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 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

زندگي تنها در محيط و شرايط اقليمي طبيعي يا مصنوع متناسب شكوفا مي شود. ساكنان دوران باستان اين 

ر دادند. با شناخت عناصر اصول آنها استنتاج و اصول را كشف، بنيان و روش طراحي عناصر بنا و شهرهايشان قرا

  طراحي ها بر اساس آن انجام مي گرفت.

رابطه بنا با اقليم اولين و بهترين نكته است كه ذهن جستجوگر را به خود مشغول ساخته است. بناهاي سنتي 

  خود داشته اند. ايران به واسطه ديدگاه طبيعت گرايانه بيشترين سازگاري را با طبيعت و اقليم محل ساخت

معماران سنتي ايران با طراحي درست و شناخت صحيح از مصالح و عناصر بنا و بكارگيري درست آن با توجه به 

مسائل اقليمي آن منطقه توانسته اند بدون صرف هزينه هاي گزاف و در عين سادگي پاسخگوي نيازهاي 

  ساكنان آن بناها باشند.

عات بصورت توصيفي تحليلي خواهد بود. در ابتداي كار با مطالعه اقليمي در اين پژوهش روش دستيابي به اطال

شهر كرمانشاه و سبك معماري سنتي اين منطقه در قالب تكيه معاون الملك و با حضور در آن سعي بر 

استخراج اصول اقليمي بكار رفته در اين خطه شده است و در انتها راهكارهايي جهت استفاده در معماري 

 رائه خواهد گرديد.معاصر ا
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 : مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه -١

مطالعه تاريخ و تمدن و فرهنگ كشورمان بازگو كننده اين حقيقت است كه ايران در ادوار مختلف تاريخي قافله ساالر فرهنگ 

گيري تمدن بشري بوده است. مهمترين آثار اسالمي كه امروزه در اختيار ما قرار دارد مسجدها،  و مدنيت و عامل موثري در شكل

مدرسه ها و اماكن مقدسه مي باشند تا معماران و ديگر هنرمندان با علم و هنر خود اين بناها را زينت بخشيده و معماري ايران را 

  به اوج كمال برسانند.

ه صفويه ساخت تكايا و حسينيه ها كه كه ويژه برگزاري مراسم مذهبي شيعيان هستند در جامعه شيعي ايران پس از دور

بيشتر مورد توجه قرار گرفت. تكايا در كنار مساجد بخشي از مراسم مذهبي را در خود جاي دادند، تكايا داراي جايگاه مذهبي و 

ت و تفات آنها با حسينيه ها در اين است كه عالوه بر آييني بوده و بيشتر براي مراسم مذهبي از اين بناها استفاده مي شده اس

  كاربرد مذهبي داراي كاربرد غير مذهبي نيز مي باشند و در تمام طول سال نيز داير مي باشند.

محدوديت استفاده از مساجد در مواقع خاصي براي شيعيان و همچنين ايجاد پايگاهي براي اعمال ديدگاه هاي محلي در 

جاريه باعث ايجاد چندين تكيه مذهبي گرديد. تكيه معاون الملك كرمانشاه در ميان ديگر  تكاياي ايران يكي از كرمانشاه دوره قا

  زبياترين و استثنايي ترين تكايا مي باشد.

 

            بيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئله    - - - - 3333

 شرايط به پاسخگويي جهت پيگير تالشي در پيوسته ساختمان طراحان كه ميدهد نشان جهان معماري تاريخ به نگاهي

 شرايط  بهترين ايجاد جهت مطمئن تضمين تنها اقليمي شرايط به توجه. اند بوده مسكوني هاي محيط بر آن تاثيرات و اقليمي

 اقليمي شرايط با ساختمانها بيشتر چه هر انطباق. )1381(نادري ميشود محسوب انرژي مصرف در جويي صرفه همچنين و آسايش

. )1368(كنسيرگر است امروزي ضروريات از ديگر، سوي از انرژي مصرف در جويي فهصر و يكسو از آسايش حداكثر ايجاد جهت

 از استفاده بدون كه اند برده بكار هايي روش و اصول خود، ي ساله هزار چند يتجربه  لحاظه ب بوم و مرز اين سنتي معماران

 ممكن حد تا انسان آسايش شرايط به هوايي و آب مختلف مناطق در را ها ساختمان محيطي زيست شرايط مكانيكي، وسايل

  . )1358(عماديان رضوي اند كرده نزديك

 شده بدست دست زمان طول در ثانيا و باشد داشته خاصي فرهنگي بار اوال كه معماري آنگونه از است عبارت سنتي معماري

 سرچشمه آگاه انسانهايي خالقيت و داداستع از كه است هايي ايده تبلور سنتي، معماري]. 4[باشد رسيده ديگر نسل به نسلي از و

 بخش در موجود پتانسيل به توجه با]. 5[دارند روشهايي هايشان خواسته به رسيدن براي و ميخواهند چه ميدانند بخوبي كه گرفته

 ربنظ ضروري بسيار بخش، اين در انرژي صحيح مديريت و سازي بهينه بخشها، ساير به نسبت انرژي جويي صرفه جهت ساختمان

 مصرف خود اقليمي شرايط در را انرژي كمترين ميĤيد پديد كه معماريي تا شود هدايت سويي به معماري طراحي بايد پس ميرسد

  .)1387(اكرمي كند

  

        ضرورت تحقيقضرورت تحقيقضرورت تحقيقضرورت تحقيق- - - - 4444

 ساختماني كشور فرهنگ در نقشي هيچگونه حاضر حال در پايدار انرژيهاي كاربرد و انرژي مصرف بهينه سازي و صرفه جويي

 انواع از برداري بهره و انرژي از بهينه استفاده ي گوناگون شيوه هاي در فراوان بسيار هاي ارزش واجد ايراني سنتي معماري. دندار



 

٣ 

 

 علت به شد مي ساخته گذشته در كه هايي ساختمان و مساكن. )1384(نوحي است پايدار هاي انرژي كاربرد خصوصا و ها انرژي

 هوايي و آب شرايط از را انسان طبيعي بطور و داشته خوبي عملكرد جوي نامساعد عوامل برابر رد اقليمي معيارهاي و اصول رعايت

 ساختمان تطابق فسيلي، هاي انرژي به دستيابي از پس و صنعتي انقالب از بعد بشر تكنولوژيكي رشد با اما ميكرد حفظ گرم و سرد

 ساختمانها سرمايش و گرمايش براي انرژي و سوخت مصرف زايشاف موجب موضوع اين. شد سپرده فراموشي به اقليمي شرايط با

 گرفتن نظر در بدون اخير سالهاي در كه بطوري نبوده مستثني قاعده اين از نيز كرمانشاه شهر بين اين در. )1387(اسپناني گرديد

 جمله از بسياري مشكالت و مسائل بروز موجب خود امر اين و نموده اند جديد ساختمانهاي احداث به اقدام اقليمي عوامل و شرايط

  . )1389(غالمي است گرديده تجديدناپذير انرژيهاي از بي رويه استفادهي

  

        تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    اهدافاهدافاهدافاهداف    - - - - 5555

معاصر  طي هزاران سال يافت شده است براي طراحان،اصولي كه برپايه شرايط و عوامل طبيعي استخراج و با سعي و خطا 

بازشوها،عوامل سايه ان،روابط بين فضاها،شكل سقف،سطوح شد.شاكله،تراكم،چيدممي تواند ضوابط مهمي براي تصميم سازي با

انتخاب شده است كه مي تواند عناصر معماري در اقليم هاي مختلف افكن و مصالح موضوعات اصلي براي شناخت اصول و 

عماري سنتي شهر كرمانشاه درتحقيق حاضر سعي شده تا با بررسي ماي طراحي ساختمان هاي جديد باشد. راهگشاي مناسبي بر

و بررسي ميزان تطابق آن با اقليم منطقه به ارائه راهكارهايي در خصوص بهينه سازي ون الملك در غالب نمونه ي موردي تكيه معا

  ساختمان هاي جديد بپردازيم. مصرف انرژي در طراحي

  

        پرسش تحقيقپرسش تحقيقپرسش تحقيقپرسش تحقيق- - - - 6666

  حرارتي در بنا را تامين كرد؟چگونه ميتوان با اصول معماري سنتي و طراحي اقليمي آسايش -

  چگونه ميتوان اصول معماري سنتي شهر كرمانشاه را با بررسي نمونه موردي ذكر شده در بناهاي امروزي استفاده كرد؟-

 

        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق- - - - 7777

  در اين پژوهش روش دستيابي به اطالعات به صورت توصيفي تحليلي خواهد بود

 

        پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق- - - - 8888

 با انرژي مصرف كاهش جهت در سنتي معماري از بهره گيري در مقاله اي تحت عنوان )1392(فرجي عبداهللا و همكار.1

 معماري بررسي سبك و كرمانشاه شهر اقليمي شرايط مطالعه ي به)كرمانشاه شهر: موردي ي مطالعه( اقليمي شرايط به توجه

 مصرف سازي بهينه و انرژي مصرف كاهش تيجهن در و منطقه اقليم با سازگار و متناسب ساختمانهاي طراحي ضرورت به آن سنتي

   اند. پرداخته آن

 محيطي شرايط با انطباق  ،"ساختمان در انرژي مصرف سازي بهينه ")، در مقاله اي تحت عنوان1392( همايون، اربابيان،.2

 نمايش به بخوبي را انطباقي چنين ايران سنتي معماري و معتقد است ميكند محسوب انرژي مصرف بهينه سازي اهداف ازرا 

 يابي جهت همچنين و ساختمان فرم و استقرار ي نحوه چون عواملي ساختمان، مختلف هاي قسمت از صرفنظرو  است گذاشته

  .دهد كاهش توجهي قابل ميزان به را انرژي اتالف ميزان ميتواند ساختمان مناسب



 

۴ 

 

عنوان مي كند  "كرمان ساختمانهاي اقليمي طراحي در موثر دماي" در مقاله اي تحت عنوان ،)،1392( احمدعلي نادري،.3

 اقليمي شرايط به پاسخگويي جهت پيگير تالشي در پيوسته ساختمان طراحان كه ميدهد نشان جهان معماري تاريخ به نگاهيكه 

 و سايشآ شرايط بهترين ايجاد جهت مطمئن تضميني تنها اقليمي شرايط به توجه واندبود مسكوني محيطهاي بر آن تاثيرات و

  .شود مي محسوب انرژي مصرف در صرفه جويي همچنين

مشاهدات ي معماري بومي در شكل گيري تكايا، با بررسي الگو در مقاله اي تحت عنوان:)، 1392( سلطاني يزدان و همكار .4

گيري تكايا با  در شكلعيني و مطالعات اسنادي به شيوه تحليلي توصيفي سعي در بيان هرچه بيشتر نقش الگوي معماري بومي 

بررسي تكيه معاون الملك به عنوان يكي از تكاياي برجسته ايران اسالمي دارد و با نتايج بنيادي سعي درگسترش مرزهاي دانش 

  بشري در اين خصوص را خواهد داشت.

        بدنه اصليبدنه اصليبدنه اصليبدنه اصلي    - - - - 9999

        معماري بوميمعماري بوميمعماري بوميمعماري بومي    ....1111- - - - 9999

ساختمانهاي يك فرهنگ را نيز در بر  نه تنها ساختمانهاي عاميانه بلكهتعريف معماري بومي تعريف آساني نيست 

ميگيرد،معماري بومي يك معماري غير يادماني،غير پيشرفته و غير اصيل است.معماري بومي اغلب به عنوان يك سنت بومي و 

محلي منتقل مي شود و بيشتر بر اساس آزمون و خطا و فنون منتثل شده از نسلي به نسل ديگر است تا براساس علم هندسه و 

ات دقيق معماري بومي يك معماري متعلق به زمان و مكان خاص است و از جايي به جاي ديگر منتقل و كپي نمي محاسب

شود.معماري بومي با آنكه در طول تاريخ دستخوش پديده هاي دگرگون كننده بوده،توانسته هويت ويژه خود را حفظ كندو از آنجا 

رود،نمايانگر آداب و رسوم،روحيه و احساسات،انديشه و عقيده،ذوق و سليقه و كه شناسنامه ي معتبر مردم يك سرزمين به شمار مي

هنر آنان است.در شكل گيري معماري بومي،برخي روابط اجتماعي و اقتصادي،با محيطهاي طبيعي و نمادهاي فرهنگي ماهرانه 

  بنحوي كه همزمان سادگي و آرامش در آن تجلي دارد. انعكاس ميابد

از تخصص ها تحقق ميابدو جوابگوي نيازهاي يك جامعه در ارتباط با عوامل طبيعي و خواسته هاي  معماري بومي به دور

 معنوي انسان ها را بر عهده دارد،زيرا با مشاركت آنان در تدبير و در اجرا زاده مي شودو از زندگي روزمره آنان الهام ميگيرد و به دور

ين روي است كه معماري بومي،بدون دارا بودن به سبكي به دور از فرم و مدل خاص از خودنمايي و برون آرايي استقرار ميابد،و از

: 1380مهدوي نژاد [شناخت معماري بومي ميتواند به منزله ي شناخت جامعه باشد.،خصيصه بديهه ساز بودن را حفظ كرده است.

46[  

  

        شهر كرمانشاهشهر كرمانشاهشهر كرمانشاهشهر كرمانشاه    سنتي و بوميسنتي و بوميسنتي و بوميسنتي و بوميويژگي هاي معماري ويژگي هاي معماري ويژگي هاي معماري ويژگي هاي معماري 2222- - - - 9999

  متراكم و فشرده الف)استفاده از پالن هاي

  ب)به حداقل رساندن سطح خارجي در برابر حجم مورد پوشش

  ج)ساختمانها با مصالحي كه داراي ظرفيت حرارتي بااليي هستند بنا ميشود

  د)ساخت بامهاي مسطح و نگه داشتن برف به عنوان عايق برروي بامها

  ه)ساختمانهاي درونگرا با حياط مركزي

  كوچك در بناو)استفاده از ايوان و حياط 
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  ر)ساخت اتاق هاي كوچك با ارتفاع كم

  ز)ساخت ديوارهاي نسبتا قطور

 دوره از آن نمادهاي ترين قديمي و يافت گسترش بازار اطراف در قاجار و زنديه ي دوره در كرمانشاه قديم بافت اعظم قسمت

 و معابر در ملي معماري هاي جلوه ميالدي، ي تهگذش قرن اوايل در اما است مانده برجاي قاجاريه ي دوره از وبيشترشان زنديه ي

 عمارتهاي مسكوني، بزرگ بناهاي شهر، اصلي خيابان مجاور بناهاي در كرمانشاه معماري خاص ي شيوه و كرد بروز جديد بناهاي

 روحيه ي. بود حاكم نيز هماهنگي و تنوع مشابه، تزئينات و مصالح از استفاده عين در بناها اين در. يافت انعكاس خدماتي و عمومي

 جاندار و پرجاذبه آن معماري تصوير و جلوه و كرد مي تعريف بخوبي را خود هويت و گذشته بود، بارز و مثبت دوره اين معماري

 نور زاويه ي تابع خانه ها جهت. است آن زياد مساحت كرمانشاه، در قديمي خانه هاي خصوصيات جمله از. )1387(مهرابي بود

 -شمالي محور داراي سنتي خانه هاي اتفاق به قريب اكثر. بود مناسب سال از خاصي فصل براي خانه وجه هر و بوده خورشيد

 گرماي از زمستان در و سايه از تابستان گرم روزهاي در تا داشتند خورشيد نور گرفتن براي را موقعيت بهترين كه بودند جنوبي

 اين همه ي در معماري سبك. مي شدند ساخته جنوبي و شمالي سمت دو در نيز زندگي اصلي فضاهاي. باشند برخوردار خورشيد

 خانه ها اين از نمونه چند. است شده تشكيل بيروني و اندروني قسمت دو از و بوده فشرده پالن داراي و درونگرا بصورت بناها

 صارم الدوله، و سيدين صمدي، كبري،ا حاج باروخ، خواجه فيض مهدوي، معين الكتاب، خانه هاي از عبارتند ،)4 تا 1 تصاوير(

. دولتشاه مسجد و عمادالدوله مسجد شهبازخان، جامع مسجد كرمانشاه، جامع مسجد شامل قديمي و تاريخي مساجد همچنين

 )1378اميري (

 

 



 

۶ 

 

 

        شهر كرمانشاهشهر كرمانشاهشهر كرمانشاهشهر كرمانشاه        اقليمياقليمياقليمياقليمي    جغرافيايي وجغرافيايي وجغرافيايي وجغرافيايي و    ويژگي هايويژگي هايويژگي هايويژگي هاي    3333- - - - 9999

 مي باشد كرمانشاه استان مركز مربع، كيلومتر 8547 تقريبي وسعت و دريا سطح از متر 1322 ارتفاع با كرمانشاه شهرستان

 شهرستانهاي و همدان استان به شرق از ايالم، و لرستان استانهاي به جنوب از كردستان، استان به شمال از كه) 1 شماره جدول(

به  كرمانشاه شهرستان. )آمايش و طرح مشاور مهندسان(ميشود محدود پاوه و آباد اسالم شهرستانهاي به غرب از و كنگاور و سنقر

 و ��م ���� �� ��	�ل ���
	����ي و ��د نسبتا تا سرد شديدا زمستانهاي داراي اقليمي لحاظ

�� در و ا�� ����� �! ��د ��� ���� ا#"�$ داراي ا#"��! � ����ي 
 . )1382 شهرسازي و مسكن وزارت(��%�

 
 

)در ٢٠٠0-�١٩0١! (و�-�! ه�+ ا#"��! %�� *������) ��( در ��ز) ز��

 )#��7 ���ه�) �! ��%�.٢(�4ول %��ر) 

 



 

٧ 

 

 

 

        تكيه(واژه شناسي و معماري)تكيه(واژه شناسي و معماري)تكيه(واژه شناسي و معماري)تكيه(واژه شناسي و معماري)4444- - - - 9999

 جايي همچنين و صومعه دير، تكايا، جمع فقرا، اسكان مكان را تكيه. برشمرد ميتوان را متعددي معاني تكيه، لغوي بررسي در

 در زاويه مشابه مصر و ايران هند، در تكيه. كنند مي اييپذير عوضالب صورت به فقير مسافران از المعمو كه كرده اند معني

 نگهداري محل -2 نهادن پشت چيزي، به زدن پشت -1:  را تكيه اين بر وهالع). 1381 مسلح نيروهاي جغرافيايي سازمان ( آفريقاست

  .)1365(دهخدا  اند كرده معني كنند، برپا خواني روضه و عزا مراسم آن در كه وسيع جايي - 3 تهيدستان

 عزاداري و خوانده را علي بن حسين مرثيه جا آن در كه مي دانند تكيه اي را حسينيه. دارد تكيه با تنگاتنگي ارتباط حسينيه

  .)1364(معين  دانسته اند نيز كردند، مي زندگي آن در دراويش كه محلي را تكيه اين بر عالوه ميكنند

 زندگي محل. ميگرفتند ها ترك تكيه در را غريبان شام بزرگترين و بوده سوگواري و روضه خواني مراسم برگزاري محل تكيه

 يا عمل: تكيه. )ع(علي بن حسين سوگواري مراسم ويژه به مذهبي مراسم برگزاري براي مكاني: حسينيه، خانقاه زاهدان؛ و دراويش

 ويژه به عزاداري، برپايي براي حسينيه. )1381 (انورياست شيعيان سوگواري آيين براي اي ويژه بناي گاه، تكيه كردن، تكيه فرآيند

  كاشان، كرمان، اصفهان، تهران، مانند شهرهايي در چنانچه.است شده ايجاد)ع( حسين امام عزاداري

 رايج حسينيه اسم لنگه بندر و خرمشهر اردبيل، شيراز، تفت، نايين، يزد، مانند شهرهايي در و تكيه اسم بابل و آمل سمنان،

  عملكرد و داشته شهري فضاهاي جنبه حسينيه و تكيه شهرها اين در زيرا ميشود، استفاده ميدان كلمه از شهرها از يبعض در. است

  .)1374(صدري افشارميشود استفاده ميدان واژه يزد، استان در ميبد كويري شهر در. دارد بر در را ميدان

  وده عبارتند از:تركيب ساختماني تكيه هايي كه بصورت ثابت محل اجراي تعزيه ب

  الف)سكويي در وسط ساختمان،به بلندي نيم تا سه ربع ذرع كه محل اجراي تعزيه و موسوم به مصطبه بوده است.



 

٨ 

 

  براي باال و پايين رفتن شبيه خوانان.-دو طرفين سكو–ب)دو رديف پلكان دوسه تايي 

تازي و جنگ و جدل ميان اوليا و اشقيا بوده ج)گذرگاهي محيط بر سكو آن هم جزء عرصه نمايش مذهبي و معموال محل اسب 

  است.

  د)غرفه ها و طاق نماها براي حضور تماشاگران

  ه)ديوارهاي تكيه با كتيبه هاي سياهي كه در سوگ امام حسين (ع)برآن نقش بسته بودند،پوشانده مي شدند.

  

        تكيه معاون الملكتكيه معاون الملكتكيه معاون الملكتكيه معاون الملك5555- - - - 9999

        تكيهتكيهتكيهتكيهو تاريخچه ي احداث و تاريخچه ي احداث و تاريخچه ي احداث و تاريخچه ي احداث موقعيت جغرافيايي موقعيت جغرافيايي موقعيت جغرافيايي موقعيت جغرافيايي 1111----5555- - - - 9999

در تصوير . است واقع دماغ برزه محله در و كرمانشاه يمي قد بافت در عادل حداد خيابان در الملك معاون تكيه

 را حسينيه الرعايا معين به معروف معيني خان حسين ق. ه 1313 سال درموقعيت جغرافيايي تكيه نشان داده شده است.5شماره

 رفع و مذهبي مراسم برگزاري براي محلي تكيه اين زمان آن در.  است آراسته كاري آيينه و گچبري تزيينات با را آن و ساخته

 به الرعايا معين مخالفين دست به زيبا بناي اين ق.  ه 1327 درسال. است رفته مي شمار به اجتماعي و عشايري ، قومي اختالفات

. گماشتند همت حسينيه بناي تجديد به ينيمع برادران ها، درگيري پايان از پس ليكن.شد وارد آن به فراواني خسارات و بسته توپ

 و 1332 هاي سال در وي.نمود خريداري برادرانش هاي قيم از را حسينيه الملك معاون خان حسن الرعايا، معين مرگ از پس

 رمامو را تهراني نقاش حسين استاد و كرمانشاهي معروف نقاش ماني ابوالقاسم تهراني،سيد پز كاشي خان حسن حاج ق.  ه 1331

 و خريداري را حسينيه به متصل عمارت الملك معاون ق.  ه 1326 سال در. كرد هاي حسينيه ديوار تزيين و بازسازي تكميل،

 بهره اصغر استاد و كتابيان هاشم ي ،استاد همدان محمد استاد از وي در احداث بناي زينبيه. نهاد بنا را عباسيه و زينبيه ساختمان

  .گرفت

 بزرگان بين را وقفنامه اين از نسخه بيست و نمود معصومين ائمه عزاداري وقف را تكيه ق.  ه 1347لسا در الملك معاون 

 اسالمي تعليمات جامعه اختيار در را عباسيه ش.  ه 1347 سال در. كرد توزيع كرمانشاه و نجف علماي معيني، خاندان افراد دين،

 سپرده خاك به زينبيه در و گفت وداع را فاني دار سال همان در الملك معاون. شد تشكيل جا درآن اسالميه دبستان و داد قرار

 الملك معاون تكيه 1352 سال در.شد كاري آيينه اصفهاني شكوهي محمد حاج توسط محوم آن آرامگاه ش.  ه 1367 سال در.شد

 خسارت آن اطراف به موشك اصابت اثر بر عراق بعث رژيم تحميلي جنگ در بنا اين. شد واگذار زمان آن هنر و فرهنگ وزارت به

(قباديان گماشت همت آن مرمت به كرمانشاه فرهنگي ميراث كل اداره ، جنگ پايان از پس ليكن شد، متحمل را زيادي

  است: شده يلتشك مجزا بخش سه از است تر و كوچه هاي اطراف پايين نياباخ سطح از متر 6حدود در كه اين مجموعه).1385

  ناميده مي شود. عباسيه هاست بخش ساير از تر بزرگ كه سوم بخش و زينبيه دوم شبخ بخش اول حسينيه،

كوچكي ساخته شده  سقاخانه ورودي هاي پله جنب در. كرد عبور سنگي پله هفده از براي ورود به داخل اين مجموعه بايد 

و كاشيكاري اين عمارت بسيار جالب و به شمايل حضرت ابالفضل (ع)تزيين شده است.آيينه كاري  ين مز هايي كاشي با كه است

ديدني است،بر ديواره هاي كاشيكاري اين بنا صحنه هايي مربوط به واقعه ي عاشورا به طرز زيبايي به تصوير كشيده شده است.در 

ي  ،تصاويري از برخي پادشاهان ايراني نيز به طرز جالبي حك شده است،تكيه معاون الملك نمونهحياط حسينيه بررويكاشي ها

  .)1382(بي نا بارزي از وحدت هنر و مذهبدر دوره ي قاجاريه در شهر كرمانشاه ميباشد

 



 

٩ 

 

 
        خيابان حداد عادل و تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)خيابان حداد عادل و تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)خيابان حداد عادل و تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)خيابان حداد عادل و تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه) ::::)5555(تصوير شماره تصوير شماره تصوير شماره تصوير شماره 

 

        نگي و گردشگري استان كرمانشاه)نگي و گردشگري استان كرمانشاه)نگي و گردشگري استان كرمانشاه)نگي و گردشگري استان كرمانشاه)بافت قديمي تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان ميراث فرهبافت قديمي تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان ميراث فرهبافت قديمي تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان ميراث فرهبافت قديمي تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان ميراث فره ::::)6666(تصوير شماره تصوير شماره تصوير شماره تصوير شماره 



 

١٠ 

 

 

هسته ي مركزي شهر كه درآن بخشي از بافت كهن كرمانشاه قابل تشخيص است(ماخذ:سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هسته ي مركزي شهر كه درآن بخشي از بافت كهن كرمانشاه قابل تشخيص است(ماخذ:سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هسته ي مركزي شهر كه درآن بخشي از بافت كهن كرمانشاه قابل تشخيص است(ماخذ:سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هسته ي مركزي شهر كه درآن بخشي از بافت كهن كرمانشاه قابل تشخيص است(ماخذ:سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  ::::)7777(تصوير شماره تصوير شماره تصوير شماره تصوير شماره 

 استان كرمانشاه)استان كرمانشاه)استان كرمانشاه)استان كرمانشاه)

  

        معرفي اجزاي تكيه معاون الملكمعرفي اجزاي تكيه معاون الملكمعرفي اجزاي تكيه معاون الملكمعرفي اجزاي تكيه معاون الملك    2222- - - - 5555- - - - 9999

نه كه اشاره شد عليرغم آسيب هاي فراواني كه گذشت زمان تكيه معاون الملك به عنوان يك اثر ارزشمند تاريخي همانگو

 حسينيه، صحن ورودي، در حال حاضر از چهار بخش اصلي تشكيل يافته است كه به ترتيب عبارتند از: برآن وارد كرده است،

  زينبيه و عباسيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

١١ 

 

 

        ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)پالن و عكس سه بعدي از تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان پالن و عكس سه بعدي از تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان پالن و عكس سه بعدي از تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان پالن و عكس سه بعدي از تكيه معاون الملك(ماخذ:سازمان  ::::)8888(تصوير شماره تصوير شماره تصوير شماره تصوير شماره 

 

        صحن وروديصحن وروديصحن وروديصحن ورودي1111- - - - 2222- - - - 5555- - - - 9999

پله از كف خيابان حداد عادل فضاي ورودي تكيه معاون الملك پيش رو قرار ميگيرد،در سمت  18پس از پايين رفتن از 

ل ورود به كوچه هاي ه.ش مح 1372ضلعي است وپس از سقاخانه زير داالني است كه تا سال  5راست پله ها سقاخانه قرار دارد كه 

اطراف بوده است،و همچنين مكاني براي پخت و پز قرار دارد در كنار اين زير داالن در ورودي حمام حسن خان قرار داردكه با 

متر ارتفاع دارد  4تصوير شيرو خورشيد بر باالي آن زينت يافته است ونماي ضلع شمالي و غربي توسط ديواره ي بلندي كه حدودا 

  بخش ورودي حسينيه قابل مشاهده ميباشد.9يده است.در تصوير شماره ي محصور گرد

 

 

 بخش ورودي تكيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)بخش ورودي تكيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)بخش ورودي تكيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)بخش ورودي تكيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)):     9999(تصوير شماره ي تصوير شماره ي تصوير شماره ي تصوير شماره ي 

        

امل با نگاهي به بخش ورودي و ارتباط فضايي آن و موقعيت قرارگيري اجزاء تشكيل دهنده ي بخش ورودي نكات زير قابل ت

  است:

الف)با توجه به اقليم منطقه اختالف ارتفاع ورودي از معابر اطراف بيانگر ميزان توجه معماران سازنده اين بنا براي مقابله با 

  بادهاي سرد و كوران در فصول سرد سال ميباشد.

خنك در فصول گرم هواي ب)استفاده از ديوارهاي قطور براي جلوگيري از ورود سرما در فصول سرد و همچنين هدررفت 

  سال.



 

١٢ 

 

ج)قرارگيري سقاخانه در پايين ترين قسمت براي جلوگيري از يخ بستن آب در فصول سرد و خنك ماندن آب در فصول گرم 

  سال.

  د)تعبيه ي يك راه خروج فرعي براي مواقع اضطراري همچون درگيريها و آتش سوزي.

گيري هرچه بيشتر سرما و برودت در فصل سرد و همچنين متري براي جلو4ه)محصور بودن اين قسمت ها توسط ديوارهاي 

  استفاده از سايه ي اين ديوارها در فصول گرم سال.

  

        حسينيهحسينيهحسينيهحسينيه2222- - - - 2222- - - - 5555- - - - 9999

اگر از در غربي كه در جنب آبشوران يا خيابان حداد عادل قرار گرفته وارد حسينيه شويم،پس از گذر از يك در به حياطي 

متر از سطح خيابان پاين  6ي و تزيين شده است،مجموعه ي اين بنا حدود مي رسيم كه ديواره هاي آن همه كاشيكار

حسينيه صحن كوچكي است كه اطراف آن را طاق نماها و حجره هاي دو طبقه متعدد پوشانده است،پله هايي در دو سوي تراست،

قه پايين و كتابخانه در طبقه ضلع شمالي و جنوبي دسترسي به طبقه ي فوقاني حسينيه را ممكن مي سازد.كارگاه نجاري در طب

  فوقاني واقع شده است.

  نماي داخلي حسينيه قابل مشاهده ميباشد.10در تصوير شماره ي 

 

 

        نماي داخلي حسينيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)نماي داخلي حسينيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)نماي داخلي حسينيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)نماي داخلي حسينيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه):      )10101010(تصوير شماره ي تصوير شماره ي تصوير شماره ي تصوير شماره ي 

  مي خورد اشاره مي گردد: در زير به برخي از نكاتي كه در خصوص معماري اين بخش به چشم

استفاده از ديوارهاي قطور براي جلوگيري از ورود سرما در فصول سرد و همچنين هدررفت هواي خنك در فصول گرم  الف)

  سال.



 

١٣ 

 

متري حسينيه با معابر اطراف بيانگر تفكر صحيح و كاربردي سازندگان بنا براي جلوگيري از ورود باد  6ب)اختالف سطح 

  ارتي در فصول سرد و گرم سال ميباشد.مزاحم و عايق حر

استفاده از شيشه هاي رنگي با تركيب رنگهاي گرم و نورپردازي بسيار زيباي آن در طول روز و همچنين ايجاد حس گرما ج)

  در داخل حسينيه با استفاده از تركيب رنگ شيشه ها.

  عين به حسينيه.د)تعبيه حجره ها در داخل ديوار به منظور آسايش دماي محيطي براي مراج

  و همچنين آسايش محيطي.ه)قرار گيري كتابخانه در طبقه ي فوقاني به منظور استفاده بهينه از انرژي خورشيدي 

 قرارگيري كارگاه در زيرزمين به منظور رعايت آسايش صوتي براي ساير مراجعه كنندگان به تكيه.و)

  

        زينبيهزينبيهزينبيهزينبيه3333- - - - 2222- - - - 5555- - - - 9999

قرار گرفته است وارد زينبيه مي شويم،زينبيه تنها فضاي گنبددار تكيه مي باشدكه  پس از داالني كه مابين حسينيه و زينبيه

از داخل كاشيكاري شده و در اطراف آن بالكنهايي قرار گرفته است.در اطراف زينبيه حجره هايي قرار گرفته كه تماما با 

  .)1389(شعباني پور كاشيكاريهايي با مضمون وقايع خونبار كربال تزيين گرديده است

گنبد زيرين به صورت عرق چين و زينبيه كه بخش مياني تكيه مي باشد،صحني است مسقف به صورت گنبدي دوپوشش،

  گنبد فوقاني فلزي مي باشد.اين بنا دو طبقه دارد كه طبقه ي فوقاني آن غرفه هايي قرار دارد كه مورد استفاده ي بانوان مي باشد.

  ضلع جنوب شرقي زينبيه واقع شده است.قبر حسن خان باني تكيه در اتاقي در 

 

        زينبيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)زينبيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)زينبيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)زينبيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)    ): ): ): ): 11111111((((تصوير شماره ي تصوير شماره ي تصوير شماره ي تصوير شماره ي 

  

  در زير به برخي از نكاتي كه در خصوص معماري اين بخش به چشم مي خورد اشاره مي گردد:



 

١۴ 

 

فصول سرد و همچنين هدررفت هواي خنك در فصول گرم الف) استفاده از ديوارهاي قطور براي جلوگيري از ورود سرما در 

 سال.

  ب) استفاده حداكثري از بازشوها به منظور تهويه هوا و همچنين استفاده از نور براي ايجاد گرما در فصول سرد سال

  ج) طراحي و اجراي گنبد دوپوسته به منظور ايجاد عايق و صرفه جويي در مصرف انرژي

  اده از برف روي بام به عنوان عايق حرارتيد) اجراي بام مسطح و استف

  

        عباسيهعباسيهعباسيهعباسيه        4444- - - - 2222- - - - 5555- - - - 9999

پس از پيمودن داالني تنگ كه بين عباسيه و زينبيه قرار گرفته به صحن وسيع عباسيه مي رسيم كه ديوارهايي اطراف آن 

 1,60اعي به اندازه احاطه كرده است، بناي اصلي عباسيه در ضلع جنوبي آن واقع است. در طبقه تحتاني كه از كف حياط ارتف

متر دارد كارگاه چوب بري و در طبقه فوقاني موزه  مردم شناسي داير است. حياط داراي دو ورودي است كه پس از پيمودن  سانتي

داالن هاي شيب دار يكي به كوچه ايلخاني و ديگري در منتهي اليه سمت چپ ضلع شمالي راهروي ورودي به كوچه معاون الملك 

صحن عباسيه تاق نماهايي ديده مي شود كه در قسمت شمالي و شرق هر كدام پنج تاق قرار گرفته است. در  است. در اطراف

اطراف نماهاي شرقي تصاويري از پادشاهان پيشدادي به چشم مي خورد و داخل اين تاق نماها با خاك سفيد و كل ني( يا لويي يا 

است و با تاق نمايي تزيين يافته است. در ضلع غربي اتاق هاي زينبيه كه كره پو) سفيد شده است. ضلع شرقي بنا فاقد ساختمان 

  مشرف به حياط عباسيه اند واقع اند.

 

        عباسيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)عباسيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)عباسيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)عباسيه ماخذ(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه)    ): ): ): ): 12121212((((تصوير شماره ي تصوير شماره ي تصوير شماره ي تصوير شماره ي 

        

  الف) استفاده از پنجره هاي وسيع براي هدايت نور به داخل ساختمان

  از ايوان و تاق به منظور سايه اندازي در فصول گرماستفاده ب) 

ج) استفاده از ديوارهاي قطور براي جلوگيري از ورود سرما در فصول سرد و همچنين هدررفت هواي خنك در فصول گرم 

  سال.



 

١۵ 

 

 .د) اجراي بام مسطح و استفاده از برف روي بام به عنوان عايق حرارتي

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري- - - - 10101010

 ساخته جنوبي - شمالي امتداد با هم كنار در و صندوقي بصورت منازل و ساختمانها كرمانشاه، هرش جديد معماري درالف)

 و گرما يا سرما سريع نفوذ موجب باشد مي ،)ساختمان اضالع نبودن اندازه هم( برونگرا بصورت كه معماري ي شيوه اين. ميشود

 ي شيوه در حاليكه در. ميگردد فسيلي انرژي بيشتر صرفم نتيجه در و زمستان فصل طول در خورشيدي انرژي حداقل دريافت

 چنين در. است بوده غربي - شرقي امتداد در و) شكل مربعي بصورت( فشرده و درونگرا شكله ب بناها بافت منطقه، سنتي معماري

 مييابد، افزايش همجموع حرارتي ظرفيت و يافته كاهش خارجي سطوح مساحت هم، به ساختمانها اتصال و فشردگي لحاظه ب بافتي

 دريافتي خورشيدي انرژي حداكثر دريافت به نياز و منطقه اقليمي شرايط به توجه با. ميگردد كمتر اقليمي شرايط تاثير نتيجه در

 مصرف كه چرا بوده مناسب بسيار هدف اين به رسيدن براي معماري سبك اين سال، گرم مواقع در آن حداقل و سرد فصول در

  . ميدهد كاهش توجهي قابل ميزان به را فسيلي انرژيهاي

نمي  توجه ساختمانها در ديوارها ضخامت و مصالح كيفيت به انرژي فراوان منابع بودن دسترس در بعلت اخير سالهاي ب)در

 ديوارها اين ضخامت. كنند درست آجري تيغه ي يك بصورت را ديوارها ميشود سعي هزينه و زمان در صرفه جويي براي و شود

 در حاليكه در است ساعت 5 تقريبا آنها تاخير زمان ناچيز، ضخامت اين به توجه با. است سانتيمتر 15 حدود در و كم ربسيا

  . است بوده ساعت 8 از بيش آنها تاخير زمان و بيشتر بسيار ديوارها ضخامت منطقه، سنتي معماري

ر قديم به آن قسمت فضاي بهارخواب اطالق مي ج)ايجاد فضايي براي استراحت و خوابيدن در فضاي باز كه اصطالحا د

 گرم مواقع در ساختمان داخل فضاي داشتن نگه خنك براي آن بجاي و شده برداشته منطقه، جديد معماري سبك در فضا شد،اين

 .است شده تجديدناپذير انرژي منابع حد از بيش مصرف موجب خود امر اين كه ميگردد استفاده سرمايشي وسايل از سال

 گرم مواقع در آن حداقل و سرد فصول در خورشيدي انرژي حداكثر از استفاده نظر، مورد منطقه ي در اينكه به توجه با د)

براي رسيدن به اين مهم جهت قرارگيري ساختمانها از اهميت ويژه اي برخوردار است به همين  نتيجه در است نياز مورد سال

  غربي لحاظ گردد،مي تواند راهگشا باشد.-منظور اگر استقرار ساختمانها بصورت شرقي
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