
(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

5/1/2021

1

نمونهازکهاستکشورهرمرزهایازخارجبناهایمعماریمعنایبهمرزیبرونمعماری

درکشورهرهایغرفهوهاکنسولگریها،خانهسفارتبنایبهتوانمیآنهای

ازخارجدرمدفونهنریوفرهنگی،علمیهایشخصیتمقابرجهانی،هاینمایشگاه

.داشتاشارهکشور،آنمرزهای

کهاستاینگویدمیسئولدرایرانسفارتخانهطراحیدراحمدیفرهادکهپاسخیروشنترین

گرا.دهدنشانراکشوردومیانگویوگفتخواهدمیبزند،پیوندهمبهراملتدوخواهدمیسفارت

یبازسرشارگووگفتنماید،میناپذیررخنهدژیهمچونواستبلنددیوارهاییمحصورسفارت

استبااعتمادایرابطهازحاکیگاهآناست،گشودهدروشفافاگر.استاعتمادی

ایتاریخچهکهاستحکومتیكهویتنشاندهندةمهمعواملازیکیدیپلماسی

هاسفارتخانهخصوصاًودیپلماتیكبناهایدارد؛شهرهاتاریخچةقدرتبهودیرین

زمینوهستندمیزبانکشورمهمشهرهایدریاپایتختدربیگانهکشوریكنمایندة

.ندنمیکندخالتآنهاداخلیاموردردولتهاومیشودمحسوببیگانهکشورخاكآنها

استسفارتخانهدیپلماتیكبنایمهمترین

زبان مهمترین عامل در طراحی چنین فضایی تصویری است که کشور مهمان میخواهد در کشور می

ارائه کند

:این تصویر وابسته است  به 

آرمانها و اعتقادات پایه ای کشور صاحب سفارتخانه    ❖

ن   نوع روابط با کشور میزبا❖

ههندسوفرمدرمینیمالیستیرویکردی-۱

رافرمکهغربیگرایفرمرویکردهایازدوریوممکنصورتترینسادهدرفرمازاستفاده
برندمیکاربهغلیظصورتبه

معماریازخارجبهارجاعوتمثیلیمعماری-۲

-آنهاکارگیریبهازمنظورکهکندمیاستفادهعناصریازطراحمعماری،رویکردایندر
.استمعماریحوزهازخارجچیزیبهارجاع-استمترتبآنهابرکهعملکردیازجدای

پارامترهایهمنشینیاعتباربهصرفاًنهمعماریاثراینهایارزشمعنا،یكبه
شودمیدادهتوضیحآنازخارجدروآنازفراترچیزیواسطهبهبلکهمعمارانه،

روروبهامنیتیمعیارهایکاملحفظوشهرسویبهگشایشحداکثرتلفیقمشکلباهمیشههاسفارتخانه
استحلقابلخاصیحلهایراهباکهمیآوردوجودبهطراحیدرراماهویتضادیکههستند

.استشناسیسبكنوعازهاسفارتخانهدیگرتضاد❖
درردیگطرفازاما.کنندارائهراکشورآنفرهنگازهایینشانههایشانسفارتخانهمیدهندترجیحکشورها
اریمعمبابزرگشهرهایدیگروپایتختدرراساختمانهاییندارنددوستکشوریكمردممواردازبسیاری
.ببیننداجنبی

ا.استسفارتخانهطراحیاصولازمیزبانکشورشناسیزیباییمعیارهایبهاحترام

.استشهرسازیضوابطباهماهنگیدیپلماتیكبناهایطراحیدردیگرچالش❖

زمینردمتعارفاستقرارنحوةازامنیتی،وکاربردیخاصنیازهایدلیلبهکنسولگریهاوسفارتخانههاغلب
بناهایدیگرباغیرهوزمینلبههایازعقبنشینیارتفاع،حجم،زمین،سازماندهینظرازونمیکنندتبعیت

.هستندمتفاوتشهریمتعارف
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سفارت(الف

دفتر سفیر-۱

دفترمشاور دیپلماتیك یا نفر دوم سفارت،-۲

دفترمشاور اقتصادی و دیگر گروه اعزامی به آن کشور-3

دفترمنشی دیپلماتیك، آرشیو، سالن انتظار و همچنین اتاق رمز-4

.این بخش از سفارت حفاظت شده و دسترسی به آن کنترل شده است

اداری(ب

. در آن کارمندان امور مالی و اداری مستقرند

کنسولگری (ج

کنسولگریها که به. ساختمان کنسولگری ، که گاه در ساختمان سفارت و گاه مستقل است

.امور مراجعان بومی و هموطنان خود میپردازند، مراجعان بیشتری از سفارتخانه ها دارند

وابستة های فرهنگی( د

میزبانکشورودبینروابطبهکهباشدداشتهگستردهبسیاریامحدودکاربریمیتواندفرهنگیوابستة

.داردارتباطنمایندگیفرهنگیقابلیتهایومهمانو

فرهنگیهایفعالیتوسیلةبهمیزبانسرزمیندرکشورشفرهنگاشاعةفرهنگی،وابستةعمدةفعالیت

.استآنمانندوفرهنگزبان،آموزشیکالسهایتشکیلوجشنوارهکنسرت،نمایش،نمایشگاه،:نظیر

راتبمسلسلهواستآموزشیوفرهنگیبناهایدیگرشبیهفرهنگیوابستةساختمانهایکاربری

.نمیشودرعایتآنهادرایویژهحفاظتی

فضاهایف،دفاترمختلدرس،کالسکتابخانه،وسیع،تقریباً گردهماییفضاهایبهفرهنگیهایوابسته

دارندنیازغیرهوانباربهداشتی،سرویسهایآشپزخانه،مثلبزرگخدماتی

تجاریهایوابسته(ذ

دردیدجبازارهاییافتنبرایخودکشورصنایعصاحبانوبازرگانانبهکمكآنهاوظیفة-۱

ویشخکشوردرموجودامکاناتدربارةمحلیبازرگانانبهرسانیاطالعومیزبانسرزمین

.است

.استخصوصیشرکتیكدفاترهمچونتجاریوابستةکارطرز-۲

انهسفارتخازمستقلساختمانهایدراقتصادیوفرهنگیوابستةدومعمولطوربه-3

(میشوندسازماندهی

اریمعمنظرازومیآیندشماربهتاریخیآثارنوزدهموهجدهمقرنهایسفارتخانهازبسیاری
.دارندایموزهارزشهنریآثارو

ایموزه-۱

اداری-۲

تمهیداتابسادهاداریبناییكشناسیگونهنظرازکنسولگریهاوهاسفارتخانهازبسیاری
.ترندپیچیدهامنیتی

خاصطرحباهایسفارتخانه-3

شوندطراحیپیشرومعاصرمعماریمعیارهایاساسبرهاسفارتخانه
ایقلعه-4

تحکممسهایقلعههمچونعراقدرانگلستانوآمریکاسفارتمثلهاسفارتخانهازبعضی
ملکردیعخودکفایی،وحفاظتیمعیارهایخشن،وبستهشکلنظرازبناهاایناندشدهبنا

.دارندقدیمیهایقلعهواستحکاماتبهشبیه

ندهستوسیعزمینیدرپراکندهبناهایازمتشکلکمپ،همچوناقامتگاههایاهاسفارتخانهازبسیاری

کمپ-5

هاخانهسفارتطراحیدرگذارتاثیرهایمولفه

خانهسفارتجانماییبررسی❑

بنااینطراحیدرموثررویکردهای❑

امنیتیانیتحسن❑

مالکیتنوع❑
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:بررسی نمونه ها و رویکردهای موثر در طراحی سفارت

1999سـاختمان سـفارت جمهوری اسـالمی  ایران در بانکوك

ســید هــادی میــر میران

ساختمان با الهام از معماری ایران به صورت یك کوشك درون یك بـاغ

سازماندهی شده است عالوه بر آن در کنار خیابان، یك عمارت باریك نیز قرار داده 

.شده که یادآور عمارت های ورودی با غهای ایرانی است
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( فرهاد احمدی)1831سئول-ســــفارت ایــــران درکــره جنـــوبی

طبعاًکنندوگوگفتموضوعیسربرخواهندمـیکـههنگـامینفـردو«گویـد؛مـیبارهایندراحمدیفرهادمهندس
وشودزدهآنهامیـانپلـیبایدبرسندتوافقنقطهیكبهنفردوایناینکهبرایدارند،نظرخودشانفرهنگومنافعبه

ییهمصالحآندروبگیرندقرارآنجادربتواننددوهرکـهاسـتیـینقطهسومنقطهاین.شودایجادسومینقطه
عروج،ونهمچمفاهیمیازتمثیلـیونمـادینهایاستفادهباکهاستکردهتالشاومناسبتهمینبه».بگیردصورت

گویـد؛میاحمدی.برسدفرهنگدومیانیی»مصالحه«اوخودتعبیربـهیـااشـتراكنقطهبهآن،تقدسوباالرفتن
ردرسـید،اوجنقطهبهبایدطریقاینازوداردوجـودریاضـتبـاهمراهزیادهایپلهکردنطیبودایی،معابددر«

ازکارخودکلیتدرایشان».استکامالمشهوداوجنقطهبهرسیدنتامراتبکردنطـیایـننیـزچغازنبیـلزیگـورات
استکردههاستفادآنهامیاندرتهیفضاییوبزرگمکعبیكچهارگوشـهدرشکلمستطیلمکعببتنیبرجكچهار

عنوانهبمطلبیدرهمچنین.استدادهقـرارفلزیورقوشیشهپوششبافوالدیپلسهبتنی،برجكچهارفرازبرو
ونآسماوآبازگـذربـازمـینتـاریکیازباالبهصعودیحرکتمسیرواقعدر«است؛آمدهمعماریاثراینمعرفی

چهـارطـرحایندر«؛یاو».استزایشوعروجاسـطورهازنمـادینبیـانیواجـدبلـورین،منشـوردرونبهورود
تونسچهارونگهبـانهایفرشتهنمادکهشدهدادهقرارگوشهچهاردرمستطیلمکعبشـکلبـهبتنـیبرجـك
.عالمند

1380-سـاختمان سـفارت ایــــــــــــــران در تاجیکســـــتان 

حسین شیخ زیـن الـــدین و ایـــرج کالنتری طالقانی

ایده ی اصلی طراحی سفارت براساس هندسه و جانمایی عناصر با غ 

ایرانی و الگوی حیاط مرکزی شکل گرفته اسـت و عناصـر طراحـی 

.آن یـادآور طرح میهمانسرای حافظیه ی تهران است 
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1838ژاپن-ســاختمان جدیـــد ســفارت ایــران در توکیو

حسین شـیخ زیـن الدین

لیاصموضوعسـایت،عنـوانبـهتوکیـووایرانـیمعمـاریعنصـرهایمیانتوازن

ژاپنیجغرافیایشرایطباکهتکنولوژیومصالحازاستفادهباواستساختماناین

در.استدرآمدهاجرابهایرانیمعمـاریشـدهسـادهعنصـرهایاسـت،هماهنـگ

یدیوارهاسطحیامرکزیحیاطمانندایرانی،ازعناصرتاشدهتالشساختماناین

.داردعهـدهبهراساختماننورگیریوظیفهمرکزیحیاط.شوداستفادهبزرگ

معماریدرخشتیدیوارهاییادآورندهبهساختماندرایـنشـکلمنحنـیدیـوار

.استشفافیتووگوگفترویکردباطراحیمبـانی.اسـتایرانی

بنکدارجوادوصارمىاکبرعلى1831آلبانیدرایرانسفارتخانه

رامکعبیتصلبشـدهبیـانکـهصـورتىبـهمکعـبوبتنىصفحهترکیبسفارتخانهطرح

تنى،بصفحهازبخشىشدنخالىحتـىوخـالىوپـرفضـاهایایجادباوگرفتهچالشبه

کهاستاینعمومىتصور«:گویدمىصارمى.اسـتشـدهایجـادکنندهدعوتفضایى

یراناخانهاینجاکهکردیمطراحىذهنیتاینبامااماباشدقلعـهمثـلبایـدسفارتخانه

یـرانابهمربوطفرهنگىمسائلتمامبلکهسیاسىمسائلصرفاًنهکهاستجـایى.است

کهاستاینمثل.باشـدکننـدهدعوتکامالساختمانطرحکردیمتالشوشودمىمطرح

یاستراتژایناستمعتقدطراح.»...اسـتشـدهخانـهواردوکـردهپیـداامتـدادخیابان

هافرهنگدیگراستقبالبههمیشهکهاستکهنـىفرهنـگکننـده،معرفىطراحىدر

وهاتمدنوگویگفتتفکرراهایندرواستبودهآنهابـابستانوبدهحالدرورفته

استبودهمطرحطراحانفکرزیربنایعنوانبـههـافرهنگ
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سید هادی میرمیرانسفارتخانه ایران در فرانکفورت

نگ و بنای سر کنسولگری از ورای یك دیوار بلند شیشه ای رویت می شود، این نحوه حضور بنا انعکاس روح فره
.معماری خیال انگیز ایران است 

ضای موقعیت زمین ، خیابان و پارك این فکر را پیش آوردکه فضای خیابان شمالی و پارك جنوبی را به عنوان دو ف
میدیم ، که در عمومی شهری به یکدیگر متصل سازدو از درون بنای سرکنسولگری عبور نماید این فضا را گالری ایران نا

اده روزمره و یکی برای فعالیتهای س: این فضا،فضای سر کنسولگری را به دو بخش اصلی . آن رفت و آمد افراد زیاد است
.دیگری برای فعالیتهای رسمی و دیپلماتیك سر کنسولگری تقسیم می کند 

بقه اول حجمی سنگی ،فضاهای مربوط به دو بخش سر کنسولگری را شکل می دهد و با اتصالی که این دو حجم در ط
.از روی گالری دارند، وحدت و یکپارچگی این دو فراهم می شود 

ی شدن یك سقف شفاف شیشه ای سطح پارك را به لبه باالی دیوار شیشه ای متصل می کند و با نرمی موجب یک
.فضای سر کنسولگری و پارك می گردد 

بی نوار عریض و کم عمقی از آب در طول جنو. این سقف شیشه ای بخش اصلی سر کنسولگری را پوشش می دهد 
یی احجام آن ساختمان سر کنسولگری عبور می کند که ضمن لطیف کردن فضای سر کنسولگری موجب انعکاس زیبا

ختمان در مجموع سا. می گردد و ضمنا ارتباط ساختمان سر کنسولگری را با بخش دیگری از پارك تامین می نماید 
ضایی سرکنسولگری سبك و شفاف ، شکل گرفته از احجام آزاد و معلق سنگی و سطوح بزرگ شیشه ای است و ف

طح فناوری با طبیعت اطراف خود به خوبی یکی شده ضمن آنکه از باالترین س. رویایی و خیال انگیز را پدید می آورد 
.در آن بهره گرفته شده است 
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فرهاد احمدی سـاختمان سـفارت جمهوری اسـالمی ایران در استکهلم

یکدیگربهرااصلیعمارتوورودیعمارت(نماآب)اصلیمحوریك

.هددمیتشکیلراسفارتمجموعهاستخوانبندیکهکندمیمتصل

جـوهرهامراینکه.فضاستافزایشومادهکاهش،طرحفضاییایده

.استدادهشکلامروزبهتاگذشتهازراایرانمعماریاصـلی


