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 چكیده

جمله معمارانی است که اگرچه، تحصیلش در خارج از کشور، مقارن با رواج معماری مدرن به ایران بود، اما  نگرش و دیبا از کامران

تی و ایرانی را از دست نداد و همچنان در آثارش به معماری ایرانی وفادار ماند. یكی از عناصر معماری نتفكرش نسبت به معماری س

آید و ارتباطش با فضای های سنتی ایران به شمار میباز همواره جزء اصلی طراحیفضای نیمهایرانی حیاط مرکزی است، که در قالب 

و ای روش تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانهاست. گرفتهدیبا از این اصل در آثارش بهرهباز و بسته حائز اهمیت است، که کامران

شود و تقویت حس حضور می و دهی فضاییکه باعث سازمانلب حیاط مرکزی باز در قااست، ابتدا به بررسی فضای باز و نیمهپیمایشی 

های این بناها در سه سطح کالن ،میانه و خرد، در سه اثر ویژگیدر ادامه و است، شده ترکیب احجام که منجر به تنوع فضایی همچنین

باشد بیان کننده خط فكری معمار میبناها که بیاندر نهایت مشترکات این   است وشدهفرهنگی کامران دیبا به صورت مجزا پرداخته

 شود. می

 

 کلمات کلیدی 

 .دیباکامران فرهنگسرا، باز،فضاهای باز، فضاهای نیمه

 

  مقدمه -1

در  اساسیباز در معماری سنتی ایران نقشی فضاهای باز و نیمه

 خالقیتکه با استفاده از  ،داردایرانی سازماندهی فضاهای معماری 

ند شفافیت، تنوع و حضورپذیری را نمود بخشند. کامران دیبا هم اتوانسته

عصر معاصر توانسته است در آثار فرهنگی  با تکیه بر این سازماندهی در

شناسی، مانند: ریتم، خود، دست به تنوع فضایی و تأکید بر اصول زیبایی

ای با هر سیتمی که اداره هر جامعه »حرکت، تکرار و تقارن دست یابد. 

شود و هر نو ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمانهای 

های ذهنی اصلی فرهنگ نمایش این ایدهباشد. وظیفه خاص خود می

است به وسیله نمود اشکال عینی، در فرآیند این استحاله معماری نقشی 

های گذشته، مردم فرصت داشتند در دوران» .]1[« اساسی بعهده دارد

در وابستگی  _شانهای ویژهتا با ابداعاتی ساده و بی آالیش در تأمین نیاز

دست زنند ولی، با گذشت زمان،  _ری از آنوبه فضای معماری و در بهره

-ارزشهای فرهنگی و هنری بومی و رابطه اینها در معماری و با مجموعه

دهند که بیشتر بر مبنای هایی میهای شهری جای خود را به ضابطه

 .]2[«انداستانداردها و نیازهای عصر تکنولوژی پیشرفته شکل گرفته
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مجتمع سینمایی فرهنگی دزفول بر حمدی، در ی معاصر فرهاد ادر دوره

باز، عناصر معماری گیری از فضاهای نیمهپایه معماری بومی و با یهره

های ها را به الیهترین الیهاست، بیرونیایرانی و هندسه اسالمی، توانسته

طراحی بومی و متناسب با فرهنگ جامعه، بستری درونی تداوم بخشد. 

برخی از فرهنگسراها بجز پوشش .». باشدمناسب برای ترویج فرهنگ می

 .]3[« پردازندای نیز میهای فرامنطقهمنطقة خود، به فعالیت

 تحلیل فرهنگسرای شفق -2

سرای شفق، یکی از بزرگترین فرهنگ سراهای تهران فرهنگ» 

است که در پارک شفق احداث شده است. ساختمان های داخلی 

تهران احداث  توسط شهرداری 1348تا  1345آن طی سالهای 

اسدآبادی جمالدیناین بنا در جنب غربی خیابان سید. [4] «شد

جهت به وسیله دیوار محدود و محصور شده است. 4است و از 

های سنگی بر جلوه فضا افزوده است و ترکیب آجری بنا و دیواره

سازمان فضایی این مجموعه از کنار هم نشتن احجام به دور یک 

ست و از ترکیب موفق ساختمان قدیمی فضای تهی تشکیل شده ا

با بناهای جدید تشکیل یک فضای بینابین و به نوعی حیاط مرکزی 

 ،سرای کتاب، نگارخانه » :را داده است. فضاهای این مجموعه شامل

 .[4]« واحد کانونها، واحد آموزش، اتاق آبی، سالن آمفی تئاتر
 

-فرهنگسرای شفق منبع)نگارندباز حیاط مرکزی در استفاده از فضای نیمه

 نگارندگان ویراگرافیک تص گان(

دیبا با وفاداری از این عنصر  کهن معماری 

ایرانی به نوعی فضای حیاط را با بناهای 

متفاوتش به صورت میدانگاهی طراحی کرد و با 

های واقعی از انسان به حس قرار دادن مجسمه

 حضور ثبات بخشید. 

حیاط مرکزی به عنوان 

 میدان

حیاط مرکزی که از فضای تهی میان سه بنا 

است، محلی برای حضورپذیری و ایجاد شده

 تجمع است. 

حیاط مرکزی به عنوان 

 هافضای میان ساختمان

مجموعه از کنار هم قرار گرفتن سه بنا به دور 

 است.یک فضای تهی، سازمان یافته
 

حیاط مرکزی به عنوان 

 دهنده فضاهاسازمان

 
فرهنگسرای  -ده از عناصر و مفاهیم معماری ایرانی در مقیاس کالناستفا

 (گانشفق )منبع: نگارند

 تعاریف نمود در مجموعه ویژگی
 محوربندی تأکید در محور طولی  ایجاد نظم

 
 تنوع فضایی بناهای متفاوت پویایی

 حرکت بصری دیوارهای مواج پویایی

 
 ریتم حرکتتکرار و  ایجاد عمق و دید متوالی

 

فرهنگسرای  -استفاده از عناصر و مفاهیم معماری ایرانی در مقیاس میانه

 گرافیک تصاویر نگارندگان (گانشفق )منبع: نگارند

 تعاریف نمود در مجموعه ویژگی
اصل 

درونگرایی 

 ومحرمیت

حیاط مرکزی حاصل 

فضای میان ساختمان 

  ها است

 فضاهای نیمه باز ایراتی
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انسان با تعامل 

 طبیعت

پوشش گیاهی در پس 

زمینه و استمرار در 

 داخل حیاط مرکزی

 ارتباط با طبیعت

 
 -حرکت

 حیات -پاکی

 آب استفاده از حوض

 

فرهنگسرای  -استفاده از عناصر و مفاهیم معماری ایرانی در مقیاس خرد

 گرافیک تصاویر نگارندگان (دگانشفق)منبع: نگارن

 تعاریف مجموعهنمود در  ویژگی
-طبیعت

 گرایی

استفاده آجر در نما و سنگ در 

 هادیواره 

 مصالح

 
 اختالف سطح پلکانی در حیاط و محوطة باغ پویایی

 

گرافیک  (گانباز در فرهنگسرای شفق)منبع نگارندمیزان فضای باز و نیمه

 تصاویر نگارندگان

 

 

 

 نیاوران تحلیل فرهنگسرای-3
نیاوران بنایی است در شمال شرقی شهر تهران. این بنا فرهنگسرای »

ساختمانی پست مدرنیستی است که با بهره گیری از عناصر معماری 

ساخت » .[5]«کهن ایرانی به صورت مینی مالیستی خودنمایی می کند

کل  .به اتمام رسیده است ١٣٥٦شروع و در سال  ١٣٥٥این بنا در تاریخ 

هزار متر مربع و زیربنای آن ده هزار متر  ١١٠فضای مجموعه نیاوران 

است و داقع شده  در شمال شرقی شهر تهران  .[5]«مربع می باشد

باغ قدیمی فرهنگسرا در بخش جنوب غربی این مجموعه قرار دارد، و در 

نیاوران و در مجاورت کاخ نیاوران است. دسترسی اصلی به حیاط رو به 

ها باشد. دسترسی به ساختمان اصلی از طریق پلههای فرهنگسرا میسالن

میسر میگردد. مصالح نما، بتن به صورت نمایان است و گوناگونی و تنوع 

خورد. سازمان فضایی این فضایی احجام در این مجموعه به چشم می

مجموعه از کنار هم نشتن احجام به دور یک فضای تهی تشکیل شده 

 است.
باز حیاط مرکزی در فرهنگسرای نیاوران ز فضای نیمهاستفاده ا

 (گانمنبع)نگارند

دیبا با وفاداری از این عنصر  کهن معماری ایرانی 

به نوعی فضای مجموعه را از فضای پیرامون مجزا 

کرده است. و مفصلی است بین فضای درون و 

 بیرون.  

حیاط مرکزی به عنوان 

 مفصل

بینابین احجام پدید حیاط مرکزی که از فضای 

است. محلی برای حضورپذیری است و آمده

مکمل خوبی برای فروشگاه و سالن غذاخوری 

 باشد. می

حیاط مرکزی به عنوان 

 فضای بینابین

مجموعه از کنارهم نشستن احجام به دور یک 

 است.فضای تهی، سازمان گرفته

حیاط مرکزی به عنوان 

 دهنده فضاهاسازمان
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فرهنگسرای  -عناصر و مفاهیم معماری ایرانی در مقیاس کالن استفاده از

 گرافیک تصاویر نگارندگان (گاننیاوران)منبع: نگارند
 تعاریف نمود در مجموعه ویژگی

 محوربندی تأکید در محور طولی  ایجاد نظم

 
 تقارن تقارن در اجزاء  )ورودی ( همسانی
استفاده از مربع و  سادگی -خلوص 

 مستطیل
 هندسه

 
 تنوع فضایی پر و خالی کردن احجام پویایی

 
ها به استفاده از ستون پویایی

 صورت ردیفی 

 حرکت بصری

ایجاد عمق و دید 

 متوالی

 ریتم تکرار و حرکت

 

فرهنگسرای  -استفاده از عناصر و مفاهیم معماری ایرانی در مقیاس میانه

 گرافیک تصاویر نگارندگان (گاننیاوران )منبع: نگارند

 تعاریف نمود در مجموعه ویژگی
فضاهای نیمه باز  حیاط مرکزی اصل درونگرایی ومحرمیت

 ایراتی

 
استفاده از درهای  ارتباط درون به بیرون

 ایشیشه
 شفافیت

 
پوشش گیاهی در پس  تعامل انسان با طبیعت

زمینه و استمرار در 

 داخل حیاط مرکزی

 طبیعتارتباط با 

 
همراهی آب تا حیاط  حرکت

 مرکزی
 

 آب
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فرهنگسرای  -استفاده از عناصر و مفاهیم معماری ایرانی در مقیاس خرد

 گرافیک تصاویر نگارندگان (گاننیاوران )منبع: نگارند
 تعاریف نمود در مجموعه ویژگی
استفاده از بتن صورت  گراییطبیعت

 نمایان 

 مصالح

 های شیشه سبکی  -شفافیت

 
مجموعه یادآور معماری کویری 

ایران و حفظ عناصر معماری 

 سنتی

به عنوان نورگیر استفاده 

 شده است

 بادگیر

اختالف  پلکانی در حیاط  پویایی

 سطح

 باز در فرهنگسرای نیاوران)منبع نگارندگان(میزان فضای باز و نیمه

 گرافیک تصاویر نگارندگان

 

 

 

 

 هنرهای معاصر تهرانموزه -4

میالدی(در  ١۹۷۷اکتبر  ١٣خورشیدی ) ١٣٥٦این موزه در سال » 

متر مربع )به جز  ۲٬٠٠٠گوشه غربی پارک الله و در زمینی به مساحت 

یابی مناسب موزه در همجواری پارک مکان .[6] « ها( بنا شدباغ تندیس

 شود.وب میالله و بازار هنر در جنوب و شرق آن از امتیازات سایت محس

بتن کرم رنگ به صورت نمایان کار شده است و برای قوس نورگیرها از 

است. استفاده از سنگ بادبر نارنجی در نما های مسی استفاده شدهورق

بر ابهت و صالبت بنا افزوده است و از دو قسمت فضاهای بسته و فضای 

-حجمباز حیاط مرکزی که شکلی نامنظم دارد، تشکیل شده است. نیمه

اند که های هفتگانه فضاهای بسته به مانند زنجیرهایی به هم متصل شده

این اتصال از طریق مسیرهای ارتباطی افقی که حکم مفصل در معماری 

سالن -نمایشگاهیبخش-سرسرای مرکزی را دارند، میسر شده است.

ثبت  -بخش اداری -غذاخوری -غرفه فروش کتاب -کتابخانه-اجنماعات

 فضاهای خدماتی و پشتیبانی موزه. -نگهبانی از آثار و نگهداری و

 

گرافیک  (گانباز حیاط مرکزی در طرح منبع)نگارنداستفاده از فضای نیمه

 تصاویر نگارندگان

دیبا با استفاده از این عنصر  کهن معماری ایرانی به 

نوعی فضای موزه را از فضای پیرامون مجزا کرده 

درونگرایی و آرامش و در عین است و با این طرح بر 

 آلودی فضای نیمه باز داخلی افزوده است. حال رمز

حیاط مرکزی به عنوان 

 ایده 

حیاط مرکزی که از فضای بینابین مجموعه موزه 

های است، بواسطه دو در شفاف با گالریپدید آمده

 یک و پنج در ارتباط است. 

حیاط مرکزی به عنوان 

 فضای بینابین

ها به دور یک با چرخش و عقب و جلو رفتن هاگالری

اند، و به تدریج شکل یک فضای تهی، سازمان گرفته

 اند. حیاط مرکزی نامنطم را متجلی کرده

حیاط مرکزی به عنوان 

 دهنده فضاهاسازمان

 

موزه هنرهای  -استفاده از عناصر و مفاهیم معماری ایرانی در مقیاس کالن

 افیک تصاویر نگارندگانگر (گانمعاصر)منبع: نگارند
 تعاریف نمود در مجموعه ویژگی

تأکید در محور طولی و  نظم و سازماندهی

 عرضی

 محوربندی
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 تقارن تقارن در نما و سطح مسانیه -صالبت 

 
 حرکت بصری تغیر در ارتفاع پویایی

 
ایجاد عمق و دید 

 متوالی

 ریتم تکرار و حرکت

 
 

موزه هنرهای  -مفاهیم معماری ایرانی در مقیاس میانهاستفاده از عناصر و 

 گرافیک تصاویر نگارندگان معاصر)منبع: نگارندگان(
 تعاریف نمود در مجموعه ویژگی

 اصل درونگرایی ومحرمیت

 
 

فضاهای نیمه باز  حیاط مرکزی

 ایراتی

-استفاده از درهای شیشه ارتباط درون به بیرون

ای و تغیر در ارتفاع، از 

صلبیت حیاط کاسته و 

بیرون را به درون پیوند 

 است.  زده

 شفافیت

 
پوشش گیاهی در پس  تعامل انسان با طبیعت

زمینه و استمرار به صورت 

درختچه در داخل حیاط 

 مرکزی

 ارتباط با طبیعت

 
 

موزه هنرهای  -استفاده از عناصر و مفاهیم معماری ایرانی در مقیاس خرد

 گرافیک تصاویر نگارندگان نگارندگان(معصر)منبع: 

 تعاریف نمود در مجموعه ویژگی
استفاده از بتن کرم  گراییطبیعت

رنگ به صورت نمایان 

 و الشه سنگ 

 مصالح

سبکی  -شفافیت –رمزآلودگی 

 در مقابل سختی سنگ و بتن

 های ماتشیشه

 
مجموعه یادآور معماری کویری 

ایران و حفظ عناصر معماری 

 سنتی

به عنوان نورگیر 

 استفاده شده است

 بادگیر
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 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

 
 هشتی فضای مکث گیریتصمیم

 
به صورت حرکت نرم  مداریانسان

 پلکانی در حیاط 
 اختالف سطح

 
 

 :گیرینتیجه

تفکر دیبا در طراحی این سه اثر بازتاب وفاداریش نسبت به معماری 

معماری ایرانی  سنتی و ایرانی است. حیاط مرکزی که از عناصر مهم

ارا است. است، نقش مهمی در سازماندهی فضایی آثار مورد بررسی را د

ترکیب احجام در پالن شکل متفاوتی از حیاط مرکزی را ایجاد کرده 

دیبا توانسته است باز افزوده است. است و بر تنوع فضایی فضای نیمه

از ایجاد بتوالی فضایی، که از طریق فضاهای باز، بسته و نیمه بواسطة

تأکیداتی که روی فرم مثل تقارن، و کند کمک  محورهای دیدشود به می

شود که را غنا بخشد. این نوع طراحی باعث می شودمیحرکت ریتم و 

انسان حس بهتری از فضای ایجاد شده داشته باشد، و به حضورپذیری 

 بخشد. قوت ب
 منبع نگارندگان هنرهای معاصر(موزه و)فرهنگسراهای شفق و نیاوران 

  های تأثیرگذارمؤلفه مشترکات

 حضورپذیری شفافیت باز استفاده از فضاهای نیمه

 مداریپیاده –مداری انسان تداوم مسیر حرکت پیاده

 ترکیب بناها  

ترکیب کل مجموعه بناها با محیط 

 پیرامون

 توجه به محیط

ترکیب مصالح ، آجر و سنگ و پیوند با 

 پوشش گیاهی

استفاده از عناصر آب، گیاه، باغچه و 

 نما، دیوار، دروازهآب

 گراییطبیعت

های منحنی برای استفاده از فرم

 هادیواره

 تداوم  بصری در نما

 تباین فضایی

 دیدهای متوالی

 اختالف سطح در سایت

 

 جذابیت بصری

 پویایی  

 تنوع

ها و گالری نمایش هنر در خارج از استفاده از پیکره  و المان در سایت

 ارتباط با مردم

 شفافیت به همراه رازآلودگی های ماتاستفاده از شیشه

 احترام به معماری ایرانی بادگیر

  عملکردی استفاده از هندسه ساده

 تعامل انسان با طبیعت ارتباط با طبیعت

 منابع:
زیباشناسی درمعماری،ترجمه دکترجهنشاه  ،کورت یورگ گروتر،]1[

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،  مهندس عبدالرضا همایون، -پاکزاد

 1388تهران.

نوشتارهای : آلپاگونووّلو ، آدریانو و دیگران، معماری بومی، نشر فضا  ]2[

 .1384 ،وابسته به مؤسسة علمی فرهنگی فضا، تهران

ریزی و طراحی معماری اصول برنامه ،مشبکی اصفهانی، علیرضا] 3[
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 بع تصاویر:امن

زاد،شهریار و احسانی مؤید، فرزانه، کامران دیبا و خانی

معماری انسان دوستانه، نشر هنر معماری قرن، تهران، 

1393. 

زاد،شهریار، طراحی فضاهای فرهنگی در ایران و خانی

جهان)اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی(، نشر هنر 

 .1393قرن، تهران، ،معماری 
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