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 چکیده

-حلهایی برای تاثیر متقابل گروههای اجتماعی برهم ایفا کند. طراحی پایدار میطراحی معماری می تواند نقش مهمی در یافتن راه

گذارند، عکس ساختارهای اجتماعی موجود بر معماری اثر می تواند به خلق راههای زندگی در یک جامعه کمک کند. همان طور که

تواند به مردم کمک کند تا منافع زندگی تواند اتفاق بیافتد. یک ساختمان با پایداری اجتماعی در صورت موفقیت، میآن نیز می

ارتقای »قیقت پایداری اجتماعی به تواند راهبری برای جامعه ای بهتر باشد. در حپایدار را درک کنند و به این ترتیب معماری می

 مجتمع پردازد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحیمی« پایداری سازی اتفاقاتی که در درون کالبد معماری جریان دارند»و « کیفی

ساس روش در این پژوهش روش تحقیق بر ا کرج انجام پذیرفت.(ره)خمینی امام میدان در پایدار توسعه رویکرد با تجاری و فرهنگی

در حال حاضر  آوری اطالعات و نیز مطالعات میدانی، مبانی اصلی رساله تهیه شده است. توصیفی است. توسط ابزار جمع -تحلیلی 

میدان امام خمینی به صورت یک میدان شهری مورد استفاده قرار می گیرد، طراحی حال حاضر میدان تبدیل این میدان شهری به 

با توجه به نیازهای سایت مورد نظر، استانداردهای این نوع  .نماد شهر و یک میدان تشریفاتی می باشدیک میدان برای جایگیری 

گردد و سرانجام مطابق با ویژگیهای شهر، تغییر وتصحیح مورد نیاز انجام خواهد شد. این مسئله هم در کاربری بررسی و تحلیل می

شهرسازی رعایت می گردد. سرانجام مطابق با الگوهای شهری و نیز قالبهای  استانداردهای طراحی معماری و هم در استانداردهای

فرهنگی، طرح اصلی ارائه خواهد شد. در نهایت به عنوان نتیجه تحقیقاتی، الگوی مناسب طراحی معماری همنوا با محیط شهری که 

 تعمیم را داشته باشد ارائه می گردد.
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 مقدمه -1

آنچه که امروز به عنوان ضرورتی هماهنگ با نیازهای انسان در هزاره 

ای است که سرچشمه و سوم در معماری مطرح است همانا رابطه

ی اصلی آن را مطالعات آموس راپاپورت در حوزه فرهنگ و جرقه

به طور کلی »یگر رقم زد. معماری و تاثیرات متقابل آنها بر یکد

کند، راپاپورت ارتباط فرم بنا با عوامل طبیعی و اقتصادی را انکار نمی

اما از نظر او بیشتر از آن که این عوامل به صورت جبری برمعماری 

تاثیر بگذارند، عوامل و معانی خاص ساخته ذهن بشر همانند سنتها، 

mailto:ashjaei15808@gmail.com
mailto:abedi.mohamadhosein@gmail.com
mailto:a.moradchelleh@yahoo.com


 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

راپاپورت، «)گدارندمی روشهای زندگی، نمادها و تابوها و... برآن اثر

12،1381.) 

حلهایی برای تاثیر طراحی معماری می تواند نقش مهمی در یافتن راه

تواند به متقابل گروههای اجتماعی برهم ایفا کند طراحی پایدار می

خلق راههای زندگی در یک جامعه کمک کند. همان طور که 

کس آن نیز گذارند، عساختارهای اجتماعی موجود بر معماری اثر می

تواند اتفاق بیافتد. یک ساختمان با پایداری اجتماعی در صورت می

تواند به مردم کمک کند تا منافع زندگی پایدار را درک موفقیت، می

تواند راهبری برای جامعه ای بهتر کنند و به این ترتیب معماری می

پایداری »و « ارتقای کیفی»باشد. در حقیقت پایداری اجتماعی به 

پردازد می« زی اتفاقاتی که در درون کالبد معماری جریان دارندسا

 (.7، 1386)رئیسی،

در کارهایی از این دست ابعاد برنامه ریزانه، دوبرابر ابعاد معمارانه بر 

گیری طرحها موثر خواهند بود. به این ترتیب مفاهیم روی شکل

اند، بوده ایستایی، فرم و عملکرد که مدتها مورد توجه مباحث معمارانه

گذرد، با توجه به باید با توجه به آنچه در داخل و خارج ساختمان می

فعالیتها وانتظارات، تغییر کرده و به طور خالصه برای ابعاد صحیح 

 (.imuhcsT, 1984, 3« )اجتماعی تعریف شوند

های برای دستیابی به نتایج مورد نظر در دیدگاه»در این راستا،  

هره گیری از روشهای موجود در علوم اجتماعی به اجتماعی، محقق با ب

جامعه مورد نظرش وارد شده و با ابزار خاص خود به سنجش رفتارها و 

 ( 369، 1384)معماریان، « پردازدروابط اجتناعی می

در مطالعات محیط و معماری پایدار نیز، اتکا به اکولوژی محدود به »

نگر متمایل شده ی کلتدریج به سوی اکولوژی کامل و تدوین مدلها

ی همسازی هایی اکولوژیک که ابتدا تنها به مطالعهاست. دیدگاه

های اند، در همگرایی با دیدگاهمعماری با محیط طبیعی محدود بوده

دیگری که به ساختارهای اجتماعی و روانشناختی زندگی محلی توجه 

نگر را دنبال کرده های جامع و کلاند، جستجوی نظریهداشته

 (Bonnes and Bonaiuto,2002، 1387عینی فر، «)اند

چنانچه مشاهده می شود،روانشناسی محیط نیز تاثیر بسزایی در 

در روانشناسی »تحقیقات پژوهشگران نگرش اجتماعی داشته است، 

ها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی توجه محیط به آداب، رسوم، ارزش

 (.3،1380)مرتضوی، « می شود

ی مطالعات انسان و محیط، عالوه بر کاربرد در حرفه»، در این خصوص

اند. در مقابل معماری در افزودن به دانش نظری معماری موثر بوده

ی رویکردهای ای را برای توسعههای معماری منابع با ارزش بالقوهنظریه

عینی «)اندابداعی در پژوهشهای انسان و محیط فراهم کرده

 (.20،1388فر،

لو سلسله مراتب نیازها را از نیاز به سر پناه، عزت نفس، خود آبراهام ماز

شکوفایی آغاز و به نیازهای شناختی و زیبایی شناختی ختم کرده 

است. بسیاری از نیاز های اساسی به فعالیتها ارضاء می شوند، ولی 

نیازهای میانی و متعالی همچون، عزت نفس و خود شکوفایی با 

متعالی شناختی و زیباشناسی، با نمادها و پیچیدگی بیشتر و نیازهای 

 .(Lang, 1993)عوامل محیطی نهفته تر قابل ارضاء هستند 

نظر به پیشرفت و گسترشی که در روندشهرنشینی و باال رفتن 

استانداردهای زندگی در اکثر کشورها و جوامع بشری صورت گرفته و 

می تواند در  ؛ انسان با توجه به خصوصیاتی که دارد«لنگ» تایید گفته

محیط زندگی خود تغییراتی ایجاد کند یا آن را کنترل کند. محیطی 

آید محیط ساخته شده نامیده که با دخالت مستقیم انسان به وجود می

هایی است که جیمز گیبسون ها و داشتهشود. محیط دارای ویژگیمی

های مورد نظر داشته»کند. محیط یاد می« قابلیت»از آن با عنوان 

گیبسون پیکربندی کالبدی یک شیء یا یک مکان رفتاری است که آن 

 (.91،1386لنگ، «)سازدرا برای فعالیتهای خاصی قابل استفاده می

مفهوم قابلیت در عین سادگی، مفهوم قوی و بنیادین در نظریه »

طراحی محیط است. الگوهای مختلف محیط ساخته شده قابلیت تامین 

ختی مختلف را دارند. بنابراین قابلیتهای رفتارها و تجارب زیباشنا

محیط ساخته شده، انتخابهای رفتاری و زیباشناختی فرد را بسته به 

چگونگی پیکره بندی محیط محدود می کند یا گسترش می دهد. 

های طبیعی و مصنوع را برای دگرگون کردن قابلیتها )مردم محیط

 (92،1386)لنگ، « تغییر داده و به تغییر آن همچنان ادامه می دهند

ها و تجارب قبلی )خاطرات( فرهنگ، در هر سه این موارد یادگیری

اعتقادات و ارزشها اثر گذار هستند و به همین دلیل برای مثال 

تواند واکنشهای مختلفی را سبب شود و در نتیجه تفاوتهای فرهنگی می

قای معنای محیط در فرهنگهای مختلف نیز تغییر کند. این مسئله در ال

یادگیریها و تفاوتهای »شود از این رومعانی نمادین بیشتراحساس می

فرهنگی در پرداختن به معانی نمادین و دوست داشتن و دوست 

های آثار هنری و الگوی محیط نقش مهمی نداشتن

 (109،1386لنگ،«)دارند

پذیرد. محیط ساخته شده نیز از فرهنگ و روابط اجتماعی تاثیر می»

-ن لحاظ در محیط ساخته شده یا مقر رفتاری تاثیر میفرهنگ به ای

گذارد که بایدها و نبایدهای رفتار را به فرد القا می کند. در این حالت 

محیط ممکن است رفتاری را القا کند و یا مانع آن شود. به عبارت 

دیگر محیط ساخته شده رفتارهای انسانی را در راستای قوانین فرهنگ 

 (. 5،1390)رئیسی،« کندجامعه کنترل می

مسائل اجتماعی و اجتماع پذیری به میزان زیادی اجباری هستند، »

اند که هر رفتاری را در مکان ویژه انجام دهند آنها قرارگاه مردم آموخته
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-رفتاری را به دلیل توانایی همنوایی با الگوی جاری رفتار انتخاب می

یت تامین منظورهای کنند این همنوایی در صورتی که الگوی رفتار قابل

-ابزاری یا نمادین مردم را داشته باشند به وجود می

 (.131،1386لنگ،«)آیند

توانند موجب رفتارها و روابط متقابل های طراحی شده نمیمحیط

توانند نسبت به آنها خنثی، بازدارنده یا حامی اجتماعی شوند، ولی می

ویژگیهای ابزاری ، های حامی، در زمینه باشند. میان فعالیتهاو محیط

معانی و تعلقات محیطی، رابطه ای متقابل و درونی وجود دارد. این 

رابطه ها از تفاوتهای فردی ساکنان، روابط متقابل اجتماعی و چگونگی 

 (21،1388تجربه محیط توسط آنها تاثیر می گیرند)عینی فر،

مفهوم توسعه محیط شهری از جمله مسائل مهم در حوزه معماری و 

-سازی است. این مفهوم از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میشهر

( همانطور که اشاره شد، شهر کرج به عنوان 1385گیرد.)پاکزاد، 

گردد. اما شهری کالنشهری با استعدادهای فراوان در کشور شناخته می

با چنین پتانسیلی، از المان شهری شاخصی که در عین حال متناسب 

محروم بوده و با توجه به توسعه روز افزون با نیازهای شهر باشد، 

 رسد این موضوع در آینده اهمیت بیشتری یابد.شهری، به نظر می
 

 

 پایداری و توسعه پایدار .1

 توسعه پایدار 2-1

، 70و 1960به دنبال جنبش حفاظت از محیط زیست در دهه های 

های توسعه دولتها از به اصالحی عام در استراتژی« توسعه پایدار»

های متفاوت تبدیل شده است. اگر چه این واژه به شیوه 80ی دهه ابتدا

توسط دولتهای گوناگون تعریف شده، مفهوم اساسی مطرح شده در 

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، این گونه مورد تایید قرار 

توسعه پایدار همانا تامین نیازهای کنونی بدون لطمه زدن به »گرفته: 

ه برای به دست آوردن نیازهای خاص خودشان می توانایی نسلهای آیند

 World Commissions on Environment and)«باشد

Development, 1987, 23). 

در اصل، پایداری سیستمهای زیست محیطی و عدالت میان نسلها، 

پایداری »مفاهیم کلیدی توسعه پایدار هستند. پایداری در ابتدا به 

اشاره دارد که توانایی طوالنی « پایداری زیست محیطی»یا « محیطی

های همواره در حال افزایش مدت زمین را برای تأمین نیازها و خواسته

انسان، که اثرات مخرب خور را بر محیط زیست طبیعی می گذراد، 

طور که بحث توسعه پایدار گسترش یافته، بسیاری دهد. هماننشان می

رویکردهای دیگری از  «پایداری محیطی»استدالل کردند که به غیر از 

پایداری »و « پایداری فرهنگی»، «اجتماعی پایداری»پایداری، یعنی 

نیز باید به رسمیت شناخته شوند، زیرا آنها هم از ابعاد « اقتصادی

کلیدی توسعه هستند. این چهار رویکرد پایداری در واقع به هم پیوسته 

 .)ر خواهند بودو جدایی ناپذیرند و بررسی یک بر بقیه نیز تاثیر گذا

Khan,1995; Goodland and Daly, 1996; Mitlin and 

Satterthwaite, 1996; Hart, 1999; Williams et al, 2000; 

Chiu, 2003) 

توسعه پایدار مفهومی است که در سال های اخیر به عنوان یک »

مسئله جهانی به آن نگریسته شده است. پایداری جریانی چند بعدی 

هبود وضعیت اقتصادی )پایداری اقتصادی( و ایجاد رفاه است که ضمن ب

همگانی توأم با عدالت اجتماعی )پایداری اجتماعی( از آثار مخرب 

زیست محیطی )پایدرای محیطی( و ناهنجاریهای اجتماعی به دور 

سازد، در عین حال است در حالی که نیازهای نسل حاضر را برآورده می

یازهای نسل آینده را با توجه به حفظ و ظرفیت امکانات برآوره سازی ن

کند. برای سکونتگاه پایدار، با توجه به تعامل بهبود زیست حفظ می

کالبدی با رفتارهای انسانی ایجاد پایداری اجتماعی؛ با باالبردن کیفیت 

ی تعاون، زندگی، تأمین عدالت و نظارت اجتماعی، تقویت روحیه

ا مطرح می شود. در شهر پایدار گرایی در انسانهمشارکت فعال و جمع

باید حس تعلق به مکان ایجاد و افزایش یابد. با حفظ تراکم و ارتباطات 

ی مناسب برای سکونتگاه روابط اجتماعی بینی اندازهسالم و پیش

مطلوب توسعه یابد و مفهومی دیگر از حیات مدنی رقم زده 

 (.16، 1385حبیب، «)شود
ی پایدار مقوله ایست که از نیمه ، توسعههمان طور که در باال اشاره شد

دوم قرن بیستم مورد توجه محافل علمی دنیا قرار گرفت و امروزه نیز 

ای نو از ای برخوردار است و هر روز زاویهدر علوم مختلف از جایگاه ویژه

گیرد تا به اهداف این مبحث جهانی جامه عمل توسعه پایدار شکل می

ه هایست که گرایشی بخصوص از توسعه بپوشد. معماری یکی از رشت

معماری »پایدار را به خود اختصاص داده و آن همان است که به نام 

ساختمانهای پایدار ممکن است »در جهان شناخته شده است. « پایدار

به عنوان ساختمانهایی تعریف شود که در تالش برای حصول کیفیت 

«. ( باشندهای اقتصادی، اجتماعی و محیطیکامل )شامل جنبه
(Croom, Jronimids, John, 2005, 320) 

گیرد: اهداف معماری و طراحی پایدار سه هدف اصلی را در برمی

در همین راستا بتل مک »اقتصادی، اهداف محیطی و اهداف اجتماعی. 

کارتی در ارتباط با اهداف سه گانه فوق که در پایداری تعریف شده اند 

 کند:به نکات زیر اشاره می
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داف محیطی: ایجاد کیفیت محیطی برتر، قابلیت کاربرد مجدد، اه (1

حذف زباله و بازمانده، مصرف مصالح کم دگرگون شونده، بازیافت 

 ها.مصالح، بازیافت آب از فاضالب، حذف انتشار آالینده

اهداف اقتصادی: ایجادارزشهای برتر، تقلیل هزینه های جاری،  (2

بدون نقص روشهای با سهولت  ی راه حلهایتقلیل مصرف انرژی، ارائه

 تولید، راه حلهای آینده نگر.

اهداف اجتماعی:امنیت، قابلیت انطباق، به خدمت گرفتن کیفیت،  (3

های منعطف، زندگی توأم حذف فقر انرژیک، ایجاد عایق صوتی، برنامه

 (.95، 1382احمدی، «)با سالمت، مراقبتهای خانگی، آموزش دائمی

راه حلهای معمارانه است که شرایط هدف طراحی پایدار، یافتن »

زیستی مناسب و هم زیستی این سه مساله را تامین کند. به همین 

، «صرفه در مصرف منابع»منظور طراحی باید منطبق بر سه اصل 

در «. صورت گیرد« طراحی انسانی»و « طراحی بر اساس چرخه حیات»

های رژیاین بین دو اصل اول تکنیکی بوده، با مصالح، روش ساخت ان

تجدید پذیر ارتباط دارند، در حالی که اصل سوم برگرفته از انسان و 

 (.264، 1390عباس زادگان،  -روشهای زندگی اوست)رئیسی

کند طراحی پایدار نوعی دخل و تصرف در محیط است که تالش می»

تا راه حلهایی را ابداع نماید که با اهداف محیطی، اجتماعی و اقتصادی، 

نگر و در هم آمیخته به تعادلی دست یافته باشد که کلدر یک نگاه 

بتواند کیفیت برتری برای زندگی نسل کنونی و میراث مناسبی را 

 (.94،  1382احمدی، «)جهت آیندگان فراهم سازد

توان در دو زمینه اصلی مورد مطالعه قرار داد. پایداری در معماری را می

ان پایداری اقلیمی یا که از آن با عنو« پایداری کالبدی»نخست 

شود و به پایدارسازی کالبد بنا و بهینه معماری سبز نیز نام برده می

سازی مصرف مصالح و انرژی در آن می پردازد. این دیدگاه در سالهای 

های گوناگونی تقسیم شده گذشته، توسعه زیادی یافته و خود به شاخه

ری را در آن بررسی توان پایداری معمااست. اما زمینه ی دیگری که می

پایداری »کرد، پایداری غیر کالبدی است که در اینجا از آن با عنوان 

 (. 265، 1390عباس زادگان،  -یاد خواهد شد )رئیسی« اجتماعی

های در سالهای اخیر و پس از فروکش کردن تب سبکهایی که در دهه

ماری اخیر و در دوران بعد از مدرنیسم رواج یافته بودند، توجه به مع

انسانگرا به عنوان تولیدی که باید پاسخگوی نیازهای انسان در ابعاد 

مختلف باشد، منجر به شکل گیری رویکردهایی شد که با عنوان 

-شوند. این رویکردها در کنار نگرش ریشهرویکرد اجتماعی شناخته می

دار دیگری که توسعه پایدار به معماری دارد، یا همان معماری پایداری، 

« پایداری اجتماعی»واند منجر به ایجاد رویکردی جدید با عنوان می ت

 (. 264، 1390در معماری گردد )رئیسی، 

شناسیم در واقع زیر آن چیزی که امروزه به عنوان معماری پایدار می

مجموعه مقوله توسعه پایدار و سنتزی است که در پایان هزاره دوم 

شه و عمل به دست آمده و به میالدی در امتداد کنشهای فراوان در اندی

رود که در مطلع هزاره سوم راهکارهایی را عرضه نماید سویی می

 (.92، 1382)احمدی، 

شاید همین اهمیت موضوع پایداری اجتماعی بوده که، زمانهای زیادی 

پیش از مطرح شدن مقوله معماری پایدار، محققین را به مطالع 

داشته است به گونه ای که رفتارهای اجتماعی انسان در معماری وا 

فضا و جامعه آشکارا به هم مربوطند، »امروزه بر همگان ثابت شده که،

بدون محتوای اجتماعی و به همین ترتیب درک و تصور « فضا»تصور 

 .(Carmona, 2003, 106)«جامعه بدون اجزای فضایی مشکل است

توان میباتوجه به تعاریف ذکر شده، اهداف سه گانه معماری پایدار را 

در بخش های کالبدی و غیر کالبدی در نظر گرفت، بدین ترتیب که 

اهداف محیطی و اقتصادی تشکیل دهنده بخش کالبدی و اهداف 

شود، در از آن نام برده می« پایداری اجتماعی»اجتماعی نیز به عنوان 

واقع بخش غیرکالبدی معماری پایدار است که اهداف اجتماعی در 

 ل می کند.پایداری را دنبا

 پایداری اجتماعی2-2

تر توسعه پایدار، فراتر از موضوع بحث در مورد مطالعات گسترده

ای محیطی است، و عالوه بر آن شامل پایداری تنها به عنوان دغدغه

شود. بخش قابل توجهی از مفهوم د اقتصادی و اجتماعی نیز میاابع

 Burton, 2000a cites the)توسعه پایدار در حال حاضر

following references: CEC, 1990; Elkin et al, 1991; 

Sherlock, 1990; Yiftachel and Hedgcock, 1993.) 

به طور کلی، پایداری اجتماعی و پایداری فرهنگی ابعاد کلیدی توسعه 

پایدار هستند. این دو بعد اغلب به هم پیوسته و گاهی غیر قابل 

اعی برحسب توسعه اند. هنگامی که پایداری اجتمتشخیص

شود، عوامل فرهنگی اهمیت می یابد، محدودیتهای اجتماعی تفسیر می

ها و آداب و رسوم فرهنگی اغلب در ایجاد به طوری که ارزش

هنجارهای اجتماعی نقش دارند. زمانی که پایداری اجتماعی به عنوان 

های اجتماعی الزم برای حمایت از پایداری محیطی باشد، پیش شرط

 ط مشابهی به کار گرفته می شوند. رواب

های اجتماعی و سبکهای زندگی فرهنگ بر ساختار اجتماعی، ارزش

یک جامعه، و همچنین تاثیر فعالیتهای انسانی بر محیط زیست طبیعی 

موثر است. رابطه بین پایداری اجتماعی و فرهنگی زمانی بیشتر خواهد 

فاه مردم در این نسل و شد که پایداری اجتماعی به نگهداری یا بهبود ر

نسلهای آینده تأکید داشته باشد. زیرا این پیشرفتها، شامل روابط 
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اجتماعی، توزیع منابع و منافع، و کیفیت زندگی هستند که همه در 

 .(Chiu, 2004, 66) چارچوب مقوله فرهنگ قرار دارند

 فضاهای عمومی پایدار 2-3

های ادراک نظریه محیط مصنوع فضاهای شهری معموالً با توجه به

شود. آنچه نقش کلیدی و اساسی در محیط و علوم رفتاری ایجاد می

ها طراحی فضاهای عمومی شهری را رقم می زند همانا توجه به خواسته

های روانشناسی و جامعه شناسی و نیازهای مردم بوده که از نظریه

 (.66، 1385محیط نیز تبعیت می کند )هاشم نژاد، 

-برای دستیابی به پایداری اجتماعی می»اریف ارائه شده، با توجه به تع

همخوانی الگوهای کالبدی و »گیری نمود: توان از سه محوربهره

پذیر ساختن انعطاف»و « باال بردن کیفیت فضا»، «الگوهای رفتاری

 (.274، 1390عباس زادگان،  -رئیسی« ) فضا

 مکان های عمومی پایدار2-4

ای ای فعالیتهای انسان نیست، بلکه پدیدهمکان تنها یک سرپناه بر»

است که انسان در تعامل خود با آن، بدان معنا بخشیده و به آن دلبسته 

شناسد. اگر از زاویه شود تا آنجا که گاه حتی خود را با آن باز میمی

نیازهای انسان نیز به این مسئله نظاره کنیم، نیاز انسان به تعامل 

کند از جمله مهمترین ابعاد آن زندگی میاجتماعی در مکانی که در 

(. افزایش رو به تزاید 37،  1388رابطه انسان و مکان است.)دانشپور، 

توجه تاثیر فرهنگ بر ترجیحات مکان و لزوم تطابق با محیط جدید، 

عالقه روز افزون به نتایج اجتماعی مکان همانند طراحی برای 

گروههای مختلف اجتماعی، خانمان و سالخوردگی و کودکان، افراد بی

ساس انسان در رابطه با مکان ، و عوامل موثر در حسبب گردید تا ا

 (.38پایداری اجتماعی مکان محور بسیاری از تحقیقات گردد)همان، 

ی های پایداری اجتماعی و رابطه انسان و محیط، فهم بهتر تجربهنظریه

کند. جامع می نگر ومردم از مکانهای عمومی را نیازمند تحلیلی کل

های معماری و مطالعات مکان، شرایط متفاوتی دارند. پیشینه نظریه

های معماری برای دریافت معانی و مفاهیم محیط انسان نظریه»

کنند، در حالی که ساخت، بر ویژگیهای کالبدی آن تاکید می

ی محیط و رفتار را با تکیه بر مفاهیم و معانی پژوهشهای مکان، رابطه

 ,Groat & Despres, (1991«.)نسان ساخت مطالعه کرده اندمحیط ا

47. 

مطالعات و پژوهشهایی در مورد مکان بر پایه  1970از اواخر دهه 

ی مردم با محیط صورت گرفت که موردی متفاوت با اهمیت رابطه

محیطی و مطالعات تصویری بود. اول اینکه بر  –مطالعات رفتاری 

خالف رفتارشناسان محیطی، ایشان صرفاٌ راهبردهای اثبات گرایانه را 

-گیرند. دوم اینکه هم ذهنیات و هم عینیات توجه میبه خدمت نمی

دادند و سوم کنند و در هنگام طراحی عینیات را مورد استفاده قرار می

های احساسی و نیز ادراکی ما ال جنبهاینکه در مطالعات خود به دنب

 . (Carmona & Moudon, 2003,373)بین انسان و مکان هستند 

مکان جایی است که انسان بدان حس تعلق دارد و آن را قسمتی از »

گیرد، زندگی بشر در هر جایی قرار نمی»پندارد چون که وجود خود می

نظامی از مکانهای  بلکه فضایی را که حقیقتاٌ عالم کوچکی است، یعنی

 (.54، 1382)شولتز، « کندبا معنا را پیش انگاری می

پذیرد شناخته مکان توسط ساختار فعالیتهایی که در آن صورت می»

شود. بالطبع هر چه قدر کیفیت مکان باالتر باشد حس تعلق به آن می

بیشتر خواهد بود. زیرا میزان مراجعه به آن و میل به بازگشت بیشتر 

 (.47، 1387حبیبی، «)گیردمیصورت 

و  روش شناسی عملی نمونه های موردی داخلی .2

 خارجی

 نمونه های موردی داخلی 3-1

 میدان سئول تهران 1

این مرکز خرید در میدان شیخ بهائی قرار دارد، در تقاطع خیابانهای 

 4خرید سئول دارای شیخ بهائی و ونک و سئول واقع شده است.مرکز 

ورودی است، ورودی شرقی آن ورودی گراد نام دارد که از داخل مغازه 

گراد به مرکز خرید وارد می شود، ورودی غربی ورودی برندس نام دارد 

که از داخل مغازه برندس به مرکز خرید وارد می شود، دو ورودی دیگر 

که با یک از جنوب غربی و جنوب شرقی به مرکز خرید وارد می شود 

 پیش ورودی به وسیله زیر گذر به داخل مرکز خرید هدایت می شود.

داخل مرکز خرید در مرکز آبنما و فضای سبز طراحی شده و دور تا دور 

رند، دو مغازه بزرگ مرکز خرید همان مغازه های آن مغازه ها قرار دا

 گراد و برندس است
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 مرکز خرید سئول -1شکل شماره 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورودی گراد 3شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورودی جنوب غربی )وحدت( 5شکل شماره              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورودی جنوب شرقی )دانشور( -2شکل شماره 

 

 سورودی برند 4شکل شماره 
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 میدان نقش جهان 3-1-2

میدان نقش جهان به عنوان یک میدان تشریفاتی که اطراف آن کاربری 

 تجاری دارد مورد بررسی قرار گرفته است.

 
 میدان نقش جهان اصفهانعکس هوایی  6شکل شماره 

 
 میدان نقش جهان اصفهان 7شکل شماره 

های میدان شاه و میدان امام نیز شناخته  میدان نقش جهان که با نام

 اصفهاندر شهر  صفویشود، مجموعه بزرگی ازساختمانهای دوره  می

که شهر اصفهان به پایتختی ایران  است.پیش ازآن ایراندر کشور 

است بنام  برگزیده شود در این میدان باغی گسترده وجود داشته صفوی

ی میدان حسن  ، از روی نقشهشاه عباس اولدر دوره «. نقش جهان»

اند و در  ، آن باغ را تا حدود امروزی آن گسترش دادهتبریزپادشاه در 

تاریخی اصفهان مانند  ترین بناهای پیرامون آن مشهورترین و عظیم

مسجد شیخ یا مسجد شاه )در ضلع جنوبی(،  مسجد جامع عباسی

سردر )در ضلع غربی( و  قاپو عالی)در ضلع شرقی(، عمارت  اهلل لطف

است. طول این میدان از شمال  )در ضلع شمالی( ساخته شده قیصریه

 متر است. 165متر و عرض آن حدود  500به جنوب بالغ بر 

هفدهم میالدی( یکی ه یازدهم هجری قمری )سده این میدان در سد

و  شاه عباساست و در دوره  ترین میدانهای جهان بوده از بزرگ

ارتش، چراغانی، و محل نمایشهای ژه ، رچوگاناو محل بازی  جانشینان

است. دو دروازه سنگی چوگان از آن دوره هنوز در شمال  گوناگون بوده

این کند.شرح مفصل  و جنوب میدان از شکوه دیرین آن حکایت می

فرانسوی،  شاردنمیدان را جهانگردان نامدار اروپایی مانند شوالیه 

و دیگران که در  انگلبرت کمپفر، سانسون، یترو دوالواله پی، تاورنیه

 اند. داده اند، بدست روزگار صفوی از پایتخت ایران دیدن کرده

اکبر اصفهانی ساخت مسجد امام و  معمارچیره دست اصفهانی علی

 است.  قاپو رابر عهده داشته عالی

 

 آشنایی با نمونه ها خارجی 3-2

 میدان شارلدوگل 3-2-1

الیه جنوبی میدان شارلدوگل یا میدان افتخارات یا پیروزی درمنتهی

قرار دارد و حد خیابان شانزه لیزه و در مقابل میدان معروف کنکورد 

کیلومتر می باشد.  22فاصل این دو میدان یعنی کنکورد و شارل دوگل 

خیابان در اطراف خود از میادین معروف  12این میدان بزرگ با ورودی 

پاریس محسوب می شود. از طرف دیگر این میدان، حد و مرز چند 

ان منطقه پاریس نیز می باشد و به مثابه کیکی به شمار می آید که می

 .پاریس تقسیم شده است 17و  16و  8مناطق 

 

 
 میدان شارلدوگلجانمایی  8شکل شماره 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%84%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%84%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%84%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%BE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1_%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1_%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1_%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 دوگلمیدان شارل نمای-10شکل شماره 

 معرفی شهر کرج 3-3

 و مرکز استان البرز و همچنین مرکز ایران کالنشهرهاییکی از

باشد  ای ایران می وهپایهاست. کرج یکی از شهرهای ک شهرستان کرج

متری از سطح  1300و در بلندای  رشته کوههای البرز که در دامنه

 است.  دریا واقع شده

نفر  1614626برابر  1390 جمعیّت این شهر طبق آمار رسمی سال

ه از این جهت در حال حاضر پس از باشد ک می

عنوان چهارمین شهر پرجمعیت   به اصفهان و مشهدو تهران شهرهای

ترین شهر مهاجرپذیر  بزرگ تهران رود. کرج پس از شمار می ایران به

و همچنین جمعیت این شهر نسبت به سایر شهرهای بزرگ  ایران است

عنوان یکی از کالنشهرهای کشور  اکنون به کرج هم .تر است ایران جوان

های ایران با رشد  نشهرآید. این شهر در میان کال شمار می ایران به

 درصد باالترین رشد جمعیت را دارد  14/3جمعیت ساالنه 

 محل پروژه 3-4

 نی )ره(میدان امام خمی3-4-1

سرداران  میدان امام خمینی )ره( در تقاطع خیابان گلشهر ویال و بلوار

 شهید قرار دارد.

      

 
 میدان امام خمینی )ره( 11شکل شماره 

 دوگلمیدان شارل نمای 9شکل شماره 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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باتوجه به جانمائی های مختلف برای نماد شهر کرج، میدان امام 

خمینی )ره( بهترین گزینه برای جانمائی این برج می باشد.با توجه به 

باحث عنوان شده در مطالعات ،بعد از انقالب اسالمی شهر کرج با م

توجه به رشد روزافزون جمعیت نیاز به وجود یک نماد برای جهت یابی 

و سمبل شهر و ... روز به روز بیشتر احساس  می شود، مسئولین این 

شهر تصمیم گرفته اند تا نمادی برای شهرشان بنا نمایند، پس از 

میدان امام خمینی )ره( برای طراحی این ساختمان  بررسی های بسیار

 انتخاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوه سایت میدان امام خمینی )ره( 12نقشه شماره 

 طرح کلی و ارایه گزارش طرحها 3-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روند طراحی طبقه همکف میدان امام خمینی

میدان امام خمینی در طبقه همکف در دید مستقیم خیابان روگذر 

رار دارد، این بخش از میدان به صورت فضای سبزو گلشهر ویال ق

استراحت طراحی شده است و استفاده از آن به صورت یک میدان 

 شهری نیز باید مد نظر قرار گیرد.

 
طراحی طبقه همکف به صورت فضای سبز و  14شکل شماره 

 در دید روز –استراحت 

محدوده سایت میدان امام  13شکل شماره 
 خمینی )ره( در نقشه شهر کرج
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 ( میدان امام خمینی-1روند طراحی طبقه ) 3-5-1

طبقه زیر همکف برای مصارف اقتصادی با کاربری میدان در اولین 

در این طبقه  s 55تجاری مد نظر قرار گرفته است، میدان با شعاع

 طراحی شده است.

 مغازه های بخش تجاری طرز قرار گرفتن 15شکل شماره 

متر فضای سبز و استراحت برای بخش  30در مرکز این طبقه به شعاع 

ه است، با توجه به اینکه ورودی تجاری و ساختمان یادمان طراحی شد

اصلی ساختمان موزه یادمان از این طبقه می باشد نیاز به این فضای 

 سبز بیشتر احساس می شود.

در این بخش آبنما در سه جهت قرار گرفته است که آب از آبنماهای 

طبقه باال به داخل این آبنماها می ریزد ، در اطراف ساختمان یادمان 

 ده است.فضای سبز طراحی ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( میدان امام خمینی-2روند طراحی طبقه )

با توجه به کاربری های طراحی شده در میدان نیاز به پارکینگ 

برای جلوگیری از ایجاد ترافیک در اطراف میدان ضروری است، به 

متر پارکینگ طراحی  55همین منظور در زیر میدان با همان شعاع 

 شده است.

 

  -2گ در طبقه طراحی پارکین 16شکل شماره 

در این طبقه یک ردیف ماشین در دور تا دور بزرگترین شعاع قرار 

متری برای ماشینها دو  7گرفته است و با قرار دادن یک باند حرکت 

متری به صورت پشت به پشت قرار داده  5ردیف پارکینگ اتومبیل 

 5متری طراحی شده است و یک باند  7شده و دوباره یک باند حرکتی 

اتومبیل  300پارکینگ اتومبیل طراحی شده است که در مجموع متری 

 در این پارکینگ می تواند پارک کند.
 

 
 ردیف پارکینگ 4طراحی  17شکل شماره 

 آلترناتیوهای ساختمان یادمان امام خمینی )ره( 3-6

برای طراحی ساختمان یادمان نمونه های متفاوتی پیشنهاد شد که در 

 شود:زیر به چند نمونه اشاره می 
 

 

 

 

 

 



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

اولین آلترناتیوهای ساختمان یادمان امام  18شکل شماره 

 خمینی )ره(

در آلترناتیوهای اولیه دیده شدن طرح به صورت یک طرح اسلیمی 

چند پره از باال مد نظر قرار داشت، که طرح با توجه به سازه پیچیده و 

 عدم دسترسی درست بین طبقات رد شد.

 
ترناتیوهای ساختمان یادمان امام آلومین د 19شکل شماره 

 خمینی )ره(

 
آلترناتیوهای ساختمان یادمان امام  سومین20 شکل شماره
 خمینی )ره(

نمونه طرحهای نهائی و انتخاب آخرین گزینه به عنوان طرح و سمبل 

انقالبی، علل انتخاب این طرح به عنوان طرح برتر در صفحات بعدی 

 ذکر شده است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارمین آلترناتیوهای ساختمان یادمان امام  21شکل شماره 
طرحهای نهائی ساختمان  2 -1شکل شماره خمینی )ره(    

 یادمان امام خمینی )ره(

 روند طراحی ساختمان یادمان امام خمینی )ره( 3-6-1
 با توجه به آنکه امام خمینی )ره( به عنوان بنیانگذار انقالب اسالمی می

باشد، نماد شهر با این عنوان طراحی شده است، که علل استفاده از 

 احجام و فرمهای طراحی در ذیل آورده شده است.
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برای طراحی ساختمان یادمان از یک فرم مرکز گرا                  

استفاده شده است، این حجم یادآور وجود مقدس و روحانی حضرت 

یدان( می باشد به همین دلیل به امام در قلب انقالب اسالمی )مرکز م

صورت شفاف دیده شده است و در انتها عدم حضور امام در زمان حاضر 

 دیده می شود.

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان یادمانفرم مرکز گرا   22شکل شماره 

با توجه به حضور مداوم مردم در انقالب اسالمی در کنار حضرت امام، 

ف هسته مرکزی طراحی شده است، که حجم صلب و خالص در اطرا  3

نشان دهنده مقاومت و پایداری مردم در انقالب اسالمی می باشد ،با 

توجه به آنکه سی سال بعد از انقالب اسالمی این نماد طراحی می شود 

 از سه حجم استفاده شده است.

 
 ساختمان یادمانطرح نهایی  23شکل شماره

 

 

 دید روز میدان امام خمینی )ره( 24شکل شماره 
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 ری یجه گینت

های استان البرز در  کرج همانند سایر بخش در مقیاس کلی منطقه -

های شمالی و شمال غربی و غربی  فصول سرد سال متأثر از سیستم

بویژه جنوب غربی بوده و ریزشهای جوی آن که از ماههای آبان و آذر 

آغاز و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه دارد، تابعی از فعالیتهای 

 .باشد های فوق می سیستم

ای جهات دارای  ی خرد اقلیمی، منطقه کرج از پارهاز نظر ویژگیها -

منطقه کرج به لحاظ :شود مختصات شاخصی است که به آنها اشاره می

اقلیمی تحت تأثیر ارتفاعات البرز و دره چالوس و رود خانه کرج قرار 

دارد که موجب خنک و مرطوب تر شدن این منطقه نسبت به تهران 

گردد. علت  تمام طول سال مشاهده میگردد و این تمایز تقریباً در  می

اختالف دمای کرج نسبت به تهران به خصوص در شبها به سبب 

ها و  نزدیکی کرج به ارتفاعات شمالی و سرد شدن شبانه این دامنه

باشد. دور بودن کرج از دشت کویر نیز  وزش باد کوه به دشت می

صول موجب برودت و رطوبت بیشتر این منطقه نسبت به تهران در ف

 .گردد مختلف سال، بویژه در تابستان می

در بافتهای کالبدی موجود و یا پیشنهادی، گونه های ساختمانی  -

یاد شده کمتر به تنهایی دیده می شوند، بلکه معموالً در ترکیبی از 

گونه های مختلف وجود دارند. بنابراین تحلیل رفتار باد در آنها بسیار 

ار و چگونگی جریان باد در این می گردد و بررسی رفت ترپیچیده

های کالبدی فقط از راه آزمایش های تونل باد که شرایط را به مجموعه

 طور مصنوعی ایجاد می کند، میسر خواهد بود.

با توجه به گونه های ساختمانی یاد شده، باید گفت به غیر از نقاط  -

 باد، تقریباً در بقیه نقاط مجموعه، سرعت باد آزاد  بحرانی سرعت

منطقه کاهش می یابد، یعنی سرعت باد محیط از سرعت باد آزاد 

منطقه کمتر می شود. درعین حال مناطقی در بعضی از این گونه ها 

وجود دارد که کاهش سرعت باد به حدی می رسد که می توان گفت 

جریان باد دچار سکون می گردد. این مناطق به سبب وجود آلودگی 

 ط قرار دارند.هوا در آنها در بدترین شرای
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