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 چکیده
ای دیرین و به قدرت تاریخچة شهرها  دهندة هویت یك حكومت است که تاریخچه دیپلماسی یكی از عوامل مهم نشان

میزبان ها نمایندة یك کشور بیگانه در پایتخت یا در شهرهای مهم کشور  بناهای دیپلماتیك و خصوصاً سفارتخانه.دارد

ترین  مهم  .کنند ها دخالت نمی ها در امور داخلی آن شود و دولت ها خاك کشور بیگانه محسوب می هستند و زمین آن

ترین بنای  خواهد در کشور میزبان ارائه کندومهم عامل در طراحی چنین فضایی تصویری است که کشور مهمان می

بنای دیپلماتیك  .ظت شده و دسترسی به آن کنترل شده استدیپلماتیك سفارتخانه است که این بخش از سفارت حفا

ها که به امور مراجعان بومی و  دیگر، کنسولگری است که گاه در ساختمان سفارت و گاه مستقل است. کنسولگری

و در تالیف جدید که از قواعد زبان معماری ایرانی  .ها دارند پردازند مراجعان بیشتری از سفارتخانه هموطنان خود می

  .تلفیق آن با زبان معماری بین المللی صورت گرفته است اجزا و عناصر نیز به مثابه واژگانی در آن بكار رفته است
 دیپلماتیك، معماری، طراحی، فضا کلمات کلیدی:

 
 مقدمه-1

یا نمایندگان  سفیردر کشوری دیگر می باشد.گاهی محل اقامت  کشورسفارت، نمایندگی دائم یا موقت یك 

بیست ماده  "درباره روابط سیاسی قرارداد وین"های خارجی در داخل سفارت آن کشور قرار دارد.بر طبق  دولت

سفارت خانه ها، بایگانی، اسناد این مكان ها و همچنین محل اقامت ماموران از  سی امو  بیست وچهار ,دوو 

دارند. این بدان معناست که کشور میزبان کلیه تدابیر الزم جهت محافظت از اماکن برخور مصونیت سیاسی

دیپلماتیك در برابر تجاوز و خرابكاری را اتخاذ نماید و حافظ امنیت آنان باشد. برخالف باور رایج سفارت هر 

باور اشتباه  کشور قلمرو مستقل آن کشور نبوده و بخشی از خاك آن محسوب نمی شود. به نظر می رسد این

ریشه در مصونیت های دیپلماتیك سختگیرانه ای دارد که در قرارداد وین به آن ها اشاره شده است.از آن جمله 

مامورین کشور میزبان جز با کسب اجازه از مسئول سفارت حق ورود به این  "می توان به این مورد اشاره کرد: 

 ".اماکن را نخواهند داشت

 

 ها گیری سفارتخانه ی و شکلدیپلماس هبه تاریخچ-2

ای دیرین و به قدرت تاریخچة  دهندة هویت یك حكومت است که تاریخچه دیپلماسی یكی از عوامل مهم نشان

شدند و پس از  های بیگانه فرستاده می شهرها دارد. در گذشتة دور سفرا برای مذاکره در امور خاص به سرزمین

 ند.گشت گیری از مأموریت به وطن بازمی نتیجه

ها عموماً نزدیكان و خویشاوندان حاکم بودند. اولین سفرای ثابت متعلق به واتیكان بودند که از طرف  دیپلمات

 میالدی(. 8های جهان به امپراتوری بیزانتین در استانبول فرستاده می شدند )قرن  مرکز کاتولیك

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikisource.org/wiki/%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikisource.org/wiki/%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%DB%8C#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D9.87_.D8.A8.DB.8C.D8.B3.D8.AA_.D9.88_.D8.AF.D9.88.D9.85_-_.D9.85.D8.B5.D9.88.D9.86.DB.8C.D8.AA_.D9.85.DA.A9.D8.A7.D9.86_.D9.85.D8.A7.D9.85.D9.88.D8.B1.DB.8C.D8.AA
http://fa.wikisource.org/wiki/%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%DB%8C#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D9.87_.D8.A8.DB.8C.D8.B3.D8.AA_.D9.88_.D8.AF.D9.88.D9.85_-_.D9.85.D8.B5.D9.88.D9.86.DB.8C.D8.AA_.D9.85.DA.A9.D8.A7.D9.86_.D9.85.D8.A7.D9.85.D9.88.D8.B1.DB.8C.D8.AA
http://fa.wikisource.org/wiki/%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%DB%8C#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D9.87_.D8.A8.DB.8C.D8.B3.D8.AA_.D9.88_.D8.AF.D9.88.D9.85_-_.D9.85.D8.B5.D9.88.D9.86.DB.8C.D8.AA_.D9.85.DA.A9.D8.A7.D9.86_.D9.85.D8.A7.D9.85.D9.88.D8.B1.DB.8C.D8.AA
http://fa.wikisource.org/wiki/%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%DB%8C#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D9.87_.D8.A8.DB.8C.D8.B3.D8.AA_.D9.88_.DA.86.D9.87.D8.A7.D8.B1.D9.85_-_.D9.85.D8.B5.D9.88.D9.86.DB.8C.D8.AA_.D8.A7.D8.B3.D9.86.D8.A7.D8.AF
http://fa.wikisource.org/wiki/%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%DB%8C#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D9.87_.D8.A8.DB.8C.D8.B3.D8.AA_.D9.88_.DA.86.D9.87.D8.A7.D8.B1.D9.85_-_.D9.85.D8.B5.D9.88.D9.86.DB.8C.D8.AA_.D8.A7.D8.B3.D9.86.D8.A7.D8.AF
http://fa.wikisource.org/wiki/%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%DB%8C#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D9.87_.D8.B3.DB.8C_.D8.A7.D9.85_-_.D9.85.D8.B5.D9.88.D9.86.DB.8C.D8.AA_.D8.AE.D8.A7.D9.86.D9.87_.D9.88_.D8.A7.D8.AF.D8.A7.D8.B1.D9.87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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های ثابتی  گوشه و کنار اروپا سفارتخانه اگر چه از قرن سیزدهم در  دیپلماسی مدرن در دورة رنسانس پدید آمد،

تأسیس شده بود. در قرن نوزدهم میالدی در شهر تبریز نمایندگانی از امپراتوری جنوا )در ایتالیا( حضور دائم 

ها با توجه به اهمیت کشور میزبان صورت  زادگان بودند ولی انتخاب آن داشتند.در گذشته سفرا جزو اشراف

ها شكل  های امور خارجه برای کنترل فعالیت سفارتخانه ها، وزارت خانه كیل سفارتگرفت. همزمان با تش می

 گرفتند.
ها در قرن هجدهم به وجود آمدند. دیپلماسی به روش مدرن از اروپای غربی به اروپای  بسیاری از این وزارتخانه 

 وع کرد.شقی و آسیا رسید. روسیه در قرن هجدهم تأسیس سفارتخانه و وزارت مربوط را شر

های مدرن خارجی از نیمة اول قرن نوزدهم شكل گرفتند. سفارت روسیه، فرانسه، انگلستان،  در ایران سفارتخانه

های تاریخی بسیار  های موجود در تهران هستند و بناها و باغ خانه ترین سفارت آلمان و ایتالیا جزو قدیمی

ها به نحو مناسبی  های دیپلماتیك در آن نمایندگی باارزشی را در تملك دارند که اغلب به دلیل حضور ثابت

 اند و شواهد خوبی از تاریخ گذشتة شهر تهران هستند. نگهداری شده

 

 معماری معاصر و بناهای دیپلماتیک-3
گیری معماری مدرن، بسیاری از معماران سرشناس برای ساخت بناهای  از آغاز قرن بیستم و همزمان با شكل

 ها به کار گرفته شدند. سفارتخانهدیپلماتیك و خصوصاً 

است. طراح پروژه پیتربرسن و در طرح و  1111پترزبورگ سال  ها سفارت آلمان در سن یكی از اولین نمونه

اجرای آن نیز والتر گروپیوس به عنوان دستیار برسن همكاری داشته است. گروپیوس به طور مستقل در سال 

 د. سفارت آمریكا در آتن را طراحی کر 1191

آرن یاکوبسن  1191آغاز شد و در سال  1111طراحی سفارت آمریكا در لندن توسط ارو سارینن در سال 

سفارت دانمارك را در لندن طراحی کرد. در همین سال پیر لوئیجی نروی طرح سفارت ایتالیا را در برازیلیا در 

 ها ارائه کرد. منطقة سفارتخانه

های خاص بیشتر شده است. در اواخر قرن بیستم  در ساخت سفارتخانههای اخیر رقابت بین کشورها  در سال

ها سفارت نروژ کار دفتر سنوتا است  ترین آن های کشورهای اسكاندیناوی در برلن که مهم مجموعه سفارتخانه

استن آلن سفارت جدید فرانسه را در نیویورك ساخت. در  2111آغاز کنندة این گرایش جدید بود. در سال 

 .سفارت جدید هلند در برلن که از بهترین کارهای رم کولهاوس است ساخته شد 2110سال 

سفارت انگلستان ورشو کار تونی فرتون نیز از کارهای زیبای معماری معاصر است. یكی از جدیدترین  

 های قابل توجه از نظر معماری، سفارت سویس در واشنگتن کار استیفن هال است. سفارتخانه

های بسیار مهم  ر مقدمة این بخش اشاره شد سفارت کشورهای اسكاندیناوی در برلن از پروژهطور که د همان

این دهه است. طرح این مجموعه تحولی در مسئلة طراحی فضای دیپلماتیك به وجود آورد. دو ویژگی مهم این 

که با شهر ارتباط  طرح قرار گرفتن چند سفارتخانه در یك سایت مشترك و معماری کامالً باز و برونگرا است

 کند. نزدیك برقرار می

های دیپلماتیك دانمارك، ایسلند، فنالند، نروژ و سوئد قرار  های اسكاندیناوی، ساختمان در سایت سفارت

اند. نمای هر پنج بنا از نوارهای مسی اکسیدشدة سبز رنگ تشكیل شده که شكلی هماهنگ به مجموعه  گرفته

 بخشیده است.

با نمای  تكمیل شده است. این بنا بلوکی 2110فارت هلند در برلن است که در سال پروژة مهم دیگر س

 است. Spreeکنار رود  ای در شیشه
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نكتة دیگر سطوح پیوستة فضای داخلی ساختمان در طبقات مختلف بود که در بخشی به یك راهرو معلق با 

ع بسیار وسیع در میان مجموعه با شود و ویژگی چشمگیر دیگر وجود یك تراس مرتف ای متصل می کف شیشه

 اند. انداز شهر است. در این طرح دو ویژگی متضاد شفافیت و امنیت به شكل جالبی با هم ترکیب شده چشم

 
 معماری دیپلماتیک 3-1

بسیاری از ما حداقل یكبار به کنسولگری یا سفارتخانة یك کشور خارجی یا سفارت ایران در دیگر کشورها 

دیپلماتیك در دیگر کشورها نیاز دارند  . با توجه به تعدد کشورهای دنیا که به داشتن نمایندگیایم مراجعه کرده

های ورزشی  بینیم که این بناها از نظر کمیت، با سینما، تئاتر یا مكان دیپلماتیك، می و همچنین تنوع بناهای

 یك پایتخت قابل رقابت هستند.

اند یا از موقعیت شهری متمایز  های تاریخی مهم مستقر شده ا یا سایتها در بناه در بسیاری از موارد سفارتخانه

های جدید خود را به معماران سرشناس  خانه برخوردارند. در دوران اخیر، بسیاری از کشورها طرح سفارت

 اند تا بر توانایی فرهنگی کشورشان تأکید کنند. سپرده

ها بسیار  گر بناهای دیپلماتیك، اطالعات ما در مورد آنها و دی با وجود اهمیت شهرسازی و معماری سفارتخانه

ها که اغلب محصور و دور از نظرند، از طریق مسیرهای بسته و کنترل شده و  اندك است. مراجعه به این مكان

 های حفاظت شده است. تماس با کارکنان از طریق گیشه

اند. در حالی  های این بناها مطلع لبدی و ویژگیها، نیازهای فنی، مشخصات کا تعداد اندکی از معماران از کاربری

های مختلف، از نظر بحث  ها و فرهنگ ها به دلیل پیچیدگی و سرورکار داشتن با ملیت که این ساختمان

 اند. تخصصی طراحی بسیار جذاب

رصت ها ف کندد و طراحی آن های خود در خارج توجه می دانیم اغلب کشورها به معماری نمایندگی از طرفی می

 خوبی برای ارتقای کیفی معماری از نظر طراحی، مشخصات فنی و فرآیند مدیریت پروژه و ساختمان است.

رسد اما دیپلماسی جدید و به خصوص  ها به دوران باستان می اگر چه قدمت روابط دیپلماتیك بین حكومت

 ای چند صد ساله دارند که توجه به آن حائز اهمیت است. ها تاریخچه سفارتخانه

 
 شناسی بناهای دیپلماتیک گونه 3-2

معمول از سه بخش اصلی و متمایز تشكیل ها به طور  سفارتخانه ترین بنای دیپلماتیك سفارتخانه است. مهم

 شوند : می

 
 سفارت 3-2-1

که خود از دفاتر سفیر، مشاور دیپلماتیك یا نفر دوم سفارت، مشاور اقتصادی و دیگر گروه اعزامی به کشور 

شود در این بخش عموماً منشی دیپلماتیك، آرشیو، سالن انتظار و همچنین اتاق رمز قرار  میزبان تشكیل می

ای را  دهند دفاتر سفیر و منشی او را از بقیه جدا کنند و زیرمجموعة ویژه د. برخی از کشورها ترجیح میدارن

 ها به وجود آورند. درون بخش دیپلماتیك

 .این بخش از سفارت حفاظت شده و دسترسی به آن کنترل شده است
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 اداری 3-2-2

بیشتر با افراد و نهادهای محلی سروکار دارند. اداری است و در آن کارمندان امور مالی و اداری مستقرند.

 های تأسیسات نهارخوری، آشپزخانه، انبار، کتابخانه و . . . است. بخصوص مجموعه فضاهای خدماتی شامل: اتاق

 
 دیپلماتیک 3-2-3

ها که به  بنای دیپلماتیك دیگر، کنسولگری است که گاه در ساختمان سفارت و گاه مستقل است. کنسولگری

ها دارند. فضای ورودی و انتظار  پردازند مراجعان بیشتری از سفارتخانه ر مراجعان بومی و هموطنان خود میامو

ها هم برای پاسخگویی به  های کنسولگری تر از سفارتخانه است. گیشه  تر و مفصل ها بسیار وسیع در کنسولگری

 مراجعان ویزا اغلب متعددند.

تر است و کافی است بخش مراجعان از  ها عمدتاً ساده ر کنسولگریبندی فضاها از نظر حفاظتی د درجه 

کارمندان تفكیك شود.بخش کارمندان نیازمند دفاتر عمومی، فضاهای خدماتی و بازرگانی مفصل است.وابستة 

تواند کاربری محدود یا بسیار گسترده داشته باشد که به روابط بین دو کشور میزبان و مهمان و  فرهنگی می

 های فرهنگی نمایندگی ارتباط دارد. قابلیت
های فرهنگی نظیر:  فعالیت عمدة وابستة فرهنگی، اشاعة فرهنگ کشورش در سرزمین میزبان به وسیلة فعالیت 

 زبان، فرهنگ و مانند آن است. کاربری های آموزشی نمایشگاه، نمایش، کنسرت، جشنواره و تشكیل کالس
ای در  بناهای فرهنگی و آموزشی است و سلسله مراتب حفاظتی ویژه فرهنگی شبیه دیگر های وابستة ساختمان

 .شود ها رعایت نمی آن

 
 ورودی سفارتخانه 3-2-4

گیرد. در طراحی سفارتخانه به مرزبندی و نحوة کنترل رفت و  از طریق سلسله مراتب فضایی خاصی صورت می

 شود. های مختلف توجه خاصی می آمد و میزان حساسیت امنیتی بخش

ای برای تماس با  ای از آن گیشه ای تشكیل شده است که در گوشه ورودی سفارتخانه اغلب از اتاق در بسته

ها اغلب ضد سرقت و ضد گلوله هستند. اگر مهمان اجازة ورود به  کارکنان سفارت قرار دارد. دیوارها و گیشه

خش دیپلماتیك اغلب از طریق درِ شود. دسترسی به ب داخل سفارت را داشته باشد به بخش اداری هدایت می

 گیرد. کنترل شدة دیگری صورت می

ای در  ها از نظر امنیتی اتاق رمز یا مخابرات است که در بسیار مقاوم و کنترل شده ترین بخش سفارت حساس

داخل بخش دیپلماتیك دارد. گاه ورودی کارکنان متمایز از ورودی مراجعان عادی است. اما در هر حال هنگام 

 دهد. ود افراد و وسایل نقلیه یك فضای واسط بین بیرون و داخل، ضریب امنیتی سفارتخانه را افزایش میور

ها ایجاد روابط  ترین وظیفة آن ها نمایندة کشورهای خارجی در کشور میزبان هستند و مهم سفارتخانه

ان خود را به عهده دارند. دیپلماتیك دوستانه بین دو کشور است. در عین حال وظیفة حمایت از حقوق هموطن

 اند. هموطنانی که به دلیل: جهانگردی، کار، مهاجرت، معالجه و غیره به کشور میزبان سفر کرده

ها عموماً  شوند. سفارتخانه ها به پناهگاه اتباع کشور خود تبدیل می در صورت بروز شرایط اضطراری، سفارتخانه

های داخلی و غیره را دارند. در  له، فجایع طبیعی، جنگ، بحرانامكانات مواجهه با شرایط بحرانی از قبیل زلز

ها به فضایی برای اسكان موقت تعداد زیادی از  کشورهایی که خطر بروز شرایط بحرانی بیشتر است سفارتخانه

 هموطنان تا رسیدن امدادهای خارجی نیاز دارند.

های اولیه، انبار پتو  شوند(، کمك تجدید می های بهداشتی کافی، ذخیرة مواد غذایی )که هر ساله وجود سرویس

و چادر، ذخیرة سوخت و آب و ژنراتور برق با توان کافی ضروری است. در کشورهایی مثل ایران، که خطر زلزله 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

خانه و تأسیسات آن باید چنان باشد که در صورت بروز زلزله عملكرد مجموعه از  وجود دارد، ساختمان سفارت

 گذارد. های طراحی از کلیات تا جزئیات تأثیر می شود و این نكته در انتخابهیچ نظر دچار وقفه ن

بینی  دهند پارکینگ اختصاصی برای کارکنان در داخل سفارت پیش ها ترجیح می به دالیل ایمنی سفارتخانه

های  هها فضاهایی را برای برنام تواند در فضای فوق ادغام شود. بعضی از سفارتخانه کنند و این کاربری می

 وآمد این فضاها با گردش اصلی سفارتخانه تداخل ندارند. گیرند. رفت فرهنگی در نظر می

ها  های کم و بیش مستقلی دارند که دفاتر آن های دیپلماتیك بخش نمایندگی های ذکر شده، عالوه بر بخش

گی، اقتصادی، کشاورزی و ها وابستة نظامی، فرهن گیرد. این داخل سفارت یا مستقل در ساختمانی مجزا قرار می

ها  شوند و دربارة فضای مورد نیاز آن . . . هستند که فراخور شرایط کشور مهمان و میزبان تأسیس می

های مستقل از سفارتخانه  شود. به طور معمول دو وابستة فرهنگی و اقتصادی در ساختمان گیری می تصمیم

 شوند. سازماندهی می

 مبانی طراحی بناهای دیپلماتیک:
ها نمایندة یك کشور بیگانه در پایتخت یا در شهرهای مهم کشور  بناهای دیپلماتیك و خصوصاً سفارتخانه

ها دخالت  ها در امور داخلی آن شود و دولت ها خاك کشور بیگانه محسوب می میزبان هستند و زمین آن

خواهد در کشور میزبان  یترین عامل در طراحی چنین فضایی تصویری است که کشور مهمان م کنند. مهم نمی

 ارائه کند.

شود و از طرف دیگر به  ای کشور صاحب سفارتخانه مربوط می ها و اعتقادات پایه این تصویر از طرفی به آرمان

که شرایط ناامنی دارند  دهد در کشورهایی نوع روابط با کشور میزبان. ** برای مثال آمریكا ترجیح می

توان به سفارت آمریكا در بغداد اشاره کرد که به  بنا کند. از جمله می و دژ شبیه قلعه های خود را سفارتخانه

همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است. بر خالف بغداد، سفارت جدید آمریكا در پكن بیشتر به سبك بناهای 

 هد.د ای باز و دوستانه از خود نشان می ای است و چهره های مرتفع شیشه بزرگ چندمنظوره با پنجره

رو  ها همیشه با مشكل تلفیق حداکثر گشایش به سوی شهر و حفظ کامل معیارهای امنیتی روبه سفارتخانه

 های خاصی قابل حل است. حل آورد که با راه هستند که تضادی ماهوی را در طراحی به وجود می

 
 نتیجه گیری -4

کشور را ارائه کنند اما از طرف دیگر در هایی از فرهنگ آن  هایشان نشانه دهند سفارتخانه کشورها ترجیح می

هایی را در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ با معماری  بسیاری از موارد مردم یك کشور دوست ندارند ساختمان

اجنبی ببینند. چون اصل دیپلماسی تفاهم است، معماری دیپلماسی نیز در بهترین شرایط بیان تفاهم بین 

شناسی کشور میزبان از اصول طراحی سفارتخانه است. در  ه معیارهای زیباییهای مختلف است. احترام ب فرهنگ

ها هویت ملی خود را در تاریخ  شود. بسیاری از حكومت اینجا مشكل همیشگی هویت در معماری برجسته می

و ها  دهندة آن فرهنگ الجرم از نوع تاریخی هستند. اغلب سفارتخانه کنند و بنابراین عناصر نشان جستجو می

کنند و از  ها به دلیل نیازهای خاص کاربردی و امنیتی، از نحوة استقرار متعارف در زمین تبعیت نمی کنسولگری

های زمین و غیره با دیگر بناهای متعارف شهری متفاوت  نشینی از لبه نظر سازماندهی زمین، حجم، ارتفاع، عقب

 هستند.
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