکردند ز یم یزندگ ییغارها نیچندره اقامت داشتند در  نیکه در ا یکسان

خانه ها  نیهمه ا دیبزن رجهیش دیر درجه حرارت باال باشد بعد از غروب خورشاگ یحت کرد،یگرم را فراهم م یهاها آبزمستان
-. هیانیشکل گرفته اند ب کیو اکولوژ عتیها بر اساس طب نههمه خا باًیعبارتند از: تقر اتیخصوص نیدارند. ا یمشابه یها یژگیو

فرهنگ ها و  نیمدت ب یب و هوا و استفاده طوالنآ یاست مناسب برا داریپا یداخل یهوا تیفیمانند ک یداخل یاستفاده از فضاها
 یاست که با چوب اضافه م یسنگماده  نیمتداول تر -و انبارها  سایجوامع شناخته شده است. کارکرد سازه ها اقامتگاه، خانه، کل

فضاها  یسازمان داخل کآن است مشتر یها یژگیاز و زین طیو تعامل با مح یکاربرد عمل- ایشود تا مناسب باشد آب و هوا و جغراف
 یها مکان ها عرض کرد آن شود یگونه آثار، م نیدر مورد ا ی( به طور کل1وYıldız،2446: 6).است داریقابل انعطاف و پا ریغ

 هستند. یمناسب دینور و د یدارا ن،ین از سطح زمافضاها بسته به ارتفاعش نیو دفاع بودند. ا یبان دهید یبرا یمناسب
  

 یجه گیریجمع بندی و نت -5
و  نموده است جادیا ییاهحفره  ه های طبیعی،با تراش و کندن صخربر اساس تجربیات حاصل از مدت های طوالنی،  انسان

نیاز روانی و مصون بودن از حوادث و خطرات گوناگون را تأمین نماید. و تا سعی داشته  بخشیدن به آن ها وسعت با جیبه تدر
می  یصخره ا یمعمار ها، صخرهطبیعت انسان با  فرآیند همسازی و تجانسمحصول لق کند. خآرامگاه  ایخانه  نظیر هاییفضا

 انهیخاورم یو باستان یخیو مناطق تار ی صخره ایبناها .نیست یتنها منحصر به فرهنگ و کشور خاص یا صخره یمعمار باشد.
خاص  طیشراایران و ترکیه با توجه به  نه منجملهخاورمیامعماری صخره ای  .دنشو یم تلقی یباستان بیعجا نیبه عنوان بزرگ تر

پالن،   

شکل دایره و  

 درون آن مربع که 

 نماد ظاهری

در حال حرکت   

و باطنی آرام   

 نیا ،گورمه در

 زفقط ا یکپارچگی

 یمسکون واحدهای

ه شده است ن نیمأت

ها طاز جهت مخرو  
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ی این معماری مبین آنست که مردم این گونه سکونت ها، توجه ویژه ای به معماری بومی داشته و بر اساس منطقه ای در شکل ده
 اصول، قواعد و مبتنی بر تأمین نیازهای خود دست به حفر زده بوده اند. 

 
 ره ای در خاورمیانه مراتب ساخت معماری صخ -1نمودار 

 
 انیم یکل یها شباهت نیکه در ع ترکیه، هکیگورمه کاپادو یو روستا ایران جانیکندوان آذربا یدر روستا یصخره ا یمعمار

و شدت دخالت بشر در  زانیمختلف و می کار یها وجود تنوعی، ها در نحوه استفاده از فضا، تعداد طبقات، نحوه دسترس آن
در  یثر کالبدؤعوامل می تشابهات و تفاوت هاذیال به  .هستند یمعماری ثر کالبدؤعوامل م در یجد یها تتفاو دارای عت،یطب

 اشاره شده است :  هکیگورمه کاپادو یو روستا جانیکندوان آذربا یروستا یمعمار شیدایپ
 

گورمه  یو روستا جانیکندوان آذربا یروستا یمعمار شیدایدر پ یثر کالبدؤعوامل م یتشابهات و تفاوت ها :جدول 

  هیککاپادو

  

  هیکگورمه کاپادو یو روستا جانیکندوان آذربا یروستا یمعمار شیدایدر پ یثر کالبدؤمعوامل 

 شباهت ها تفاوت ها روستا

 

کندوان 

آذربایجان 

 ایران

 ـ شکل کالبدی محیط به آسانی در دسترس نیست.
  کران های مسکونیدر کنار معابر و در خارج از  آبریزگاه هاـ وجود 

 عدم وجود نورگیرها  لیمسکونی نبودن طبقات زیرین به دلـ 
  قرار دارد یکوهستان ریسم تند و گسل ها و یها بیشـ در 

 هستند  وستهیپ شده در جادیا یحفره هاـ 
 بسته و گاهی چند واحد،  بهم کامالً عوامل تشکیل دهندهـ 

 .اند یک واحد بزرگتر را داده و تشکیل با همدیگر
  کران کیوجود حداکثر پنج طبقه در ـ 

ـ وجود معماری صخره ای یا 
 دستکند 

فرم ساختمان ها بصورت ـ 
 شکل یمخروط

به مصالح ساخت و ابزار  ازیعدم نـ 
 خاص

 ـ امکان اجرا در تمام فصول 
  یاستفاده حداقل از منابع انرژـ 
 طیسطح تماس کم بنا با محـ 

 یحرارت تبادلو کاهش  رونیب
 

 

گورمه 

کاپادوکیه 

 ترکیه

 ( باز و گشاد و مسطح فضاهای)فرم کالبدی گورمه ـ
  کران کیطبقه در تا ده  وجود حداکثرـ 

  اغلب تک تک و بصورت مجزا از هم هستند. ـ حفره ها ایجاد شده
  ینعل اسب یو طاق ها یروانیشـ اضافه کردن 

  هموار قرار دارد. ریدر دشت و مسـ 
 . اند افتاده تک تک و از هم جدا مخروط ها اغلبـ 
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 ؛نقش حکمی هنر معماری اسالمی در هویت بخشی خانه ایرانی

 ها یزدمطالعه موردی:خانه الری

     

 2، محبوبه بشیرآذر*1محمد بهزادپور
 92/30/1031تاریخ دریافت:  

 39/30/1031تاریخ پذیرش: 
 

  13200کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

در  یو متعال یحکم دگاهیبا د یتیشناخت افراد و جامعه از طرق مختلف است و شناخت مباحث هو یها هیاز پا یکی تیهو
آن بپردازد.با در نظر گرفتن  یو اجتماع یفرهنگ یا شهیر یتواند به واکاو یمناطق مختلف م یمعمار یها هیساختار و ال

 یبا محتوا یو شهرساز یمعمار رامونش،یمجامع پ گریخود به د یرفکالن کشور و جامعه اسالم به جهت مع یها استیس
 یانیمهم کمک شا نیحال به ا زیاصل در گذشته و ن نیتحقق ا زانیبه م یاسالم تیو صرف هو یاسالم یرانیمسکن ا

 مباحثهمواره از  یسنت یخانه ها یریشکل گ ندی،نقش و اصول آن در فرآ یاسالم یکرده است.با توجه به حکمت معمار
موضوع داشته باشد و لذا در پژوهش حاضر نقش  نیتواند به ا یم یا ژهینگاه و یبده که هر پژوهش یلیو تحل یمکاشفه ا

 یعناصر زی. نکات و طرز ساخت و ساز و نردیگ یقرار م یمورد واکاو یاسالم یدر معمار یبخش تیبا نکاه هو یحکم
داشته  یاسالم کردیکه رو ییدر خانه ها طیهر مح ینسبت به کاربر ها ییو جانما تیاشراف -تیو محصور تیرممانند: مح

 نی. به همرود¬یبه شمار م یاسالم تیشناخت هو یملموس برا ییهاساز، مصداق تیعناصر هو گریاند و استفاده از د
 یالگو یراحدر ط یاسالم تیروشن تر نقش هو یفایا یها که برا تمیآ نیا یعملکرد زانیرو به م شیدر پژوهش پ لیدل

و به صورت مطالعه  یلیتحل یفیدر پژوهش حاضر به صورت توص قیروش تحق شود.-یاست، پرداخته م یرانیخانه ا
 تیموضوع است که هو نیا انگریب قیتحق جیباشد.نتا یم زدیدر  هایدر قالب خانه الر ینمونه مورد یو بررس یکتابخانه ا

باشد که برگرفته از وحدت موجود در  یم یاله یتناهیال قیعم وندیپ کیاز  هبرگرفت هایدر خانه الر یاسالم یرانیا یمعمار
 ی،الگو یداالن ورود ،یمانند )هشت یاصل ینظم موجود در سلسله مراتب فضاها نیو همچن یکالبد میعناصر و مفاه نیب

 باشد. ی..( م. باز، باز و مهین ده،یپوش یفضا

 

 یرانیخانه ا یطراح یالگو فرهنگ، ت،یهو ،یاسالم یمعمار حکمت هنر، یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
منظر و یا طراحی  طراحی در هویت بخش های جلوه از در ابتدای امر و در بیان مساله این نکته حائز اهمیت است که یکی

ندن مفهوم است . این طراحی که جهت شناسا جامعه در موجود مذهبی عقاید و فرهنگی های دیدگاه فضا های مورد استفاده بشر،
 و نو باشد، ترکیبیهویت و معرفی این موضوع با توجه به عنوان اسالمی در متن موضوع پژوهش است، بر پایه معرفی مذهب می

توان گفت در دین اسالم و دارد.  می آفرینش جهان به نسبت انسان تفکّر و های دینی دیدگاه در ریشه که نمایدمی خلق بدیع
توجه به پایه های اصلی آن که بر آیات و روایات و احادیث استوار است، موضوع پژوهش بهتر و ملموس تر اهمیت ویژه این دین با 

 تحقق شود. میزاناست. برای درک بهتر از عنوان پژوهش به تبیین عنوان و معنی کلمات موجود در عنوان پژوهش پرداخته می

 و وجود مراتب و هستی عالم حقیقت معمار از فهم و ادراک ست: کیفیتا سه موضوع تابع معماران آثار اسالمی در محتوای و هویت
 و صورت ارائه در او خالقیت تجربه و و استعداد نهایتا و بخش تعالی اثری خلق برای مناسب و سبک روش اتخاذ انسانی، نفوس
 اسالمی دوران آثار، معماری در اسالمی هویت تحقق میزان و نسبت سه، این کیفیت به خودبسته ادراک و فهم با متناسب کالبدی

و  زیست مناسب فضای های ویژگی بایستی ابتدا اسالمی محیط ایجاد (. برای11: 1021منان رئیسی، و کار )نقره بود خواهد متغیر
 و ثابت و فیزیکی کالبد اسالم یک که است این سخن حقیقت شوند. در تعریف و تعیین اسالمی، تعالیم از برگرفته مسلمانان زندگی

 ی یکدگیر، رابطه با ها انسان ی رابطه برای زیست، برای اصولی و راهی بلکه نکرده ارائه شهرسازی و معماری برای الیتغیری
 و هویت تحقق (. میزان50: 1030زاده، کند)نقی می معرفی را مصنوعش و ی انسان رابطه و خدا و انسان طبیعت، رابطه و انسان

 نفوس و وجود مراتب و هستی عالم حقیقت معمار از فهم و ادراک کیفیت :است موضوع سه تابع معماران آثار اسالمی در محتوای

 کالبدی و صورت ارائه در او خالقیت تجربه و و استعداد نهایتا و بخش تعالی اثری خلق برای مناسب و سبک روش اتخاذ انسانی،

 متغیر اسالمی دوران آثار معماری در اسالمی هویت تحقق میزان و نسبت سه، این کیفیت به خود. بسته ادراک و فهم با متناسب

 در بخش هویت مفهوم که آنجا از و است ایرانی ملی هویت از نمودی ایرانی (. معماری1021رئیسی، کار و منان بود)نقره خواهد

 فرهنگ اسالمی و سنت سپس و )باستان ایران(شهری اندیشه ایران از حاصل گفتمان دو به مشروطه، انقالب پیش از تا ایران،

 هم با متناقضی غیر ظاهرا   نحو اسالمی به-ایرانی هویت دو ایران در آن نفوذ و اسالم ظهور از پس که به گونه ای  بود محدود

 هر مردم .نمادهاست از استفاده دارد کاربرد معماری اثر هویت سازی که در دیگری (.شیوه135:1032بودند)اشرفی، شده ترکیب

 این جمله از که (.05:1055دارند)مهدوی پور، هویت سازی گاه ی سمبل ها و نمادها خود، و تاریخ گذشته به توجه با فرهنگی

خانه الریها به عنوان نمونه موردی در این پژوهش انتخاب شده است که نمونه  .کرد اشاره دینی و نمادهای ملی به توانمی نمادها
نی و فضای سه حیاطه با نگاه معماری اسالمی و از نوع خانه های سلسله مراتبی می باشد.لذا با توجه یک معماری اندرونی و بیرو

به مباحث مطروحه فوق و تامل در متون موجود در خصوص موضوع پژوهش آدمی با دغدغه هایی از جنس سوال پیش روی خود 
به جوابی درخور آن دست یابد. نمونه ای از آن سوال ها را به شرح  پرواند تاشود. پاسخ آنها را با چرایی هایی در ذهن میمواجه می

 ذیل بیان کرده تا در فرایند پژوهش به پاسخ برسیم.

  چگونه است؟  تاثیر هویت اسالمی در طراحی خانه ایرانی )مطالعه موردی:خانه الریها( -
 ؟ شوددر طراحی حکمی خانه الریهای یزد نمود هویت اسالمی چگونه دیده می  -
 

 پیشینه تحقیق -2
ینژه معمژاری حکمژی و الگوهژا و توان پژژوهش هژای نزدیژک و مژرتبط در زماز جمله زمینه های تحقیقات انجام شده می

 های معماری بر پایه حکمت اسالمی اشاره کرد:نگرش
 پیشینه تحقیق -1 جدول

هنویسند عنوان و سال  رناش   یافته های تحقیق 

1 
یا عوامل موثر در تفسیر 

خوانش معماری اسالمی بر 
 مبنای حکمت متعالیه

صدیقی و 
 همکاران

 نقش جهان،
1022 

رآیند حاصل از این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که ف
تفسیر معماری با استفاده از فلسفه مالصدرا از مسیر شناخت معمار، 
زمینه های فهم و پیش ادارک های او برگرفته از مرتبه وجودی 

با حرکت جوهری به سوی کمال در ماهیت زمان و شخص که 
نسبیت آن است و در ابعاد غریزی، فطری و ارادی متاثر از بینامتنیت 
فرهنگ در همه ارکانش )باورها، ارزش ها، جفرافیا، آداب و رسوم( 

 .میسر می شود

9 

الگوی  
پیشنهادی معماری محله اس
ایرانی بر مبنای مدل -المی

نگره های زندگی 
 ساز حکمت اسالمی

ذولفقارزاده 
 و همکاران

 اندیشه معماری،
1023 

بخشد،  ارتقاء میها حاکی از آن است که آنچه به مفهوم محله  یافته
گیری محله است. و آنچه در این  شناخت مبانی و هدف در شکل

 مفهوم زیرساخت معماری محله است الگویی زندگیساز با روشی نظام
نگر است که بر اساس مبانی حکمی معماری با سه  مند و مجموعه

 .جهانبینی دینی، فلسفی و علمی استوار شده است 

 بر این اساس، معمار مسلمان حکیم هنگام طراحی یا ارزیابی پروژهپژوهش های ناری قمی چشم اندازی به جایگاه  0

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=484371
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=484371
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=484371
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=484371
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=484371
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فناوری معماری در منظومه 
 ی حکمت اسالمی

 معماری اسالمی، و نقره کار
1020 

ها، و انتخاب فناوری موجود، یا ایجاد یک فناوری جدید، چهارچوبی 
 گرفته از آموزهمحور مبتنی بر حدود و حقوق الهی دارد که بر تکلیف
باشد. معمار از آنجا که جوارح و  می» قرآن، سنت و عترت«های 

داند؛ خویش را مکلف به رشد همگان  جوانح خود را امانت الهی می
 پاسخگو میبیند.  »خدا، انسان، طبیعت و معماری«دانسته و در قبال 

0 

ارتباط میان پیکربندی 
فضایی و حکمت در 

معماری اسالمی مساجد 
مکتب اصفهان )مسجد 

آقانور، مسجد امام اصفهان 
 و مسجد شیخ لطف اهلل(

بمانیان و 
 همکاران

مطالعات معماری 
 ایران

یافته های پژوهش نشان می دهد میزان نفوذپذیری، پیکربندی 
فضایی و همچنین قرارگیری هر فضا در عمق بنای مساجد، ارتباط 

معماری اسالمی مستقیمی با مؤلفه های شناخته شده ی حکمت در 
ازجمله نحوه ی انتظام فضاها دارد؛ با توجه به نقد زمینه ی اثبات 
گراییِ شبیه سازی چیدمان فضا سعی بر آن بوده تا با بهره گیری از 
مؤلفه های ساختاری حکمت در معماری اسالمی، در این زمینه رفع 

 .و رجوع الزم صورت گرفته باشد

0 

حکمت معماری اسالمی، 
جستجو در ژرف ساخت 
های معنوی معماری 

 اسالمی ایران

مهدوی 
 نژاد

 هنرهای زیبا،
1030 

نگرش حکمی به معماری اسالمی، در اصل، نگرشی درون زاست؛  
نگرشی که می تواند موجبات بازتعریف یک معماری اسالمی پیشرو 
را فراهم آورد. آینده معماری اسالمی تنها در سایه چنین رویکردی 

یابد، نگرشی که تبلور عینی آن را می توان در  قابلیت تعریف می
 .شیوه اصفهانی، به خوبی مشاهده نمود

 
با پیروی از پیشینه تحقیق متون یاد شده همگی به معماری حکمی در قالب انتظام های فضایی در ابعاد گوناگون دارند و بحث 

یلی معماری ایرانی اسالمی در بحث معماری حکمی پژوهش حاضر به گونه خاص یک معماری درونگرای سه حیاطه با الگوی تکم
 می پردازد.

 

 روش تحقیق -3
تحلیلی و در قالب مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی خانه سنتی  –روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی 

الری ها در اقلیم گرم و خشک یزد می پردازد .این پژوهش از نوع خانه های سنتی حیاط دار و گونه درونگرا و چهار بخشی می 
ضایی از برون به درون و بالعکس باشد و از نظر ریخت شناسی بصری و الگوواره های بحث حکمت هنر اسالمی در قالب سیر ف

 مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرد.
 

 مبانی نظری تحقیق -4

 هویت -4-1
 که چه آن بر گاه و شخص یا شی حقیقت بر گاه واژه این .است »هو«مصدر »هویت«لغت ریشه دهخدا نامه لغت با مطابق

 «Identitas»التین کلمه از که است «Identity»فارسی واژه معادل (.هویت1009گردد)دهخدا،می اطالق شود، موجب شناسایی
-می فرض را تداوم و سازگاری زمان مرور با که دوم، تمایز و مطلق تشابه اول، است: اصلی معنای دو دارای و مشتق شده

-15:1030محمدی،(. معنی لغوی هویت نیز بر ذات، هستی، سرشت، غایت، و کمال مطلق اشاره دارد)میر 66:1383محرمی،(گیرد
 یا و کند می القا فرد های اجتماعی نقش خصوص در را بودن چگونه که دانست معانی مجموعة هویّت را توان می مجموع (.در5

(.هویت اسالمی، در واقع نشان دهنده احساس تعلق و تعهد به دین 13855 :5مطوف،(کیست گوید او می فرد به که است وضعیّتی
های بنیادی، جهت بخشیدن به زندگی، وحدت آورد هویت اسالمی، پاسخ دادن به پرسشرین دستو جامعه دینی است. مهمت

 (.139- 22:1050اعتقادی و معنا بخشیدن به جهان است)شرفی،
 

 خانه حکمی -4-2
 فردی ابعاد تمامی در انسان زندگی و ظرف است بوده خانه انسان استقرار نقطه اولین است شدن مستقر و نزول معنای به منزل

 خانه کیفیت افزایش برای تاریخ کل در و است بوده سرپناه ایجاد دنبال به زمین روی بر حضورش ابتدای از اوست، بشر اجتماعی و
 که است پرداخته خانه ای ساخت به و است گرفته نظر در بشر نیازهای به توجه با دوره هر در تمهیداتی و است کرده تالش خویش

 نوع عبارتی به است حرکت حال در انسانی نفس شده گفته تاکنون آنچه به توجه با است. داشته انطباق زمان هر بشر در دید با
 که هستند( خود وجودی مرتبه در ثابت موجوداتی تجردشان واسطه به مالئک که است،)همانگونه متحرک موجودی انسان وجودی

 به حرکتش در او گریاری قطعا  است انسان هویت در داخل مکان که جایی آن از و کندمی حرکت خود سقوط صعود یا سمت به
 انسان تعریف به توجه با و است متعالی انسان مرتبه به رسیدن متعالیه حکمت نظر از انسان هدف بود. خواهد نهاییش غایت سوی

 و تالش انسانیت و ناطقیت مرتبه به رسیدن برای باید برای انسان که اوست ناطقیت حیوان با انسان ممیز فصل ناطق( )حیوان
 متعال انسان بنابراین قهرمان خود انسانی مرتبه با متناسب مکانی باید بین این در و شود انسانی خصوصیات دارای تا کند حرکت
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 است جایگاهی و است خانه همان که گزیدنش محل خود، وجودی مرتبه نخستین در باید پیش نفت باالی مرتبه به رسیدن برای
کند، و دارای ویژگی هایی که پاسخگوی نیازهای انسان متعالی است  خلق را است آن نیازمند عوالم تمام در انسان که

( نفس در مقام ذات مجرد است اما در مقام عمل نیازمند جسم می باشد یعنی در حقیقت نفس جامع است هم 1033باشد.)حائری،
اصل اتصالی است بین بعد تجرد و بعد مادی که دارای فاصله بسیار زیاد از هم می بعد تجرد را دارا است و هم بعد مادی را و در 

باشند اما نفس متشکل است از هر دو بعد است. حقیقت نفس بعد تجرد آن است و در اصل جسم را به عنوان وسیله ای و ابزاری در 
نابراین انسان بخشی از نیازهایش، نیازهای خدمت بعد تجرد و کمک به نفس برای رسیدن به هدف واالی خویش خلق می کند ب

جسمانی است و بخشی دیگر نیازهای غیر جسمانی و باید دانست که جسم نیازهایی دارد در راستای رسیدن انسان به هدفش که 
حافظت باید در برطرف کردن آن ها تالش کرد و باید به ارزشهای حقیقی جسم پی برد و به عنوان وسیله بسیار ارزشمند از آن م

کرد. یکی از عوارض جسم مکان است به همین دلیل است که گفته می شود مکان داخل در هویت انسان است انسان به حکم 
جسمانی بودن خویش همیشه نیازمند مکانی برای زیستن است یعنی همان محل سکونت، منزل و یا خانه. آنگونه که در هدف 

وجود مطلق یا باری تعالی می باشد و برای رسیدن به مراتب واالی روحانی خویش اصلی حکمت متعالیه بیان شد هدف رسیدن به م
و نزدیک شدن هر چه بیشتر به خالق هستی نفس خویش را به سمت تعالی حرکت دهد و خانه اولین مکانی است که نفس انسانی 

ب و پایین ترین عوالم که عالم ماده است برای پا در آن گذاشته است و به عالم ماده نزول کرده و ابتدا باید از پایین ترین مرات
حرکت و آموختن و رشد شروع کند بنابراین فهمیدیم که ابتدای حرکت نفسانی آدمی در همین خانه مادی است و از همین خانه 

خانه عمل  مادی حرکت صعودی )قوس صعود( خود را آغاز می کند و در همین خانه آن به آن رشد می کند، در خانه می آموزد و در
می کند یعنی هم سیر آفاقی و هم سیر انفسی در خانه رخ می دهد نفس انسان جامع است و خانه هم جامه ترین مکان است)هاشم 

 (.1021پور، 
 

 حکمت زیست در فضاهای زیستی  -4-3
تماعی و رفتاری انسان بنای سنتی با توجه به ضمیر پاک انسان و کیفیتی راز آلود بر اصول دینی که هماهنگ با نیازهای اج

ناشی از ضمیر پاک انسان است که به صورت ارتباطی دو سویه بین فضا و انسان می "کیفیت بی نام"است ساخته می شود این 
 معماری در فضا از مندی بهره باشد و تأثیرات آن نشان از اشکال مختلف رفتاری انسان ها با توجه به فرهنگ ها می باشد. شیوه

 تشخص را "شدن" سمت به رفتن و خویش یافتن و تمرکز برای را مکانی" همواره آن در که بوده "درونگرایانه" شیوه ایرانی،
 فضا معماری، این در. است مثبت عنصر عینی شی آن در که باشد می فضا از غربیان استفاده شیوه برخالف این. است بخشیده
 ."است اسالمی ایران معماری سنت درک اساس این اردالن نظر .به(15 ،1023 اردالن،. )باشد می مثبت عنصر

 
 (.https://www.yjc.news حیاط و حوض در خانه الریها یزد)منبع: -1شکل

 

 اندرونی و بیرونی -4-4

تحقق مفهوم بیرونی و اندرونی ، که با آداب زندگی یک خانواده مسلمان هماهنگی دارد ، پاسخی معمارانه به خواست فطری 
، و استقالل خانه از محیط پیرامون ، که همانا حجاب داشتن و محفوظ ماندن از دیر نامحرمان می باشد ، است. این تفکیکساکنان 

خود باعث به ارمغان آمدن آرامش درونی می گردد. و کمکی برای رهایی از تنش های و در نتیجه درمان آنهاست.در خانه الریها 
سان از کنار حوض آب )نماد پاکی ، سادگی و روحانیت( که اشاره بر مرکزیت داشته و سیرکالسیون حرکتی به نحوی است که ان

عنصری وحدت دهنده است و درختان که با سرسبزی خود روح آدمی را تلطیف و روحانی می کنند می گذرد وجود حوض و درختان 
ر)ص(فرموده اند:سه چیز چشم را قوت می نهفته است . در جایی پیامب« وحدت»نشان از یک بازتاب کیفی است که در بطن آن 

(میانکنش بین شکل و فرم فضایی و انسان باید فضایی پاک ، 101: 1030)نقی زاده "دیدن سبزه ،آب جاری وروی خوب."بخشد:
غرق آرامش و خالی از هر تنش و تفکر انگیز باشد.وجود حوض و درختان در مرکز حیاط و قرار گیری اتاق های سه دری و پنج 

های کار شده در آن که در اطراف حیاط مستطیل شکل )که سمبل پایداری و ثبات است( فضایی ی با شیشه های رنگی و شمسهدر
مثبت برای تفکر خالقانه انسان فراهم می آورد بدینسان آفرینش عرضی آدمی به علت طولیه می پیوندد و بازسازی بهشت تمامی 

 .(53،  1023می پذیرد. )اردالن و بختیار 
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 اندرونی و بیرونی در خانه الریها،یزد)منبع:نگاترنده(. -2شکل

 

 باغ و حیاط تصوری بهشت موعود -4-5
تصور بهشت موعود که از ادوار قبل تاکنون در مخیله ایرانیان به وجود آمده ، تصوری است از زیباترین و دلپذیرترین باغ ها .به 
تعبیر بوکهارت ، طبیعت بهشت ایجاب می کند که مستور و راز آلود باشد ؛ به همین ترتیب خانه مسلمان با حیاط مرکزی محصور 

( در چنین فضای معنوی تنش های اجتماعی 999،  1003، مشابه این جهان معنوی است. )نقی زاده ، شده به همراه درختان و آب 
به کمترین حالت ممکن خود می رسد زیرا فرهنگ و نحوه جهان بینی اسالمی در اعماق سیستم عصبی انسان از گذشته نفوذ کرده 

ت های فرهنگ پنهان بوده و خارج از توان کنترل ارادی است و بیشتر قسم"و تعیین کننده نحوه ادراک او از جهان شده است . و 
بناهای بزرگ سنتی را همواره کسانی ساخته اند که با ( .»999،  1030)ادوارد ت هال   "تار و پود وجود انسانی را تشکیل می دهد

وهای بکار رفته در مسکن سنتی )خانه ( .الگ5،  1035)کریستوفر الکساندر« جوهر این راه )راه بی زمان( قرابت زیادی داشته اند 
الریها( نماد و سمبلی از عالم ربانی می باشند در ذات انسان بر می خیزد که ساده زیستن را در کنار عناصر طبیعی برای آرامش روح 

ا برای یافتن این و رسیدن به کمال مطلوب بر می گزیند.برای یافتن راه بی زمان بایستی ابتدا کیفیت بی نام را بشناسیم . تالش م
کیفیت در زندگی خودمان ، چیزی است که همه انسان ها به دنبال آن اند و موضوع اصلی در ماجرای زندگی هر کسی است این 

 (.  00تالش همان طلب اوقات و حاالتی است که در آن زنده تریم )همان ، 
ن جوهره ای است آنچنان ساده و عمیق که با آن دنیا می آییم. سادگی ای

راه از طریق فطرت و خواسته های ذاتی انسان نشأت گرفته است و خواسته 
های فطری انسان برای راه یافتن به این راه بی زمان ، برای رسیدن به کیفیت 
بی نام نیاز به محلولی دارد که بتواند نیات درونی و خواسته های فطرتی خود 

اند . انسان در محیط که نوعی تبدلی ذهنیت به عینیت است ، را متجلی گرد
مادی برای تبدیل ذهنیت خود به عینیت و رساندن آن به درجه باالی معنویت 
و کمال مطلوب الهی نیاز به برخورداری از زمینه و بستری دارد که در آن بتواند 
این احد را شکوفا سازد ، این مطلوب بستری همراستا با خواست الهی که همانا 

ز زندگی مادی و رسیدن به درجه مطلوب زندگی با ساده زیستی برای گذشتن ا
کیفیات برتر است را می طلبد.در برسی خانه الری ها قسمت عمده بنا را 
اندرونی تشکیل میدهد:حیاط درقسمت مرکزی وفضاهای مسکونی به صورت 
چهارفصل در پیرامون حیاط باتوجه به اقلیم شکل گرفته اند.قسمت شمالی که 

وسیع تر ومهمترند وبه عنوان زمستانه ،وهرچه از سرمای رو به آفتاب هستند 
منطقه کاسته می شود ازقسمت جنوب غربی به عنوان تابستانه استفاده می شود 
که قسمت اخیر شامل ایوان بزرگ بادگیر است. از ضلع شرقی که شامل اتاق 
آینه،مطبخ،سرداب،وسایر فضاها است به عنوان پاییزه وازضلع غربی به عنوان 

هار خواب استفاده می شده است .ایوان رفیع جبهه جنوب غربی در راس حیاط ب
اثر فراوانی در کیفیت فضایی حیاط گذاشته وپرتراشی بدنه داخل ایوان انرا 
بخشی از دیوارهای پر کار حیاط جلوه می کندکه در ایوان به صورت ادامه 

 درگیری دارد.

 

 
یوان و و فضای چشم انداز در خان ا-3شکل

 (.https://www.yjc.news الریها )منبع:

ایوان بزرگ خانه مکانی برای جلوه گری بوستان وزیبایی های آن است که عضو جدا نشدنی از آن محسوب می شود. جلوگاه 
ا با نام عناصر کالبدی فضا که در آن درواقع هر فرهنگ الگوی روییدادهای خود ر»ایوان وفضای باغ را نمی توان از هم جدا کرد 
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معماری سنتی تالش نموده تا بااتحاد جهت نوعی کوچ  (05: 1035)کریستوفر الکساندر « فرهنگ )متداول (اند مشخص می کند
اقلیمی )راحتی جسم (وهمچنین جهت مناسب دینی )راحتی جان وروان(، زندگی را هم ازنظر جسمی هم ازنظر روانی در کالبد بنا 

رای ساکنین آن آسوده نماید.معمار سنتی بر پایه شناختی درست از نوع زیستن انسان در محیطی ساده وشناخت باورهای روحی ب
 وجسمی او به تدابیری متنوع وهمراه با نبوغ برای زندگی خانوادگی اندیشیده است.

 

 اهمیت  نور و روشنایی  -4-6
گرایش دارد،انچنان که معموآل انسان بنا بر ساختمانی زیستی خود به نور 

دوست دارد که در جایی قرار بگیرد که نور باشد. نور عامل رویت اجسام می 
باشد واز سویی موجودات واشیا وجودشان خدای متعال می باشد.در قران کریم 

بدین معنی که  (00نور /«)اهلل نورالسماوات واالرض،مثل نوره...» امده است
سمانها وزمین است .پس خدای متعال کامل ترین خداوند روشنی بخش نور وا

لویئس  زمین می باشد. مصداق نور می باشد که روشنایی بخش همه آسمانها و
اگر افتاب به پهلوی بنایی نتابیده بود هرگز از چگونگی عظمت » گوید:کان می

در خانه های سنتی با  (109:1039نوربرگ شولتر، «)خود آگاهی نمی یافت
بور نور از شیشه های رنگی به درون فضا،یکی از نشانه های استفاده از ع

معرفتی و حقیقتی الهی تکرار شده تابه نوعی روشنی بخش دل ساکنان خانه 
باشد.نور با رد شدن از هندسه منظم در وپنجرهای چوبی وترکیب با فضای 
منقوش ودل گشا منجر به متعالی شدن روح وروان آدمی وایجاد آرامش قلبی 

های ح که اثر وجود نور طبیعی بر شیشهن می گردد. واین حس آرامش روساکنی
جمال  رنگی است،ازدست ساخته انسانی نشأت گرفته وباعث ایجاد زیبایی و

نمایانگر یک حقیقت متعال است. بنابراین نور که با ترکیب با  ،یشوددرون فضا م
نشان از جلوه  نقوش وتکرار وتوالی آن باعث متعادل شدن فضا میشود هندسه و

های نمایان ارتباط انسان به عنوان رکن اصلی با مسکن خود به صورت ساده 
مسکن سنتی دست خواسته نوع نگرش زیستی انسان است که نگرش  دارد و

مبتنی بر الهامات خداوندی وساده زیستی است.پنجرهای که پنجره گاه داشته 
)کریستوفر  "باشد به انسان کمک می کند تا زندگی را پیداکند

با توجه به خواست انسانی نسبت به گرایش به نور اگر  (.1031،20الکساندر
پنجره فقط سوراخ در دیوار باشد تضاد درونی در انسان به وجود می آورد، بین 

از سوی دیگر برگشتن ونشستن در روی  کشش به سوی پنجره از سویی و
گاه ولی اتاقی با پنجره د،صندلی راحت خود در اتاق. مدام این کشاکش ادامه دار

 درونی برای نظاره کردن بیرون در انسان ایجاد می کند و یک میل غریزی و
خود  رنگ طبیعت داشته و تا نوعی هم آغوشی با نور و انسان را بر می انگیزد،

از  و معرفت الهی نزدیک کند. اتاقی با پنجره گاه دیگر تنشی ندارد، به نور و را
 یعی، جای بهتر برای زندگی انسان در یک خانه سنتی وطب دید گاه ساده و

امکان زیستنی  ساده  ارتباط با محیط وکالبدی که درون آن قرار دارد و
وروحانی را همراه بازمان برای انسان به وجود می آورد.خانه الریها درگمنامی 
ظاهری خود جهانی سرشار از پدیدهای طبیعی را که آمیخته با خلوص روحانی 

این است وظیفه اصلی  و ده زیستی انسان است متجلی می گرداند.وسا
یعنی «ندا خوان»عصاره بلکه به شکل خانه:افشای جهان نه به صورت گوهر و

 نور. و هوا گیاهان، فصول، آب و رنگ، موضع نگاری و در قالب ماده و
 

 استفاده از مدول و تناسبات  -4-7
لبدی توسط تجزیه و ترکیب در هستی سنتی آرایش اجزاء معماری در کا

اندازه ها و معیارهای شخصی انجام می گیرد و نشانه آگاهی و درک و تجسم 
مطلوب فضایی از طرف انسانی است که درون آن زندگی می کند.رابطه اساسی 

که در نقشه ، اندازه ها ، طول و عرض راهروها ،  1بین هندسه فضایی و پیمون
در و پنجره در خانه سنتی وجود دارد که در ساختار ایوانها ، طاقها ، هیئت نما و 

 .بنا به صورت منظم و منطقی خود را نشان می دهد

 
 ها)حوض و درختان(خانه الری -4 شکل

 (171)منبع: گنجنامه یزد،

 
 ها )تختگاه(خانه الری -5 شکل

 (171منبع: گنجنامه یزد،)

 
پنج دری حیاط -خانه الریها -6شکل

 (                              173)گنجنامه یزد، مأخذ:-اصلی

 
 هاتناسبات طالیی درخانه الری -7شکل

 (نگارنده مأخذ:)

 
مدول و تناسب و تقسیم فضاها در -8شکل

 )منبع:نگاترنده(. ها،یزدخانه الری
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 هندسه و پیمون از بعد حکمی -4-8
فضای معماری بر "معماری،دیدگاه های گوناگون مطرح است.برای نمونه افشار نادری می نویسد:درباره بکار گیری هندسه در 

اساس نوعی هندسه ساده یا پیچیده شکل می گیرد و در هر حال از محیط طبیعی بسیار ساده تر است وانسان در طول تاریخ سلطه 
هندسه اساسأ عنصر متحد کننده جزء وکل "ی نویسد:.همچنین م"اش را بر طبیعت از طریق هندسی کردن ان اعمال کرده است

( این هندسه کاربرد زیادی در خانه سنتی 1050،59.)همان"است.وانسان را با منطق افرینش با نجوم طبیعت واسمان اشنا می سازد
نه سنتی را به داشته وبه صورت یک مدول که از ذهنیت به عینیت رسیده از گذشته به عنوان الگوی ساده هندسی فضاهای یک خا

درجه محور های اتصال گوشه ها واتاق ها می باشدو 00هم پیوند می دهد. در خانه سنتی)خانه الریها( یک ترتیب خطی به صورت 
این هندسه این امکان را می دهد که گوشه ها از وابستگی شکلی ازاد شده وامکان خلق فرم ها وترکیبات ساختی دیگر را در اطراف 

یک قاعده پذیرفته شده بود در خانه های سنتی "مدوالر"دهد و این هندسه که در دوره مدرن به عنوان سیستم خود افزایش می 
هم در پالن وهم در نما باعث پایداری کالبدی وفضایی می شود.این نوع ترکیب هندسی که به صورت یک پیمون شناخته شده 

ه و پایدار مطابق با روحیات ونحوه زیستن خود را درطول زمان به صورت است با باور انسان سنتی رشد کرده است. وگونه ای پذیرفت
ساده با خود حمل کرده است و این ذهنیت به صورت عینیتی مقبول که دست خواسته خود انسان سنتی است به صورت ساده در 

صورت وصله ارتباط دهنده در کالبد (، به 1035هندسه و پیمون عالوه بر نظم و آرایش فضا)پیرنیا، خانه الریها به چشم می خورد.
عمل کرده و از قدیم االیام به صورت سینه به سینه در مسکن سنتی رواج داشته و این امر مشخصه فرایند طراحی و ساخت مسکن 
سنتی مبتنی بر افزارمندی ، است که پس از سالها پاسخی مناسب به مسئله طراحی و ساخت و اگر هر قسمت تغییر کند ممکن 

( نوع نظم و سادگی را هم می توان در تناسابات و قرارگیری 90، 1035کل سیستم به طرق گوناگون تغییر یابد )الوسون  است 
فضاها در اطراف حیاط به صورت متقارن ، سلسله مراتبی مشاهده کرد و هم در نوع اتاق های سه دری و پنج دری و تعداد دهنه 

روند.این نظم در هندسه و مرتبط با پیمون نشان که جزء اعداد مقدس بر اسالمی به شمار میهای بادگیر )سه ، پنج ، هفت و . . . ( 
از نظم الهی و یک حقیقت برتر دارد ! این سادگی زیبایی شناسی که باعث رضایت خاطر می گردد ، و به صورت نافذ و عمیق ، از 

تنها نیاز کالبدی حرکتی را مقدور می سازد بلکه نیاز معنوی  تنوعدر بعد تناسب  پیچیدگی درونی سرچشمه می گیرد.این سادگی نه
روانی ، عامل تعیین کنترل و ابعاد و اندازه ها برای دستیابی به نتیجه مطلوب می باشد که نشان از یک ارتباط تنگاتنگ  –و روحی 

عمیق او از جهان ماورائی و دل  بین انسان و سیرت باطنی اوست که نشأت گرفته از زهد و ساده زیستی انسان و درک صحیح و
 (.103)انعام / « و ال تَعزُنُکُمُ الحَیاطُ الدنیا»کندن و بریدن از جهان مادی می باشد

 

 های تحقیقیافته -5
خانه الریها در تحلیل خانه حکمی در قالب عینی  و کالبدی بیانگر الگوواره های جامع هستی شناسی انتظام یافته می باشد.در 

نشان از نظم الهی و یک حقیقت برتر در وحدانیت کل به جزء و برعکس وجود دارد.مبانی حکمت متعالی در خانه الریها  این تحلیل
لذا تاثیر هویت ایرانی اسالمی در خانه الریها نشان از پیوند عمیق عناصر و اجزاء در بعد تناسب و تعادل و هندسه فضایی دارند.

 داالن ورودی، هشتیناهی در میان عناصر و مفاهیم ذهنی برخواسته از فضاهای اصلی مانند )نشات گرفته از یک پیوند عمیق الیت
و..( دارد.با پیروی از متون تحقیق تحلیل از  بعد حکمت متعالی خانه الریها به شرح ذیل می  الگوی فضای پوشیده، نیمه باز، باز،

 باشد:
 ها  )حکمت متعالیه(تحلیل حکمی خانه الری -1 جدول

 مصداق خانه الریها یزد الگو مبانی فاهیمم

لی
تعا
ت م

کم
ح

 

 الگوی حرکتی
سلسله مراتب رسیدن از 

 خارج به داخل
 /  داالن ورودی/   هشتی

 الگوی فضای پوشیده، نیمه باز، باز
 حیاط مرکزیت خالء مرکزیت 

 حرکت در پیرامون حیاط مرکزی الگوی پیرامونی وحدت

 درون گرایی محرمیت چرخش، کشف و حرکت جوهری
حیاط /  راهروهای پرپیچ و خم از برون به درون

 وجود هشتی و سلسله مراتب/  مرکزی

 اصالت وجود )وحدت(
یگانگی و تصویر 

 بهشت
نظم و نحوه کاشت درختان -هندسه باغ-باغ ایرانی

 و گیاهان
 

 نتیجه گیری  -6
است دارای فرهنگ وجهان بینی اسالمی بوده و دارای نظام های  خانه سنتی)خانه الریها(نشان از نحوه زیستن ونگرش انسانی

کیفیت  فضایی شامل تسلسل ،ریتم،هندسه و پیمون،تفکیک اندرونی و بیرونی،حجب و حجاب و تجلی عالم برین بوده که متضمن
ی با کمترین تنش های اند.این نحوه نگرش زیستی منجر به خلق یک فضای معنو بوده ایرانی اسالمی معماری در شده ارائه های

رفتاری واجتماعی شده و همچنین باعث تعالی روح انسان در محیطی با دوام شده،در طول زمان به عنوان جوهره راه)راه بی 
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زمان(به صورت پایدار می باشد.الگوهای بکار رفته در مسکن سنتی ایرانی )خانه الریها(تمثیل ها و ایاتی از عالم ربانی ومتعالی می 
که از ذات انسانی  برمی خیزد،که از ساده زیستن را در کنار عناصر طبیعی برای آرامش روح ورسیدن به کمال مطلوب و قرب باشند 

الهی بر می گزیند.توجه به چگونگی استفاده از عناصر طبیعی و مدنظر قرار دادن نقش انسان به عنوان محور اصلی در معماری خانه 
کمی و عرفانی نحوه زیستن انسان سنتی با الگوی درونگرا،سمبلی از نگاه عرفانی او به حساب می به تعبیر ح های امروزی ایرانی.

آید.همانگونه که انسان عارف ساده زیستی را بر می گزیند واز دنیا و محیط پیرامونش می کند،وبدون دل خود نگاه می کند،خانه 
رده و بدرون خود توجه دارد.عارف در دل خود که ایینه ذات احدیت سنتی هم با ویژگی درونگرایی خود،در حقیقت به اطراف پشت ک

است،نور خدا را می بیند.در این میان خانه سنتی با واسطه عناصر درون خود که نحوه زیستن و دست خواسته خود انسان 
 است،منعکس کننده نور الهی می باشد.
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد یک5045تابستان  (،22)پیاپی:  2سال هشتم، شماره 

 
 

 

 گیری از معماری سبزبررسی طراحی کارامد فضاهای اداری با بهره

 با تأکید بر روانشناسی محیط

     

 *1زهرا کریمی کالیه
 70/70/1071تاریخ دریافت:  

 02/70/1071تاریخ پذیرش: 
 

  5555کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

آن بر سالمت روح و  راتیتوسط انسان و تأث طیبا توجه به ادراک مح یداخل یدر معمار طیمح یامروزه نقش روانشناس
باشد،  یکارامد م اریدر آن بس طیمح یکه بحث روانشناس ییاز فضاها یکیباشد.  یم تیاهم زیحا اریروان افراد بس

که بتواند  ییفضا جادیکنند. لذا ا یم یرا در روز در آن سپر وداز وقت خ یمیاز ن شیهستند که کارمندان ب یادار یفضاها
کند، مورد توجه  جادیدر افراد ا یراندمان کار شیبودن در فضا را در آن ها با هدف افزا ندیو احساس خوشا یسالمت روح

 یفضاها م نیا راز حضور د یرس ناشاست زانیکاهش م ،یکارامد ادار یداخل یقرار گرفته است. در واقع هدف از معمار
 یامر یو مصنوعات بشر عتیطب انیم کیاکولوژ یداریپا جادیا یبرا ،یداخل یدر طراح یعیباشد. استفاده از عوامل طب

 راتیتأث یپژوهش به بررس نیقابل انکار است. در ا ریغ یدر زندگ یاتیسبز به عنوان عنصر ح یفضا گاهیباشد. جا یمهم م
ارتباط کاربران  یپرداخته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررس یادار یفضا انسبز بر کاربر یفضا یروان شناخت

 یفضا تیفیآرامش و سالمت روان که موجب بهبود ک جادیو ا یسبز در جهت بهبود آثار روان یبا معمار یادار یفضاها
پژوهش  ینظر یمقاله ابتدا مبان نی. در اباشدیم یلیتحل -یفیشود، انجام گرفته است. روش پژوهش توص یم یدفاتر ادار

آن در  ریتآث یاست، آورده شده و سپس به بررس ینگیسبز تیو اهم یباشناسیسبز، ز یمعمار ط،یمح یکه شامل روانشناس
دهد  یپژوهش نشان م یها افتهیافراد پرداخته شده است.  یراندمان عملکرد شیبه منظور افزا یادار یفضاها یطراح

و   تیحس رضا ،یآرامش روح جادیعالوه بر ا یادار یسبز در فضاها واریسبز مانند د یراز عناصر معما یریگکه بهره 
با در نظر  یکارامد ادار یفضاها یآن طراح جهیکند، که نتیم تیتعلق به مکان و لذت بودن در فضا را در کاربران تقو

 باشد. یم طیمح یروانشناس یارهایگرفتن مع
 

 سبز یمعمار ،یادار یفضاها ط،یمح یروانشناس یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 z.karimi.kelayeh@gmail.comکارشناسی ارشد معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(،  -5
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 مقدمه  -1
های او در زندگی  ترین نیازهای فطری انسان در طول تاریخ، و هدف بخش زیادی از تالش از مهم آرامش و آسودگی، یکی

 سازند، از قدیم تاکنون سعی در ایجاد فضایی است. از همین رو، معماران نیز به عنوان هنرمندانی که ظرف زندگی انسان را می بوده
معماران  دانند و چه از ملزومات و نتایج ایمان و منشاء آن را قدسی می اند؛ چه معماران مسلمانی که آرامش را آرامش بخش داشته

فیزیولوژیک، مهمترین  مازلو، نیاز به امنیت و آرامش را بعد از نیازهای نای نگاه روانشناسان انسانگرایی همچونبمتجددی که بر م
 های زیادی نیز می است، شگفتی انگیز یی شگفتبنابراین معماری عالوه بر اینکه خود دنیا. آورند شمار میه خواسته انسان ب

گیرد و بر آنها  ها تاثیر می طبیعت و انسان آفریند. هم از محیط خود تاثیر پذیر است و هم بر دنیای پیرامون خود تاثیر گذار است، از
ای برخوردار  معماری از اهمیت ویژهاست که  که رابطه میان آنها همواره دو طرفه بوده است، از این رو بطوری .گذارد نیز تاثیر می

 ساختمان(. 2: 1077)احمدی و همکاران،  دهند می های مختلف همیشه روح و روان آدمی را تحت تاثیر قرار است. فضاها و محیط
ه این ب شوند و میزان موفقیت آنها در دستیابی های پایدار برای بهبود رفتار انسان، نیازهای اجتماعی و روان شناختی طراحی می

صورت پذیرد و از  اهداف بستگی به این نکته دارد که طراح دقیقاً تشخیص داده و پیش بینی نماید چه فعالیتی الزم و ممکن است
: 1022)دانشپور و همکاران،  دانش روانشناسی محیطی به منظور خلق فضا و تسهیالتی که در جهت پیش بینی آنهاست بهره گیرد

برای  انسان همواره. اند طراحان بوده ی ها، راهنما ری سه راس مثلثی هستند که همواره در طراحیانسان، طبیعت و معما(. 00
دستیابی به توسعه پایدار در جهت حفظ طبیعت، با عنوان . زندگی در میان طبیعت، از معماری به عنوان یک ابزار بهره جسته است

در واقع، برخاسته از  های دوستدار محیط زیست بوده؛ نگر کلیه تکنیکواژه معماری سبز نیز که بیا. پایدار مطرح گردید معماری
 حاضر است باشد که ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی عصر معماری پایدار و توسعه پایدار می

طراحی داخلی فضاهای اداری با (. پژوهش حاضر در جهت بررسی تأثیر فضای سبز در 03: 1011و همکاران،  حسین زاده انجینه)
هدف افزایش راندمان عملکردی و ایجاد حس رضایت و آرامش، کاهش استرس و در نهایت سالمت روان افراد با تأکید بر 

 روانشناسی محیط صورت گرفته است.
 

 روش تحقیق-2
ای تحلیلی می باشد. در این پژوهش جهت گردآوری داده های اسنادی، از روش کتابخانه -روش تحقیق این پژوهش توصیفی

ها( استفاده شده است. به این ترتیب به تعریف روانشناسی محیط، معماری سبز و محیط های اداری و نامه)کتب، مقاالت و پایان
داخلی فضاهای اداری با هدف طراحی کارامد این فضاها با بهره گیری از معماری سبز با بررسی ارتباط بین این عوامل در طراحی 

 رویکرد روانشناسی محیط و تأثیر فضای سبز بر سالمت روان افراد پرداخته شده است. 

 

 مبانی نظری پژوهش -3

 روان شناسی محیطی -3-1
است. تحلیل نوشته های این  "کالبدی زندگی روزمره مطالعه ی روان شناختی رفتار در محیط"تعریف روان شناسی محیط 

رشته نشان می دهد که موضوعات کارشده در حوزه روان شناسی محیط شامل نظریه ی ادراک، شناخت، روان شناسی اجتماعی، 
نسان مردم شناسی، مطالعه ی روابط اجتماعی و مطالعه فرهنگ است. محیط جغرافیایی به محیط عینی و واقعیت های اطراف ا

گفته می شود، محیط رفتاری تصویر شناختی محیط عینی است که اساس رفتار را شکل می دهد. موضوع علم زیبایی شناسی 
تشخیص و درک عواملی است که در ادراک یک شی یا یک فرایند تجربی زیبا یا حداقل خوشایند نقش دارند و درک توانایی انسان 

زیبایی شناسی خوشایند به حساب می آیند. زیبایی شناسی نظری، مانند تحقیقات روانشناختی برای ابداع جلوه هایی است که از نظر 
 (.072: 1021اولیه، بر تحلیل درونی و باورهای شخصی از مفهوم زیبایی و خوشایند بودن محیط استوار است )لنگ، 

وانشناسی محیطی و طراحی ایجاد کرده ناگسستنی بین ر توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده، پیوندی
روانشناسان پی برده و در تالش برای ساخت و ایجاد  ها و ی که معماران به ضرورت ایجاد زبان مشترکی میان آنیاست؛ تا جا

باشد، برآمدند. روانشناسی مدرن با پیش فرض تأثیر  دانشی نو برای ساخت محیطی که بتواند بهتر از پیش برای مردم مأنوس
ساخت از یک سو  های معماری و شهری می محیط یرمستقیم محیط کالبدی بر رفتار انسان که در نهایت خود را ملزم به بررسیغ

مشتریان و استفاده کنندگان فضاهای طراحی شده  و از سوی دیگر توجه به طراحان محیطی در جهت برطرف ساختن نیازهای
دانش نو و یا پارادایمی جدید به  ه ینتیجه نطف احی و برعکس آغاز گردد و دری روان شناسی با حرفه طریباعث گردید تا آشنا

 (.01: 1022)دانشپور و همکاران،  بسته شود "روان شناسی محیطی"نام
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تاثیرانسان ها بر  تاثیر محیط بر انسان ها و با توجه به تعامل بین انسان و محیط، روان شناسی محیط به مطالعه چگونگی
امروزه تاثیراتی که آنها بر افراد می گذارند  د. زمانی صرفاً ظاهر ساختمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، امامحیط می پرداز

محیطی چون سرو صدا، درجه حرارت،  محرک های مهم شمرده می شود. رعایت اصول مربوط به ازدحام، فضای شخصی وادراک
و یا ناسالم بودن یک ساختمان داشته  ین کننده ایی در قضاوت درباره سالمرطوبت نسبی در طراحی ساختمان می تواند نقش تعی

سوگیری بنیادی و کاربردی دارد و ست. ای ا روان شناسی محیط در اصل، یک علم رفتاری بین رشته، باشد از نظر آرکلین و ویتچ
روان شناسی د. از نظر دی یانگ، می پرداز افرادبه بررسی نظام دار تعامل بین محیط های فیزیکی، اجتماعی و رفتارها و تجارب 

و آموزشی را شامل می شود. از نظر وی  محیط بسیار گسترده است و محیط طبیعی، موقعیت های اجتماعی، محیط های کاری
ین دیگر تمرکز روان شناسی محیط بر ا آنچه از اهمیت خاصی برخوردار است، بررسی تعامل بین محیط و رفتار است. به عبارت

ها بر محیط خود تاثیر می  انسان ها تاثیر می گذارد، بلکه بر این است که چگونه نیست که چگونه محیط فیزیکی بر رفتار انسان
ارتباط رفتارهای متکی بر روان  سازد، همانا بررسی میمجزا  یروان شناس یط را از سایر شاخه هایگذارند. آنچه روان شناسی مح
. لذا توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده پیوندی ناگسستنی بین روانشناسان انسان و محیط کالبدی است

 (. 03: 1010محیطی و آن ها ایجاد کرده است )میرزا محمدی و همکاران، 

اری علوم رفت .روانشناسی محیطی زیر مجموعه از علوم رفتاری است. ابراز شده است یطیمح یاز روانشناس یمتفاوت فیتعار
، ی و اقتصادی است. بنابر نظر کریکجامعه شناسی و حتی علوم سیاس انسان شناسی ، عالوه بر روانشناسی شامل دانش هایی چون

به گونه ای است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط باشد.  محیطی معادل روان شناختی رفتار انسان یروان شناس
شناسی محیطی رابطه انسان با محیط کالبدی و تاثیرات این دو بر یکدیگر را به  فاد می شود روانگونه که از این تعریف مست همان

 (.2: 1010)گلستانی و همکاران،  های او مورد توجه قرار گیردها و احتیاجو نگرش اهگونه ای مورد بررسی قرار می دهد که ارزش
ای از علوم رفتاری، به مطالعه رفتارهای انسان در رابطه با  مجموعه ریو ز یروانشناس دانش به عنوان شاخه ای ازاین 

 های امروزه روانشناسی محیطی در زمینه(. 00: 1011)امامقلی و همکاران،  پردازد یم رامونشیپ کالبدی طیمح ایسکونتگاه 
شخصیت و رفتار  ر داشتن مدلی ازااختیبا در د. ت کاربرد داراتلویزیونی و نیز تبلیغ های مختلفی نظیر طراحی و معماری، برنامه

 ر معقول یا مـورد انتظار را ارتقا دهد، یااشد تا رفت هایی ایجاد خواهد پیشبینی یا بازیابی محیط انسانی، امکان طراحی، مدیریت،
را تشخیص داد. ز اس مسئله های بینی نمود و موقعیت بروز خواهد کرد را پیش رفتارهایی را که در نبود کیفیات محیطی موردنظر

 (.153: 1015)حاتمی،  ستا پی توسعه چنین مدلی از شخصیت انسانی روانشناسی محیطی در
 

 انسانینیازهای  و ارتباط آن باروانشناسی محیط  -2-3
 گیری مبانی نظری معماری و چارچوب های طراحی، به مدلی از نیازهای انسان نیاز است تا پیچیدگی های رفتار برای شکل

 را به گونه ای نظام مند توضیح دهد. نیازهای کالبدی انسان با توجه به عملکرد بنا توسط طراحان و با شناخت ضوابط،آدمی 
 استانداردها و عملکردهای مشابه قابل تحقق است، اما در حوزه نیازهای روانی، طراح باید مدلی روانشناختی از نیازهای انسان را

 نیازهای انسان، هرم آبراهام مازلو است، برای استفاده در طراحی معماری و طراحی شهری موردمبنای فعالیت خود قرار دهد. هرم 
تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که به منظور بهره  (.33: 1077)کیوانی و همکاران،  تأئید قرار گرفته شده است

تعلق به مکان که بر پایه حس مکان به وجود می آید فراتر از  می یابد. مندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای
با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان می داند و  آگاهی از استقرار در یک مکان است. این حس به پیوند فرد

تصور می سازد و مکان برای نقشی برای مکان در ذهن خود م براساس تجربه های خود از نشانه ها، معانی عملکردها و شخصیت،
نسبت به فضاست این حس از دو عامل  صتعهد و تعلق شخ او قابل احترام می شود. اعلی ترین مرحله رابطه انسان و فضا، حس

: 1010و تغییرات هر کدام در میزان تعلق مؤثر است )میرزا محمدی و همکاران،  مؤثر فضا و انسان به صورت توأمان ساخته شده
00.) 

احساسی و عاطفی توسط او، از مهمترین دالیل ایجاد حس تعلق به  ک محیط بیرونی بوسیله انسان، شناخت و واکنشادرا
به طور آگاهانه یا ناآگاهانه از محیط دریافت می کند حاصل ادراکات اولیه و تطابق آن ها  مکان است. در حقیقت معانی ای که فرد

می شود  در آمده و واکنشی عاطفی و احساسی که منجر به تعلق و وابستگی به محیط اوست، که به مرحله شناخت با تصاویر ذهنی
د )سیاوش متفاوت، فرق می کن را رقم می زند. به این دلیل، احساس افراد مختلف نسبت به یک مکان با تصاویر و پیشینه ذهنی

روان شناسانه رفتارهای انسان دارند زیرا  شناخت معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به(. 17: 1010پور و همکاران، 
محیطی را از سایر شاخه های روان شناسی مجزا می  محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه روان شناسی این گونه رفتارها با

 روان شناختی کالبدی است لذا توجه طراحان به بررسی همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و محیطی سازد
را  محیطی و آنها ایجاد کرده است. روان شناسان محیطی نیز خود فضاهای طراحی شده، پیوندی نا گسستنی ما بین روان شناسان
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غیر  اند تا بتوانند تاثیرات محیط کالبدی را به گونه ای مستقیم و یا ملزم به پژوهش در رفتار انسان در محیط روزمره اش ساخته
 (.0: 1015و همکاران،  صالحی پور) ار انسان بررسی نمایندمستقیم بر رفت

 

 محیط -3-3

ماهیت اکولوژیکی داشته باشد  -0فیزیکی داشته باشد )مثل رنگ، شدت(، -ماهیت روانی -1تواند: ویژگی های محیط می
هیت ساختاری و اجتماعی دارد ما -0)همبستگی با رویدادهایی که انطباق پذیری زیست شناختی را ترویج یا تهدید می کنند(، یا 

)متغیر هایی چون سادگی یا پیچیدگی، انتظار رفتن یا شگفت زدگی، وضوح یا ابهام(. در نتیجه لذت وقتی به وجود می آید که 
 (.010: 1021شرایط ناسازگار رفع شده باشد یا سطح مطلوبی از انگیختگی به دست آمده باشد )لنگ، 

. محیط اطراف انسان است فرایند کسب اطالعات از ترین مقوالت در روانشناسی محیطی و ادراک انسان از محیط از محوری
 ادراک محیطی .محیطی است محیطی قرار دارد زیرا منبع تمام اطالعات در مرکز هر گونه رفتار میتوان گفت که ادراک انسان

های الزم را بر اساس نیازش  ز طریق آن انسان دادهفرآیندی است بر پایه ترکیب اطالعات حسی و انتظارات مبتنی بر تجربه که ا
 نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادراک کننده بستگی دارد از محیط پیرامون خود بر می گزیند. لذا هدفمند است و به فرهنگ،

ون امنیت نیاز ایمنی، همچ، شده نیاز های زیست شناختی انسان، مثل سرپناه محیط ساخته(. 03: 1011)امامقلی و همکاران، 
 کند می تعلق و احترام را با نمادگرایی محیط و نیاز های زیبا شناختی را از طریق زیبایی صوری، تامین نیازهای، فیزیکی و روانی

 (.13: 1021)لنگ، 
 

 محیط-رابطه انسان -3-3-1
انسان، بسته به . شوند میمحیط رابطه ای دوسویه است. هر دو به نوعی بر هم تأثیر گذارده و از هم متأثر  -رابطه انسان

ها رفتار می کند. شناخت،  فضاها، محرک ها و رویدادها معنی می بخشد و متناسب با آن های فرهنگی محیط خود، به برخی ارزش
زندگی مردم نیازمند  تبیین رفتار انسان به درک رابطه محیط و رفتار کمک می کند و درک نقش محیط ساخته شده در توصیف و

به سختی می توان آنها را از هم تفکیک کرد. رفتار  محیط و رفتار آن قدر در هم تنیده شده اند که ت.ماهیت انسان اسفهم و درک 
: 1011)امامقلی و همکاران،  درک کرد، رفتار را باید در بستری محیطی تعریف کرد را نمی توان مستقل از رابطه درونی آن با محیط

00 .) 
 را دگرگون می کند و به طور متقابل تحت تاثیر محیط دگرگون ارزش ها و هدف های خود محیطانسان با توجه به نیازها، 

دگرگونی  تاثیر انسان بر محیط شدت و سرعت یابد. برخی این گونه شده قرار می گیرد، به ویژه تکنولوژی پیشرفته موجب می شود
دارند که هر نوع  می دانند و بر این نکته تأکید« یطانسان ـ مح» اکولوژیک  سریع محیط را مخرب و موجب اخالل در نظام

نتایج مثبت و منفی آن انجام  باید با توجه به تاثیر بلند مدت آن بر انسان و با پیش بینی دگرگونی اساسی و عمیق در محیط طبیعی،
شاره می شود که در شهرهای هایی ا شرایط محیطی بر انسان، به اختالالت رفتاری افراد و گروه گیرد. برای نشان دادن تاثیر

 (.3: 1015و همکاران،  صالحی پور) پرجمعیت سکونت دارند
 

 محیط های اداری -3-3-2
آن سروکار دارند  ترین فضاهایی هستند که اشخاص در طول روز با ترین و مهم امروزه فضاهای اداری و دفاتر کار، جزء اصلی

کارمند، محیط زندگی او نیز محسوب  عنوان محیط کار یک ساختمان اداری به گذرانند، همچنین ها می و ساعاتی را در این مکان
شود و مسائل و مشکالت کاری ممکن است به محیط  می شود چرا که قسمت اعظم وقت کارمندان در محیط کار سپری می

اهمیت خاصی برخوردار  محیطی فضاهای کاری و تأثیر آنها روی کارمندان از های زندگی هم منتقل شود. بر این اساس ویژگی
و عوامل  توجهی از شرایط گیرند به میزان قابل های اجتماعی قرار می رفتار و عملکرد افرادی که در محیط یا سازمان. است

با به . شود عملکردها می پذیرد، برخی شرایط موجب افزایش و برخی دیگر موجب کاهش فیزیکی معماری محیط تأثیر می
)مهرابی و همکاران،  کرد ی داخلی در این فضاها می توان یک محیط منعطف و جذاب اداری ایجادطراحی و معمار کارگیری

1012 :0 .) 
 

 نقش روانشناسی محیطی در طراحی داخلی فضای اداری -3-3-3
فنی حل های خالقانه و  در تعریف طراحی داخلی می توان گفت طراحی داخلی علمی است کاربردی و چند جانبه که در آن راه

گردد. این راه حل کاربردی افزایش کیفیت  می در درون یک ساختار برای دستیابی به یک محیط مطلوب برای کاربران تعریف
همراه دارد. طرح ها در پاسخ به نیازمندی های سطوح داخلی و  زندگی و فرهنگ ساکنان را با ارتقاء زیبایی و جذابیت در آن به
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گردد. طرح باید الزامات و اصول پایداری را نیز در خود داشته باشد. روند  ایجاد می تماعی پروژهتوجه به مکان فیزیکی و بافت اج
 صورت سیستماتیک و هماهنگ است و شامل پژوهش، تجزیه و تحلیل و ادغام دانش های مختلف به به اجرای طراحی داخلی

دستیابی به  تامین کرده و یک فضای داخلی مناسب برایای که نیازها و خواسته های مشتری را  گونه خالقانه است به صورت
آنجا که در کشور ایران سرعت مدرنیته، مجالی برای ساماندهی فضاهای منتج از معاصر  از. اهداف اصلی طراحی به وجود آورد

 پیش رفته است. در نیافته است و متاسفانه طراحی داخلی فضاهای موجود با نگاه سلیقه ای و غیر تخصصی ادارات را سازی مانند
شاخه ای و با  نتیجه شاهد عدم سالمت و بهداشت محیطی، عدم کارایی و بهره وری مناسب، باالخص در محیط های کاری

 (. 0: 1012م )مهرابی و همکاران، مدیرت چرخشی دولتی هستی
دانش  جادیهد آنها به کارفرما و اآنها، تع ینه تنها بر احساس افراد، بلکه بر عملکرد کار یکار یو اشغال فضا ینحوه طراح

 د.شو یشناخته م یکار یفضا یطیمح یهستند که به عنوان روانشناس یحوزه ا یسنگ بنا نهایگذارد. ا یم ریدر سازمان تأث دیجد
 یها ستمیس یعملکرد ساختمان و اثربخش صیتشخ یتوان برا یرا م یطیمح طیادراک کاربر از شرا یارهایمع ن،یبر ا الوهع

گسترده از کاربران ساختمان استفاده  ینظرسنج یهاپس از اشغال دفاتر، از پرسشنامه یهایابیارز نیاول. در ساختمان استفاده کرد
 یریگاندازه ،فرض نی، با ا«نمی پسندند»و « می پسندند»کارشان  طیرا در مح ییزهایتا مشخص کنند ساکنان چه چ کردندیم

معنا  نیدر ا یابیارزی کند. ط ساخته شده بر روی کاربران کمک می های فردی به درک اثرات محیکاربران بر اساس ویژگ تیرضا
 تیفی. و کشوندیدر نظر گرفته مکنان عوامل مؤثر بر عملکرد کار ازفضا که  یعملکرد یهایژگیاست: و یشامل دو عنصر اساس

 یمعمار نیتعامل ب (Vischer, 2008:99).نامطلوب بدانند. ای فضا را مطلوبشود کاربران آن  یمکان که باعث م کی یها
 یو روان یذهن راتیتأث. است ریدرگ یداخل یمعمارطراحی  کردیو هم با رونی انسا یها یژگیهم با و یروان طیشرا و یداخل
که رفتار انسان در  ییمورد توجه بوده است. از آنجا یتا ساختار مدرن امروز هیاول یهابر انسان از پناهگاه یمعمار یهاقاب

 Hamdy). است یافراد ضرور یرفتار یها یژگیو بر اساس یکیزیف یفضا یشود، طراح یشده انجام م فیتعر یفضاها

Mahmoud, 2017:1)  
با  یکار یها طیخصوص در مح به هستند. یو شغل یطیمح یدر معرض استرس ها یکارکنان ادار ،یکار یها طیدر مح

 یاسترس شغل سر و صدا برجسته است. و قرار گرفتن در معرض یخصوص میاز دست دادن حر ،از یناش یطیپالن باز، استرس مح
محل کار و استرس  یمرتبط با طراح افتهیمدل بهبود  کیو در حال تکامل است و  ایاست که در طول زمان پو دهیچیپ دهیپد کی

 یمنبع کار کیبه عنوان  تواندیم یکار یهاطیدر مح عتیچگونه ارتباط با طب تحقیقات نشان می دهد که کرده است. جادیا یشغل
 ،ییروشنااز نظر  یطینامطلوب مح طیشرا (Gou,2019:2). عمل کند یو سالمت روان یکیزیبهبود سالمت فدر دوگانه  ریبا تأث
یر منفی بر بهره وری کاربران ایجاد کنند. باعث ایجاد استرس در محیط کار شوند و در نتیجه تأث توانند یو سر و صدا م هیتهو

محیط کاربران به . شود یم هیو روح کاراییباعث بهبود  کار عملکرد یمساعد برا طیمح کیاست که  معتقد استدالل نیعکس ا
در مطالعه  نیچندهایی نیاز دارند تا در آن بتوانند بر استرس ناشی از فضای کار غلبه کنند و به بهترین بهره ی کار خود برسند. 

 جیقلمرو، به عنوان نتا احساس تعهد به سازمان و ای یبا وفادار همراهاحساس تعلق زمینه روانشناسی محیط نشان می دهد که 
 ,Vischer).ی در بهبود عملکرد کارکنان و سالمت روان و احساس رضایت آن ها تأثیر بیشتری دارد طیمح یارهایمع

2008:100) 
تواند به کاهش خشم، اضطراب  یم یعیطب طیدهد که مح یباز نشان م یو فضا بیرونی یر مورد فضاد یکیولوژیزیمطالعات ف
سبز  یو هم قرار گرفتن در فضا یبصر یهم دسترسکند.  کمکروان سالمت بهبود  یکل جهینت درآرامش و  تیریو کمک به مد
 ،ی اجتماعیها تیفعالعث تشویق به سبز با یباز و فضاها یفضا کند. یکمک م یاریسطح هوش شیتمرکز و افزا ییبه بهبود توانا

 ،یکار یهاطیمختلف مانند مح یهانهیدر زم قاتیچند دهه گذشته، تحق یطمی شود.  یفرهنگ یها تیاوقات فراغت و فعال
را به همراه  یو شناخت یاجتماع ،یکیولوژیزیف ،یعاطف یایمزا عتیکه تماس با طب دهدینشان م یشهر یهاطیمح ها،مارستانیب

)از  میرمستقی، تماس غمیتماس مستق قیمختلف از طر یهابه روش عتیطب یایکه مزا دهدیمطالعات نشان م نیهمچن دارد.
 ,Hamdy Mahmoud).هد دیرخ م ینقاش ایمانند پوستر  عتیبا استفاده از دکور طب یسازهیپنجره(، و شب ینما قیطر

2017:8) 
 

 زیبایی شناسی محیط ناختی تأثیر روانش -3-4
تعریف جامع تجربه ی زیباشناختی باید از تمام مقاصد طراحی به دست آید، زیرا لذت از ارضای مجموعه این مقاصد حاصل 
می شود. بنابراین، مردم لذت را از محیطی کسب می کنند که ساختار آن الگوهای جاری رفتار و آسایش فیزیولوژیک مورد نیاز آن 

تن به این مقصد، ساختار محیط باید با نیاز های اندام واره ای، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی را به خوبی تأمین کند. برای دست یاف
مردم، در محیط جغرافیایی خاص منطبق شود. با فرض اینکه محیطی الگوهای جاری رفتار را به خوبی تأمین کند، آن محیط در 

ا فراهم آورد، ساختار ادراکی دلپذیری داشته باشد و صورتی از نظر زیباشناختی لذت بخش است که تجربیات حسی لذت بخشی ر
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نمادهای لذت بخشی را تداعی کند. معنای این نتیجه گیری این است که انرژی های محرک از قبیل شدت نور، رنگ، صدا، بو و 
ه از طریق لمس برای استفاده کننده و مشاهده کننده ی فضای معماری لذت بخش هستند. به همین ترتیب ویژگی های فرمی ک

ساختار سطوح، بافت ها، روشنایی و رنگ به محیط شکل می دهند و تداعی هایی که الگوها ایجاد می کنند لذت بخش و دلپذیرند 
 (.010: 1021)لنگ، 
با لذت  ماًیمستقی دارد و داخل یمعمار یطراح و یکاربران و ساکنان در معمار یعاطف تیدر رضا ینقش اساس یشناس ییبایز

 تیدرک حساس زانیبه م یفضا بستگ کی یشناس ییبایبه ز دنیدر رس یداخل یطراحان معمار تیموفق. نسان مرتبط استو روح ا
 جهینت در شود، یم فیتعر گروه و هر جامعه هرتوسط هر فرد، هر خانواده  یشناس ییبایز. دارد اوو ادراک  ییبایانسان نسبت به ز

پدید می  یفضا به درست یشناخت ییبایز تیوضع م،یریآنها را در نظر بگ دیو د میکن یبررس ییبایاز ز را نیساکن فیکه تعار یزمان
 یفضا به طراحی یک نور( -رنگ  -بافت  -)فرم  یشناس ییبایز مؤثر در یبا استفاده از عوامل اصل یداخل یطراحان معمارآید. 

 یتر م یکه با بافت، رنگ و مواد غن ییسطوح و حجم ها، صفحات خطوط، شوند، یفرم ها از نقاط ساخته ممی پردازند. خاص 
 کنند. یآن کمک م یعناصر به درک ما از معنا نیکند و به طور مشابه همه ا یم جادیطرح را ا کیعناصر  نیا ب،یشوند. در ترک

کنتراست بافت بر اساس  حس مسطح باشد. اینشده، ناهموار  یقلیص ایزبر، براق  ایتواند صاف  یبافت خود را دارد که م یهر سطح
رنگ بیشترین تأثیر را در طبقه بندی حوزه روانشناختی  گذارد. یخود را بر ذهن م میمستق ریحافظه ما از لمس سطوح مشابه تأث

گرما و  ت،یمانند آرامش، فعال یحاالت خاص میتوان یاستفاده کرد. ما م یاحساس یبه پاسخ ها یابیدست یتوان برا ینور م ازدارد. 
 (Hamdy Mahmoud, 2017:9). میکن جادیا روشنایی یرا با استفاده از الگوها یخنک

 

 توسعه پایدار  -3-5
 توسعه پایدار، توسعه ای است که مطابق نیازهای نسل حاضر باشد بدون اینکه توانایی نسل های آینده را برای رسیدن به این

زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شد و به طوری که برای رسیدن توسعه پایدار در سه زیرشاخه . نیازها به خطر بیاندازد
سه مولفه الزم و ملزوم یکدیگرند. در معماری دو حوزه پایداری زیست محیطی و پایداری اجتماعی مورد توجه  به توسعه پایدار هر
محیط زیست تاکید دارد و افرادی همچون  قرار دارد. معماری اکولوژیکی یا معماری سبز بر معماری سازگار با طراحان و معماران

ارتقای کیفی زندگی و سالمت انسان ها، تامین نیازهای روزمره انسان  .موریس از پیشگامان این حوزه هستند جان راسکین، ویلیام
 یطی بوده وهای اکولوژیکی و منابع انرژی از اهداف معماری پایدار است. معماری سبز زیرشاخه پایداری زیست مح و حفظ سامانه

اساس ساختن، دست اندازی به طبیعت  (.30: 1077)کیوانی و همکاران، استفاده از آن نقش موثری در پایداری زیست محیطی دارد 
این  نزدیکی با طرز تفکر انسان دارد. طراحی انسانی بر تعامل انسان و جهان طبیعی تمرکز دارد. است، نوع این دست اندازی ارتباط

ذهن صورت می گیرد و تا زمانی که بین این دو جدایی ایجاد نشود سالمت روان دچار چالش نمی گردد. حس  تعامل از طریق
بی  بینایی، عامل اصلی در ادراک محیط می باشد، ارتباط بصری منجر به احساس لذت و خوشایندی و عدم ارتباط بصری، باعث

 (.31: 1077ن، )کیوانی و همکاراتفاوتی و ناخوشایندی در افراد می گردد 
 

 معماری سبز -3-6
 های انسان امروزه در پی پیامدهای منفی جهان صنعتی، حفظ و پاسداری از منابع طبیعی جهان، به یکی از مهمترین دغدغه

 توان جستجو راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی عصر حاضر تبدیل شده است؛ که در این راستا، معماری سبز را می
هماهنگی ساختمان با اقلیم  های فسیلی و مصالح ساختمانی، از طریق حفظ انرژی، کاهش استفاده از سوختمحیط ها بر  ساختمان

سبز آمده است که رویکردی در پی تقلیل اثرات  در تعریفی از معماریکرد. و توجه به نیازهای فرهنگی ـ اجتماعی ساکنین معرفی 
های مهم معماری پایدار  به عنوان معماری همگام با طبیعت، از شاخهکه باشد  ت میمنفی و مضر بر سالمتی انسان و محیط زیس

انسان جزئی از طبیعت است و تخریب در آن به سان نشستن بر شاخه (. 03: 1011و همکاران،  حسین زاده انجینه) آید به شمار می
وح و جسم انسان مفید است. بی توجهی به خصوص گیاهان آن برای ر درخت و بریدن آن است. زندگی در کنار طبیعت و به

 (.32: 1077)کیوانی و همکاران،  و جسمی به بار می آورد طبیعت و گیاهان در معماری، برای ساکنان مشکالت روحی
 های انرژی، ها در زمینه طراحی سبز، یک شیوه طراحی است که قوانین آن از طبیعت منشا گرفته و اعتقاد به تلفیق دیدگاه

برق و سازه را در پی  نوع طراحی، همکاری متفکرانه معماری با مهندسی مکانیک، این .شناسی( دارد یط و اکولوژی )بومزیست مح
عوامل طوالنی مدت  دارد؛ که عالوه بر توجه به فاکتورهای متداول طراحی ازجمله خالقیت، زیبایی، تناسب، بافت، سایه و نور، به

 (.02: 1011و همکاران،  حسین زاده انجینه) کند می محیطی، اقتصادی و انسانی نیز توجه
 

 اصول معماری سبز  -3-6-1
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 :طورکلی معماری سبز از شش اصل تشکیل شده که عبارتند ازبه 
های فسیلی به حداقل  ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت انرژی: هرساختمان باید به گونه حفاظت ازل: اصل او
 ضرورت پذیرفتن این اصل، با توجه به نحوه ساخت و سازها در عصرهای گذشته غیرقابل انکار می(. 0: 1011د )ایرجی، ممکن برس

ها به دست فراموشی سپرده  های جدید در دوران معاصر، چنین اصلی در ساختمان وریابه سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فن باشد و
 ها، محیط را با توجه به نیازهای کاربران تغییر ها، ساختمان های مختلفی از آن و یا ترکیب است. با استفاده از مصالح گوناگون شده
 (.00: 1011و همکاران،  حسین زاده انجینه) دهند می

شکل د. کاربا اقلیم: ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشن: اصل دوم
درون  آسایش وه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گونه ای باشد که موجب ارتقاء سطحو نح

 .ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید
ای طراحی شود که استفاده ار منابع جدید را به حداقل  نهکاهش استفاده ار منابع جدید: هر ساختمان باید به گو:اصل سوم

 (.3: 1010)کارگر،  منبعی برای ایجاد سازه های دیگر به وجود آورد برساند و در پایان عمر مفید خود
برآورده زیرا  گذارد؛ کنند، احترام می احترام به کاربران: معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می م:اصل چهار

تمامی منابع  کردن نیازهای روحی و جسمی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. فرآیند سبز از معماری که شامل احترام برای
ها  انسان ها توسط زیرا تمام ساختمان نماید؛ مشترک در ساخت یک ساختمان کامل است، انسان را از این مجموعه خارج نمی

برای رد  شود؛ در حالی که در برخی دیگر، تالش ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می از سازهشوند، اما در بعضی  ساخته می
 (.00: 1011و همکاران،  حسین زاده انجینهد )شو ابعاد انسانی در فرآیند ساخت مشاهده می

پردازد که باید در آن کلیه  احترام به سایت: این اصل به تعامل صحیح و منطقی بین سایت پروژه و معماری می: اصل پنجم
ای آرام و سبک  در راستای بهبود پروژه وارد طراحی شود. در عین حال هر ساختمان به گونه های سایت شناخته شده و پتانسیل

 (.0: 1011)ایرجی،  زمین را لمس کند
اکنون زمانی . وع هستندتمامی اصول سبز، نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصن: کل گرایی: اصل ششم

متخصصین ساختمان  هنگامی که دغدغه معماران، معماران منظر، طراحان شهری، مهندسین و است که منابع رو به زوال است،
این زمینه بسط دهند که  متخصصین طراح باید حوزه مهارت و تخصص و فعالیت خود را درت. ی برای آینده اسیجو اساساً در چاره
 (.2: 1010. )کارگر، ها و نسلهای بعدی باشد فاظت شود و حامی آینده فرزندان، نوهاین از منابع ح

 

 دیوار سبز  -3-6-2
دیوار سبز . پیدا کرده است یوار سبز فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهر های معاصر و مترقی جهاند

)کیوانی و  پوشانده شده باشد یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهیبه دیواری گفته می شود که به صورت سازه مستقل و 
 :در ادامه به بررسی انواع این دیوارها که در طراحی فضای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد می پردازیم(. 07: 1077همکاران، 

اری بیش تری از دنگه  بهدیوار زنده در مقایسه با نمای سبز سیستم پیچیده و پرهزینه تری محسوب می شود، دیوار سبز زنده: 
اشاره کرد. و تأمین مواد مغذی افزودنی برای گیاهان دارد. از مزایای دیوار های زنده به تنوع گیاهان آن میتوان  آبیاری جهت

مطلوب  نتیجه سریعتر به زمانیست که از نظر ااین  ،پیش کاشته شده و پوششی آن گیاهان از به دلیلویژگی دیگر دیوار های زنده 
 .شوند خود به دو نوع غیر فعال و فعال تقسیم می ندهاز نظر رشد نهایی گیاهان می رسند. دیوارهای ز

ده اند که محیط کشت تشکیل ش مدوالریدیوارهای زنده غیر فعال، از پانل های مربع یا مستطیل شکل دیوار زنده غیر فعال: 
به نمای ساختمان و یا  با فاصلهتوسط سیستم سازه ای سبکی،  مدوالرین پانل های اهم می کنند، اعمودی فرصورت گیاه را به 

معموال قطره ای است. از گیاهان دیوار زنده، بعد از کاشت در پانل ها، و قبل از  زندهدیوار های  بیاریآ. شوند می سازه ی آن متصل
 پانل ها دوازده تا هجده ماهآید. بعد از نصب  مدت حداقل سه ماه، در گلخانه نگهداری ویژه به عمل می بر روی نما، بهنصب 

 .فضای از پیش سبز شده پانلها محکم و استوار شوند فرصت الزم است تا
ام تاسیسات گرمایشی و سرمایشی با ، یکی از جدید ترین انواع دیوارهای سبز است که با ادغفعال هدیوار زنددیوار زنده فعال: 

به گونه ای طراحی شده است تا هوای فضاهای داخلی را تصفیه و به صورت تنظیم کننده حرارتی عمل کند. در  تهویه ساختمان
برگ گیاهان مونوکسید و دی  شود. شاخ وهوای تولید شده توسط گیاهان در سیستم تهویه ساختمان استفاده می  این سیستم، از

زدایند، و فرآیند طبیعی گیاهان  کنند، موجودات ذره بینی ریشه، ترکیبات آلی و ذرات معلق در هوا را می جذب می ید کربن رااکس
)محسنی پور،  شود و سپس داخل ساختمان پخش می شدهکند که از طریق یک هواکش درون سیستم کشیده  می هوای تازه تولید

1013 :0.) 
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 فواید دیوار سبز -3-6-3
 شهرت دیوارهای سبز در کمک به رسیدن ساختمان به پایداری عمدتاً به دلیل مزایای استفاده از این سیستم است که منشأ

تنوع  عمودی اجازه کسب فواید اکولوژیکی و محیطی و افزایش زبه واقع دیوارهای سب. اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی است
کاهش ا، بهبود کیفیت هو ه شامل مزایایی همچون کمک به، کشناسی را می دهد زیستی را در کنار فواید اجتماعی و زیبایی

گرمایش،صرفه جویی در مصرف  کاهش هزینه انرژی برای سرمایش وا، کاهش دمای هوا، کاهش گازهای گلخانه ای، آلودگی هو
، انسان در داخل و خارج از ساختمان آسایشو تأثیرات مثبت بر روی  فواید آکوستیکی، بهبود سالمتی بشر، انرژی و ذخیره انرژی

 (.10: 1010، کلیائیو افزایش روابط اجتماعی می باشد ) های زیبایی شناختی و اجتماعی همچنین افزایش ارزش
 

 فضای سبز و سالمت روان افراد -3-7
د. فراد می شودر ا و آرامش صمیمترضایت، شادی و  ، احساسگل و گیاه باعث ایجاد حس نگرش مثبت به زندگی و آرامش

باید به گونه ای باشد که گل و گیاه به خوبی در معرض دید افراد قرار گرفته و  یافته ها نشان می دهد فضاسازی منزل یا محل کار
اختصاص یابد. این فضا می تواند با استفاده از چند شاخه گل در گلدان، کاشتن گل در ایوان،  بخشی از فضای منزل به این مسأله

 (.00: 1077د )کیوانی و همکاران، اتاق و... ایجاد شو ها، کناره های پشت پنجره

 :توان تأثیرات فضای سبز را بر شهروندان به صورت زیر بیان نمود به طور کلی می
 ها به روی روانی: شاید بتوان تأثیرات مثبت بودن در طبیعت را ناشی از تأثیراتی دانست که رنگ ایجاد آرامش روحی و -1

 .و شناختی مختلفی را بر می انگیزانند یها تأثیرات هیجان ذارند. رنگانسان می گ
 تأثیرات مثبت در سالمتی جسمی و بدنی افراد: برای اینکه افراد به فعالیت بدنی بپردازند، باید بیش از پیش آن ها را به -0

 د.یی کننتوانند مردم را تشویق به شرکت در چنین فعالیت ها این کار ترغیب کرد. فضاهای سبز می

 نیبه ا کنند،ی برقرار م یرابطه مستحکم رامونیپ یعیطب طیاجتماع و مح یاعضا نیسبز، ب ی: فضاهایتعامالت اجتماع -0
 (.0: 1077)دانشمند و همکاران،  کند یم رتریشهر را قابل سکونت تر و تحمل پذ بیترت

 یکیبه عنوان  یآدم شود. سالمت یانسان ها م یو جسم یو بهبود سالمت روح یموجب کاهش فشار عصب عتیارتباط با طب
حال باید اندیشید که چگونه با استفاده . دارد طیاو نسبت به مح یو احساس یعصب ،یکالبد راتیبه تأث یبستگ عت،یاز موجودات طب

داخلی سبز در انواع  روانشناسی محیط، با استفاده از معماری از عناصر طبیعی و ارگانیگ، بر اساس معماری پایدار و عالوه بر آن
 کاربران را نسبت به فضای زیست شان افزایش خواهد داد های داخلی و بام، حس تعلق های کوچک تا باغچه ها از گلدان مقیاس

 (.33: 1077)کیوانی و همکاران، 
 

 یافته ها-4
ارمندان و جنبه ی زیبایی استفاده از پوشش گیاهی در فضاهای داخلی اداری عالوه بر ایجاد شرایط روانی مناسب برای ک

 د که در جدول زیر آورده شده است:شناختی آن، مزایای دیگری نیز دار
 

 مزایای معماری سبز در محیط اداری )مأخذ: نگارنده( -1جدول 

 مزایای معماری سبز
 در محیط اداری

 محیطی

 ایجاد محیطی منعطف و جذاب برای کاربران-1
 و ارتقا کیفیت بصری بهبود ارزش های زیبایی شناختی فضا-0
 فواید آکوستیکی از طریق جذب صداهای ناخواسته-0
بهبود کیفیت هوا و تلطیف آن از طریق تصفیه هوای داخلی)جذب مونوکسید و دی -0

 اکسید کربن(

 اجتماعی

 احساس شادی، رضایت، صمیمیت و آرامش کاربران-1
 ارتقاء سالمت فیزیکی و روانی افراد-0
 اجتماعی و تشویق به فعالیت های اجتماعیبهبود روابط -0
 کاهش استرس و تنش های محیطی و شغلی-0
 ایجاد حس تعلق به مکان و تمایل به بودن در فضای کاری-5
 افزایش سطح هوشیاری و توانایی تمرکز در فعالیت و بهبود راندمان کاری-3
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توجه به موقعیت ساختمان و اقلیم صورت گیرد. به عنوان انتخاب نوع پوشش گیاهی مورد استفاده در فضاهای داخلی باید با 
مثال برخی گیاهان از طریق تعریق باعث افزایش رطوبت در فضا می شوند، لذا استفاده از این گونه ها در اقلیم گرم و مرطوب که 

ود. یکی دیگر از یکی از ویژگی های اقلیمی آن رطوبت باالی آن است، باعث افزایش رطوبت و سلب آسایش کاربران می ش
مواردی که باید در مورد استفاده از فضای سبز در طراحی داخلی در نظر گرفته شود، نور کافی برای رشد و سالم ماندن گیاهان می 

 باشد. در صورت عدم امکان استفاده از نور طبیعی، الزم است که این نیاز از طریق نور مصنوعی کافی تأمین شود.
ز که می توان در طراحی فضای داخلی در دفاتر اداری به کار برد می توان به: دیوار سبز رونده) نوع گیاه از انواع دیوار های سب

مورد استفاده: گیاهان رونده(، دیوار سبز معلق) نوع گیاه مورد استفاده:گیاهانی که ساقه ی آن ها قابلیت آویخته شدن دارند( و دیوار 
گیاهان کوتاه که رشد کمی دارند( اشاره کرد. دیوار سبز معلق می تواند در فضاهای کوچکتر که سبز مدوالر )نوع گیاه مورد استفاده: 

امکان استفاده از سیستم مدوالر و رونده وجود ندارد، به کار برده شود. استفاده از سیستم مدوالر مزیت هایی از قبیل وزن سبک 
ی در تعمیر و نگهداری و امکان استفاده از چندین گونه ی گیاهی مختلف سازه، امکان کنترل آبیاری و تغذیه گونه های گیاهی، آسان

که باعث ایجاد تنوع و زیبایی می شود، را شامل می شود. یافته ها نشان می دهد که فضاسازی محل کار با پوشش گیاهی تأثیرات 
شناسی محیطی می توان فضاهای اداری روانی مثبتی بر کارمندان دارد. در واقع به کار گیری معماری سبز و نقش آن در روان

 کارامدی با تأثیر بیشتر بر ایجاد حس تعلق به مکان و در نتیجه بهبود راندمان کاری آن ها ایجاد می کند.
 

 نتیجه گیری-5
طراحی داخلی فضاهای اداری از جمله موضوعات مهم می باشد که با هدف ایجاد فضایی با کارایی باال برای کاربران تأکید 

نامناسب که در  شود. معماری داخلی تأثیر زیادی بر سالمت روان استفاده کنندگان و افزایش حس تعلق به مکان را دارد. محیط می
رفتار را ، نامناسب بین افراد به دلیل شرایط فیزیکی و معماری نامناسب اجتماعی -مختلف مانند روابط عاطفی یاثر جمع شدن عوامل

. طراحی فضاهای اداری خشک، یکنواخت و بدون نوآوری، حس کسل کنندگی و پایین ثیر قرار میدهدبه طور غیر مستقیم تحت تأ
آمدن سطح کارایی کارکنان را به همراه دارد. در واقع طراحی نادرست این فضاها، ساختار آسیب پذیری را در محیط اداری ایجاد 

یت کارمندان و افزایش کارایی آن ها می شود. از نتایج رویکرد می کند، در حالی که فعالیت در فضایی زیبا و مناسب باعث رضا
روانشناسی در طراحی محیط های اداری با کیفیت بصری، عالوه بر ارتباط بهتر کاربر و فضا، بهبود عملکرد کاربران از لحاظ 

اجعه کنندگان نیز بار روانی مثبتی سالمت روان آن ها می باشد. این گونه فضاهای اداری عالوه بر جذابیت برای کارمندان، برای مر
 ایجاد می کند. 

ساختمان هایی در حوزه معماری پایدار قرار می گیرند که با هدف بهبود رفتار انسان و نیاز های روانشناختی او طراحی شده 
یط در نظر بگیرد و آن را باشند. طراح می باید در مرحله اول سطحی از نیاز های روانی کاربران را با توجه به مباحث روانشناسی مح

در تمامی مراحل طراحی به کار گیرد. ایجاد ارتباط کارمندان با محیط طبیعی، با استفاده از پوشش گیاهی در محدوده فعالیت آن ها 
ی گامی مؤثر در بهبود سالمت روان آن ها می باشد. استفاده از تصاویر و کارهای هنری، باکس های گل های تزیینی در دفاتر کار

در ایجاد حس تعلق به مکان مؤثر است. کاربران به فضاهایی که اثر مثبت روی آن ها دارد و حس لذت را در آن ها ایجاد می کند، 
تمایل دارند. در واقع بین سالمت انسان و ادراک او از محیط رابطه وجود دارد. تأکید این پژوهش در بهره گیری از عناصر معماری 

و بررسی تأثیر آن بر سالمت روان کارمندان و افزایش بازده کاری آن ها می باشد. امروزه با توجه به سبز در فضاهای داخلی 
موقعیت قرارگیری ساختمان های اداری در محیط های شهری و کوچک بودن فضاها، امکان استفاده از عناصر طبیعی در حیاط و یا 

باشیم تا به وسیله آن بتوانیم روح طبیعت را به فضاهای داخلی بر گردانیم. با  ایجاد تراس و پاسیو نمی باشد، لذا باید به دنبال راهی
توجه به تأثیر سبزینگی بر کیفیت بصری فضا، سالمت روحی افراد،  کاهش استرس و تنش های محیط کاری و همچنین افزایش 

و ر سبز در طراحی داخلی بسیار کارامد می باشد راندمان کاری افراد، امروزه بهره گیری از روش های معماری سبز مانند انواع دیوا
 گ و اجتماع را فراهم می آورد. زمینه های توسعه پایدار در فرهن
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