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 چکیده 

یکی از مهمترین و کارآمدترین ابزار برای پیشرفت و شکوفایی علمی و بسترسازی فرهنگی  یعمومکتابخانه

های فرهنگی مقاله باتوجه به گستردگی جغرافیایی واهمیت سیاسی و پیچیدگی یناست در همین راستا درا

درست وعلمی  هایاریعمیق به هدف گذ ی،بانگاهیشرق یجاناستان آذرباواجتماعی شهر مراغه واقع در 

ترین راه برای رسیدن به سطح مطلوب،حرکت .منطقییماهاپرداختهدرامرکتاب وکتابخانه

است  یوکالبد یاهابه لحاظ کمی وکیفی است.و روش تحقیق آن توسعهدرمسیراستانداردسازی کتابخانه

علمی درکتابخانه  آوریوفنسای علمی درقرن اخیرو ورودمظاهرتکنولوژیآهای برقسیرتحوالت وپیشرفت

پست مدرن  یمعمار ینهاتوجه شودوهمچن شدتانسبت به استانداردهای موجود درزمینه کتابخانههاسبب

ارتباط منظم  یآن،ضمن برقرار انجامدوشبکۀارتباطییم یفرم و سبک به زدودن تنافربصر یکه باطراح

ها،خوانایی  کتابخانه یحاکم برطراح تیسن کندازنگاهیکتابخانه کمک م یمتعادل فضاها یمتقس یابهوپو

پروژه یعنی ماندگاری پروژه در ذهن انسان به طوری که یک ذهنیت کامالًمجزاویک واقعیت کاماًل مستقل 

نولوژی ازاصول پست مدرن وبه روزمعماری امروزی ویا به اصطالح تخصصی دارای تک بگیردکهیرادر برم

های ساختمانی وتنوع آن ازیک طرف و وجودتئوری ۀمصالحباشد.معماری امروزی باتوجه به توسعمی

های برتر ساخت،هرچه بیشتردرصددتبدیل به یک نشانه ویک شخصیت وتکنولوژی ۀمعماریجدیددر زمین

تاب وکتابخانه باشند.ککامالً مستقل ودرعین حال کاماًلهماهنگ بامحیط اطراف وشهرسازی آن قسمت می

های فراوان ایده پردازی ومفهومی فضای معماری دارای پتانسیل یکازلحاظ ساختاری وتبدیل شدن به 

به حجم  مدرنپستیاست اصول طراحی این نوع فضاهابااستفاده ازمعمارباشند.درپایان مقاله سعی شدهمی

 .ن ومعماران داشته باشدشودتابتواندتأثیری دردیدگاه طراحابیرونی ارایهبیرونی،نماهای

 پست مدرن،فرهنگ یکلیدی:کتابخانه،شهرمراغه،معمار واژگان
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 مقدمه -1

 

با توجه به  یعموم یهاکتابخانه یانم ینو از ا شوندیدر جوامع محسوب م یو اطالع رسان یاز مراکز فرهنگ یکیها کتابخانه

که  ییهابا توجه به اهداف و رسالت یهای عموم. کتابخانهیرندگیممورد توجه قرار یشترو نوع ارائه خدمات، ب ینکثرت مراجع

. همانطور که در کنندیفاای اهای توسعهبرنامه یای در تحقق اهداف فرهنگوانند نقش عمدهتیاست، مشده ینبرای آنها مع

و هنری  یمرکز بر رشد فرهنگت یجادا یاست: نقش مهم کتابخانه عمومآمده یهای عمومبرای کتابخانه یفالرهنمودهای ا ینآخر

 یهای اجتماعافراد و گروه یبرای رشد فرهنگ یبزرگراه عنوانبه  یهای عموماز کتابخانه یزن یونسکو یانیهدر جامعه است. در ب

از گفتگوهای  یتحما یزو ن یفرهنگ یراثافراد از م یارتقای آگاه یهای عمومهای مهم کتابخانهشده و از رسالتنام برده

. چرا که باشدیم ساالناز سوادآموزی بزرگ یتحما یهای عموماهداف کتابخانه یگراست. از دذکر شده یو تنوع فرهنگ یگفرهن

 1811-1831 یرانوند،است.)ب یها و خدمات اطالعاتاستفاده از کتابخانه یزدانش، و ن یالت،به تحص یابیدست یدسوادآموزی کل

 (دوم یمسالن

 یرانهای ادرخوری در برنامه یگاهمتصوراست، هنوز به جا یهای عمومکه برای کتابخانه یو رسالت ییالبته با توجه به کارآ 

مجموعه  هاییتوجه به کاستو با یبررس یهبه عنوان مطالعه اول یفرهنگ یفضاها یزیرو برنامه ی. ضوابط طراحاندیدهنرس

ها برحسب نوع کتابخانه ساختمان کتابخانه یاست. طراحشدهجامعه شهر گرفته نیازهایاساس آن بر یلتکم بریممذکور، تصم

کتابخانه  یک یبرا توانیرا نم یعموم یا یکتابخانه مل یکساختمان  یمربوط به طراح یارهایمع یمتفاوت است. برخ

در عصر  یعموم یهاساختمان کتابخانه حیفناورانه، طرا هاییشرفتپ یلبه دل ین،بر ابه کاربرد. عالوه یتخصص یا یدانشگاه

مدرن در پست یمعمار دانیمیدوم( همانطور که م یمسالن 1811-1831 یرانوند،بود. )بها نخواهدآن یحاضر مشابه شکل سنت

خ یها تار. لذا آنشودیم یآن ملت تلق یتاز هو یها به عنوان بخشاز نظر آن یهر قوم و ملت یخانسان است و تار یتهو یپ

 ین. منتها ادهندیم یشخود در هر منطقه نما یرا در معمار یهر قوم یدستور زبان معمار ینو همچن یو کالبد یفرهنگ

ها به روز آن یهاملت مربوط است در ساختمان یک یتبلکه آنچه که به هو یست،از موارد فوق ن یدبه صورت تقل یشنما

 دادنییرمدرن در تغ. لذا معماران پستشودیهر مشده ظا یو امروز یدجد ورتبه ص یو مکان یزمان یطاساس شراو بر آیدیمدر

 Popular پاپمدرن، معماری. به معماری پستدهندیراه نم یدبه خود ترد یخیتار ینمادها یها و عملکردهاتناسبات، رنگ

Architecture د و جالب پسنهای عامهگویند، چون در این نوع معماری از احجام و تزئینات و رنگیا معماری مردمی هم می

   . شودتوجه برای سطح درک عموم استفاده می

چرا  یاو  یستندن ینچن یدمصالح جد یول کنندیمصدها سال عمر یمیچرا مصالح قد»که  کندیسؤال م یتر کویلن

از  م،کنییم یزندگ یمصرف ۀ. ... ما در جامعباشندینم طوریینا یدجد یهاساختمان یهستند ول یردلپذ یمیقد یهاساختمان

 یمیاقل یستنه تنها از نظر ز یسنت یهاساختمان هاییوه. ... شگذاریمیم یجارا بر یعاتو ضا کنیمیاستفاده م ینمنابع زم

مصالح با روح و  ینا ینبلکه همچن کنند،یاستفاده م یمصالح مصنوع یبه جا یعیاز مصالح طب کهینا یبرا باشند،یم تریحصح

تر گذشته و و جاودانه یدارتربه اصول پا درنمگفت که در حال حاضر، نظر معماران پست توانیاست. م سازگارتر یزروان انسان ن

 یو معنو یماد هاییهجامعه و منشاء ساز و کارها و سرما یو اجتماع یفرد یتجلب شده است. فرهنگ عامل سازنده هو یختار

       .شودیمحسوب م یخیو تار یتکامل یرملت در س یک

و  یفرهنگ یطمتناسب با شرا المللی،ینب یبه استانداردها یعموم یهاساختمان کتابخانه یاست در طراح یضرور پس، 

  .هر جامعه، توجه شود یاجتماع

گرفتن اخذ شده است. ماندن، و قرار یستادن،ا یبه معن stand پرچم است و از کلمه یبه معنا یسیانگل یاواژه استاندارد

و آنچه  یفیت،و ک یّتکم یینتع یا،مدل و نمونه اش یری،گاندازه یبرا یاسیمق یبه معنا ی،الح متداول امروزاستاندارد، در اصط

 .(161، ص 1831 یعی،)صم رودیمکاراست به یمشخصات رسم یدارا
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ها کرد. استاندارد یابیو ارز یدخدمات کتابخانه را سنج توانیاست که با استفاده از آن م یضوابط ی،اکتابخانه استانداردهای

سازد. استاندارد  یسرآنان را م یشده از سو یینتع یهابه هدف یابیتا دست شودیم ینتوسط کتابداران متخصص تدو

و ابزار  ی،آت یشرفتتوسعه و پ یبرا اییزهانگ یابی،مطلوب، راهکار نمونه، مالک ارزش یعنوان الگوبه توانیرا م یاکتابخانه

و  یزیربا مقوله برنامه یرمستقیمطور غکه به یرکتابدار،و عمل به کتابداران و عموم افراد غ گیرییمصمکمک به ت یبرا یضرور

 .(، ص دو1831 ی،)تعاون ردک یفکار دارند،توصسرو یاها و خدمات کتابخانهکتابخانه یریتمد

در  یدبا یها. هر کتابخانه عمومآن کردنستدیکاست نه  یعموم یهاخدمات کتابخانه سازیینهاز ارائه استانداردها، به مراد

در پرتو  یدبا یداشته باشد، و هر استاندارد یکننده آن هماهنگجامعه استفاده یازخاص و ن یتدارد که با موقعگام بر یریمس

، ص 1831 ی،)تعاون یدآن استاندارد به مرحله عمل درآ یشود و سپس با توجه به هدف اصل یابیارز یعموم یازهایهدف و ن

نقش را منعکس  ینا یتآن اهم یو درون یرونیاست و ساختار ب یو آموزش یعلم هاییتفعال یینهکتابخانه آ هاییتشش(. فعال

جذاب، و  ی،کاف یو فضا یندتدارک بب دمنابع خو یحفظ و نگهدار یبرا یمحل مناسب یدبا ی. کتابخانه عمومکندیم

 .کند بینییشخود پ یهاو ارائه خدمات و برنامه کارمندان و مراجعان، یرا برا یاشدهحساب

 
 یرانیا یمعمار -1-2

 

عمده  یشبه سه گرا توانیم یدر حوزه معمار یمطالعات فرهنگ هاییشگرا یانمدرن در مپست یامدرن  سنتی،معماری 

موجود همچنان  یهاطرح ینگراست و در بسنت یرانیاز جامعه ا یمینظران معتقدند هنوز بخش عظصاحب یکرد. برخاشاره

است  یتهحال عبور از سنت به مدرنجامعه در ینکههستند و اکشور قائل رگذار د یطبه شرا یا. عدهپسنددیرا م سنتییمعمار

و  یتهاز سنت، مدرن یقیرا تلف یرانیجامعه ا یزن یو گروه شودیخود م یانواع سنت یگزینجا مدرنیمعمار یندهدر آ یجهدر نت

ناهمگون  یهااز طرح یامجموعه توانیرا م یفعل یمعمار یجهآن قائلند در نت یتکه براچهل یتیو هو دانندیم سمیپست مدرن

اما نقطه نظر گروه  یازمندیمن یو کم یفیک یقبه مطالعات عم ینهزم یندر ا یقطع یدگاهیارائه د یشمرد. هرچند براو آشفته بر

 یسنت یها. چرا که در اعماق گروهرسدینظر متر بهحاضر مناسب یمعمار یتهو یفتوص یاساس شواهد موجود براسوم بر

 یغرب یبه سبک زندگ یلقشر متما یاندر م یگرد ییاز سو یم،در منازل هست مدرنیبه معمار یدشد هاییشجامعه شاهد گرا

 یتهر چند به تنوع و خالق اهیقهسل یکنواختیعدم ین. اشودیممشاهده یسنت یهابه استفاده از طرح یعالقه فراوان

مدت به نبود  یجامعه در طوالن یتپسند در اکثرمورد یدگاهد یک وجودعدمو  یقنشست سال یگرد اییهاز زاو شودیممنجر

 یتختشده پا. آنچه که موجبانجامدیدر ساخت و ساز م هنجارییو ب یو آنوم ایرانییمعمار یتیاصول هوبر یوفاق اجتماع

  .شودیمنحصر به خود ته یتتن چهره منظم و ساختارمند محروم و از هوکشور از داش

و  یمعمار یمبان یاست مرتباً به بازنگرمعماران را وادارکرده یانسان یدجد یازهاین یدایشو پ یتحول مسائل فرهنگ سرعت

 یک یجیتدر یلتکم یقرکوتاه، نه از ط یدر مقاطع یحت ی،معمار یشرفتجهت پ ینهمآن بپردازند. به یاصل هاییدها

 کهی. در حالاستیرفتهصورت پذ یدجد یمیموجود با مفاه ییفضا اهیممف کردنیگزینجا یقمشخص بلکه از طر یشناسگونه

 یوان،و ا یهشت یرآن، نظ ینیع یهاکه فرم و مصداق یمشخص ییفضا هاییدها یلو تکم یقتطب یق،گذشته با تلف یمعمار

کهن  یاربس یو باورها هاوایده یمها و فضاها برگرفته و برخاسته از مفاهفرم ینوجود بود )که خود ا، از قبل م یو پنج در یاطح

فضا، فرم، نور و رنگ  ی،از گذشته به جوهر معمار یشترجهت، ب ینامروز به هم یبودند( ، سرو کار داشت. معمار یرانیا یلو اص

 .باشدیم یدارپا یاهداف طراح یمناسب برا یپست مدرن پاسخ یهاگفت آموزه توانیتوجه دارد. و م
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 اهمیت موضوع -2

 

 یبرا یارهاییمع ینبا هدف تدو یدانی،شهرمراغه و مطالعات م یاجتماع-یفرهنگ یطاستانداردها و با در نظرگرفتن شرا یبا بررس

شده است. کتابخانه به عنوان  یهته جامعه یباال، متناسب با رشد فرهنگ ییبا عملکرد و کارا ییهاکتابخانه یزیو برنامه ر یطراح

شهر در صورت توجه به استانداردهای مناسب در ارتباط با فاکتورهایی چون جمعیت تراکم و  داریکی از مهمترین عناصر پای

فناورانه خواهدداشت ولی در شرایط حاضر افزایش جمعیت و  هاییشرفتمساحت نتیجه مثبتی بر بهبود کیفیت زندگی و پ

و هنری در جامعه و  یکیفیت فرهنگ دریجینی کمبود فضا و نیز توزیع نامناسب آن درسطح شهر باعث نزول ترشد شهرنشی

 یو از شهرهای طرفدار علم آموز  شرقییجاناست با توجه به اینکه شهر مراغه واقع در استان آذربابه کتاب شده یازاحساس ن

در سطح شهر و میزان کمبود و مازاد آن و مشخص کردن کشور است بررسی و تحلیل توزیع مکانی فضای کتابخانه 

آن امری ضروری است پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن  ۀو سران یازعملکردهای مختلف فضاهای مورد ن

ی ها برمبناوتحلیل یاشرقی، مصاحبهگردآوری اطالعات از سالنامه آماری استان آذربایجان ۀاست شیو یو کالبد یاتوسعه

فضای کتابخانه مراغه و بررسی میزان کمبود این  یفیهدف ارزیابی کمی و ک یقمحاسبه از طریق فرمول است در این تحق

شده در این های استاندارد مطرحبا سرانه شهریۀوضع موجود فضای کتابخان ۀشرایطی برای مقایسه سران ۀکاربری و ارای

   .شودیسب کمبود مطرح مبرح یشنهادارائه پ یتباشد و در نهاخصوص می

 یتدانست. هو یفرهنگ هویتییو خال ب یاقتصاد یطاز شرا یتوان تنها و تنها تابع یرا م یراندر ا یمعمار یکنون وضعیت

که  یطیاست. در شراکرده یدیشد نظمییو ب یرا دچار آشفتگ یکنون یمعمار یرانیچهل تکه جامعه ا یچندگانه و به قول

 معاصریو کارشناسانه معمار یحصح یو خط مش گذارییاستدارد عدم س یقیعم هاییشهر یرانیا یتودر ه یمذهب یباورها

موجب   -یابر خالف اکثر مناطق دن_ یراندر ا یمعمار یقبودن مسکن و بخش اعظم مصاد اییهو سرما اقتصادییو کاال یرانا

مردم کشور به  یژهو ی. سفرهایمگذشته شاهد باش سال31را در  یاآزاردهنده یاربس یو فکر یهنر ی،شده اغتشاش بصر

است. مطالعات  یمعمار یتعامه مردم به اصالح وضع یدشد یازدهنده نو ... نشان یزکاشان، تبر یراز،اصفهان، ش یزد،از  یمناطق

همچنان از چابهار و ...  یش،چون ک یادیز یارمدرن بس یمهمدرن و ن یوجود شهرها و ساختارهابا دهدینشان م یاجتماع

 یرانیا یتهو یهابا شاخصه یسنت یاز مناطق حائز معمار اییژهگوناگون استقبال و یفکر هایگرایشطبقات مختلف و 

 یهااز شاخص یعدم برخوردار یلبزرگ به دل یشهرها یرشده در تهران و ساساخته یشهر یهاوجود دارد، سازه یاسالم

 یشهر ینبود فضاها یاکمبود  یلبه دل یدر معمار صالتبازگشت به ا یفتند و تمناقرار نگر یمورد اقبال عموم یو سنت یمذهب

 یمفهوم سابق خود به معنا یگرد یمعمار یقمصاد یرو سا یابان. خانه، بازار، خزندیموج م یرانیبخش در روح جامعه اآرامش

شده است.  یلتبد یتوهیداران ب یهالنگاه سرماداده و به جودسترا از یاجتماع یفرهنگ یهاشدن خواستهبرآورده یبرا یمکان

 یمعمار یشینهبا پ یتمدن یبرا ینکسب آرامش سرگردان هستند و ا یبرا یگاهیجا یبزرگ در جستجو یاکثر ساکنان شهرها

 .یستن یرباورپذ یاسالم یرانیا

و .... در  یاییجغراف ی،فرهنگ یاباشد  یخیتار یاست که در آن قرار دارند خواه آن تلق یافراد از مکان یتلق یقتمکان درحق حس

 ییهاو آموزش یطاز مح یبردارها، بهرهتجربه ی،.خاطرات شخصدهدیم یمکان به آدم یکاست که  یاصل حس مکان، احساس

 شده کهباعث یطها در ارتباط با محتجربه کردنیماست. در گذر زمان تقسمؤثر یشخو اناو از مک یفدر تعر بیندیکه انسان م

مکان حس  یکاست که افراد از تجربه باعث شده یمتقس ینکنند. امنتقل یگربه نسل د یمردم احساس خود را از مکان از نسل

 شودی. بهبود دادن حس مکان باعث مشودیم هگرو یاشخص  یمشخصه واحد برا یکبه  یلمکان تبد یت. در نهایابندب یواحد

احساس بودن  ی( به معنادارییشهرا بهتر بشناسند. اصالت )ر یکدیگر ینو همچن شدهترکه مردم به محل سکونت خود وابسته
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 یاز مکان است در حال ییو شخص جز یستن یاشخص و مکان فاصله ینب یطیشرا ینناآگاهانه است. درچن یدر موطن به شکل

  .کند یابیا مکان را درک و ارزت دهدیامکان را م ینشخص و مکان است و به شخص ا ینفاصله ب ینوع یانگرحس مکان، ب که

 شودیگرفته م یکسان هویتییدر ارتباط است وبعضًا با ب هویتییکه بامفهوم ب یکنون یدر شهرها یاز معضالت اساس یکی

اجتماع در شهر شود.  یثبات وماندگار یتاًتعلق خاطر در افراد و نها یجادمنجربه ا تواندیفقدان حس مکان است. حس مکان م

و لغزنده  یقلیکه فضا را از حالت ص یعتمصنوع و طب ینفرد و اجتماع، ب ینب ینده،گذشته و آ یناست ب ین رابطحس مکا

 یبرا یکسان. حس مکان فضا را از حالت عام و طلبدیکه ورود و خروج هدفمند را م کندیم ییبه جا یلو آن را تبد رهاندیم

اند، مکان خاص را تجربه کرده یکبودن در  د. اکثر افراسازدیم یلطبانش تبدمخا یخاص برا یاو آن را به نقطه رهاندیهمه م

 .شوندیو از فقدان آن متأثر م دارندیم یآن را گرام

 یو کارآمد معمار یحصح یو استقبال مراجعان است. طراح یترضا یزانعوامل مؤثر بر م ینتراز مهم یکیکتابخانه  یمعمار 

هاست. عدم توجه به کنندگان آن مکاناستفاده یازهایبه ن یقو عم یقها مستلزم توجه دقبخانهاز جمله کتا یعموم یهامکان

زدن انسجام و شد که خود، ضمن برهمدر ساختمان کتابخانه خواهد یبعد یرو اصالحات اجتناب ناپذ ییراتامر باعث بروز تغ ینا

 .خواهد بود یدساختمان، منشأ مشکالت جد یکپارچگی

 یازهایاحترام به ن»با هدف  یبه طراح یمشارکت یکردهایمعاصر جهان رو یو شهرساز یدر معمار یالدیم 1181از دهه  

)با  «یاجتماع یمعمار» یاصل یانکه شامل سه جر یدآمدپد «یطیمح یو طراح یساز یمها در تصمجامعه و دخالت دادن آن

 باشدی( میروان شناخت یکرد)با رو «یجمع یمعمار» ( ویشناس هجامع یکرد)با رو «یمشارکت یمعمار»(، یاسیس یکردرو

 یهاروش ینترها از مهمکنندگان کتابخانه(. دقت و تعمق در بازخورد نظرات استفاده1833 یا،نو کامل  یحناچ ی،)اسالم

 .کتابخانه است یمعمار یناقص در طراح یازسنجین یزاشتباه و ن هاییهاصالح رو

 
  پست مدرن یکردرو -2-1

  

میالدی در 1161پست مدرن که به فرانوگرایی یا ما بعد نوگرایی تعبیر شده است، به عنوان یک جنبش فکری گسترده از دهه  

ای که در بسیاری از فضاهای فکری و حتی م گسترش یافت به گونه 1131و  1111های اروپا و امریکا, شکل گرفت و در دهه

. سبک به صورت دوگانه است یمو ما همچنان در دوره پست مدرن قرار دار پذیردیم ار یعلمی و هنری تأثیرگذار بود. هر اتفاق

مدرن، موافق  یمتضاد است با معمار ی،انشانه یجمع، معمار یدعقا یروو تضاد، مردم پسند و پ یچیدگیهم آن( پ ین)هم ا

ادغام  ی،سرهم بند یوهش ینا یبترت ین. بدنوکالژ و اختالط عناصر گوناگ ی،موافق طنز و مزاح و نمادساز یخی،تار یهابرداشت

است که هارولد  یزیدانست بلکه در واقع همان چ یکالو راد یانقالب یابداع یاابتکار  توانیمدرن را نمدر پست یبو ترک

 «یدسنت مربوط به جد» روزنبرگ آن را 

 ( the tradition of the new)  و کامل  یکل یزچ یکبا  یدر اثر هنر در دل پست مدرن مطرح شد که یخواند. پراکندگ

پست مدرن  یهاصوالً نظر ینیمو اجزاء را کنار هم بب یممختلف پراکنده کن یهاو به قسمت یمرا خرد کن یاثر هنر یممواجه نشو

 یعنیهنر پست مدرن  یاتاز خصوص یکیآغوش است. جهان شمول، هم یادگرایینگر و با رد بن یبا انتقاد نسبت به علم کل

 یتیبا ماه یشمن یینمناسب چون آ یو وجود قالب یاریگر، یک یگاهو حفظ اصالت هنر در جا یرینهد یعت به تعهدات هنررج

  .باشدیرسان م یاریشفابخش و 

هستند که قادر به چرخش  یخیتار یهاکشف مجدد اشکال و سبک یها مدعآن ینو معماران پست مدرن و مبلغ طراحان

بزنند.  یوندهم پمجددا به یعتازه و بد یل،اص هایییوهرا به ش یمعمار یخبزنند و تاررا دور یختار انندتویم یهستند و به راحت

گذشته و  یختنآمو به هم یباست، که روش آن در ترک یمتعدد یو انسان یمفهوم تمعضال یانگرپست مدرن ب یدرواقع معمار

 یکیتکن یسم،اصول مونتاژ. در دل جنبش کوب یعنیو هنر است،  یاتدر عرصه ادب یسممدرن یمحور یدهحال در واقع همان ا

جنبش مدرن مطرح شد، اما در دوره  ایهمسو است. کالژ در ابتد یشترنامند. کالژ با پست مدرن ب یابداع شد که آن را کالژ م
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در اثر قرار داد. )دکتر  یاناز هر زمان و مک توانیرا م یزیاست که هر چ یمعن ینپست مدرن مورد توجه قرار گرفت. کالژ به ا

 (یسیرئ یمانا

مشکالت متذکر  یبرا یحلراه یدر جامعه کنون یمپست مدرن بتوان ییوهبه ش یاست با توجه به طراحتالش شده یقتحق ینا در

پاالدیو  این است که نوابغ باید همچون معمار یاز سؤاالتمان باشد. بهترین شرط ما در معمار یمعدود یگوپاسخ یدتا شا یمشو

و  یبردارمیل و رغبت نسخه یما مردم به طور آزادانه و از رو یکه بتوانند توسط بقیه نندک یخود را صرف الگوهای هاییانرژ

  .تکثیر گردند

 

های ضمنی فراوان دارند شود.  آثار  پست مدرن داللتهای شمایلی به وفور استفاده میهای پست مدرن مجدداً از نشانهدر طرح

نماید و عالوه این طراحی از منش همنشینی وجانشینی استفاده میها نامحدود است.  بهفرایند نشانه پردازی و داللت آنو 

های پست برای مخاطب  به عنوان حلقۀ اصلی فرایند داللت  امکان تعامل با اثر  را  فراهم می نماید و باالخره اینکه طر ح

  .مدرن،کارکرد عاطفی استدهد و کارکرد برتر فرایند ارتباطی آثار پستوجه قرار میمدرن، ادراک احساسی مخاطب را موردت

هایی کامالً بدیع پردازد تا نشانههای آشنا،  به خلق قراردادها و معانی جدید میمدرن با دست مایه قراردادن نشانهطراحی پست

  .و ناب خلق کند

بیشتر از آثار مدرن است وهمین مسئله باعث می شود که جامعۀ آماری این  آثار پست مدرن توجه و تمرکز بر پیام بسیار در

مدرن، ادراک احساسی بر ادراک منطقی بدانند.و باالخره اینکه در طراحی پست «یهنر»پژوهش، طراحی های پسامدرن را

عواطف و احساسات کاربر کارکردعاطفی است و کنش ترغیبی آن به سمت  درنمبرتری دارد. کارکرد ارتباطی غالب آثار پست

 یلهای مدرن طراحی است. )تحلمدرن نقش پیش شرط دارد، نفی فراروایتمی باشد. ویژگی اصلی که در آثار طراحان پست

 (1811-بابک امرایی -نشانه شناختی طراحی پسامدرن

 

 تحقیق پیشینه -8

،  یتعامالت اخالق یبرا یبه مرکز یدواهد بود بلکه بامطالعه نخ یبرا یشود صرفا مکان یم یفکتابخانه تعر یآنچه برا ینبنابرا

تا بتوان با کمک  یدخدمات مناسب ارائه نما یتا  بزرگسال یشود و از کودک یلها تبدحضور خانواده یبرا یو مکان یاجتماع

شده در  یادداف تحقق اه ینمود. در راستا یلتمام عمر تبد یرا به  فرهنگ مطالعه برا یلیها فرهنگ فارغ التحصکتابخانه

استاندارد مناسب  یکحاصل از روش با  یبرآوردها یعدد یجنتا یسهاز مقا یشنهادیروش پ ۀمعموالً قضاوت دربار یقسوابق تحق

حاصل از  یجبه عنوان استاندارد مناسب  با نتا ماریسرش ینا یج، نتا1811 یسرشمار یج. با توجه به محاسبه نتاشودیحاصل م

  .شودیم یسهمقا 1111سال  بینییشپ

شد،  یانطور که باست. همانکردهنفر اعالم 162211 ی،سرشمار یهارا از داده 1811در سال  یرانا یتجمع یرانمرکز آمار ا 

 یتجمع بینییشپ یاست، به عبارتنفر برآوردشده 111111 یینمابااستفاده از روش مدل 1811شهرمراغه در سال  یتجمع

 یخواناست. همآمدهدستبه 1811رشد سالکردن نرخبه لحاظ نمودهستفادها 1811 یسرشمار یهاباوجود آنکه از داده

. و باشدیم یشنهادیپ یهااعتبار روش یبرا یمالک خوب یحاصل از سرشمار یجشده با نتاارئه یهاحاصل از روش یبرآوردها

با آموزش بهتر،  یاو جامعه یفیتبا ک ایهتا کتابخان شودیریزیسال بعد پ 21 یبرا یزیربا دانستن کمبود سرانه، برنامه یدبا

 .یابدتوسعه

  :است یقها شرایط زیر فرم ساختمان را تعیین می کنند که اهداف تحقاز نظر پست مدرن 

 .خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی و اقتصادی افراد که از آن ساختمان استفاده می کنند -1

 . بان ، میدان ، کوچه ، مغازهخصوصیات شهری ، خیا -2

 .شرایطاقلیمی ، رطوبت ، سرما ، گرما ، جنگل ، صحرا -8
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 Event نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان ، نیازهای آنها ، پیش زمینه های ذهنی -1

" The Discourse Or Events " A . A. London 1138 

  
  کتابخانه تاریخچه -8-1

 

ش.، مدرسه دارالفنون در 1281ق./ 1263ش. بـاز می گردد. در  1211کتابخانه بـه آغـاز دهـه  تـاریخچـه تشکیـل مجمـوعـه

ش.( کتابخانه کوچکی در آن مدرسه تأسیس شد و تقدیر چنین 1218ق./1231سال بعد )  12تهـران کار خود را آغاز کرد، و 

بود، هسته اولیه مجموعه کتابخانه ملّی ایـران بود که این مجموعه کوچک در مدرسه ای که به سبک اروپایی، ساخته شده 

ش. رسماً، در تهران، گشایش یافت؛ و یکی از مظاهر تجدد در این کشور به 1816سـال بعـد، در سوم شهریور  18شـود کـه 

 .شمار می رفت

شاعه فرهنگ و ش.، به منظور ا1216ق./ 1811در عهد مظفرالدین شاه که آشنایی ایرانیان با تمدن غرب بیشتر شد، در 

» ش.  1816/1211جمادی الثانی  11تأسیس مـدارس جـدیـد، انجمـن معـارف تهران تشکیل شد. انجمن یک سال بعد، در 

را با مجموعه ای که با کوشش فراوان گردآوری کرده بود، در جنب مدرسه دارالفنون، در محل انجمن، « کتابخانه ملی معارف 

» و « ملیتی » که در نـام ایـن کتابخانه بـه کـار رفتـه، بـه هیچ وجه به معنای « مّلی » ژه تأسیس کرد. نکته مهم اینکه وا

نبـود، بلکـه بیـانگـر آن بـود کـه این کتابخانه هیچ گونه وابستگی به دولت ندارد و مؤسسه ای است غیر انتفاعی « ملی گرایانه 

 .تابخانه عمـومی ایران بدانیم که در تهران تأسیس شدو مردمی از این رو، بی جا نیست اگر آن را نخستیـن ک

 
 1111 –تهران  -ایران  یساختمان کتابخانه مل طرح-8-2

 

به مسابقه نهاد که در این مسابقه طرح  1811در بهار سال  یایران راوزارت مسکن و شهرساز یطرح ساختمان کتابخانه مل 

  : طرح یادشده از این قرار است یاز ویژگیها یم را بدست آورد . برخپارس مقام دو -ارائه شده مهندسین مشاور نقش جهان

کتابخانه  یفضا یقرائت و پژوهش و یک پوشش شفاف که تمام یمخزن بسته کتاب ها، فضاها – یطرح از سه بخش اصل متنن

  .تشکیل شده است -دهد یم یرا در خود جا

  : طرح کوشیده است با الهام از این بیت ناصرخسرو

 " نیش گر به به فرشته که دود از سپس دیو                                        چون زرگدازنده که بر قیر چکابن"

را به دل  ی)به مثابه ثبت دانش( در فرهنگ ایران نزدیک شود . این تصویر که هجوم روشنای "نوشتار"و  "دانش"مفاهیم  به

) مخزن بسته  یطالی یاست که جسم یصورت سطح پیچ و تاب دار سیاه براقسازد، در طرح کتابخانه به  یمطرح م یتاریک

  . نشیند یکتاب ها ( به شکل لوح بر آن م

از ازل  یهست یدربر دارنده سرنوشت کل "لوح محفوظ"در اشکال مختلف خود نماد ثبت اندیشه هاست و در فرهنگ ایران  لوح

آن در زیر  یمخزن بسته کتاب ها در نظر گرفته شده است  و قرارگیر یتا به ابد است و از این رو در طرح ارائه شده این فرم برا

 .کند یم یآن را تداع ودنب "محفوظ"پوشش بزرگ کتابخانه ،  
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 یرانا یکتابخانه مل :2شکل شماره          :کتابخانه ملی ایران1شکل شماره  

        
 یکانسا یعموم کتابخانه-8-8

 

 یرو رضادانشم یرمیرانم یهاد یردل،بهرام ش  یانمشترک آقا کار، 1116 –ژاپن  -کان  یکانسا –ژاپن  یکتابخانه مل طرح

 یماه همکار 6حدود  یبه مدت یرمیرانوارد شد و در شرکت نقش جهان پارس با م یرانبه ا 1811در سال  یردلاست. بهرام ش

ژاپن در شهر در  یکتابخانه مل یطراح یمدت چند پروژه مشترک دارند. این طرح در مسابقه بین الملل ینها در انمود و آن

  . تهیه شده است 1116در سال  یکانسا یشهر دانشگاه

از  یآنهاست . یک یمتفاوت حاصل شده است که فصل مشترک بین آنها نفس هست یبا سه هست یءطرح از ترکیب سه ش ایده

 یدِیگر نیز با هم تضاد دارند :یک یءآید . آن دو ش یدیگر پدید م یءاست که بر اثر تقابل دو ش "یته"، یک  یءاین سه ش

در برابر هم و کشش و  یدر حقیقت دو مکعب اند که بر اثر قرارگیر شیءتیره و سخت . این دو  یشفاف و نرم است و دیگر

 "یته"میان آنها نیز در واقع پیکر آن  یده )پیچ و تاب خورده( تبدیل شده اند و فضامکش دوسویه، از سطح صاف به سطح تابی

  . را به وجود آورده است

مخزن بسته کتاب ها، و مکعب شفاف و نرم که از جنس بلور  یمکعب تیره و سخت که از جنس فوالد است برا ی،نظر کاربرد از

 یکه فقط فضا و نور است، نماد خالقیت یسوم یا همان ته یه است . فضاکتابخانه در نظر گرفته شد یدیگر فضاها یاست برا

  .تصور شود یدهد و جسمیت بخشیدن به آن باید فراتر از عینیت فیزیک میرخ  یاندطشه بشر یاست که بر اثر شکل گیر

  HONORABLE) برگزیده قرار گرفته و تقدیرنامه افتخار یطرح در مسابقه مذکور در زمره طرح ها این

MENSTION) 
  . دریافت داشته است

است . جعبه  یکتار یکیروشن است  یکیجعبه وجود دارد که  2پروژه  ینپروژه وجود دارد. در ا یندر ا یننماد یها جنبه

 یکردپروژه با رو یناست. ا یرها از زاست و ارتباط آن یخال یدو، فضا ینا ینمخزن است. در ب یکروشن قرائت خانه و جعبه تار

 .پروژه بود ینا یمسئول زراح یرشده و رضا دانشم ی( طراحینوار ی)معمار یشنتراس
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    یکانسا ی: کتابخانه عموم1شماره  شکل     یکانسا یکتابخانه عموم :8شماره شکل  

 
 یوژوس کتابخانه-8-1

 

است که  یپروژه رمپ ینا یاصل مطرح نمود. ساختار یوستهبه نام سطح پ یرم  کولهاس بحث 1111رم کولهاس است. سال  کار

رمپ از دل آن شروع  یکمکعب خالص است که  یک. کل پروژه کندیم یو روژه را سازمانده آیدیو باال م چرخدیدور پروژه م

. دهدیم ییرکتابخانه را تغ یفرم کولهاس تعر جاین. اآوردیفضاها به وجود م بینرا  یخاص یوستگیو پ رودیو باال م شودیم

 یکل کتابخانه شامل رمپ کندویم یبدو فضا را ترک ینپروژه ا ینها شامل: مخزن و سالن مطالعه هستند او در اما کتابخانهعمو

 .یستن یگرطبقه د بیهش یاطبقه یچکتاب برداشت و هم مطالعه کرد. پالن ه توانیاست که هم م

 

 اهداف تحقیق -1

 

ها توجه کرد و با به آن یدر طراح یدکه با شودیاف کتابخانه را شامل م،اهد یکتابخانه عموم یطراح یبرا یقاهداف تحق

فرهنگ جامعه را حفظ کرد و به اهداف مورد  یتهو توانیکتابخانه م یدر طراح یخپست مدرن و ورود تار یهااستفاده از آموزه

  .یافتنظر دست 

  
 یعموم یاهداف کتابخانه ها -1-1

 

کنند و به عنوان ساز و کار  ینقش م یفایجامعه ا یعموم یهستند که درفضا  یدولت یراد غنه یک  یعموم یکتابخانه ها   

چند گانه  یهدفها یدارا ینهاد ینکه چن یداستجامعه شناخته شده اند . پ یو اجتماع یفرهنگ یتوسعه  ینددر فرا یاتیح

 : است

به کتابخانه که به عنوان هدف مراجعان  یانم در یدفرهنگ مطالعه مف یشتربسط و گسترش هرچه ب یتالش در راستا -1 

 .است نهاد در نظر گرفته شده ینا یاستگزاریهایدر برنامه ها و س یاصل

 و مضبوطسان اقشار جامعه به منابع مکتوب آ یبه منظور دسترس مساعد یطفراهم آوردن مح-2 

 .یادو اقتص ی،فرهنگی،اجتماعیعلم :یعموم یها یکمک به باال بردن سطح آگاه-3 

  اطالعات یامکانات الزم در جهت استفاده مطلوب از فناور یجادا-4 

 کتابخانه ها یربا سا یگسترش روابط و مبادالت فرهنگ-5 
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 یاز فرهنگ کتابخوان یتدر حما یدر جهت مشارکت مردم یفراهم آوردن رغبت و شوق عموم-6 

 . هافراد جامع یعلم یتوانمد ساز یتو در نها یشخص یرشد و بالندگ یفراهم آوردن فرصت الزم برا-7 

 .  شود یم یدانش تلق یدتبادل دانش در جامعه که امروزه مهمتر از تول یمساعد برا ینهزم یجادا -8 

 .استعداد هاها و یتافراد جامعه و کمک به کشف و پرورش خالقو پژوهش در یقتحق یهروح یتتقو-9 

 .یدارتوسعه پا یو فراهم آوردن بسترمناسب و بروز برا یادگیرندهو  جامعه سالم یریکمک به شکل گ-10 

 . عادت به مطالعه و خواندن  در جامعه یتو تقو یجادا -11 

  
 یکل هدف-1-2

  

 یک توانیخاص بوجود آمده اند، اما برای کتابخانه م یبه هدف یدنها برای رسدارند و هر کدام از آن یها انواع مختلفکتابخانه

 :نظر گرفت که عبارتند ازدر  یسلسله هدف کل

 آموزش -

 یاطالع رسان -

 فراهم آوردن امکانات پژوهش -

 به روح و فکر یدنبخش یتعال -

 وتفنن یحتفر یجادا -

  
 یکتابخانه های عموم یجزئ اهداف-1-8

  

و مطالعه  یبررس تواند مورد یافراد م یازاست که در آن شناخت جامعه بر اساس تنوع اطالعات مورد ن یمکان یکتابخانه عموم

 یدر توسعه فرهنگ تواندیم ینافکار و نظرات عامه با صاحب نطران جامعه است، بنابرا یتالق یمحل ی. کتابخانه عمومیردقرار گ

 یونسکو/ یفالا یانیهجامعه، ب یکدر توسعه فرهنگ در  یهای عمومد. با توجه به نقش کتابخانهینما یفارا ا یجامعه نقش اساس

 :کرده است یفتعر یهای عمومرا برای کتابخانه یرف ز( اهدا1111)

 سطوح؛ یدر تمام یآموزش رسم یزاز آموزش فردی و خودآموزی و ن یتحما -1

 همه قرار دهد؛ یاربرای اطالعات که آن را در اخت یمحل یجادا -2

 ها؛یتبرای توسعه خالق ییهافراهم آوردن فرصت -3

 ی؛خردسال ینان از سناجرا و تقوت عادت مطالعه در کودک -4

 ی؛فرهنگ یتاز هو یتدادن حماو هنری جامعه و شکل یفرهنگ هاییشرفتبر پ یدتأک -5

 و مکان مالقات افراد جامعه؛ یبه عنوان محل عموم یاجتماع ینشب یتتقو -6

مراغه و...  یردارفرهنگ، شه یراثآموزش و پرورش شهرستان، سازمان م ی،پروژه شامل اداره فرهنگ و ارشاد اسالم ینفعانذ

 .باشدیم

 

 یقسؤاالت تحق -1

 

 ینا یاداشت و آخواهد یفرهنگ یتبر هو یریچه تأث یدهپد ینا ینیمبب یدکتابخانه با یمدرن در طراحبا توجه به مفهوم پست -1

 است؟ یمنف یامثبت و  یراتتاث

 ؟کدامند یرانیمتوسط ا یشهرها یبرا یکتابخانه عموم یطراح  یاستانداردها-2
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 یقهای تحقرضیهف -6

 

این چارچوب برای هر یک از سؤاالت این پژوهش، یک فرضیه درنظر گرفته می شود. نخست آنکه مفهوم تصویر شده از  در

دراسناد توسعه شهری شهر مراغه در ابتدا محدود به سیمای کالبدی شهر بوده است. درحالی که این مفهوم  یکتابخانه عموم

مدرن به عنوان عاملی هویت دهنده گسترش یافته است. فرضیه به پست هرهای جدید این شناد طر حدر بستر زمان و در اس

دوم نیز عبارت است از اینکه به نظر می رسد برخالف تجارب معاصر جهانی، در اسناد توسعه شهری مراغه تا کنون راه کارهای 

 .پیش بینی نشده است ینه شهرسازی مفهوم تفسیر شده از کتابخاعملیاتی اثربخشی برای پیاده

 .داشتخواهد یرتأث یفرهنگ یتمفهوم پست مدرن بر هو رسدیبه نظر م-1

 .داشته باشد مثبت خواهد بود یرتأث یفرهنگ یتاگر مفهوم پست مدرن بر هو رسدیبه نظر م-2

 .خواهد بود یداشته باشد منف یرتأث یفرهنگ یترسد اگر مفهوم پست مدرن بر هو یبه نظر م-3

شامل میزان فضاهای کتابخانه، ابعاد و  یرانیمتوسط ا یشهرها یبرا یکتابخانه عموم یطراح یرسد استانداردها یبه نظر م-1

ها(، استاندارد میزها ها، ارتفاع قفسهها، طول قفسهها )عمق قفسهاستانداردهای پیشخوان و برگه دان، استاندارد ابعاد قفسه

 .باشدیشده(، آکوستیک، تهویه مطبوع م یهتوص ییمیزهای طوالنی(، نورپردازی )روشنا  فره،ن 2)میزهای یک نفره، میزهای 

 
 روش تحقیق  -1

 
. در پژوهش حاضر استیدهبه انجام رس یلیتحل -یفیبه صورت توص یکالبد-یای توسعهمطالعه یکپژوهش حاضر به عنوان 

کتابخانه  یبه طراح یکالبد یزیربا برنامه یکتابخانه عموم ینهدر زممعتبر  یااست با استفاده از مطالعات کتابخانهشده یسع

و افکار  هایمشخط یکردها،رو ییپست مدرن، بعد از شناسا یمعمار ینهدر زم چنینشود و همدر شهر مراغه پرداخته یعموم

آن در متن شهر  یراترن و تأثکتابخانه پست مد هاییژگینظری موضوع، به و یاتفکری در قالب ادب یانجر ینا کنندهیتهدا

 یها. دادهشودیذکر شده محاسبه م هایرمولپژوهش با استفاده از ف یپرداخته شود. در روش کم یانجر ینامروزی در دنباله ا

 ینا یاست. جامعه آمارشده یگردآور یماساس مشاهده مستقسالنامه آماری استان آذربایجان شرقی و بر یقپژوهش، از طر ینا

 توجهمراغه( است. با  یو کتابخانه اوحد یطوس یرالدینمراغه )کتابخانه خواجه نص یشهر ی، شامل دو کتابخانه عمومپژوهش

هابا استفاده داده یلو تحل یهقرارگرفت. تجز یانجام نشد و هر دو کتابخانه مورد بررس یریگنمونه ی،به محدود بودن جامعه آمار

 است. انجام شده یفیاز روش آمار توص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب موضوع پژوهش

 جمع آوری ادبیات 
 نظری

 یات نظری معماریادب
 پست مدرن 

 ادبیات نظری
 کتابخانه عمومی  

 جمع آوری داده های مربوط به 
 بحث اصلی 
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل شماره 

 

 ینا یهااست. داده یکالبد -یا.روش پژوهش توسعهشودیمذکرشده محاسبه یهاپژوهش با استفاده از فرمول یدر روش کم

 ینا یآمار. جامعهاستشدهیگردآور یمبراساس مشاهده مستقشرقی ومه آماری استان آذربایجانسالنا یقپژوهش، از طر

( است. با توجه به مراغهیاوحدو کتابخانه طوسییرالدیننصخواجه ابخانه)کت مراغهیشهر یعمومپژوهش، شامل دوکتابخانه

هابا استفاده ازروش داده یلوتحل یهتجزگرفت.قرار یکتابخانه مورد بررسنشدوهر دوانجام یرینمونه گ ی،محدود بودن جامعه آمار

 است.انجام شده یفیتوصارآم

 

 
 هاها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش -1-1

 

برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آماری (توصیفی و استنباطی) استفاده شد. نرم افزار اکسل برای توصیف وتحلیل داده 

 .کار رفت هابه

 

 یلدل ین. به همباشندیفکری بشر م هاییتع دانش و فعالافراد جامعه به مناب یاز ابزارهای دسترس یکی یهای عمومکتابخانه

به  یخدمات رسان یهای عموماستفاده شود. فلسفه وجودی کتابخانه یتیهای جمعاز مولفه یدها بای آنو توسعه یجادبرای ا

اقشار  یدمات به تمامخ یعاز افراد جامعه وجود داشته باشد تا بتوان در توز یکامل ناختش یدبا ینافراد جامعه است، بنابرا

  .جامعه موفق بود

 
  میزان فضاهای کتابخانه1-1-1

 

ها، میزان سطح که در کتابخانه عوامل مؤثر بر تخصیص میزان فضاهای کتابخانه عبارتند از حجم مواد ومتون و بخصوص کتاب 

 .گرددمی ها در سال تعیینکنندو میزان جمعیت کتابخانه که از طریق میزان گردش کتاباشغال می

 .آیدبه دست می IFLA استاندارد VSC فضای مورد نیاز برای محاسبه زیربنای یک کتابخانه طبق فرمولی بنام

                                     (ها/ گردش کتاب 181( + )12/8های نشستن + ها( + )مقدار محلتعداد کتاب / 110)

      .متراست 12/8شود. محل نشستن یک خواننده ع در نظر گرفته میکتاب یک متر مرب 111مثال برای جا دادن 

  
  ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان-1-1-2

 سبکطراحی کتابخانه به 
 پست مدرن 

 دالیل طراحی کتابخانه 
 برنامه ریزی کالبدی کتابخانه پست مدرن

 در شهرمراغه

 دالیل طراحی کتابخانه

 در شهر مراغه
 ویژگی کتابخانه در دوره

 پست مدرن 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

گیرد. کارت جای می 111کشو است و در هر کشو نیز در حدود  6های فهرست معموال به اندازه ارتفاع حداکثر ارتفاع قفسه 

ای از ها مجموعهیز امانت و میز اطالعات مرجع قرار دارند و اغلب در مجاورت آنفهرست معموال در ارتباط مستقیم با م

ها معموال فضایی باز گیری فهرستگیرند. از این رو محل قرارهای مرجع عمومی یا موارد استفاده همگانی نیز قرار میکتاب

ها و پیشخوان بررسی و جستجو کشوها تشکیل های فهرستهایی از قفسهاست که در نزدیک ورودی قرار دارد و بوسیله ردیف

 .شودمتر مربع برآورد می 12های دو طرفه در حدود ردیف قفسه 1است. وسعت چنین محلی برای شده

  
 هاعمق قفسه -استاندارد ابعاد قفسه ها  -1-1-8

 

-281های با عمق توان قفسهمال میمتر هستند و عمیلی 281ها دارای عرضی کمتر از کتاب %11ها حداقل در اغلب کتابخانه 

حویی بیشتری در متر حتی صرفهمیلی 111های دو طرفه با عمق متر را استاندارد کرد. در صورت بکارگیری قفسهمیلی 211

 .آیدفضا به عمل می

اعده تجربی در گوست. طبق یک قمتر جوابمیلی 111تر مورد نظر باشد عمق هایی با ابعاد کمی بزرگچنانچه نگهداری کتاب

 .متر هستندمیلی 81باقیمانده  %1متری و میلی 211ها آن %11متری، میلی 211ها قفسه %31یک کتابخانه 

 
 هاطول قفسه-1-1-1

 

متر بوده است. زیرا که پذیرفته شده بود که چشم خواننده توانایی دربرگرفتن بیش از میلی 1111ها برابر طول استاندارد سال 

 .متر را نیز تایید کردمیلی -2221تر تا ه در یک نگاه ندارد. مطالعات بعدی اندازه بزرگاین انداز

 
 هاارتفاع قفسه -1-1-1

 

ها را کتاب %11ها حداقل گذارد. در اکثر کتابخانهها بر فاصله میان طبقات و در نتیجه تعداد طبقات تاثیر میارتفاع کتاب 

متری مجموعا ارتفاع میلی 111طبقه و یک پاخور  1متر جای داد. به این ترتیب میلی 231توان در طبقات مرکز تا مرکز می

متری با دسترسی آسان قرار میلی 1381آورند که باالترین قفسه در ارتفاع ها به وجود میمتر را برای قفسهمیلی 2121

ترین متر برای مردان است. پایینمیلی 1111ان و متر برای زنمیلی 1811گیرد. در مورد معلولین ارتفاع مناسب و دسترسی می

 .باشدمتری( به درون آن میمیلی 811متری )میلی 231متری است و چهار طبقه میلی 811طبقه در ارتفاع 

  
 استاندارد میزها-1-1-6

 

 .میزها از جمله مهمترین وسائل فضاهای مطالعه هستند 

باشد. این رقم گاهی برای راحتی بیشتر خواننده تا متر میمیلی 611×111یزها میزهای یک نفره: رقم قابل قبول برای این م

 .کنندیابد. اگر چه جذابیت بیشتری دارند ولی جای زیادی اشغال مییک متر نیز افزایش می

د جذابیت چندانی گیرناند ظاهرا برای خوانندگانی که روبروی هم قرار میای که از هم جدا نشدهنفره 2نفره: میزهای  2میزهای 

 .باشدمتر میمیلی 121×111ندارند ولی در صورت قرارگیری در یک سمت ابعاد پیشنهادی 

نفره از بروز شلوغی جلوگیری کرده و در  1نفر را دارند. میزهای  12تا  1میزهای طوالنی: میزهای طوالنی قابلیبت جای دادن 

متر کمتر باشد. فضای جانبی میلی 1211باشند. عرض آنها نباید از یز میپذیر نعین حال نحوه قرارگیری آنها جذاب و انعطاف
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بینی متر فاصله پیشمیلی 1311متر باشد. بین میزهای موازی باید حداقل میلی 111میان خوانندگان نیز الزم است حداقل 

 .شود. در عین حال نباید در انتهای این میزها محلی را برای نشستن در نظر گرفت

  
 نورپردازی -1-1-1

  

نورپردازی باید فضائی راحت برای مطالعه را به وجود آورد. موجب خیرگی و خستگی نشود، میزان گرما را افزایش ندهد و به  

 .جلوه ساختمان بیفزاید، جهت برآوردن موارد ذکر شده دو نوع نور وجود دارد: نور مصنوعی و نور طبیعی

 .نور مصنوعی سقفی استفاده شده استنور پروژه هم از نور طبیعی و هم از 

 :شده یهتوص روشنایی

 211های مطالعه )روزنامه و مجالت) اتاق

 111های امانی) میزهای مطالعه )کتابخانه

 611های مرجع) میزهای مطالعه )کتابخانه

 611ها پیشخوان

 111مخزان بسته 

 611صحافی 

 111های مخزن بندی و اتاقبندی طبقهفهرست

  
  آکوستیک-1-1-3

 

تعیین  (dB) دسیبل 11هیچ استاندارد مشخصی در مورد آکوستیک کتابخانه وجود ندارد اما اغلب حد تراز صداهای داخلی را  

 .کنندمی

  
  تهویه مطبوع -1-1-1

 

یع و اسید باشد و به منظور ایجاد بهترین شرایط برای نگهداری مواد و فنون فضا باید عاری از هر گونه گرد و غبار اعم از گاز، ما 

 پذیر است.دما و رطوبت تحت کنترل باشد، چنین شرایطی تنها با نصب دستگاه کامل تهویه مطبوع امکان

در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش )چگونگی بررسی روایی و پایایی 

 شود )مقاالت غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند(.پرداخته میابزارها( و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 

 

 یافته ها-3

 

 :استبدست آمده یرز یجموجود نتا یهااز محل کتابخانه یدانیطبق برداشت م

موجود طبقه  یمترمربع و فضاها 661کل  یربنایمترمربع و ز181با مساحت کل  یطوس یرالدینکتابخانه خواجه نص-1 

و طبقه اول شامل: بخش مرجع، سالن  یبهداشت یسبخش امانت، سالن قرائت، مخزن،آبدارخانه، نمازخانه، سرو همکف شامل:

 .باشدیبخش کودک م هداشتی،ب یسنمازخانه، سرو ی،قرائت، بخش پژوهش و استان شناس
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طبقه  2و  یدورو 2مترمربع شامل  1811کل  یربنایمترمربع و ز 2611 مراغه با مساحت کل یکتابخانه اوحد-2 

اداره  یسسالن مطالعه، رئ2بخش کودکان، مخزن،  ی،شناسبخش مرجع، بخش استان یفضاها یدارا یانهاو آقابخش خانم

                .باشدیشهرستان، بخش روشندالن م

را در  1811ا ت 1811 یها)نرخ رشد( سال یتمتوسط رشد ساالنه جمع یران،آمده از مرکزآمارابااستفاده از فرمول بدست 

و به منظور  آوریمیمبدست یتجمع بینییششهرمراغه را با فرمول پ 1811موجود سال  یتاست و جمعبدست آمده یرجدول ز

سال بعد با  21 یتوجه کرد. و برا یطیمح یطامکانات و شرا یدبهها، بارفع آن ایبر یابرنامه ینبه کمبودها و تدو ییگوپاسخ

 .یدمطلوب رس یجهبه نت یتافزون جمع

 
 شهرمراغه ونرخ رشد% جمعیت¬ی: سالنامه آمار6جدول

 %نرخ رشد جمعیت شهرمراغه سالنامه آماری

 - 27156 1811 آبان

  166251 1861 آبان

   

 4444 115711 1811 آبان

   

 4 176711 1811 آبان

   

 6455 141161 1831 آبان

   

 1424 126657 1811 آبان

 

با  2نوع یینماسال و مدل 11رشد با نرخ 1نوع یینماو مدل یخطرا با استفاده از سه مدل یشمس 1811موجود  یتجمع

 :استشدهمحاسبه یردر جدول ز آوریمیمسال بدست 21رشد نرخ

 
  یتجمع ینیب یشپ یها: مدل1جدول

 
 %نرخ رشد 1714جمعیت 

 a=170263 156627 مدل خطی

 1.37 171352 سال(11مدل نمایی)

 1.92 175155 سال(21مدل نمایی)

 

 یشترینبا ب 1811سال  یسال را برا 21 یینمامدل یت،بر کاهش جمع یرعواملیبدون در نظرگرفتن تأث ینانهبخوش یدبا د

 یهاشهرمراغه با استفاده از فرمول یرا برا یتو رشدساالنه جمع 1111سال  یتجمع ین. بنابراگیریمیدرنظرم یتجمع

 .استشده آورده یرمحاسبه و در جدول ز یرانمرکزآمارا

 
  1111شهرمراغه سال  یتجمع ینیب یش: پ3جدول

 
 %نرخ رشد 1411جمعیت 

 1416 616712 (سال21)نمایی مدل
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شهرمراغه وکمبود سرانه و مساحت  یعمومبااختصاص مساحت دو کتابخانه 1811سال  یو سرانه موجود شهرمراغه برا

سال بعد با افزون  21کمبود مساحت  یداست پس بامحاسبه شده یررا در جدول ز 1811جود سال مو یتجمع یاستاندارد برا

  .شود یزیرساختن کتابخانه برنامه یشود و براجبران  یتجمع

 
 : مساحت وسرانه کتابخانه شهر مراغه1جدول

 
 محاسبات ردیف

 
 1125 های عمومی شهر مراغههای موجود کتابخانهمجموع مساحت 1

 157177 1811جمعیت موجودسال  6

 64611 1811سرانه موجودسال  7

 6465 سرانه استانداردکتابخانه عمومی 4

 64671 کمبودسرانه 7

 16626 1811مساحت استانداردموجودسال  2

 16774 1811کمبودمساحت سال  5

 616712 1111جمعیت سال  1

 165121 1811نسبت به سال  1111افزون جمعیت شهرمراغه در سال  1

 5761 مساحت افزون جمعیت  16

 15177 1111کمبود مساحت در سال  11

 

 

 1/1111است. شهرمراغه در ارتفاع قرارگرفته یشرق 16/16 یاییو با طول جغراف یشمال 21/81 یاییشهرمراغه با عرض جغراف

 یهاروم یاچهکشور در مشرق در یر شمال غربومرتفع است که د یمنطقه کوهستان یکمراغه  باشدیآزاد م یایاز سطح در یمتر

 ییچا یرودخانه صوف ی. داراباشدی. از لحاظ آب و هوا معتدل و نسبتاً مرطوب متاسکوه سهند قرارگرفته یو بر دامنه جنوب

را  مغول هالکوخان مراغه یالیاست. در زمان استشدهدر گذشته سبب ینمنطقه را به ساکن یندر ا یستکه امکان ز باشدیم

آثار  ینشده و هنوز اکثر اساخته هرش یندر ا باشدیمغول م یکه سبک مخصوص معمار یهابن یخود قرارداد و بعض یتختپا

از  یکیشهر را باغات متعدد مستورنموده و  ین. اطراف اباشدیخاص م یتاهم یدارا ی. شهرمراغه از لحاظ کشاورزاستیباق

تابعه  یکه به مرکز استان و شهرها آسفالتهۀبر جادشهر عالوه ین. اآیدیحساب م و صدور خشکبار کشور به یهمراکز مهم ته

 ینا یتشهر براهم یناز ا یزآهن تهران به تبراست. عبور راهشدهو تهران متصل یزبه تبر یزخط آهن ن یلهبه وس گرددیم تصلم

 النهرینینبه ب یجانراه آذربابه علت قرارگرفتن در سر یهقاجار ۀاست. در دورفراوان داشته یرتأث یشهر مخصوصاً از لحاظ اقتصاد

رصدخانه مراغه  یعنیجهان  یمراکزعلم یناز معتبرتر یکیاست. در زمان هوالکوخان بوده یخاص همیتا یدارا یاتعالو عتبات

 یعنوان اثر به یخیکه در متون مختلف تار باشدیمترمربع م 881به مساحت  یاکتابخانه یساخته شده است که دارا

 .یزاستناچ یاراست و آثار آن بسسابقه بوده یعظمت آن ب کنندکهیادمی

 

  گیریبحث و نتیجه-1
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 یاستانداردمناسب حاصل م یکحاصل ازروش با یبرآورد ها یعدد یجنتا یسهازمقا یشنهادیپ ۀروشمعموالًقضاوت دربار

 ینیب یشحاصل ازپ یجبه عنوان استاندارد مناسب بانتا یرسرشما ینا یج،نتا1811 یسرشمار یجشود.باتوجه به محاسبه نتا

  .شود یم یسهمقا 1111سال

 یاننفراعالم کرده است.همان طور که ب 162211 ی،سرشمار یها رااز داده1811درسال یرانا یتجمع یرانمرکزآمارا 

 یتجمع ینیب یشپ ی،به عبارتبرآوردشده است نفر111111ییبااستفاده از روش مدل نما 1811شهرمراغه در سال  یتشد،جمع

 یبه دست آمده است.هم خوان1811سال کردن نرخ رشد حاظاستفاده نموده به ل 1811 یسرشمار یها باوجودآنکه ازداده

 یم یشنهادیپ یاعتبار روش ها یبرا یمالک خوب یحاصل ازسرشمار یجارئه شده بانتا یها روشحاصل از یهادبرآور

باآموزش  یو جامعه ا یفیتباک یشودتاکتابخانه ا یزیر یسال بعدپ21 یبرا یزی، برنامه رکمبودسرانه یدبادانستنباشد.وبا

 .یابدبهتر،توسعه 

بتواند همگام با توسعه علم و فناوری  یدبا پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطالعات، امروزه جامعه ما با

خالق با مشکالت روبرو شده و  یبا تفکر یماست که بتوان ینا یامروز یمعماربا نمود گذشته در  یبه پیش برود. هدف از طراح

 ید. در جامعه باباشدیم یرپذگیری از دانش جمعی و تولید افکار نو امکانارتباط و بهره برقراری. که با یمها بپردازبه حل آن

ار نو شده و شرایط برای سازندگی در جامعه مهیا شرایطی پدید آید که در بستر آن مغز بیندیشد و تکامل یابد و سبب ساز افک

بخش در جامعه فراهم کرد و با گیری یک محیط آرامرا برای شکل طتوان شرایهای اخالقی میگذاریشود که با افزایش سپرده

ود خواهد شود. زیرا فرصتی برای تفکر کردن وجتر میپیوندهای اجتماعی، شرایط الزم برای بروز خالقیت در جامعه آسان

  .امکان را بوجود آورد ینبا حضور خود ا تواندیداشت. که کتابخانه م

های خالقیت را با ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت ی،کاربرد -یقیتحق یطرح با روش ینا در

ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینهسازمان؛ مثاًل افزایش بهره

 .باشدیم یتدر ارتباط با فرهنگ و هو که یمآورخدمات جدید و غیره بدست
 

 پررنگ( - 12اندازه  - B Nazaninفونت ) منابع
 

 منابع فارسی:

 

  ۀفرهنگیوتوسع یدوم، کتابخانه های عموم یمسالن 1811-1831ی،عل یرانوند،[ب1]

 شهراصفهان.  یدانشگاه یمرکز یدر کتابخانه ها یطراح یاعظم،استانداردها یا،ن یم،افخمر ی،مظفر،اکبر ی،[چشمه سهراب2]

 1811 یت[ سالنامه آماری استان آذربایجان شرقی جمع8]

 نور. یامانتشارات دانشگاه پ ی،شهر یزی، کارگاه برنامه ر1831 یعه،اسماعیل،[ ش1]

 یشرق یجاناستان آذربا یکل یجنتا-یرانمرکزآمارانفوس ومسکن، یعموم یسرشمار-1831[ 1]

 ییژتهران:انتشارات آ ی،شهر یزیبرنامه ر ی، مبان1831فرانک،  ینی،الد یف[س6]

 چاپ دوم  یزد،انتشارات دانشگاه  ی،شهر یاراض یکاربر یزی، برنامه ر1831یاری،کرامت،[ اله ز1]

 چاپ پنجم  یزد،دانشگاه  ی،انتشاراتمنطقه ا زییبرنامه ر ی، اصول و روش ها1836اهلل، یاری،کرامت[ ز3]

 اول ین،چاپعلم نو ی،انتشاراتا یهو ناح یشهر یزیبرنامه ر یاباتاکیدبر، کاربردمدل درجغراف1831 یا،حسن،[ حکمت ن1]

 کشور یعموم ی[نهاد کتابخانه ها11]
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