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 چکیده

رفتاری و فرهنگی افراد نقش مؤثری در ایجاد حس مطلوب  های ویژگیفضای عمومی خلق محیطی منطبق بر در طراحی یک 

در پی تعامل با سایر افراد جامعه و هم نوعان خود و همچنین  ای هگون بهانسان همواره  .یا نامطلوب از آن مکان در فرد دارد

شاید  .در ایجاد احساس خوشایند و مطلوب در فرد اثرگذار است لذا توجه به کیفیت فضایی محیط .محیط پیرامون خویش است

 .جمعی میان افراد است های مشارکتو  ها فعالیتبرای  ای زمینهعمدتاً فراهم نمودن  ،یکی فضای عمومی ی وظیفهبتوان گفت 

عبارت است از تأمین  ،خانهبوظیفه اساسی ساختمان کتا. یک فضای عمومی از این امر مستثنی نیستند عنوان بهنیز  ها کتابخانه

به طوری که بتوان  قبول قابلتسهیالتی  ارائهو  ها آنتدارک فضای کافی برای قسمت کارکنان و فعالیت  ،جای مجموعه کتابخانه

 ،حال درعین .بدون شک از اهمیت باالیی برخوردار است شود میشکلی که به کتابخانه داده  .قرار داد مورداستفادهمجموعه را 

را  ها نیازمندیاین  .توانایی آن در برآورد نیازهای عملکردهای اصلی سنجیده خواهد شد برحسب درازمدتر قیت کتابخانه دفمو

دانشگاهی و تحقیقاتی بزرگ یا کتابخانه اختصاصی به  ،اعم از عمومی ها کتابخانهاهداف و انواع نیازهای گوناگون  حسببرباید 

  .طرق مختلف تفسیر کرد

 

 .طراحی کتابخانه، تعامالت اجتماعی ،کتابخانهکلیدي:  هاي واژه
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 مقدمه -1

 نهادی عنوان به و کتابخانه ساخته ضروری بسیار امری ،فرد هر برای را روز به و جدید اطالعات کسب ،حاضر عصر در زندگی

 دسترسی برای مناسب محیط دنرک فراهم ها با کتابخانه .دباش نیاز این پاسخگوی میتواند به خوبی که است شده شناخته

 و نوجوانان فراغت اوقات کردن پر ،مطالعه به مردم عموم گرایش مؤثری در نقش ،مکتوب منابع به جامعه مختلف اقشار آسان

 عنوان به مراجعان رضایت مندی از این رو دارند؛ . . . و اجتماعی روابط گیری شکل مناسب برای بستر کردن فراهم ،جوانان

 . میشود مطرح جوامع در ها کتابخانه حیات و جایگاه ای حفظرب تضمینی

موفق در  یخلق پروژه ا یاز آنکه در پ شیو ب شیفرد و مکان پ نیب یتعامالت اجتماع تیتقو کردیمنظور از طرح کتابخانه با رو

بهه   آن تیو اهم یت اجتماعبه مقوله تعامال استگذارانیصاحبنظران اهل فن و س ژهیدر جلب توجه و یسع ،باشد یمعمار نهیزم

هها و   دهیه جهت ثبهت ا  ییشهر ها و فضا یکنون یمعمار یمنسجم و پاسخگو برا یالتیتشک یریشکل گ نهیزم جادیطور عام و ا

در انتخاب  یسع یهنر یکردیضوع با روپرداختن به مو نیو همچن ییافق از سو نیبا مدنظر قراردادن ا .راهبردها دارد نیهمچن

 کهرد یخها  کتابخانهه بها رو    عموضهو  ،یا شهه یموضهوعات کل  یاریبسه  نیکه پس از کند و کاو در ب شده است یریموضوع فراگ

 از منظهور  ،یوله  سهت یخها  ن  دیموضوع آن طور که با نیبه نظر برسد ا دیشا . برگزیده شدفرد و مکان  نیبی تعامالت اجتماع

را  نتهوان آ یاند لذا م دهیسازگار گرد افراد جامعهبا  آن یاجزا هیچه بسا کل ستین یو پژوهش یفرهنگ یعاد یفضا کیکتابخانه 

  .موضوعات حال حاضر دانست نیتر تیاز پر اهم

و خهدمت و   یمثهل سهفارو و آمهاده سهاز     یهی تواند به اجزا یآن م یتهایفعال .است یاز نظام اطالعات ینوع خاص کی کتابخانه

جامعهه   کیه  یبشر و قلب نظام اطالع رسهان  یو فن یعلم ،یهنر ،یفرهنگ یکتابخانه گردآورنده تالو ها .شود میتقس ینگهدار

 روزید راثیحفظ م نیاست که در ع یکتابخانه نهاد یدر تمدن کنون یرسان اطالعارتباطات و  یمحور گاهیاست و با توجه به جا

که  افتیتوان  یرا م یتر نهاداعتبار کم نیدارد و به ا یمتعال یفردا یجامعه به سو رییفعال در شکل دادن به امروز و تغ ینقش

   .اشدملت داشته ب کینسبتاً دور  ندهیبا وضع حال و سرنوشت آ یاساس وندیپ نیچن

   ،با در نظر گرفتن کلیه خدمات رفاهی ایجاد یک کتابخانه بر طبق استانداردهای صحیح و هدف ما در این مقاله

 ییشناسها تهالو بهرای    ،ویهژه جوانهان بهه مطالعهه     افراد جامعه به جذب هر چه بیشتر ،با شرایط موجود . . .امنیتی و  ،شیآموز

 نهده یآ یحال و افق ها ،گذشته سهیمگر با شناخت و مقا شود مین سریم نیدر جامعه ها امروز ما و ا ها کتابخانه فیو وظا گاهیجا

 تیه به مسئله پهژوهش و اهم  ینیبازب یبرا یمرکز نیمرتبط با موضوع و همچن یتخصص یکتابخانه  کی جادیاو  ما یفرارو یا

 . است آن

 

 مبانی نظري

 کتابخوانی

تحول گام بر می دارنهد و  تمام جوامع دنیا به سوی  ،در عصر حاضر .امروزه انسان وارث بیست قرن تجربه علمی و فرهنگی است

 . (1225:24، 1دسترسی به اطالعات و ترویج مطالعه از مؤلفه های اصلی دنیای جدید است)لستر ،مقوله کتابخوانی

عامل مهم توسعه و ایجاد فرهنگ محسوب می شوند و کم و کیهف پیشهرفت فرهنگهی ههر فهرد یها جامعهه         ،مطالعه و اطالعات

کتاب برای تعلیم و تربیت نوشته شهده  « 9بینسکی»به عقیده  .خواندن و کیفیت آنچه می خوانند داردبستگی مستقیم به میزان 

                                                           
1 Lester 
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( و 1031:01، م است چون تعیین کننده سرنوشت قطعی زندگی بشهری است)شهعاری نهژاد   و نقش تعلیم و تربیت بی اندازه مه

ایجهاد عهادت    و مطالعهه  جهز گسهترو فرهنهگ    بهه  راهیفرهنگی و اقتصادی هیچ  ،نیز برای رسیدن به رشد و شکوفایی علمی

وزشهگاهی و ایجهاد عهادت بهه     آم یها کتابخانه ،طبیعی است که برای نیل به این مقصود .همگانی مستمر و هدفمند وجود ندارد

  .دمطالعه در کودکان و نوجوانان بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیر

 

 نقش خانواده

 همهههه فعالیهت   است که هههم در بودن و هم در شههدن کودکهان نقهههش اساسهههی دارد و   خانواده کوچکترین واحد اجتماعی 

انههواده و روو تربیتههی و آمههوزو والهدین نقهش بسهههزایی در    ههرایط خمحیط و ش .شود های تربیتی از خانواده شههروع می

و دوستی با کتاب لهذت خواههد    همنشینیشود برای همیشه از  کودکی که با کتاب آشههنا می .انههس کودک بهها کتههاب دارد

ح و روان یدهههد و ناخهههودآگاه رو های درون کتاب پیونههد م و قصه مطالبکودک تخیالت شیرین و بلندپروازانه خود را با  .برد

دک منجر میشهههود و وی را  در واقع کتههاب هم به کسههب اطالعههات از دنیای پیرامون کو .کنههد کودکانه خههود را تغذیه می

، ی)همائی مهد دارد و تحلیل مسائل وا میدارد و هم در رشد و شههخصیت و تکامل روحی و روانی او تأثیههر بسههزایی به تجزیه

1029) . 

 

 ونظام آموزشی مدارس نقش

آمهوزد کهه    گیهرد و مهی  مدرسههه دومیههن جایگاه تربیتی انسههان اسههت که کودک اصول و قواعد خواندن و نوشتن را فهرا می 

کودک به دلیل همین تحول بزرگی که در خهود احسهاس    .بدون کمک والدین و معلمان خود مطالب کتاب را بخوانههد و بفهمد

بهرای   .شهود  آشهنا هها   دنیای پررمهههز و راز درون کتهاب  بااشتیاق فراوانی به مطالعه دارد و هر لحظه میخواهد بیشههتر  ،میکند

 بیسهوادی زیهرا یها بهه دلیهل      ،را با خواندن و مواد مکتوب آشههنا میکند ها آنمدرسه اولین مکانی است که  ،بسیاری از کودکان

 هههها را نمهی   هههای مفید خواندن در خهانواده  کودکان فرصت تجربه ،عه آنانهه مطالعادت به عدم سببپدران و مادران و یا به 

های آموزشی و پرورشی مدونی است که متناسههب بها   کههردن برنامه ادهلههذا مهمترین وظیفههه مدرسههه طراحههی و پی .یابند

 شهههکل  .ههای غیردرسهی تشهویق کنهد     ابکردن عالیق خود در کته  به دنبال ،هر مقطع سههنی و هر پایه درسی کسب شههده

، )همهائی مههدی  بسهتگی دارد گیری عادت به مطالعه در مدرسه و گسترو آن به نگاه نظام آموزشی به مقوله آموزو و پرورو 

1029) . 

 

 ها کتابخانهو کتابداران نقش

و در جوامهع و   جهانی اسهت  گستردهپدیده  ،کتابخانه عمومی ،ت کتابداری(مؤسساها و  المللی انجمن از نظر ایفال )مؤسسه بین

ش و اطالعات و آثار خیالی ها دسترسی به دان ایههن کتابخانه .فرهنگهای مختلههف و در مراحل متفاوت توسههعه یافت میشههود

 ،جهنس  ،سهههن  ،ملیهت  ،را از طریق گروه وسیعی از منابع و خدمات فراهم میکننههد و برای همههه افراد بهدون توجهه بهه نهژاد    

 ،در دسترس هستند و اهدافی چون حمایت از آموزو رسهههمی و غیررسهمی   . . .وضعیت جسههمی و معیشتی و  ،زبان ،مذهب

 .  شههد فههردی را برعهههده دارندرسانی و پرورو ر اطالع

                                                                                                                                                                                     
2 Binski 
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 گروهی هاي ورسانه دولت نقش

نقهش بهزرگ و    ،کم بهر جامعهههه  اجتماعههی و فرهنگهههی حها   ،سیاسههی ،شههیوه حکومههت و همچنیههن شههرایط اقتصههادی

ههای اجتماعهههی و    سهههنت  ،در ایههن زمینه نقش فرهنهگ  .انههکاری در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانههی دارنههد غیرقابل

طلبهد   یک عزم همگهانی را مهی   ،وسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانیت .متولیان فرهنگی بیههش از همه مهم و حیاتی جلوه میکند

در اختصا  هرچههه سههریعتر  ،ها چون شهرداری ،اید نهادهههای دولتی و غیردولتیب .نیز بسههیار مهم است ولتولی سهههم د

 ،هها  کتابخانهه ی عمومی و تأمیههن اعتبارات الزم جهت خرید کتهاب و ایجهاد فضهای الزم    ها کتابخانهصههدی به در بودجههه نیم

 .تقویت کند تا به سهههطح مطلهوب برسهههند    ،هنگی را در اسههتانهای محههرومفر های از طرفی دولت باید بنیان .اقدام نماینههد

 . ل فرهنگی میشوده آعه به سههطح ایدزیرا توجه الزم به این مقوله سبب رسههیدن جام

 

 عمومی يها کتابخانه داخلی فضاي طراحی اهمیت

گر آنجا مراجعهه نمهی   می افتد در نتیجه فرد یا دیامنیت وعزت نفس شخص به خطر  هرگاه فضایی آزاردهنده وناخوشایند باشد

منصرف شدن افراد از مراجعه بهه فضهای کتابخانهه و    به حداقل کاهش می دهد شاید در کوتاه مدت پیامد  کند یا مراجعه او را

ت ضهررهای  رشد و شکوفایی وفرهنگی شان چندان به چشم نیاید اما تداوم وفرا گیرشدن رو گردانی از کتابخانه در طوالنی مهد 

 . جبران ناپذیری برای جامعه خواهد داشت

مله مکانهایی است که افهراد جامعهه در پهی شهکوفا کهردن      نیازبه خود شکوفایی باالترین مرتبه نیاز انسان است و کتابخانه از ج

 .  استعدادهای خود به آنجا مراجعه می کنند

 

 
  سلسله مراتب نیازهاي انسانی)هرم مازلو( :1شکل

مراجعان  ،ابخانه رابطه مستقیم داردمیزان توفیق ساختمان کتابخانه وعملکرد آن با چگونگی طراحی و تزئین فضاهای داخلی کت

 وکتابداران بیشتر با اجزای داخلی ساختمان سروکاردارند تا به شکل ظاهری آن از این رو کتابخانه ای که فضای داخلی آن فاقد

 . (12۳1039، )افشارکارایی وجذابیت باشد به رغم ساختمان فاخر ونمایی چشمگیر بیرونی مدام مورد ایراد وانتقاد قرار می گیرد 
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 :ي عمومی در پژوهشها کتابخانهنقش 

یی نقش قابل مالحظه ای در تامین حداکثر امکانات حقیقهت جهو   ها کتابخانهکشف حقیقت است و در این بین  ،هدف از تحقیق

توجهه قهرار مهی    ی پژوهش آن نیز مهورد  ها فعالیت ،در ابتدای تاسیس هر کتابخانه ای .برای پژوهشگران راستین ایفا می نمایند

بها گهردآوری و    هها  خانهه کتابیک تاثیر متقابل بر یکهدیگر دارنهد و همانطوریکهه     ها کتابخانهقابل ذکر است که تحقیقات و  .گیرد

نیهز از تحقیقهات و    هها  کتابخانهه  ،قش موثری در تحقیقات و پیشهرفت کشهورها ایفها مهی نماینهد     سازماندهی و اشاعه اطالعات ن

در واقع اوج گیری و پیشرفت های همه جانبهه تحقیقهات بشهری دسهتمایه ای بهرای رونهق روز        نبود وپژوهشهای بشر بی بهره 

 . (1037 ،بوده است )یوسفی ها کتابخانهافزون 

 

 ابه رسانهي عمومی به مثها کتابخانه

قدرت  ،نقش ها ،هنجارها ،اهدافساختارهای اجتماعی فعال نظیر خانواده یا اجتماع که  عنوان به« نظام های اجتماعی»توجه به 

یکی دیگر از دیدگاه های مطرح شده در حوزه رسانه های  ،تسهیالت و قلمروهای خا  دارند ،ضمانت اجرا ،مراتب اجتماعی ،ها

فراگهردی کهه از طریهق آن     عنهوان  بهه رسانه های ارتبهاطی   ،در قالب این دیدگاه .ی عمومی استها کتابخانهارتباطی و از جمله 

عقایهد و رفتارهها بهه واسهطه آن شهکل مهی        ،تصمیم ها و رهنمود ها به نظام اجتماعی منتقل می شوند و شناخت ها ،اتاطالع

چگهونگی همبسهتگی    می توان ارتباط گران را بهه « م اجتماعینظا»و در واقع با مفهوم  شود میتعریف  ،گیرند و تغییر می کنند

 .  (01-۳15 1012 ،نمود)محسنیان رادنزدیک با سایر عناصر و فراگردهای جامعه آگاه 

 

 ي عمومی با رویکرد رسانه ايها کتابخانهتعریف 

تعهاریف معمهوالً چنهد     .شهوند ی عمومی از دگرگونی های فرهنگی و تهاریخی متهأثر مهی    ها کتابخانهتعاریف ساخته شده درباره 

 .تعریفی عام و مقبولیت یافته در میان عموم هسهتند گاهی از گذشته رسیده اند و گاهی  ،وجهی اند؛ گاهی از باال ارائه می شوند

بهه لحها  منهابع و بهه لحها  سهازمانی مهورد تعریهف قهرار دارد۳           ،ی عمومی را می توان به لحها  جامعهه مخاطهب   ها کتابخانه

بهه ایهن    .واژه کتابخانه عمومی در مقابل کتابخانه خصوصی قرار مهی گیهرد   ،ی عمومی از لحا  جامعه استفاده کنندهها کتابخانه

تحصیالت و مرتبه اجتماعی خدمت رسانی  ،نژاد ،سن ،کتابخانه عمومی کتابخانه ای است که به عموم مردم از هر جنس ،ترتیب

قرار می گیرد؛ به این معنا که کتابخانه عمومی کتابخانهه   ابل کتابخانه اختصاصیکتابخانه عمومی در مق ،از لحا  منابع .می کند

منابع را بر اساس نیازهای جامعه مخاطب خود و منطبق با معیارهای فرهنگی و اجتمهاعی جامعهه خهود    ای است که همه انواع 

 .انه دولتی قابل بررسی اسهت درمقابل کتابخ کتابخانه عمومی ،از جنبه سازمانی .گزینش می کند و در اختیار عموم قرار می دهد

ساختار سازمانی متفاوتی داشته اند)پارسازاده و  ها آنوجه به نیازهای ی عمومی در جوامع گوناگون و با تها کتابخانهاز این لحا  

 . (1037 ،شقاقی

 

 کتابخانه داخلی فضاي طراحی

 قیم برای مراجعه کنندگان امکان پذیر باشد دسترس پذیری سهلباشد که امکان دسترسی مست ای گونه بهطراحی کتابخانه باید 

به ویژه برای ناتوانان وکم توانان یک معیار اساسهی کیفیهت در معمهاری کتابخانهه      به ساختمان کتابخانه و حرکت آزادانه در آن

کهه   ای گونهه  بهالوصول باشد  انعطاف پذیر وسهل ،است برای این منظور الزم است ساختمان کتابخانه تا حدامکان ساده یکپارچه
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ایجاد اختالف سهطح ههای    ،بخش های انعطاف ناپذیربه  ها کتابخانهاستفاده کنندگان بتوانند در آن بهره برند خرد کردن فضای 

پیچیده کردن طرح بنا و شکسهتگی آن همگهی اقهداماتی اسهت کهه طهرح       ، زحمت افزا وخطرآفرین برای افراد ناتوان وکم توان

 . ( 51۳1029، ا از معیارهای کیفیت دور می کند )افشارکتابخانه ر

 

 تعامل اجتماعی

هرگاه عملی از شخصی سرزند کهه   .و ستد کردن تعریف شده است دهخدا به معنی با یکدیگر دادواژه ی تعامل در لغت نامه ی 

ی یها کهنش متقابهل اجتمهاعی گفتهه      به این عمل متقابل دوسویه تعامل اجتماع طالحاًبا پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد اص

 . (1054، د)آگبرن و نیمکوفدراین صورت میان این دو شخص یک رابطه اجتماعی برقرار می گرد .میشود

پیرامون مفهوم تعامل اجتماعی آلتمن اینگونه عنوان میکند که نظارت بر تعامل اجتماعی همواره مسهتلزم توجهه بهه رابطهه ی     

است وقتی میان خلوت کسب شده با میزان خلوت مطلوب برابر باشهد)یعنی در حهالتی کهه    خلوت مطلوب با خلوت کسب شده 

میتوان گفت که فرد به حالت بهینه ی خلوت رسیده  .دست یابد( ،چه کم ،چه زیاد ،داز تعامل اجتماعیفرد به سطح دلخواه خو

 .خلوت کسب شده بیش از حد کم اسهت( وقتی میزان خلوت کسب شده کمتر از میزان خلوت مطلوب)یعنی یعنی میزان  .است

کنند هنگامی که  تعرض به خلوت یا ازدحام قلمداد می ،میزان تماس از حد مطلوب بیشتر است این موقعیت ها را عموما تجاوز

، تنههایی یها انهزوا دچهار میشهود)آلتمن      ،میزان خلوت کسب شده بیشتر از میزان خلوت مطلوب است شخص به بهی حوصهلگی  

09۳1039) . 

 

 روش تحقیق

بایهد   -در رشهته ی معمهاری  طراحی یک پروژه ی کارشناسی ارشد آن ههم   ،تحلیل یافته ها و در نهایت ،تدوین ،برای گردآوری

 .  گسترده ی موضوع نزدیک شد راه های متفاوتی را طی کرد و از جهات مختلفی به مرزهای .مسیرهای گوناگونی را آزمود

 

 بررسی مصادیق مشابه

 نمونه داخلی

 فرهنگسراي دانشجو)شفق(

 .  غاز به کار کردآدر درون پارک شفق تهران  1070این فرهنگسرا در سال 

بخش عمده فعالیت این فرهنگسرا در ارتباط با دانشجویان و جوانهان در   ،به توجه به اهمیت مسائل فرهنگی در بین دانشجویان

 مواجه شده است ها آننظر گرفته شده است و با استقبال خوب 

 مرکز عبارت است از۳ی آموزشی این ها فعالیت

    کالسهای فرهنگی۳ شامل علوم قرآنی. 1

 . . .  تذهیب گل و مرغ و  ،سفالگری ،خوشنویسی ،کالس های هنرهای تجسمی۳ طراحی نقاشی. 9

 . . . . آواز آقایان و  ،سنتور ،گیتار ،ویولون ،تار ،تنبک ،کالسهای هنری موسیقی۳ دف. 0

 کلیه کالسهای موسیقی غیر از آواز، یوگا ،گریم ،وریت های پزشکیف ،نوان۳ خیاطیزشی ویژه باکالسهای آمو. 0

 کالسهای کامپیوتر. 5
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  کالسهای آموزو زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته. 1

 . . .  موسیقی و  ،شطرنج ،سفالگری ،نقاشی ،کالسهای آموزو کودکان۳ قرآن. 7

 تربیت راهنمایان گردشگری. 3

 ،تصویری و اتهاق گهریم در زمینهه تئهاتر     ،نفر داری امکانات مناسب صوتی 944رفیت جتماعات فرهنگسرای دانشجو با ظن اسال

گالری)نگارخانهه( دانشهجو بها مسهاحت      .پخش فیلم )ویدئو و پروجکشن( و سایر برنامه های فعال اسهت  ،کنسرت های موسیقی

عکاس و پایان  ،گرافیک ،نقاشی ،هنرمندان خالق در زمینه های تجسمیاثر هنری میزبان  74متر مربع و گنجایش  144حدود 

پهنج شهنبه بهازار هنهری      ،نمایشگاه فضای باز تحت عنوان عنوان بهاز فضای باز مقابل فرهنگسرا نیز  .نامه های دانشجو می باشد

 .  شود میاستفاده 

 

 
 ir. farhangsara. shafaghمنبع:  فرهنگسرا دانشجو :2شکل

 
 ir. farhangsara. shafaghمنبع:  فرهنگسرا دانشجو :3شکل

 

 ساختمان کتابخانه ملی تبریز

و همزمان با ساخت عمارت سنگی شهرداری تبریز آغاز و پس از پایهان سهاخت    1010ساخت بنای کتابخانه ملی تبریز در سال 

انهدازی کتابخانهه    و بهه دنبهال راه   1004ههه  های د در سال .قرار گرفت مورداستفادهتوسط انجمن شهر تبریز  1013بنا در سال 
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ای بزرگ در تبریهز توسهط مهدیر کهل      پیشنهاد تاسیس کتابخانه -ردار وقت تبریزشه –دولتی تربیت به همت محمدعلی تربیت 

جمعهی از   ،فرهنهگ دوسهتان   ،منهدان علهم و دانهش    این مورد استقبال قرار گرفت و تعدادی از عالقهه  .فرهنگ استان مطرح شد

متهر مربهع    1144نی به مساحت زمی ،به همین منظور در ابتدا .عموم مردم در این طرح همکاری کردند شهر و همکاری خیران

کار سهاخت کتابخانهه ملهی طبهق      ،های مردمی و افراد خیر آوری کمک در مجاورت ارگ تبریز خریداری شده و بالفاصله با جمع

 –وجه تسمیه نهام ایهن کتابخانهه     .ناپذیر مردم قرار گرفت مورد استقبال وصفنقشه و استاندارهای الزم آغاز شد و پس از پایان 

 بهوده  دولتهی  بودجهه  و امکانهات  از استفاده حداقل با پروژه تکمیل و مردم حداکثری مشارکت از برگرفته –ه ملی تبریز کتابخان

 . است

 
  ساختمان کتابخانه ملی تبریز :4شکل

ها به بنای واقهع در   کلیه منابع و کتاب ،با قرارگیری ساختمان کتابخانه ملی در طرح توسعه مصلی مرکزی تبریز 1014در سال 

طبق اسناد در زمان انتقهال   .پارک باغ گلستان )باغ فجر( انتقال داده شد و اداره آن نیز اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شد

 . لد بوده استج 55444کتابخانه های این  تعداد کتاب

 

 
  ساختمان کتابخانه ملی تبریز :5شکل

 

نیز موضوع توسعه کتابخانه ملی )مرکزی( با امکاناتی مجهز مطرح شد و طرح جدید کتابخانهه مرکهزی تبریهز از     1015در سال 

بهرداری قهرار    مهورد بههره   1034تقاطع الله( آغاز شد و در سال ابان آزادی )هکتار در خی 5و در زمینی به مساحت  1012سال 

ههزار جلهد شهامل     154واقهع در محهل پهارک بهاغ گلسهتان در حهدود       گرفت و کلیه منابع موجود در کتابخانه مرکزی )ملهی(  

بهه محهل جدیهد کتابخانهه      . . .میکهروفیلم و   ،نشریات ،های چاپی فارسی و زبانهای دیگر کتاب ،های خطی و چاپ سنگی کتاب

 .  انتقال یافت
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  ساختمان کتابخانه ملی تبریز :6شکل

متر مربع  9314متر مربع قرار دارد و دارایی زیر بنایی در حدود  0444بنای کتابخانه ملی سابق در زمینی به مساحت معماری۳ 

و بخهش   سهالن  شهکل  بهه  بخشهمیانی  کهه  اسهت  ه ملی سابق دارای سه بخشان کتابخانپالن ساختم ،از دیدگاه معماری .است

 و شده ساخته اسپراخون نام به محلی سنگ نوعی از بنا بیرونی نمای .اند شده تقسیم مختلفی های اتاق به شمالی و جنوبی های

ای دیوارهها  انتهه  در گهل  نقهش  بها  هایی کنگره و ها پنجره طاق مانند هایی بخش در ویژه به ،بنا کل در رفته کار به های سنگبری

 عنهوان  بهه بسیار شبیه به معماری عمارت شهرداری تبریز است؛ این شباهت تا حدی است که برخی از بنای کتابخانه ملی سابق 

لهی  در فهرسهت آثهار م   9023با شماره  1037بان ماه سال این ساختمان در آ .کنند ای جداشده از عمارت شهرداری یاد می تکه

 . است ایران ثبت شده

 
  ساختمان کتابخانه ملی تبریز :7شکل

های اخیر ضهمن وفهادارای بهه سهبک      دچار آسیب شده بود که در سال ،ها البته به علت قدمت بنا و استفاده از آن در طول سال

سهازی بهرای تهراس     کاری و کف عایق ،ری نما با سنگ اسپراخونسنگب البته .ساختمان مورد بازسازی قرار گرفته است ،معماری

هایی است کهه در   زدا در ضلع شمالی از جمله سایر اقدام ها و اجرای کانال نم  اجرای طاق ضربی برای پوشش کف سالن ،جنوبی

جمع و محکم شده و به محلی برای تبنا در حال حاضر کامال سالم  ،و در نتیجه این پروژه راستای ترمیم و بازسازی بنا اجرا شده

 . مندان و دوستداران فرهنگ و هنر در مکان تاریخی مقبرة العرفا شده است عالقه

 

 کاربري بنا

 ،تر نیهز اشهاره شهد    همچنان که پیش .ساختمان کتابخانه ملی بارها دچار تغییر کاربری شده است ،از زمان احداث بنا تا به امروز

باشهگاه افسهران و تهاالر پهذیرایی      ،انقالب نیز بهه صهورت باشهگاه شههرداری     نجمن شهر تبریز و پیش ازاین بنا در ابتدا توسط ا
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س از پیروزی انقالب اسالمی نیز به ترتیب نهادهایی مانند کمیته انقالب اسالمی و سازمان محهیط  پ .گرفت قرار می مورداستفاده

انه ملی تبریز از محل سابق خود در جوار ارگ تبریز به آنجا منتقل ابخکت 1014زیست در آنجا استقرار داشتند تا اینکه در سال 

این بنا به همهت اداره کهل فرهنهگ و ارشهاد اسهالمی آذربایجهان        ،دبه دنبال انتقال مجدد کتابخانه ملی به محل اصلی خو .شد

هنهر در  آسیا و پنجمین مهوزه ایهن   نخستین موزه کاریکاتور  1035شرقی مورد احیا و بازسازی قرار گرفت و در اسفند ماه سال 

ت و دارای امکانهاتی از  نهام گرفتهه اسه   « خانه هنر تبریهز »این بنا  ،در حال حاضر .سطح دنیا در بخش غربی عمارت تاسیس شد

یهک سهالن آمفهی تئهاتر بها معمهاری قهدیمی و         ،تابلو 154های هنری باظرفیت  سالن جهت نگارخانه و برپائی نمایشگاه 0قبیل 

یهک سهالن    ،نفهر  054های فرهنگی و هنری با ظرفیت بیش از  موسیقی و همایش ،فرد جهت اجرای تئاتر منحصربه های گچبری

نفر در زیر زمین قسمت غربی ساختمان با معماری و  14ن ویدئو آرت و نقدو بررسی با ظرفیت هرکدام عدد سال 9جنبی انتظار 

 . است و استان قرار گرفته هنرمندان و هنردوستان شهر مورداستفادهسبک سنتی که 

 

  ساختمان کتابخانه ملی تبریز :8شکل

 

 کتابخانه ملی رشت

یکی از مکان های تاریخی رشت و از جمله جاذبه های تاریخی و بناهای تاریخی و قدیمی شهر رشت در استان گیالن کتابخانهه  

 .  ملی رشت می باشد

منحصهر بهه فهرد     هها  آنجلد کتاب خطی اسهت کهه برخهی از     1754هزار جلد کتاب چاپی و  954یش از نه دارای باین کتابخا

 .کتابخانه ملی رشت به ابتکار و هزینه مردم ساخته شده و فعالیت می کند از اینرو وصف ملی بر آن گذاشته شده اسهت  .هستند

المنفعه در شمال ایران در دوره پهلوی اول انجام گرفهت و  اری و عام ه ابنیه اداحداث این بنا همزمان با ساخت و ساز یک سلسل

 .  نوع معماری آن تقلیدی از معماری شرق اروپا می باشد

ی عمومی رشهت و ایهران اسهت در ورودی خیابهان علهم الههدی جهذب        ها کتابخانهکتابخانه ملی رشت که یکی از قدیمی ترین 

 . ساختمان شهرداری رشت قرار دارد
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  کتابخانه ملی رشت :9شکل

 مشخصات بنا

بنای اولیه دو طبقه و بهام   .دبنای اولیه کتابخانه پالنی نسبتاً مستطیل شکل داشت که سردری زیبا در جنوب آن ساخته شده بو

خانهه بهانوان بهر بهاالی آن      اخت قرائهت ستون در همکف و سه  10امروزه در جنوب بنای اصلی با ایجاد  .آن شیروانی بوده است

خانه بانوان  در جنوب سرسرا قرائت ،در شمال شرقی سرسرا اتاق مدیریت کتابخانه واقع شده است .اند گنجایش کتابخانه افزوده

قهانی  اند که طبقهه فو  هقسمتی از مخزن کتابخانه را به دو نیم طبقه تقسیم کرد .و در غرب آن مخزن کتابخانه قرار گرفته است

ههه و تهاالری    1369در قسهمت فوقهانی بنهای کتابخانهه در سهال       .اند نگهداری کتب خطی و قدیمی اختصا  دادهآن را به 

ستون در طول و در میانه تاالر سنگینی بهام بنها    10باشد و  خانه آقایان می این تاالر مختص قرائت .سراسری ساخته شده است

ههزار   54نفر و مخزن کتابخانه دارای حهدوداً   954خانه بانوان  قرائت ،نفر 104یان آقا خانه نجایش قرائتگ .نمایند را تحمل می

 . جلد کتاب اعم از خطی و چاپی است

 

 برداري و خصوصیات بارز بنا نوع بهره

ههای   ارکنان و هزینهه درآمد ک .تکتابخانه ملی رشت شاید تنها کتابخانه مردمی کشور باشد که به هیچ نهاد دولتی وابسته نیس

ههای واقهع در همکهف و اطهراف سهر در کتابخانهه اخهذ         جاری آن از محل حق عضویت اعضاء و اجاره بهایی است که از مغهازه 

از  .های افراد خیر و بعضاً استانداری در تامین نیازههای کتابخانهه و رفهع مشهکالت مثمرثمهر میباشهد       همچنین کمک .میگردد
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در قسهمتهای الحهاقی اخیهر سهعی شهده بها        .یه و استحکام آن استدر معماری اول از مصالح مدرن خصوصیات بارز بنا استفاده

 .  تقویت عناصر قبلی و استفاده از چوب در نمای دیوارها از سنگینی بار وارده بر طبقات تحتانی بکاهند

 

 ها آنعوامل تزیین شده و نوع 

ولیه بنها در جبههه جنهوبی و تهزیین     ولی سر در ا ن معطوف گشتهگرچه در ساخت بنای کتابخانه بیشترین توجه به استحکام آ

امروز پس از الحاق قسمت جنوبی به ساختمان اولیهه و   .ها از نمودهای این کتابخانه هستند پله های جانپناه اطراف راه ستونچه

 رهو در بین پنجه باالی طاقها بر  .ین جبهه از ساختمان دگرگون شدها هایی که طاقهایی هاللی دارند نمای بیرونی احداث ستون

هایی پدید آورده و نمای بیرونی این قسمت را  های کتابخانه در قسمت جنوبی در پنج کادر مربع با کاشیهای هفت رنگ شمسه

 . الیه غربی درون قسمت کاشیکاری نام کتابخانه ملی رشت نگاشته شده است در آخرین کادر منتهی .دان آراسته

 

 ا ذکر مشخصات  اقدامات انجام شده در مورد بنا ب

ههه و نیهز حهدود     1329از جملهه در سهال    .هایی به ساختمان اصلی اضافه گشت قسمت ،در طول سالهای پس از احداث بنا

کهه بعهد   الهدی قرار داشت در اختیار کتابخانه قرار دادنهد   متر مربع زمینی را که در جنوب کتابخانه و در کنار خیابان علم 994

تهرین قسهمت کتابخانهه     خانهه آقایهان در فوقهانی    در سالهای پس از انقالب نیز قرائت .خانه بانوان بر روی آن ساخته شد قرائت

 .  ساخته شد

 

 توضیح ضروري و اختصاصی بنا

دی نیهز بهر   الحاقات بع .ترین خصیصه بنا استحکام و ایستایی آن است چون در ساخت بنا از مصالح جدید استفاده شده و اصلی 

 . در این بنا ویژگیهای اوایل عصر پهلوی تا معماری دوران جدید قابل مشاهده است .بات بنا خللی وارد نساخته استث

 نمونه هاي خارجی

 یانوپمرکز فرهنگی ژان ماري تجیبائو اثر رنزو

پهروژه ژان   .ساخته شد 1223تا  1220های  طراحی شد و در سال 1221سال  در رنزو پیانو توسط کالدونیای جدید در مئانو در

ماری با طبیعت مانوس است یعنی بدون حضور نور خورشید که لطافت ساختارهای چوبی را باز می تاباند و بدون صنوبر بلنهد و  

وزد و  شود و بدون بادی که از میان این عناصر مهی  حسوب میساختمان م های وسیع ستون مانند که معیاری برای ارتفاع پوسته

غیهرممکن   ،شناخت و درک کامل مکان و فضای خلق شهده در ایهن پهروژه    ،کند پذیری و استحکام چوب را یادآوری می انعطاف

 .  شود می

کیلهومتری شهمال شهرقی     3ر مرکزفرهنگی جان ماری تیجیبائو کهه درمنطقهه کهم عهرض و باریهک تینهو پنینسهوال تقریبهًا د        

های سیاسهی بها    مرکزتاریخی نومیا پایتخت نیوکالدونیا قرار دارد بنایی است برای احراز استقاللی که مردم کاناک بدنبال مناقشه

این بنا در واقع برای بزگداشت فرهنگ بومی کانهاک کهه فرهنهگ نههادی نیوکالهدونیا اسهت        .میکردند حکومت فرانسه جستجو

ایهن مرکهز جهان     .افتتاح و بوسیله معمار ایتالیایی رنزو پیانو طراحی شهده  1223این مرکز فرهنگی در سال  .ستساخته شده ا

کشته شد وایده تاسیس یک  1232نامی که متعلق به رهبر جنبش استقالل این منطقه بود و در سال  .ماری تیجیبائونام گرفت

 .  اناک باشد در ذهن داشتم کمرکز فرهنگی را که ترکیبی از میراث زبان و هنر مرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B2%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88
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این بنا بها   .سیار با معماری مدرن جهانی ترکیب نموده استب خالقیت با را کاناک سازی ساختمان سنتیپیانو در حقیقت شیوه 

کهیس یها پهاویلیون بهزرگ همهه بها ابعهاد         14فوت( بلندی در سر ستیغ شامل  394متر )954نمای محوری انحنادار ومنظم با 

های که باز الهام گرفتهه از   این بنا با منظره .اند های معروف )گرند هات( سنتی کاناک طراحی شده ساس کلبهبر امختلف است و 

ماری کلود تیجیبائو بیوه جان ماری تیجیبهائو و رهبهر فعلهی سهازمان      .باشد احاطه شده های یا نمادهای سنتی کاناک می المان

ایهن   .این بنا را نماد روح مبارزات طوالنی برای تشخیص هویتمان می دانهیم  اناکما اهالی ک"توسعه فرهنگی کاناک اظهار دارد 

 .  باشد بنا نشان قدرتمند اعاده و استرداد فرهنگ و استقالل ما از فرانسه می

 
  یانوپمرکز فرهنگی ژان ماري تجیبائو اثر رنزو :11شکل

 زاها حدید-اف مرکز فرهنگی حیدر علی

امروزه در بسیاری از کشور های جهان شاهد مجموعه های فرهنگی هستیم که هویهت ملهی و فرهنگهی خهود را در قالهب یهک       

حیدر علهی اف یکهی از    طراحی مرکز فرهنگی . ساختمان که نماد آن کشور نیز هست به بازدیدکنندگان خود نشان می دهد

 "زاها حدید"شهر باکو محسوب میگردد و طراحی این ساختمان توسط معمار فقید  ،ننمادهای بسیار زیبا درجمهوری آذربایجا

  .صورت گرفته است

 مشخصات مرکز فرهنگی حیدر علی اف

 زاها حدید :معمار

 جمهوری آذربایجان ،باکو :محل احداث

 پاتریک شوماخر ،زاها حدید :طراحان

 سافت کایا بکیروگلو :طراح پروژه و معمار

 وری آذربایجانجمه :کارفرما

  متر مربع 4. 141341 : متراژ زمین

 9410 :سال تکمیل پروژه

 هلن بینه ،هوفتن کرو ،ایوان بان :عکاسان

 پنترون ،لیندنر :تولید کنندگان
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  زاها حدید-مرکز فرهنگی حیدر علی اف :11شکل

به رقابهت بها دیگهر     9447ان طراحی مرکز حیدر علی اف در نظر گرفته شده و در سال معمار عنوان بهگروه معماری زاها حدید 

یکی از بهتهرین سهاختمان ههای اولیهه بهرای برنامهه ههای فرهنگهی کشهور           عنوان بهاین مرکز  .گروه های معماری پرداخته اند

نهد نمهادی از فرهنهگ آذری و خهوو     صورت گرفته است که مهی توا  ای گونه بهطراحی این مرکز  .آذربایجان منصوب شده است

 .  دنشان دهنسبت به آینده را  ،بینی ملت

 

 مفهوم طراحی 

میدان  .طراحی مرکز حیدر علی اف ارتباط مستمر و سیالی را بین میدان اطراف آن و بخش داخلی ساختمان بوجود آورده است

این بخش برای برگزاری جشن های آذری معاصر و از  .که به تمام بافت های شهری باکو دسترسی دارد شود میبه بخشی گفته 

چین ها و خمیدگی های موجود این میهدان را بهه    ،شکاف ها ،حجم های استادانه مانند اشکال موج دار .شود میسنتی استفاده 

و  ،لاسهتقبا  ،از این مکان برای انجام توابعی ماننهد خهوو آمهدگویی    .یک چشم انداز معماری شگرف در باکو تبدیل کرده است

این ساختمان به چشهم انهدازی از    ،در راستای تحقق این امر .شود میهدایت بازدید کنندگان به سطوح مختلف داخلی استفاده 

 . تزمین و بخش داخلی و خارجی تبدیل شده اس ،معماری شهری در میدان

 
  زاها حدید-مرکز فرهنگی حیدر علی اف :12شکل

شهبکه هها و یها دنبالهه ای از      ،در معماری اسالمی ردیهف هها   .نیستسیالیت در معماری چیز چندان جدیدی  ،برای این منطقه

الگوهای خوشنویسهی و زینتهی    .ستون ها به مانند درختانی عمل نموده اند که فضایی غیر سلسله مراتبی را ایجاد خواهند نمود

ویژگی ها تمهایز خاصهی را بهین     این دسته از .سقف تا گنبد کشیده شده اند ،دیوار به سقف ،نیز به طور مداوم از فرو به دیوار

 ،به عبهارت دیگهر   .هدف از انجام این کار درک تاریخ معماری در نظر گرفته شده است .عناصر و اشکال معماری بوجود آورده اند

آن فهم عمیق تر از آثار گذشته و تفسیر پایدار و محکم از  تقلید و یا پایبندی محدود به پیکرنگاری گذشته مد نظر نبوده و تنها
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این پروژه چشم انداز دقیقی از ایجهاد اتصهاالت و مسهیرهای جهایگزین بهین       ،در پاسخ به توپوگرافی خالص .ها مورد هدف است

دفن زباله ی اضهافی  این راه حل از حفاری ها و محل های  .ساختمان و پارکینگ زیرزمینی را معرفی کرده است ،میدان عمومی

 . کلیدی طرح تبدیل نموده است های ویژگی جلوگیری نموده و ضررهای اولیه را به

 
  زاها حدید-مرکز فرهنگی حیدر علی اف :13شکل

 

 مادیت ،ساختار ،هندسه

دستیابی به یک سهطح   .ری را به چالش کشیده استپوسته ی ساختمان یکی از مهم ترین عناصری است که این پروژه ی معما

ساخت و سهاز و سیسهتم ههای فنهی نیازمنهد اسهت تها بتوانهد پوسهته ی           ،همگن به طیف گسترده ای از توابع مختلفصاف و 

 برای مراقبت و ارتباطات مداوم از این پیچیدگی ها از محاسبات پیشهرفته ای اسهتفاده   .ساختمان را به صورت یکپارچه در آورد

 شده است

به منظور دستیابی به یهک   .نی و یک قاب فضایی فوق العاده استفاده شده استدر ساخت مرکز حیدر علی اف از یک ساختار بت

هندسه ی به کار رفته در ایهن   .عناصر ساختار عمودی توسط پوشش ها و دیوارهای پرده ای جذب شده اند ،فضای آزاد و بزرگ

 بهه  دسهتیابی  را بسهزایی  نقه   تواند می که است شده تشکیل )مانند ستون های منحنی شکل(بنا از ساختارهای غیر متعارفی 

 .  مایدن ایفا ساختمان شرق و غرب به زمین سطح معکوس پوشش

 
  اف-ستون هاي منحنی شکل مرکز فرهنگی حیدر علی :14شکل
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این در حالی اسهت   .چشمگیری کاهش داده استزمان ساخت این پروژه را به طرز  ،جدید قاب فضایی این بنا با ایجاد ساختاری

سمبلی از یک رابطه ی انعطاف پذیر بین شبکه ی سفت و سهخت از قهاب فضهایی و درزههای      عنوان بهکه زیر سازی ساختمان 

باط از یک فرآیند منطقی و پیچیهده  به نظر می رسد که این ارت .موجود در روکش فلزی نمای خارجی در نظر گرفته شده است

و فیبرههای   )GFRC (بتن مسطح به الیهاف شیشهه   ،در این پروژه .سی و با استفاده زیبایی شناسی نشئت گرفته استی هند

زیهرا آن هها مهی تواننهد انعطهاف پهذیری        ،مواد روکش ایده آل انتخاب شهده انهد   عنوان به )GFRP (پلی استری تقویت شده

عملکهرد   ،و پوشهش هها   ،منهاطق انتقهالی   ،موقعیت های مختلف اعم از میدانی ساختمان فراهم آورده و در قدرتمندی را طراح

 .  بسیار متفاوتی را از خود نشان دهند

 ههای  پانهل  ایجهاد  بهرای  .درز بین پانل ها به صورت ریتمیک در خواههد آمهد   ،اگر سطح موزیکال باشد ،در این ترکیب معماری

 ایهن  .اسهت  گرفتهه  صهورت  معماری در آن نقش و هندسه پیرامون بسیاری مطالعات ساختمان سراسر در تداوم حفظ و منطقی

آن ها بر تحول مستمر و حرکت ضمنی از هندسه تاکید نموده و یک راه  .ه اندداد ترویج را پروژه مقیاس از بیشتری درک درزها

ارائهه ی پاسهخ بهرای     ،ده اند؛ از طرفی دیگهر ژ را ارائه نموو مونتا ،حمل و نقل ،حل عملی برای مسائل ساخت و ساز مانند تولید

ی لرزه ای و وزو باد از دیگر نتایج ذکر شده برای این امر ها فعالیت ،تغییر دما ،بارهای خارجی ،سواالت فنی مانند علت انحراف

 . است

 
 درزهاي مرکز فرهنگی: 15شکل
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  اف-مقطع مرکز فرهنگی حیدر علی :16شکل

 کتابخانه ملی فرانسه 

آخرید و مهم ترین پروژه ملی فرانسوا میتهران   شود میکتابخانه ملی فرانسه که اکنون یکی از نمادهای ملی این کشور محسوب 

در آن زمهان شهارل    ،مهیالدی بهازمیگردد   1013بخانه به سال تاریخچه تاسیس این کتا .رئیس جمهور معاصر فرانسه بوده است

ازآن پس ایهن کتابخانهه در    .خه خطی در یکی از تاالرهای اصلی ساختمان لوور دایر کردپنجم کتابخانه ای را با بیش از هزار نس

 مسهابقه  قالهب  در را دجدی بنای تصمیم گرفت تا طرح 1233چندین بنای دیگر مستقر گردید تا سرانجام دولت فرانسه در سال 

معماری دهه هشتاد میالدی بهود معمهاران صهاحب     در این مسابقه که یکی از مهم ترین مسابقات .نماید انتخاب المللی بین ای

جیمز استرلینگ شرکت نمودند اما در کمال تعجب طرح دومینیک پرو معمار  ،رم کولهاوس ،ژان نوول ،نامی نظیر ریچارد مه یر

ی بنا آغهاز  دوسال بعد و پس از پاره ای اصالحات اجرا .طرح برگزیده انتخاب گردید عنوان بهمعروف فرانسوی  جوان و نه چندان

در ههای   1227به پایان رسیده و پس از دوسال اماده سازی و انتقال کتب به بنهای جدیهد سهرانجام در سهال      1225و در سال 

 .  کتابخانه به روی عموم گشوده شد
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برای درک دالیل موفقیت این بنا در مسابقه می بایست پروژه را نخست در مقیاس شههری بررسهی نمهود چهرا کهه از ایهن بنها        

مهم ترین شاخصه بنا در این مقیهاس   .شود میزیربنای تمامی تحوالت طراحی شهری در بخش عمده ای از پاریس یاد  عنوان به

فضای شهری در پیوند بوده و از یکسو امکان دید به بزرگراه رودخانه و بافت  وسیعی است که همچون نمادی بی واسطه با تراس

این حیاط مرکزی کهه همچهون    .شهری جدید پیرامون را ممکن می سازد و از سویی برباغ سبز واقع در مرکز پروژه اشراف دارد

شهر پاریس در آن بهه فراموشهی   اخصه مهم بناست پارکی جنگلی که هیاهوی پارکی در مقیاس شهر تعریف شده است دیگر ش

دید به آن از سالن های مطالعهه واقهع در گرداگهرد حیهاط ممکهن اسهت و دقهایقی قهدم زدن در آن خسهتگی           .شود میسپرده 

اسهت بها چههار بهرج     محصوریت این باغ که توسط جداره های آن به خوبی تعریف شده  .مراجعین کتابخانه را برطرف می سازد

 .  شود میمتر قرار گرفته اند تکمیل  34هار گوشه مستطیل شکل با ارتفاعی معادل اصلی کتابخانه که در چ

 

 www. archdaily. com منبع: کتابخانه ملی فرانسه: 18شکل

طبقهه   9ه انبهار و  طبق 14 ،طبقه بخش اداری 1رمی رسند شامل ظبرج که همچون کتابی عظیم و گشوده به ن 0هر یک از این 

جداره خارجی برج ها تماما توسط شیشه پوشیده شده است اما دید و تابش مستقیم آفتهاب   .نیز تجهیزات تکنولوژی می باشند

به داخل ممکن نیست چراکه جداکننده هایی چوبی و تاشونده برای تنظیم نور و همچنین دیوار دیگری در پشت شیشهه ههای   

پله ها و سایه بان های و جداره های داخلهی بنها    ،وب عالوه بر جداره های خارجی در کفستفاده از چا .دوجداره قرار گرفته اند

 . نیز حضوری پررنگ دارد
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بین کنفرانس هها و تهاالر هها    هزار مترمربع دارد به غیر از مراجعین موقت و مخاط 924در این کتابخانه که زیر بنایی به وسعت 

به دلیل وسعت زیاد بنا و فاصله زیاد برج هها و مخهازن از یکهدیگر کتهاب هها از       .نفر فضای مطالعه تعبیه شده است 9144برای 

سیستم کتاب در خواستی در جعبهه ای قهرار    طریق سیستمی اتوماتیک به نام داک به نقاط مختلف بنا منتقل می شوند در این

بهدین ترتیهب    شود میطریق واگن کوچکی که روی شبکه ای از ریل ها حرکت می کند به قسمت مورد نظر رسانده  گرفته و از

 94ایهن کتابخانهه اکنهون بهیش از      .دقیقهه خواههد بهود    5الی  0زمان متوسط برای انتقال هر کتاب به دورترین نقطه کتابخانه 

کتاب های دیجیتهالی   ،میکروفیلم و میکروفیش ،مخازن بسته ،سه بازقف ،لیون سند اطالعاتی شامل مجموعه های منابع چاپیمی

 . ویدیوگرام و نشریات ادواری را در خود جای داده است ،مدارک شنیداری ،تصاویر دیجیتالی ،شده

دور از هیجانهات معمهاری دههه نهود بسهیار دقیهق و       بهه   شهود  میطرح این بنا که سرآغاز موفقیت های دومینیک پرو محسوب 

ده بوده و بی شک وقار و صالبت معماری بنا آن را به نمادی ملی در فرانسه و قابل ستایش در بستر معماری معاصر اروپها  سنجی

 . تبدیل نموده است

 
 www. archdaily. com منبع: کتابخانه ملی فرانسه: 21شکل

 کتابخانه بریتانیا

در  ،نیها بریتا جههان اسهت کهه در پایتخهت     ههای  کتابخانه ترین از بزرگ(The British Library ۳انگلیسی به) کتابخانه بریتانیا

انگلستان دارای کتابخانه ملی خاصی نبود و وظایف کتابخانه ملی را سازمانهای گونهاگونی از   1270ال تا س .قرار دارد ،لندن شهر

قانون کتابخانهه   1270در سال  .دادند کتابخانه امانی ملی و غیره انجام می ،کتابخانه موزه بریتانیا ،قبیل سازمان ملی کتابشناسی

کتابخانه ملی مرکزی و سازمان ملی کتابشناسهی و کتابخانهه    ،تابخانه موزه بریتانیابریتانیا به تصویب رسید و کتابخانه از ادغام ک

 در کهه  شهود  مهی  اداره هیئت یک توسط بریتانیاکتابخانه  .به وجود آمد ،کتابخانه مرجع علوم ،ملی امانی و کتابخانه ثبت اختراع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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اعضای دائمهی   .است وقت تشکیل شده و ده عضو نیمه این هیئت از چهار عضو دائمی .سئول استم «کتابخانه هنرو وزارت» قبال

 .است تن بوده 9954بالغ بر  1221شمارِ کارمندان این کتابخانه در سال  ،و دو مدیر کل ،رئیس اجرایی ،عبارت هستند از۳ رئیس

سهاختمان در   ساختمان در لنهدن و یهک   13 در ملی های کتابخانه مدارک و فعالیت ،ساختمان جدید۳ تاقبل از ساختمان جدید

ابتدا قرار بود کتابخانهه مهوزه بریتانیها     ،آغاز شد 1219بحث بر سر ایجاد ساختمانی واحد در واقع از سال  .یورکشایر پراکنده بود

میلیهون نسهخه    154این کتابخانه با دارا بهودن   .مجموعه اصلی علوم انسانی و نسخ خطی در آن جای داشت گسترو بیابندکه 

 . تعداد منابع جهان استعنوان در رده اول 

 

 شمسی 1311ساختار بافت شهري تبریز پیش از سال هاي 

ک و ویرانگر بود که به روایهت راویهان بهیش از چههار     ق تبریز را با خاک یکسان کرد این زلزله بقدری وحشتنا1120زلزله سال 

بعهد از ایهن    .از پیشینیان بطور کامل از بین رفهت  هزار نفر از جمعیت تبریز زنده نماند و تمامی بناها و آثار تاریخی بجای مانده

نقاط مهم شههر حصهاری   زلزله نجف قلی خان دنبلی اولین شخصی بود که برای جلوگیری از قتل و غارت شهر تبریز دور تا دور 

در  هجری قمری به اتمام رسید و این مطلب از کتیبه های موجهود در سهر درب خیابهان واقهع     1120کشید این حصار در سال 

 ،مهاد مهین ،خیابان نوبر ،بازار رنگچی قابل برداشت و استنباط است حصار نجفقلی خان هشت دروازه به نام های درب باغمیشه

این حصار نجفقلی خانی در زمان والی گهری عزیهز خهان مکهری در دوران سهلطنت       .سرخاب داشت ،بانشتر ،استانبول ،گجیل

خیابهان و سهرخاب برجهای     ،ضر از این هشت دروازه و حصار تنها سهه دروازه باغمیشهه  ناصرالدین شاه از بین رفت و در حال حا

 .  (944   ،1070 ،مانده و بقیه بر اثر توسعه های شهری از بین رفته اند)نادر میرزا

 

 اقلیمی و مختصات جغرافیایی هاي ویژگی

کیلومترمربهع نهام آذربایجانشهرقی     01292حهدود  محدوده ای از ایران اسالمی که بها  ۳ ویژگیهای اقلیمی و مختصات جغرافیایی

 ،آذربایجهان حهدود شهمالی آن را بها جمههوری ههای       ،رود ارس .غرب فالت ایهران قهرار دارد   درگوشه شمال ،بخود گرفته است

 .دحدود غربی آنرا با استان آذربایجهان غربهی همجهوار مهی کنه      ،نخجوان و ارمنستان مرتبط و رود قطور و آبهای دریاچه ارومیه

درشرق  .ها باعث پیوستگی استان با آذربایجان غربی و زنجان میشود جلگه ها و دشت ،دره ها ،کشیدگی رشته کوهها ،جنوبدر

کوههای سبالن و چهل نور و گردنه صائین و رود قزل اوزن در جنوب این خطه را از استان اردبیل جهدا  دره رودخانه دره رود و 

 .  می سازد

 

 اقلیمی هاي ویژگی

 لیل استان آذربایجان شرقی با مدل اقلیمیتح

کهه بهرای دوره    MMO,NAO,ENSOمدل اقلیمی و شرایط پدیده های دور پیونهدی نظیهر    0تحلیل نتایج به دست آمده از

 به دست آمده نشان می دهد۳ 24تا فروردین ماه  32زمانی نیمه دوم بهمن

نرمهال پهیش بینهی     و در نهواحی جنهوب غربهی اسهتان     ر از نرمهال مرکز و شرق استان نرمال تا بیشت ،شرایط بارندگی در شمال

 .  شود می
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توضیح اینکه پیش بینی فصلی بر اساس نرم افهزاری بهوده    .شود میشرایط دمایی در کل نواحی استان در حد نرمال پیش بینی 

سهتان کهه بههاری اسهت     طبق بررسی انجام شده شرایط بارندگی استان و حداکثر بارو ا .درصد صحت پیش بینی دارد 74که 

 . ین خواهد شد ولی تغییر نوع بارو از برف به باران استان را متضرر خواهد بودکسری بارو در بهار تام

 

 تابش نور خورشید

درجهه وضهعیت کلهی     07تبریز با قرار داشتن در عرض جغرافیای .جغرافیایی است عامل تعیین کننده تابش نور خورشید عرض

 74( تها صهبح 3۳04دی) درجهه در مهاه  19آفتهاب از حهدود  زاویه سمت )آزیموت( نیز برای طلوع  .ا دارداین عرض ر زوایای تابش

بعهد از ظههر(    0۳04درجه)حهدود  901آفتاب به ترتیب برابهر  این ارقام برای غروب .صبح( متغیر است 1درجه در تیر ماه )ساعت

شهده بهر سهطوح عمهودی در مواقهع مختلهف سهال و         میزان انرژی خورشیدی تابیده .باشدمی بعد از ظهر(1درجه )حدود924و

بیشترین مقدار انهرژی تابیهده    دهد کهدرجه سلسیوس بعنوان مرز نیاز به سایه نشان می99رحوادث گوناگون برای دمای مؤثرد

ار و عالوه بر این میزان ساعات آفتابی برای بررسی آثه  .شرقی است شده در مواقع سرد و کمترین در مواقع گرم در جهت جنوب

 117مهاه  سهاعت و حهداقل آن در دی  057، حداکثر ساعات آفتابی مربوط به تیهر  .اردو سازها اهمیت د عوامل اقلیمی بر ساخت

 .  باشدساعت می

 
 fa. meteotrend. com منبع: رطوبت نسبی و بارندگی ،درجه حرارت :21شکل
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 https://mkasmai. com منبع: سرعت جهت و ،بادهاي تبریز :22شکل

 

 

 
درجه شمالی در جهت گیریهاي  37جغرافیایی  انرژي خورشیدي تابشی بر سطوح قائم و افقی در عرض :23شکل

 مختلف



فرهنگ و هنر مطالعات  

92 -55، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،7 دوره  

51 

 

 
 research. iaun. ac. ir :منبع درجه شمالی 37موقعیت و زوایاي تابش خورشید در عرض جغرافیایی  :24شکل

 جهت تابش آفتاب و موقعیت بادهاي غالب

 

 
  ابش آفتابجهت ت :25شکل
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 معرفی محدوده مورد نظر براي طراحی مجموعه ) سایت پروژه (:

 
 com. googlemap. wwwمنبع: :26شکل

 

 سایت مجموعه و دسترسی ها و هم جواري ها

 
 com. googlemap. wwwمنبع:  محدوده مورد طراحی :27شکل

 

 com. googlemap. wwwمنبع:  احیمحدوده مورد طر :28شکل
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 حهدود پنجهاه   ،مهدت  ای کوتهاه  نشهر تبریز واقع شده است که دارای سهابقه الکوی ولیعصر در قسمت شرقی و در بافت نوساز ک

قابل دسترسی خیابان عارف قرار دارد و از طریق این خیابان ها  ،محدوده مورد طراحی در مجاورت خیابان قانون .شدبا ساله می

 .  اشدمی ب

 

 گیريو نتیجه بحث 

 ایده هاي طراحی

محلی بهرای نشسهتن در    ،برای افزایش رضایت در بخش فضای ورودی رعایت استانداردهایی نظیر پوشش کف ضد لغزو -

عالئهم و نشهانه ههای     ،درههای خودکهار   ،دسترسی افراد معلول به تمام ورودی ها ،آسان باز و بسته شدن درب ،بیرون ساختمان

چنهدین   ،اتوماتیهک بهودن درب   .ورودی شیشه ای و اتوماتیهک باشهد   درب شود میپیشنهاد  ،ذال .ورودی اهمیت به سزایی دارد

یها دیرتهر کثیهف     شهود  مهی بنابراین جای دست بر روی آن نمی ماند و کثیف ن ،نخست آنکه دست به آن نمی خورد .مزیت دارد

ینکهه بهاز شهدن    سهوم ا  .توان کمک مهی کنهد  به ورود و خروج اشخا  ناتوان و کم  ،دیگر آنکه باز شدن خودکار درب .شود می

 . (1029 ،از نظر روانشناختی نیز خاصیت دعوت کنندگی دارد و بر شادابی کتابخانه می افزاید)افشار و فاضلی ،خودکار درب

رنهگ   .محیط آرام الزم است ،برای دست یابی به این امر .بخش مرجع باید افراد را به جست و جوی اطالعات ترغیب کند -

برای مثال نورهای قرمز منجر به تشخیص بیش از انهدازه زمهان بهر روی     .د گیرنده اثر بگذارداند بر حس تشخیص زمان یامی تو

در صورتی که رنگ های سبز و آبهی گهذر زمهان را کوتهاه و خسهتگی       ،و ممکن است برای او ایجاد خستگی نماید شود میافراد 

 .  (1024 ،کمتری ایجاد می کند)چشمه سهرابی

 ی عمومی از نظر کیفی و کمی هنگام طراحی ساختمان کتابخانهها کتابخانههای  نظر گرفتن اصول استاندارددر  -

 . فراهم شود ها کتابخانهی پژوهشی و مطالعه گروهی در ها فعالیتامکان انجام  -

خهدماتی  -ید رطهرح کتابخانهه مهی تهوان فضهاهای رفهاه       ،به منظور افزایش جذابیت کتابخانه و رضایت مندی مراجعهان  -

 . پیش بینی نمود. . . کافی نت و  ،کافی شاپ ،نتشارات)تکثیر(ا ،همچون پارکینگ

 .  امکان استفاده مطلوب تر از نور طبیعی و تهویه مطبوع در سالن های مطالعه فراهم گردد -

ی و سهایر  فضاهای اصلی کتابخانه تأمین شوند و مشکالت و ضعف های فضاهای موجود تا حهد امکهان بها تغییهرات داخله      -

 .  تمهیدات مرتفع گردند

 .  امکان استفاده مطلوب تر از نور طبیعی و تهویه مطبوع در سالن های مطالعه فراهم گردد -

 . طراحی معماری کتابخانه در تعامل با مدیران و کتابداران و نیز با مالحظه دقیق نیازهای مراجعان صورت گیرد -

ایجهاد محوطهه و فضهای سهبز     ( کتابخانه از وجود فضهای کهافی جههت    در مکان یابی و انتخاب سایت)زمین محل احداث -

 . مناسب برای مجموعه کتابخانه اطمینان حاصل شود

  .ضوابط و استانداردهای استفاده معلولین از بناهای عمومی درطرح معماری کتابخانه در نظر گرفته شود -

 خرید تجهیزات مطابق با فضا و دکوراسیون کتابخانه  -

  .و تفریحی ازوظایف اصلی کتابخانه های عمومی است رکت با سایر موسسات فرهنگی و آموزشیمشا همکاری و -

 .  پر جاذبه و زیبا باشد ،ساختمان کتابخانه های عمومی باید گویا -

 .   سازماندهی و آماده سازی مواد برای استفاده است ،مشخصه اصلی کتابخانه فراهم آوری -

 .  رودو کار آرایی استفاده از آن باال  کتابخانه باید راحت باشد تا بازده -

 . معموال پنجره های کتابخانه بهتر است در ارتفاع باال نصب شود -
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پیاده روها باید بدون پستی و بلندی و جدول ها بدون بریدگی باشد تا معلوالن و دوچرخه سواران بتوانند بدون دردسر به  -

 .  کتابخانه بیایند

 .  ندو اطراف ساختمان کتابخانه را روشن ک نور به اندازه کافی و الزم مدخل -

 مجاور و نزدیک کتابخانه نباشد ،تیر تلفن و درخت های بزرگ -

 .  کتابخانه نباید در میان پوششی از درخت ها و بوته ها پنهان شود -
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