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 چکیده

دیپلماسی یکی از عوامل مهم نشان دهنده هویت یک حکومت است که تاریخچه ای دیرین و به قدرت 

ای دیپلماتیک و خصوصا سفارتخانه ها نماینده یک کشور بیگانه در پایتخت تاریخچه شهر ها دارد. بناه

یا در شهر های مهم کشور میزبان هستند و زمین آن ها خاک کشور بیگانه محسوب می شود و دولت 

 ها در امور داخلی آن ها دخالت نمی کنند.

فصل اول در خصوص رساله از هشت فصل تشکیل شده که هر کدام به بخشهایی تقسیم می شود. 

بررسی تاریخی می باشد که درآن ابتدا به تاریخچه شکل گیری سفارتخانه ودسته بندی آنها، سپس 

تاریخچه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی پرداخته شده است.فصل دوم به مطالعات موردی مصداقهای 

فضا ودر چهار بخش داخلی و خارجی اختصاص یافته که در روند طراحی، برای شناخت و درک بهتر 

دسته بندی و به تفصیل توضیح داده شده است.فصل سوم، در خصوص بررسی شرایط محیطی و اقلیمی 

فرانسه است و سعی بر آن بوده است که از جنبه های مختلف شرایط وعوامل اقلیمی که بر طراحی و 

ها و ضرورت طرح پرداخته ساخت پروژه اثر گذارند، مورد توجه قرار گیرند.فصل چهارم، به بررسی روش 

شده است.در فصل پنجم، بررسی و تحلیل سایت که در نزدیکی موزه بین المللی در پاریس واقع شده 

است به جنبه های مختلف آن پرداخته ام. در فصل ششم مطالعات مربوط به استانداردهای الزم برای 

، متراژ و همجواریها مورد توجه نیازهای فیزیکی طرح بررسی شده و بخشهای مختلف از نظر ریز فضا

قرار میگیرد.در فصل هفتم پس از بین مبانی نظری و ایده های طراحی، گزینه برتر باارائه تصاویر و 

نقشه ها در مقیاس مناسب مورد بررسی قرار گرفته است و در آخر اطالعات تکمیلی پروژه در بخش 

 ضمیمه قید شده است.

در نهایت در این طرح سعی شده با رویکرد مدرن به نمایش دادن معماری سنتی ایران در قالب 

 سفارتخانه در کشور فرانسه بپردازم. 
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 مقدمه

اسای ترین کلمه توصیف کننده ارتباطات، بدون پیش شرط ومقدمهاست و جهانی شدن،  نیاز جهانی به

دهه حاضر است. بنابراین سفارتخانه ها نقش مهمی در ارتقاء روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی 

بین دو مرز ایفا میکند و لذاب ستر گفتگوی ملت هادر قالب عملکردهای مختلف دراین مجموعه نظام می 

ی در چهار راه تالقی فرهنگ هاوتبادل آمیزش افقها، مکانی یابد.در واقع سفارتخانه پیام و هدیه ای از کشور

برای گفتگوی انسان ها ونمودی امروزی از استمرار روابط است. بایستی الگویی منطقی باشد، بدوناینکه 

 اصالت خود را فراموش نماید.

الگو های  معنویت و معرفت شرق در معماری، پدید آورنده نظام فکری و جهانبینی ویژه ای است که درآن

ازلی و شکل فضای زیست انسانی، تحول اعصار وشیوه های زندگی را همراهی کرده است. لذا معماری ایران 

هم بر آمده از فرهنگ و محیط خود، اندیشه جوهری خودرا در چنان ساختار و ترکیبی تنظیم نموده که بر 

وپیچیدگی و کثرت در برابر سادگی، شفافیت پایه اصولی پایدار و ماندنی همواره به استقبال آینده ر فته است

و خلوص هندسی، نمود بارز نظام فکری و جهان بینی معماری ایرانی است که از تمایل به ترکیبات 

متنظاهرومتاثر کننده هیمشه اجتناب شده است. استدالل واندیشه در نگاهی به جزئیات و آشتی دهنده 

 کلیه حرکت ها، ظهور یافته است.

ه هیچ چیز گویاتر از خودمعماری برای توضیح معماری، وجود ندارددراین پروژه که موضوع کار ازآنجایی ک

در منطقه است در واقع « و مقام جمهوری اسالمی ایران مجموعه ای در شان» ، بنای سفارتخانه ایران 

متناسب با سعی شده که بدون تقلید از ابنیه سنتی وتاریخی طعم و احساسی از معماری سرزمین خود را 

تکنولوژی و آرمان های علمی جدیدد ساخت وساز، ارائه شود، ونتیجه معمارانه نظریه های مطرح شده، در 

رساله باشدو بر اساس ویژگی های چنین فضایی و نیز با توجه به مطالعات صورت گرفته، مجموعه مورد نظر 

 شرایط اقلیمی بومی باشد.ضمن حفظ استانداردها و عملکردها، تاثیر گذار، باوقار و مطابق 

 

 


