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ــك  در  ســال 1360 در   ــاور  آت ــين  مش  مهندس
ــت  ــه ثب ــماره 42696 ب ــه  ش ــيس  و  ب ــران  تأس ته
رســيده اســت ابتــدا درحــوزه معمــاري و شــهر 
ــرور  ــه م ــود و ب ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــازي فعالي س
ــه اي و  ــت حرف ــال فعالي ــدود 37 س ــرف ح ــان ظ زم
انجــام قریــب از1600پــروژه در قالــب 600 قــرارداد 
خدمــات مهندســي، ســازمان خــود را تبدیــل بــه یــك 
ســازمان خدمــات مهندســي نمود كــه در كليــه زمينه 
هــاي مطالعاتــي و طراحــي بصــورت خــود كفــا عمل 

مــی نمایــد.

بخشــهاي مختلــف فعــال شــركت كــه زیــر پوشــش 
مدیریــت دفتــر مركزي فعاليت مــي نمایند عبارتنــد از:
-آتــك  تجهيــزات(  و  )برقــی  تأسيســات  آتــك 
ــك  تأسيسات)تأسيســات مکانيکــی( آتــك ســبز - آت
ســازه - آتــك انــرژي هــاي نــو - آتــك اصفهــان - آتك 
گيــان - آتــك كيــش - آتــك خراســان - آتــك بوشــهر 

 

 سهامداران و مديران کنونی مهندسين مشاور آتک :
 مهندس عزت اله خواجه نوری            رئيس هيئت مديره 

مهندس محمد فرشاد کاوه پيشه           مديرعامل و عضوهيئت مديره
 مهندس جهانگير صفاوردي                 نايب رئيس هيئت مديره

 مهندس  حسن ميرمحمدی                    عضو هيئت مديره     
 مهندس مريم  حجت                               عضو هيئت مديره

 مهندس آرش  ابراهيمی فخار               عضو علي البدل هيئت مديره
 دکتر منصور صميمی                            عضو علي البدل هيئت مديره
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ســی و هشــتمين ســال فعاليــت حرفــه ای آتــک در 
شــرايطی آغــاز می شــود کــه فشــاراقتصادی بــر پيکره 
بخــش خصوصــی و بــه ويــژه مهندســان مشــاور، مدت 
هاســت روزهــای ســختی را بــرای آن هــا رقم زده اســت. 
ايــن قشــر حرفــه ای از جامعــه کــه وظيفــه فکرکــردن و 
ــی  ــی و زيربناي ــای عمران ــرای کاره ــوراک ب ــد خ تولي
کشــور را بــه عهــده دارد، بــه شــدت تحــت فشــار اســت 
و شــوربختانه در اوج مظلوميــت و بــی هيچ پشــتيبانی 
ــردان  ــد دولتم ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب ــی گذران روزگار م
ــن  ــکالت اي ــه مش ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــت چندان فرص
ــار  ــی از اقش ــل توجه ــروه قاب ــه گ ــه ای ک ــش حرف بخ
ميانــه جامعــه را بــا خــود دارد، پيــدا نمــی کننــد و بــه 
ــه  ــند ک ــی باش ــود م ــکالت خ ــاير مش ــار س ــدری دچ ق
پرداختــن بــه مشــکالت ايــن گــروه را بــه وقتــی ديگــر 
ــه  ــاوری ب ــدان ب ــم چن ــايد ه ــد و ش ــرده ان ــول ک موک
عملکــرد ايشــان و نيــاز مملکــت بــه انديشــمندانی از اين 

دســت نمــی بيننــد. 

در ايــن بــاره بســيار مــی تــوان گفــت و نوشــت کــه هــم 
از حوصلــه ايــن ســخن بــه دور اســت و هــم بــه ســبب 
ــده مــی  ــا، خوانن محدوديــت هــای مطالــب فصلنامــه م
توانــد بــه مطالــب ارزشــمندی کــه در ســاير نشــريات 
تخصصــی و از جمله شــماره تابســتانی نشــريه جامعه 

مهندســان مشــاور درج شــده اســت، مراجعــه نمايــد.

وامــا مــا چــه بايــد بکنيــم تــا بقــای خــود را حفــظ کنيم؟ 
معمــوالً در شــرايط دشــوار افــراد و گــروه ها بــه يکديگر 
نزديــک تــر مــی شــوند و کوشــش مــی کننــد تــا بــا هــم 
ــم  ــد و ه ــاال ببرن ــود را ب ــل خ ــوان تحم ــم ت ــی، ه افزاي
ــر  ــی قدرتمندت ــود را از موضع ــای خ ــته ه ــان خواس بي
ــن  ــن نزديکــی و اي ــه گــوش دولتمــردان برســانند. اي ب
وحــدت در بيــن مهندســان مشــاور وجــود نــدارد و يــا 
بســيار ضعيــف اســت. الزم اســت تــا بــا هــم انديشــی 
و همراهــی، امــکان ايــن وحــدت و يکپارچگــی در طــرح 
ــر ايــن  ــم. در غي ــی را مطــرح کني خواســته هــای اصول
صــورت، همــان گونــه کــه بدنــه اکثــر مشــاوران طــی چند 

ســال اخيــر نحيــف تــر و آســيب پذيــر تــر شــده اســت،

 بقيــه تــوان مــان نيــز بــه تحليــل خواهــد رفــت. یادمــان 
ــاور  ــان مش ــه مهندس ــای جامع ــط اعض ــه فق ــد ك باش
ــاس  ــر اس ــان، ب ــان و وابستگانش ــه كاركن ــامل هم ش
یــك تخميــن ســاده، چيــزی نزدیــك بــه 70 هــزار 
شــاغل را ارتــزاق مــی كنــد. تحليــل رفتــن تدریجــی و 
تعطيلــی ایــن جامعــه حرفــه ای، یعنــی بيــکار شــدن این 
افــراد و افزایــش آن هــا بــه پيکــره كل جامعــه كــه بــه 
هرحــال ناگزیرنــد پاســخگوی حداقــل نيازهــای خــود و 
خانــواده هــای شــان باشــند. پيــش بينــی آســيب هــای 

اجتماعــی ناشــی از ایــن امــر چنــدان مشــکل نيســت.

دولــت مــی توانــد و از او انتظــار مــی رود كــه عليرغــم 
بحــران اقتصــادی كشــور ) كــه بــه هميــن ســبب نيــز 
بودجــه طــرح هــای عمرانی در بودجه ســال 97 كشــور 
بســيار پایيــن اســت(، از آنجــا كــه اعتبــار الزم بــرای 
فعاليــت هــای مشــاوره در قيــاس بــا كارهــای اجرایــی 
ــا اختصــاص بودجــه الزم  ــدک مــی باشــد ب بســيار ان
ــن آن  ــی، ضم ــی و طراح ــای مطالعات ــروژه ه ــرای پ ب
كــه تعــداد كثيــری از مهندســان مشــاور را از بحــران 
ــد در  ــی كــه مــی توان ــه ســبب زمان دور مــی ســازد ب
اختيــار آن هــا بگــذارد ایــن امــکان را فراهــم آورد تــا 
مطالعــات، بــا زمــان كافــی و بــه نحــو مطلــوب انجــام 
ــم شــدن شــرایط  ــان فراه ــل در زم ــا از تعجي شــود ت
اقتصــادی بــرای اجــرای پــروژه هــا) كــه بســيار هــم 

معمــول اســت( احتــراز گــردد.

الزم مــی دانــم آغــاز ســومين ســال انتشــار 
فصلنامــه مــان را کــه مقــارن با ســالروز تاســيس 
شــرکت مــی باشــد بــه همــه همــکاران گرامــی در 
آتــک و بــه ويــژه دوســتانی کــه فصلنامــه خــود 
ــد  ــوده ان ــاری نم ــته ي ــال گذش ــول دو س را در ط
تبريــک و تهنيــت بگويــم و آرزو کنــم کــه انتشــار 
فصلنامــه شــماره بــه شــماره پربارتــر گــردد و 
بتوانــد ســاليان طوالنــی در کنــار فعاليــت هــای 

شــرکت بــه حيــات خــود ادامــه دهــد. 
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Mohammad Hassan Badiee
M. Arch.

محمد حسن بديع
کارشناس ارشد معماری
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در ســومين ســالگرد انتشــار فصلنامــه آتــک، ايــن بــار چهــره ای را برُگزيــده ام تــا در قــاِب ايــن 
ــی و  ــد جوان ــم عه ــتان قدي ــکاران و دوس ــاران و هم ــا ي ــانم و ب ــی از او را بنش ــه- يادنمائ صفح
جوانــان نوآشــنا از او و چهــرة ی چهــار ُســويه اش، چنــد کالمی چاشــنی کنــم با فراغــت و آميخته 

بــا مِهــر و رفاقــت.

آن طــور کــه خــودش می گويــد- بــه ثبــت شناســنامه ای »هوشــنگ اميــر اردالن«- در مجامع علمی 
و دانشــگاهی »اميرهوشــنگ اردالن« و در محافــل هنــری و ادبــی »هوشــنگ مِهــر اردالن« صدايــش 
می زننــد و تخّلــص و     شناســة ی ادبــی و هنــری اش را بــا نــام خانوادگــی اش می آميزنــد و او، 

ايــن نــام و نشــان را بيشــتر می پســندد و بــه خــود نزديــک تــر می دانــد.

ديــدار بــا »اردالن« و ايــن درخواســت را کــه شــمارة ی دهــم فصلنامــه بــه معّرفــی او اختصــاص 
يابــد، از يــاد نمی بــرم؛ دگرگونــی و بهــم ريختگــِی چهره اش تماشــائی بــود، گوئــی کاری غيرممکن 
ــت و  ــرد و نمی پذيرف ــاده ام، نمی خواســت بپذي ــر دوش او نه ــاری ســنگين ب از او خواســته ام و ب
همــکاران ديگرمــان را نــام می بــرد، ُمصّمــم بــودم او را بــه راه آورم، گفته اند: »خواســتن توانســتن 
اســت«، مــن خواســتم و توانســتم، اصــرار مــن ّســد مقاومــت او را در هــم شکســت. باالخــره بــه 
ُحرمــت بيــش از 15 ســال حضــور در خانــواده آتــک و يــا بــه قــول خــودش: »ايــن خانــه دّوم«- 

َســر بــه زيــر و سپاســگزار پذيرفــت.

از چنــد وجهــی بــودن و ويژگــی شــخصيت او پرســيدم و خط و ربــط و فصل مشــترک هنرهايش 
بــا معمــاری و از او خواســتم بــا کالم و ادبّيــات آشــنايش از خــود بگويــد، ُرخصــت خواســت تــا 
بــه جــای گفتــن، نوشــتاری را جايگزيــن کنــد. متــن زيــر، بازيــاب يادداشــت اوســت کــه بی کــم و 

کاســت، آن را دســتماية ی ايــن گــزارش قــرار می دهــم ... بخوانيــد.

چهار سوی یك چهره
 یادنمایی از مهندس پياده ی آتك

 

Mohammad Hassan Badiee
M. Arch.

محمد حسن بديع
کارشناس ارشد معماری
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)فخــر  اردالن«  »غامرضــا  ارشــد  فرزنــد  اردالن«  »عزیــزاهلل 
ــك(  ــال المل ــاری« )كم ــد غّف ــزرگ »محم ــاش ب ــا نق ــه ب ــك( ك الممال
دوســتی و معاشــرت داشــت و چهــره ی نقاشــی شــده از او بــه 
بــود. و خانــدان  افتخــار خانــواده  االســاتيد،  اســتاد  ایــن  قلــم 

بــه بركــت ایــن دوســتی؛ فرزند ارشــد هم فيــض آمــوزش در محضر و 
مکتــب این نقــاش نام آور عصر قجری و شــاگرد برجســتة او »حســين 
شــيخ« را یافــت. بــا چنيــن پشــتوانه و اعتبــار و تشــویق و هدایــت دایــی 
خوانــدۀ دِل آگاه؛ شــوق نقاشــی و موســيقی همچون دو خط مــوازی در 
من برانگيخته شــد و هنوز در آســتانه ی 74 ســالگی با من مانده اســت.

□ دوران دبيرســتان را ناخوشــدالنه و بــاری بــه هــر جهــت گذرانــدم، 
تابســتان 1344 آغــاز فصــل دیگــری از نوجوانــی بــود و شــوق 
ــو  ــدام ُس ــتم از ك ــه نميدانس ــاد«ی ك ــا آب ــه »ناكج ــيدن ب ــه و رس ادام
ــای  ــاد، »دانشــکدۀ هنرهــای زیب ــن ناكجــا آب ــد رفــت و رســيد و ای بای
ــش و  ــف خوی ــی ام در كش ــتانه ی طائ ــود و آس ــران« ب ــگاه ته دانش
ــای  ــه در رده ه ــاری ك ــا معم ــرم ب ــوق های دیگ ــا و ش ــد ذوق ه پيون
بــاال هــم در آن پذیرفتــه شــده بــودم و در كارگاه شــادروان مهنــدس 
»هوشــنگ ســيحون« كــه نشــانه ی بخــت بيــدار و اقبــال بلنــدم بــود.

ــه  ــل مقایس ــروز غيرقاب ــا ام ــه ب ــان در مقایس ــم آن زم ــم و تعلّ تعلي
اســت. »بــه عمــل كار برمی آمــد« و توانائــی در خــط و ترســيم، 
كليــد گشــایش تمــام آموزه هــای معمارانــه بــود و توانایــی در 
ــح و  ــر توضي ــاز از ه ــيه و بی ني ــاب و بی حاش ــی ن ــا ادبيات ــان ب بي
تعریــف- البتــه اگــر می توانســتی و مــن شــکر حــق- توانســتم.

مــی  محلــه  بــه  كــه  بــود  كارگاهــی  آموزشــی مان  □ فضــای 
مانســت و مــا بــا شــور و شــوق و شــرارت و بيــم و هــراس 
و اميــد و آرزو در آتليــه ای فــراخ و تركيبــی از »مقدماتی« هــا و 
ــن  ــم و در ای ــی را تشــکيل می دادی ــای نهائ ــا پایه ه ــوق ت ســالهای ماف
پــادگان فرهنگــی، امــر »مافــوق« مطــاع بــود و پــاداش آموختــن. 

برخــی از آنان از بزرگان و پيشکســوتان معمــاری معاصرند كه به چند 
تــن از آنــان اشــاره می نمایــم، چهــره هائــی همچــون: ایــرج كانتــری- 
منوشــان زنگنــه- حســين شــيخ زیــن الّدیــن – شــادروان علــی اكبــر 
صارمــی- شــادروان ضيــاء الدیــن جاوید- شــادروان محّمد قهــوه ای- 
مُحمــود درویــش، حســين امانــت، كامــران خاورانی و چند چهــره دیگر. 

□ از ســال هــای ســفر بــه اروپا پــس از فــارغ التحصيلی به كشــورهای 
ایتاليــا و ســویس نمــی گویــم و اینکه رونق كار در كشــور در آن ســالها 
و جاذبــه هــای چنــد گانــه اش مــرا بــه كشــور بازگردانــد و رســيده- 
نرســيده؛ در شــركت »داض« با مدیریت مهندس »كامران دیبا« و دعوت 
ایشــان آغــاز به كار كــردم و در كنار ایشــان، توفيق حضــور در مراحل 
طراحــی و ســاخت پــروژه هــای ماندگاری چون »شــهرک شوشــتر نو« 
- فرهنگســرای نيــاوران- دفتــر مخصــوص- ُمــوزه ُهنرهــای معاصر- 
دانشــگاه ُجنــدی شــاپور و تعدادی ســاختمان هــای كارفرمایــان ُگزیده 
و پــردازِش تــا مرحلــه ی معمــارِی داخلــی پروژه هــای آنــان راه یافتــم. 

ــدۀ »انقــاب اســامی«  ــا مــوج دگرگــون كنن ــان ســال 1357 ب □   پای
فصلــی متفــاوت را در كشــورمان شــاهد بودیــم، ورِق برگشــته 
ــود و در  ــه ب ــك ارزش یافت ــَزف ی ــل و َخ ــح و لع ــح و طال ــه صال ای ك
ــران ــران و وی ــن حي ــی چــون م ــد های ــه من ــع اضــداد- حرف ــن جم ای

□    در کودکی پدر از دســت دادم و َزهر تلخ يتيمی 
را چشــيدم و ســايه ی پربرکتــی از ســرم رفــت و 
هراســی بــه جانم نشســت کــه هنــوز با من اســت.

هــای  دســت  از  فراتــر  می ُجســتم  درمانــی 
ــا  ــان، اّم ــالی آن ــوازش و تّس ــتگان و ن ــّم بس ترح
ــت  ــکينی غفل ــه تس ــه ام ب ــت کودکان ــج ُعزل در ُکن
ــی  ــم و ُکپ ــت يافت ــود، دس ــی ب ــه نقاش ــاز ک س
از باســمه های رُوســی و گِل بــازی در باغچــه 
و  خانــه  بنــام  چيزکــی  ســاختن  و  خانه مــان 
خيالپردازی هــای  و  دُودکِــش  از  دُود-  نظــارة 
ايــن  عاقبــت  نمی دانســتم  معصومانــه؛  خــام 
رنــگ مالــی و گِل بــازی هميــن پيشــه و حرفــه ای 
ــِش کارش  ــت در َکَمرکِ ــرن اس ــم ق ــه ني ــت ک اس
ــم و  ــار« و معّل ــدس معم ــوان »ُمهن ــا عن ــتم؛ ب هس
مــّدرس ُهنــر و معمــاری- بــا ســخت ُکوشــی هايم 
مِهرورزی هايــم  و  هايــم  گيــری  ســخت   -
دانشــجويان. و  شــاگردان  جماعــِت  بــه 

يــاد  بــه  و  می گــردم  بــاز  دهســالگی ام  بــه 
مــی آورم دايــی خوانــدی هنرمنــد و ُهنــر آشــنائی 
را کــه در همنشــينی بــا بــزرگان- در خانــدان 
»عزيــزاهلل  شــادروان  بــود،  ُشــهره  »اردالن« 
اردالن« را می گويــم و همســرش »بانــو اردالن« را 
کــه شــاعره ای صاحبــدل بــود و آنهــا همســايه و 
همپالکــی »اســتاد ابوالحســن صبــا« در کوچــه ی 
ــاد آن روزگار  ــان شــاه آب ــر االســالم در خياب ظهي
ــا  ــم ب ــوز ه ــه هن ــتان، ک ــدان بهارس ــی مي و حوال
ــت. ــده اس ــی مان ــتان« باق ــان »بهارس ــن نش اي

عکس از فخرالدین فخرالدینی
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ــا  ــم غباره ــی گرداندی ــه چشــم م ــال ریخت ــرو ب و ســرگردان و َپ
ــمانی  ــی آس ــل بائ ــی مث ــگ تحميل ــه جن ــه فاجع ــيند، ك ــرو نش ُف
ناغافــل نــازل شــد. بازگوئــی ی خاطــراِت آن دوران اصــًا 
خــوش آینــدم نيســت، اّمــا تــا آخریــن ماه هــای ایــن پدیــده 
ی اهریمنــی ی خانمانُســوز تــاب آوردم و دو مــاه مانــده بــه 
ــار  ــرای ب ــده ب ــس بری ــس در اوج درماندگــی و َنَف ــش ب اعــام آت
دوم مصمــم بــه مهاجــرت شــدم- بــا همســر و كودكانــی هنــوز 
شــيرخواره و نوپــا؛ بــه كشــور كوچکــی بــه نــام »آنــدورا«

  

ــر  ــی دكت ــتان قدیم ــکاران و دوس ــنهاد هم ــه پيش ــال 1382 ب □ در س
داراب دیبــا و مهنــدس جهانگيــر صفــاوردی همــکاری مشــترک خــود 
ــض و  ــواده عری ــِف خان ــه ص ــم و ب ــاز نمودی ــركت آغ ــن ش ــا ای را ب
ــون.  ــم تاكن ــوز ه ــتيم و هن ــك« پيوس ــاور آت ــين مش ــل »مهندس طوی

□ در كنــار تجربــه هــای طراحی و ســاخت از آغاز انقــاب همانند: طرح 
بازســازی اطــراف حــرم حضــرت رضــا )ع(- بازســازی خرمشــهر- 
طراحــی هتــل ُهمــا شــماره 2 )مشــهد مقــدس( – بــازار بزرگ ســمنان- 
كارخانــة داروهــای دامــی بروجــرد- و مشــاوره و اقدامات ســازنده )به 
عنــوان قائــم مقــام معاونــت وزارت مســکن و شهرســازی( و برگزاری 
اوليــن جشــنواره مهندســی ســاختمان و پــروژه هــای خصوصــی- 
اكنــون بــا گذشــت نزدیــك بــه 16 ســال در كنــار یــاران و همــکاران و 
مهندســان نوپــا و جوانــی كــه اكنــون 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 جمعيتی فراتــر از 300 
ــا تمــام فرازهــا و فرودهــا و ســختی های  تــن- صــورت پذیرفتــه و ب
چهــل ســاله همچنــان پایــدار و اميــدوار بــر جــا مانــده اســت.

ــم  ــی توان ــش »اردالن« م ــخصيت و َروش و َمن ــدی ش ــع بن ــخن و در جم ــان س         در پاي
ــت. در  ــوده اس ــش ب ــکوت هاي ــا و س ــتی ه ــتر از کاس ــيار بيش ــش بس ــاختن هاي ــت س گف
بيــان خاطراتــش جــدا از همــکاری بــا چهــره هــای معتبــر معمــاری مانند هوشــنگ ســيحون، 
ــام  ــر ن ــياری ديگ ــد؛ از بس ــد عه ــز موي ــاری، پروي ــژن صف ــادر اردالن، بي ــا، ن ــران ديب کام
می بــرد کــه حلقــه هــای پيوندشــان تــا عصــر قاجــاری تــداوم مــی يابــد، بزرگانــی ماننــد: 

ــده  ــادی« )نوازن ــد عب ــتاد احم ــان(؛ »اس ــش خ ــته دروي ــاگرد برجس ــن« )ش ــف فروت »يوس
ــته  ــجريان« )برجس ــا ش ــتاد محمدرض ــداهلل(؛ »اس ــا ميرزاعب ــد آق ــار و فرزن ــه ت ــزرگ س ب
ــوازی(؛  ــی ن ــدگار ن ــائی« )خداون ــن کس ــيد حس ــتاد س ــر(؛ »اس ــده معاص ــن خوانن تري
ــتعليق«  ــط نس ــر در خ ــزرگ معاص ــنويس ب ــی« )خوش ــين اميرخان ــالم حس ــتاد غ »اس
ــر  ــر(؛ »دکت ــته معاص ــط شکس ــس خ ــيخ الرئي ــاری«، )ش ــی خوانس ــداهلل کابل ــتاد ي ؛ »اس
داريــوش صفــوت« )معلــم اخــالق و ســه تــار او و شــاگرد برجســته ســه تــار و 
ــی«(. ــيقی ايران ــاعه موس ــظ و اش ــز حف ــس مرک ــا و مؤس ــن صب ــتاد ابوالحس ــنتور اس س

ــارغ و بيــکار نمانــده و بقــول خــودش خســتگی هــا  بــه گمــان مــن »اردالن« هيــچ وقــت ف
ــت.  ــيده اس ــام بخش ــه التي ــد الي ــای چن ــن ذوق ه ــم اي ــا مره ــش را ب ــتگی هاي و دلشکس

همنشــينی بــا بــزرگان معمــاری و هنــر و شــاگردی در محضــر آن هــا، از او چهــره 
ای چهــار ُســويه ســاخته اســت کــه از هــر ســو او را بنگــری، حرفــی و اشــاره 
ای بــرای گفتــن دارد کــه بــه ديــدن و شــيندن و بــه يــاد ســپرَدَنش مــی اَرزد. 

ــرايد  ــی َس ــش را م ــش هاي ــد- نق ــی زن ــش م ــش را نق ــرح هاي ــه ط ــت ک ــاری س معم
و همچــون نــوازد  مــی  و  کنــد  مــی  نويســی  را شکســته  هايــش  و ســرُوده 

ــت .    ــا نيس ــچ ج ــت و هي ــا هس ــه ج ــکان هم ــان و م ــکل و زم ــی ش ــری ب ــايه ی اب یی س
ضیا

ی 
لیل

 ع
یاد

ده 
زن

ز: 
س ا

عک

ــورهای  ــن كش ــه و بي ــال پيرین ــله جب  »Andorra« - در دِل سلس
فرانســه و اســپانيا.
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ــدم؛ در  ــگاه ش ــه وارد دانش ــود ك ــاب ب ــال اول انق س
ــد وشــعارهای  ــر و ببن ــو و بگي ــو از هياه ــی ممل فضای
ــا را  ــاری م ــه ی معم ــوزش درس پای ــی. آم ــد انقاب تن
بــه گروهــی از اســتادان جــوان ســپرده بودنــد. در ميان 
ایــن اســتادان، یکــی بــود كــه ژســت انقابــی بــه خــود 
نمــی گرفــت. محجــوب و مهربــان بــود. بــه كار طراحــی 
ــب و  ــه ت ــا ب ــم اعتن ــد و ك ــی ورزی ــق م ــاری عش معم
تــاب انقابــی گــری كــه، مثــل خــوره بــه جــان همــگان 
افتــاده بــود، بــا روحيــه ای آرام، كار خــود را مــی كرد.

از  تــر  خيلــی زود دریافتيــم كــه او دســتی قــوی 
ــرای  ــوردن ب ــل آب خ ــان دارد. مث ــتادان م ــر اس دیگ
»اســکيس« هــای شــيرین معمــاری مــی زد  مــان 
ــرد. ــی ك ــدو« م ــم زدن »ران ــه ه ــم ب ــك چش ــه ی و ب

روزهــا،  آن  دانشــجویی  ســفرهای  از  شــبی  در 
البــی  در  دانشــجویان  مــا  جمــع  در  فروتنــی  بــا 
تولــد  روز  مناســبت  بــه  و  شــد  حاضــر  هتــل 
یکــی از بچــه هــا، بــا چابکــی پرتــره ای زیبــا از 
او كشــيد تــا مــا همگــی بــه یــادگار امضــا كنيــم.

بعدهــا پــی بردیــم كه نقاشــان دانشــکده ی هنرهــا او را 
بــه عنــوان یــك نقــاش توانــاو قابل، قبــول دارند؛نقاشــی 
كــه آثــار او همــواره به صــورت جســته - گریختــه، چه 
ــه شــده اســت. ــری هــا ارائ در نشــریات و چــه در گال

ــان  ــان زم ــه هم ــوازی ك از یادداشــت هــای چشــم ن
ــام  ــه او خوشنویســی تم ــم ك ــی بردی مــی نوشــت، پ

ــه ای هــم هســت. ــار و حرف عي

در ســاليان بعــد، كــه در »آتــك« همــکارش شــدم، 
ــت  ــه حرم ــته اش چ ــرای نوش ــه او ب ــردم ك ــف ك كش
عجيبــی قایــل اســت و بــا چــه وسواســی مــی نویســد 
ــت  ــك یادداش ــطر ی ــد س ــتن چن ــرای نوش ــدر ب و چق
ــم رفتــار  ــه و احتــرام بــا كاغــذ و قل ســاده، بــا حوصل
مــی كنــد. از ایــن رفتــار و منــش اوپاســخ  ایــن پرســش

ها
ره 

چه

در ستایش هنر فروتنی  

Hamid Keramati nejad

حميد کرامتی نژاد
کارشناس ارشد معماری

M. Arch.
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هــر  خــط  و  نوشــته  دســت  چــرا  كــه  یافتــم  را 
اوســت. شــخصيت  از  مهمــی  ی  نشــانه  كــس، 

در ســال هــای پــس از رفتنــش از دانشــگاه، گاهــی 
طــرح هــای زیبــای او را بــر روی جلــد آلبــوم نوارهــای 
ــدم  ــی دی كاســت اســتاد شــجریان و اســتاد ناظــری م
و حــس مــی كــردم كــه طراحــی و خوشنویســی را بــا 
چــه ذوق اســتادانه ای در خدمــت هنــر گرافيــك بــه كار 

مــی گيــرد.

ــتاد  ــيقی اس ــق موس ــای موف ــوم ه ــی از آلب ــی یک وقت
ــراح  ــا ط ــه او تنه ــردم ك ــی ب ــازه پ ــدم، ت ــری را دی ناظ
روی جلــد نــوار آن آلبــوم نيســت، بلکــه نامــش در بيــن 
گــروه نوازنــدگان هــم بــه چشــم مــی خــورد؛ نوازنــده ی 

ــار. ــای ســه ت توان

زخمــه ی ســه تــار او را در همنــوازی بــا نوازنــدگان آلبوم 
»گل صــد برگ«كــه یکــی از بهتریــن آثار موســيقی عرفانی 
در دهــه هــای گذشــته اســت، مــی توانی بــا رها بشــنوی و 
لــذت ببــری. آلبومــی كــه اشــعار آن را خــود، بــا وســواس 
و ذوق هميشــگی گزینــش كــرده تــا همــراه با ملــودی های 
زیبــا و آوازهــای اســتادانه ی شــهرام ناظــری ، در خلــق 

ایــن اثــر برجســته ســهمی بــه ســزا داشــته باشــد.

حــاال كــه صحبــت از شــعر بــه ميــان آمــد، بایــد بگویــم 
ــه ی  ــم در عرص ــتی ه ــان، دس ــوش بي ــن مردخ ــه ای ك
ادبيــات دارد و شــاعری خــوش قریحــه هــم هســت. یــك 
بــار از او غزلــی را كــه بــرای فرزنــدش ســروده بــود، 
خوانــدم. احســاس ســوزناک انــدوه دل پــدری كــه از جگــر 

گوشــه اش جــدا مانــده، عجيــب بــه دل مــی نشســت.

ــر  ــه »از ه ــانی ك ــتایش كس ــت در س ــی هس اصطاح
انگشــت شــان هنــری مــی ریــزد« و مــن، مصــداق 
ــار،  ــم؛ معم ــی دان ــرد م ــن م ــان را همي ــن بي ــی ای واقع
نقــاش، خوشــنویس، گرافيســت، موســيقی دان و شــاعر. 
عجــب مــردی اســت او، كــه ایــن همــه هنــر دارد، ولــی 
بــزرگ تریــن هنــرش، هيــچ یــك از ایــن هــا نيســت. هنــر 

ــت. ــرورزی اس ــانيت و مه ــی، انس ــی اش فروتن اصل

ــال  ــی اقب ــی دارم مــن، كــه در جوان چــه احســاس خوب
ــالی،  ــان س ــته ام و در مي ــرد را داش ــن م ــاگردی ای ش
ــام  ــه ن ــردی ك ــته ام؛ م ــا او را داش ــکاری ب ــار هم افتخ

ــت. ــر اردالن« اس ــنگ مه ــریفش »هوش ش

 نمونه طراحی گرافیکی هوشنگ مهر اردالن - طرح روی جلدآلبوم نوا و مرکب خوانی  استاد شجریان
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در آبــان ســال 1375، تقریبــا دومــاه پــس از آغــاز همکاریــم بــا خانــواده بــزرگ آتــك در دســتگاه 
نظــارت فــرودگاه امــام، بــه جشــن بزرگداشــت ســالروز تأســيس آتــك دعــوت شــدم. آن روزهــا 
جمــع همــکاران آتــك بــه بزرگــی امــروز نبــود امــا در عيــن حــال همه ی تفــاوت حــال و هــوای آن 
ســال هــا بــا ســال هــای اخيــر را مــی شــد در آن واقعــه نيــز حــس كــرد. از آن همــه همکارانــی كه 
گــرد هــم آمــده بودنــد تــا ســالروز یــك واقعــه ی بســيار مهــم در زندگــی شــان را جشــن بگيرنــد، 
مــن، بــه عنــوان یــك عضــو دســتگاه نظــارت مقيــم )كــه محــل كارم خــارج از دفتــر مركزی بــود(، 
جــز اندكــی را نمــی شــناختم و ایــن، فرصتــی بــود بــرای هــم نشــينی بــا همــکاران همــه ی بخــش 
هــای مختلــف و مدیــران شــركت كــه فقــط ســالی یــك بــار و در هميــن مراســم به دســت مــی آمد.

آن روز نمــی دانســتم آتــك 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 كاری )و 
حتــی شــخصی( مــن بدل شــد. شــاید دركــم تــر روزی از ســال، چنيــن موقعيتــی فراهم می شــود 
كــه بــه دور از هياهــوی كاری و بــا نگاهــی دیگــر بــه شــركت مهندســين مشــاور آتــك، نه صرفــاً به 
عنــوان یــك محــل كار، شــغل و كســب درآمــد، بلکــه بــه عنــوان یــك خانــواده ی بــزرگ و عنصــر 
مهمــی از زندگــی ام نــگاه كنــم. و ایــن گونــه اســت كــه بــه بــاور مــن، ایــن واقعــه، همــواره یکــی از 

ســنگ بناهــای مهــم فرهنــگ ســازمانی آتك بــوده و هســت.

در ســال هــای اخيــر، البتــه رنــگ و بــوی ظاهــر مراســم تغييــر كــرده؛ جمــع كوچــك تــر و عمدتــا 
محــدود بــه همــکاران دفتــر مركــزی شــده و ســالن اجتماعــات دفتــر، ميزبــان مراســم بوده اســت. 
زمــان آن نيــز بــه ســاعاتی در ميانــه یــا پایان یــك روز كاری محدود شــده اســت. دیگــر از هيجان 
آمــاده شــدن از روز قبــل، تهيــه ی برنامــه هــای ســخنرانی مدیــران، اجــرای موســيقی توســط 
همــکاران هنرمنــد و انتخــاب كارمنــد نمونــه )كــه در ســال هــای اوليــه ورودم بــه آتك همــواره هم 
موجــب دلخــوری بــود وهــم برانگيزاننــده( كمتــر اثــری هســت. امــا بــرای مــن بــه عنــوان یکــی از 
نســل دومــی هــای آتــك بعــد از 22 ســال هنــوز هــم همــان طعــم و مــزه ی قبــل را دارد. هنــوز هم 
از روز بيســت و یکــم آبــان، در انتظــار بيســتم آبــان ســال بعــد خواهــم بود. چــون گذشــته از قرار 
گرفتــن در چنيــن جمعــی، احســاس غــرور و شــعف مــی كنــم و بيــش از پيــش بــه اهميــت تــاش 

بــرای ادامــه ی راه مطمئــن و مصــر مــی شــوم. 

بــرای مــن بزرگداشــت ایــن روز، گرامــی داشــتن جایــگاه مهندســی در كشــور اســت و نمایانــدن 
شــادی و نشــاط ناشــی از پایمــردی، اميــد و اعتقــاد بــه تفــوق تفکــر و دانــش. 

بــا تمــام وجــود آرزو مــی كنــم كــه در آینــده ی نزدیــك همــه مســائلی كــه باعث شــده تا انــدازه و 
شــکل مراســم ســاده تــر باشــد، برطــرف گــردد و بــرای همــکاران جــوان تــازه نفــس هــم اهميــت 
ایــن روز آن چنــان كــه شایســته اســت، بــه بــاور درآیــد. از خداونــد متعــال مــی خواهم در ســی و 
هشــتمين ســال فعاليــت مهندســين مشــاور آتــك بــه همــه مــا دانــش، تــوان و بينشــی عطــا كند تا 

زمينــه ســاز ســی و هفــت ســال دیگــر بقا، رشــد و توســعه باشــيم.

ــركت،  ــين ش ــك، موسس ــزم در آت ــکاران عزی ــه هم ــه هم ــك را ب ــواده آت ــکيل خان ــالروز تش س
ســهامداران و مدیــران ســازمان و همچنيــن جامعــه مهندســی كشــور شــادباش عــرض مــی كنم.

 

نوستالژی سالگرد 
تأسيس آتك

ها
اد
ید
رو

Mohammad Farshad Kavehpisheh
)Elec. Eng. BSc.(

محمد فرشاد کاوه پيشه
کارشناس برق
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دانشکده نفت و 
گازدانشگاه شيراز

ــيراز  ــت و گاز ش ــي نف ــکده مهندس دانش
جهــت تربيــت متخصــص در رشــته 
ــه  ــت ، ب ــت نف ــا صنع ــط ب ــاي مرتب ه
ــر  ــاالنه 750 نف ــرش س ــت پذی ظرفي
ــيدی،  ــال 1382 خورش ــجو در س دانش
ــدود  ــای ح ــر بن ــاحتي، زی ــا مس ب
ــمال  ــش ش ــع در بخ 15000 مترمرب
ی  دانشــکده  ی  محوطــه  غربــي 
مهندســي شــماره 2 دانشــگاه شــيراز 
ــد. ــرا در آم ــه اج ــی و ب طراح

 طرح مهندسين مشاور آتك
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زميــن پــروژه بــه مســاحت حــدود 6750 مترمربــع از 
طــرف شــمال بــه خيابــان شــهيد جمالــي، از طــرف غــرب 
ــر، از  ــن بای ــه زمي ــاب و دو قطع ــاختمان دادگاه انق ــه س ب
ــه و از  ــا 3 طبق ــکوني 2 ت ــت مس ــه باف ــوب ب ــمت جن س
ســمت شــرق بــه ســاختمانهاي دانشــگاه از جملــه 
ســاختمان 1 طبقــه آزمایشــگاه هيدروليــك، ســاختمان 3 
طبقــه كاســهاي درس و ســالن اجتماعــات محــدود مــي 
گــردد و دسترســي بــه محوطــه دانشــگاه از طریــق ضلــع 

ــردد. ــي گ ــر م ــن ميس ــرقي زمي ش

ایجــاد یــك فضــاي آمــوزش عالــی مطلــوب و كارآمــد و در 
ــا ســاختمانهاي اطــراف  ــط ب ــگ و مرتب ــن حــال، هماهن عي
ــا  ــي محــدود ب و محيــط شــهري پيرامــون در قطعــه زمين
ویژگيهــاي فيزیکــي و فرمــي خــاص، از مهــم تریــن اهــداف 

طراحــي بــوده اســت. 

ذیــاً چگونگــی شــکل گيــری ســاختار كالبــدی و ویژگــی 
ــه مــی گــردد: هــای معمــاری طــرح پيشــنهادی ارائ

بهمن رهبری
کارشناس ارشد معماری

مزين دهباشی
دکتری معماری

ژه
رو
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رف
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Bahman rahbariMozayan Dehbashi
M. Arch.Arch. Ph.D.



فصلنامه آتک
پائیز /97

  a t e c . c o n s u l t a n t s

16

الف( مبانی طراحی:

ــه  ــران، ب ــی ای ــاری و مهندس ــينه ی معم ــف-1(  پيش ال
شــاهکاری بــی نظيــر و جهانــی  بــه نــام تخــت جمشــيد 
مــی رســد كــه از مفاخــر مهندســی و مدیریــت ایــران در 
دوهــزار ســال پيــش تــا به امــروز اســت و دقت اجــرای آن، 
بــی نظيــر. بــه هميــن منظــور، در پــروژه ی دانشــکده ی نفت 
و گاز دانشــگاه شــيراز، تخــت جمشــيد، یکــی از الگوهــای 
ــی و  ــوی جهان ــن الگ ــوان كه ــه عن ــی، ب ــر در طراح موث
پایــدار ایرانــی و بومــی، مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت، بــا 

تاثيــر پذیــری از زمينــه ی تاریخــی شــيراز.  

الــف-2( پــس زمينــه و پيشــينه ی ســکونتگاهی حــوزه ی 
اقليمــی مركــزی ایــران، حــوزه ی اقليمــی گرم و خشــك ، به 
منظــور تلطيــف شــرایط محيط محصــور و مصنــوع داخلی 
معمــاری، از الگــوی حيــاط مركــزی پيــروی مــی كنــد كــه 
درطراحــی ایــن بنــا، بــه واســطه ی تفــاوت هــای اساســی 
عملکــردی فضــا هــا و معمــاری، ایــن الگــو كــم رنــگ تــر مد 

نظــر قــرار گرفتــه اســت.

الــف-3( ایــن دانشــکده، در برنامــه ی اوليــه و ابــاغ شــده از 
طــرف كارفرمــا، موظــف بــه تربيــت متخصــص در رشــته 
هــاي مرتبــط بــا صنعــت نفــت ، بــه ظرفيــت پذیــرش 750 
دانشــجو در ســال، بــرای پشــتيبانی صنایــع گاز ، نفــت و 
ــی  پتروشــيمی در حــال توســعه در محــدوده ی جغرافيای

جنــوب كشــور بــوده اســت.

ب( محدوديت های طراحی:

ــاله ی  ــورت مس ــه ص ــی ب ــت یاب ــور دس ــه منظ ب-1( ب
طراحــی، تيــم برنامــه ریــزی، بــه  برنامــه ای بــرای طراحــی 

ــع رســيد . ایــن ــر مرب ــه مســاحت حــدود 15،000 مت ب

مســاحت در قالــب یك ســاختمان فشــرده، منطبق بــر الگوی 
محــض اقليمــی، تــوده ای، مطلقا غيــر قابــل درک، در یك نگاه 
از منظــر بيننــده و بهــره بــردار، ایجــاد خواهــد كرد، كــه گریز 

از ایــن ضعــف، یکــی از چالــش هــای طراحــی بوده اســت.

 ب-2(  زميــن در نظــر گرفتــه شــده بــرای طراحــی، بخشــی 
از گوشــه ی شــمال غربــی محوطه ی  دانشــکده ی شــماره 
ی 2 مهندســی، در ابعــاد 191 متــر طــول در 39 متــر عــرض 
ــداد  ــج درامت ــه پن ــك ب ــادل ی ــا مع ــا نســبتی تقریب ــی ب یعن
شــمالی، جنوبــی بــوده اســت. ایــن امتــداد وتناســبات یکــی 
از مشــکات طراحــی را در اقليــم اســتان فــارس رقــم زده 
اســت. از جانبــی دیگــر، ایــن محوطــه، محــدود بــه خيابــان 
جمالــی، از شــمال، خــود محــاط در بناهــای نســبتا كوتــاه 
دو و ســه طبقــه، ســاختمان دادگاه انقــاب و دو قطعــه زمين 
ــر از جهــت غــرب اســت كــه ســاختمان دادگاه انقــاب  بای
ــی،  ــا مسيردسترس ــه دارد. تنه ــه طبق ــادل س ــی مع ارتفاع
بــه همــراه دیگــر ســاختمان هــای دانشــکده ی مهندســی، 
ازجملــه ســاختمان یــك طبقــه ی آزمایشــگاه هيدروليــك و 
ســاختمان هــای ســه طبقــه ی كاس هــای درس و ســالن 
اجتماعــات  از جهــت شــرق مــی باشــد. ایــن ناهماهنگــی و 
افتــراق حجــم هــا و بناهــای هــم جــوار، زمينه ی پيچيــده ای 

بــرای طراحــی طــراح ایجــاد كــرده اســت. 

پ( بنيان های طراحی:

ــن  ــد زمي ــردن 40 درص ــاخت ب ــر س ــرض زی ــا ف پ-1( ب
بــرای بناهــای آموزشــی و 60 درصــد بــرای فضاهــای بــاز 
و ســبز، زیرســاختی معــادل  2،700 متــر مربــع در دســت 
كــم طبقــه ی همکــف، نقطــه ی آغازیــن طراحــی اســت كــه 
ایــن خــود، ســاختمانی بــه ارتفــاع پنــج طبقــه ی فشــرده را
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بــه معمــاری تحميــل ميکنــد كــه از الگوهــای بومــی و منطقه 
ای و كهــن الگــوی مهندســی ایرانی- تخت جمشــيد- بســيار 

دارد. فاصله 

ــای  ــردی فضاه ــدی كارك ــته بن ــر، دس ــی دیگ پ-2(از طرف
دانشــکده، در گــروه هــای كارگاه هــا، آزمایشــگاه هــا، 
كاس هــا و فضاهــای اداری و پشــتيبانی، ایــده ی شکســت 
ســاختمان یــك پارچــه ،طراحــی معمــاری را بــه ســمت بهره 
جویــی از تقســيم بلــوک ســاختاری منســجم پنــج طبقــه بــه 
ســه بلــوک مشــابه هفــت تــا نــه طبقــه ســوق مــی دهــد كــه 
ــی  ــات ميان ــع كاركــردی فضــا هــا ،كاس هــا در طبق توزی
بلــوک هــای شــمالی و جنوبــی و آزمایشــگاه هــا در طبقــات 
ــای  ــد،و فضاه ــی ده ــورت م ــوک را ص ــن دوبل ــی ای پایين
اداری وپشــتيبانی بــه شــکل متمركــز در بلــوک ميانــی قــرار 
مــی گيــرد. در ایــن شــکل طــرح، آرامــش كاس هــای درس، 
تبدیــل نورگيــری هــای مزاحــم شــرقی و غربی، به شــمالی و 
جنوبــی غيــر متمركــز و هــم چنيــن دسترســی های ســواره 
بــه آزمایشــگاه هــا تاميــن می گــردد. همچنيــن، فضاهــای با 
آرامــش و ســکون بيشــتری در طبقــات فوقانــی كه به شــکل 
فضایــی بــه ظاهــر یــك پارچــه، وظيفــه ی وحــدت بخشــی 
بــه بلــوک هــای دانشــکده را دارد، فراهــم مــی آورد كــه ایــن 
ــج  ــل بهــره بــری از آرامــش فــراوان و دن ــه دلي فضاهــا ) ب
ــای آموزشــی  ــاق اســتادان و فضاه ــه ات ــا، ب ــودن فضاه ب
ــده هــای  ــد. اجتمــاع ای ــی اختصــاص یافتن تحصيــات تکميل
طراحــی، موجــب پرهيــز از  ایجــاد  فــرم منگنه ای بلــوک ها كه 
خــود موجــب نــا امنــی بصــری در بهــره بــردار مــی گردیدنــد، 
بــه دليــل بهــره بــری از ایــده ی كهــن الگــوی تخــت جمشــيد 
شــد، بــه ایــن معنــی كــه كل حجــم بــر روی صفــه ای بــه 

ــر( ــد،  حــدود 6 مت ــه ی كارگاهی)بلن ــك طبق ــاع ی ارتف

قــرار داده شــده اســت. این تركيــب موجب ایجــاد فضاهای 
كارگاهــی بــا الــزام دسترســی ســواره، ورودی پاركينــگ 
ــا  ــری ب ــابه بص ــه( و تش ــاز ثانوی ــورت ني ــاص)در ص خ
كهــن الگــوی مشــهور بومــی » تخــت جمشــيد« ميشــود. 
مشــکل ایــن ایــده در مفهــوم و فــرم فضاهــای بــاز و ســبز 
مجموعــه اســت كــه بــا لحــاظ كــردن الگــوی اقليمــی حياط 
داخلی)مركــزی( و خالــی كــردن صفــه ی ســنگين    پایــه 
ــوع  ــی، تن ــر ابتدای ی ســاختمان و ایجــاد تخلخــل در 6 مت
بيشــتر فضایــی و ایجــاد فضاهــای امــن و خاطــره انگيــز 
ــا  و هــم  ــی ســاختمان ه ــا بين و آرام در حــوزه هــای بين
چنيــن نفــوذ روشــنایی طبيعــی بــه مركــز تــوده ی صفه ی  
بنــا، مــی گــردد. ایــن ایــده، موفــق بــه كســب نظــر موافــق 

نماینــده ی كارفرمــا شــد و تصویــب گردیــد.

ت(بازنگری نما ی بنا:

ــه ی  ــه تهي ــتور ب ــا دس ــرح، كارفرم ــرای ط ــان اج در جری
ــه  ــاختمان را ب ــای س ــرای نم ــری ب ــای دیگ ــو ه آلترناتي
دســتگاه نظارت مهندســين مشــاور آتك  ابــاغ كــرد، در این 
مقطــع زمانــی برخــی نــکات ریــز از قلــم افتــاده ی طراحــی 
از جملــه، مدوالســيون معمــاری در ســه بعــد طــول، عــرض 
و ارتفــاع و هــم چنيــن ایجــاد نمــای دو پوســته بــه منظــور 
پرهيــز از نمایــش ابعــاد، تناســبات و گونــه هــای متفــاوت، 
ــا هماهنــگ و حتــی گاهــی  و حتــی در مــواردی مغایــر و ن
متضــاد بازشــوها و نورگيرهــا ، بــه دیگــر ارزش هــای طرح 
اوليــه، بــا احتــرام بــه طــرح و گــروه طراحــی اوليــه، بــه طرح 
اضافــه گردیــد و تایيــد شــورای عالــی معمــاری مهندســين 
مشــاور آتــك و نماینــدگان كارفرمــا را بــه دســت آورد كــه 
ســرانجام طــرح ســاخته شــده بــا انــدک تغييــری در ایــده ی 

اوليــه ی اصاحــی نمــا، اجــرا گردیــده اســت    
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ــدود 660000  ــای ح ــا زیربن ــال ب ــهد م ــه ی مش مجموع
ــل  ــد فاص ــهد و در ح ــدس مش ــهر مق ــع در ش ــر مرب مت
تقاطــع ســه مســير اصلــی بولــوار ســجاد، بولــوار 
ــرار دارد.  ــام در دســت ســاخت ق ــوار خي ــاز و بول جانب
پــروژه تركيبــی از كاربری هــای تجــاری، تفریحــی، 
گردشــگری و مســکونی می باشــد كــه مشــتمل بــر 
چهــار طبقــه زیــر زميــن )بــا كاربــری عمــده پاركينــگ( 
و 5 طبقــه روی همکــف بــا كاربــری تجــاری و دو بــرج 

بــا كاربری هــای مســکونی و هتــل می باشــد.

ــهری،  ــاده روی ش ــع پي ــا تجمي ــروژه ب ــن پ ــه ای محوط
ــای  ــبز و المان ه ــای س ــاده، فض ــر پي ــی از معاب تركيب

شــهری را شــامل می گــردد.

وجــود المان هــای تاسيســاتی در محوطــه و تركيــب 
ــوان  ــه عن ــاه 1393 ب ــط شــهری، در مردادم ــا محي آن ب
موضــوع مســابقه ی طراحــی یــك تندیــس مرتفــع نمادین 

در محوطــه ی جنــوب غربــی پــروژه و در نزدیکــی 
ــد.  ــرح گردی ــاری مط ــاختمان تج ــی س ورودی اصل

ــایت،  ــی س ــوب غرب ــمت جن ــر در قس ــورد نظ ــان م الم
ــوده  ــا ب ــت دود پاركينگ ه ــای اگزاس ــی از خروجی ه یک
كــه از لحــاظ موقعيــت مکانــی، دیــد و منظــر و نزدیــك 
بــودن بــه دسترســی اصلــی مجموعــه، بيــش از ســایر 
ــن رو  ــرار دارد و از ای ــد ق ــا در معــرض دی خروجــی ه
ــت  ــوب؛ خواس ــری مطل ــر بص ــا عناص ــاندن آن ب پوش

ــوده اســت. ــده مســابقه ب ــی برگــزار كنن اصل

مــد  می بایســت  كــه  المــان  ایــن  محدودیت هــای  از 
ــر  ــه ب ــوده ك ــتر آن ب ــرد، بس ــرار گي ــان ق ــر طراح نظ
ــد از  روی ســقف زیــر زميــن اول قــرار گرفتــه و می بای

عناصــر و ســازه های ســبك طراحــی گــردد.

آبنمــای  از جملــه  و  بــا محوطــه  هماهنگــی شــکلی 
اســت.  بــوده  طراحــی  اولویت هــای  از  موزیــکال 

گزارش یك مسابقه
Kianoosh Raisi تندیس مجموعه ی مشهد مال

M. Arch.

کيانوش رئيسی
کارشناس ارشد معماری

ش
زار

گ
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شرایط مسابقه:

بطــور كلــی تندیــس نمادیــن مشــهد مــال می بایســت 
بــا توجــه بــه مــوارد زیــر طراحــی گردد

• قابليــت تبديــل بــه نمــاد معــرف مجموعــه 	
بــزرگ مشــهد مــال

• منحصــر بــه فــرد و اجتنــاب از کپــی 	
بــرداری

• قابليــت ســاخت و بارگــذاری مناســب 	
روی ســازه موجــود

• ــی 	 ــيمای عموم ــای س ــه ويژگی ه ــه ب توج
و ضوابــط شهرســازی شــهر مشــهد

• و 	 پيرامونــی  محيــط  بــا  هماهنگــی 
ســاختمان نمــای  بــا  تضــاد  نداشــتن 

بــه جهــت ایجــاد شــوق در طراحــان و هنرمنــدان جــوان، 
بــا همــکاری اســاتيد دانشــگاه های تهــران و مشــهد، 
موضــوع مســابقه در اختيــار دانشــجویان معمــاری ایــن 
ــن معــدودی از طراحــان و همــکاران  دو شــهر و همچني

پــروژه قــرار گرفــت. 

ــورد  ــام م ــر ن ــدون ذك ــدگان ب ــركت كنن ــای ش طرح ه
بررســی شــورای عالــی معمــاری شــركت قــرار گرفــت 
ــس طراحــی  ــراه تندی ــه هم ــده ب ــداد 6 طــرح برگزی و تع
شــده توســط همــکاران آتــك جهــت اخــذ نظــر نهایــی بــه 

ــد.   ــه گردی ــروژه ارائ ــی پ كارفرمــای اصل

ــركت  ــای ش ــك از طرح ه ــچ ی ــه هي ــه اینک ــه ب ــا توج ب
كننــده در مســابقه بــه صــورت كامــل نتوانســتند شــرایط 
ــویق  ــت تش ــه جه ــد، ب ــب نماین ــام اول را كس ــراز مق اح
ــتركًا  ــر مش ــرح برت ــد دو ط ــرر ش ــدگان مق ــركت كنن ش
بــه عنــوان رتبــه دوم انتخــاب و جوایــز بــه ایشــان 

ــد. ــاص یاب اختص

گزارش یك مسابقه
 تندیس مجموعه ی مشهد مال

 ميم مشهد مال / محمد امير خواجه محمدی، 
سپيده بهروزنيا، بشير محمدی، امين پاسدار 

 طرح گل زعفران / حسام الدین آشتيانی پور

 طرح برگرفته از تنه و ریشه درخت / كامران سليمانی

ــت  ــا، در نهاي ــرات کارفرم ــه نظ ــه ب ــا توج ب
مســابقه، بــدون برنــده نهايــی و بــا تاکيــد بــر 
ــط  ــده توس ــه ش ــاد ارائ ــرح نم ــای ط قابليت ه

ــيد. ــان رس ــه پاي ــک ب ــاور آت ــين مش مهندس
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Kamran Soleiymani

کامران سليمانی
کارشناس ارشد معماری

M. Arch.

طرح برگزیده،
 برنده ی مسابقه ی

 تندیس مجموعه ی مشهد مال
طــرح تندیــس محوطــه ی پــروژه ی »مجموعــه ی 
بــا  مشــهدمال«  مســکونی  و  گردشــگری  تجــاری، 
 )Exhaust(موضــوع طراحــی، خروجــی هــای اگزاســت
پاركينــگ در محوطــه ی پــروژه مبنــای طراحــی قــرار 
ــه   ــه ب ــن آن ك ــت ضم ــی بایس ــرح، م ــن ط ــت. ای گرف
عملکــرد خــود پاســخ مــی داد، بــه لحــاظ بصــری نيــز 

ــی داد. ــه م ــا را ارائ ــی زیب تركيب

بــا توجــه بــه قرارگيــری خروجــی مذكــور در قســمت 
جنــوب غربــی ســایت )تقاطــع خيابــان جانبــاز و بلــوار 
ســجاد( و اهميــت بــاال بــه لحــاظ موقعيــت مکانــی، دیــد 
و منظــر و همجــواری بــا دسترســی اصلــی مجموعــه، 
ــن  ــاوت ای ــی متف ــا نگاه ــك« ب ــاور آت ــين مش »مهندس
المــان را بــه عنــوان نمــاد و شــاخص مجموعــه تعریــف 
ــل  ــات ذی ــت مفروض ــدگاه و رعای ــن دی ــا ای ــرد و ب ك
ــای  ــرح ه ــن ط ــورت داد ودر بي ــود را ص ــی خ طراح
ــد. ــده انتخــاب گردی ــوان طــرح برن ــه عن ــه شــده ب ارائ
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 Sketch – اسکیس اولیه           

مفروضات و مبانی طرح

جایــگاه ایــن المــان )Monument( نــه تنهــا بــه عنــوان معــرف و نمــاد مجموعــه، بلکــه بــا نگاهــی 
كان و بــا دیــد منظــر شــهری بــا افقــی دورتــر، مــی بایســت مــد نظــر قــرار مــی گرفــت، كــه ایــن 

موضــوع، مهــم تریــن چالــش بــرای طرحــی مانــدگار بــود.

ــه شــکل  ــج ب ــات الزم، پروســه ی طراحــی منت ــی و مطالع ــای ميدان ــس از بررســی ه ــت، پ در نهای
گيــری چهــار گزینــه ی مختلــف بــا ایــده هایــی متناســب بــا شــان و منزلــت مجموعــه بــزرگ تجــاری 
مشــهد مــال شــد. از ميــان گزینــه هــای ارائــه شــده، گزینــه ی چهــارم، )ایــده ی درخــت( بــه عنــوان 

گزینــه ی منتخــب كارفرمــای برگزیــده شــد. 

ايده ی شکل گيری

ــری از  ــره گي ــا به ــود. ب ــاغ و كشــتزار ب ــه صــورت ب ــه ی مشــهدمال ب ــن مجموع در گذشــته، زمي
ایــن خاطــره ی شــهروندان مشــهدی از گذشــته ای نــه چنــدان دور، از عنصــر درخــت بــه عنــوان 
»كانســپت« )Concept(  و مفهومــی از نمــادی هميشــه ســبز و مانــدگار و یــادآور حــس تــداوم، در 

طــرح بهــره گرفتــه شــد.
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ــکيل  ــرم، تش ــی ف ــاختار پارامتریک س
شــده اســت از 24 عضــو، حــول محور 
ــن  ــطح زمي ــراف س ــه از اط ــره ك دای
برخاســته و با چرخشــی حــول محور 
ــان  ــوط چرخ ــون خط ــودش، همچ خ
روی ســاقه هــای تنومنــد درختــان بــه 
ســمت آســمان كشــيده مــی شــوند تــا 
ایــن المــان،  بــا ارتفاعــی بيــش از 15 
ــه نمایــش مــی  ــر حجــم خــود را ب مت
گــذارد. در داخــل ایــن حجــم، اســتوانه 
ــاع  ــا ارتف ــر ب ــعاعی 2/5 مت ــا ش ای ب
دارا  را  اگزاســت  عملکــرد  معيــن، 

ــود. خواهــد ب

بــا در نظرگرفتــن ایــن نمــاد به عنــوان فضایی 
شــهری و بازگشــایی ميدانگاهــی اطــراف آن، 
مرغوبيــت و كيفيــت فضــای ورودی مجموعــه 
مشــهد مــال افزایــش خواهــد یافــت و در بلنــد 
ــه  ــا جاذب ــرح، ب ــی مف ــه فضای ــل ب ــدت تبدی م

هــای محيطــی خواهــد گردیــد.
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راهکارهایــی  طــرح،  كلــی  ی  ایــده  راســتای  در 
پيشــنهاد و مــد نظــر قــرار گرفتــه شــد كــه یکــی از 
ــد و حوضچــه ی  ــواره هــای بلن ــا، اســتفاده از ف آنه
ــاد  ــر ایج ــاوه ب ــه ع ــت ك ــم اس ــتر حج آب در بس
حــس طــراوت، در كاهــش اثــرات  آلودگــی صوتــی 
محيــط پيرامونــی تاثيــر گــذار خواهــد بــود. پوســته 
ی ایــن نمــاد در قســمت تحتانــی بــه شــکل تــوده ای 
كامــا بســته )Mass( و در ادامــه بــه ســمت قســمت 
ــد  ــل همانن ــورت متخلخ ــه ص ــی آرام - آرام ب فوقات
شــاخ و بــرگ، متصــور و طراحــی شــده اســت. 
جنــس پوشــش ایــن المــان از ورق آلومينيومــی 
ــه رنــگ  بــه صــورت ســی. ان. ســی شــده  )CNC(ب
ــازه  ــت. س ــده اس ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــفيد م س
ــه شــکل اجــزاء  قفســی در هــم  ــز ب ــرم ني ــن ف ی ای
تنيــده، بــه حالــت چرخشــی و در هماهنگــی كامــل بــا 

ــت. ــده اس ــی ش ــی طراح ــرم نهای ف

بــا بــه كارگيــری از سيســتم هــای نویــن نورپــردازی 
و پرتــاب نــور و تصویــر در شــب، ایــن تندیــس، در 
تمــام ســاعات شــبانه روز، فضــای شــهری زنــده ای 

را مهيــا خواهــد ســاخت.
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Saeed Shayamehr
RE. M.sc

سعيد شايامهر
کارشناس ارشد انرژی

تهيــه و نصــب سيســتم  پــروژه ی طراحــی، 
پمــپ حرارتــی زميــن گرمایــی ســاختمان پســت 
بــرق وردآورد در مرحلــه ی امــکان ســنجی و 
طراحــی اوليــه در ســال 1388 بــا هــدف توســعه 
سيســتم هــای پمــپ حرارتــی بــا مبــدل زمينــی و 
معرفــی سيســتم هــای صرفــه جــوی انــرژی در 
ــه خصــوص در بخــش  حــوزه ی ســاختمان و ب
تاميــن ســرمایش و گرمایــش كــه بيشــترین ســهم 
مصــرف انــرژی در ســاختمان را دارا مــی باشــد، 
توســط »مهندســين مشــاور آتــك« و پــس از 
برگــزاری جلســات توجيهــی بــا مدیــران شــركت 
بــرق منطقــه ای تهــران آغــاز شــد. مطالعــات 
مقدماتــی، طراحــی و نظــارت بــر اجــرای پــروژه، 
توســط دپارتمــان انــرژی هــای نــو شــركت 
پــروژه،  اجــرای  و  آتــك  مشــاور  مهندســين 
توســط شــركت »برنولــی« انجــام پذیرفتــه اســت. 
ــتركين و  ــات مش ــر خدم ــروژه، دفت ــای پ كارفرم
مدیریــت مصــرف شــركت بــرق منطقــه ای تهــران 
بــوده اســت. ایــن پــروژه در تاریــخ 96/06/28 بــه 
بهــره بــرداری رســيده اســت و در حــال حاضــر 
بــزرگ تریــن سيســتم پمــپ حرارتــی زميــن 

ــی مــی شــود. ــران تلق ــی ای گرمای
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ــن كاهــش 	  ــی روش نوی ــراه داشــته اســت. معرف ــه هم ــل را ب ــج ذی ــن طــرح نتای  اجــرای ای
ــار شــبکه ــرق در زمــان اوج ب ــرژی ســاختمان و پيــك ســایی مصــرف ب مصــرف ان

ارائــه ی راهــکاری جدیــد بــرای تاميــن نيــاز برودتــی و حرارتــی ســاختمان هــا به طــور عمومی 	 
و ســاختمان هــای پســت بــرق بــه طــور خــاص. بــا توجــه بــه عــدم امــکان بهــره گيــری از خــط 
ــای  ــتم ه ــان سيس ــردن راندم ــاال ب ــوص در ب ــه خص ــن روش ب ــرق، ای ــت ب ــه گاز در پس لول

گرمایشــی داخــل پســت نقــش بــه ســزایی دارد.

معرفــی سيســتمی كــه راندمــان عملکــرد آن از سيســتم هــای تراكمی آب خنــك باالتر بــوده، در 	 
حالــی كــه آب مصــرف نمی شــود.

توانایــی تاميــن ســرمایش و گرمایــش بــه طــور همزمــان بــا یــك دســتگاه. ایــن دســتگاه هــا 	 
همچنيــن توانایــی تاميــن آبگــرم مصرفــی را نيــز دارنــد. طراحــی تاسيســات برودتــی و حرارتی 
ســاختمان بــه ایــن روش، محــدود بــه بهــره گيــری از روشــی خــاص نمــی شــود و تنــوع باالیی 

در دســتگاه هــا و ســيکل هــای قابــل طراحــی وجــود دارد.

استفاده از زمين به عنوان یك منبع انرژی پاک و  تجدیدپذیر	 

شناسنامه ی فنی پروژه:

ضریب عملکرد  فصلی EER و  COPبرای برودت و حرارت به ترتيب : 17 و 4.9	 

تعــداد و ظرفيــت دســتگاه هــای پمــپ حرارتــی زميــن گرمایــی: 9 عــدد دســتگاه بــا بــار 	 
60.000 btu/hr نامــی

نوع سيستم: بسته عمودی	 

تعداد چاه ها: 16 حلقه چاه 160 متری به قطر 10 اینچ	 

نــوع و ســایز لولــه هــای بــه كار رفتــه در چــاه هــا: پلــی اتيلــن ســایز یــك و یــك چهــارم 	 
اینــچ ) 40 ميليمتر(

متوســط ميــزان صرفــه جویــی انــرژی و تــوان مصرفــی در فصل تابســتان و زمســتان 	 
نســبت بــه سيســتم ســابق: 45 درصد

 اجرای این طرح نتایج ذیل را به همراه داشته است.
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نحوه ی عملکرد دستگاه پمپ حرارتی زمين گرمايی

در تمامــی مناطــق، حتــی در مناطقــی كــه پتانســيل زميــن گرمائــی بــه منظــور توليــد برق وجــود نــدارد، می تــوان از 
سيســتم پمــپ حرارتــی زميــن گرمایــی جهــت گرمایــش فضــای ســاختمان هــا در فصــل زمســتان و همچنين جهت 

ســرمایش فضــای ســاختمان هــا در فصــل تابســتان اســتفاده نمود. 

ــای بــه خاصيــت زميــن كــه در تابســتان هــا دمــای خــاک در عمــق زميــن، كــم تــر از دمــای محيــط  بــر مبن
ــا اســتفاده از كویــل  و نيــز در زمســتان هــا دمــای عمــق زميــن بيشــتر از دمــای محيــط اســت، مــی تــوان ب
زمينــی، ميــزان مصــرف بــرق پمــپ هــای حرارتــی را در حــدود 50-30 درصــد كاهــش داد. سيســتم هــای پمــپ 
حرارتــی زميــن گرمایــی، بــا اســتفاده از منبــع تجدیدپذیــر زميــن، مصــرف  انــرژی در ســيکل توليــد بــرودت و 
حــرارت را كاهــش مــی دهنــد. در ایــن روش، بــرق توليــد نمــی شــود و در موضــوع صرفــه جویــی، مصــرف 

بــرق مطــرح اســت.    

 اگــر منحنــی تغييــرات دمــای هــوا و دمای 
زميــن درعمــق هــای مختلــف در طــول یك 
ســال اســتخراج شــود، مشــاهده خواهــد 
شــد كــه هرچــه عمــق زمين بيشــتر شــود، 
ــول  ــن در ط ــای زمي ــرات دم ــزان تغيي مي
ســال دارای تغييــرات كــم تــری نســبت بــه 
ــه  ــود. همــان گون ــن خواهــد ب ســطح زمي
ــود،  ــی ش ــاهده م ــل مش ــکل ذی ــه در ش ك
از حــدود عمــق 3 الــی 4 متــری از ســطح 
ــانات آن در  ــا و نوس ــرات دم ــن، تغيي زمي
طــول یــك ســال بســيار ناچيــز می شــود. 
ایــن در حالــی اســت كــه ميــزان تغييــرات 
دارای  زميــن،  ســطح  در  هــوا  دمــای 

ــادی اســت. نوســانات بســيار زی
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ــن همــواره  ــن دمــای زمي ــن كــه ميانگي ــه ای ــا توجــه ب ب
عــددی ميــان دمــای هــوای بيــرون در تابســتان و 
زمســتان اســت، مــی تــوان ایــن گونــه نتيجــه گرفــت كــه 
زميــن، منبــع خوبــی بــرای تاميــن گرمایــش در مــاه هــای 
ســرد و همچنيــن تاميــن ســرمایش در مــاه هــای گــرم 

ســال مــی باشــد.

ــه ایــن صــورت اســت  ــد مکانيکــی ایــن دســتگاه ب فرآین
كــه در فــاز ســرمایش، هــوای گــرم داخــل اطــاق از 
ــس از  ــده و پ ــتگاه ش ــتگاه وارد دس ــده دس ــق مکن طری
ــود. در  ــی ش ــده م ــاق دمي ــل اط ــه داخ ــدن ب ــرد ش س
داخــل دســتگاه، حــرارت بــه مبــرد منتقــل شــده و پــس 
ــود  ــرارت موج ــه، ح ــيکل مربوط ــرد از س ــور مب از عب
ــه آب داخــل  ــه ای ب ــدل دو لول ــرد توســط یــك مب در مب

كویــل زمينــی كــه 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 زميــن و جــذب حــرارت از زميــن در شــکل 
شــماتيك ذیــل نمایــش داده شــده اســت. طراحــی آرایش 
ــل  ــن در داخ ــی اتيل ــای پل ــه ه ــه ی لول ــان بهين و چيدم
زميــن، مهــم تریــن عامــل در كاهــش هزینــه نصــب پمــپ 
حرارتــی زميــن گرمائــی محســوب مــی شــود و فراینــد 
ــده اســت. جــذب حــرارت  مهندســی، تخصصــی و پيچي
ــرارت در  ــع ح ــش و دف ــيکل گرمای ــتان در س در زمس
ــر  ــی ب ــل توجه ــر قاب ــرمایش اث ــيکل س ــتان در س تابس
ــی  ــيکل تراكم ــور در س ــرق كمپرس ــرف ب ــش مص كاه
داشــته و باعــث افزایــش راندمــان دســتگاه مــی شــود. 

 فاز سرمايش فاز گرمايش
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تغییــرات اقلیمــی یکــی از بــزرگ تریــن 
چالــش هــای دوران مــا اســت. ســاختمان هــا 
حــدود 40 درصــد از مصــرف جهانــی انــرژی 
ــًا  ــد و نتیجت ــی دهن ــود اختصــاص م ــه خ را ب
ــی  باعــث ایجــاد حــدود 30 درصــد از آلودگ
ــی  ــان م ــه ای در جه ــای گلخان ــای گازه ه
ــا  ــاختمان ه ــوان س ــی ت ــن رو م ــوند. از ای ش
را یکــی از عناصــر موثــر در تولیــد کربــن کــم 

ــمرد. ــده برش ــر در آین ت

 )Passivhaus( ســاختمان هــای پســیو-هاوس
ــه نســبت ســاختمان  ــا حــدود 90 درصــد ب ت
هــای معمولــی، و حــدود 75 درصــد بــه 
ــد کم-مصــرف،  نســبت ســاختمان هــای جدی
انــرژی ســرمایش و گرمایــش کــم تــری 

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس

مقدمه ای بر ساختمانهای 
 ) P  a   s   s  i  v  h  a  u  s(پسيو-هاوس

Manoochehr azizi
M. Arch.

منوچهر عزيزی
کارشناس ارشد معماری

كلمبيــا  بریتيــش  معمــاران  انجمــن  )عضــو 
ــادا( ــيو-هاوس كان ــن پس ــو انجم ــادا،  عض كان

له
مقا

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

 )وین-اتریش(

ــیو-هاوس  ــتاندارد پس ــا اس ــده ب ــرا ش ــکونی اج ــاختمان مس ــه س نمون
)فیالدلفیا-امریــکا(

https://passipedia.org/examples :منبع

https://passipedia.org/examples :منبع
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تعريف ساختمان پسيو-هاوس:

ــن  ــيو-هاوس بيـ ــن پسـ ــه انجمـ ــی كـ ــاس تعریفـ براسـ
ـــد، پســـيو-هاوس ســـاختمانی اســـت  ـــی كن ـــان م ـــی بي الملل
ـــاس  ـــر اس ـــی آن، ب ـــای محيط ـــایش دم ـــت و آس ـــه كيفي ك
تعریـــف ایـــزو 7730، صرفـــاً توســـط گـــرم یـــا ســـرد 
ـــه  ـــازی ب ـــن شـــده و ني ـــازه ی ورودی تامي كـــردن هـــوای ت

ـــد. ـــته باش ـــی نداش ـــوای داخل ـــدد ه ـــان مج جری

كيفيـــت و آســـایش دمـــای محيطـــی ســـاختمان بـــر اســـاس 
ـــدی و تعریـــف مـــی شـــوند: ـــر دســـته بن اصـــول زی

• دمـــای هـــوا بيـــن 20-25 درجـــه ی سلســـيوس 	
باشـــد،

• دمای سطوح كمتر یا مساوی 4.2k باشد،	

• ـــل 	 ـــم )مث ـــی در ســـطوح قائ ـــای داخل ـــاف دم اخت
دیوارهـــا( كـــم تـــر از 3k و در ســـطوح افقـــی 

ـــد، ـــر از 2k باش ـــم ت ـــا( ك ـــقف ه ـــل س )مث

• ـــم 	 ـــا ك ـــته ی بن ـــای پوس ـــوا از درزه ـــان ه جری
ـــد، ـــه باش ـــر ثاني ـــر ب ـــر از 8 ./ . مت ت

• ـــا 65 درصـــد 	 ـــن 35 ت ـــی بي ـــوای داخل ـــت ه رطوب
باشـــد.

در ساختمان های پسيو-هاوس، مقدار مصرف 
ساالنه ی انرژی برای تامين سرمایش و یا گرمایش 

ساختمان می باید كم تر یا مساوی

 15 kWh/(m²yr)

 و ميزان بار انرژی مصرفی نيز كمتر یا مساوی

10W/m2 باشد.   

تاريخچه ی ساختمان های پسيو-هاوس:

ـــا  ـــاختمان ه ـــر س ـــان، اگ ـــای جه ـــم ه ـــياری از اقلي در بس
ـــادی  ـــا حـــدود زی ـــه ت ـــه نحـــوی ســـاخته شـــده باشـــند ك ب
ـــند،  ـــته باش ـــرمایش نداش ـــش و س ـــرژی گرمای ـــه ان ـــاز ب ني
ـــاق  ـــيو-هاوس اط ـــاختمان پس ـــا س ـــه آن ه ـــوان ب ـــی ت م
ـــا  ـــاختمان ه ـــن س ـــماری از ای ـــی ش ـــای ب ـــه ه ـــود. نمون نم
در معمـــاری كهـــن جهـــان بـــرای مـــدت هـــای طوالنـــی 

ـــدند. ـــی ش ـــرداری م ـــره ب ـــاخته و به ـــی، س طراح

ـــی را  ـــای فراوان ـــاختمان ه ـــز س ـــران ني ـــزی ای ـــش مرك در بخ
مـــی تـــوان نـــام بـــرد كـــه ایـــن گونـــه ســـاخته و اســـتفاده مـــی 
ـــو  ـــام ب ـــه ن ـــردی ب ـــال 1990 ف ـــال در س ـــن ح ـــا ای ـــدند. ب ش
ـــود كـــه ایـــن  آدامســـون )Bo Adamson( اوليـــن شـــخصی ب
ـــوان ســـاختمان هـــای پســـيو-هاوس دســـته  ـــه عن ـــا را ب بناه
ـــاختمان  ـــن س ـــول ای ـــا اص ـــد ت ـــاش ورزی ـــود و ت ـــدی نم بن
ـــا  ـــتفاده در اروپ ـــل اس ـــتانداردهای قاب ـــا اس ـــق ب ـــا را مطاب ه
ـــه هـــای ســـنتی و كهـــن  منطبـــق ســـازد. مشـــکاتی كـــه نمون
ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــد را م ـــوده بودن ـــه نم ـــا توج ـــه آنه ـــر ب ـــم ت ك

ـــود: ـــدی نم ـــته بن ـــر دس ـــرح زی ش

• عدم آگاهی از هوابندی كامل ساختمان ها	

• كمبـــود تکنولـــوژی ســـاخت پنجـــره هایـــی بـــا 	
كيفيـــت بســـيار خـــوب

• عدم اطمينان به مصرف بهينه ی انرژی	

  خانه بروجردی ها – كاشان- نمونه ی كهن ) پسيو هاوس (
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از مزایــای ســاختمان هــای پســيو-هاوس، عــاوه بــر مصــرف بهينــه ی انــرژی، آســایش 
بهــره بــرداران ســاختمان را نيــز مــی تــوان نــام بــرد، كــه كليــات آن بــه شــرح زیــر، قابــل 

دســته بنــدی اســت:

• كيفيت و دمای محيطی بنا در طول سال ثابت می ماند؛	

• سيستم تهویه، بدون صدا و راحت است و با تغيير فصول تغيير نمی كند؛	

• ميزان صرفه جویی انرژی آن، پایدار و هزینه ی بهره برداری آن، كم است؛	

• استفاده از آن، بسيار آسان و بادوام است؛	

• آرامش خيال، كه بسيار با ارزش است. به ارمغان می آورد.	

اصــول کلــی در طراحــی و ســاخت ســاختمان هــای پســيو-هاوس را مــی توان 
بــه شــرح زيــر دســته بنــدی نمود:

1- اســتفاده از عایــق حرارتــی بســيار خــوب: عایــق هــای حرارتــی بســيار خــوب مــی 
بایــد دارای ضریــب اتــاف انــرژی )U-Value( كمتــر یــا مســاوی                                  و 

ضریــب انتقــال انرژی )R-Value( بيشــتر یا مســاوی 6.67 باشــند.

2- هوابنــدی كامــل ســاختمان: بدیــن منظــور، مــی بایــد منافــذ جریــان هــوا در پوســته 
بيرونــی ســاختمان را حداقــل كــرد، امــکان تخریــب پوســته ی بنــا توســط رطوبــت را 
كاهــش داد، و امــکان اتــاف انــرژی حرارتــی ســاختمان در زمســتان را محــدود نمــود.

0.15 W/(m²K)
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3- حــذف پــل هــای حرارتــی ســاختمان: در ایــن حالــت، عایــق كامــل پوســته بيرونــی بنــا و حــذف نقاطی كــه عاری 
از عایــق حرارتــی هســتند، ميــزان اتــاف انــرژی حرارتــی، بخصــوص در نقــاط تقاطع پوســته بنــا را به انــدازه ی

                                             كاهش می دهد.

4- اســتفاده از پنجــره هایــی بــا كيفيــت بــاال و جهــت گيــری مناســب: پنجره هــای با كيفيت بــاال، پنجره هایی هســتند 
كــه ميــزان اتــاف انــرژی حرارتــی آنهــا از ميــزان جــذب انــرژی حرارتــی خورشــيدی كــم تــر اســت. در ایــن زمينــه، 
جهــت گيــری مناســب ســاختمان، حائــز اهميــت اســت؛ بــه گونــه ای كــه بيشــترین مقــدار ســطح شيشــه در قســمت 
جنوبــی بنــا  قــرار گيــرد و مقــدار شيشــه در جهــات شــرق، غــرب، و شــمال ســاختمان به حداقــل ممکن كاهــش یابد.

5- استفاده از سيستم تهویه به همراه مناسب سازی دمای هوای تازه ی ورودی

بــرای تســت هوابنــدی ســاختمان، از آزمایــش دميــدن هــوا اســتفاده ميشــود. در ایــن روش فشــار هــوای 
داخــل ســاختمان را بــا كمــك فــن قدرتمنــدی بــه فشــار 50Pa مــی رســانند و ســپس ميــزان هــوای خــارج 
ــا مســاوی 0/6 در  ــر ی ــد كمت ــزان مــی بای ــن مي ــد. ای ــدازه گيــری مــی كنن ــذ ســاختمان را ان شــده از مناف

n50 < 0.6 ACH@50Paســاعت باشــد. 

Psi < 0.01 W/(m²K)
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ويژگی های ساختمان های پسيو-هاوس به شرح زير دسته بندی می شوند:

• آســایش: اســتاندارد ســاختمان هــای پســيو-هاوس، بــا هزینــه ی ســاخت قابــل قبــول، ســطحی از كيفيــت را دارا 	
اســت كــه بيشــترین مقــدار آســایش در فصــول ســرد و فصــول گــرم را ایجــاد مــی نمایــد.

• ــد، 	 ــدی مناســبی كــه دارن ــدی و هوابن ــق ین ــه واســطه ی عای ــی ســاختمان هــای پســيو-هاوس ب ــت: كارای کيفي
بســيار مناســب هســتند.

• پايــداری و محيــط زيســت: ســاختمان هــای پســيو-هاوس دوســتدار محيــط زیســت هســتند؛ آن هــا از انــرژی 	
خيلــی كــم اســتفاده     مــی كننــد، و منابــع اصلــی انــرژی را بــرای نســل هــای آینــده ذخيــره مــی كننــد، بــدون 

ایــن كــه بــه محيــط زیســت صدمــه بزننــد.

• ــا ســاخت ســاختمان پســيو-هاوس 	 ــن اســت كــه آی ــودن: ســوالی كــه مطــرح اســت، ای ــه ب ــه صرف ــرون ب مق
مقــرون بــه صرفــه اســت؟ ســاختمانهای پســيو-هاوس نــه تنهــا در طــی زمــان بهــره بــرداری صرفــه جویــی 
ــه واســطه ی  ــدا هــم مقــرون بــه صرفــه هســتند. ســرمایه گــذاری باالیــی كــه ب ــد، بلکــه در ابت ــه مــی كنن هزین
اســتفاده از مصالــح بــا كيفيــت تــر مطابــق بــا اســتانداردهای ســاختمان هــای پســيو-هاوس الزم اســت، از طریــق 
صرفــه جویــی هزینــه هــای بــاالی سيســتم هــای ســرمایش و گرمایــش ســاختمان هــای معمولــی، قابــل تاميــن 
خواهنــد بــود. عــاوه بــر آن، در برخــی كشــورها كمــك هــای مالــی دولتی/ســازمانی بــرای ســاخت ســاختمان 

هــای پســيو-هاوس فراهــم شــده كــه مــی تــوان از آنهــا نيــز بهــره گرفــت.

• بررســی نتايــج انــدازه گيــری شــده: نتایــج انــدازه گيــری شــده از 114 ســاختمان پســيو-هاوس ســاخته شــده 	
نشــان مــی دهــد كــه ميانگيــن صرفــه جویــی انــرژی در حــدود 90 درصــد اســت. بــه بيــان دیگــر، ســاختمان 
هــای پســيو-هاوس فقــط معــادل حــدود 10 درصــد بــه نســبت ســاختمان هــا معمولــی انــرژی مصــرف مــی كننــد.

• تطبيــق پذيــری: تمــام معمــاران مــی تواننــد ســاختمان پســيو-هاوس طراحــی كننــد. بــا اســتفاده از معيارهــای 	
اختصاصــی ســاختمان هــای پســيو-هاوس تمــام ســاختمان هــا در همــه ی نقــاط دنيــا قابليــت ایــن را دارنــد كــه 

بــه صــورت ســاختمان پســيو-هاوس اســتاندارد طراحــی و ســاخته شــوند.

• بازســازی: اســتاندارد ســاختمان هــای پســيو-هاوس بــرای بازســازی هایــی كــه توســط مصالــح پســيو-هاوس 	
صــورت مــی گيــرد نيــز قابــل تاميــن خواهــد بــود.

منابع:

Passive House Canada (www.passivehousecanada.com)

Passipedia (www.passipedia.org)

در انتهــا الزم اســت اشــاره نمــود کــه پســيو-هاوس نــام يــک برنــد نيســت، بلکــه روش ســاخت و ســاز 
ــی  ــن الملل ــاده ســازی شــود. »انجمــن بي ــرای هــر ســاختمانی پي ــد توســط هركســی و ب اســت كــه مــی توان
پســيو-هاوس« كــه مقــر آن در كشــور آلمــان اســت، بــرای طراحــان، ســازندگان و ســاختمان هــای پســيو-
هــاوس ســاخته شــده گواهينامــه صــادر مــی كنــد. ایــن گواهينامــه، تنهــا ضامــن طراحــی و ســاخت بــر اســاس 

اصــول و اســتانداردهای پســيو-هاوس اســت.

ــای  ــم در فض ــی تواني ــه م ــری ك ــاس برت ــای احس ــت؛ مبن ــه اس ــاز بهين ــاخت و س ــای س ــيو-هاوس، مبن پس
ــم. ــه كني ســاختمان تجرب
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اعالميه  ی حقوق کودک )ژنو، 1924(	 

ــی 	  ــع عموم ــوب مجم ــر، مص ــوق بش ــی حق ــه ی جهان اعالمي
ــد )1946( ــل متح ــازمان مل س

اعالميه ی حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد )20 نوامبر 1959(	 

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، خصوصًا مواد 23 و 24، مصوب سازمان ملل متحد	 

ميثاق بين المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی، خصوصًا ماده 10، مصوب سازمان ملل متحد	 

ميثــاق بيــن المللــی حقــوق اقتصــادی 	 
ــامبر 1969 در 31  ــی و فرهنگی 16 دس و اجتماع
مــاده - حقــوق کــودک در ایــن ميثــاق بایــد 
ــر  ــه ه ــه ب ــض و بی توج ــه تبعي ــچ گون بی هي
ــود  ــت ش ــب رعای ــب و مذه ــده، نس ــوع عقي ن
)ایــران عضــو ایــن ميثــاق اســت(.

ــر 	  ــودک  )نوامب ــوق ک ــيون حق کنوانس
1899/آبــان 1368( در 54 مــاده کــه در آن، 
جمعيــت زیــر 18 ســال کــودک در هــر کشــور 
محســوب می شــوند. 193 کشــور یعنــی 
تمــام اعضــای ســازمان ملــل متحــد بــه جــز 
ــد  ــرا کرده ان ــومالی آن را اج ــکا و س آمری
کــه در 140 کشــور بــه اجــرا درآمــده اســت.

اعالميه هــا 
و 
ی  ق هــا ميثا
بيــن المللــی 
ــوق  ــورد حق در م
ــرح  ــه ش ــودک ب ک
ــده و  ــب ش ــر تصوی زی
ــد. ــی یافته ان ــت جهان قبولي
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به موجب اين اعالميه ها:

اوقــات كــودكان بایــد بــه روحيــه ی كنجــکاوی، فعاليــت و اميــد 
پاســخ بدهــد. بی گناهــی، آســيب پذیری، نيــاز بــه مراقبــت ســالم 
ــوزش و  ــل، آم ــی كام ــواد غذای ــه م ــاز ب ــه، ني ــوش رفتاران و خ
بهداشــت بایــد طــرف  توجــه جــدی و ضــروری باشــد.  طبيعــی 
ــن و محــدودی وجــود  ــات معي ــه امکان ــر جامع ــه در ه اســت ك
دارنــد. بــرای در حــدود 70 درصــد از جمعيــت جهــان، امکانــات 
ــات  ــه امکان ــی ب ــد ربط ــاز می توان ــا ني ــد. ام ــی ان ــود، ناكاف موج
واقعــًا موجــود نداشــته باشــد. محدودیت هــای اقتصــادی و 
اجتماعــی، خــود را بــر درجــه ی برخــورداری اجتماعــی عمومــی 
ــری  ــای بش ــد. نيازه ــی كن ــل م ــودكان تحمي ــه ك ــوط ب و مرب
ــه آن  ــد و پاســخ ب ــوع ان ــودكان، گســترده و متن ــاز ك شــامل ني
ــر  ــل زی ــا توســط عوام ــده ی آنه ــا، در حــال حاضــر و در آین ه

محــدود ميشــوند:

- محدودیت های عمومی مادی و امکانات

- نحوه ی توزیع امکانات و خدمات در جامعه 

- شرایط فرهنگی و اجتماعی

- ساختار قدرت و ایدئولوژی

بهره کشی و نظام طبقاتی

- تحميل هــای بيــن المللــی و تحميل هــای ایجــاد شــده توســط 
انحصارهــا، دولت هــا و قــدرت هــای ســلطه ی جهانــی

- نابســامانی هــای اقتصادی، سياســی و اجتماعی مقطعی )مثــاً بروز 
بحــران اقتصــادی، تحریم، جنــگ، بایای طبيعی و جــز آن(

Fariborz Raisdana
Ph.D. in Ecoonomics

 فريبرز رئيس دانا
دکتری اقتصاد

حقوق کودک و بحران اقتصادی اخير

له
مقا
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ســهم جمعيتــی کــودکان در جهــان بــه طــور متوســط در دهــه ی اول و دوم قــرن بيســت و يکــم بــه شــرح 
جــدول زيــر بــوده اســت:

در اروپــا نســبت فقــر مفــرط در كــودكان بيشــتر مربوط به مهاجران بوده اســت. ســهم جمعيتــی كــودكان در ایران 
كمابيــش بــه ردیــف 2 شــباهت دارد. همچنيــن در ایــران بين ســال هــای 1383 تــا 1392 فقــر غذایی شــهرها 7 برابر 

و در روســتاها 8 برابــر شــده اســت كــه بــه طــور قطــع ایــن فقر، بيشــتر از همــه دامن كــودكان را گرفته اســت.

بــه طــور متوســط در ســال هــای 1379 تــا  1382 ، 45  درصــد از خانوارهــای شهرنشــين زیــر خــط فقــر بوده انــد. 
ایــن رقــم، كــه توســط نگارنــده بــرآورده شــده اســت، شــاید براســاس معيــار ســخاوتمندانه ای در مــورد خــط فقر 
تعييــن شــده باشــد. امــا بــا معيارهــای بيــن المللی و ســخت گيرانه ایــن رقــم، تقریباً بــه 25 درصــد می رســد. به هر 
حــال پــس از آغــاز تحریــم در ســال 1397 ایــن دو بــرآورد بــه ترتيــب بــه حــدود 45 و 35 درصــد بالــغ می شــوند. 
شــمار قربانيــان ناشــی از فقــر در ميــان كــودكان در ایــران نيــز بــاال اســت. امــا قطعاً نــه باالتــر از عراق، بنــگادش، 

شــمال آفریقــا و چنــد كشــور دیگر.

در ســال 2000 نيمــی از افــراد بشــر فقيــر بودنــد. در ســالهای اخيــر ســاالنه 11 ميليون كودک قبل از رســيدن به ســن 5 
ســالگی از بيماری هــای قابــل پيشــگيری می مردنــد. در جهان شــمار 150 ميليــون كــودک دچار ســوءِ تغذیه  انــد و 120 
ميليــون كــودک بــه مدرســه نمی رونــد. در 89 كشــور در حال توســعه مــورد مطالعه )كــه 84 درصــد از جمعيت جهان 
را تشــکيل مــی دهنــد(، شــمار 385 ميليــون كــودک در فقــر شــدید بــه ســر می برنــد. كــودكان كار در ایران فقــط معادل 
یــك - ســوم تــا یــك - دوم كارگــر بالــغ از حداقل دســتمزد برخــوردار می شــوند )آن هم بی توجه بــه 60 درصــد مزایا، 
یعنــی از معــادل 1/2 ميليــون تومــان در مــاه كــه می شــود بين 400 هــزار تــا 600 هزار تومــان در مــاه برای هر كــودک(.

ــی،  ــتفاده های جنس ــوء اس ــادی، س ــتفاده های اقتص ــوء اس ــا، س ــا ناامنی ه ــران ب ــان در ای ــودكان كار و خياب ك
بی پناهــی، بی سرپرســتی یابــد سرپرســتی روبــرو هســتند. شــمار ایــن كــودكان، بــا وجــود مراقبت هــا و اقدام های 
ســازمان های ذیربــط ماننــد ســازمان بهزیســتی و ســازمان های خيریــه ای، هنــوز رقــم باالیــی را، هــم بــه طــور 
نســبی و هــم بــه طــور مطلــق، در جهان شــامل می شــود، در ایران نيــز گاهی همانند كشــورهای ســومالی، آفریقای 
جنوبی، نيکاراگوئه و افغانســتان، گزارش های شــرم آوری در مورد محروميت و ســوءِ اســتفاده از كودكان منتشــر 

می شــود، گرچــه بــه هــر حــال كــم تــر از مــوارد مشــابه اســت

نسبت متوسطبزرگسالكودکسهم جهت كودكانمحل

127/25/62/97/8- شرق آسيا و اقيانوسيه

216/72/11/81/8- چين

335/719/512/635/7- آسيای جنوبی

426/822/1431430/3- هند

520/748/737/751/7- آفریای زیر صحرا

610/58/14/04/4- آمریکای التين

75/61/40/60/4- اروپا و آسيای مركزی

شرايط اقتصادی نامطلوب و راههای تاثير منفی بر زندگی کودکان در ايران به شرح زيرند:

• تــورم )بــه ویــژه بــا توجه به تــورم اخيــر و افزایش نــرخ ارزهــای خارجی( موجــب افزایش شــمار كودكان 	
كار و خيابــان می شــود. هــم چنين محروميت از نيازهای اساســی مانند نيازهای غذایی، رفاهی، بهداشــتی 
و آموزشــی، حاصــل دوام تــورم اســت. بــا دوام تــورم، الویت بندی معکوس )یعنی نادیده گرفتن بهداشــت 

و آمــوزش بــه نفــع تامين غــذا و ســرپناه( جریــان می یابد و نهادینه می شــود.
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• بيــکاری موجــب فقــر خانــوار وآن هــم بــاز بــه نوبــه ی خــود، موجــب 	
ــود. ــان می ش ــودكان كار و خياب ــش ك افزای

• وقتــی شــاخص تــورم ناگهــان بــاال مــی رود و ماننــد وضعيــت ایــران، از 	
خــرداد تــا آبــان ســال 1397، شــاخص از 100 بــه 150 می رســد، ارزش 
واقعــی حداقــل دســتمزد كــه 1/2 ميليون تومــان اســت، كم تر می شــود و 
( می رســد. بــا توجــه بــه ایــن كــه بــا همــان  /

/
=

1 2
1 5

بــه 800 هــزار تومــان )
رقــم قبلــی، 50 درصــد از كارگــران زیــر خــط فقــر مطلــق بوده انــد ایــن 
كاهــش )یعنــی 400 هــزار تومــان كاهــش( می توانــد بــه معنــای كاهــش 
ــن  بيــش از 40 درصــد در متوســط دســتمزد هــای واقعــی باشــد، و ای
نيــز آن رقــم 50 درصــد كارگــران زیرخــط فقــر را بــه حــدود 65 درصــد 

ــاند. می رس

• اگــر متوســط افــراد خانوار در ميــان خانوارهای فقيــر را كه از حيث هزینه 	
ی ســاالنه پایيــن تر از متوســط دهك های پنجم و ششــم هســتند، معادل 
3/5 نفــر بدانيــم، 1/25 نفــر از آنــان كــودک محســوب می شــوند. )معــادل 
35/5 درصــد كل جمعيــت( آن گاه بيــش از 4 ميليون نفــر اضافی دیگر هم 

در معــرض فقــر ناشــی از تحریم قــرار می گيرند:

] ( / / ) / /− × × × =60 65 0 50 82 10 0 355 4               ]ميليون نفر 021
توجــه داشــته باشــيم ایــن نتيجــه  بدیــن معنــا اســت ایــن كــه بيــش 
از 4 ميليــون كــودک در »معــرض« فقــر جــدی ناشــی از تحریــم قــرار 
می گيرنــد، امــا بــدان معنا نيســت كــه این گــروه حتمــاً به وادی نيســتی 
مــی رونــد. در واقــع، آنــان فقــط در معــرض خطــر جــدی ســوءِ تغذیــه، 

وامانــدن از تحصيــل، بيمــاری و مــرگ قــرار می گيرنــد. 

پاســخ بــه این كــه آیا سياســت تحریــم آمریکا، یــا عملکرد آســيب پذیر 
اقتصــادی و سياســی، كشــور كــدام یــك، یــا هــر دو و بــه چــه ميــزان 
عامــل پدیــد آمدن مصيبــت اقتصــادی و اجتماعی اند، البتــه برای تحليل 
و ریشــه یابی و چاره جویــی ضــروری  اســت. امــا حقيقــت دردنــاک تــر 

همــان 4 ميليــون نفــر كــودک جدید آســيب پذیر شــده اســت.

وظيفــه ی كارشناســان حيطــه ی احــداث و برنامه ریــزی و مطالعــات 
اجتماعــی و اقتصــادی چيســت؟ البتــه كــه نمی تــوان صرفــاً بــا تغييــر 
ــی و  ــر جان ــن خط ــر ای ــه ای ب ــدود حرف ــای مح ــا و ضابطه ه معياره
روحــی كــودكان غلبــه كــرد، هــر چنــد بایــد در حــوزه ی كارشناســی 
قطعــاً بــه آن نيــز پرداخــت. امــا وظيفــه  بلکــه تکليــف دشــوار زیســت 
انســانی بــرای مــا كارشناســان ایــن اســت كــه هــر بهانــه ای را كنــار 
گذاشــته، مســتقيم بــه ایــن فقــر بيندیشــيم و بــه آن بپردازیــم و بــرای 
رســتگاری جامعــه و نجــات كــودكان مــان در صحنه بمانيم، نــه آن كه 
از صحنــه ی رودر رویــی بــا دردهــای مردم خود را بركنار و مســتعفی 
ســازیم. در ایــن صــورت، بــه حرمــت انســان بــودن بایــد مــاک هــای 
ارزشــی انســانی مانند عدالت، برخوداری همگانی، آزادی و رســتگاری 
گروه هــای محــروم را از هــم اكنــون در حرفــه ی خــود جــاری ســازیم 
و بــر نکبــت » سودســازی بــه هــر بهــا« و ننــگ  » دل دادن بــه فرمــان 
و ســلطه ی ســود محــور حاكــم« برحــذر باشــيم. ایــن، در ســایه ی یك 
اتحــاد ســازمان یافتــه بــا محوریــت حقــوق جامــع انســانی، در متــن 

حقــوق صنفــی كارشناســان احــداث، ميســر می شــود.
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چگونه
 آموزش
 رفتار
 سازمانی

 باعث 
افزایش
 درآمد

 یك 
شرکت 
می شود؟

علی رضا مهديزاده حکاک
دکتری تکنولوژی ساختمان

تعريف رفتار سازمانی:

رفتــار ســازمانی یــك دانــش نســبتًا جدیــد و بــه 
ــرش  ــود نگ ــت بهب ــح و در نهای ــوم درک، توضي مفه
ــك  ــا در ی ــروه ه ــا گ ــراد و ی ــك اف ــك ت ــار ت و رفت
ســازمان اســت. هــدف آن، بــه كار بــردن ایــن دانــش 
ــرد  ــا رویک ــوده و ب ــی ســازمان ب ــود كارای ــرای بهب ب
سيســتمی انجــام می شــود. اگــر یــك ســازمان موفــق 
شــود نگــرش )Attitude( نيروهایــش را تغييــر دهــد، 
خــود بــه خــود، رفتــار )Behavior( نيروهــا هــم 
عــوض مــی شــود و تغييــر نگــرش، یــك مرحلــه عميق 
تــر از تغييــر رفتــار اســت. بــا تغييــر نگــرش نيروهــا 
مــی تــوان بــا كــم تریــن هزینــه پرســنل متعهــد، 
وفــادار ، كارآ و  بــا انگيــزه ایجــاد نمــود. موضوعــات 
یادگيــری، ادراک، شــخصيت، كارآمــوزی، رهبــری 
اثربخــش، نيازهــا و عوامــل انگيــزش، رضایت شــغلی، 
فراگردهــای تصميمگيــری، ارزیابــی عملکــرد، نگــرش 
ــغل و  ــی ش ــان، طراح ــش كاركن ــون گزین ــنجی، فن س
تنيدگــی و... عوامــل ایجــاد رفتــار ســازما نــی هســتند. 

له
مقا

Alireza Mahdizadeh Hakak
Ph.D. Buliding Technology
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اهداف رفتار سازمانی:

اهــداف رفتــار ســازمانی شــامل: »توصيــف«، »فهميــدن«، 
»پيــش بينــی« و »كنتــرل« می باشــد؛ 

توصيــف: اوليــن هــدف رفتــار ســازمانی، ایــن اســت كــه 
بدانــد افــراد در شــرایط مختلــف چگونــه رفتــار می كننــد.

شــناخت: دوميــن هــدف رفتــار ســازمانی ایــن اســت كــه 
آنچــه را افــراد انجــام می دهنــد، بفهمنــد و درک نماینــد.

ــازمان ها را  ــی در س ــت و معلول ــط عل ــی: رواب ــش بين پي
بررســی  و رفتــار آتــی كاركنــان را براســاس قابليت های 

ــد. ــی می كن ــراد پيش بين اف

ــرل  ــت. كنت ــازمانی اس ــار س ــی، رفت ــدف نهای ــرل: ه كنت
رفتــار كاركنــان و گروه هــا در جهــت هرچــه بهتــر شــدن 

نتيجــه عملکــرد ســازمان.

دانــش رفتــار ســازمانی، یــك دانــش پيچيده ی بين رشــته 
ای و محصــول تاقــی چندیــن علــوم مختلف می باشــد.

ــازمانی از  ــای رفتارس ــه ه ــی جنب ــه تمام ــن ب پرداخت
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 اهميــت رفتــار ســازمانی از جهــت جنبــه هــای مالی 

و درآمدزایــی شــركت بررســی گردیــده اســت. 

. افزایش سود از دو طریق صورت می گيرد:  

. كاهش هزینه های سازمان

. اقزایش درآمد 

ــد طریــق ممکــن  ــه چن ــه هــای شــركت ب . كاهــش هزین
ــرد.  صــورت مــی گي

اهم موارد به پرسنل به شرح زیر است:

)Turnover cost( کم کردن هزينه از دست دادن کارمند

از دســت دادن هــر كامنــد و جایگزینــی آن بــا كارمنــد 
ــل  ــازمان تحمي ــه س ــادی را ب ــای زی ــه ه ــد، هزین جدی
مــی نمایــد. هزینــه هایــی شــامل پيــدا كــردن، مصاحبــه 

ــن، اســتخدام كــردن و آمــوزش كــردن، امتحــان گرفت

 نيــروی جدیــد طبــق آمــار، رقــم سرســام آوری تقریبــا 
ــركت  ــه ش ــرو ب ــاالنه آن ني ــوق س ــف حق ــادل نص مع
ــه  ــنل ك ــك از پرس ــر ی ــن ه ــد. همچني ــی نمای ــل م تحمي
شــركت را تــرک مــی نمایــد، بخشــی از تاریــخ و حافظــه 
ــرای  ــه نوعــی ب ــرد كــه ب ــا خــود مــی ب ی شــركت را ب

ــه محســوب مــی شــود.  شــركت، هزین

کم کردن هزينه ی نگه داشتن کارمند خوب   

)Retention cost( 

بهــره وری كارمنــد بــی انگيــزه و بــدون رضایت شــغلی، 
پایيــن اســت و بــرای ســازمان هزینــه بر اســت.

ــدون  ــزه و ب ــی انگي ــد ب ــره وری كارمن ــی به ــد ب كارمن
رضایــت شــغلی، پایيــن اســت و بــرای ســازمان هزینــه 
ــل دارد و  ــور كام ــزه حض ــی انگي ــد ب ــت. كارمن ــر اس ب
ســاعت كار را كامــل پــر مــی كنــد، ولــی كارآیــی پایينــی 
دارد. از آن ســو، كارمنــد دارای رضایت شــغلی و انگيزه 
باالتــر، دارای بهــره وری باالتــر اســت ، خدمــات بهتــر 
بــه مشــتری ارائــه مــی دهــد و بــه حفــظ آن كمــك مــی 
نمایــد. ایجــاد انگيــزه و رضایــت شــغلی بــه پارامترهــای 
زیــادی وابســته بــوده و بــا آمــوزش و اجــرای تکنيــك 
هــای رفتــار ســازمانی ميســر اســت. پيــاده ســازی ایــن 
تکنيــك هــا بــا كمتریــن هزینــه، رضایــت شــغلی را بــاال 
ــد. بــه  بــرده و كارمنــد متعهــد و وفــادار توليــد مــی كن
ــت  ــی حرك ــویق اجتماع ــد و تش ــا تایي ــال، ب ــوان مث عن
ــه در وی  ــدون هزین ــوان ب ــی ت ــد م ــك كارمن ــوب ی خ

ایجــاد انگيــزه نمــود

. )Social recognition( 

وابستگی کمتر به مشوق های مالی

)Less reliance of financial incentives( 

ــازمانی،  ــار س ــای رفت ــك ه ــن تکني ــدم اســتفاده از ای ع
تنهــا یــك روش هزینــه بــر بــرای ایجــاد تعهــد باقــی مــی 
گــذارد و آن، انگيــزه هــای مالــی اســت. افزایــش انگيــزه 
بــا مشــوق هــای مالــی موقــت بــوده و بــرای ســازمان 
ــن انتخــاب ســازمان  ــع، آخری ــر اســت و بالطب ــه ب هزین

بــرای ایجــاد رضایــت شــغلی و انگيــزه اســت.  
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کم کردن استرس کارمندان

 )Stress related cost(

داشــتن  ســازمان،  هزینــه  از  ای  عمــده  بخــش 
نيروهــای تحــت اســترس زیــاد مــی باشــد. اســترس 
مــی توانــد بــه لحــاظ فــردی و بــرای ســازمان هزینه 
بــر باشــد. رفتــار ســازمانی بــه كارمنــدان و مدیران، 
ــوزش داده و در  ــترس را آم ــت اس ــرل و مدیری كنت

ــت، بهــره وری را افزایــش مــی دهــد.  نهای

افزایــش درآمــد شــركت نيــز بــه طــرق مختلــف صــورت 
ــکه  ــاال دو روی س ــده در ب ــر ش ــوارد ذك ــرد. م ــی گي م
افزایــش درآمــد ســازمان مــی باشــند. مــوارد شــاخص 

زیــر در مــورد رفتــار و كارایــی پرســنل در جهــت 
ــر اســت:  ــه شــرح زی ــد شــركت، ب ــش درآم افزای

)Team synergy( افزايش هم افزايی کار گروهی

ــور  ــه ط ــش، ب ــماره ی پي ــده در ش ــاپ ش ــه چ در مقال
كامــل بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــد. بــا شــناخت تيپ 
شــخصيتی همــکاران، مــی تــوان آســتانه تحمــل یکدیگر 
را بــاال بــرد و رفتــار متناســب آن شــخصيت را انجــام 
داد. بــا چينــش صحيــح اعضــای تيــم و تركيــب متنوعی 
از همــه  تيــپ هــای شــخصيتی مــی تــوان بهــره وری 

تيــم را افزایــش داد. 

انگيزه برای کار و مشارکت بيشتر  

)Citizenship behavior(

بــا ایجــاد انگيــزه و رضایــت شــغلی، فــرد كاری را 
ــد و  ــی ده ــام م ــود انج ــازمانی خ ــه س ــر از وظيف فرات

ــرد.  ــی پذی ــد م تعه

)Charismatic leadership( رهبری کاريزماتيک

و  كارایــی  وری،  بهــره  كاریزماتيــك  رهبــر  وجــود 
ــی  ــد بخش ــد.  هرچن ــی ده ــش م ــا را افزای ــزه نيروه انگي
از شــخصيت كاریزماتيــك غيــر اكتســابی و بــه صــورت 
ذاتــی اســت، ولــی بخــش اكتســابی آن، از طریــق تکنيــك 
هــای رفتــار ســازمانی بــرای رهبــران قابــل آموزش اســت. 

اختافات و تفاوت ها می تواند محرک خاقيت باشد

)Diversity fosters innovation/creativity( 

ــا از  ــه ج ــح و ب ــتفاده صحي ــناخت و اس ــورت ش در ص

ــش  ــردازی و افزای ــده پ ــتر ای ــوان بس ــی ت ــا م ــاوت ه تف
خاقيــت نيروهــا را فراهــم نمــود و عــدم توجــه بــه 
تفــاوت هــا و پذیــرش آن، باعــث بــروز اختافــات، كاهــش 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــش هزین ــت افزای ــره وری و در نهای به

ــار ســازمانی  ــر اهميــت رفت پژوهــش هــای متعــدد ، تاثي
بــر موفقيــت ســازمانها را بــه صورتــی روز افــزون تایيــد 

مــی نماینــد. 
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چرا همدلی،  تاکتيك
مدیریتی مهمی است ؟

YOU ME

WE

علی غفوری صنعتی
کارشناس کامپيوتر

بســياری از مــا قطعــا بــا كارمندانــی مواجــه شــدهایم كــه اشــتباهات كوچــك آنهــا بــه دردســرهایی عظيــم تبدیــل 
شــده اســت. حــال، ســوال اینجاســت كه اگــر از كارمنــدی خطایــی ســر زد، بهتــر اســت چگونــه واكنــش نشــان 
دهيــم؟ معمــوالً در چنيــن شــرایطی بــه شــدت احســاس نااميــدی مــی كنيــم و ایــن، كامــا طبيعــی اســت، بــه 
ویــژه اگــر یــك اشــتباه جزیــی، پروژهــای عظيــم را متوقــف كنــد یــا آســيب هــای ناشــی از آن، وجــه ی ســازمان 
را زیــر ســوال ببــرد. در ایــن شــرایط، مدیــران غالبــًا بــه شــيوهای كامــا ســنتی عمــل مــی كننــد. آنهــا معمــوال 
كارمنــد مربوطــه را فــرا مــی خواننــد و او را ســرزنش مــی كننــد، بــه ایــن اميــد كــه متنبــه شــود و از اشــتباهش 
درس بگيــرد. امــا همــه ی، مدیــران ایــن گونــه عمــل نمــی كننــد. برخــی از مدیــران، ترجيــح مــی دهنــد هنــگام 
برخــورد بــا یــك كارمنــد خاطــی، بــه جــای ســرزنش یــا تنبيــه، بــا او احســاس همــدردی كننــد. البتــه ایــن، بــه آن 
معنــا نيســت كــه ایــن مدیــران از كارمنــد خــود شــاكی یــا عصبانــی نيســتند. آنهــا نيــز ماننــد هــر مدیــر دیگــری 
ممکــن اســت ناراحــت یــا خشــمگين شــوند، امــا تــاش ميکننــد بر خشــم خــود مســلط شــوند و دربــاره ی كارمند 
خــود عجوالنــه قضــاوت نکننــد. آنهــا ســپس ابعــاد بحــران پيــش آمــده را بررســی مــی كننــد. بــه بــاور ایــن 

مدیــران هــر بحــران، فرصتــی اســت كــه مــی تــوان از آن درس گرفــت.
امــا از نظــر محققــان كــدام روش موثرتــر اســت؟ كارشناســان معتقدنــد كــه هــر چــه بــا كارمنــدی كــه مرتکــب 
ــی یــك  ــد یافت. همدل ــه نتایــج بهتــری دســت خواهي ــد، ب اشــتباهی شــده اســت بيشــتر احســاس همــدردی كني
ــد.  ــاد كنن ــه شــما بيشــتر اعتم ــدان ب ــا كارمن ــی باعــث مــی شــود ت ــراز همدل ــه اب ــارت است. نخســت، آن ك مه
تحقيقــات نشــان مــی دهــد كــه وقتــی صحبــت از وفــاداری كاركنــان در ميــان باشــد، محيــط دوســتانه و همدلــی، 
عامــل موثرتــری اســت تــا ميــزان درآمــد. ایــن بــه آن معناســت كــه بــرای جلــب وفــاداری و اعتمــاد كاركنــان اگر 
آنهــا را درک كنيــد، بــه نتایــج بهتــری خواهيــد رســيد. مطالعــات »جاناتــان هایــت« از دانشــگاه نيویــورک نشــان 
داده اســت كــه هــر چــه رهبــران یــك ســازمان نســبت بــه كاركنــان خــود دل ســوز تــر و مهربــان تــر باشــند، 
ميــزان وفــاداری كاركنــان نســبت بــه آنهــا بيشــتر اســت. فرامــوش نکنيــد كــه احساســات مثبــت به ســرعت ميان 
افــراد ســرایت مــی كننــد و بــه ایــن ترتيــب، چيــزی نخواهــد گذشــت كــه روابــط درون ســازمانی شــما بــر پایــه 
ی اعتمــاد متقابــل شــکل خواهــد گرفــت. از ســوی دیگــر، ابــراز خشــم یــا نــا اميــدی هنــگام برخــورد بــا یــك 
كارمنــد خاطــی، باعــث مــی شــود تــا او از شــما فاصلــه بگيــرد. بــه بــاور پروفســور »آدام گرنــت«، ســرزنش 
یــا تحقيــر یــك كارمنــد در مقابــل دیگــران، بایــی اســت كــه نهایتــا دامــان خودتــان را خواهــد گرفــت. او هرگــز 
رفتــار تحقيرآميــز شــما را فرامــوش نخواهــد كــرد و اگــر پــس از مدتــی بــه كمــك او نيــاز پيــدا كردیــد، ممکــن

Ali Ghafoori Sanati
Computer Eng. BSc.

له
مقا
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است دیگر مثل سابق خالصانه به شما كمك نکند. »مقابله به مثل« یکی از قوانين زندگی اجتماعی است.
كارمنــدان، یــك مدیــر قابــل اعتمــاد را بيشــتر دوســت دارنــد و از نظــر آنهــا دلســوزی یکــی از ویژگــی هــای اصلــی 
ــه طــور  ــان، مغــز شــما ب ــر مهرب ــا یــك مدی ــگام برخــورد ب ــر، هن ــان ســاده ت ــل اعتمــاد اســت. به بي ــر قاب یــك مدی
خــودكار بــه شــما فرمــان ميدهــد تــا واكنــش مثبــت نشــان دهيــد. كارمندانــی كــه بــه مدیــر خــود اعتمــاد دارنــد، در 

محيــط كار عملکــرد بهتــری دارنــد و در ایــن بــازی همــه برنــده انــد.
برخــورد پرخاشــگرانه بــا كارمنــدان نــه تنهــا آنهــا را نســبت بــه شــما بــی اعتمــاد مــی كنــد، بلکــه خاقيــت آنهــا نيــز 
تحــت تاثيــر محيــط پــر استرســی كــه شــما ایجــاد كــرده ایــد، بــه شــدت كاهــش مــی یابــد. در محيــط هــای پراســترس 
كــه كارمنــدان از مدیــر خــود مــی هراســند، ابتــکار عمــل و انگيــزه هــای وجــود نــدارد. در چنيــن محيــط هایــی افــراد 
ــه،  ــد. در نتيج ــی ده ــان م ــش نش ــرعت واكن ــه س ــا ب ــات آنه ــرل هيجان ــتم كنت ــد و سيس ــد در خطرن ــاس ميکنن احس
خاقيــت و بازدهــی افــراد بــه كمتریــن ميــزان خــود مــی رســد. اگــر كارمنــد خــود را تحقيــر كنيــد، او از تــرس اینکــه 
مبــادا در آینــده دوبــاره مرتکــب خطــا شــود، دیگــر دســت بــه ریســك نخواهــد زد. بــه عبــارت دیگــر، شــما تنهــا بــا یك 
رفتــار، الگــوی رفتــاری كارمنــد خــود را تغييــر مــی دهيــد. الزمــه ی یادگيــری و ابتــکار عمــل، آزمــودن و خطــا كــردن 
اســت. كســی كــه اشــتباه نکنــد، چيــزی یــاد نمــی گيــرد. ایجــاد محيطــی امــن و بــی وحشــت بــرای كاركنــان، بــرای 
شــکوفایی خاقيــت آنهــا ضــروری اســت. البتــه گاه عصبانــی شــدن كامــا طبيعــی اســت. امــا اگــر بــه عنــوان یــك 
مدیــر نتوانيــد خــود را كنتــرل كنيــد و دائمــا از كــوره در برویــد، دیــدگاه كاركنــان نســبت بــه شــما منفــی خواهــد شــد.
بــا تمــام ایــن تفاســير، هنــوز هــم مایليــد بــه شــيوهای ســنتی عمــل كنيــد؟ آیــا اگــر از كارمنــد شــما خطایــی ســر 
ــت  ــد، رعای ــرده ای ــاب ك ــر راه دوم را انتخ ــد؟ اگ ــر كني ــرف نظ ــه او ص ــرده و از تنبي ــد او را درک ك ــی تواني زد، م
ــد: ــور كني ــت عب ــا موفقي ــان ب ــتباهات كاركن ــی از اش ــران ناش ــا از بح ــد ت ــی كنن ــك م ــما كم ــه ش ــر ب ــکات زی  ن
ــعی  ــد و س ــان بدهي ــود زم ــه خ ــی ب ــت. كم ــات اس ــات و هيجان ــرل احساس ــتين گام، كنت ــل كنيد. نخس ــی تام 1. كم
ــد.  ــان دهي ــه نش ــی و عاقان ــی منطق ــا واكنش ــد ت ــی كن ــك م ــما كم ــه ش ــن، ب ــد. ای ــرل كني ــود را كنت ــم خ ــد خش كني
 ســپس مــی توانيــد موقعيــت را خــوب بررســی كنيــد و بــرای حــل مســاله یــك رویکــرد مناســب برگزینيــد.

2. خودتــان را جــای كارمندتــان بگذارید. اگــر كمــی بــه خــود زمــان بدهيــد، مــی توانيــد بــا كارمنــد خــود 
ــد  ــف كني ــاله را كش ــك مس ــان ی ــاد پنه ــد ابع ــی تواني ــك آن م ــه كم ــه ب ــت ك ــارت اس ــك مه ــن ی ــد. ای ــدردی كني هم
ــی  ــختی م ــه س ــيد، ب ــدرت باش ــع ق ــر در موض ــه اگ ــد. البت ــل كني ــایرین را ح ــا س ــود ب ــی خ ــکات ارتباط و مش
ــه ای  ــه درج ــه ب ــت ك ــر، الزم اس ــك مدی ــوان ی ــه عن ــن ب ــد. بنابرای ــدردی كني ــاس هم ــران احس ــا دیگ ــد ب تواني
 از خودآگاهــی دســت بيابيــد تــا بتوانيــد اطرافيــان خــود، احساســات و انگيــزه هایشــان را بهتــر درک كنيــد.
3. گذشــت كنيد. احســاس همــدردی بــه شــما كمــك ميکنــد تــا از اشــتباهات كارمنــد خــود بگذریــد. گذشــت نــه تنهــا 
رابطــه ی ميــان شــما و كارمندتــان را مســتحکم مــی كنــد، بلکــه بــر اســاس شــواهد، بــرای ســامت جســم و روح 
شــما نيــز مفيــد اســت. درحاليکــه كينــه ورزی باعــث افزایــش تپــش قلــب و فشــار خــون ميشــود، تحقيقــات نشــان 
داده اســت كــه گذشــت، نــه تنهــا ایــن دو را كاهــش مــی دهــد، بلکــه باعــث ميشــود بيشــتر احســاس رضایــت منــدی 

و شــادمانی كنيــد و زندگــی آرام تــری را تجربــه كنيــد.
ــد  ــد، درص ــر باش ــرس در آن كمت ــترس و ت ــتر و اس ــازمان بيش ــك س ــت در ی ــاداری و خاقي ــاد، وف ــه اعتم هرچ
رضایــت منــدی و بازدهــی كاركنــان بيشــتر و نــرخ ریــزش نيــروی انســانی كمتــر اســت. تعامــات مثبــت بــه ســامت 
كاركنــان یــك ســازمان مــی انجامــد. ســامت كاركنــان حتــی موجــب افزایــش كيفيــت خدمــات رســانی و رضایــت 
مشــتریان نيــز ميشــود. اگــر بــا كاركنــان خــود مهربــان باشــيد، انگيــزه آنهــا بــرای پيشــرفت بيشــتر مــی شــود و 

چيــزی نمــی گــذرد كــه مهربانــی شــما بــه شــما بازمــی گــردد.
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در ســال هــای اخيــر، محيــط زیســت بــه واســطه ی نکاتــی كه در 
ادامــه خواهــد آمــد دچــار معضــات پيچيــده ای گردیــده اســت. 
ــد باعــث بحــران هــای شــدید زیســت  ــن معضــات مــی توان ای
محيطــی و نهایتــًا بحــران هــای اجتماعــی و انســانی نابــود كننــده 
ــر  ــورت تدبي ــه در ص ــردد. البت ــدان دور گ ــه چن ــده ای ن در آین
ــن  ــوان ای ــی ت ــی، م ــع مل ــه مناف ــه ب ــح و توج ــت صحي و مدیری

بحــران را كنتــرل و ابعــاد آن را كاهــش داد:

1 – سد سازی : 

ســدهای احــداث شــده بــر روی مســير رودخانــه هــای اصلــی كــه 
قــرن هــای متمــادی ســيراب كننــده ی زميــن هــای مجــاور خــود 
بــوده انــد ، بــدون مطالعــات اثــر گــذاری بــرروی مســائل زیســت 
محيطــی منطقــه مجــاور رودخانــه و دیگــر تبعــات آن هــا از قبيــل 
ــن  ــه ممک ــاری ك ــان ب ــرات زی ــن اث ــا و همچني ــز گرده ــاد ری ایج
اســت در اثــر تغييــر ميــزان دبــی آب بــر مناطــق مختلــف ،  باعــث 
ــماری  ــی ش ــی  ب ــی سياس ــی و حت ــی و اجتماع ــای آب ــران ه بح

گردنــد، احــداث شــده انــد. 

۲ - استفاده های بی رويه از آب های زير زمينی : 

آب هــای زیــر زمينــی در اثــر نفــوذ بخشــی از آب هــای ناشــی 
ــن  ــن ســطح زمي ــای زیری ــه ه ــه الی ــاران ب ــرف و ب ــارش ب از ب
ــه هــای  نفــوذ كــرده و در ســفره هایــی از زميــن كــه دارای الی
تحتانــی ســخت مــی باشــند، محبــوس مــی گردنــد. در صورتــی 
ــزان ورودی  ــتر از مي ــا بيش ــن آب ه ــت از ای ــزان برداش ــه مي ك
بــه ایــن ســفره هــا باشــد، بــه مــرور حجــم آب ایــن ســفره هــا 
ــا و  ــن ه ــت زمي ــاک ، نشس ــب خ ــث تخری ــه و باع ــش یافت كاه
همچنيــن كــم آبــی و یــا  بــی آبــی در منطقــه ی تحــت تاثيــر ایــن 

ســفره هــای زیــر زمينــی  خواهــد شــد. 

Jafar Madani
Civ.Eng.B.sc.

جعفر مدنی
کارشناس عمران

نگاهــی گــذرا بــه مشــکل آب

له
مقا
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متاســفانه ایــن روی كــرد بــا احــداث چــاه هــای عميــق 
در بيشــتر مناطــق كشــور صــورت گرفتــه و باعــث شــده 
ــه  ــق ب ــن مناط ــی در ای ــر زمين ــای زی ــطح آب ه ــه س ك
شــدت كاهــش یابــد و مشــکات آبــی بــرای بيشــتر نقــاط 

كشــور فراهــم نمایــد.

۳- درگيری ها و تنش های منطقه ای :

ــای  ــور ه ــاورزان كش ــادی از كش ــش زی ــرت بخ مهاج
مجــاور بــه علــت درگيــری هــای منطقــه ای باعــث 
خشــك و بایــر شــدن زميــن هــای كشــاورزی و تغييــر 
شــرایط زیســت محيطــی و همچنيــن  تخریــب خــاک در 
ایــن مناطــق گردیــده اســت  و ایــن امرنيــز بــه  یکــی از 
عوامــل مهــم ایجــاد ریــز گــرد در كشــور مــا در ســاليان 

ــر تبدیــل شــده اســت. اخي

5 - الگوی غلط کاشت:

در بســياری از مواقــع، محصــوالت كشــاورزی كــه 
ــد، در مناطــق كــم  ــاز دارن ــاد ني ــه آب زی ــرای رشــد ب ب
آب كشــت مــی گردنــد كــه ایــن مســئله باعــث مــی گــردد 
ــی از  ــه  یک ــت ب ــه و در نهای ــدر رفت ــه ه ــادی ب آب زی

ــردد.  ــل گ ــالی تبدی ــك س ــل خش دالی

۶- استفاده از آب در پروژه های صنعتی:

آب مــورد نيــاز بــرای اســتفاده در فرآینــد توليــدات 
صنعتــی بــه ویــژه در كارخانــه هــای پتروشــيمی بســيار 
ــه  ــه ك ــای منطق ــردد آب ه ــی گ ــبب م ــوده و س ــاد ب زی
مــی توانــد بــرای اســتفاده هــای كشــاورزی و آشــاميدنی 
اســتفاده گــردد،  بــه ســمت  توليــد فــرآورده هــای 
صنعتــی و شــيميایی هدایــت شــود و در نهایــت، هميــن 
آب هــا كــه قبــل از ورود بــه پروســه ی توليــد از كيفيــت 
ــوده،  ــوردار ب ــوب برخ ــه مطل ــك ب ــا نزدی ــوب و ی مطل
مجــدداً بــا كيفيتــی غيــر اســتاندارد و غيــر قابــل قبــول و 
غيــر مجــاز بــه محيــط برگردانــده مــی شــود. صاحبــان 
اكثــر صنایــع در زمــان اخــذ موافقــت ســاخت بــا ارائــه 
ــزات  ــتفاده از تجهي ــا اس ــا ب ــد ت ــی پذیرن ــی م ی مدارك
ــوده شــده مجــدداً ســالم  ــر هــای مناســب، آب آل و فيلت
ــاز  ــان از ســامت، بــه محيــط ب ســازی و پــس از اطمين
گردانــده شــود، ولــی بــه علــت هزینــه هــای گــران ایــن 

ــن كار ســر  ــل از ای ــا در عم ــه ه ــر كارخان ــات، اكث الزام
ــای  ــرف نهاده ــبی از ط ــرل مناس ــون كنت ــاز زده و چ ب
ــط  ــه محي ــا ب ــی ه ــن آلودگ ــدارد، ای ــود ن ــئول وج مس

ــی شــود. زیســت وارد م

ــی ،  ــای صنعت ــد ه ــاد واح ــم در ایج ــکات مه ــی از ن یک
ــا  ــادی آن ه ــد اقتص ــيمی، فوای ــع پتروش ــل صنای از قبي
بــرای كشــور كــه معمــواًل بــرای مدیــران اجرایــی 
ــت  ــی الزم اس ــت، ول ــه اس ــر جاذب ــون پ ــق گوناگ مناط
در محاســبه ســود و زیــان آن، هزینــه هــا و اثــرات 
ــی لحــاظ  ــاس مل ــدات در مقي ــن تولي زیســت محيطــی ای
گــردد و همچنيــن بــه ایــن امرنيــز توجــه گــردد كــه چــرا 
كشــورهای غربــی توليــد ایــن گونــه محصــوالت را بــه 

ــد.  ــا ســپرده ان م

7- خشک شدن تاالب ها:

ــران و  ــف در ای ــل مختل ــه دالی ــا ب ــاالب ه ــی از ت بخش
ــك  ــم (خش ــور العظي ــه ه ــراق ) از جمل ــژه در ع ــه وی ب
شــده انــد. خــاک موجــود در ایــن تــاالب هــا چســبندگی 
بيــن مولکولــی الزم بــرای برجــا بــودن را از دســت داده  
و نهایتــًا باعــث ایجــاد ریزگردهــا و همچنيــن تغييــر 

ــد . ــده ان ــی گردی شــرایط اقليم

8- استفاده از روش های سنتی در کشاورزی:

ــور  ــتاهای كش ــق و روس ــتر مناط در كشــاورزی بيش
هنــوز بــه شــکل گســترده از روش هــای ســنتی اســتفاده 
مــی گــردد. ایــن امــر باعــث مــی گــردد هــم از آب خيلــی 
بيشــتری اســتفاده گــردد و هــم  محصــوالت بــه ميــزان 
ــردن  ــن ك ــورت جایگزی ــد. در ص ــد نگردن ــوب تولي مطل
كشــاورزی صنعتــی و مکانيــزه و مــدرن بــا كشــاورزی 
ســنتی، مــی تــوان الگوهــای صحيــح كشــاورزی بــرای 
هــر منطقــه بــا توجــه بــه شــرایط اقليمــی آن منطقــه را 
ــر  و  ــرف آب كمت ــا مص ــت ب ــترش داده  و در نهای گس
صــرف زمــان و انــرژی كمتــر باعــث  توليــد محصــوالت  

بيشــتر گردیــد:

انجــام ایــن امــر فقــط بــا مشــاركت كشــاورزان در 
راســتای ایجــاد مجتمــع هــای كشــاورزی مکانيــزه 

ــود. ــد ب ــر خواه ــکان پذی ام
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بســياری شــکوه و زیبایی معمــاري ایــران به ویــژه در دوره 
ی اســامی را بــه تزیيــن و آرایــش آن بناهــا وابســته مــی 
داننــد . جایــگاه هنرهاي واالي اســامی از هنرهــاي تزیينی و 
كاربــردي گرفتــه تــا احــداث بــزرگ تریــن بناهاي مذهبــی از 
اهميــت و اعتبــار ویــژه اي برخــوردار اســت. تزئيناتــی چون 
ــه كاري، آجــركاري، گچبــري، كاشــی كاري، حجــاري،  آیين
منبــت كاري و نقاشــی در سراســر دوران اســامی و بعضــًا 
روزگار پيــش از آن در هــر دوره، پيشــرفت و ســبك خــاص 
خــود را دارد . بــه گفتــه ی اســتاد پيرنيــا، پيرایــه و آذیــن در 
معمــاری ایرانــی تنهــا بــرای زیبایــی نبــوده اســت و واژه ی 
زیبــا بــه معنــای زیبنــده و متناســب بــودن اســت، لــذا هنــر 
ــه كاری بــدون حکمــت نمــی توانســت  ایــن چنيــن كــه  آین
اكنــون غنــی اســت، باشــد. آینــه كاري هنــری اســت كــه از 
مــرز جغرافيایــی ایــران فراتــر رفتــه و بــه ســبب زیبایــی در 
دیگــر كشــورهاي اســامی بــه ویــژه كشــورهاي همســایه 
ــران، همچــون: عــراق، ســوریه، عربســتان و... گســترش  ای
یافتــه اســت. بــه صورتــی كــه آینــه كاری از تزئينــات عمــده 
بناهــای اســامی ســبك هنــدی اســت .) زارعــی ، 91(بــرای 
ــن  ــرت اميرالمومني ــر حض ــرم مطه ــه كاري ح ــال، آین مث
ــتفاده  ــی اس ــای عال ــه ه ــرف از نمون ــف اش ــی)ع( درنج عل
از ایــن هنــر در كشــورهای همســایه اســت . بــا توجــه بــه 
ــر را  ــن هن ــوان مبتکــران ای شــواهد و ســفرنامه هــا، مــی ت
كامــا ایرانــی و خاســتگاه ایــران دانســت. بــا دانســتن ایــن 
ــه بــه شــکل امروزیــش بــرای اوليــن بــار در  نکتــه كــه آین
ونيــز توليــد شــد و بــه صــورت تکنولــوژی جدیــد در زمــان 
صفویــه وارد ایــران شــد، مــی توانــد جالــب توجــه باشــد. 
زیــرا خاقيــت اســتفاده ایرانيــان از ایــن تکنولــوژی جدیــد و 
تطبيــق آن بــا هنــر ایرانــی و همچنيــن بــه كار گيــری جالــب 
توجــه آن در بناهایــی بــا كاربــری هــای متفــاوت، مــی تواند 
موضوعــی بــا اهميــت باشــد.در عصــر كنونــی شــاهد ورود 
تکنولــوژی هــا و صنعــت هــای جدیــد بــه معمــاری ایرانــی 
هســتيم و نــگاه بــه برخــورد ایرانيان به ویــژه ایرانيــان دوره

قاجــار بــا مدرنيتــه و اســتفاده از مصالــح جدیــد و در عيــن 
حــال، حفــظ هویــت ایرانــی مــی توانــد درس هــای بســيار 
ارزشــمندی بــرای  معمــاران كنونــی باشــد .تحقيــق پيــش 
رو بــا جســتجوی پاســخ بــه پرســش هایــی نظيــر نحــوه ی 
ــه صــورت  ــل آن ب ــی و دالی ــه معمــاری ایران ــه ب ورود آین
ــاری و  ــکاس در معم ــه و انع ــم آین ــينه فه ــی و پيش تاریخ
ــات صفــوی و قاجــار  ــن مقایســه ی تطبيقــی تزئين همچني
ــا پيشــرفت  ــاز شــد .ب ــی آن دوران آغ ــات اروپای ــا تزئين ب
مطالعــات در ایــن زمينــه و بــا پرداختــن بــه آینــه كاری بــه 
عنــوان هنــر نــاب ایرانــی، بــه بررســی حکمــت و صناعــت 
ایــن هنــر پرداختــه شــده اســت.هنر در عالــم مــاده بــروز 
مــی كنــد و در عيــن حــال، بــرای بيــان امــری بــه وجــود می 
آیــد. هــر چــه  دو بــال حکمــت و صناعــت  هنــر قــوی تــر 
باشــند ، بلندتــر پــرواز خواهــد كــرد، .نظيــر آنچــه در آینــه 

كاری مشــاهده مــی شــود. 

صناعــت در آینــه كاری بنابــر آنچــه خواهــد آمــد، باآینــه 
ــی  ــزی و اســتفاده از انعــکاس ســنگ هــای صيقل هــای فل
آزاد و بــا ورود آینــه هــای بلــوری از ونيــز ادامــه پيــدا مــی 
كنــد. در ادامــه بــا كمــك هنــر كاربنــدی و مقرنــس و گــره 
چينــی كه خــود، فرزندان گوشــه ســازی در نيــارش بناهای 
ــه شــکل امــروزی اش  ــه كاری ب ــر آین ــی هســتند، هن ایران
متولــد مــی شــود و بــه دنبــال آن، ریشــه هــای حکمــت ایــن 
هنــر را مــی تــوان در شــعر هــا و ادبيــات ایرانی دنبــال كرد، 
بــه گفتــه اســتاد پيرنيــا معمــاری، بعــد از ادبيــات پارســی، 
بــزرگ تریــن هنــر ایرانــی اســت و ارتبــاط تنگاتنــگ ایــن دو 

هنــر را مــی تــوان در بســياری از جهــات دنبــال كــرد.

رزم دو جهان از ورق آینه خواندیم
   زج رگد      تحیر رقمی نیست رد اینجا
 از حیرت دل بند نقاب تو گشودیم

   آیینه رگی کار کمی نیست رد اینجا

Shiva Ebrahimi Fakhar
M. Arch.

شيوا ابراهيمی فخار
کارشناس ارشد معماری

 حکمــت و صناعــت
ــی ــه در هنرایران آین
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ــم دیگــر و نشــان  ــه در معمــاری ایرانــی حکایــت از عال آین
از بهشــت دارد. ایرانيــان بــا اســتفاده از بازتــاب حــوض در 
كــف بنــا هــا و- بازتــاب دادن آســمان در ســطح نورانــی و 
لــرزان شــان عالــم مثــال و ملــك را در سمبوليســمی ژرف 
كــه گرایشــی اســت از چشــم انــداز اســامی، یکی مــی كنند-

 . )اردالن،80( 

در ادامــه مــی تــوان بــه دســته بنــدی زیــر در چهارچــوب 
نظــری تحقيــق رســيد.

دراین زمينه پرسش دیگر مطرح می شود:

1- صنعــت گــران ایرانــی بــه رفتــار نــور بــر ســطوح صلــب 
مثــل گــچ و آجــر آشــنا بودنــد، امــا تــا چــه ميــزان بــر رفتــار 
و بازتــاب نــور بــر ســطح آینــه و كاربــرد آن در بنــا آشــنایی 

داشتند؟

2-آیــا مــی تــوان در قالــب كاربــری بنا بــه  برخــورد مفهومی 
و اســتفاده از ایهــام در آینه كاری دســت پيــدا كرد؟

ــد در قالــب كنــکاش هــا و  پاســخ ایــن دو پرســش مــی توان
تحقيــق هــای دیگــر بــه نتایــج مطلــوب تــری برســد.

پيشينه ی موضوع

ــان  ــه درمي ــی ك ــل توجه ــگاه قاب ــاف جای ــه كاری برخ آین
هنرهــای تزئينــی مرتبط با معمــاری دارد، چندان مــورد توجه 
محققيــن ایرانــی بــه ویــژه معمــاران  قــرار نگرفتــه اســت؛ آن 
چنــان كــه گاهــی توجــه و دقــت مهندســين بــرق و نــور در 
ایــن زمينــه قابــل توجــه تــر از بررســی هــای معماران اســت .

تــا كنــون جســتجوهایی در زمينه هــای مختلــف و از دیدگاه 
و جنبــه هــای گوناگــون بــه صــورت نمونــه هــای مــوردی 
ــر و  ــن هن ــع ای ــی جام ــا بررس ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ص
تعامــل آن بــا حکمــت ایرانــی و ریشــه یابــی ایــن هنــر، در 
كمتــر مقالــه ای مشــاهده می شــود.از جملــه مقاالتــی در این 
زمينــه كــه مــی تــوان گفــت ایــن هنــر را بــا رویکــرد كلــی 
و نــه نمونــه مــوردی بررســی كــرده اســت، مــی تــوان بــه 
»حکمــت آب و آینــه در هنــر  و معمــاری اســامی« كــه در 
همایــش ملــی معمــاری – عمران و توســعه نوین شــهری در 
ســال 1393 ارائــه شــده اســت اشــاره كــرد. نگارنــدگان ایــن 
تحقيــق بــا معرفــی ویژگــی هــاي آب و نقــش آن در زندگــی 
ایرانيــان باســتان، و آینــه و آینــه كاري بــه عنــوان یــك هنــر 
اصيــل ایرانــی و بــا اشــاره بــه كاربــرد آنهــا در فضاهــاي 
معمــاري ایرانــی- اســامی، ضــرورت بــه كارگيــري مجــدد 
آن را در معمــاري بازگــو مــی نماینــد. بــا عبــور از ایــن مقاله 
ــه هــای مــوردی و  ــا بررســی هــای نمون ــاالت، ب ســایر مق
دســته بنــدی هایــی نظيــر اماكــن مذهبــی و مســکونی هــر 
یــك بــه جنبــه هــای مختلفــی از ایــن هنــر پرداختــه انــد. از 
نمونــه هــای مقاالتــی كــه بــه بررســی ایــن هنــر در معماری 
مســکونی ایــران پرداختــه انــد، مــی تــوان بــه مقالــه ی ارائــه 
ــی انســان، معمــاری، عمــران  شــده در كنفرانــس بيــن الملل
ــاری و  ــردی معم ــات راهب ــز مطالع ــز- مرك ــهر، تبری و ش
شهرســازی در ســال 1394 اشــاره كــرد. نگارنــده ی مقالــه 
بــا بررســی نمونــه مــوردی خانــه هــای مســکونی در اردبيل 
به بررســی حکمــت آینــه كاری در معمــاری ایرانــی پرداخته 
اســت . در ایــن مقالــه عــاوه بــر بررســی معانــی واالی آینــه 
در فضاهــای معمــاری ایرانــی، بــه حکمــت هــای گوناگــون 
ایــن هنــر نظيــر تركيــب بنــدی و رنــگ بنــدی پرداختــه شــده 
ــش  ــی نق ــه »بررس ــوان ب ــی ت ــابه م ــاالت مش ــت. از مق اس
تناســبات و محــل قرارگيــری آینــه هــا بــر كيفيــت فضایــی- 
نمونــه ی مــوردی خانــه نارنجســتان قــوام شــيراز« اشــاره 
كــرد كــه در ســال 1392 در همایــش تخصصــی روشــنایی 
و نورپــردازی ایــران، در شــيراز ارائــه شــد. نگارنــدگان ابتدا 
نقــش تناســبات در كيفيــت فضایــی و ســپس كاربــرد ایــن 
تناســبات در آینــه كاری نارنجســتان را بررســی مــی كننــد. 
بــه كارگيــری تکنيك های هندســی و تناســبات بــه كارگيری
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آینــه شکســته و تخــت در ایــن مقالــه بســيار جالــب توجــه 
ــات  ــی جزئي ــه بررس ــن مقال ــمند ای ــکات ارزش ــت. از ن اس
نحــوه بازتــاب و انعــکاس عناصر مختلــف معمــاری در آینه 
هاســت. همچنيــن تمایــز آینــه كاری ایرانــی از نمونــه هــای 
مشــابه غربــی در دوره رنســانس و بــاروک در ایــن مقالــه 

حائــز اهميــت ویــژه ای اســت. 

ــه  ــال 1393 ب ــواردر س ــا بزرگ ــدی و عليرض ــرا تمجي زه
كاربــرد هنرهــای تزیينــی در خانــه هــای ســنتی ایــران در 
كنفرانــس بيــن المللــی مهندســی، هنــر و محيــط زیســت در 

كشــور لهســتان،

 International Center of Academic 

Communication )ICOAC( ،University of Szczecin 

ــای  ــه ه ــه شــده در خان ــه كارگرفت ــی ب ــای تزئين ــه هنره ب
ســنتی ایرانــی بــه ویــژه هنرهــای فرامــوش شــده دردوران 
مــدرن نظيــر آینــه كاری پرداختــه انــد. ایــن مقالــه، هنــر آینه 
كاری را بــه صــورت كلــی و در كنــار هنرهــای تزئينــی دیگر 
بررســی كــرده اســت. بررســی هــای كلی نگــری نيــز در این 
زمينــه نظيــر بررســی نقــش آینــه كاری در هنــر صفــوی و 
قاجــار كــه در ســال 1394 در كنفرانــس بيــن المللــی عمــران، 
معمــاری و زیرســاخت های شــهری تبریــز ارائه شــد، انجام 
یافتــه اســت. ایــن قبيــل مقــاالت كمتــر بــه جزئيــات و ریــزه 
كاری هــای صناعــت ایــن هنــر پرداختــه انــد. لــذا تحقيقاتــی 
كــه ریزبينانــه تــر  بــه نحــوه بــه كارگيــری ایــن هنــر اشــاره 
ــه ســواالت  ــری ب ــد پاســخ روشــن ت ــد، مــی توانن كــرده ان
ــی  ــی بررس ــد. در برخ ــق بدهن ــن تحقي ــده در ای ــرح ش مط
هــا ارتبــاط نورپــردازی و آینــه كاری مــورد توجــه گرفتــه 
اســت، نظيــر آنچــه حميــد مصلحــی در همایــش روشــنایی 
ــق  ــرده اســت. طب ــه ك ــران در شــيراز ارائ ــردازی ای و نورپ
بررســی هــای دقيــق شــمس العمــاره و بــا انجام آزمایشــات 
گوناگــون، نتایــج جالبــی در زمينــه نــور و روشــنایی حاصل 
شــده اســت كــه مــی توانــد چرایــی مفيــد بــودن اســتفاده از 
ــه  ــد .در زمين ــح ده ــر توضي ــر را در دوران معاص ــن هن ای
باســتان شناســی و صنعــت گــری آینــه نيز تحقيقات بســيار 
محــدودی انجــام شــده اســت. از جملــه ی آنــان مــی تــوان 
بــه بررســی آینــه هــای فلــزی اشــاره كــرد كــه در همایــش

ملــی تالــش شناســی ارئــه شــده اســت. ایــن تحقيــق بيشــتر 
بــه یافتــه هــای آینــه هــای فلــزی در حوالــی شــمال ایــران 
ــت  ــده اس ــاش ش ــق ت ــن تحقي ــا در ای ــت .ام ــه اس پرداخت
ــا جمــع آوری  ــا بررســی منابــع فــوق و دیگــر منابــع و ب ب
اطاعــات كلــی و جزئــی در ایــن زمينــه به صــورت كتابخانه 
ای بــه نگرشــی جامــع و در عيــن حــال ریــز بينانــه دســت 
ــاره  ــه دوب ــری آگاهان ــه كارگي ــا ب ــوان ب ــا بت ــه شــود ت یافت
ی ایــن هنــر، نــه تنهــا در فضاهــای مذهبــی كــه در بناهــای 
مســکونی، بــار دیگــر شــکوه ایــن هنــر پــر حکمــت و معنــای 

ایرانــی را احيــا كــرد.

حکمت آینه در هنر ایرانی

آینه در شعر و ادبيات فارسی

یــارب نکشــد خجلــت محرومــی دیــدار 
عمری ست هک آیینه خطاب است دل ما

آیینــه همــان چشــمه ی تــوافن خیالی ســت
   بیدل هچ توان رکد رساب است دل ما
ــعر و ادب از  ــا، ش ــتاد پيرني ــای اس ــه گفتگوه ــتناد ب ــا اس ب
نزدیــك تریــن هنرهــا بــه معمــاری ایرانــی اســت و حکمــت 
ــدا  ــود پي ــی نم ــعار پارس ــی در اش ــاری گاه ــر معم عناص
مــی كند.لــذا بررســی معانــی و مفاهيــم پنهــان موتيــف هــای 
معمــاری در اشــعار ایرانــی مــی توانــد پــرده از حکمــت پنهان 
ــه  ــر جنب ــاوه ب ــی ع ــعر فارس ــه در ش ــا بردارد.آین آن ه
مــادی بــر پایــه مفاهيــم عميــق عرفــای و معنــوی بنــا شــده 
است.)شهرستانی،شــيخی،...(از جملــه پدیــده هایــی كــه ماده 
را متمایــل بــه ترقــی مــی كنــد، »پدیــده آینــه « اســت. آینــه 
ــه بيشــتر  ــی بســياری اســت ك ــی دارای معان ــر ایران در هن
ــی  ــه را متجل ــد و آین ــری دارن ــم دیگ ــت از عال ــا حکای آن ه
كننــده روضــه رضــوان مــی داننــد.از زمــان پيدایــش آینــه تا 
كنــون ایــن عنصــر بــا هنرهــای گوناگونی همنشــين شــده و 
اشــعار مرتبــط بــا آن، مفهــوم آن را كامــل می كنند.»شــفيعی 
كدكنــی«، »بيــدل دهلــوی« را شــاعر آینــه هــا مــی دانــد و بــه 
گفتــه وی »موتيــف آینــه در شــعر بيدل بيشــترین بســامد را 

دارد«. همچنيــن آینــه در شــاهکار شــعر و ادب پارســی ،
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مثنــوی معنــوی ،كــه جامــی آن را قــرآن پارســی مــی دانــد، 
در غالــب پانــزده وجــه معنایــی و لفظــی بــه كار بــرده شــده 
ــا  ــژه دارد.موالن ــگاه وی ــوی جای ــف در مثن ــت.این موتي اس
عــاوه بــر توجه بــه جوانــب مرتبط هنــر معمــاری و تزیينی، 
بــه نوعــی معانــی برتــر در قالــب تجــرد و انتــزاع دســت یافته 
اســت. كاربــرد ایــن موتيــف در مثنــوی معنــوی بــا دامنــه ی 
نوســان بــاالی مفهومــی قطعــاً بــر شــعرای بعــد تاثيــری بــه 
ســزایی گذاشــته اســت. لــذا با بررســی معنــا و مفهــوم آن در 
مثنــوی مــی تــوان بــه درک نســبتا كلــی نســبت بــه حکمــت 

ایــن موتيــف در شــعر پارســی رســيد. 

دســته بنــدی مفاهيــم آینــه در اشــعار موالنــا طبق نظــر دكتر 
شهرســتانی بــه پانــزده مــورد زیــر خاصــه می شــود

1- مفهوم جسمی و مادی:

 آنچه تو رد آینه بینی عیان                      ریپ اندر خشت بیند بیش از آن  
منظــور از مفهومــی جســمی و مــادی آینــه، خاصيــت بازتاب 
دهندگــی و نمایــش اطــراف در خــود اســت. رابطــه ی آینــه و 

خشــت، را مفصــاً شــرح داده خواهــد شــد.

2- صفای دل و روح: 

آن صفای آینه الکش دل است                                               کو نقوش بی عدد را اقبل است
وقتــی دل از هــوای نفــس پــاک گشــت، همچــون آینــه تصویر 

حقيقــت را می شناســد.

3- آشکار كننده اسرار الهی: 

صاحب دل آینه شش رو شود         حق رد او رد شش جهت انرظ بود
كســی كــه چــون آینــه پــاک باشــد، بازتــاب دهنــده ی حقيقت 
جهــان اســت و اســرار و رمــوز الهــی بــر او جاری می شــود.

4- ظهور حق: 

گفت من آیینه ام مصقول دست 
                                                                                               رتک و هندو رد من آن بیند هک هست

5- وجــود و كنــه آن ، حســن وجــود : مطابــق حکایتــی از 
موالنــا در فيــه مــا فيــه فيلــی بــر ســر چشــمه رفــت تــا آب 
بنوشــد و از دیــدن تصویــر خــود رميــد، گمــان بــرد كــه از 
ــم  ــد، مثــل طمــع و حســد و ظل ــات ب دیگــری ميرمــد. خلقي
چــون در توســت نمــی رنجــی، چــون آن را در دیگــری بينی 

مــی رنجــی.

ایــن مفهــوم در قــران كریــم نيز مــورد اســتفاده قــرار گرفته 
اســت. در ســوره مطففيــن آمــده اســت »نــه چنيــن اســت ، 
ــر  ــگ ب ــد، زن ــده ان ــب ش ــان مرتک ــه ایش ــاه ك ــه آن گن بلک

دلهایشــان شــده ستـ«

گاراه                جمع شد ات کور شد ارسار اه گار رب زن رب دلت زن
6- حقيقت كمال روحی و فضایل معنوی

7- یادگاری از یار: 

آینه آورده است ای روشنی                               ات چو بینی روی خود یادم کنی
آینه را یادآور خاطرات گذشته و معشوق می دانند

8- نمــاد چيــز دیگــر منعکــس كننــده: موالنــا مــرگ را آینــه 
خوانــده اســت، زیــرا اعمــال را مــی نمایانــد.

9- راز

10- امين

11- غم خوار

12- ذات الهی 

13- عقل

14- منظر 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 توجيــه كنــد. تــاالر 
هــای آینــه رو بــه بــاغ و برنگــرا هســتند و شــاید بــه تعبيــری 
شــاعرانه، نقــش چشــم و گــوش را بــرای بنــا بازی مــی كنند.
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15- انسان کامل ، قلب حضرت پيامبر 

موالنــا مــی گوید چــون مردمــان طاقــت ارتباط 
ــد،  ــی را ندارن ــع اله ــی و منب ــا وح ــتقيم ب مس
ــان او و حضــرت  انســان كامــل )پيامبــران( مي
حــق، چــون آینــه واســط شــده اند.انســان 
هــای ظاهــر بيــن چــون طوطــی تنهــا صــورت 
ظاهــر انســان كامــل را مــی بيننــد و بــه جــان 
او وقــوف نمــی یابنــد. از منظــر موالنــا هرچــه 
انســان كامــل مــی گویــد، از جانــب حــق اســت، 

ــب خــود. ــه از جان ن

آینــه در هنرهــای ســنتی ایــران، نمــاد و نشــانه 
ــر  ــا نيســت ، غي ــم باالســت و خودنم ای از عال

نماســت و منيــت نــدارد و هنــری رحمانــی

اســت . ایــن مفهــوم بــه گونــه ای در تضــاد بــا مفهــوم آینــه 
در هنــر غــرب اســت.همان طــور كــه در فصــول بعــد بــه آن 
پرداختــه در هنــر غــرب از جایــگاه كامــا متفاوتــی برخــوردار 
امــروزی اش، عنصــری  بــه شــکل  اســت. اگرچــه آینــه 
وارداتــی از غــرب بــوده اســت، امــا جایــگاه و مفهــوم آن در 

ــق دارد. ــن و عمي ــه ای كه ــران، ریش ای

از خاصيــت آینــه، بــه عنــوان بازتــاب دهنــده و منعکــس كننده، 
یــك مفهــوم كلــی در فرهنــگ ایرانــی اســتخراج شــده اســت. به 
گونــه ای كــه مــی تــوان اســتفاده از هرگونــه عناصــر بازتــاب 
دهنــده در معمــاری را دنبــال كننــده ی هميــن موتيــف در 
معمــاری دانســت.مانند آنچــه در حوضچــه هــای آب راكــد در 
جلــوی بناهــای مذهبــی اتفــاق مــی افتد.)شهرســتانی شــيخی(

رابطه آب و آینه: 

یــار آینــه می بينــد وآب اســت دل مــا -  بيــدل 
دهلــوی

آیينگــی و زاللــی و پاكــی آب از دیربــاز مــورد 
ــتگان دور  ــوده و از گذش ــان ب ــتایش ایراني س
همــواره در بناهــای مهــم و مذهبــی ایــران 
ایرانيــان  اســت.  داشــته  ای  ویــژه  جایــگاه 
ــا آب  ــا طهــارت ب ــی خــود را ب اعمــال مذهب
شــروع مــی كننــد و حوضخانــه هــا و آب پــاک، 
عبادتگاه هاهســتند.  ناپذیــر  اجــزای جدایــی 
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آب در قالــب رمــوز و نمــاد هــای مختلفــی به كار 
گرفته شــده اســت. بــا بررســی معانــی و مفاهيم 
آب بــه قرابــت بســيار نزدیــك آن بــا آینــه برمــی 
خوریــم. قبــل از اســام بــا تکيــه بــر آیيــن 
ــوده اســت  ــات ب ــش حي ــاد آفرین ــی، آب نم ودای
ــه كار  ــياری در ب ــابه بس ــام، تش ــد از اس و بع
گيــری نمادیــن ایــن عنصــر  بــا هنرهــای پيــش 
ــور اســام،  ــا ظه ــده مــی شــود. ب از اســام دی
آب نــزد ایرانيــان بــا حفــظ تــدaاوم معنایــی آن 
در گذشــته نمــاد آگاهــی و حيــات بخشــی پاكــی 
و طهــارت و انســان مومــن اســت. ایــن مفهــوم 
ــده از  ــت ش ــم برداش ــه مفاهي ــك ب ــيار نزدی بس
آینــه مطابــق آنچــه ذكــر شــد، مــی باشــد . 
بيشــترین جلــوه هــای ایــن رمــوز در نقاشــی و 

ــی مشــاهده مــی شــود.  نگارگــری ایران

نگارگــری ایرانــی رابطــه ی عميــق بــا عرفــان و ادب پارســی 
برقــرار مــی كنــد و بــا تاكيــد بــر خاصيــت آیينگــی آب، آن را 
ــاب دهــد،  ــال را بازت ــم مث ــد عال بهتریــن نمــادی كــه مــی توان
ــی عنصــری اســت  ــاری ایران ــد. آب در معم ــی مــی نمای معرف
كــه در آب انبــار هــا و ســقاخانه هــا بيشــترین نمــود را دارد 
در ایــران قبــل از اســام ایرانيــان آب را جســنجو مــی كردنــد 
و در كنــار آن، ســکنی مــی گزیدنــد و بعــد از اســام، ایرانيــان 
ــاری  ــه معم ــه، آب را ب ــك و هندس ــن فيزی ــناخت قواني ــا ش ب
وارد كردنــد و بــا بهــره گيــری از هندســه، بــه آن شــکل دادنــد. 
ــی  ــکل م ــی از آب ش ــاری ایران ــت در معم ــت و محوری مركزی
ــا  ــد آناهيت ــل از اســام از معب ــت آب در دوران قب گيرد.مركزی
و آتشــکده آذرگشنســب شــروع شــد و پــس از آن، آب چنــان 
ــوان آن  ــًا نمــی ت ــه عم ــب بناهــا شــد ك وارد ســاخت و تركي
ــی  ــاجد ایران ــرد.آب در مس ــدا ك ــده ج ــاخته ش ــرم س را از ف
بــه اشــکال متفاوتــی ظاهــر مــی شــود.)صارمی ، احمــدی ،93(

پایاب   )آب روان(

آب نمای مركزی ميان سرا )آب راكد(

حوض پيشخان )آب راكد(

سنگ آبه ورودی ) آب راكد(

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 تاميــن مــی كنــد. آب، نمــاد مــرگ و 
زندگــی اســت و ماننــد پلــی ميــان دنيــای زمينــی و عالــم 
متافيزیــك عمــل مــی كنــد. مشــابه نقشــی كــه موالنــا بــه 
آینــه مــی دهــد؛ پلــی ميــان ذات حــق و انســان.همچنين 
آب راكــد در مركــز ميــان ســرا، نمــاد پاكــی و صفــای 
دل انســان مومــن اســت. امــا شــاید مهــم تریــن تمثيلــی 
كــه آب در معمــاری ایرانــی دارد، دنيــای دیگــری باشــد 
كــه جســم قــادر بــه گــذر از آن نيســت . ریشــه ی ایــن 
برداشــت را مــی تــوان در فلســفه ی ماصــدرا و عرفــان 
موالنــا جســتجو كرد.اســتفاده از آب در بــدو ورود بــه 
ــد. ــی كن ــوت م ــوص دع ــی و خل ــه پاك ــان را ب ــا انس بن
ــردن  ــه كار ب ــا و ب ــوض و آب نم ــتخر و ح ــاخت اس س
ــان  ــاور ایراني ــا ب ــد ب ــی توان ــا نم ــن بن ــه در تزیي آین
ــا اســتفاده  گذشــته بــی ربــط باشــد.هنرمندان ایرانــی ب
ــن  ــا، مخاطبي ــای زیب ــوه ه ــاد جل ــا ایج ــه ب از آب و آین
ــرا  ــوی ف ــی و معن ــق و درون ــی عمي ــه زیبای ــود را ب خ
مــی خواننــد.آب و آینــه در معمــاری ایــران هرگــز متعلق 
ــته  ــز گسس ــت و هرگ ــی نيس ــکان خاص ــان و م ــه زم ب
ــه  ــه در دریاچ ــی ك ــه » آب ــور ك ــان ط ــود. هم ــی ش نم
ــاره در حــوض مســجد  آذرگشنســب مــی جوشــد، دوب
شــاه نمایــان مــی شــود و آبــی كــه در معبــد آناهيتــای 
بيشــاپور جــاری مــی شــود، دوبــاره از فــوراره هشــت 

بهشــت فــوران مــی كند.«)صارمــی ،احمــدی،93(

رابطه ی نور و آينه

نور دل خواهی هب فکر ظاره آرایی مباش 
گار آینه گار است و بس نقش و ن جوش زن

تعامل معنوی نور و آینه :

ــور  ــه ن ــاده ب ــی م ــر دگردیس ــا در اث ــده ه ــل پدی تکام
اتفــاق مــی افتــد و آینــه نــور مــی شــود. گــوی تصاویــر 
منعکــس شــده در آینــه و آب بــا نــوری ســحرآميز 
ــا در  ــا و دیواره ــر گنبده ــوند و تصوی ــی ش ــن م روش
آینــه بازتابيــده و آمــاده ی اعتــا بــه نــور مــی شــوند 
)اردالن، 80( آینــه كاری هــای پــر ظرافــت بــا بــه كارگير 
نظــم و هندســه در فضــای داخلــی بنــا، فضاهــای 
پرتالــو و درخشــان بــه وجــود مــی آورنــد. آینــه هــای 
بــرش داده شــده نــور را بارهــا و بارهــا منعکــس مــی 
كننــد و فضــا بــه گونــه ای خيالــی و رویایــی مــی شــود. 
ــا  ــا ب )صارمــی ، احمــدی،93( اســتاد كاران ایرانــی گوی
بازتــاب پياپــی نــور بــه دنبــال ایجــاد ادراک باورهــای 
نظــر  از  انــد...  بــوده  خــود  مخاطــب  در  مربوطــه 
ــر  ــه ای را ب ــزدا بارق ــام، اهورام ــل از اس ــان قب ایراني
زميــن تابانــد تــا مردمــان از اهریمــن در امــان بماننــد.
قــرآن صراحتــا خداونــد را نــور معرفــی كــرده اســت.

)صارمــی ، احمــدی ،93(
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بــه كار گيــری آینــه هــای شکســته، آن طــور كــه بعــدا 
ــل اقتصــادی داشــته  ــه خواهــد شــد دالی ــه آن پرداخت ب
ــی  ــر م ــی ب ــم عميق ــه مفاهي ــار آن، ب ــا در كن ــت، ام اس
خوریــم. همــان گونــه كــه در تاالرهــای آینــه پيداســت، 
آینــه هــای شکســته جز نــور و رنــگ تصویر مشــخصی 
را بازتــاب نمــی دهنــد، بــه نوعــی ایــن مســاله را شــاید 
بتــوان بــه ایــن باوركــه خداونــد، نــور آســمان و زميــن 
ــع  ــی در واق ــتاد كاران ایران ــت. اس ــط دانس ــت مرتب اس
بــه دنبــال بازتــاب واضــح و ظاهــری عناصــر نبودنــد، 
ــه  ــگ ب ــور ورن ــاب ن ــا بازت ــا ب بلکــه مــی خواســتند تنه
گونــه ای بــه برداشــتی انتزاعــی از عناصــر برســند؛ بــه 
ــاد  ــاق خواهــد افت ــال اتف ــم مث ــه آنچــه در عال نحــوی ك
ــد. در عيــن حــال،  ــرای مخاطبيــن خــود تداعــی كنن را ب
ــور  ــا جــز ن ــه ه ــه خان ــاری در آین ادراک مخاطــب معم
ــا  ــلما ب ــر، مس ــن ام ــت. ای ــری نيس ــز دیگ ــگ چي و رن
ــًا اتفاقــی  باورهــای ایرانيــان بــی ارتبــاط نيســت و یقين

نبــوده اســت.

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

تعامل فيزيکی نور و آينه:

ایرانيــان بــا بهــره گيــری از دانــش ریاضيــات بــا بــرش 
دادن آینــه هــا و چســباندن آگاهانــه ودقيــق آن هــا 

ــن ــه بهتری ــری شــدند ك ــذار هن ــه گ ــار هــم، پای دركن

ــتری را  ــور بيش ــا ن ــه ه ــه خان ــی در آین ــش پياپ بارتاب
وارد فضــا مــی كــرد و درخشــش گهــر گونــه بــه دیــوار 
هــا مــی داد. در ادامــه، ایرانيــان آینــه را بــا هنــر مقرنــس 
در معمــاری  دیریــن  بســيار  ای  پيشــينه  كــه  كاری 
ایرانــی دارد، تركيــب كردنــد .زیــرا اســتاد كاران ایرانــی 
دریافتنــد بــرای آن كــه بهتریــن بازتــاب و شکســت نــور 
ــد.  ــروی كنن ــن هندســه پي ــد از قواني حاصــل شــود، بای
ــال  ــا س ــس ه ــا و مقرن ــی ه ــره چين ــه در گ ــد آنچ مانن
هــا قبــل در معمــاری ایرانــی مــود اســتفاده قــرار گرفتــه 
بــود، هنــر آینــه كاری ایرانــی پدیــد آمــد. )مصلحــی ، 93(

ــای  ــه ه ــی از آین ــان تركيب ــای ایراني ــه كاری ه در آین
بــزرگ و كوچــك اســتفاده شــده اســت. ایــن تركيــب بــه 
پخــش هــر چــه بهتــر نــور در فضــا مــی كنــد و در عيــن 
حــال، نورپــردازی بــا آینــه هــای ریــز در تــراز  چهــره 
افــراد بــه گونــه ای ســت كــه فــردی كــه خــود را در آینه 
مــی بينــد، برخــاف نورپــردازی از بــاال كــه روی بينــی 
ــر  ــا اث ــد، تنه ــی افکن ــایه م ــم س ــانی و دور چش و پيش
ــه مشــاهده مــی  ــاب آین محــوی از ســایه بينــی در بازت
شــود. ایــن پدیــده در نورپــردازی اللــه هــای روی رف 

ــز مشــاهده مــی شــود.)مصلحی ، 93( هــا ني

قــاب بنــدی هــای پایيــن پنجــره و تركيــب شيشــه 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 طبيعــی در طــول روز  تغييــر مــی كنــد و نــگاره 
هــای گوناگونــی بــر كــف و جــداره هــا ایجــاد مــی كنــد، 
ــچ ســاعتی از  ــوان گفــت در هي ــه ای كــه مــی ت ــه گون ب
روز، تصویــر فضــا ثابــت نيســت و هــر ســاعتی از روز 

اتــاق چهــره ای منحصــر بــه فــرد دارد.
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رابطه ی خشت و آينه

آنچه رد آینه جوان بیند                                                                                                  ریپ              ردخشت خام آن بیند
منظــور از خشــت در اینجــا لوحــه هــای آهنيــن اســت، آینــه 
هــای ایرانــی در گذشــته فلزیــن بودنــد و لوحــه هــای آهنين 
بــا پــردازش هایــی كــه مفصــا بــه آن پرداختــه خواهد شــد، 
بــه آینــه مبــدل مــی شــدند.گونه ای تضــاد در بيــن ایــن دو 
عنصــر در ميــان ادبيــات و هنــر معمــاری دیــده مــی شــود.

خشت داغی ست عمارتگر دل                                                                                                            خاهن آیینه ی یک دیوار است
ــی  ــه م ــردازش آین ــا پ ــه ب ــن حــال، خشــت اســت ك در عي
ــادآوری مــی كند.لوحــه  ــه ای وحــدت را ی ــه گون شــود و ب
ــفاف و  ــا ش ــد ت ــی دادن ــل م ــيار صيق ــی را بس ــای آهن ه
درخشــان گــردد و آینــه درونــش نمایــان گردد.ماننــد 
انســانی كــه ذاتــش را از رنــگ و زنــگ پــاک مــی كنــد، بــه 

ــی رســد.  ــی م ــی رنگ ــام ب مق

من ردون خشت دیدم این قضا                                                                                                                                          هک رد آیینه عیان شد رم تورا
هــم نشــينی ایــن دو عنصــر نــه تنهــا در اشــعار و بلکــه در 
معمــاری نيــز بــه گونــه ای تضــاد و تبایيــن را مــی رســاند.

رابطه ی خاکستر و آينه

مشکل هک رگدد دل هب عبرت آشنا
بی فنا 

چشم این آیینه را خاکستر خود توتیاست
ــه هــا از جنــس  ــه هــای شيشــه ای، آین ــراع آین ــل از اخت قب
ــد. بــرای پــاک  ــد و زنــگار مــی گرفتن ــز ســپيدروی بودن فل
كــردن زنــگار از آینــه از خاكســتر بهــره مــی جســتند. لــذا 
در اشــعار لطيــف پارســی بــا قرابــت و هــم نشــينی ایــن دو 
عنصــر مواجــه مــی شــویم. خاكســتر گاهــی نمــاد فقــر و 
رنجــی اســت كــه عــارف ســالك در آخریــن مرحله ســيرش 
یعنــی عجــز بــا آن مواجــه مــی شــود. »آینــه ی فقيــر، جــود 

و بخشــش را منعکــس مــی كنــد«
آينه و باور عوام

بخت آیینه ندارم هک رد او می نگری 
 خاک بازار نیرزم هک رب او می گذری

از آینــه در آرایــش، جادوگري،طلســم و یــا معالجــه امــراض 
اســتفاده مــی كردنــد 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 ادعيــه و نقــوش مقــدس كنــده كاری مــی 
كردنــد. البتــه ایــن عمــل در اروپــا نيــز موســوم بوده اســت.

ــه كار  ــتر ب ــم بيش ــن مفاهي ــو ای ــر و ن ــعار معاص در اش
گرفتــه شــده انــد، مثــل آنچــه در داســتان آینــه ی شکســته 
از صــادق هدایــت مــی خوانيــم كــه بعــد از شکســته شــدن 

ــی خــورد. ــره م ــه ای، بخــت زوج جــوان گ ــی آین تصادف

آینــه نشــانگر خاطــرات و یــادگار یــار اســت و هميشــه بــا 
معشــوق هــم نشــين بــوده اســت. ایــن مفهــوم رادر شــعر 
نــو »فرخــزاد« بــه نــام» آینــه ی شکســته « مشــاهده مــی 
ــه  ــال واردات آین ــه دنب ــه ب ــتگی آین ــوم شکس ــم. مفه كني
هــای بلوریــن ونيــزی بــه فرهنــگ و هنــر ایرانــی وارد شــد، 
در صورتــی كــه آینــه هــا را در گذشــته زنــگار مــی رفتنــد.

 اكنــون بــا بينشــی كلــی نســبت به مفهــوم و حکمــت موتيف 
آینــه بــا بررســی اجمالی اشــعار پارســی و بعضــاً نگارگری 
و نقاشــی ایرانــی مــی تــوان تحليــل عميــق تــر و جامــع تری 

نســبت بــه هنــری كــه مبــدع اش ایرانيــان بودند ، داشــت.

مفهــوم آینــه در هيــچ فرهــگ دیگــری بــه ایــن انــدازه مــورد 
ــت. ــته اس ــی نداش ــامد معنای ــه و بس ــرار نگرفت ــه ق توج
همچنيــن در هيــچ فرهنگــی نمــی تــوان چنين جایــگاه رفيعی 
بــرای آینــه یافت.ایــن موتيــف و هنرهــای وابســته بــه آن، 
كامــا ایرانــی هســتند و ميــراث تفکــرات عميــق اندیشــمندان 
و حاصــل نبــوغ اســتاد كاران ایرانــی اند.بــا بررســی مجــدد 
و دقيــق ایــن موتيــف و بــا در نظــر گرفتــن ســير تکاملــی و 
سرگذشــت آن، مــی تــوان دوبــاره ایــن هنــر را احيــا كــرد 
ــه  ــا اندیش ــر ب ــن عنص ــته ای ــه در گذش ــور ك ــان ط و هم
هــای زمــان خــود هــم گام بــوده، امــروز نيــز بــا ریشــه در 
باورهــای گذشــته، همــگام بــا اندیشــه و تکنولــوژی روز بــه 

كار گرفتــه شــود.
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 ســاده تریــن تعریــف از مدیریــت بحــران، عبــارت از مجموعــه ی اقدامــات و راه حــل هایی اســت كه 
یــك ســازمان در رویارویــی بــا بحــران بــه منظــور كاهــش ابعــاد مشــکات پيــش آمــده بــه كار می 
گيــرد و در ایــن زمينــه تــا زمــان بازگشــت به شــرایط عــادی، كنتــرل های الزم را به شــکل مســتمر 

صــورت مــی دهد. 

شاید در ابتدا الزم باشد بدانيم  بحران چيست و چه ویژگی هایی دارد :

ــی آنچــه كــه در ذهــن جامعــه  ــوان تعریــف نمــود، ول ــب هــای گوناگــون مــی ت بحــران را درقال
ــك  ــی شــود ی ــر م مشــهود و تعبي
فشــار مضاعــف روانــی و اجتماعی 
بــوده كــه منجــر بــه شکســته 
شــدن روندهــای متعــارف و جاری 
ــك  ــی ی ــا حت ــازمان  ی ــاع، س اجتم
خانــواده مــی شــود. از ویژگــی های 
ــش  ــل پي ــر قاب ــاً غي ــران، بعض بح
بينــی بــودن آن بــا آثاری مخــرب و 
ماهيــت اســتهاک و تاثيــر طوالنــی 
اســت. در شــرایط بحرانــی تصميــم 
گيــری هــا ســخت و در زمانــی 
محــدود صــورت مــی پذیــرد و 
معمــوالً اطاعــات مــورد نيــاز تصميــم گيرنــدگان بر اســاس شــرایط و ابعــاد مختلف بحــران كامل 
نمــی باشــد در ایــن شــرایط، نقــش مدیریــت در مواجهــه بــا آن و ایجــاد ســاز و كار و اقداماتی جهت 
كنتــرل و بــه حداقــل رســاندن تاثيــر بحــران بــر ســازمان پر رنــگ بــوده، تصميم گيــری هــا در این 
مقطــع می بایــد 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 كنتــرل ســریع بحــران 

باشــد. 

در گذشــته ای نــه چنــدان دور، نگرشــی ســنتی بــر مدیریــت بحــران حکمفرمــا بــود و آن، یافتــن 
راهــکار، صرفــاً در حيــن  یــا پــس از وقــوع بحــران و مختــل شــدن امــور  و فقط به جهــت جلوگيری 
از خرابــی و خســارت بيشــتر صرفــاً صــورت مــی گرفــت كــه این شــيوه اصــوالً متضاد بــا تعریف 

مدیریــت بحــران  می باشــد. 

امــا در رویکــردی نویــن، مدیریــت بحــران  بــه مجموعــه ای از طــرح هــا و اقدامــات پيــش گيرانــه ی 
قبــل از وقــوع بحــران و پيــش بينــی و برنامــه ریــزی جهــت كنتــرل آن  اطــاق مــی گــردد ودر ایــن 

راســتا :

ـ پيش بينی و بررسی نقاط آسيب پذیر

ـ تهيــه ی برنامــه ی اقتضایــی )كوتــاه مــدت و دوره ای( جهــت آمادگــی بــرای مواجهــه 
شــدن بــا بحــران

له
مقا

Mehdi Jamali Rad
Industrial Eng. Planning and systems analysis

مهدی جمالی راد
کارشناس صنايع - برنامه ريزی و تحليل سيستم ها

مدیریت بحران
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ـ تکميــل برنامــه هــا و رویکردهــا بــا  راســتی آزمایــی در یــك جامعــه كوچــك آمــاری درون ســازمانی از اولویــت 
هــای مهــم برنامــه ریــزی جهــت رویارویــی بــا بحــران مــی باشــد.

شاید با خواندن مطلب فوق،  این پرسش در ذهن مخاطب مطرح شود كه آیا بحران قابل برنامه ریزی است ؟!

 در برنامــه ریــزی راهبــردی، مهــم تریــن ركــن برنامــه، عوامل محيطی و بيرونی اســت كه مهــم ترین تاثيــر را در رفتار یك ســازمان 
مــی توانــد داشــته باشــد، در شناســایی و دســته بنــدی ایــن عوامــل، معمــوال  از مــدل     PESTEL اســتفاده مــی كننــد. در این مــدل از 
تاثيــرات كان سياســی ) تحریــم هــا، تغييرات مســئوالن رده باالی كشــور (،  تاثيــرات كان اقتصادی ) نوســانات نرخ ارز، مــواد اوليه، 
نــرخ تــورم (،  تاثيــرات كان اجتماعــی ) تغييــر بافت های فرهنگی و اجتماعی و الگوهای رفتاری مشــتری ( ، تاثيــرات كان تکنولوژی 
) وضعيــت فنــاوری، تحقيــق و توســعه، تغييــرات ميزان دسترســی بــه تکنولــوژی( تاثيــرات كان عوامل محيطی ) مانند ســبك های 
رهبــری، نگــرش كاركنــان، مدیریــت منابــع ( ،تاثيــرات كان قوانيــن ) تغييرات قوانين عمومــی مقررات حاكــم بر صنعت و صــادرات،  

بــر هــم خــوردن قوانيــن بــازار داخلــی ( بــرای برنامــه ریــزی و مدیریت بحــران ها اســتفاده می شــود.

تصميم درست و اقدام به موقع می تواند یك سازمان را از پرتگاه به تعادل و بهبود تدریجی شرایط بحرانی سوق دهد
نتيجه گيری اين که :

 بحــران قابــل پيــش بينــی نيســت، ولــی بــرای مواجهــه بــا آن، مــی تــوان برنامــه ریــزی كــرد تــا از شــدت و آثــار مخــرب 
آن كاســته شــود . مدیریــت بحــران بــا شــناخت صحيــح و دقيــق از عوامــل موثــر در بــروز یــك بحــران ســازمانی و 
دركــی صحيــح از شــرایط حــال و آینــده، بحــران هــای قریــب الوقــوع را پيــش بينــی و شناســایی نمــوده و برنامــه 

ریــزی و اقدامــات پيــش گيرانــه را تدویــن و اجرایــی مــی نمایــد.

مــدل تجزیــه و تحليــلPESTEL ابــزاری اســت كــه كمــك ميکنــد  تــا محيــط خارجــی كســب وكار خــود را از لحــاظ 
سياســی )Political(، اقتصــادی)Economic(، اجتماعــی)Sociocultural( و تکنولوژیکــی)Technological( بررســی كــرده 

و درک بهتــری از محيــط خارجــی كســب وكارمان داشــته باشــيم.

* 

* 
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تينا بديع

پاييز که به چله می رسد، انارهای دانه درشت در 
کاسه های گل سرخی ريخته می شود 

پاييز به چله می رسد و موقع شمردن جوجه ها می 
شود 

حافظ و فال و عاشقی دوباره آغاز می شود 

يلدا می رسد و فصل عاشقی به پايان می رسد، اما تو 
چله نشينی آغاز می کنی و همان 

يک دقيقه ی طوالنی، به صد سال می ارزد 

همان يک دقيقه دوست داشتن های مان را يادآور می 
شود 

يادمان می انداز يک دقيقه برای همه چيز فرصت 
هست 

برای عاشقی، برای آرزو کردن، برای دوست داشتن 
برای زندگی . . . برای کنار هم ماندن 

يک دقيقه بيشتر فرصت داری کنار عزيزانت باشی 
ودوست بداری 

و عشق بورزی 

با همان يک دقيقه می شود دنيا را و جور ديگر نگاه 
يلدا از راه می رسد يا بهتر، به انتها کرد 

يلدا مبارک 
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يلدا در راه است . . . 

نزديــک اســت.يلــدا بــا تمــام زيبايــی هــا و خاطــرات ديرينــه اش 

همــه از کــودک و جــوان گرفتــه تــا ميانســال و پيــر 

همچــون عيــد مهــرگان، چشــم انتظــار اين شــب به 

يــاد ماندنــی و خــارق العــاده هســتند. شــبی کــه 
همــه دلتنــگ آن هســتند. دلتنــگ از . . . 

گرمــای حضــور خانــواده هــا در کنــار هــم، دلتنــگ 

گوهرهــای ســرخ انــار کــه بــا همبســتگی در کنــار 

هــم چيــده شــده اند و هــر فــردی را يــاد صميميــت 

اقــوام وبســتگان در اين شــب دل انگيــز  می انــدازد. 

دلتنــگ آوای دلنشــين حافــظ کــه در ايــن شــب می 

شــنويم؛ فال حافظــی که هميشــه خواندش دشــوار 

اســت و فهميــدن آن نيــز دشــوارتر، ولــی در آخــر، 

هــر آنچــه را کــه دوســت داريــم، در آن مــی يابيــم. 

دلتنــگ آجيــل مشــکل گشــايش که همــه چيــر را در 

و مــن کــه هميشــه از روزهــای کوتــاه و شــب های يلدا در راه است . . . هــای متنــوع اســت. هــم قاطــی دارد و ترکيــب شــگفت انگيــزی از رنــگ 

ســرد و بلنــد پاييــز دلــم مــی گيــرد، اين يک شــب 

را چقــدر دوســت دارم بــرای تمــام داســتان هــای 

ــش  ــدا را روز زاي ــه يل ــاطيری اش ک ــی و اس قديم

خورشــيد مــی داننــد و پايــان ســياهی ها. 

بــه راســتی کــه بايــد در ايــن شــب اورمــزد، شــب 

ــا و  ــّذت ه ــام ل ــاه، از تم ــتين روز از دی م نخس

شــادی هــای فراوانــی کــه کمتــر نصيــب کســی 

ــرد . . .  ــره ب مــی شــود، به

لــّذت و شــادی نشســتن پــای کرســی و خــوردن 

تنقــالت و شــنيدن خاطــرات و داســتان هــای 

قديمــی تــا پاســی از شــب در کنــار آغــوش گــرم 

يکديگــر. 

ــی  ــروب ديدن ــر غ ــه خاط ــت دارم ب ــدا را دوس يل

آفتابــش، بــه خاطــر نظــم و زيبايــی ســفره اش و 

انــار و هندوانــه ای کــه در آن مــی چينيــم. 

خــوب مــی دانــم کــه اينهــا هــم ترفندهايــی بــوده 

ــرد  ــا گ ــواده ه ــا خان ــا، ت ــتگان م ــت از گذش اس

يکديگــر آينــد و بلندتريــن شــب ســال را با شــادی 

در کنــار هــم بــه ســپيده برســانند. 

يلدا در راه است . . . 

ثنا حقيقی
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