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مهندســين مشــاور آتــك در ســال  1360در
تهــران تأســيس و بــه شــماره  42696بــه ثبــت
رســيده اســت ابتــدا درحــوزه معمــاري و شــهر
ســازي فعاليــت خــود را آغــاز نمــود و بــه مــرور
زمــان ظــرف حــدود  37ســال فعاليــت حرفــهاي و
انجــام قریــب از1600پــروژه در قالــب  600قــرارداد
خدمــات مهندســي ،ســازمان خــود را تبديــل بــه يــك
ســازمان خدمــات مهندســي نمود كــه در كليــه زمينه
هــاي مطالعاتــي و طراحــي بصــورت خــود كفــا عمل
مــی نمايــد.
سهامداران و مديران کنونی مهندسين مشاور آتک :

مهندس عزت اله خواجه نوری

رئيس هيئت مديره

مهندس محمد فرشاد کاوه پیشه

مديرعاملوعضوهيئتمديره

مهندس جهانگير صفاوردي

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس حسن میرمحمدی

عضو هیئت مدیره

مهندس مریم حجت

عضو هیئت مدیره

مهندس آرش ابراهیمی فخار

عضو علي البدل هیئت مديره

دکتر منصور صمیمی

عضو علي البدل هیئت مديره

بخشــهاي مختلــف فعــال شــركت كــه زيــر پوشــش
مديريــت دفتــر مركزي فعاليت مــي نمايند عبارتنــد از:
آتــك تأسيســات (برقــی و تجهیــزات) -آتــك
تأسيسات(تأسيســات مکانیکــی) آتــك ســبز  -آتــك
ســازه  -آتــك انــرژي هــاي نــو  -آتــك اصفهــان  -آتك
گیــان  -آتــك كيــش  -آتــک خراســان  -آتــک بوشــهر

طرح بوستان اعالئیر  -قم

فصلنامه آتک
پائیز 97/

2

atec.consultants

پیام سر دبیر
سخن نخست  /محمد حسن بدیع
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چهره ها

چهار سوی یک چهره یادنمایی از مهندس پیاده ی آتک  /محمد حسن بدیع

6
10

نوستالژی سالگرد تاسیس آتک  /محمد فرشاد کاوه پیشه

12

دانشکده نفت و گاز شیراز  /مزین دهباشی -بهمن رهبری

14

مسابقه تندیس مشهد مال  /کیانوش رئیسی  -کامران سلیمانی

18

سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی پست برق وردآورد  /سعید شایامهر

24

مقدمه ای بر ساختمانهای پسیو  -هاوس  /منوچهر عزیزی

28

در ستایش هنرفروتنی  /حمید کرامتی نژاد

رویدادها

معرفی پروژه
گزارش

مقاله

چگونه آموزش رفتار سازمانی باعث افزایش در آمد یک شرکت می شود؟ /علیرضا مهدیزاده حکاک
چرا همدلی تاکتیک مدیریتی مهمی است؟  /علی غفوری صنعتی

34
38

نگاهی گذرا به مشکل آب /جعفر مدنی

42
44

حکمت و صناعت آینه در هنر ایرانی  /شیوا ابراهیمی فخار

46

حقوق کودک و بحران اقتصادی اخیر  /فریبرز رئیس دانا

56

مدیریت بحران  /مهدی جمالی راد

فرهنگی
شب یلدا  /تینا بدیع  -ثنا حقیقی

***عکس روی جلد :دانشکده نفت و گاز دانشگاه شیراز /طرح مهندسین مشاور آتک /طراحان  :مزین دهباشی و بهمن رهبری
صاحب امتیاز  :مهندسین مشاور آتک
مدیر مسئول  :هوشنگ امیر اردالن
سر دبیر  :محمد حسن بدیع
همکاران این شماره  :شیوا ابراهیمی فخار  -هوشنگ امیر اردالن-محمد حسن بدیع -تینا بدیع  -مهدی جمالی راد-ثنا حقیقی -مزین دهباشی  -بهمن رهبری-
فریبرز رئیس دانا -کیانوش رئیسی -کامران سلیمانی -سعید شایامهر-منوچهر عزیزی-علی غفوری صنعتی -محمد فرشاد کاوه پیشه  -حمید کرامتی نژاد-
جعفر مدنی -علی رضا مهدی زاده حکاک

مشاوران بین المللی  :عزت اله خواجه نوری ،نصرت اله مجلسی ،منوچهر عزیزی ،حامد صادق زاده
ویراستار  :حمید کرامتی نژاد
گرافیک  /صفحه آرایی  :فرانک دارایی
مسئول هماهنگی  :پرستو خاکسار
همکاران اداری  :الهام مقدم  -هدیه حسینی
چاپ  :پیمان نو اندیش
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سومین
سالروز انتشار فصلنامه
فصلنامه آتک
پائیز 97/
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atec.consultants

پیام سر دبیر

سخن نخست
محمد حسن بدیع
کارشناس ارشد معماری

Mohammad Hassan Badiee
M. Arch.

ســی و هشــتمین ســال فعالیــت حرفــه ای آتــک در
شــرایطی آغــاز می شــود کــه فشــاراقتصادی بــر پیکره
بخــش خصوصــی و بــه ویــژه مهندســان مشــاور ،مدت
هاســت روزهــای ســختی را بــرای آن هــا رقم زده اســت.
ایــن قشــر حرفــه ای از جامعــه کــه وظیفــه فکرکــردن و
تولیــد خــوراک بــرای کارهــای عمرانــی و زیربنایــی
کشــور را بــه عهــده دارد ،بــه شــدت تحــت فشــار اســت
و شــوربختانه در اوج مظلومیــت و بــی هیچ پشــتیبانی
روزگار مــی گذرانــد .بــه نظــر مــی رســد دولتمــردان
فرصــت چندانــی بــرای پرداختــن بــه مشــکالت ایــن
بخــش حرفــه ای کــه گــروه قابــل توجهــی از اقشــار
میانــه جامعــه را بــا خــود دارد ،پیــدا نمــی کننــد و بــه
قــدری دچــار ســایر مشــکالت خــود مــی باشــند کــه
پرداختــن بــه مشــکالت ایــن گــروه را بــه وقتــی دیگــر
موکــول کــرده انــد و شــاید هــم چنــدان بــاوری بــه
عملکــرد ایشــان و نیــاز مملکــت بــه اندیشــمندانی از این
دســت نمــی بیننــد.
در ایــن بــاره بســیار مــی تــوان گفــت و نوشــت کــه هــم
از حوصلــه ایــن ســخن بــه دور اســت و هــم بــه ســبب
محدودیــت هــای مطالــب فصلنامــه مــا ،خواننــده مــی
توانــد بــه مطالــب ارزشــمندی کــه در ســایر نشــریات
تخصصــی و از جمله شــماره تابســتانی نشــریه جامعه
مهندســان مشــاور درج شــده اســت ،مراجعــه نمایــد.
وامــا مــا چــه بایــد بکنیــم تــا بقــای خــود را حفــظ کنیم؟
معمــوالً در شــرایط دشــوار افــراد و گــروه ها بــه یکدیگر
نزدیــک تــر مــی شــوند و کوشــش مــی کننــد تــا بــا هــم
افزایــی ،هــم تــوان تحمــل خــود را بــاال ببرنــد و هــم
بیــان خواســته هــای خــود را از موضعــی قدرتمندتــر
بــه گــوش دولتمــردان برســانند .ایــن نزدیکــی و ایــن
وحــدت در بیــن مهندســان مشــاور وجــود نــدارد و یــا
بســیار ضعیــف اســت .الزم اســت تــا بــا هــم اندیشــی
و همراهــی ،امــکان ایــن وحــدت و یکپارچگــی در طــرح
خواســته هــای اصولــی را مطــرح کنیــم .در غیــر ایــن
صــورت ،همــان گونــه کــه بدنــه اکثــر مشــاوران طــی چند
ســال اخیــر نحیــف تــر و آســیب پذیــر تــر شــده اســت،

بقیــه تــوان مــان نیــز بــه تحلیــل خواهــد رفــت .یادمــان
باشــد کــه فقــط اعضــای جامعــه مهندســان مشــاور
شــامل همــه کارکنــان و وابستگانشــان ،بــر اســاس
یــک تخمیــن ســاده ،چیــزی نزدیــک بــه  70هــزار
شــاغل را ارتــزاق مــی کنــد .تحلیــل رفتــن تدریجــی و
تعطیلــی ایــن جامعــه حرفــه ای ،یعنــی بیــکار شــدن این
افــراد و افزایــش آن هــا بــه پیکــره کل جامعــه کــه بــه
هرحــال ناگزیرنــد پاســخگوی حداقــل نیازهــای خــود و
خانــواده هــای شــان باشــند .پیــش بینــی آســیب هــای
اجتماعــی ناشــی از ایــن امــر چنــدان مشــکل نیســت.
دولــت مــی توانــد و از او انتظــار مــی رود کــه علیرغــم
بحــران اقتصــادی کشــور ( کــه بــه همیــن ســبب نیــز
بودجــه طــرح هــای عمرانی در بودجه ســال  97کشــور
بســیار پاییــن اســت) ،از آنجــا کــه اعتبــار الزم بــرای
فعالیــت هــای مشــاوره در قیــاس بــا کارهــای اجرایــی
بســیار انــدک مــی باشــد بــا اختصــاص بودجــه الزم
بــرای پــروژه هــای مطالعاتــی و طراحــی ،ضمــن آن
کــه تعــداد کثیــری از مهندســان مشــاور را از بحــران
دور مــی ســازد بــه ســبب زمانــی کــه مــی توانــد در
اختیــار آن هــا بگــذارد ایــن امــکان را فراهــم آورد تــا
مطالعــات ،بــا زمــان کافــی و بــه نحــو مطلــوب انجــام
شــود تــا از تعجیــل در زمــان فراهــم شــدن شــرایط
اقتصــادی بــرای اجــرای پــروژه هــا( کــه بســیار هــم
معمــول اســت) احتــراز گــردد.

الزم مــی دانــم آغــاز ســومین ســال انتشــار
فصلنامــه مــان را کــه مقــارن با ســالروز تاســیس
شــرکت مــی باشــد بــه همــه همــکاران گرامــی در
آتــک و بــه ویــژه دوســتانی کــه فصلنامــه خــود
را در طــول دو ســال گذشــته یــاری نمــوده انــد
تبریــک و تهنیــت بگویــم و آرزو کنــم کــه انتشــار
فصلنامــه شــماره بــه شــماره پربارتــر گــردد و
بتوانــد ســالیان طوالنــی در کنــار فعالیــت هــای
شــرکت بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.
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چهره ها

محمد حسن بدیع
کارشناس ارشد معماری

Mohammad Hassan Badiee
M. Arch.

چهار سوی یک چهره
یادنمایی از مهندس پیاده ی آتک

ـاب ایــن
در ســومین ســالگرد انتشــار فصلنامــه آتــک ،ایــن بــار چهــرهای را بر ُگزیــدهام تــا در قـ ِ
صفحــه -یادنمائــی از او را بنشــانم و بــا یــاران و همــکاران و دوســتان قدیــم عهــد جوانــی و
جوانــان نوآشــنا از او و چهــرة ی چهــار ُســویهاش ،چنــد کالمی چاشــنی کنــم با فراغــت و آمیخته
بــا مِهــر و رفاقــت.
آن طــور کــه خــودش میگویــد -بــه ثبــت شناســنامهای «هوشــنگ امیــر اردالن» -در مجامع علمی
و دانشــگاهی «امیرهوشــنگ اردالن» و در محافــل هنــری و ادبــی «هوشــنگ مِهــر اردالن» صدایــش
میزننــد و تخ ّلــص و شناســة ی ادبــی و هنــریاش را بــا نــام خانوادگ ـیاش میآمیزنــد و او،
ایــن نــام و نشــان را بیشــتر میپســندد و بــه خــود نزدیــک تــر میدانــد.
دیــدار بــا «اردالن» و ایــن درخواســت را کــه شــمارة ی دهــم فصلنامــه بــه مع ّرفــی او اختصــاص
یابــد ،از یــاد نمیبــرم؛ دگرگونــی و بهــم ریختگــیِ چهرهاش تماشــائی بــود ،گوئــی کاری غیرممکن
از او خواســتهام و بــاری ســنگین بــر دوش او نهــادهام ،نمیخواســت بپذیــرد و نمیپذیرفــت و
همــکاران دیگرمــان را نــام میبــردُ ،مص ّمــم بــودم او را بــه راه آورم ،گفتهاند« :خواســتن توانســتن
ســد مقاومــت او را در هــم شکســت .باالخــره بــه
اســت» ،مــن خواســتم و توانســتم ،اصــرار مــن ّ
دوم»-
ـه
ـ
خان
ـن
ـ
«ای
ـودش:
ـ
خ
ـول
ـ
ق
ـه
ـ
ب
ـا
ـ
ی
و
ـک
ـ
آت
ُحرمــت بیــش از  15ســال حضــور در خانــواده
ّ
َســر بــه زیــر و سپاســگزار پذیرفــت.
از چنــد وجهــی بــودن و ویژگــی شــخصیت او پرســیدم و خط و ربــط و فصل مشــترک هنرهایش
بــا معمــاری و از او خواســتم بــا کالم و ادب ّیــات آشــنایش از خــود بگویــدُ ،رخصــت خواســت تــا
بــه جــای گفتــن ،نوشــتاری را جایگزیــن کنــد .متــن زیــر ،بازیــاب یادداشــت اوســت کــه بیکــم و
کاســت ،آن را دســتمایة ی ایــن گــزارش قــرار میدهــم  ...بخوانیــد.

از مجموعه سپید مشق های شبانه ( جای پای زمان) عکس از  :لیلی صیرفی
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«عزیــزاهلل اردالن» فرزنــد ارشــد «غالمرضــا اردالن» (فخــر
الممالــک) کــه بــا نقــاش بــزرگ «محمــد غ ّفــاری» (کمــال الملــک)
دوســتی و معاشــرت داشــت و چهــره ی نقاشــی شــده از او بــه
قلــم ایــن اســتاد االســاتید ،افتخــار خانــواده و خانــدان بــود.
بــه برکــت ایــن دوســتی؛ فرزند ارشــد هم فیــض آمــوزش در محضر و
مکتــب این نقــاش نام آور عصر قجری و شــاگرد برجســتة او «حســین
شــیخ» را یافــت .بــا چنیــن پشــتوانه و اعتبــار و تشــویق و هدایــت دایــی
خوانــدۀ دِل آگاه؛ شــوق نقاشــی و موســیقی همچون دو خط مــوازی در
من برانگیخته شــد و هنوز در آســتانه ی  74ســالگی با من مانده اســت.

عکس از فخرالدین فخرالدینی

□ در کودکی پدر از دســت دادم و زَهر تلخ یتیمی
را چشــیدم و ســایهی پربرکتــی از ســرم رفــت و
هراســی بــه جانم نشســت کــه هنــوز با من اســت.
جســتم فراتــر از دســت هــای
درمانــی می ُ
تســای آنــان ،ا ّمــا
ترحــ ّم بســتگان و نــوازش و ّ
در کُنــج ُعزلــت کودکانــهام بــه تســکینی غفلــت
ســاز کــه نقاشــی بــود ،دســت یافتــم و کُپــی
روســی و گِل بــازی در باغچــه
از باســمههای ُ
خانهمــان و ســاختن چیزکــی بنــام خانــه و
دودکِــش و خیالپردازیهــای
دود -از ُ
نظــارة ُ
خــام معصومانــه؛ نمیدانســتم عاقبــت ایــن
رنــگ مالــی و گِل بــازی همیــن پیشــه و حرف ـهای
اســت کــه نیــم قــرن اســت در َک َمرکِ ِ
ــش کارش
هســتم؛ بــا عنــوان « ُمهنــدس معمــار» و مع ّلــم و
م ـ ّدرس ُهنــر و معمــاری -بــا ســخت کُوش ـیهایم
 ســخت گیــری هایــم و مِهرورزیهایــمِ
جماعــت شــاگردان و دانشــجویان.
بــه
بــه دهســالگیام بــاز میگــردم و بــه یــاد
مـیآورم دایــی خوانــدی هنرمنــد و ُهنــر آشــنائی
را کــه در همنشــینی بــا بــزرگان -در خانــدان
«اردالن» ُشــهره بــود ،شــادروان «عزیــزاهلل
اردالن» را میگویــم و همســرش «بانــو اردالن» را
کــه شــاعرهای صاحبــدل بــود و آنهــا همســایه و
همپالکــی «اســتاد ابوالحســن صبــا» در کوچــه ی
ظهیــر االســام در خیابــان شــاه آبــاد آن روزگار
و حوالــی میــدان بهارســتان ،کــه هنــوز هــم بــا
ایــن نشــان «بهارســتان» باقــی مانــده اســت.
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□ دوران دبیرســتان را ناخوشــدالنه و بــاری بــه هــر جهــت گذرانــدم،
تابســتان  1344آغــاز فصــل دیگــری از نوجوانــی بــود و شــوق
ادامــه و رســیدن بــه «ناکجــا آبــاد»ی کــه نمیدانســتم از کــدام ُســو
بایــد رفــت و رســید و ایــن ناکجــا آبــاد« ،دانشــکدة هنرهــای زیبــای
دانشــگاه تهــران» بــود و آســتانهی طالئــی ام در کشــف خویــش و
پیونــد ذوقهــا و شــوقهای دیگــرم بــا معمــاری کــه در ردههــای
بــاال هــم در آن پذیرفتــه شــده بــودم و در کارگاه شــادروان مهنــدس
«هوشــنگ ســیحون» کــه نشــانه ی بخــت بیــدار و اقبــال بلنــدم بــود.
تعلیــم و تعلّــم آن زمــان در مقایســه بــا امــروز غیرقابــل مقایســه
اســت« .بــه عمــل کار برمیآمــد» و توانائــی در خــط و ترســیم،
کلیــد گشــایش تمــام آموزههــای معمارانــه بــود و توانایــی در
بیــان بــا ادبیاتــی نــاب و بیحاشــیه و بینیــاز از هــر توضیــح و
تعریــف -البتــه اگــر میتوانســتی و مــن شــکر حــق -توانســتم.
□ فضــای آموزشــیمان کارگاهــی بــود کــه بــه محلــه مــی
مانســت و مــا بــا شــور و شــوق و شــرارت و بیــم و هــراس
و امیــد و آرزو در آتلیــهای فــراخ و ترکیبــی از «مقدماتی»هــا و
ســالهای مافــوق تــا پایههــای نهائــی را تشــکیل میدادیــم و در ایــن
پــادگان فرهنگــی ،امــر «مافــوق» مطــاع بــود و پــاداش آموختــن.
برخــی از آنان از بزرگان و پیشکســوتان معمــاری معاصرند که به چند
تــن از آنــان اشــاره مینمایــم ،چهــره هائــی همچــون :ایــرج کالنتــری-
منوشــان زنگنــه -حســین شــیخ زیــن ال ّدیــن – شــادروان علــی اکبــر
صارمــی -شــادروان ضیــاء الدیــن جاوید -شــادروان مح ّمد قهــوه ای-
محمــود درویــش ،حســین امانــت ،کامــران خاورانی و چند چهــره دیگر.
ُ
□ از ســال هــای ســفر بــه اروپا پــس از فــارغ التحصیلی به کشــورهای
ایتالیــا و ســویس نمــی گویــم و اینکه رونق کار در کشــور در آن ســالها
و جاذبــه هــای چنــد گانــه اش مــرا بــه کشــور بازگردانــد و رســیده-
نرســیده؛ در شــرکت «داض» با مدیریت مهندس «کامران دیبا» و دعوت
ایشــان آغــاز به کار کــردم و در کنار ایشــان ،توفیق حضــور در مراحل
طراحــی و ســاخت پــروژه هــای ماندگاری چون «شــهرک شوشــتر نو»
 فرهنگســرای نیــاوران -دفتــر مخصــوصُ -مــوزه ُهنرهــای معاصر-دانشــگاه ُجنــدی شــاپور و تعدادی ســاختمان هــای کارفرمایــان ُگزیده
ِ
ـردازش تــا مرحلــه ی معمــاریِ داخلــی پروژههــای آنــان راه یافتــم.
و پـ
□ پایــان ســال  1357بــا مــوج دگرگــون کننــدۀ «انقــاب اســامی»
فصلــی متفــاوت را در کشــورمان شــاهد بودیــم ،ور ِ
ق برگشــته
ای کــه صالــح و طالــح و لعــل و َخــزَف یــک ارزش یافتــه بــود و در
ایــن جمــع اضــداد -حرفــه منــد هایــی چــون مــن حیــران و ویــران

و ســرگردان و َپــرو بــال ریختــه چشــم مــی گرداندیــم غبارهــا
ُفــرو نشــیند ،کــه فاجعــه جنــگ تحمیلــی مثــل بالئــی آســمانی
خاطــرات آن دوران اصــ ً
ِ
ا
ناغافــل نــازل شــد .بازگوئــی ی
خــوش آینــدم نیســت ،ا ّمــا تــا آخریــن ماههــای ایــن پدیــده
خانمانســوز تــاب آوردم و دو مــاه مانــده بــه
ی اهریمنــی ی
ُ
اعــام آتــش بــس در اوج درماندگــی و َن َفــس بریــده بــرای بــار
دوم مصمــم بــه مهاجــرت شــدم -بــا همســر و کودکانــی هنــوز
شــیرخواره و نوپــا؛ بــه کشــور کوچکــی بــه نــام «آنــدورا»

« - »Andorraدر د ِل سلســله جبــال پیرینــه و بیــن کشــورهای
فرانســه و اســپانیا.
□ در ســال  1382بــه پیشــنهاد همــکاران و دوســتان قدیمــی دکتــر
داراب دیبــا و مهنــدس جهانگیــر صفــاوردی همــکاری مشــترک خــود
ِ
صــف خانــواده عریــض و
را بــا ایــن شــرکت آغــاز نمودیــم و بــه
طویــل «مهندســین مشــاور آتــک» پیوســتیم و هنــوز هــم تاکنــون.
□ در کنــار تجربــه هــای طراحی و ســاخت از آغاز انقــاب همانند :طرح
بازســازی اطــراف حــرم حضــرت رضــا (ع) -بازســازی خرمشــهر-
طراحــی هتــل ُهمــا شــماره ( 2مشــهد مقــدس) – بــازار بزرگ ســمنان-
کارخانــۀ داروهــای دامــی بروجــرد -و مشــاوره و اقدامات ســازنده (به
عنــوان قائــم مقــام معاونــت وزارت مســکن و شهرســازی) و برگزاری
اولیــن جشــنواره مهندســی ســاختمان و پــروژه هــای خصوصــی-
اکنــون بــا گذشــت نزدیــک بــه  16ســال در کنــار یــاران و همــکاران و
مهندســان نوپــا و جوانــی کــه اکنــون صاحــب نظــر و اثــر شــده انــد،
پــروژه هــای ارزشــمندی را بــه ثمــر رســانده ایــم و ایــن دســتاورد بــه
مــدد مدیریــت مقتدر و ســازمان یافتــه در هدایت جمعیتی فراتــر از 300
تــن -صــورت پذیرفتــه و بــا تمــام فرازهــا و فرودهــا و ســختیهای
چهــل ســاله همچنــان پایــدار و امیــدوار بــر جــا مانــده اســت.
در پایــان ســخن و در جمــع بنــدی شــخصیت و َروش و َمنــش «اردالن» مــی توانــم
گفــت ســاختن هایــش بســیار بیشــتر از کاســتی هــا و ســکوت هایــش بــوده اســت .در
بیــان خاطراتــش جــدا از همــکاری بــا چهــره هــای معتبــر معمــاری مانند هوشــنگ ســیحون،
کامــران دیبــا ،نــادر اردالن ،بیــژن صفــاری ،پرویــز مویــد عهــد؛ از بســیاری دیگــر نــام
میبــرد کــه حلقــه هــای پیوندشــان تــا عصــر قاجــاری تــداوم مــی یابــد ،بزرگانــی ماننــد:
«یوســف فروتــن» (شــاگرد برجســته درویــش خــان)؛ «اســتاد احمــد عبــادی» (نوازنــده
بــزرگ ســه تــار و فرزنــد آقــا میرزاعبــداهلل)؛ «اســتاد محمدرضــا شــجریان» (برجســته
تریــن خواننــده معاصــر)؛ «اســتاد ســید حســن کســائی» (خداونــدگار نــی نــوازی)؛
«اســتاد غــام حســین امیرخانــی» (خوشــنویس بــزرگ معاصــر در خــط نســتعلیق»
؛ «اســتاد یــداهلل کابلــی خوانســاری»( ،شــیخ الرئیــس خــط شکســته معاصــر)؛ «دکتــر
داریــوش صفــوت» (معلــم اخــاق و ســه تــار او و شــاگرد برجســته ســه تــار و
ســنتور اســتاد ابوالحســن صبــا و مؤســس مرکــز حفــظ و اشــاعه موســیقی ایرانــی»).
بــه گمــان مــن «اردالن» هیــچ وقــت فــارغ و بیــکار نمانــده و بقــول خــودش خســتگی هــا
و دلشکســتگی هایــش را بــا مرهــم ایــن ذوق هــای چنــد الیــه التیــام بخشــیده اســت.

معمــاری ســت کــه طــرح هایــش را نقــش مــی زنــد -نقــش هایــش را مــی َســراید
ســروده هایــش را شکســته نویســی مــی کنــد و مــی نــوازد و همچــون
و
ُ
ســایه ی ابــری بــی شــکل و زمــان و مــکان همــه جــا هســت و هیــچ جــا نیســت .

عکس از :زنده یاد علیلی ضیایی

همنشــینی بــا بــزرگان معمــاری و هنــر و شــاگردی در محضــر آن هــا ،از او چهــره
ای چهــار ُســویه ســاخته اســت کــه از هــر ســو او را بنگــری ،حرفــی و اشــاره
ای بــرای گفتــن دارد کــه بــه دیــدن و شــیندن و بــه یــاد ســپر َد َنش مــی اَرزد.
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چهره ها

حمید کرامتی نژاد
کارشناس ارشد معماری

Hamid Keramati nejad
M. Arch.

در ستایش هنر فروتنی
ســال اول انقــاب بــود کــه وارد دانشــگاه شــدم؛ در
فضایــی مملــو از هیاهــو و بگیــر و ببنــد وشــعارهای
تنــد انقالبــی .آمــوزش درس پایــه ی معمــاری مــا را
بــه گروهــی از اســتادان جــوان ســپرده بودنــد .در میان
ایــن اســتادان ،یکــی بــود کــه ژســت انقالبــی بــه خــود
نمــی گرفــت .محجــوب و مهربــان بــود .بــه کار طراحــی
معمــاری عشــق مــی ورزیــد و کــم اعتنــا بــه تــب و
تــاب انقالبــی گــری کــه ،مثــل خــوره بــه جــان همــگان
افتــاده بــود ،بــا روحیــه ای آرام ،کار خــود را مــی کرد.
خیلــی زود دریافتیــم کــه او دســتی قــوی تــر از
دیگــر اســتادان مــان دارد .مثــل آب خــوردن بــرای
مــان «اســکیس» هــای شــیرین معمــاری مــی زد
و بــه یــک چشــم بــه هــم زدن «رانــدو» مــی کــرد.
در شــبی از ســفرهای دانشــجویی آن روزهــا،
بــا فروتنــی در جمــع مــا دانشــجویان در البــی
هتــل حاضــر شــد و بــه مناســبت روز تولــد
یکــی از بچــه هــا ،بــا چابکــی پرتــره ای زیبــا از
او کشــید تــا مــا همگــی بــه یــادگار امضــا کنیــم.
بعدهــا پــی بردیــم که نقاشــان دانشــکده ی هنرهــا او را
بــه عنــوان یــک نقــاش توانــاو قابل ،قبــول دارند؛نقاشــی
کــه آثــار او همــواره به صــورت جســته  -گریختــه ،چه
در نشــریات و چــه در گالــری هــا ارائــه شــده اســت.
از یادداشــت هــای چشــم نــوازی کــه همــان زمــان
مــی نوشــت ،پــی بردیــم کــه او خوشنویســی تمــام
عیــار و حرفــه ای هــم هســت.
در ســالیان بعــد ،کــه در «آتــک» همــکارش شــدم،
کشــف کــردم کــه او بــرای نوشــته اش چــه حرمــت
عجیبــی قایــل اســت و بــا چــه وسواســی مــی نویســد
و چقــدر بــرای نوشــتن چنــد ســطر یــک یادداشــت
ســاده ،بــا حوصلــه و احتــرام بــا کاغــذ و قلــم رفتــار
مــی کنــد .از ایــن رفتــار و منــش اوپاســخ ایــن پرســش
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نمونه طراحی گرافیکی هوشنگ مهر اردالن  -طرح روی جلدآلبوم نوا و مرکب خوانی استاد شجریان

را یافتــم کــه چــرا دســت نوشــته و خــط هــر
کــس ،نشــانه ی مهمــی از شــخصیت اوســت.
در ســال هــای پــس از رفتنــش از دانشــگاه ،گاهــی
طــرح هــای زیبــای او را بــر روی جلــد آلبــوم نوارهــای
کاســت اســتاد شــجریان و اســتاد ناظــری مــی دیــدم
و حــس مــی کــردم کــه طراحــی و خوشنویســی را بــا
چــه ذوق اســتادانه ای در خدمــت هنــر گرافیــک بــه کار
مــی گیــرد.
وقتــی یکــی از آلبــوم هــای موفــق موســیقی اســتاد
ناظــری را دیــدم ،تــازه پــی بــردم کــه او تنهــا طــراح
روی جلــد نــوار آن آلبــوم نیســت ،بلکــه نامــش در بیــن
گــروه نوازنــدگان هــم بــه چشــم مــی خــورد؛ نوازنــده ی
توانــای ســه تــار.

گوشــه اش جــدا مانــده ،عجیــب بــه دل مــی نشســت.
اصطالحــی هســت در ســتایش کســانی کــه «از هــر
انگشــت شــان هنــری مــی ریــزد» و مــن ،مصــداق
واقعــی ایــن بیــان را همیــن مــرد مــی دانــم؛ معمــار،
نقــاش ،خوشــنویس ،گرافیســت ،موســیقی دان و شــاعر.
عجــب مــردی اســت او ،کــه ایــن همــه هنــر دارد ،ولــی
بــزرگ تریــن هنــرش ،هیــچ یــک از ایــن هــا نیســت .هنــر
اصلــی اش فروتنــی ،انســانیت و مهــرورزی اســت.
چــه احســاس خوبــی دارم مــن ،کــه در جوانــی اقبــال
شــاگردی ایــن مــرد را داشــته ام و در میــان ســالی،
افتخــار همــکاری بــا او را داشــته ام؛ مــردی کــه نــام
شــریفش «هوشــنگ مهــر اردالن» اســت.

زخمــه ی ســه تــار او را در همنــوازی بــا نوازنــدگان آلبوم
«گل صــد برگ»کــه یکــی از بهتریــن آثار موســیقی عرفانی
در دهــه هــای گذشــته اســت ،مــی توانی بــا رها بشــنوی و
لــذت ببــری .آلبومــی کــه اشــعار آن را خــود ،بــا وســواس
و ذوق همیشــگی گزینــش کــرده تــا همــراه با ملــودی های
زیبــا و آوازهــای اســتادانه ی شــهرام ناظــری  ،در خلــق
ایــن اثــر برجســته ســهمی بــه ســزا داشــته باشــد.
حــاال کــه صحبــت از شــعر بــه میــان آمــد ،بایــد بگویــم
کــه ایــن مردخــوش بیــان ،دســتی هــم در عرصــه ی
ادبیــات دارد و شــاعری خــوش قریحــه هــم هســت .یــک
بــار از او غزلــی را کــه بــرای فرزنــدش ســروده بــود،
خوانــدم .احســاس ســوزناک انــدوه دل پــدری کــه از جگــر
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تأسیس آتک

رویدادها

نوستالژی سالگرد

محمد فرشاد کاوه پیشه
کارشناس برق

Mohammad Farshad Kavehpisheh
()Elec. Eng. BSc.

در آبــان ســال  ،1375تقریبــا دومــاه پــس از آغــاز همکاریــم بــا خانــواده بــزرگ آتــک در دســتگاه
نظــارت فــرودگاه امــام ،بــه جشــن بزرگداشــت ســالروز تأســیس آتــک دعــوت شــدم .آن روزهــا
جمــع همــکاران آتــک بــه بزرگــی امــروز نبــود امــا در عیــن حــال همه ی تفــاوت حــال و هــوای آن
ســال هــا بــا ســال هــای اخیــر را مــی شــد در آن واقعــه نیــز حــس کــرد .از آن همــه همکارانــی که
گــرد هــم آمــده بودنــد تــا ســالروز یــک واقعــه ی بســیار مهــم در زندگــی شــان را جشــن بگیرنــد،
مــن ،بــه عنــوان یــک عضــو دســتگاه نظــارت مقیــم (کــه محــل کارم خــارج از دفتــر مرکزی بــود)،
جــز اندکــی را نمــی شــناختم و ایــن ،فرصتــی بــود بــرای هــم نشــینی بــا همــکاران همــه ی بخــش
هــای مختلــف و مدیــران شــرکت کــه فقــط ســالی یــک بــار و در همیــن مراســم به دســت مــی آمد.
آن روز نمــی دانســتم آتــک قــرار اســت بــه خانــه ی دوم (و بلکــه اول) مــن تبدیــل شــود ،امــا از آن
روز بــه بعــد ،ایــن مراســم بــه یکــی از اتفاقــات مهــم و فرامــوش نشــدنی تقویــم زندگــی کاری (و
حتــی شــخصی) مــن بدل شــد .شــاید درکــم تــر روزی از ســال ،چنیــن موقعیتــی فراهم می شــود
کــه بــه دور از هیاهــوی کاری و بــا نگاهــی دیگــر بــه شــرکت مهندســین مشــاور آتــک ،نه صرفـ ًا به
عنــوان یــک محــل کار ،شــغل و کســب درآمــد ،بلکــه بــه عنــوان یــک خانــواده ی بــزرگ و عنصــر
مهمــی از زندگــی ام نــگاه کنــم .و ایــن گونــه اســت کــه بــه بــاور مــن ،ایــن واقعــه ،همــواره یکــی از
ســنگ بناهــای مهــم فرهنــگ ســازمانی آتک بــوده و هســت.
در ســال هــای اخیــر ،البتــه رنــگ و بــوی ظاهــر مراســم تغییــر کــرده؛ جمــع کوچــک تــر و عمدتــا
محــدود بــه همــکاران دفتــر مرکــزی شــده و ســالن اجتماعــات دفتــر ،میزبــان مراســم بوده اســت.
زمــان آن نیــز بــه ســاعاتی در میانــه یــا پایان یــک روز کاری محدود شــده اســت .دیگــر از هیجان
آمــاده شــدن از روز قبــل ،تهیــه ی برنامــه هــای ســخنرانی مدیــران ،اجــرای موســیقی توســط
همــکاران هنرمنــد و انتخــاب کارمنــد نمونــه (کــه در ســال هــای اولیــه ورودم بــه آتک همــواره هم
موجــب دلخــوری بــود وهــم برانگیزاننــده) کمتــر اثــری هســت .امــا بــرای مــن بــه عنــوان یکــی از
نســل دومــی هــای آتــک بعــد از  22ســال هنــوز هــم همــان طعــم و مــزه ی قبــل را دارد .هنــوز هم
از روز بیســت و یکــم آبــان ،در انتظــار بیســتم آبــان ســال بعــد خواهــم بود .چــون گذشــته از قرار
گرفتــن در چنیــن جمعــی ،احســاس غــرور و شــعف مــی کنــم و بیــش از پیــش بــه اهمیــت تــاش
بــرای ادامــه ی راه مطمئــن و مصــر مــی شــوم.
بــرای مــن بزرگداشــت ایــن روز ،گرامــی داشــتن جایــگاه مهندســی در کشــور اســت و نمایانــدن
شــادی و نشــاط ناشــی از پایمــردی ،امیــد و اعتقــاد بــه تفــوق تفکــر و دانــش.
بــا تمــام وجــود آرزو مــی کنــم کــه در آینــده ی نزدیــک همــه مســائلی کــه باعث شــده تا انــدازه و
شــکل مراســم ســاده تــر باشــد ،برطــرف گــردد و بــرای همــکاران جــوان تــازه نفــس هــم اهمیــت
ایــن روز آن چنــان کــه شایســته اســت ،بــه بــاور درآیــد .از خداونــد متعــال مــی خواهم در ســی و
هشــتمین ســال فعالیــت مهندســین مشــاور آتــک بــه همــه مــا دانــش ،تــوان و بینشــی عطــا کند تا
زمینــه ســاز ســی و هفــت ســال دیگــر بقا ،رشــد و توســعه باشــیم.
ســالروز تشــکیل خانــواده آتــک را بــه همــه همــکاران عزیــزم در آتــک ،موسســین شــرکت،
ســهامداران و مدیــران ســازمان و همچنیــن جامعــه مهندســی کشــور شــادباش عــرض مــی کنم.
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دانشکده نفت و
گازدانشگاه شیراز
طرح مهندسین مشاور آتک
دانشــكده مهندســي نفــت و گاز شــيراز
جهــت تربيــت متخصــص در رشــته
هــاي مرتبــط بــا صنعــت نفــت  ،بــه
ظرفيــت پذيــرش ســاالنه  750نفــر
دانشــجو در ســال  1382خورشــیدی،
بــا مســاحتي ،زیــر بنــای حــدود
 15000مترمربــع در بخــش شــمال
غربــي محوطــه ی دانشــكده ی
ـيراز
ـگاه شـ
ـماره  2دانشـ
ـي شـ
مهندسـ
طراحــی و بــه اجــرا در آمــد.

فصلنامه آتک
پائیز 97/

14

atec.consultants

معرفی پروژه

بهمن رهبری

مزین دهباشی

کارشناس ارشد معماری

دکتری معماری

Bahman rahbari

Mozayan Dehbashi

M. Arch.

Arch. Ph.D.

زميــن پــروژه بــه مســاحت حــدود  6750مترمربــع از
طــرف شــمال بــه خيابــان شــهيد جمالــي ،از طــرف غــرب
بــه ســاختمان دادگاه انقــاب و دو قطعــه زميــن بايــر ،از
ســمت جنــوب بــه بافــت مســكوني  2تــا  3طبقــه و از
ســمت شــرق بــه ســاختمانهاي دانشــگاه از جملــه
ســاختمان  1طبقــه آزمايشــگاه هيدروليــك ،ســاختمان 3
طبقــه كالســهاي درس و ســالن اجتماعــات محــدود مــي
گــردد و دسترســي بــه محوطــه دانشــگاه از طريــق ضلــع
شــرقي زميــن ميســر مــي گــردد.
ايجــاد يــك فضــاي آمــوزش عالــی مطلــوب و كارآمــد و در
عيــن حــال ،هماهنــگ و مرتبــط بــا ســاختمانهاي اطــراف
و محيــط شــهري پيرامــون در قطعــه زمينــي محــدود بــا
ويژگيهــاي فيزيكــي و فرمــي خــاص ،از مهــم تريــن اهــداف
طراحــي بــوده اســت.
ذی ـ ً
ا چگونگــی شــکل گیــری ســاختار کالبــدی و ویژگــی
هــای معمــاری طــرح پیشــنهادی ارائــه مــی گــردد:
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الف) مبانی طراحی:
الــف )1-پیشــینه ی معمــاری و مهندســی ایــران ،بــه
شــاهکاری بــی نظیــر و جهانــی بــه نــام تخــت جمشــید
مــی رســد کــه از مفاخــر مهندســی و مدیریــت ایــران در
دوهــزار ســال پیــش تــا به امــروز اســت و دقت اجــرای آن،
بــی نظیــر .بــه همیــن منظــور ،در پــروژه ی دانشــکده ی نفت
و گاز دانشــگاه شــیراز ،تخــت جمشــید ،یکــی از الگوهــای
موثــر در طراحــی ،بــه عنــوان کهــن الگــوی جهانــی و
پایــدار ایرانــی و بومــی ،مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت ،بــا
تاثیــر پذیــری از زمینــه ی تاریخــی شــیراز.
الــف )2-پــس زمینــه و پیشــینه ی ســکونتگاهی حــوزه ی
اقلیمــی مرکــزی ایــران ،حــوزه ی اقلیمــی گرم و خشــک  ،به
منظــور تلطیــف شــرایط محیط محصــور و مصنــوع داخلی
معمــاری ،از الگــوی حیــاط مرکــزی پیــروی مــی کنــد کــه
درطراحــی ایــن بنــا ،بــه واســطه ی تفــاوت هــای اساســی
عملکــردی فضــا هــا و معمــاری ،ایــن الگــو کــم رنــگ تــر مد
نظــر قــرار گرفتــه اســت.
الــف )3-ایــن دانشــکده ،در برنامــه ی اولیــه و ابــاغ شــده از
طــرف کارفرمــا ،موظــف بــه تربیــت متخصــص در رشــته
هــاي مرتبــط بــا صنعــت نفــت  ،بــه ظرفیــت پذیــرش 750
دانشــجو در ســال ،بــرای پشــتیبانی صنایــع گاز  ،نفــت و
پتروشــیمی در حــال توســعه در محــدوده ی جغرافیایــی
جنــوب کشــور بــوده اســت.
ب) محدودیت های طراحی:
ب )1-بــه منظــور دســت یابــی بــه صــورت مســاله ی
طراحــی ،تیــم برنامــه ریــزی ،بــه برنامــه ای بــرای طراحــی
بــه مســاحت حــدود  15،000متــر مربــع رســید  .ایــن
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مســاحت در قالــب یک ســاختمان فشــرده ،منطبق بــر الگوی
محــض اقلیمــی ،تــوده ای ،مطلقا غیــر قابــل درک ،در یک نگاه
از منظــر بیننــده و بهــره بــردار ،ایجــاد خواهــد کرد ،کــه گریز
از ایــن ضعــف ،یکــی از چالــش هــای طراحــی بوده اســت.
ب )2-زمیــن در نظــر گرفتــه شــده بــرای طراحــی ،بخشــی
از گوشــه ی شــمال غربــی محوطه ی دانشــکده ی شــماره
ی  2مهندســی ،در ابعــاد  191متــر طــول در  39متــر عــرض
یعنــی بــا نســبتی تقریبــا معــادل یــک بــه پنــج درامتــداد
شــمالی ،جنوبــی بــوده اســت .ایــن امتــداد وتناســبات یکــی
از مشــکالت طراحــی را در اقلیــم اســتان فــارس رقــم زده
اســت .از جانبــی دیگــر ،ایــن محوطــه ،محــدود بــه خیابــان
جمالــی ،از شــمال ،خــود محــاط در بناهــای نســبتا کوتــاه
دو و ســه طبقــه ،ســاختمان دادگاه انقــاب و دو قطعــه زمین
بایــر از جهــت غــرب اســت کــه ســاختمان دادگاه انقــاب
ارتفاعــی معــادل ســه طبقــه دارد .تنهــا مسیردسترســی،
بــه همــراه دیگــر ســاختمان هــای دانشــکده ی مهندســی،
ازجملــه ســاختمان یــک طبقــه ی آزمایشــگاه هیدرولیــک و
ســاختمان هــای ســه طبقــه ی کالس هــای درس و ســالن
اجتماعــات از جهــت شــرق مــی باشــد .ایــن ناهماهنگــی و
افتــراق حجــم هــا و بناهــای هــم جــوار ،زمینه ی پیچیــده ای
بــرای طراحــی طــراح ایجــاد کــرده اســت.
پ) بنیان های طراحی:
پ )1-بــا فــرض زیــر ســاخت بــردن  40درصــد زمیــن
بــرای بناهــای آموزشــی و  60درصــد بــرای فضاهــای بــاز
و ســبز ،زیرســاختی معــادل  2،700متــر مربــع در دســت
کــم طبقــه ی همکــف ،نقطــه ی آغازیــن طراحــی اســت کــه
ایــن خــود ،ســاختمانی بــه ارتفــاع پنــج طبقــه ی فشــرده را

بــه معمــاری تحمیــل میکنــد کــه از الگوهــای بومــی و منطقه
ای و کهــن الگــوی مهندســی ایرانی -تخت جمشــید -بســیار
فاصله دارد.
پ)2-از طرفــی دیگــر ،دســته بنــدی کارکــردی فضاهــای
دانشــکده ،در گــروه هــای کارگاه هــا ،آزمایشــگاه هــا،
کالس هــا و فضاهــای اداری و پشــتیبانی ،ایــده ی شکســت
ســاختمان یــک پارچــه ،طراحــی معمــاری را بــه ســمت بهره
جویــی از تقســیم بلــوک ســاختاری منســجم پنــج طبقــه بــه
ســه بلــوک مشــابه هفــت تــا نــه طبقــه ســوق مــی دهــد کــه
توزیــع کارکــردی فضــا هــا ،کالس هــا در طبقــات میانــی
بلــوک هــای شــمالی و جنوبــی و آزمایشــگاه هــا در طبقــات
پایینــی ایــن دوبلــوک را صــورت مــی دهــد،و فضاهــای
اداری وپشــتیبانی بــه شــکل متمرکــز در بلــوک میانــی قــرار
مــی گیــرد .در ایــن شــکل طــرح ،آرامــش کالس هــای درس،
تبدیــل نورگیــری هــای مزاحــم شــرقی و غربی ،به شــمالی و
جنوبــی غیــر متمرکــز و هــم چنیــن دسترســی های ســواره
بــه آزمایشــگاه هــا تامیــن می گــردد .همچنیــن ،فضاهــای با
آرامــش و ســکون بیشــتری در طبقــات فوقانــی که به شــکل
فضایــی بــه ظاهــر یــک پارچــه ،وظیفــه ی وحــدت بخشــی
بــه بلــوک هــای دانشــکده را دارد ،فراهــم مــی آورد کــه ایــن
فضاهــا ( بــه دلیــل بهــره بــری از آرامــش فــراوان و دنــج
بــودن فضاهــا ،بــه اتــاق اســتادان و فضاهــای آموزشــی
تحصیــات تکمیلــی اختصــاص یافتنــد .اجتمــاع ایــده هــای
طراحــی ،موجــب پرهیــز از ایجــاد فــرم منگنه ای بلــوک ها که
خــود موجــب نــا امنــی بصــری در بهــره بــردار مــی گردیدنــد،
بــه دلیــل بهــره بــری از ایــده ی کهــن الگــوی تخــت جمشــید
شــد ،بــه ایــن معنــی کــه کل حجــم بــر روی صفــه ای بــه
ارتفــاع یــک طبقــه ی کارگاهی(بلنــد ،حــدود  6متــر)

قــرار داده شــده اســت .این ترکیــب موجب ایجــاد فضاهای
کارگاهــی بــا الــزام دسترســی ســواره ،ورودی پارکینــگ
خــاص(در صــورت نیــاز ثانویــه) و تشــابه بصــری بــا
کهــن الگــوی مشــهور بومــی « تخــت جمشــید» میشــود.
مشــکل ایــن ایــده در مفهــوم و فــرم فضاهــای بــاز و ســبز
مجموعــه اســت کــه بــا لحــاظ کــردن الگــوی اقلیمــی حیاط
داخلی(مرکــزی) و خالــی کــردن صفــه ی ســنگین پایــه
ی ســاختمان و ایجــاد تخلخــل در  6متــر ابتدایــی ،تنــوع
بیشــتر فضایــی و ایجــاد فضاهــای امــن و خاطــره انگیــز
و آرام در حــوزه هــای بینــا بینــی ســاختمان هــا و هــم
چنیــن نفــوذ روشــنایی طبیعــی بــه مرکــز تــوده ی صفه ی
بنــا ،مــی گــردد .ایــن ایــده ،موفــق بــه کســب نظــر موافــق
نماینــده ی کارفرمــا شــد و تصویــب گردیــد.
ت)بازنگری نما ی بنا:
در جریــان اجــرای طــرح ،کارفرمــا دســتور بــه تهیــه ی
آلترناتیــو هــای دیگــری بــرای نمــای ســاختمان را بــه
دســتگاه نظارت مهندســین مشــاور آتک ابــاغ کــرد ،در این
مقطــع زمانــی برخــی نــکات ریــز از قلــم افتــاده ی طراحــی
از جملــه ،مدوالســیون معمــاری در ســه بعــد طــول ،عــرض
و ارتفــاع و هــم چنیــن ایجــاد نمــای دو پوســته بــه منظــور
پرهیــز از نمایــش ابعــاد ،تناســبات و گونــه هــای متفــاوت،
و حتــی در مــواردی مغایــر و نــا هماهنــگ و حتــی گاهــی
متضــاد بازشــوها و نورگیرهــا  ،بــه دیگــر ارزش هــای طرح
اولیــه ،بــا احتــرام بــه طــرح و گــروه طراحــی اولیــه ،بــه طرح
اضافــه گردیــد و تاییــد شــورای عالــی معمــاری مهندســین
مشــاور آتــک و نماینــدگان کارفرمــا را بــه دســت آورد کــه
ســرانجام طــرح ســاخته شــده بــا انــدک تغییــری در ایــده ی
اولیــه ی اصالحــی نمــا ،اجــرا گردیــده اســت
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گزارش

کیانوش رئیسی
کارشناس ارشد معماری

Kianoosh Raisi
M. Arch.

مجموعــهی مشــهد مــال بــا زیربنــای حــدود 660000
متــر مربــع در شــهر مقــدس مشــهد و در حــد فاصــل
تقاطــع ســه مســیر اصلــی بولــوار ســجاد ،بولــوار
جانبــاز و بولــوار خیــام در دســت ســاخت قــرار دارد.
پــروژه ترکیبــی از کاربریهــای تجــاری ،تفریحــی،
گردشــگری و مســکونی میباشــد کــه مشــتمل بــر
چهــار طبقــه زیــر زمیــن (بــا کاربــری عمــده پارکینــگ)
و  5طبقــه روی همکــف بــا کاربــری تجــاری و دو بــرج
بــا کاربریهــای مســکونی و هتــل میباشــد.
محوطــه ایــن پــروژه بــا تجمیــع پیــاده روی شــهری،
ترکیبــی از معابــر پیــاده ،فضــای ســبز و المانهــای
شــهری را شــامل میگــردد.
وجــود المانهــای تاسیســاتی در محوطــه و ترکیــب
آن بــا محیــط شــهری ،در مردادمــاه  1393بــه عنــوان
موضــوع مســابقه ی طراحــی یــک تندیــس مرتفــع نمادین
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گزارش یک مسابقه

تندیس مجموعه ی مشهد مال
در محوطــه ی جنــوب غربــی پــروژه و در نزدیکــی
ورودی اصلــی ســاختمان تجــاری مطــرح گردیــد.
المــان مــورد نظــر در قســمت جنــوب غربــی ســایت،
یکــی از خروجیهــای اگزاســت دود پارکینگهــا بــوده
کــه از لحــاظ موقعیــت مکانــی ،دیــد و منظــر و نزدیــک
بــودن بــه دسترســی اصلــی مجموعــه ،بیــش از ســایر
خروجــی هــا در معــرض دیــد قــرار دارد و از ایــن رو
پوشــاندن آن بــا عناصــر بصــری مطلــوب؛ خواســت
اصلــی برگــزار کننــده مســابقه بــوده اســت.
از محدودیتهــای ایــن المــان کــه میبایســت مــد
نظــر طراحــان قــرار گیــرد ،بســتر آن بــوده کــه بــر
روی ســقف زیــر زمیــن اول قــرار گرفتــه و میبایــد از
عناصــر و ســازههای ســبک طراحــی گــردد.
هماهنگــی شــکلی بــا محوطــه و از جملــه آبنمــای
موزیــکال از اولویتهــای طراحــی بــوده اســت.

شرایط مسابقه:
بطــور کلــی تندیــس نمادیــن مشــهد مــال میبایســت
بــا توجــه بــه مــوارد زیــر طراحــی گردد

بــه جهــت ایجــاد شــوق در طراحــان و هنرمنــدان جــوان،
بــا همــکاری اســاتید دانشــگاههای تهــران و مشــهد،
موضــوع مســابقه در اختیــار دانشــجویان معمــاری ایــن
دو شــهر و همچنیــن معــدودی از طراحــان و همــکاران
پــروژه قــرار گرفــت.

•منحصــر بــه فــرد و اجتنــاب از کپــی
بــرداری

طرحهــای شــرکت کننــدگان بــدون ذکــر نــام مــورد
بررســی شــورای عالــی معمــاری شــرکت قــرار گرفــت
و تعــداد  6طــرح برگزیــده بــه همــراه تندیــس طراحــی
شــده توســط همــکاران آتــک جهــت اخــذ نظــر نهایــی بــه
کارفرمــای اصلــی پــروژه ارائــه گردیــد.

•قابلیــت تبدیــل بــه نمــاد معــرف مجموعــه
بــزرگ مشــهد مــال

•قابلیــت ســاخت و بارگــذاری مناســب
روی ســازه موجــود
•توجــه بــه ویژگیهــای ســیمای عمومــی
و ضوابــط شهرســازی شــهر مشــهد
•هماهنگــی بــا محیــط پیرامونــی و
نداشــتن تضــاد بــا نمــای ســاختمان

بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ یــک از طرحهــای شــرکت
کننــده در مســابقه بــه صــورت کامــل نتوانســتند شــرایط
احــراز مقــام اول را کســب نماینــد ،بــه جهــت تشــویق
شــرکت کننــدگان مقــرر شــد دو طــرح برتــر مشــترک ًا
بــه عنــوان رتبــه دوم انتخــاب و جوایــز بــه ایشــان
اختصــاص یابــد.

بــا توجــه بــه نظــرات کارفرمــا ،در نهایــت
مســابقه ،بــدون برنــده نهایــی و بــا تاکیــد بــر
قابلیتهــای طــرح نمــاد ارائــه شــده توســط
مهندســین مشــاور آتــک بــه پایــان رســید.

طرح گل زعفران  /حسام الدین آشتیانی پور

طرح برگرفته از تنه و ریشه درخت  /کامران سلیمانی
میم مشهد مال  /محمد امیر خواجه محمدی،
سپیده بهروزنیا ،بشیر محمدی ،امین پاسدار
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کامران سلیمانی
کارشناس ارشد معماری

Kamran Soleiymani

M. Arch.

طرح برگزیده،
برنده ی مسابقه ی

تندیس مجموعه ی مشهد مال

طــرح تندیــس محوطــه ی پــروژه ی «مجموعــه ی
تجــاری ،گردشــگری و مســکونی مشــهدمال» بــا
موضــوع طراحــی ،خروجــی هــای اگزاســت()Exhaust

پارکینــگ در محوطــه ی پــروژه مبنــای طراحــی قــرار
گرفــت .ایــن طــرح ،مــی بایســت ضمــن آن کــه بــه
عملکــرد خــود پاســخ مــی داد ،بــه لحــاظ بصــری نیــز
ترکیبــی زیبــا را ارائــه مــی داد.

بــا توجــه بــه قرارگیــری خروجــی مذکــور در قســمت

جنــوب غربــی ســایت (تقاطــع خیابــان جانبــاز و بلــوار

ســجاد) و اهمیــت بــاال بــه لحــاظ موقعیــت مکانــی ،دیــد
و منظــر و همجــواری بــا دسترســی اصلــی مجموعــه،

«مهندســین مشــاور آتــک» بــا نگاهــی متفــاوت ایــن
المــان را بــه عنــوان نمــاد و شــاخص مجموعــه تعریــف

کــرد و بــا ایــن دیــدگاه و رعایــت مفروضــات ذیــل
طراحــی خــود را صــورت داد ودر بیــن طــرح هــای

ارائــه شــده بــه عنــوان طــرح برنــده انتخــاب گردیــد.

محل قرارگیری تندیس (خروجی اگزاست) در سایت پالن مجموعه
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مفروضات و مبانی طرح
جایــگاه ایــن المــان ( )Monumentنــه تنهــا بــه عنــوان معــرف و نمــاد مجموعــه ،بلکــه بــا نگاهــی

کالن و بــا دیــد منظــر شــهری بــا افقــی دورتــر ،مــی بایســت مــد نظــر قــرار مــی گرفــت ،کــه ایــن
موضــوع ،مهــم تریــن چالــش بــرای طرحــی مانــدگار بــود.

در نهایــت ،پــس از بررســی هــای میدانــی و مطالعــات الزم ،پروســه ی طراحــی منتــج بــه شــکل
گیــری چهــار گزینــه ی مختلــف بــا ایــده هایــی متناســب بــا شــان و منزلــت مجموعــه بــزرگ تجــاری

مشــهد مــال شــد .از میــان گزینــه هــای ارائــه شــده ،گزینــه ی چهــارم( ،ایــده ی درخــت) بــه عنــوان

گزینــه ی منتخــب کارفرمــای برگزیــده شــد.
ایده ی شکل گیری

در گذشــته ،زمیــن مجموعــه ی مشــهدمال بــه صــورت بــاغ و کشــتزار بــود .بــا بهــره گیــری از

ایــن خاطــره ی شــهروندان مشــهدی از گذشــته ای نــه چنــدان دور ،از عنصــر درخــت بــه عنــوان

«کانســپت» ( )Conceptو مفهومــی از نمــادی همیشــه ســبز و مانــدگار و یــادآور حــس تــداوم ،در
طــرح بهــره گرفتــه شــد.

اسکیس اولیه – Sketch

w w w . a t e c - i r .c o m

ATEC QUARTERLY
FALL 2018

21

اسکیس اولیه – Sketch

ســاختار پارامتریکــی فــرم ،تشــکیل
شــده اســت از  24عضــو ،حــول محور
دایــره کــه از اطــراف ســطح زمیــن
برخاســته و با چرخشــی حــول محور
خــودش ،همچــون خطــوط چرخــان
روی ســاقه هــای تنومنــد درختــان بــه
ســمت آســمان کشــیده مــی شــوند تــا
ایــن المــان ،بــا ارتفاعــی بیــش از 15
متــر حجــم خــود را بــه نمایــش مــی
گــذارد .در داخــل ایــن حجــم ،اســتوانه
ای بــا شــعاعی  2/5متــر بــا ارتفــاع
معیــن ،عملکــرد اگزاســت را دارا
خواهــد بــود.

بــا در نظرگرفتــن ایــن نمــاد به عنــوان فضایی
شــهری و بازگشــایی میدانگاهــی اطــراف آن،
مرغوبیــت و کیفیــت فضــای ورودی مجموعــه
مشــهد مــال افزایــش خواهــد یافــت و در بلنــد
مــدت تبدیــل بــه فضایــی مفــرح ،بــا جاذبــه
هــای محیطــی خواهــد گردیــد.
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در راســتای ایــده ی کلــی طــرح ،راهکارهایــی
پیشــنهاد و مــد نظــر قــرار گرفتــه شــد کــه یکــی از
آنهــا ،اســتفاده از فــواره هــای بلنــد و حوضچــه ی
آب در بســتر حجــم اســت کــه عــاوه بــر ایجــاد
حــس طــراوت ،در کاهــش اثــرات آلودگــی صوتــی
محیــط پیرامونــی تاثیــر گــذار خواهــد بــود .پوســته
ی ایــن نمــاد در قســمت تحتانــی بــه شــکل تــوده ای
کامــا بســته ( )Massو در ادامــه بــه ســمت قســمت
فوقاتــی آرام  -آرام بــه صــورت متخلخــل هماننــد
شــاخ و بــرگ ،متصــور و طراحــی شــده اســت.
جنــس پوشــش ایــن المــان از ورق آلومینیومــی
بــه صــورت ســی .ان .ســی شــده ()CNCبــه رنــگ
ســفید مــات در نظــر گرفتــه شــده اســت .ســازه
ی ایــن فــرم نیــز بــه شــکل اجــزاء قفســی در هــم
تنیــده ،بــه حالــت چرخشــی و در هماهنگــی کامــل بــا
فــرم نهایــی طراحــی شــده اســت.
بــا بــه کارگیــری از سیســتم هــای نویــن نورپــردازی
و پرتــاب نــور و تصویــر در شــب ،ایــن تندیــس ،در
تمــام ســاعات شــبانه روز ،فضــای شــهری زنــده ای
را مهیــا خواهــد ســاخت.
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گزارش

سعید شایامهر
کارشناس ارشد انرژی
Saeed Shayamehr
RE. M.sc

سیستم پمپ حرارتی
زمین گرمایی
پست برق وردآورد

پــروژه ی طراحــی ،تهیــه و نصــب سیســتم

پمــپ حرارتــی زمیــن گرمایــی ســاختمان پســت
بــرق وردآورد در مرحلــه ی امــکان ســنجی و
طراحــی اولیــه در ســال  1388بــا هــدف توســعه

سیســتم هــای پمــپ حرارتــی بــا مبــدل زمینــی و

معرفــی سیســتم هــای صرفــه جــوی انــرژی در
حــوزه ی ســاختمان و بــه خصــوص در بخــش
تامیــن ســرمایش و گرمایــش کــه بیشــترین ســهم
مصــرف انــرژی در ســاختمان را دارا مــی باشــد،

توســط «مهندســین مشــاور آتــک» و پــس از
برگــزاری جلســات توجیهــی بــا مدیــران شــرکت

بــرق منطقــه ای تهــران آغــاز شــد .مطالعــات
مقدماتــی ،طراحــی و نظــارت بــر اجــرای پــروژه،

سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی پست برق وردآورد

توســط دپارتمــان انــرژی هــای نــو شــرکت

مهندســین مشــاور آتــک و اجــرای پــروژه،
توســط شــرکت «برنولــی» انجــام پذیرفتــه اســت.
کارفرمــای پــروژه ،دفتــر خدمــات مشــترکین و

مدیریــت مصــرف شــرکت بــرق منطقــه ای تهــران

بــوده اســت .ایــن پــروژه در تاریــخ  96/06/28بــه
بهــره بــرداری رســیده اســت و در حــال حاضــر
بــزرگ تریــن سیســتم پمــپ حرارتــی زمیــن
گرمایــی ایــران تلقــی مــی شــود.
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اجرای این طرح نتایج ذیل را به همراه داشته است.
 اجــرای ایــن طــرح نتایــج ذیــل را بــه همــراه داشــته اســت .معرفــی روش نویــن کاهــشمصــرف انــرژی ســاختمان و پیــک ســایی مصــرف بــرق در زمــان اوج بــار شــبکه
ارائــه ی راهــکاری جدیــد بــرای تامیــن نیــاز برودتــی و حرارتــی ســاختمان هــا به طــور عمومیو ســاختمان هــای پســت بــرق بــه طــور خــاص .بــا توجــه بــه عــدم امــکان بهــره گیــری از خــط
لولــه گاز در پســت بــرق ،ایــن روش بــه خصــوص در بــاال بــردن راندمــان سیســتم هــای
گرمایشــی داخــل پســت نقــش بــه ســزایی دارد.
معرفــی سیســتمی کــه راندمــان عملکــرد آن از سیســتم هــای تراکمی آب خنــک باالتر بــوده ،درحالــی کــه آب مصــرف نمی شــود.
توانایــی تامیــن ســرمایش و گرمایــش بــه طــور همزمــان بــا یــک دســتگاه .ایــن دســتگاه هــاهمچنیــن توانایــی تامیــن آبگــرم مصرفــی را نیــز دارنــد .طراحــی تاسیســات برودتــی و حرارتی
ســاختمان بــه ایــن روش ،محــدود بــه بهــره گیــری از روشــی خــاص نمــی شــود و تنــوع باالیی
در دســتگاه هــا و ســیکل هــای قابــل طراحــی وجــود دارد.
استفاده از زمین به عنوان یک منبع انرژی پاک و تجدیدپذیرشناسنامه ی فنی پروژه:
ضریب عملکرد فصلی  EERو COPبرای برودت و حرارت به ترتیب  17 :و 4.9تعــداد و ظرفیــت دســتگاه هــای پمــپ حرارتــی زمیــن گرمایــی 9 :عــدد دســتگاه بــا بــارنامــی 60,000 btu/hr
نوع سیستم :بسته عمودیتعداد چاه ها 16 :حلقه چاه  160متری به قطر  10اینچنــوع و ســایز لولــه هــای بــه کار رفتــه در چــاه هــا :پلــی اتیلــن ســایز یــک و یــک چهــارماینــچ (  40میلیمتر)
متوســط میــزان صرفــه جویــی انــرژی و تــوان مصرفــی در فصل تابســتان و زمســتاننســبت بــه سیســتم ســابق 45 :درصد
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نحوه ی عملکرد دستگاه پمپ حرارتی زمین گرمایی
در تمامــی مناطــق ،حتــی در مناطقــی کــه پتانســیل زمیــن گرمائــی بــه منظــور تولیــد برق وجــود نــدارد ،می تــوان از
سیســتم پمــپ حرارتــی زمیــن گرمایــی جهــت گرمایــش فضــای ســاختمان هــا در فصــل زمســتان و همچنین جهت
ســرمایش فضــای ســاختمان هــا در فصــل تابســتان اســتفاده نمود.
بــر مبنــای بــه خاصیــت زمیــن کــه در تابســتان هــا دمــای خــاک در عمــق زمیــن ،کــم تــر از دمــای محیــط
و نیــز در زمســتان هــا دمــای عمــق زمیــن بیشــتر از دمــای محیــط اســت ،مــی تــوان بــا اســتفاده از کویــل
زمینــی ،میــزان مصــرف بــرق پمــپ هــای حرارتــی را در حــدود  30-50درصــد کاهــش داد .سیســتم هــای پمــپ
حرارتــی زمیــن گرمایــی ،بــا اســتفاده از منبــع تجدیدپذیــر زمیــن ،مصــرف انــرژی در ســیکل تولیــد بــرودت و
حــرارت را کاهــش مــی دهنــد .در ایــن روش ،بــرق تولیــد نمــی شــود و در موضــوع صرفــه جویــی ،مصــرف
بــرق مطــرح اســت.
اگــر منحنــی تغييــرات دمــای هــوا و دمای
زميــن درعمــق هــای مختلــف در طــول یک
ســال اســتخراج شــود ،مشــاهده خواهــد
شــد کــه هرچــه عمــق زمين بيشــتر شــود،
ميــزان تغييــرات دمــای زميــن در طــول
ســال دارای تغييــرات کــم تــری نســبت بــه
ســطح زمیــن خواهــد بــود .همــان گونــه
کــه در شــکل ذیــل مشــاهده مــی شــود،
از حــدود عمــق  ٣الــی  ۴متــری از ســطح
زميــن ،تغييــرات دمــا و نوســانات آن در
طــول یــک ســال بســيار ناچيــز می شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه ميــزان تغييــرات
دمــای هــوا در ســطح زمیــن ،دارای
نوســانات بســيار زیــادی اســت.
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بــا توجــه بــه ایــن کــه میانگیــن دمــای زمیــن همــواره
عــددی میــان دمــای هــوای بیــرون در تابســتان و
زمســتان اســت ،مــی تــوان ایــن گونــه نتیجــه گرفــت کــه
زميــن ،منبــع خوبــی بــرای تاميــن گرمایــش در مــاه هــای
ســرد و همچنیــن تامیــن ســرمایش در مــاه هــای گــرم
ســال مــی باشــد.
فرآینــد مکانيکــی ایــن دســتگاه بــه ایــن صــورت اســت
کــه در فــاز ســرمایش ،هــوای گــرم داخــل اطــاق از
طریــق مکنــده دســتگاه وارد دســتگاه شــده و پــس از
ســرد شــدن بــه داخــل اطــاق دميــده مــی شــود .در
داخــل دســتگاه ،حــرارت بــه مبــرد منتقــل شــده و پــس
از عبــور مبــرد از ســيکل مربوطــه ،حــرارت موجــود
در مبــرد توســط یــک مبــدل دو لولــه ای بــه آب داخــل

فاز گرمایش

کویــل زمينــی کــه درون لولــه هــای پلــی اتيلنــی نصــب
شــده در داخــل زميــن اســت ،منتقــل مــی شــود .در فــاز
گرمایــش ،امــا بــا اســتفاده از حــرارت موجــود در زميــن،
گرمــای مــورد نيــاز ســاختمان تاميــن مــی شــود .دفــع
حــرارت بــه زمیــن و جــذب حــرارت از زمیــن در شــکل
شــماتیک ذیــل نمایــش داده شــده اســت .طراحــی آرایش
و چيدمــان بهينــه ی لولــه هــای پلــی اتيلــن در داخــل
زميــن ،مهــم تریــن عامــل در کاهــش هزینــه نصــب پمــپ
حرارتــی زميــن گرمائــی محســوب مــی شــود و فراینــد
مهندســی ،تخصصــی و پیچیــده اســت .جــذب حــرارت
در زمســتان در ســیکل گرمایــش و دفــع حــرارت در
تابســتان در ســیکل ســرمایش اثــر قابــل توجهــی بــر
کاهــش مصــرف بــرق کمپرســور در ســیکل تراکمــی
داشــته و باعــث افزایــش راندمــان دســتگاه مــی شــود.

فاز سرمایش
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مقاله

منوچهر عزیزی
کارشناس ارشد معماری
Manoochehr azizi

M. Arch.

(عضــو انجمــن معمــاران بریتیــش کلمبیــا
کانــادا ،عضــو انجمــن پســیو-هاوس کانــادا)

مقدمه ای بر ساختمانهای
پسیو-هاوس ( s s i v h a u s

)P a
تغییــرات اقلیمــی یکــی از بــزرگ تریــن
چالــش هــای دوران مــا اســت .ســاختمان هــا
حــدود  40درصــد از مصــرف جهانــی انــرژی
را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد و نتیجتــ ًا
باعــث ایجــاد حــدود  30درصــد از آلودگــی
هــای گازهــای گلخانــه ای در جهــان مــی
شــوند .از ایــن رو مــی تــوان ســاختمان هــا
را یکــی از عناصــر موثــر در تولیــد کربــن کــم
تــر در آینــده برشــمرد.
ســاختمان هــای پســیو-هاوس ()Passivhaus

تــا حــدود  90درصــد بــه نســبت ســاختمان
هــای معمولــی ،و حــدود  75درصــد بــه
نســبت ســاختمان هــای جدیــد کم-مصــرف،
انــرژی ســرمایش و گرمایــش کــم تــری
اســتفاده مــی کننــد.

اســتانداردهای ســاختمان هــای پســیو-هاوس در اکثــر ســاختمان هــا تــا حــدود زیــادی قابــل تطبیــق بــا کاربــری هــای مختلــف
اســت .ایــن اســتانداردها تنهــا اســتانداردهای دانــش محــور تاییــد شــده در ســطح بیــن المللــی ،و گواهینامــه ی صــادر شــده برای
ســاختمان هــای پســیو-هاوس ،تنهــا ضامــن تاییــد طراحــی و ســاخت ســاختمان بــر اســاس اســتانداردهای پســیو-هاوس اســت.
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نمونه ساختمان اداری اجرا شده با استاندارد پسیو-هاوس

منبعhttps://passipedia.org/examples :

نمونــه ســاختمان مســکونی اجــرا شــده بــا اســتاندارد پســیو-هاوس
(فیالدلفیا-امریــکا)

منبعhttps://passipedia.org/examples :

(وین-اتریش)
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تعریف ساختمان پسیو-هاوس:
براســـاس تعریفـــی کـــه انجمـــن پســـیو-هاوس بیـــن
الملل ــی بی ــان م ــی کن ــد ،پس ــیو-هاوس س ــاختمانی اس ــت
ک ــه کیفی ــت و آس ــایش دم ــای محیط ــی آن ،ب ــر اس ــاس
تعریـــف ایـــزو  ،7730صرفـــ ًا توســـط گـــرم یـــا ســـرد
ک ــردن ه ــوای ت ــازه ی ورودی تامی ــن ش ــده و نی ــازی ب ــه
جریـــان مجـــدد هـــوای داخلـــی نداشـــته باشـــد.
کیفی ــت و آس ــایش دم ــای محیط ــی س ــاختمان ب ــر اس ــاس
اص ــول زی ــر دس ــته بن ــدی و تعری ــف م ــی ش ــوند:
•دمــای هــوا بیــن  25-20درجــه ی سلســیوس
باش ــد،
•دمای سطوح کمتر یا مساوی  4.2kباشد،
•اخت ــاف دم ــای داخل ــی در س ــطوح قائ ــم (مث ــل
دیوارهـــا) کـــم تـــر از  3kو در ســـطوح افقـــی
(مث ــل س ــقف ه ــا) ک ــم ت ــر از  2kباش ــد،

در بخ ــش مرک ــزی ای ــران نی ــز س ــاختمان ه ــای فراوان ــی را
مــی تــوان نــام بــرد کــه ایــن گونــه ســاخته و اســتفاده مــی
ش ــدند .ب ــا ای ــن ح ــال در س ــال  1990ف ــردی ب ــه ن ــام ب ــو
آدامس ــون ( )Bo Adamsonاولی ــن ش ــخصی ب ــود ک ــه ای ــن
بناه ــا را ب ــه عن ــوان س ــاختمان ه ــای پس ــیو-هاوس دس ــته
بن ــدی نم ــود و ت ــاش ورزی ــد ت ــا اص ــول ای ــن س ــاختمان
ه ــا را مطاب ــق ب ــا اس ــتانداردهای قاب ــل اس ــتفاده در اروپ ــا
منطب ــق س ــازد .مش ــکالتی ک ــه نمون ــه ه ــای س ــنتی و که ــن
ک ــم ت ــر ب ــه آنه ــا توج ــه نم ــوده بودن ــد را م ــی ت ــوان ب ــه
ش ــرح زی ــر دس ــته بن ــدی نم ــود:
•عدم آگاهی از هوابندی کامل ساختمان ها
•کمبـــود تکنولـــوژی ســـاخت پنجـــره هایـــی بـــا
کیفیـــت بســـیار خـــوب
•عدم اطمینان به مصرف بهینه ی انرژی

•جریـــان هـــوا از درزهـــای پوســـته ی بنـــا کـــم
تـــر از  . /. 8متـــر بـــر ثانیـــه باشـــد،
• رطوب ــت ه ــوای داخل ــی بی ــن  35ت ــا  65درص ــد
باش ــد.

در ساختمان های پسیو-هاوس ،مقدار مصرف
ساالنه ی انرژی برای تامین سرمایش و یا گرمایش
ساختمان می باید کم تر یا مساوی
)15 kWh/(m²yr

و میزان بار انرژی مصرفی نیز کمتر یا مساوی
 10W/m2باشد.
تاریخچه ی ساختمان های پسیو-هاوس:
در بســـیاری از اقلیـــم هـــای جهـــان ،اگـــر ســـاختمان هـــا
ب ــه نح ــوی س ــاخته ش ــده باش ــند ک ــه ت ــا ح ــدود زی ــادی
نی ــاز ب ــه ان ــرژی گرمای ــش و س ــرمایش نداش ــته باش ــند،
م ــی ت ــوان ب ــه آن ه ــا س ــاختمان پس ــیو-هاوس اط ــاق
نم ــود .نمون ــه ه ــای ب ــی ش ــماری از ای ــن س ــاختمان ه ــا
در معمـــاری کهـــن جهـــان بـــرای مـــدت هـــای طوالنـــی
طراح ــی ،س ــاخته و به ــره ب ــرداری م ــی ش ــدند.
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خانه بروجردی ها – کاشان -نمونه ی کهن ( پسیو هاوس )

حیاط مرکزی خانه بروجردی ها – کاشان
از مزایــای ســاختمان هــای پســیو-هاوس ،عــاوه بــر مصــرف بهینــه ی انــرژی ،آســایش
بهــره بــرداران ســاختمان را نیــز مــی تــوان نــام بــرد ،کــه کلیــات آن بــه شــرح زیــر ،قابــل
دســته بنــدی اســت:
•کیفیت و دمای محیطی بنا در طول سال ثابت می ماند؛
•سیستم تهویه ،بدون صدا و راحت است و با تغییر فصول تغییر نمی کند؛
•میزان صرفه جویی انرژی آن ،پایدار و هزینه ی بهره برداری آن ،کم است؛
•استفاده از آن ،بسیار آسان و بادوام است؛
•آرامش خیال ،که بسیار با ارزش است ,به ارمغان می آورد.

اصــول کلــی در طراحــی و ســاخت ســاختمان هــای پســیو-هاوس را مــی توان
بــه شــرح زیــر دســته بنــدی نمود:
 -1اســتفاده از عایــق حرارتــی بســیار خــوب :عایــق هــای حرارتــی بســیار خــوب مــی
بایــد دارای ضریــب اتــاف انــرژی ( )U-Valueکمتــر یــا مســاوی ) 0.15 W/(m²Kو
ضریــب انتقــال انرژی ( )R-Valueبیشــتر یا مســاوی  6.67باشــند.
 -2هوابنــدی کامــل ســاختمان :بدیــن منظــور ،مــی بایــد منافــذ جریــان هــوا در پوســته
بیرونــی ســاختمان را حداقــل کــرد ،امــکان تخریــب پوســته ی بنــا توســط رطوبــت را
کاهــش داد ،و امــکان اتــاف انــرژی حرارتــی ســاختمان در زمســتان را محــدود نمــود.
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بــرای تســت هوابنــدی ســاختمان ،از آزمایــش دمیــدن هــوا اســتفاده میشــود .در ایــن روش فشــار هــوای
داخــل ســاختمان را بــا کمــک فــن قدرتمنــدی بــه فشــار  50Paمــی رســانند و ســپس میــزان هــوای خــارج
شــده از منافــذ ســاختمان را انــدازه گیــری مــی کننــد .ایــن میــزان مــی بایــد کمتــر یــا مســاوی  0/6در
ســاعت باشــدn50 < 0.6 ACH@50Pa .
 -3حــذف پــل هــای حرارتــی ســاختمان :در ایــن حالــت ،عایــق کامــل پوســته بیرونــی بنــا و حــذف نقاطی کــه عاری
از عایــق حرارتــی هســتند ،میــزان اتــاف انــرژی حرارتــی ،بخصــوص در نقــاط تقاطع پوســته بنــا را به انــدازه ی
) Psi < 0.01 W/(m²Kکاهش می دهد.
 -4اســتفاده از پنجــره هایــی بــا کیفیــت بــاال و جهــت گیــری مناســب :پنجره هــای با کیفیت بــاال ،پنجره هایی هســتند
کــه میــزان اتــاف انــرژی حرارتــی آنهــا از میــزان جــذب انــرژی حرارتــی خورشــیدی کــم تــر اســت .در ایــن زمینــه،
جهــت گیــری مناســب ســاختمان ،حائــز اهمیــت اســت؛ بــه گونــه ای کــه بیشــترین مقــدار ســطح شیشــه در قســمت
جنوبــی بنــا قــرار گیــرد و مقــدار شیشــه در جهــات شــرق ،غــرب ،و شــمال ســاختمان به حداقــل ممکن کاهــش یابد.
 -5استفاده از سیستم تهویه به همراه مناسب سازی دمای هوای تازه ی ورودی
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ویژگی های ساختمان های پسیو-هاوس به شرح زیر دسته بندی می شوند:
•آســایش :اســتاندارد ســاختمان هــای پســیو-هاوس ،بــا هزینــه ی ســاخت قابــل قبــول ،ســطحی از کیفیــت را دارا
اســت کــه بیشــترین مقــدار آســایش در فصــول ســرد و فصــول گــرم را ایجــاد مــی نمایــد.
•کیفیــت :کارایــی ســاختمان هــای پســیو-هاوس بــه واســطه ی عایــق ینــدی و هوابنــدی مناســبی کــه دارنــد،
بســیار مناســب هســتند.
•پایــداری و محیــط زیســت :ســاختمان هــای پســیو-هاوس دوســتدار محیــط زیســت هســتند؛ آن هــا از انــرژی
خیلــی کــم اســتفاده مــی کننــد ،و منابــع اصلــی انــرژی را بــرای نســل هــای آینــده ذخیــره مــی کننــد ،بــدون
ایــن کــه بــه محیــط زیســت صدمــه بزننــد.
•مقــرون بــه صرفــه بــودن :ســوالی کــه مطــرح اســت ،ایــن اســت کــه آیــا ســاخت ســاختمان پســیو-هاوس
مقــرون بــه صرفــه اســت؟ ســاختمانهای پســیو-هاوس نــه تنهــا در طــی زمــان بهــره بــرداری صرفــه جویــی
هزینــه مــی کننــد ،بلکــه در ابتــدا هــم مقــرون بــه صرفــه هســتند .ســرمایه گــذاری باالیــی کــه بــه واســطه ی
اســتفاده از مصالــح بــا کیفیــت تــر مطابــق بــا اســتانداردهای ســاختمان هــای پســیو-هاوس الزم اســت ،از طریــق
صرفــه جویــی هزینــه هــای بــاالی سیســتم هــای ســرمایش و گرمایــش ســاختمان هــای معمولــی ،قابــل تامیــن
خواهنــد بــود .عــاوه بــر آن ،در برخــی کشــورها کمــک هــای مالــی دولتی/ســازمانی بــرای ســاخت ســاختمان
هــای پســیو-هاوس فراهــم شــده کــه مــی تــوان از آنهــا نیــز بهــره گرفــت.
•بررســی نتایــج انــدازه گیــری شــده :نتایــج انــدازه گیــری شــده از  114ســاختمان پســیو-هاوس ســاخته شــده
نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن صرفــه جویــی انــرژی در حــدود  90درصــد اســت .بــه بیــان دیگــر ،ســاختمان
هــای پســیو-هاوس فقــط معــادل حــدود  10درصــد بــه نســبت ســاختمان هــا معمولــی انــرژی مصــرف مــی کننــد.
•تطبیــق پذیــری :تمــام معمــاران مــی تواننــد ســاختمان پســیو-هاوس طراحــی کننــد .بــا اســتفاده از معیارهــای
اختصاصــی ســاختمان هــای پســیو-هاوس تمــام ســاختمان هــا در همــه ی نقــاط دنیــا قابلیــت ایــن را دارنــد کــه
بــه صــورت ســاختمان پســیو-هاوس اســتاندارد طراحــی و ســاخته شــوند.
•بازســازی :اســتاندارد ســاختمان هــای پســیو-هاوس بــرای بازســازی هایــی کــه توســط مصالــح پســیو-هاوس
صــورت مــی گیــرد نیــز قابــل تامیــن خواهــد بــود.
در انتهــا الزم اســت اشــاره نمــود کــه پســیو-هاوس نــام یــک برنــد نیســت ،بلکــه روش ســاخت و ســاز
اســت کــه مــی توانــد توســط هرکســی و بــرای هــر ســاختمانی پیــاده ســازی شــود« .انجمــن بیــن المللــی
پســیو-هاوس» کــه مقــر آن در کشــور آلمــان اســت ،بــرای طراحــان ،ســازندگان و ســاختمان هــای پســیو-
هــاوس ســاخته شــده گواهینامــه صــادر مــی کنــد .ایــن گواهینامــه ،تنهــا ضامــن طراحــی و ســاخت بــر اســاس
اصــول و اســتانداردهای پســیو-هاوس اســت.
پســیو-هاوس ،مبنــای ســاخت و ســاز بهینــه اســت؛ مبنــای احســاس برتــری کــه مــی توانیــم در فضــای
ســاختمان تجربــه کنیــم.
منابع:
)Passive House Canada (www.passivehousecanada.com
)Passipedia (www.passipedia.org
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اعالمیههــا
و
میثا ق هــا ی
بیــن المللــی
در مــورد حقــوق
کــودک بــه شــرح
زیــر تصویــب شــده و
قبولیــت جهانــی یافتهانــد.
-اعالمیهی حقوق کودک (ژنو)1924 ،

اعالمیــهی جهانــی حقــوق بشــر ،مصــوب مجمــع عمومــیســازمان ملــل متحــد ()1946
اعالمیهی حقوق کودک ،مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( 20نوامبر )1959میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،خصوص ًا مواد  23و  ،24مصوب سازمان ملل متحدمیثاق بین المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی ،خصوص ًا ماده  ،10مصوب سازمان ملل متحدـادی
ـوق اقتصـ
ـی حقـ
ـن المللـ
ـاق بیـ
میثـو اجتماعــی و فرهنگی  16دســامبر  1969در 31
ـد
ـاق بایـ
ـن میثـ
ـودک در ایـ
ـوق کـ
ـاده  -حقـ
مـ
بیهیــچ گونــه تبعیــض و بیتوجــه بــه هــر
نــوع عقیــده ،نســب و مذهــب رعایــت شــود
ـت).
ـاق اسـ
ـن میثـ
ـو ایـ
ـران عضـ
(ایـ
کنوانســیون حقــوق کــودک (نوامبــرـه در آن،
ـاده کـ
ـان  )1368در  54مـ
/1899آبـ
ـور
ـر کشـ
ـودک در هـ
ـال کـ
ـر  18سـ
ـت زیـ
جمعیـ
محســوب میشــوند 193 .کشــور یعنــی
ـز
ـه جـ
ـد بـ
ـل متحـ
ـازمان ملـ
ـای سـ
ـام اعضـ
تمـ
آمریــکا و ســومالی آن را اجــرا کردهانــد
ـت.
ـده اسـ
ـرا درآمـ
ـه اجـ
ـور بـ
ـه در  140کشـ
کـ
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مقاله

فریبرز رئیس دانا
دکتری اقتصاد

Fariborz Raisdana
Ph.D. in Ecoonomics

حقوق کودک و بحران اقتصادی اخیر
به موجب این اعالمیهها:
اوقــات کــودکان بایــد بــه روحی ـهی کنجــکاوی ،فعالیــت و امیــد
پاســخ بدهــد .بیگناهــی ،آســیبپذیری ،نیــاز بــه مراقبــت ســالم
و خــوش رفتارانــه ،نیــاز بــه مــواد غذایــی کامــل ،آمــوزش و
بهداشــت بایــد طــرف توجــه جــدی و ضــروری باشــد .طبیعــی
اســت کــه در هــر جامعــه امکانــات معیــن و محــدودی وجــود
دارنــد .بــرای در حــدود  70درصــد از جمعیــت جهــان ،امکانــات
موجــود ،ناکافــی انــد .امــا نیــاز میتوانــد ربطــی بــه امکانــات
واقعــ ًا موجــود نداشــته باشــد .محدودیتهــای اقتصــادی و
اجتماعــی ،خــود را بــر درجــه ی برخــورداری اجتماعــی عمومــی
و مربــوط بــه کــودکان تحمیــل مــی کنــد .نیازهــای بشــری
شــامل نیــاز کــودکان ،گســترده و متنــوع انــد و پاســخ بــه آن
هــا ،در حــال حاضــر و در آینــدهی آنهــا توســط عوامــل زیــر
محــدود میشــوند:
 محدودیتهای عمومی مادی و امکانات نحوهی توزیع امکانات و خدمات در جامعه شرایط فرهنگی و اجتماعی ساختار قدرت و ایدئولوژیبهرهکشی و نظام طبقاتی
 تحمیلهــای بیــن المللــی و تحمیلهــای ایجــاد شــده توســطانحصارهــا ،دولتهــا و قــدرت هــای ســلطهی جهانــی
 نابســامانی هــای اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی مقطعی (مثـ ًا بروز
بحــران اقتصــادی ،تحریم ،جنــگ ،بالیای طبیعی و جــز آن)
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ســهم جمعیتــی کــودکان در جهــان بــه طــور متوســط در دهـهی اول و دوم قــرن بیســت و یکــم بــه شــرح
جــدول زیــر بــوده اســت:
محل

سهم جهت کودکان

کودک

بزرگسال

نسبت متوسط

 -1شرق آسیا و اقیانوسیه

27/2

5/6

2/9

7/8

 -2چین

16/7

2/1

1/8

1/8

 -3آسیای جنوبی

35/7

19/5

12/6

35/7

 -4هند

26/8

22/1

4314

30/3

 -5آفریای زیر صحرا

20/7

48/7

37/7

51/7

 -6آمریکای التین

10/5

8/1

4/0

4/4

 -7اروپا و آسیای مرکزی

5/6

1/4

0/6

0/4

در اروپــا نســبت فقــر مفــرط در کــودکان بیشــتر مربوط به مهاجران بوده اســت .ســهم جمعیتــی کــودکان در ایران
کمابیــش بــه ردیــف 2شــباهت دارد .همچنیــن در ایــران بین ســال هــای 1383تــا 1392فقــر غذایی شــهرها 7برابر
و در روســتاها 8برابــر شــده اســت کــه بــه طــور قطــع ایــن فقر ،بیشــتر از همــه دامن کــودکان را گرفته اســت.
بــه طــور متوســط در ســال هــای 1379تــا  45، 1382درصــد از خانوارهــای شهرنشــین زیــر خــط فقــر بودهانــد.
ایــن رقــم ،کــه توســط نگارنــده بــرآورده شــده اســت ،شــاید براســاس معیــار ســخاوتمندانهای در مــورد خــط فقر
تعییــن شــده باشــد .امــا بــا معیارهــای بیــن المللی و ســخت گیرانه ایــن رقــم ،تقریب ًا بــه 25درصــد میرســد .به هر
حــال پــس از آغــاز تحریــم در ســال  1397ایــن دو بــرآورد بــه ترتیــب بــه حــدود  45و  35درصــد بالــغ میشــوند.
شــمار قربانیــان ناشــی از فقــر در میــان کــودکان در ایــران نیــز بــاال اســت .امــا قطع ًا نــه باالتــر از عراق ،بنــگالدش،
شــمال آفریقــا و چنــد کشــور دیگر.
در ســال 2000نیمــی از افــراد بشــر فقیــر بودنــد .در ســالهای اخیــر ســاالنه 11میلیون کودک قبل از رســیدن به ســن5
ســالگی از بیماریهــای قابــل پیشــگیری میمردنــد .در جهان شــمار 150میلیــون کــودک دچار ســوءِ تغذیهانــد و120
میلیــون کــودک بــه مدرســه نمیرونــد .در 89کشــور در حال توســعه مــورد مطالعه (کــه 84درصــد از جمعیت جهان
را تشــکیل مــی دهنــد) ،شــمار 385میلیــون کــودک در فقــر شــدید بــه ســر میبرنــد .کــودکان کار در ایران فقــط معادل
یــک  -ســوم تــا یــک  -دوم کارگــر بالــغ از حداقل دســتمزد برخــوردار میشــوند (آن هم بی توجه بــه 60درصــد مزایا،
یعنــی از معــادل 1/2میلیــون تومــان در مــاه کــه میشــود بین 400هــزار تــا 600هزار تومــان در مــاه برای هر کــودک).
کــودکان کار و خیابــان در ایــران بــا ناامنیهــا ،ســوء اســتفادههای اقتصــادی ،ســوء اســتفادههای جنســی،
بیپناهــی ،بیسرپرســتی یابــد سرپرســتی روبــرو هســتند .شــمار ایــن کــودکان ،بــا وجــود مراقبتهــا و اقدامهای
ســازمانهای ذیربــط ماننــد ســازمان بهزیســتی و ســازمانهای خیریـهای ،هنــوز رقــم باالیــی را ،هــم بــه طــور
نســبی و هــم بــه طــور مطلــق ،در جهان شــامل میشــود ،در ایران نیــز گاهی همانند کشــورهای ســومالی ،آفریقای
جنوبی ،نیکاراگوئه و افغانســتان ،گزارشهای شــرم آوری در مورد محرومیت و ســوءِ اســتفاده از کودکان منتشــر
میشــود ،گرچــه بــه هــر حــال کــم تــر از مــوارد مشــابه اســت
شرایطاقتصادینامطلوبوراههایتاثیرمنفیبرزندگیکودکاندرایرانبهشرحزیرند:
• تــورم (بــه ویــژه بــا توجه به تــورم اخیــر و افزایش نــرخ ارزهــای خارجی) موجــب افزایش شــمار کودکان
کار و خیابــان میشــود .هــم چنین محرومیت از نیازهای اساســی مانند نیازهای غذایی ،رفاهی ،بهداشــتی
و آموزشــی ،حاصــل دوام تــورم اســت .بــا دوام تــورم ،الویت بندی معکوس (یعنی نادیده گرفتن بهداشــت
و آمــوزش بــه نفــع تامین غــذا و ســرپناه) جریــان مییابد و نهادینه میشــود.
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• بیــکاری موجــب فقــر خانــوار وآن هــم بــاز بــه نوبــه ی خــود ،موجــب
افزایــش کــودکان کار و خیابــان میشــود.
• وقتــی شــاخص تــورم ناگهــان بــاال مـیرود و ماننــد وضعیــت ایــران ،از
خــرداد تــا آبــان ســال ،1397شــاخص از 100بــه 150میرســد ،ارزش
واقعــی حداقــل دســتمزد کــه 1/2میلیون تومــان اســت ،کمتر می شــود و
بــه 800هــزار تومــان (=  ) 1 / 2میرســد .بــا توجــه بــه ایــن کــه بــا همــان
1/ 5
رقــم قبلــی 50،درصــد از کارگــران زیــر خــط فقــر مطلــق بودهانــد ایــن
کاهــش (یعنــی 400هــزار تومــان کاهــش) میتوانــد بــه معنــای کاهــش
بیــش از 40درصــد در متوســط دســتمزد هــای واقعــی باشــد ،و ایــن
نیــز آن رقــم 50درصــد کارگــران زیرخــط فقــر را بــه حــدود 65درصــد
میرســاند.
• اگــر متوســط افــراد خانوار در میــان خانوارهای فقیــر را که از حیث هزینه
ی ســاالنه پاییــن تر از متوســط دهکهای پنجم و ششــم هســتند ،معادل
 3/5نفــر بدانیــم 1/25،نفــر از آنــان کــودک محســوب میشــوند( .معــادل
 35/5درصــد کل جمعیــت) آن گاه بیــش از 4میلیون نفــر اضافی دیگر هم
در معــرض فقــر ناشــی از تحریم قــرار میگیرند:
= ] (0 / 65 − 0 / 50) × 82 ×106 ×0 / 355
[میلیون نفر 4 / 021
توجــه داشــته باشــیم ایــن نتیجــه بدیــن معنــا اســت ایــن کــه بیــش
از  4میلیــون کــودک در «معــرض» فقــر جــدی ناشــی از تحریــم قــرار
میگیرنــد ،امــا بــدان معنا نیســت کــه این گــروه حتمـ ًا به وادی نیســتی
مــی رونــد .در واقــع ،آنــان فقــط در معــرض خطــر جــدی ســوءِ تغذیــه،
وامانــدن از تحصیــل ،بیمــاری و مــرگ قــرار میگیرنــد.
پاســخ بــه این کــه آیا سیاســت تحریــم آمریکا ،یــا عملکرد آســیبپذیر
اقتصــادی و سیاســی ،کشــور کــدام یــک ،یــا هــر دو و بــه چــه میــزان
عامــل پدیــد آمدن مصیبــت اقتصــادی و اجتماعی اند ،البتــه برای تحلیل
ی اســت .امــا حقیقــت دردنــاک تــر
و ریشـهیابی و چارهجویــی ضــرور 
همــان  4میلیــون نفــر کــودک جدید آســیب پذیر شــده اســت.
وظیف ـهی کارشناســان حیطــه ی احــداث و برنامهریــزی و مطالعــات
اجتماعــی و اقتصــادی چیســت؟ البتــه کــه نمیتــوان صرفـ ًا بــا تغییــر
معیارهــا و ضابطههــای محــدود حرفــهای بــر ایــن خطــر جانــی و
روحــی کــودکان غلبــه کــرد ،هــر چنــد بایــد در حــوزهی کارشناســی
قطعـ ًا بــه آن نیــز پرداخــت .امــا وظیفــه بلکــه تکلیــف دشــوار زیســت
انســانی بــرای مــا کارشناســان ایــن اســت کــه هــر بهان ـهای را کنــار
گذاشــته ،مســتقیم بــه ایــن فقــر بیندیشــیم و بــه آن بپردازیــم و بــرای
رســتگاری جامعــه و نجــات کــودکان مــان در صحنه بمانیم ،نــه آن که
از صحنـهی رودر رویــی بــا دردهــای مردم خود را برکنار و مســتعفی
ســازیم .در ایــن صــورت ،بــه حرمــت انســان بــودن بایــد مــاک هــای
ارزشــی انســانی مانند عدالت ،برخوداری همگانی ،آزادی و رســتگاری
گروههــای محــروم را از هــم اکنــون در حرفـهی خــود جــاری ســازیم
و بــر نکبــت « سودســازی بــه هــر بهــا» و ننــگ « دل دادن بــه فرمــان
و ســلطهی ســود محــور حاکــم» برحــذر باشــیم .ایــن ،در ســایهی یک
اتحــاد ســازمان یافتــه بــا محوریــت حقــوق جامــع انســانی ،در متــن
ATEC
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مقاله

علی رضا مهدیزاده حکاک
دکتری تکنولوژی ساختمان
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تعریفرفتارسازمانی:

Ph.D. Buliding Technology

رفتــار ســازمانی یــک دانــش نســبت ًا جدیــد و بــه
مفهــوم درک ،توضیــح و در نهایــت بهبــود نگــرش
و رفتــار تــک تــک افــراد و یــا گــروه هــا در یــک
ســازمان اســت .هــدف آن ،بــه کار بــردن ایــن دانــش
بــرای بهبــود کارایــی ســازمان بــوده و بــا رویکــرد
سیســتمی انجــام میشــود .اگــر یــک ســازمان موفــق
شــود نگــرش ( )Attitudeنیروهایــش را تغییــر دهــد،
خــود بــه خــود ،رفتــار ( )Behaviorنیروهــا هــم
عــوض مــی شــود و تغییــر نگــرش ،یــک مرحلــه عمیق
تــر از تغییــر رفتــار اســت .بــا تغییــر نگــرش نیروهــا
مــی تــوان بــا کــم تریــن هزینــه پرســنل متعهــد،
وفــادار  ،کارآ و بــا انگیــزه ایجــاد نمــود .موضوعــات
یادگیــری ،ادراک ،شــخصیت ،کارآمــوزی ،رهبــری
اثربخــش ،نیازهــا و عوامــل انگیــزش ،رضایت شــغلی،
فراگردهــای تصمیمگیــری ،ارزیابــی عملکــرد ،نگــرش
ســنجی ،فنــون گزینــش کارکنــان ،طراحــی شــغل و
تنیدگــی و ...عوامــل ایجــاد رفتــار ســازما نــی هســتند.
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اهداف رفتار سازمانی:
اهــداف رفتــار ســازمانی شــامل« :توصیــف»« ،فهمیــدن»،
«پیــش بینــی» و «کنتــرل» میباشــد؛
توصیــف :اولیــن هــدف رفتــار ســازمانی ،ایــن اســت کــه
بدانــد افــراد در شــرایط مختلــف چگونــه رفتــار میکننــد.
شــناخت :دومیــن هــدف رفتــار ســازمانی ایــن اســت کــه
آنچــه را افــراد انجــام میدهنــد ،بفهمنــد و درک نماینــد.
پیــش بینــی :روابــط علــت و معلولــی در ســازمانها را
بررســی و رفتــار آتــی کارکنــان را براســاس قابلیت های
افــراد پیشبینــی میکنــد.
کنتــرل :هــدف نهایــی ،رفتــار ســازمانی اســت .کنتــرل
رفتــار کارکنــان و گروههــا در جهــت هرچــه بهتــر شــدن
نتیجــه عملکــرد ســازمان.
دانــش رفتــار ســازمانی ،یــک دانــش پیچیده ی بین رشــته
ای و محصــول تالقــی چندیــن علــوم مختلف می باشــد.
پرداختــن بــه تمامــی جنبــه هــای رفتارســازمانی از
حوصلــه ی ایــن مقالــه خــارج بــوده ،ولــی ســعی مــی
گــردد بــه مــرور و در هــر نوشــتار ،بــه صورت مســتقل
جنبــه هــای مختلــف شــرح و بســط داده شــوند .در ایــن
مقالــه اهمیــت رفتــار ســازمانی از جهــت جنبــه هــای مالی
و درآمدزایــی شــرکت بررســی گردیــده اســت.
 .افزایش سود از دو طریق صورت می گیرد:
 .کاهش هزینه های سازمان

نیــروی جدیــد طبــق آمــار ،رقــم سرســام آوری تقریبــا
معــادل نصــف حقــوق ســاالنه آن نیــرو بــه شــرکت
تحمیــل مــی نمایــد .همچنیــن هــر یــک از پرســنل کــه
شــرکت را تــرک مــی نمایــد ،بخشــی از تاریــخ و حافظــه
ی شــرکت را بــا خــود مــی بــرد کــه بــه نوعــی بــرای
شــرکت ،هزینــه محســوب مــی شــود.
کم کردن هزینه ی نگه داشتن کارمند خوب
()Retention cost

بهــره وری کارمنــد بــی انگیــزه و بــدون رضایت شــغلی،
پاییــن اســت و بــرای ســازمان هزینــه بر اســت.
کارمنــد بــی بهــره وری کارمنــد بــی انگیــزه و بــدون
رضایــت شــغلی ،پاییــن اســت و بــرای ســازمان هزینــه
بــر اســت .کارمنــد بــی انگیــزه حضــور کامــل دارد و
ســاعت کار را کامــل پــر مــی کنــد ،ولــی کارآیــی پایینــی
دارد .از آن ســو ،کارمنــد دارای رضایت شــغلی و انگیزه
باالتــر ،دارای بهــره وری باالتــر اســت  ،خدمــات بهتــر
بــه مشــتری ارائــه مــی دهــد و بــه حفــظ آن کمــک مــی
نمایــد .ایجــاد انگیــزه و رضایــت شــغلی بــه پارامترهــای
زیــادی وابســته بــوده و بــا آمــوزش و اجــرای تکنیــک
هــای رفتــار ســازمانی میســر اســت .پیــاده ســازی ایــن
تکنیــک هــا بــا کمتریــن هزینــه ،رضایــت شــغلی را بــاال
بــرده و کارمنــد متعهــد و وفــادار تولیــد مــی کنــد .بــه
عنــوان مثــال ،بــا تاییــد و تشــویق اجتماعــی حرکــت
خــوب یــک کارمنــد مــی تــوان بــدون هزینــه در وی
ایجــاد انگیــزه نمــود

 .اقزایش درآمد

(. )Social recognition

 .کاهــش هزینــه هــای شــرکت بــه چنــد طریــق ممکــن
صــورت مــی گیــرد.

وابستگی کمتر به مشوق های مالی

اهم موارد به پرسنل به شرح زیر است:
کم کردن هزینه از دست دادن کارمند ()Turnover cost

از دســت دادن هــر کامنــد و جایگزینــی آن بــا کارمنــد
جدیــد ،هزینــه هــای زیــادی را بــه ســازمان تحمیــل
مــی نمایــد .هزینــه هایــی شــامل پیــدا کــردن ،مصاحبــه
کــردن ،امتحــان گرفتــن ،اســتخدام کــردن و آمــوزش
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()Less reliance of financial incentives
عــدم اســتفاده از ایــن تکنیــک هــای رفتــار ســازمانی،
تنهــا یــک روش هزینــه بــر بــرای ایجــاد تعهــد باقــی مــی
گــذارد و آن ،انگیــزه هــای مالــی اســت .افزایــش انگیــزه
بــا مشــوق هــای مالــی موقــت بــوده و بــرای ســازمان
هزینــه بــر اســت و بالطبــع ،آخریــن انتخــاب ســازمان
بــرای ایجــاد رضایــت شــغلی و انگیــزه اســت.

کم کردن استرس کارمندان
()Stress related cost
بخــش عمــده ای از هزینــه ســازمان ،داشــتن
نیروهــای تحــت اســترس زیــاد مــی باشــد .اســترس
مــی توانــد بــه لحــاظ فــردی و بــرای ســازمان هزینه
بــر باشــد .رفتــار ســازمانی بــه کارمنــدان و مدیران،
کنتــرل و مدیریــت اســترس را آمــوزش داده و در
نهایــت ،بهــره وری را افزایــش مــی دهــد.
افزایــش درآمــد شــرکت نیــز بــه طــرق مختلــف صــورت
مــی گیــرد .مــوارد ذکــر شــده در بــاال دو روی ســکه
افزایــش درآمــد ســازمان مــی باشــند .مــوارد شــاخص
زیــر در مــورد رفتــار و کارایــی پرســنل در جهــت
افزایــش درآمــد شــرکت ،بــه شــرح زیــر اســت:

اختالفات و تفاوت ها می تواند محرک خالقیت باشد
()Diversity fosters innovation/creativity
در صــورت شــناخت و اســتفاده صحیــح و بــه جــا از

افزایش هم افزایی کار گروهی ()Team synergy
در مقالــه چــاپ شــده در شــماره ی پیــش ،بــه طــور
کامــل بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــد .بــا شــناخت تیپ
شــخصیتی همــکاران ،مــی تــوان آســتانه تحمــل یکدیگر
را بــاال بــرد و رفتــار متناســب آن شــخصیت را انجــام
داد .بــا چینــش صحیــح اعضــای تیــم و ترکیــب متنوعی
از همــه تیــپ هــای شــخصیتی مــی تــوان بهــره وری
تیــم را افزایــش داد.
انگیزه برای کار و مشارکت بیشتر
()Citizenship behavior
بــا ایجــاد انگیــزه و رضایــت شــغلی ،فــرد کاری را
فراتــر از وظیفــه ســازمانی خــود انجــام مــی دهــد و
تعهــد مــی پذیــرد.
رهبری کاریزماتیک ()Charismatic leadership
وجــود رهبــر کاریزماتیــک بهــره وری ،کارایــی و
انگیــزه نیروهــا را افزایــش مــی دهــد .هرچنــد بخشــی
از شــخصیت کاریزماتیــک غیــر اکتســابی و بــه صــورت
ذاتــی اســت ،ولــی بخــش اکتســابی آن ،از طریــق تکنیــک
هــای رفتــار ســازمانی بــرای رهبــران قابــل آموزش اســت.

تفــاوت هــا مــی تــوان بســتر ایــده پــردازی و افزایــش
خالقیــت نیروهــا را فراهــم نمــود و عــدم توجــه بــه
تفــاوت هــا و پذیــرش آن ،باعــث بــروز اختالفــات ،کاهــش
بهــره وری و در نهایــت افزایــش هزینــه خواهــد شــد.
پژوهــش هــای متعــدد  ،تاثیــر اهمیــت رفتــار ســازمانی
بــر موفقیــت ســازمانها را بــه صورتــی روز افــزون تاییــد
مــی نماینــد.
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WE

بســیاری از مــا قطعــا بــا کارمندانــی مواجــه شــدهایم کــه اشــتباهات کوچــک آنهــا بــه دردســرهایی عظیــم تبدیــل
شــده اســت .حــال ،ســوال اینجاســت که اگــر از کارمنــدی خطایــی ســر زد ،بهتــر اســت چگونــه واکنــش نشــان
دهیــم؟ معمــوالً در چنیــن شــرایطی بــه شــدت احســاس ناامیــدی مــی کنیــم و ایــن ،کامــا طبیعــی اســت ،بــه
ویــژه اگــر یــک اشــتباه جزیــی ،پروژهــای عظیــم را متوقــف کنــد یــا آســیب هــای ناشــی از آن ،وجــه ی ســازمان
را زیــر ســوال ببــرد .در ایــن شــرایط ،مدیــران غالبـ ًا بــه شــیوهای کامــا ســنتی عمــل مــی کننــد .آنهــا معمــوال
کارمنــد مربوطــه را فــرا مــی خواننــد و او را ســرزنش مــی کننــد ،بــه ایــن امیــد کــه متنبــه شــود و از اشــتباهش
درس بگیــرد .امــا همــه ی ،مدیــران ایــن گونــه عمــل نمــی کننــد .برخــی از مدیــران ،ترجیــح مــی دهنــد هنــگام
برخــورد بــا یــک کارمنــد خاطــی ،بــه جــای ســرزنش یــا تنبیــه ،بــا او احســاس همــدردی کننــد .البتــه ایــن ،بــه آن
معنــا نیســت کــه ایــن مدیــران از کارمنــد خــود شــاکی یــا عصبانــی نیســتند .آنهــا نیــز ماننــد هــر مدیــر دیگــری
ممکــن اســت ناراحــت یــا خشــمگین شــوند ،امــا تــاش میکننــد بر خشــم خــود مســلط شــوند و دربــاره ی کارمند
خــود عجوالنــه قضــاوت نکننــد .آنهــا ســپس ابعــاد بحــران پیــش آمــده را بررســی مــی کننــد .بــه بــاور ایــن
مدیــران هــر بحــران ،فرصتــی اســت کــه مــی تــوان از آن درس گرفــت.
امــا از نظــر محققــان کــدام روش موثرتــر اســت؟ کارشناســان معتقدنــد کــه هــر چــه بــا کارمنــدی کــه مرتکــب
اشــتباهی شــده اســت بیشــتر احســاس همــدردی کنیــد ،بــه نتایــج بهتــری دســت خواهیــد یافت .همدلــی یــک
مهــارت است .نخســت ،آن کــه ابــراز همدلــی باعــث مــی شــود تــا کارمنــدان بــه شــما بیشــتر اعتمــاد کننــد.
تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه وقتــی صحبــت از وفــاداری کارکنــان در میــان باشــد ،محیــط دوســتانه و همدلــی،
عامــل موثرتــری اســت تــا میــزان درآمــد .ایــن بــه آن معناســت کــه بــرای جلــب وفــاداری و اعتمــاد کارکنــان اگر
آنهــا را درک کنیــد ،بــه نتایــج بهتــری خواهیــد رســید .مطالعــات «جاناتــان هایــت» از دانشــگاه نیویــورک نشــان
داده اســت کــه هــر چــه رهبــران یــک ســازمان نســبت بــه کارکنــان خــود دل ســوز تــر و مهربــان تــر باشــند،
میــزان وفــاداری کارکنــان نســبت بــه آنهــا بیشــتر اســت .فرامــوش نکنیــد کــه احساســات مثبــت به ســرعت میان
افــراد ســرایت مــی کننــد و بــه ایــن ترتیــب ،چیــزی نخواهــد گذشــت کــه روابــط درون ســازمانی شــما بــر پایــه
ی اعتمــاد متقابــل شــکل خواهــد گرفــت .از ســوی دیگــر ،ابــراز خشــم یــا نــا امیــدی هنــگام برخــورد بــا یــک
کارمنــد خاطــی ،باعــث مــی شــود تــا او از شــما فاصلــه بگیــرد .بــه بــاور پروفســور «آدام گرنــت» ،ســرزنش
یــا تحقیــر یــک کارمنــد در مقابــل دیگــران ،بالیــی اســت کــه نهایتــا دامــان خودتــان را خواهــد گرفــت .او هرگــز
رفتــار تحقیرآمیــز شــما را فرامــوش نخواهــد کــرد و اگــر پــس از مدتــی بــه کمــک او نیــاز پیــدا کردیــد ،ممکــن
فصلنامه آتک
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است دیگر مثل سابق خالصانه به شما کمک نکند« .مقابله به مثل» یکی از قوانین زندگی اجتماعی است.
کارمنــدان ،یــک مدیــر قابــل اعتمــاد را بیشــتر دوســت دارنــد و از نظــر آنهــا دلســوزی یکــی از ویژگــی هــای اصلــی
یــک مدیــر قابــل اعتمــاد اســت .به بیــان ســاده تــر ،هنــگام برخــورد بــا یــک مدیــر مهربــان ،مغــز شــما بــه طــور
خــودکار بــه شــما فرمــان میدهــد تــا واکنــش مثبــت نشــان دهیــد .کارمندانــی کــه بــه مدیــر خــود اعتمــاد دارنــد ،در
محیــط کار عملکــرد بهتــری دارنــد و در ایــن بــازی همــه برنــده انــد.
برخــورد پرخاشــگرانه بــا کارمنــدان نــه تنهــا آنهــا را نســبت بــه شــما بــی اعتمــاد مــی کنــد ،بلکــه خالقیــت آنهــا نیــز
تحــت تاثیــر محیــط پــر استرســی کــه شــما ایجــاد کــرده ایــد ،بــه شــدت کاهــش مــی یابــد .در محیــط هــای پراســترس
کــه کارمنــدان از مدیــر خــود مــی هراســند ،ابتــکار عمــل و انگیــزه هــای وجــود نــدارد .در چنیــن محیــط هایــی افــراد
احســاس میکننــد در خطرنــد و سیســتم کنتــرل هیجانــات آنهــا بــه ســرعت واکنــش نشــان مــی دهــد .در نتیجــه،
خالقیــت و بازدهــی افــراد بــه کمتریــن میــزان خــود مــی رســد .اگــر کارمنــد خــود را تحقیــر کنیــد ،او از تــرس اینکــه
مبــادا در آینــده دوبــاره مرتکــب خطــا شــود ،دیگــر دســت بــه ریســک نخواهــد زد .بــه عبــارت دیگــر ،شــما تنهــا بــا یک
رفتــار ،الگــوی رفتــاری کارمنــد خــود را تغییــر مــی دهیــد .الزمــه ی یادگیــری و ابتــکار عمــل ،آزمــودن و خطــا کــردن
اســت .کســی کــه اشــتباه نکنــد ،چیــزی یــاد نمــی گیــرد .ایجــاد محیطــی امــن و بــی وحشــت بــرای کارکنــان ،بــرای
شــکوفایی خالقیــت آنهــا ضــروری اســت .البتــه گاه عصبانــی شــدن کامــا طبیعــی اســت .امــا اگــر بــه عنــوان یــک
مدیــر نتوانیــد خــود را کنتــرل کنیــد و دائمــا از کــوره در برویــد ،دیــدگاه کارکنــان نســبت بــه شــما منفــی خواهــد شــد.
بــا تمــام ایــن تفاســیر ،هنــوز هــم مایلیــد بــه شــیوهای ســنتی عمــل کنیــد؟ آیــا اگــر از کارمنــد شــما خطایــی ســر
زد ،مــی توانیــد او را درک کــرده و از تنبیــه او صــرف نظــر کنیــد؟ اگــر راه دوم را انتخــاب کــرده ایــد ،رعایــت
نــکات زیــر بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا از بحــران ناشــی از اشــتباهات کارکنــان بــا موفقیــت عبــور کنیــد:
 .۱کمــی تامــل کنید .نخســتین گام ،کنتــرل احساســات و هیجانــات اســت .کمــی بــه خــود زمــان بدهیــد و ســعی
کنیــد خشــم خــود را کنتــرل کنیــد .ایــن ،بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا واکنشــی منطقــی و عاقالنــه نشــان دهیــد.
ســپس مــی توانیــد موقعیــت را خــوب بررســی کنیــد و بــرای حــل مســاله یــک رویکــرد مناســب برگزینیــد.
 .۲خودتــان را جــای کارمندتــان بگذارید .اگــر کمــی بــه خــود زمــان بدهیــد ،مــی توانیــد بــا کارمنــد خــود
همــدردی کنیــد .ایــن یــک مهــارت اســت کــه بــه کمــک آن مــی توانیــد ابعــاد پنهــان یــک مســاله را کشــف کنیــد
و مشــکالت ارتباطــی خــود بــا ســایرین را حــل کنیــد .البتــه اگــر در موضــع قــدرت باشــید ،بــه ســختی مــی
توانیــد بــا دیگــران احســاس همــدردی کنیــد .بنابرایــن بــه عنــوان یــک مدیــر ،الزم اســت کــه بــه درجــه ای
از خودآگاهــی دســت بیابیــد تــا بتوانیــد اطرافیــان خــود ،احساســات و انگیــزه هایشــان را بهتــر درک کنیــد.
 .۳گذشــت کنید .احســاس همــدردی بــه شــما کمــک میکنــد تــا از اشــتباهات کارمنــد خــود بگذریــد .گذشــت نــه تنهــا
رابطــه ی میــان شــما و کارمندتــان را مســتحکم مــی کنــد ،بلکــه بــر اســاس شــواهد ،بــرای ســامت جســم و روح
شــما نیــز مفیــد اســت .درحالیکــه کینــه ورزی باعــث افزایــش تپــش قلــب و فشــار خــون میشــود ،تحقیقــات نشــان
داده اســت کــه گذشــت ،نــه تنهــا ایــن دو را کاهــش مــی دهــد ،بلکــه باعــث میشــود بیشــتر احســاس رضایــت منــدی
و شــادمانی کنیــد و زندگــی آرام تــری را تجربــه کنیــد.
هرچــه اعتمــاد ،وفــاداری و خالقیــت در یــک ســازمان بیشــتر و اســترس و تــرس در آن کمتــر باشــد ،درصــد
رضایــت منــدی و بازدهــی کارکنــان بیشــتر و نــرخ ریــزش نیــروی انســانی کمتــر اســت .تعامــات مثبــت بــه ســامت
کارکنــان یــک ســازمان مــی انجامــد .ســامت کارکنــان حتــی موجــب افزایــش کیفیــت خدمــات رســانی و رضایــت
مشــتریان نیــز میشــود .اگــر بــا کارکنــان خــود مهربــان باشــید ،انگیــزه آنهــا بــرای پیشــرفت بیشــتر مــی شــود و
چیــزی نمــی گــذرد کــه مهربانــی شــما بــه شــما بازمــی گــردد.
منبع :نشریه فوربس  /مترجم :مریم مرادخوانی
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نگاهــی گــذرا بــه مشــکل آب
در ســال هــای اخیــر ،محیــط زیســت بــه واســطه ی نکاتــی که در

ادامــه خواهــد آمــد دچــار معضــات پیچیــده ای گردیــده اســت.

ایــن معضــات مــی توانــد باعــث بحــران هــای شــدید زیســت
محیطــی و نهایتـ ًا بحــران هــای اجتماعــی و انســانی نابــود کننــده
در آینــده ای نــه چنــدان دور گــردد .البتــه در صــورت تدبیــر

و مدیریــت صحیــح و توجــه بــه منافــع ملــی ،مــی تــوان ایــن
بحــران را کنتــرل و ابعــاد آن را کاهــش داد:

 – ۱سد سازی :
ســدهای احــداث شــده بــر روی مســیر رودخانــه هــای اصلــی کــه
قــرن هــای متمــادی ســیراب کننــده ی زمیــن هــای مجــاور خــود

بــوده انــد  ،بــدون مطالعــات اثــر گــذاری بــرروی مســائل زیســت

محیطــی منطقــه مجــاور رودخانــه و دیگــر تبعــات آن هــا از قبیــل
ایجــاد ریــز گردهــا و همچنیــن اثــرات زیــان بــاری کــه ممکــن

اســت در اثــر تغییــر میــزان دبــی آب بــر مناطــق مختلــف  ،باعــث
بحــران هــای آبــی و اجتماعــی و حتــی سیاســی بــی شــماری

گردنــد ،احــداث شــده انــد.

 - ۲استفاده های بی رویه از آب های زیر زمینی :
آب هــای زیــر زمینــی در اثــر نفــوذ بخشــی از آب هــای ناشــی

از بــارش بــرف و بــاران بــه الیــه هــای زیریــن ســطح زمیــن
نفــوذ کــرده و در ســفره هایــی از زمیــن کــه دارای الیــه هــای

تحتانــی ســخت مــی باشــند ،محبــوس مــی گردنــد .در صورتــی

کــه میــزان برداشــت از ایــن آب هــا بیشــتر از میــزان ورودی
بــه ایــن ســفره هــا باشــد ،بــه مــرور حجــم آب ایــن ســفره هــا
کاهــش یافتــه و باعــث تخریــب خــاک  ،نشســت زمیــن هــا و
همچنیــن کــم آبــی و یــا بــی آبــی در منطقــه ی تحــت تاثیــر ایــن

ســفره هــای زیــر زمینــی خواهــد شــد.
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متاســفانه ایــن روی کــرد بــا احــداث چــاه هــای عمیــق
در بیشــتر مناطــق کشــور صــورت گرفتــه و باعــث شــده
کــه ســطح آب هــای زیــر زمینــی در ایــن مناطــق بــه
شــدت کاهــش یابــد و مشــکالت آبــی بــرای بیشــتر نقــاط
کشــور فراهــم نمایــد.
 -۳درگیری ها و تنش های منطقه ای :
مهاجــرت بخــش زیــادی از کشــاورزان کشــور هــای
مجــاور بــه علــت درگیــری هــای منطقــه ای باعــث
خشــک و بایــر شــدن زمیــن هــای کشــاورزی و تغییــر
شــرایط زیســت محیطــی و همچنیــن تخریــب خــاک در
ایــن مناطــق گردیــده اســت و ایــن امرنیــز بــه یکــی از
عوامــل مهــم ایجــاد ریــز گــرد در کشــور مــا در ســالیان
اخیــر تبدیــل شــده اســت.
 - ۵الگوی غلط کاشت:
در بســیاری از مواقــع ،محصــوالت کشــاورزی کــه
بــرای رشــد بــه آب زیــاد نیــاز دارنــد ،در مناطــق کــم
آب کشــت مــی گردنــد کــه ایــن مســئله باعــث مــی گــردد
آب زیــادی بــه هــدر رفتــه و در نهایــت بــه یکــی از
دالیــل خشــک ســالی تبدیــل گــردد.
 -۶استفاده از آب در پروژه های صنعتی:
آب مــورد نیــاز بــرای اســتفاده در فرآینــد تولیــدات
صنعتــی بــه ویــژه در کارخانــه هــای پتروشــیمی بســیار
زیــاد بــوده و ســبب مــی گــردد آب هــای منطقــه کــه
مــی توانــد بــرای اســتفاده هــای کشــاورزی و آشــامیدنی
اســتفاده گــردد ،بــه ســمت تولیــد فــرآورده هــای
صنعتــی و شــیمیایی هدایــت شــود و در نهایــت ،همیــن
آب هــا کــه قبــل از ورود بــه پروســه ی تولیــد از کیفیــت
مطلــوب و یــا نزدیــک بــه مطلــوب برخــوردار بــوده،
مجــدداً بــا کیفیتــی غیــر اســتاندارد و غیــر قابــل قبــول و
غیــر مجــاز بــه محیــط برگردانــده مــی شــود .صاحبــان
اکثــر صنایــع در زمــان اخــذ موافقــت ســاخت بــا ارائــه
ی مدارکــی مــی پذیرنــد تــا بــا اســتفاده از تجهیــزات
و فیلتــر هــای مناســب ،آب آلــوده شــده مجــدداً ســالم
ســازی و پــس از اطمینــان از ســامت ،بــه محیــط بــاز
گردانــده شــود ،ولــی بــه علــت هزینــه هــای گــران ایــن

الزامــات ،اکثــر کارخانــه هــا در عمــل از ایــن کار ســر
بــاز زده و چــون کنتــرل مناســبی از طــرف نهادهــای
مســئول وجــود نــدارد ،ایــن آلودگــی هــا بــه محیــط
زیســت وارد مــی شــود.
یکــی از نــکات مهــم در ایجــاد واحــد هــای صنعتــی ،
از قبیــل صنایــع پتروشــیمی ،فوایــد اقتصــادی آن هــا
بــرای کشــور کــه معمــو ً
ال بــرای مدیــران اجرایــی
مناطــق گوناگــون پــر جاذبــه اســت ،ولــی الزم اســت
در محاســبه ســود و زیــان آن ،هزینــه هــا و اثــرات
زیســت محیطــی ایــن تولیــدات در مقیــاس ملــی لحــاظ
گــردد و همچنیــن بــه ایــن امرنیــز توجــه گــردد کــه چــرا
کشــورهای غربــی تولیــد ایــن گونــه محصــوالت را بــه
مــا ســپرده انــد.
 -7خشک شدن تاالب ها:
بخشــی از تــاالب هــا بــه دالیــل مختلــف در ایــران و
بــه ویــژه در عــراق ( از جملــه هــور العظیــم )خشــک
شــده انــد .خــاک موجــود در ایــن تــاالب هــا چســبندگی
بیــن مولکولــی الزم بــرای برجــا بــودن را از دســت داده
و نهایتــ ًا باعــث ایجــاد ریزگردهــا و همچنیــن تغییــر
شــرایط اقلیمــی گردیــده انــد .
 -8استفاده از روش های سنتی در کشاورزی:
در کشــاورزی بیشــتر مناطــق و روســتاهای کشــور
هنــوز بــه شــکل گســترده از روش هــای ســنتی اســتفاده
مــی گــردد .ایــن امــر باعــث مــی گــردد هــم از آب خیلــی
بیشــتری اســتفاده گــردد و هــم محصــوالت بــه میــزان
مطلــوب تولیــد نگردنــد .در صــورت جایگزیــن کــردن
کشــاورزی صنعتــی و مکانیــزه و مــدرن بــا کشــاورزی
ســنتی ،مــی تــوان الگوهــای صحیــح کشــاورزی بــرای
هــر منطقــه بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی آن منطقــه را
گســترش داده و در نهایــت بــا مصــرف آب کمتــر و
صــرف زمــان و انــرژی کمتــر باعــث تولیــد محصــوالت
بیشــتر گردیــد:
انجــام ایــن امــر فقــط بــا مشــارکت کشــاورزان در
راســتای ایجــاد مجتمــع هــای کشــاورزی مکانیــزه
امــکان پذیــر خواهــد بــود.
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حکمــت و صناعــت
آینــه در هنرایرانــی
بســیاری شــکوه و زیبایی معمــاري ایــران به ویــژه در دوره
ی اســامی را بــه تزییــن و آرایــش آن بناهــا وابســته مــی
داننــد  .جایــگاه هنرهاي واالي اســامی از هنرهــاي تزیینی و
کاربــردي گرفتــه تــا احــداث بــزرگ تریــن بناهاي مذهبــی از
اهمیــت و اعتبــار ویــژه اي برخــوردار اســت .تزئیناتــی چون
آیینــه کاري ،آجــرکاري ،گچبــري ،کاشــی کاري ،حجــاري،
منبــت کاري و نقاشــی در سراســر دوران اســامی و بعضـ ًا
روزگار پیــش از آن در هــر دوره ،پیشــرفت و ســبک خــاص
خــود را دارد  .بــه گفتــه ی اســتاد پیرنیــا ،پیرایــه و آذیــن در
معمــاری ایرانــی تنهــا بــرای زیبایــی نبــوده اســت و واژه ی
زیبــا بــه معنــای زیبنــده و متناســب بــودن اســت ،لــذا هنــر
آینــه کاری بــدون حکمــت نمــی توانســت ایــن چنیــن کــه
اکنــون غنــی اســت ،باشــد .آینــه کاري هنــری اســت کــه از
مــرز جغرافیایــی ایــران فراتــر رفتــه و بــه ســبب زیبایــی در
دیگــر کشــورهاي اســامی بــه ویــژه کشــورهاي همســایه
ایــران ،همچــون :عــراق ،ســوریه ،عربســتان و ...گســترش
یافتــه اســت .بــه صورتــی کــه آینــه کاری از تزئینــات عمــده
بناهــای اســامی ســبک هنــدی اســت  (.زارعــی )91 ،بــرای
مثــال ،آینــه کاري حــرم مطهــر حضــرت امیرالمومنیــن
علــی(ع) درنجــف اشــرف از نمونــه هــای عالــی اســتفاده
از ایــن هنــر در کشــورهای همســایه اســت  .بــا توجــه بــه
شــواهد و ســفرنامه هــا ،مــی تــوان مبتکــران ایــن هنــر را
کامــا ایرانــی و خاســتگاه ایــران دانســت .بــا دانســتن ایــن
نکتــه کــه آینــه بــه شــکل امروزیــش بــرای اولیــن بــار در
ونیــز تولیــد شــد و بــه صــورت تکنولــوژی جدیــد در زمــان
صفویــه وارد ایــران شــد ،مــی توانــد جالــب توجــه باشــد.
زیــرا خالقیــت اســتفاده ایرانیــان از ایــن تکنولــوژی جدیــد و
تطبیــق آن بــا هنــر ایرانــی و همچنیــن بــه کار گیــری جالــب
توجــه آن در بناهایــی بــا کاربــری هــای متفــاوت ،مــی تواند
موضوعــی بــا اهمیــت باشــد.در عصــر کنونــی شــاهد ورود
تکنولــوژی هــا و صنعــت هــای جدیــد بــه معمــاری ایرانــی
هســتیم و نــگاه بــه برخــورد ایرانیان به ویــژه ایرانیــان دوره
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قاجــار بــا مدرنیتــه و اســتفاده از مصالــح جدیــد و در عیــن
حــال ،حفــظ هویــت ایرانــی مــی توانــد درس هــای بســیار
ارزشــمندی بــرای معمــاران کنونــی باشــد .تحقیــق پیــش
رو بــا جســتجوی پاســخ بــه پرســش هایــی نظیــر نحــوه ی
ورود آینــه بــه معمــاری ایرانــی و دالیــل آن بــه صــورت
تاریخــی و پیشــینه فهــم آینــه و انعــکاس در معمــاری و
همچنیــن مقایســه ی تطبیقــی تزئینــات صفــوی و قاجــار
بــا تزئینــات اروپایــی آن دوران آغــاز شــد .بــا پیشــرفت
مطالعــات در ایــن زمینــه و بــا پرداختــن بــه آینــه کاری بــه
عنــوان هنــر نــاب ایرانــی ،بــه بررســی حکمــت و صناعــت
ایــن هنــر پرداختــه شــده اســت.هنر در عالــم مــاده بــروز
مــی کنــد و در عیــن حــال ،بــرای بیــان امــری بــه وجــود می
آیــد .هــر چــه دو بــال حکمــت و صناعــت هنــر قــوی تــر
باشــند  ،بلندتــر پــرواز خواهــد کــرد. ،نظیــر آنچــه در آینــه
کاری مشــاهده مــی شــود.
صناعــت در آینــه کاری بنابــر آنچــه خواهــد آمــد ،باآینــه
هــای فلــزی و اســتفاده از انعــکاس ســنگ هــای صیقلــی
آزاد و بــا ورود آینــه هــای بلــوری از ونیــز ادامــه پیــدا مــی
کنــد .در ادامــه بــا کمــک هنــر کاربنــدی و مقرنــس و گــره
چینــی که خــود ،فرزندان گوشــه ســازی در نیــارش بناهای
ایرانــی هســتند ،هنــر آینــه کاری بــه شــکل امــروزی اش
متولــد مــی شــود و بــه دنبــال آن ،ریشــه هــای حکمــت ایــن
هنــر را مــی تــوان در شــعر هــا و ادبیــات ایرانی دنبــال کرد،
بــه گفتــه اســتاد پیرنیــا معمــاری ،بعــد از ادبیــات پارســی،
بــزرگ تریــن هنــر ایرانــی اســت و ارتبــاط تنگاتنــگ ایــن دو
هنــر را مــی تــوان در بســیاری از جهــات دنبــال کــرد.

رزم دو جهان از ورق آینه خواندیم
تح قم
زج رگد یر ر ی نیست رد اینجا
از حیرت دل بند نقاب تو گشودیم
کم
آیینه رگی کار ی نیست رد اینجا

آینــه در معمــاری ایرانــی حکایــت از عالــم دیگــر و نشــان
از بهشــت دارد .ایرانیــان بــا اســتفاده از بازتــاب حــوض در
کــف بنــا هــا و -بازتــاب دادن آســمان در ســطح نورانــی و
لــرزان شــان عالــم مثــال و ملــک را در سمبولیســمی ژرف
کــه گرایشــی اســت از چشــم انــداز اســامی ،یکی مــی کنند-
(اردالن. )80،
در ادامــه مــی تــوان بــه دســته بنــدی زیــر در چهارچــوب
نظــری تحقیــق رســید.

دراین زمینه پرسش دیگر مطرح می شود:
 -1صنعــت گــران ایرانــی بــه رفتــار نــور بــر ســطوح صلــب
مثــل گــچ و آجــر آشــنا بودنــد ،امــا تــا چــه میــزان بــر رفتــار
و بازتــاب نــور بــر ســطح آینــه و کاربــرد آن در بنــا آشــنایی
داشتند؟
-2آیــا مــی تــوان در قالــب کاربــری بنا بــه برخــورد مفهومی
و اســتفاده از ایهــام در آینه کاری دســت پیــدا کرد؟
پاســخ ایــن دو پرســش مــی توانــد در قالــب کنــکاش هــا و
تحقیــق هــای دیگــر بــه نتایــج مطلــوب تــری برســد.
پیشینهیموضوع
آینــه کاری برخــاف جایــگاه قابــل توجهــی کــه درمیــان
هنرهــای تزئینــی مرتبط با معمــاری دارد ،چندان مــورد توجه
محققیــن ایرانــی بــه ویــژه معمــاران قــرار نگرفتــه اســت؛ آن
چنــان کــه گاهــی توجــه و دقــت مهندســین بــرق و نــور در
ایــن زمینــه قابــل توجــه تــر از بررســی هــای معماران اســت .

تــا کنــون جســتجوهایی در زمینه هــای مختلــف و از دیدگاه
و جنبــه هــای گوناگــون بــه صــورت نمونــه هــای مــوردی
صــورت گرفتــه اســت ،امــا بررســی جامــع ایــن هنــر و
تعامــل آن بــا حکمــت ایرانــی و ریشــه یابــی ایــن هنــر ،در
کمتــر مقالــه ای مشــاهده می شــود.از جملــه مقاالتــی در این
زمینــه کــه مــی تــوان گفــت ایــن هنــر را بــا رویکــرد کلــی
و نــه نمونــه مــوردی بررســی کــرده اســت ،مــی تــوان بــه
«حکمــت آب و آینــه در هنــر و معمــاری اســامی» کــه در
همایــش ملــی معمــاری – عمران و توســعه نوین شــهری در
ســال  1393ارائــه شــده اســت اشــاره کــرد .نگارنــدگان ایــن
تحقیــق بــا معرفــی ویژگــی هــاي آب و نقــش آن در زندگــی
ایرانیــان باســتان ،و آینــه و آینــه کاري بــه عنــوان یــک هنــر
اصیــل ایرانــی و بــا اشــاره بــه کاربــرد آنهــا در فضاهــاي
معمــاري ایرانــی -اســامی ،ضــرورت بــه کارگیــري مجــدد
آن را در معمــاري بازگــو مــی نماینــد .بــا عبــور از ایــن مقاله
ســایر مقــاالت ،بــا بررســی هــای نمونــه هــای مــوردی و
دســته بنــدی هایــی نظیــر اماکــن مذهبــی و مســکونی هــر
یــک بــه جنبــه هــای مختلفــی از ایــن هنــر پرداختــه انــد .از
نمونــه هــای مقاالتــی کــه بــه بررســی ایــن هنــر در معماری
مســکونی ایــران پرداختــه انــد ،مــی تــوان بــه مقالــه ی ارائــه
شــده در کنفرانــس بیــن المللــی انســان ،معمــاری ،عمــران
و شــهر ،تبریــز -مرکــز مطالعــات راهبــردی معمــاری و
شهرســازی در ســال  1394اشــاره کــرد .نگارنــده ی مقالــه
بــا بررســی نمونــه مــوردی خانــه هــای مســکونی در اردبیل
به بررســی حکمــت آینــه کاری در معمــاری ایرانــی پرداخته
اســت  .در ایــن مقالــه عــاوه بــر بررســی معانــی واالی آینــه
در فضاهــای معمــاری ایرانــی ،بــه حکمــت هــای گوناگــون
ایــن هنــر نظیــر ترکیــب بنــدی و رنــگ بنــدی پرداختــه شــده
اســت .از مقــاالت مشــابه مــی تــوان بــه «بررســی نقــش
تناســبات و محــل قرارگیــری آینــه هــا بــر کیفیــت فضایــی-
نمونــه ی مــوردی خانــه نارنجســتان قــوام شــیراز» اشــاره
کــرد کــه در ســال  1392در همایــش تخصصــی روشــنایی
و نورپــردازی ایــران ،در شــیراز ارائــه شــد .نگارنــدگان ابتدا
نقــش تناســبات در کیفیــت فضایــی و ســپس کاربــرد ایــن
تناســبات در آینــه کاری نارنجســتان را بررســی مــی کننــد.
بــه کارگیــری تکنیک های هندســی و تناســبات بــه کارگیری
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آینــه شکســته و تخــت در ایــن مقالــه بســیار جالــب توجــه
اســت .از نــکات ارزشــمند ایــن مقالــه بررســی جزئیــات
نحــوه بازتــاب و انعــکاس عناصر مختلــف معمــاری در آینه
هاســت .همچنیــن تمایــز آینــه کاری ایرانــی از نمونــه هــای
مشــابه غربــی در دوره رنســانس و بــاروک در ایــن مقالــه
حائــز اهمیــت ویــژه ای اســت.
زهــرا تمجیــدی و علیرضــا بزرگــواردر ســال  ۱۳۹۳بــه
کاربــرد هنرهــای تزیینــی در خانــه هــای ســنتی ایــران در
کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی ،هنــر و محیــط زیســت در
کشــور لهســتان،
International Center of Academic
Communication (ICOAC) ،University of Szczecin
بــه هنرهــای تزئینــی بــه کارگرفتــه شــده در خانــه هــای
ســنتی ایرانــی بــه ویــژه هنرهــای فرامــوش شــده دردوران
مــدرن نظیــر آینــه کاری پرداختــه انــد .ایــن مقالــه ،هنــر آینه
کاری را بــه صــورت کلــی و در کنــار هنرهــای تزئینــی دیگر
بررســی کــرده اســت .بررســی هــای کلی نگــری نیــز در این
زمینــه نظیــر بررســی نقــش آینــه کاری در هنــر صفــوی و
قاجــار کــه در ســال  1394در کنفرانــس بیــن المللــی عمــران،
معمــاری و زیرســاخت های شــهری تبریــز ارائه شــد ،انجام
یافتــه اســت .ایــن قبیــل مقــاالت کمتــر بــه جزئیــات و ریــزه
کاری هــای صناعــت ایــن هنــر پرداختــه انــد .لــذا تحقیقاتــی
کــه ریزبینانــه تــر بــه نحــوه بــه کارگیــری ایــن هنــر اشــاره
کــرده انــد ،مــی تواننــد پاســخ روشــن تــری بــه ســواالت
مطــرح شــده در ایــن تحقیــق بدهنــد .در برخــی بررســی
هــا ارتبــاط نورپــردازی و آینــه کاری مــورد توجــه گرفتــه
اســت ،نظیــر آنچــه حمیــد مصلحــی در همایــش روشــنایی
و نورپــردازی ایــران در شــیراز ارائــه کــرده اســت .طبــق
بررســی هــای دقیــق شــمس العمــاره و بــا انجام آزمایشــات
گوناگــون ،نتایــج جالبــی در زمینــه نــور و روشــنایی حاصل
شــده اســت کــه مــی توانــد چرایــی مفیــد بــودن اســتفاده از
ایــن هنــر را در دوران معاصــر توضیــح دهــد .در زمینــه
باســتان شناســی و صنعــت گــری آینــه نیز تحقیقات بســیار
محــدودی انجــام شــده اســت .از جملــه ی آنــان مــی تــوان
بــه بررســی آینــه هــای فلــزی اشــاره کــرد کــه در همایــش
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ملــی تالــش شناســی ارئــه شــده اســت .ایــن تحقیــق بیشــتر
بــه یافتــه هــای آینــه هــای فلــزی در حوالــی شــمال ایــران
پرداختــه اســت .امــا در ایــن تحقیــق تــاش شــده اســت
بــا بررســی منابــع فــوق و دیگــر منابــع و بــا جمــع آوری
اطالعــات کلــی و جزئــی در ایــن زمینــه به صــورت کتابخانه
ای بــه نگرشــی جامــع و در عیــن حــال ریــز بینانــه دســت
یافتــه شــود تــا بتــوان بــا بــه کارگیــری آگاهانــه دوبــاره
ی ایــن هنــر ،نــه تنهــا در فضاهــای مذهبــی کــه در بناهــای
مســکونی ،بــار دیگــر شــکوه ایــن هنــر پــر حکمــت و معنــای
ایرانــی را احیــا کــرد.
حکمت آینه در هنر ایرانی

خ
یــارب نکشــد جلــت محرو مــی دیــدار
یستهکآیینهخطاباستدلما
عمر 
آیینــه همــان چشــمه ی تــوافن خیا لیســت
بیدلهچتوانرکدرساباستدلما
آینه در شعر و ادبیات فارسی

بــا اســتناد بــه گفتگوهــای اســتاد پیرنیــا ،شــعر و ادب از
نزدیــک تریــن هنرهــا بــه معمــاری ایرانــی اســت و حکمــت
عناصــر معمــاری گاهــی در اشــعار پارســی نمــود پیــدا
مــی کند.لــذا بررســی معانــی و مفاهیــم پنهــان موتیــف هــای
معمــاری در اشــعار ایرانــی مــی توانــد پــرده از حکمــت پنهان
آن هــا بردارد.آینــه در شــعر فارســی عــاوه بــر جنبــه
مــادی بــر پایــه مفاهیــم عمیــق عرفــای و معنــوی بنــا شــده
است(.شهرستانی،شــیخی)...،از جملــه پدیــده هایــی کــه ماده
را متمایــل بــه ترقــی مــی کنــد« ،پدیــده آینــه » اســت .آینــه
در هنــر ایرانــی دارای معانــی بســیاری اســت کــه بیشــتر
آن هــا حکایــت از عالــم دیگــری دارنــد و آینــه را متجلــی
کننــده روضــه رضــوان مــی داننــد.از زمــان پیدایــش آینــه تا
کنــون ایــن عنصــر بــا هنرهــای گوناگونی همنشــین شــده و
اشــعار مرتبــط بــا آن ،مفهــوم آن را کامــل می کنند«.شــفیعی
کدکنــی»« ،بیــدل دهلــوی» را شــاعر آینــه هــا مــی دانــد و بــه
گفتــه وی «موتیــف آینــه در شــعر بیدل بیشــترین بســامد را
دارد» .همچنیــن آینــه در شــاهکار شــعر و ادب پارســی ،

مثنــوی معنــوی ،کــه جامــی آن را قــرآن پارســی مــی دانــد،
در غالــب پانــزده وجــه معنایــی و لفظــی بــه کار بــرده شــده
اســت.این موتیــف در مثنــوی جایــگاه ویــژه دارد.موالنــا
عــاوه بــر توجه بــه جوانــب مرتبط هنــر معمــاری و تزیینی،
بــه نوعــی معانــی برتــر در قالــب تجــرد و انتــزاع دســت یافته
اســت .کاربــرد ایــن موتیــف در مثنــوی معنــوی بــا دامنــه ی
نوســان بــاالی مفهومــی قطعـ ًا بــر شــعرای بعــد تاثیــری بــه
ســزایی گذاشــته اســت .لــذا با بررســی معنــا و مفهــوم آن در
مثنــوی مــی تــوان بــه درک نســبتا کلــی نســبت بــه حکمــت
ایــن موتیــف در شــعر پارســی رســید.
دســته بنــدی مفاهیــم آینــه در اشــعار موالنــا طبق نظــر دکتر
شهرســتانی بــه پانــزده مــورد زیــر خالصــه می شــود

آنچهتوردآینهبینیعیانریپاندرخشتبیندبیشازآن
 -1مفهوم جسمی و مادی:

منظــور از مفهومــی جســمی و مــادی آینــه ،خاصیــت بازتاب
دهندگــی و نمایــش اطــراف در خــود اســت .رابطــه ی آینــه و
خشــت ،را مفصـ ً
ا شــرح داده خواهــد شــد.

ب
آنصفایآینهالکشکونق
دلاسوشب
تیعددرااق لاست
 -2صفای دل و روح:

وقتــی دل از هــوای نفــس پــاک گشــت ،همچــون آینــه تصویر
حقیقــت را می شناســد.

صاحبدلآینهششروشحودقرداوردششجهتانرظبود

 -3آشکار کننده اسرار الهی:

کســی کــه چــون آینــه پــاک باشــد ،بازتــاب دهنــده ی حقیقت
جهــان اســت و اســرار و رمــوز الهــی بــر او جاری می شــود.
 -4ظهور حق:

گفت من آیینه ام مصقول دست
رتکوهندوردمنآنبیندهکهست

 -5وجــود و کنــه آن  ،حســن وجــود  :مطابــق حکایتــی از
موالنــا در فیــه مــا فیــه فیلــی بــر ســر چشــمه رفــت تــا آب
بنوشــد و از دیــدن تصویــر خــود رمیــد ،گمــان بــرد کــه از
دیگــری میرمــد .خلقیــات بــد ،مثــل طمــع و حســد و ظلــم
چــون در توســت نمــی رنجــی ،چــون آن را در دیگــری بینی
مــی رنجــی.
ایــن مفهــوم در قــران کریــم نیز مــورد اســتفاده قــرار گرفته
اســت .در ســوره مطففیــن آمــده اســت «نــه چنیــن اســت ،
بلکــه آن گنــاه کــه ایشــان مرتکــب شــده انــد ،زنــگ بــر
دلهایشــان شــده ستـ»

جم
ربدلتزن گارربزن گاراه عشداتکورشدارساراه

 -6حقیقت کمال روحی و فضایل معنوی

آینهآوردهاستایروشناتچیوبینیرویخودیادمکنی

 -7یادگاری از یار:

آینه را یادآور خاطرات گذشته و معشوق می دانند

 -8نمــاد چیــز دیگــر منعکــس کننــده :موالنــا مــرگ را آینــه
خوانــده اســت ،زیــرا اعمــال را مــی نمایانــد.
 -9راز
 -10امین
 -11غم خوار
 -12ذات الهی
 -13عقل
 -14منظر و دیدگاه:

زان هک آن دم بانــگ اشــتر مــی شــنید
کور را ،گوش است آیینه ،هن دید

ایــن مفهــوم مــی توانــد بــه گونــه ای چرایــی اســتفاده از آینــه
در ایــوان هــای اصلــی بناهــای ایرانــی را توجیــه کنــد .تــاالر
هــای آینــه رو بــه بــاغ و برنگــرا هســتند و شــاید بــه تعبیــری
شــاعرانه ،نقــش چشــم و گــوش را بــرای بنــا بازی مــی کنند.
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 -15انسان کامل  ،قلب حضرت پیامبر
موالنــا مــی گوید چــون مردمــان طاقــت ارتباط

مســتقیم بــا وحــی و منبــع الهــی را ندارنــد،

انســان کامــل (پیامبــران) میــان او و حضــرت
حــق ،چــون آینــه واســط شــده اند.انســان
هــای ظاهــر بیــن چــون طوطــی تنهــا صــورت
ظاهــر انســان کامــل را مــی بیننــد و بــه جــان

اســت  .ایــن مفهــوم بــه گونــه ای در تضــاد بــا مفهــوم آینــه
در هنــر غــرب اســت.همان طــور کــه در فصــول بعــد بــه آن

پرداختــه در هنــر غــرب از جایــگاه کامــا متفاوتــی برخــوردار
اســت .اگرچــه آینــه بــه شــکل امــروزی اش ،عنصــری
وارداتــی از غــرب بــوده اســت ،امــا جایــگاه و مفهــوم آن در

ایــران ،ریشــه ای کهــن و عمیــق دارد.

او وقــوف نمــی یابنــد .از منظــر موالنــا هرچــه

از خاصیــت آینــه ،بــه عنــوان بازتــاب دهنــده و منعکــس کننده،

نــه از جانــب خــود.

گونــه ای کــه مــی تــوان اســتفاده از هرگونــه عناصــر بازتــاب

انســان کامــل مــی گویــد ،از جانــب حــق اســت،

یــک مفهــوم کلــی در فرهنــگ ایرانــی اســتخراج شــده اســت .به

آینــه در هنرهــای ســنتی ایــران ،نمــاد و نشــانه

دهنــده در معمــاری را دنبــال کننــده ی همیــن موتیــف در

ای از عالــم باالســت و خودنمــا نیســت  ،غیــر

نماســت و منیــت نــدارد و هنــری رحمانــی

رابطه آب و آینه:
یــار آینــه میبینــد وآب اســت دل مــا  -بیــدل
دهلــوی

آیینگــی و زاللــی و پاکــی آب از دیربــاز مــورد
ســتایش ایرانیــان بــوده و از گذشــتگان دور
همــواره در بناهــای مهــم و مذهبــی ایــران

جایــگاه ویــژه ای داشــته اســت .ایرانیــان

اعمــال مذهبــی خــود را بــا طهــارت بــا آب
شــروع مــی کننــد و حوضخانــه هــا و آب پــاک،
اجــزای جدایــی ناپذیــر عبادتگاههاهســتند.
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معمــاری دانســت.مانند آنچــه در حوضچــه هــای آب راکــد در
جلــوی بناهــای مذهبــی اتفــاق مــی افتد(.شهرســتانی شــیخی)

آب در قالــب رمــوز و نمــاد هــای مختلفــی به کار

نگارگــری ایرانــی رابطــه ی عمیــق بــا عرفــان و ادب پارســی

آب بــه قرابــت بســیار نزدیــک آن بــا آینــه برمــی

بهتریــن نمــادی کــه مــی توانــد عالــم مثــال را بازتــاب دهــد،

گرفته شــده اســت .بــا بررســی معانــی و مفاهیم
خوریــم .قبــل از اســام بــا تکیــه بــر آییــن
ودایــی ،آب نمــاد آفرینــش حیــات بــوده اســت

و بعــد از اســام ،تشــابه بســیاری در بــه کار

گیــری نمادیــن ایــن عنصــر بــا هنرهــای پیــش
از اســام دیــده مــی شــود .بــا ظهــور اســام،

آب نــزد ایرانیــان بــا حفــظ تــدaاوم معنایــی آن
در گذشــته نمــاد آگاهــی و حیــات بخشــی پاکــی

و طهــارت و انســان مومــن اســت .ایــن مفهــوم

بســیار نزدیــک بــه مفاهیــم برداشــت شــده از
آینــه مطابــق آنچــه ذکــر شــد ،مــی باشــد .
بیشــترین جلــوه هــای ایــن رمــوز در نقاشــی و

نگارگــری ایرانــی مشــاهده مــی شــود.

برقــرار مــی کنــد و بــا تاکیــد بــر خاصیــت آیینگــی آب ،آن را

معرفــی مــی نمایــد .آب در معمــاری ایرانــی عنصــری اســت

کــه در آب انبــار هــا و ســقاخانه هــا بیشــترین نمــود را دارد
در ایــران قبــل از اســام ایرانیــان آب را جســنجو مــی کردنــد

و در کنــار آن ،ســکنی مــی گزیدنــد و بعــد از اســام ،ایرانیــان

بــا شــناخت قوانیــن فیزیــک و هندســه ،آب را بــه معمــاری
وارد کردنــد و بــا بهــره گیــری از هندســه ،بــه آن شــکل دادنــد.

مرکزیــت و محوریــت در معمــاری ایرانــی از آب شــکل مــی
گیرد.مرکزیــت آب در دوران قبــل از اســام از معبــد آناهیتــا

و آتشــکده آذرگشنســب شــروع شــد و پــس از آن ،آب چنــان
وارد ســاخت و ترکیــب بناهــا شــد کــه عمــ ً
ا نمــی تــوان آن

را از فــرم ســاخته شــده جــدا کــرد.آب در مســاجد ایرانــی

بــه اشــکال متفاوتــی ظاهــر مــی شــود(.صارمی  ،احمــدی )93،

پایاب (آب روان)
آب نمای مرکزی میان سرا (آب راکد)
حوض پیشخان (آب راکد)
سنگ آبه ورودی ( آب راکد)
فواره (آب به صورت عنصرجوششی)
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پادیاوهــای قبــل از اســام بــا حفــظ ویژگــی هــای شــان
در مســاجد ،نقــش وضوخانــه هــا را عهــده دار شــدند و
تمــاس بــا آب در بــدو ورود بــه مســجد ،آرامــش الزم را
بــرای نمازگــزاران تامیــن مــی کنــد .آب ،نمــاد مــرگ و
زندگــی اســت و ماننــد پلــی میــان دنیــای زمینــی و عالــم
متافیزیــک عمــل مــی کنــد .مشــابه نقشــی کــه موالنــا بــه
آینــه مــی دهــد؛ پلــی میــان ذات حــق و انســان.همچنین
آب راکــد در مرکــز میــان ســرا ،نمــاد پاکــی و صفــای
دل انســان مومــن اســت .امــا شــاید مهــم تریــن تمثیلــی
کــه آب در معمــاری ایرانــی دارد ،دنیــای دیگــری باشــد
کــه جســم قــادر بــه گــذر از آن نیســت  .ریشــه ی ایــن
برداشــت را مــی تــوان در فلســفه ی مالصــدرا و عرفــان
موالنــا جســتجو کرد.اســتفاده از آب در بــدو ورود بــه
بنــا انســان را بــه پاکــی و خلــوص دعــوت مــی کنــد.
ســاخت اســتخر و حــوض و آب نمــا و بــه کار بــردن
آینــه در تزییــن بنــا نمــی توانــد بــا بــاور ایرانیــان
گذشــته بــی ربــط باشــد.هنرمندان ایرانــی بــا اســتفاده
از آب و آینــه بــا ایجــاد جلــوه هــای زیبــا ،مخاطبیــن
خــود را بــه زیبایــی عمیــق و درونــی و معنــوی فــرا
مــی خواننــد.آب و آینــه در معمــاری ایــران هرگــز متعلق
بــه زمــان و مــکان خاصــی نیســت و هرگــز گسســته
نمــی شــود .همــان طــور کــه « آبــی کــه در دریاچــه
آذرگشنســب مــی جوشــد ،دوبــاره در حــوض مســجد
شــاه نمایــان مــی شــود و آبــی کــه در معبــد آناهیتــای
بیشــاپور جــاری مــی شــود ،دوبــاره از فــوراره هشــت
بهشــت فــوران مــی کند(».صارمــی ،احمــدی)93،
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رابطه ی نور و آینه

نور دل خواهی هب فکر ظاره آرایی مباش
نق
جوشزن گاراستوبس شون گارآینه
تعامل معنوی نور و آینه :

تکامــل پدیــده هــا در اثــر دگردیســی مــاده بــه نــور

اتفــاق مــی افتــد و آینــه نــور مــی شــود .گــوی تصاویــر

منعکــس شــده در آینــه و آب بــا نــوری ســحرآمیز

روشــن مــی شــوند و تصویــر گنبدهــا و دیوارهــا در
آینــه بازتابیــده و آمــاده ی اعتــا بــه نــور مــی شــوند

(اردالن )80 ،آینــه کاری هــای پــر ظرافــت بــا بــه کارگیر

نظــم و هندســه در فضــای داخلــی بنــا ،فضاهــای
پرتاللــو و درخشــان بــه وجــود مــی آورنــد .آینــه هــای

بــرش داده شــده نــور را بارهــا و بارهــا منعکــس مــی

کننــد و فضــا بــه گونــه ای خیالــی و رویایــی مــی شــود.
(صارمــی  ،احمــدی )93،اســتاد کاران ایرانــی گویــا بــا

بازتــاب پیاپــی نــور بــه دنبــال ایجــاد ادراک باورهــای

مربوطــه در مخاطــب خــود بــوده انــد ...از نظــر
ایرانیــان قبــل از اســام ،اهورامــزدا بارقــه ای را بــر

زمیــن تابانــد تــا مردمــان از اهریمــن در امــان بماننــد.

قــرآن صراحتــا خداونــد را نــور معرفــی کــرده اســت.

(صارمــی  ،احمــدی )93،

بــه کار گیــری آینــه هــای شکســته ،آن طــور کــه بعــدا
بــه آن پرداختــه خواهــد شــد دالیــل اقتصــادی داشــته
اســت ،امــا در کنــار آن ،بــه مفاهیــم عمیقــی بــر مــی
خوریــم .همــان گونــه کــه در تاالرهــای آینــه پیداســت،
آینــه هــای شکســته جز نــور و رنــگ تصویر مشــخصی
را بازتــاب نمــی دهنــد ،بــه نوعــی ایــن مســاله را شــاید
بتــوان بــه ایــن باورکــه خداونــد ،نــور آســمان و زمیــن
اســت مرتبــط دانســت .اســتاد کاران ایرانــی در واقــع
بــه دنبــال بازتــاب واضــح و ظاهــری عناصــر نبودنــد،
بلکــه مــی خواســتند تنهــا بــا بازتــاب نــور ورنــگ بــه
گونــه ای بــه برداشــتی انتزاعــی از عناصــر برســند؛ بــه
نحــوی کــه آنچــه در عالــم مثــال اتفــاق خواهــد افتــاد
را بــرای مخاطبیــن خــود تداعــی کننــد .در عیــن حــال،
ادراک مخاطــب معمــاری در آینــه خانــه هــا جــز نــور
و رنــگ چیــز دیگــری نیســت .ایــن امــر ،مســلما بــا
باورهــای ایرانیــان بــی ارتبــاط نیســت و یقین ـ ًا اتفاقــی
نبــوده اســت.

چم
ره اپره دلم نی از ن گاه توست
آینه چون شکسته شد آینه خاهن است

تعامل فیزیکی نور و آینه:

ایرانیــان بــا بهــره گیــری از دانــش ریاضیــات بــا بــرش
دادن آینــه هــا و چســباندن آگاهانــه ودقیــق آن هــا
درکنــار هــم ،پایــه گــذار هنــری شــدند کــه بهتریــن

بارتابــش پیاپــی در آینــه خانــه هــا نــور بیشــتری را
وارد فضــا مــی کــرد و درخشــش گهــر گونــه بــه دیــوار
هــا مــی داد .در ادامــه ،ایرانیــان آینــه را بــا هنــر مقرنــس
کاری کــه پیشــینه ای بســیار دیریــن در معمــاری
ایرانــی دارد ،ترکیــب کردنــد .زیــرا اســتاد کاران ایرانــی
دریافتنــد بــرای آن کــه بهتریــن بازتــاب و شکســت نــور
حاصــل شــود ،بایــد از قوانیــن هندســه پیــروی کننــد.
ماننــد آنچــه در گــره چینــی هــا و مقرنــس هــا ســال
هــا قبــل در معمــاری ایرانــی مــود اســتفاده قــرار گرفتــه
بــود ،هنــر آینــه کاری ایرانــی پدیــد آمــد( .مصلحــی )93 ،
در آینــه کاری هــای ایرانیــان ترکیبــی از آینــه هــای
بــزرگ و کوچــک اســتفاده شــده اســت .ایــن ترکیــب بــه
پخــش هــر چــه بهتــر نــور در فضــا مــی کنــد و در عیــن
حــال ،نورپــردازی بــا آینــه هــای ریــز در تــراز چهــره
افــراد بــه گونــه ای ســت کــه فــردی کــه خــود را در آینه
مــی بینــد ،برخــاف نورپــردازی از بــاال کــه روی بینــی
و پیشــانی و دور چشــم ســایه مــی افکنــد ،تنهــا اثــر
محــوی از ســایه بینــی در بازتــاب آینــه مشــاهده مــی
شــود .ایــن پدیــده در نورپــردازی اللــه هــای روی رف
هــا نیــز مشــاهده مــی شــود(.مصلحی )93 ،
قــاب بنــدی هــای پاییــن پنجــره و ترکیــب شیشــه هــای
رنگــی بــاالی پنجــره در ایــن فضــای آینــه خانــه هــا نور
رنگــی زیبایــی را بــه داخــل فضــا مــی آورد و گونــه ای
نورپــردازی بــا نــور روز محســوب مــی شــود .زاویــه
ی نــور طبیعــی در طــول روز تغییــر مــی کنــد و نــگاره
هــای گوناگونــی بــر کــف و جــداره هــا ایجــاد مــی کنــد،
بــه گونــه ای کــه مــی تــوان گفــت در هیــچ ســاعتی از
روز ،تصویــر فضــا ثابــت نیســت و هــر ســاعتی از روز
اتــاق چهــره ای منحصــر بــه فــرد دارد.
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آنچهردآینهجوانبیند ریپ ردخشتخامآنبیند
رابطه ی خشت و آینه

منظــور از خشــت در اینجــا لوحــه هــای آهنیــن اســت ،آینــه
هــای ایرانــی در گذشــته فلزیــن بودنــد و لوحــه هــای آهنین
بــا پــردازش هایــی کــه مفصــا بــه آن پرداختــه خواهد شــد،
بــه آینــه مبــدل مــی شــدند.گونه ای تضــاد در بیــن ایــن دو
عنصــر در میــان ادبیــات و هنــر معمــاری دیــده مــی شــود.

خشتداغ یستعمارتگ
دلییکدیواراست
خاهنرآیینه

در عیــن حــال ،خشــت اســت کــه بــا پــردازش آینــه مــی
شــود و بــه گونــه ای وحــدت را یــادآوری مــی کند.لوحــه
هــای آهنــی را بســیار صیقــل مــی دادنــد تــا شــفاف و
درخشــان گــردد و آینــه درونــش نمایــان گردد.ماننــد
انســانی کــه ذاتــش را از رنــگ و زنــگ پــاک مــی کنــد ،بــه
مقــام بــی رنگــی مــی رســد.

منردونخشتدیدماینهکقردضاآیینهعیانشدرمتورا

هــم نشــینی ایــن دو عنصــر نــه تنهــا در اشــعار و بلکــه در
معمــاری نیــز بــه گونــه ای تضــاد و تباییــن را مــی رســاند.

م
ش
ک
عب
لهکرگدددلهب رتآشنا
ب یفنا 
کس
چش
ماینآیینهراخا ترخودتوتیاست
رابطه ی خاکستر و آینه

قبــل از اختــراع آینــه هــای شیشــه ای ،آینــه هــا از جنــس
فلــز ســپیدروی بودنــد و زنــگار مــی گرفتنــد .بــرای پــاک
کــردن زنــگار از آینــه از خاکســتر بهــره مــی جســتند .لــذا
در اشــعار لطیــف پارســی بــا قرابــت و هــم نشــینی ایــن دو
عنصــر مواجــه مــی شــویم .خاکســتر گاهــی نمــاد فقــر و
رنجــی اســت کــه عــارف ســالک در آخریــن مرحله ســیرش
یعنــی عجــز بــا آن مواجــه مــی شــود« .آینــه ی فقیــر ،جــود
و بخشــش را منعکــس مــی کنــد»
آینه و باور عوام

بخت آيينه ندارم هك رد او مي نگري
خاك بازار نيرزم هك رب او مي گذري
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از آينــه در آرايــش ،جادوگري،طلســم و يــا معالجــه امــراض
اســتفاده مــی کردنــد و آن را نشــان بخــت اقبــال مــی داننــد.
خانــه ی تــازه عروســان را بــا آینــه و شــمعدان زینــت مــی
دهنــد و آینــه ی شکســته را شــوم و بدیمــن مــی داننــد .بــر
آینــه هــای فلــزی ادعیــه و نقــوش مقــدس کنــده کاری مــی
کردنــد .البتــه ایــن عمــل در اروپــا نیــز موســوم بوده اســت.
در اشــعار معاصــر و نــو ایــن مفاهیــم بیشــتر بــه کار
گرفتــه شــده انــد ،مثــل آنچــه در داســتان آینــه ی شکســته
از صــادق هدایــت مــی خوانیــم کــه بعــد از شکســته شــدن
تصادفــی آینــه ای ،بخــت زوج جــوان گــره مــی خــورد.
آینــه نشــانگر خاطــرات و یــادگار یــار اســت و همیشــه بــا
معشــوق هــم نشــین بــوده اســت .ایــن مفهــوم رادر شــعر
نــو «فرخــزاد» بــه نــام« آینــه ی شکســته » مشــاهده مــی
کنیــم .مفهــوم شکســتگی آینــه بــه دنبــال واردات آینــه
هــای بلوریــن ونیــزی بــه فرهنــگ و هنــر ایرانــی وارد شــد،
در صورتــی کــه آینــه هــا را در گذشــته زنــگار مــی رفتنــد.
اکنــون بــا بینشــی کلــی نســبت به مفهــوم و حکمــت موتیف
آینــه بــا بررســی اجمالی اشــعار پارســی و بعضـ ًا نگارگری
و نقاشــی ایرانــی مــی تــوان تحلیــل عمیــق تــر و جامــع تری
نســبت بــه هنــری کــه مبــدع اش ایرانیــان بودند  ،داشــت.
مفهــوم آینــه در هیــچ فرهــگ دیگــری بــه ایــن انــدازه مــورد
توجــه قــرار نگرفتــه و بســامد معنایــی نداشــته اســت.
همچنیــن در هیــچ فرهنگــی نمــی تــوان چنین جایــگاه رفیعی
بــرای آینــه یافت.ایــن موتیــف و هنرهــای وابســته بــه آن،
کامــا ایرانــی هســتند و میــراث تفکــرات عمیــق اندیشــمندان
و حاصــل نبــوغ اســتاد کاران ایرانــی اند.بــا بررســی مجــدد
و دقیــق ایــن موتیــف و بــا در نظــر گرفتــن ســیر تکاملــی و
سرگذشــت آن ،مــی تــوان دوبــاره ایــن هنــر را احیــا کــرد
و همــان طــور کــه در گذشــته ایــن عنصــر بــا اندیشــه
هــای زمــان خــود هــم گام بــوده ،امــروز نیــز بــا ریشــه در
باورهــای گذشــته ،همــگام بــا اندیشــه و تکنولــوژی روز بــه
کار گرفتــه شــود.

فهرست منابع
1-

1سمســار ،محمدحســن ،آیینــه و سرگذشــت آن ،مجلــه هنــر و مــردم ،
1371

2-

2زارعــی ابراهیــم  ،معمــاری در ســرزمین هــای اســامی  ،چــاپ اول ،
همــدان  ،انتشــارات دانشــگاه بوعلــی ســینا1391،

3-

3الکســاندر کریســتوفر ،سرشــت نظــم ســاختارهای زنــده در معمــاری
جلــد اول پدیــده حیــات  ،چــاپ دوم  ،تهــران  ،انتشــارات پرهــام نقــش،
1390

4-

4اردالن نــادر  ،بختیــار اللــه  ،حــس وحــدت نقــش ســنت در معمــاری
ایرانــی  ،چــاپ دوم ،تهــران  ،علــم معمــار رویــال1380 ،

5-

5آنتوندیــاس آنتونــی ســی  ،بوطیقــای معمــاری راهبردهای محســوس
بــه ســوی خالقیــت در معمــاری ،جلــد دوم  ،چــاپ هشــتم ،تهــران
،سروش(انتشــارات صــدا و ســیما)1381 ،

6-

6نوائیــان ، ,آینــه هــای فلزی ،همایــش ملــی تالــش شناســی،
رشــت ،اداره کل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری گیــان
1394،

7-

7صارمــی ،حمیدرضــا  ،احمــدی فاطمــه ،حکمــت آب و آینــه در هنــر و
معمــاری اســامی ،همایش ملــی معمــاری ،عمــران و توســعه نویــن
شــهری ،تبریــز ،کانــون ملــی انجمنهــای صنفــی مهندســان معمــار
ایــران1393 ،

 8شهرســتانی محمــد حســن  ،شــیخی علیرضــا ،جلــوه هــای هنــری آینــهدر مثنــوی معنــوی  ،شــماره دوم مجلــه ویــژه هنــر و دینــی1390 ،
9-

9حائــری محمدرضــا ،ســقاپور حمیــد و شــاه امیــری ســیده زهــره ،
نقــش تناســبات و محــل قرارگیــری آینــه هــا بــر کیفیــت فضایــی-
نمونــه ی مــوردی خانــه نارنجســتان قــوام شــیراز ،همایش تخصصــی
روشــنایی و نورپــردازی ایــران ،شــیراز1392 ،

10-

1مصلحــی ،حمیــد ،بازتابــش نــور در معمــاری ایرانی ،همایــش
تخصصــی روشــنایی و نورپــردازی ایــران ،شــیراز 1392 ،

11-

1عنبــری یــزدی فائــزه ،هندســه نقــوش  ،تهــران :شــرکت چــاپ و نشــر
کتــاب هــای درســی

12-

1پیرنیــا ،محمدکریــم ،نــوار هــای صوتــی دآمــوزش درس هــای معمــاری
ایرانــی1394 ،

w w w . a t e c - i r .c o m

ATEC QUARTERLY
FALL 2018

55

مقاله

مدیریت بحران

مهدی جمالی راد

کارشناس صنایع  -برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

Mehdi Jamali Rad
Industrial Eng. Planning and systems analysis

ســاده تریــن تعریــف از مدیریــت بحــران ،عبــارت از مجموعــه ی اقدامــات و راه حــل هایی اســت که
یــک ســازمان در رویارویــی بــا بحــران بــه منظــور کاهــش ابعــاد مشــکالت پیــش آمــده بــه کار می
گیــرد و در ایــن زمینــه تــا زمــان بازگشــت به شــرایط عــادی ،کنتــرل های الزم را به شــکل مســتمر
صــورت مــی دهد.
شاید در ابتدا الزم باشد بدانیم بحران چیست و چه ویژگی هایی دارد :
بحــران را درقالــب هــای گوناگــون مــی تــوان تعریــف نمــود ،ولــی آنچــه کــه در ذهــن جامعــه
مشــهود و تعبیــر مــی شــود یــک
فشــار مضاعــف روانــی و اجتماعی
بــوده کــه منجــر بــه شکســته
شــدن روندهــای متعــارف و جاری
اجتمــاع ،ســازمان یــا حتــی یــک
خانــواده مــی شــود .از ویژگــی های
بحــران ،بعضــ ًا غیــر قابــل پیــش
بینــی بــودن آن بــا آثاری مخــرب و
ماهیــت اســتهالک و تاثیــر طوالنــی
اســت .در شــرایط بحرانــی تصمیــم
گیــری هــا ســخت و در زمانــی
محــدود صــورت مــی پذیــرد و
معمــو ً
ال اطالعــات مــورد نیــاز تصمیــم گیرنــدگان بر اســاس شــرایط و ابعــاد مختلف بحــران کامل
نمــی باشــد در ایــن شــرایط ،نقــش مدیریــت در مواجهــه بــا آن و ایجــاد ســاز و کار و اقداماتی جهت
کنتــرل و بــه حداقــل رســاندن تاثیــر بحــران بــر ســازمان پر رنــگ بــوده ،تصمیم گیــری هــا در این
مقطــع میبایــد بــه دور از جزیــی نگــری و بــا اعمــال نظــرات افــراد درون و بــرون ســازمانی آشــنا
بــه مجموعــه بــرای انتخــاب بهتریــن راه حــل و انجــام بــه موقــع آن ،جهــت کنتــرل ســریع بحــران
باشــد.
در گذشــته ای نــه چنــدان دور ،نگرشــی ســنتی بــر مدیریــت بحــران حکمفرمــا بــود و آن ،یافتــن
راهــکار ،صرفـ ًا در حیــن یــا پــس از وقــوع بحــران و مختــل شــدن امــور و فقط به جهــت جلوگیری
از خرابــی و خســارت بیشــتر صرفـ ًا صــورت مــی گرفــت کــه این شــیوه اصــو ً
ال متضاد بــا تعریف
مدیریــت بحــران می باشــد.
امــا در رویکــردی نویــن ،مدیریــت بحــران بــه مجموعــه ای از طــرح هــا و اقدامــات پیــش گیرانــه ی
قبــل از وقــوع بحــران و پیــش بینــی و برنامــه ریــزی جهــت کنتــرل آن اطــاق مــی گــردد ودر ایــن
راســتا :
ـ پیش بینی و بررسی نقاط آسیب پذیر
ـ تهیــه ی برنامــه ی اقتضایــی (کوتــاه مــدت و دوره ای) جهــت آمادگــی بــرای مواجهــه
شــدن بــا بحــران
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ـ تکمیــل برنامــه هــا و رویکردهــا بــا راســتی آزمایــی در یــک جامعــه کوچــک آمــاری درون ســازمانی از اولویــت
هــای مهــم برنامــه ریــزی جهــت رویارویــی بــا بحــران مــی باشــد.

شایدباخواندنمطلبفوق ،اینپرسشدرذهنمخاطبمطرحشودکهآیابحرانقابلبرنامهریزیاست؟!
در برنامــه ریــزی راهبــردی ،مهــم تریــن رکــن برنامــه ،عوامل محیطی و بیرونی اســت*که مهــم ترین تاثیــر را در رفتار یک ســازمان
مــی توانــد داشــته باشــد ،در شناســایی و دســته بنــدی ایــن عوامــل ،معمــوال از مــدل  PESTELاســتفاده مــی کننــد .در این مــدل از
تاثیــرات کالن سیاســی ( تحریــم هــا ،تغییرات مســئوالن رده باالی کشــور ) ،تاثیــرات کالن اقتصادی ( نوســانات نرخ ارز ،مــواد اولیه،
نــرخ تــورم ) ،تاثیــرات کالن اجتماعــی ( تغییــر بافت های فرهنگی و اجتماعی و الگوهای رفتاری مشــتری )  ،تاثیــرات کالن تکنولوژی
( وضعیــت فنــاوری ،تحقیــق و توســعه ،تغییــرات میزان دسترســی بــه تکنولــوژی) تاثیــرات کالن عوامل محیطی ( مانند ســبک های
رهبــری ،نگــرش کارکنــان ،مدیریــت منابــع ) ،تاثیــرات کالن قوانیــن ( تغییرات قوانین عمومــی مقررات حاکــم بر صنعت و صــادرات،
بــر هــم خــوردن قوانیــن بــازار داخلــی ) بــرای برنامــه ریــزی و مدیریت بحــران ها اســتفاده می شــود.
تصمیم درست و اقدام به موقع می تواند یک سازمان را از پرتگاه به تعادل و بهبود تدریجی شرایط بحرانی سوق دهد
نتیجه گیری این که :

*

بحــران قابــل پیــش بینــی نیســت ،ولــی بــرای مواجهــه بــا آن ،مــی تــوان برنامــه ریــزی کــرد تــا از شــدت و آثــار مخــرب
آن کاســته شــود  .مدیریــت بحــران بــا شــناخت صحیــح و دقیــق از عوامــل موثــر در بــروز یــک بحــران ســازمانی و
درکــی صحیــح از شــرایط حــال و آینــده ،بحــران هــای قریــب الوقــوع را پیــش بینــی و شناســایی نمــوده و برنامــه
ریــزی و اقدامــات پیــش گیرانــه را تدویــن و اجرایــی مــی نمایــد.
مــدل تجزیــه و تحلیــل PESTELابــزاری اســت کــه کمــک میکنــد تــا محیــط خارجــی کس ـبوکار خــود را از لحــاظ
سیاســی ( ،)Politicalاقتصــادی( ،)Economicاجتماعــی( )Socioculturalو تکنولوژیکــی( )Technologicalبررســی کــرده
و درک بهتــری از محیــط خارجــی کس ـبوکارمان داشــته باشــیم.
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شت در

دانه در

نارهای
چله می رسد ،ا ی شود
یخته م
ز که به
ه ها می
رخی ر
پایی
ن جوج
س
ل
گ
ع شمرد
سه های
د و موق
کا
می رس
به چله
پاییز
ی شود
آغاز م
شود
دوباره
 ،اما تو
عاشقی
ی رسد
و فال و
پایان م
حافظ
شقی به
صل عا
سد و ف
و همان
دا می ر
می کنی
یل
ی آغاز
ی ارزد
ه نشین
سال م
چل
به صد
آور می
طوالنی،
ن را یاد
قیقه ی
های ما
یک د
داشتن
دوست
ک دقیقه
همان ی
فرصت
مه چیز
برای ه
شود
ک دقیقه
انداز ی
مان می
داشتن
یاد
دوست
ن ،برای
هست
زو کرد
رای آر
ب
عاشقی،
م ماندن
برای
کنار ه
ت باشی
 .برای
عزیزان
.
زندگی .
ی کنار
برای
صت دار
شتر فر
قیقه بی
یک د
بداری
دوست
و
گر نگاه
جور دی
ی
ز
ر
شق بو
نیا را و
وع
شود د
یقه می
ن یک دق
با هما
به انتها
کرد
یا بهتر،
ی رسد
ز راه م
یلدا ا
مبارک
یلدا

تینا بدیع
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ـه اش
رین

ست . . .
رات دی
در راه ا
و خاطـ
یلدا
ـی هـا
م زیبای
ا
ـ
بـا تم
و پیـر
ـال
یلـدا اس ـت.
ـه تـا میانس شـب به
زدی ـک
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ن
ن
دک و جـوان گ ـم انتظـار ای بی ک ـه
ن ،چش
و
ند .ش ـ
ـ
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ا
م،
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ت
ل
د
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ـ
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د
ـ
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س
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م
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ـ
ـ
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ن کـه
ه
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ی
س
م قاطـ
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هـ
ـ
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ـ
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ن
چ
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ثنا حقیقی
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