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پيشگفتار
ســخن از کمبود منابع تخصصی معماری در ایران ســخنی بدیهی و
تكراري اســت .هر چند که دوران سخت و آغازین این عرصه سپری
شــده و با همت اساتی ِد متخصص و اهل قلم در سالهاي اخیر شاهد
انتشار کتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری بودهایم اما هنوز در
مقام مقایســه ،کمبود منابع معماری کتمان ناپذیر مینماید .ازآنجا که
فرصت حضور در یک اثر معماری و درک بیواسطه فضای خلق شده
برای بسیاری از معماران و دانشجویان ناممکن است ،بیشترین شناخت
از یک اثر معماري از طریق مشــاهده تصاویر و دقت در مدارک فنی
آن اثر حاصل خواهدشــد ،اما نحوه استفاده رایج در میان دانشجویان
از تصاویر کتب التین معماری سبب شــده است تا برخی اساتید در
دانشکدهها توجه به این گونه کتب را مانع رشد خالقیت در دانشجویان
بدانند .حال آنکه تنها از طریق این کتب میتوان به دگرگونیها در عرصه
معماری ،به عنوان مثال تفاوتهای معماری ملل گوناگون و تغییرات
معماری در طول زمان ،پیبرد .دگرگونیهایی که بی شــک ریشه در
بسترهای فکری ،فرهنگی و اقلیمی ملل مختلف داشته و در طول زمان
سبب پیدایش سبکها و دورههای متفاوتی گردیدهاند.
مجموعه کتب عملکردهای معماری ،ســعی دارد با معرفی آثار معماری
به تفکیک عملکرد ،گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی معماری
در ایران بردارد .معرفی آثار شــاخص و موفق از یک عملکرد در یک
کتاب این امکان را ایجاد خواهدکرد تا خوانندگان عالوه بر آشــنایی و
مقایسه آثار مشابه ،بتوانند سیر تحوالت این عملکردها را در طول زمان
نیز پیگیری کنند.هر کتاب از این مجموعه شامل دو بخش میباشد؛ در
بخش اول هر کتاب تعداد بیســت پروژه از معماران مختلف ،در حد
امکان به طور کامل معرفی شــده اســت .هر پروژه شامل یک صفحه
متن اصلی است که در آن به معرفی پروژه و معرفی مختصر معمارِ آن
پرداخته شده است .در جهت کوتاه نمودن مطالب در این صفحات از
شرح بدیهیات و نقد و بررسی آثار پرهیز و سعی شده است تا ساختار
متــن نه به صورت صفحات یک کتاب بلکه به شــکل مقاالتی کوتاه
و مجــزا پیرامون هر پروژه تدوین گــردد .در انتهای این صفحات نیز
به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان ســایت اینترنتی و برخی از دیگر
آثار معمار درج شــده اســت .در این بخش سعی بر این بوده است تا
از تصاویر و مدارک با کیفیت باال اســتفاده شــود و در صورت عدم
دســتیابی به چنین مدارکی ،پالنها ،نماها یا مقاطع مجددا ً ترسیم شده
است .مالک انتخاب این بیســت پروژه از میان سایر پروژهها ،معرفی
راهکارها و ایدههای نو در هر عملکرد بوده است و به همین دلیل تنها
به آثار معماران بنام و بینالمللي بسنده نشده است.
در بخش دوم هر کتاب نیز جهت راهنمایی بیشتر خوانندگان تعدادی
پروژه (در این کتاب شصت پروژه) به طور مختصر و اجمالی معرفی
شــده است .همچنین در این بخش سعی شده است تا بر نکات حائز
اهمیت درهرطرح تأکید شود.
«بیمارستان» ،چهارمین کتاب از مجموعه کتب عملکردهای معماری است
که در آن نمونههای متنوعی از انواع این عملکرد در فاصله زمانی  1993تا
 2012میالدی معرفی شدهاند .پیچیدگی روابط عملکردی در بیمارستان از
یکسو ،و اهمیت جنبه های فرمال آن از سوی دیگر موجب شده است تا
بیمارستان یکی از دشوارترین عملکردها در حیطه طراحی معماری گردد.

با توجه به تنوع در انواع فضاهای درمانی در این کتاب سعی شده است تا
بیمارستان هایی در مقیاسهایی مختلف و از کشورهای گوناگون معرفی
شوند .با توجه به کمبود منابع معتبر در خصوص این عملکرد ،مطالب
این کتاب در بازهای طوالنی و از میان تمامی منابع در دسترس گردآوری
شده و بدین ترتیب سعی شدهاست تا شاخصترین بیمارستان هایی که
در دهههای گذشته نظر صاحب نظران را به خود جلب کردهاند معرفی
گردند .بیتردید نگاهی دقیق به تاریخچه و سیر تحوالت این عملکرد در
دهههای گذشته تا به امروز ما را در فهم دقیقتر تغییرات پدید آمده در
تعاریف ،نیازها و دیدگاهها در خصوص فضاهای بهداشتی و درمانی و
همچنین چگونگی پاسخگویی معماران به تغییراتی از این دست ،یاری
میرساند.
انتخاب موضوع «بیمارســتان» برای چهارمین کتاب از این مجموعه با
توجه به فقدان منابع فارســی در این خصوص صورت گرفتهاست و
هر چند که در بسیاری از مجالت تخصصی نمونههایی از این عملکرد
معرفی شدهاســت اما فقدان انســجام و کیفیت این منابع ما را بر آن
داشــت تا کتابی جامع و در حد توقعات امروز دانشجویان و معماران
در دسترس مخاطبین قرارگیرد .از این رو در این کتاب مجموع ًا هشتاد
پروژه از دورههای زمانی مختلف و از سرتاســر دنیا انتخاب و معرفی
گردیدهاست .در این کتاب نیز ســعی شدهاست تا همچون سایر آثار
این مجموعه اولویت با آثار شــاخص و محوریت با ارائه مدارک فنی
کامل باشــد .امید اســت چهارمین کتاب از این مجموعه نیز همچون
سایر آثار به چاپ رسیده مورد استقبال مخاطبین قرارگرفته و راهنمایی
مناسب جهت استفاده متخصصین ،معماران وخصوص ًا دانشجویان رشته
معماری باشد و ایشان نیز با ارسال نظرات خود ما را در بهبود کمی و
کیفی کتبی که از این مجموعه در دست انتشار است یاری رسانند.
پس از چاپ چندین کتاب از این مجموعه و بازنگری و ویرایش برخی
از آنها ،کتاب «بیمارستان» در قالب جدید مجموعه و همچون سایر آثار
ویرایش شــده از این ســری ،گردآوری و به بازار نشر کتب تخصصی
معماری ارائه میگردد .در قالب جدید مجموعه سعی کردهایم تا نه تنها به
اصالح برخی اشکاالت بپردازیم ،بلکه تا جای امکان کاستیهای علمی
کتاب را نیز برطرف سازیم.
بسیار خرســندیم که پس از اســتقبال فراتر از انتظار و رو به افزایش
مخاطبین از این مجموعه کتب ،اکنون و پس از گذشت قریب به هفت
سال از آغاز انتشار این مجموعه ـ که نخستین مجموعه از کتب موضوعی
و عملکردی بوده اســت ـ این موضوع مورد استقبال سایر ناشرین نیز
واقع شده است .انتشارات کتابکده کسری ضمن استقبال از این رویکرد
امیدوار اســت همواره در این عرصه آثــاری جامع ،بهروز و با کیفیتی
متناسب با توقعات خوانندگان در دسترس مخاطبین قرار گیرد.
کتابکده کســری برخود الزم میداند در این فرصت از همکاری کلیه
دوستان و اساتیدی که ما را در گردآوری این مجموعه یاری رساندهاند
کمال سپاسگذاری را داشته باشد.
انتشارات کتابکده کسری
زمستان 1392
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منابع و مآخذ

مقدمــه
خانه هایی برای درمان و خانه های ســامتی مکان هایی برای درمان
رســیدگی به وضعیت درمانی بیماران بودند که با پیشــرفت زمان به
بیمارســتان های مجهز و بزرگ تبدیل شدند و امروزه جزء جدایی نا
پذیر کاربری های شهری هستند.
بناهای درمانی در تمام دنیا در جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف
درمانی بشــر رشد و پیشــرفت روز افزونی داشته است .این بناها که
مطابق با پیشــرفت علم و تکنولوژی روز به بر آوردن خواســته های
بهداشتی و سالمتی بشر کمک کرده است امروزه عالوه بر جنبه های
درمانی به جنبه های رفاهی نیز توجه ویژه ای دارد .رشــد پزشــکی،
جنگ و افزایش جمعیت و دیگر عوامل موجب ساخت بیمارستان ها
به شیوه امروزی بودند .تاریخ پزشکی در ایران بسیار قدیمی تر از تاریخ
ساخت بیمارستان ها در جهان بوده است.
اولین بیمارستان ها در رم و برای درمان بیماران کلوسئوم ساخته شده
است .از آن ارابه هایی برای کمک در جنگ جهانی دوم استفاده شد که
 ambulanceنام داشت از نیمه های قرن  19ساخت فضاهایی برای
درمان بیماران آغاز شد.
اولین نمونه های بیمارســتان در خاورمیانه و آسیا بسیار پیشرفته تر از
بیمارستان های همتای خود در اروپا بودند .فضاهایی در ژاپن و چین
که جنبه تقدس دارند و محیط هایی شــفا بخش محسوب می شوند
تاثیری عمیق بر معماری بیمارستان های اروپایی گذاشتند.
بقراط اولین پزشکی بود که به مشخصات محیطی و تاثیر آن بر سالمتی
انسان توجه کرده اســت .او به ارتباط ویژگی های محیطی و اقلیمی
و تاثیر آن بر ســامتی انســان توجه ویژه دارد و ارتباط بین مردم و
رفتارهای آن ها با موقعیت جغرافیایی و اقلیمی را بررسی می کند.
در قرن  5قبل از میالد در آتن بناهایی ســاخته شدند که توسط ایوان
هایی احاطه شده بودند و کاربری آن ها مراقبت از بیماران بود .بیماران
می توانســتند از درون این ایوان ها معبــد را ببینند و از نور و هوای
مناسب برخوردار شوند .این بنا که در آن تخت ها در یک ردیف طولی
و در کنار دیوار چیده شده بودند از سه جهت بسته و از سمت جنوب
بــاز بودند .باز بودن ایوان جنوبی که رو به شــهر بود موجب دعوت
بیشترین نور ممکن به داخل بود.
 nightingaleکوشــش های زیادی در جهت ســاخت فضاهایی
مناسب بیماران در طول جنگ جهانی دوم کرد .او که در طی جنگ به
خط مقدم جبهه فرســتاده شد تالش زیادی در جهت ساخت فضایی
برای درمان سربازان مجروح نمود .پس از جنگ نیز او کتاب هایی در
مورد پرستاری و بیمارستان نوشت و در آن ها به  5نکته اصلی توجه
نمود :هوای تازه ،آب مناسب ،داروهای مناسب ،پاکیزگی و نور طبیعی.
پس از آن بیمارســتان های زیادی ساخته شــد و همراه با پیشرفت
تکنولــوژی در قرن  20به مســائلی از قبیل پایــداری و انرژی توجه
بیشــتری شد .ســایت ،منظر و طبیعت نیز از دیگر عواملی بودند که
معماران در طراحی بیمارستان به آن توجه می کنند.

نقش جایگاه کنونی معماری فضاهای بیمارستانی:
در گذشته طراحی بیمارستان فقط با هدف مصارف پزشکی و جراحی
بوده است اما امروزه عالوه بر این هدف مهم به فراهم کردن امکانات
رفاهی و توجه به نیاز بیمار و خانواده وی معطوف شده است .مدت
زمان بستری بیمار به طور پیوسته کوتاه تر می شود و عالقه به اتاق های
یک تخته و دو تخته بیشتر است.
امروزه در ورای تمــام نیازهای بیماران و تکنولوژی های مربوطه ،به
اقامت بیماران و خدمات رفاهی مناسبی برای بیماران و خانواده های
آن ها توجه ویژه می شود  .امروزه بیمارستان ها عالوه بر مکانی برای
درمان به جایی برای آرامش و زندگی تبدیل شده .در جهت این هدف
این بناها با طبیعت تلفیق شده و طراحی منظر در آن به صورت جدی
پرداخته شده اســت .کاری که در پروژه  mestreبخوبی میان فضا
و طبیعت تلفیق ایجاد کرده و محیطی مطلوب برای بیماران ایجاد می
کنــد و از طراحی منظر برای درمان روح و ایجاد آرامش برای بیماران
استفاده می کند.
طبیعت از جمله عواملی اســت که موجب ارتقای سطح بیمارستان و
بهبود بیماران می شود .تکنولوژی و بهره گیری از علم روز نیز موجب
پیشرفت روز افزون بیمارستان ها است .امروزه برای طراحی بیمارستان
عالوه بر جنبه های درمانی به جنبه های مراقبتی و آرامش بیماران توجه
ویژه شده است .در کشورهای در حال توسعه تعداد تخت بیمارستان از
تعداد بیماران کمتر است در حالی که این آمار برای کشورهای توسعه
یافته بصورت معکوس رقم می خورد.
دسته بندی انواع فضاهای بیمارستانی :
بیمارستان ها از جنبه های مختلف قابل گروه بندی هستند:
از نظر وظیفه :
آموزشی :یکی از انواع مهم بیمارستان ها است که معموال
در کنار معالجه بیماران به آموزش متخصصین و دانشجویان می پردازد.
غیر آموزشی  :تنها به معالجه و مراقبت بیماران می پردازد.
از نظر مالکیت:
دولتی  :تحت پوشــش ســازمان های دولتی مانند دانشگاه،
دانشگاه علوم پزشکی  ،تامین اجتماعی و ارتش.
خصوصی :توســط چند ســرمایه دار یا یک ارگان خصوصی
تاسیس می شود
خیریه  :توسط سازمان خیریه یا افراد خیر برگزار می شود.
از نظر تخصص:
عمومــی :دارای تمــام بخش های عمومی داخلی جراحی
کودکان و زایمان.
تخصصی :نوع خاصی از بیماری ها مثل بیمارستان تخصصی
چشم و یا اطفال
از نظر موقعیت:
ناحیه ای :دارای بخش های داخلی و جراحی عمومی

منطقه ای :دارای بخش های بیشــتر و تخصصی تر مانند بخش
زنان و اطفال است
از نظر مدت اقامت بیمار:
بیمارستان حاد :که برای بیماران با طول مدت درمان کوتاه
بیمارســتان مزمن :برای بیمارانی مانند سرطانی ها که طول دوره
درمان بلند مدت را باید در یک مکان بگذرانند.
زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی فضاهای بیمارستانی:
به طور کلی بیمارستان ها دارای سه قسمت عمومی ،کلینیک و کارکنان
هستند و طرح تعداد و مساحت هر فضا در طراحی بیمارستان و بخش
ها بستگی به شرایط محلی و تجهیزات و کارکنان و ...دارد.
واحد های مراقبــت و اتاق بیماران و تعداد و چگونگی کیفیت آن از
جمله عواملی است که در سطح بندی بیمارستان موثر است.
موقعیت بنا :
باید به گونه ای باشــد که در آینده نیز احتمال گســترش بنا در آینده
وجود داشته باشد و در پیرامون آن از مکان هایی که موجب آلودگی
می شود پرهیز شود.
نور و جهت:
بهترین جهت برای اتاق درمان و جراحی بین شــمال غربی و شمال
شــرقی است .بخش پرستاری در جهت جنوب به جنوب شرقی فضا
است تا بتواند از آفتاب صبحگاهی برخوردار شود و نور آفتاب موجب
مزاحمت بیمار نشــود .برخی از مقررات بیمارستانی حکم می کنند تا
بیمار در معرض نور مستقیم خورشید نباشد و این دلیلی برای ساخت
اتاق های بیمارستان در جهت شمال است.
مکان قرار گیری بیماران ســرپایی مهم است که در این مورد جدایی
مسیر بیماران سرپایی و بیماران بستری شونده مورد نظر است .با این
حال راه دسترســی به دپارتمان های پرتو xو جراحی بایستی نزدیک
باشد .در بخش بیماران سرپایی به اتاق های انتظار بزرگتر و اتاق های
درمان بیشتر نیاز است.
راهــرو ها ،در ها و پله ها و دیگر فضاهایی که در این بناها موجودند
همگی با شــرایط ویژه و استاندارد های کشوری و بین المللی ساخته
می شوند.
اتاق  :یکی از عناصر اصلی در بیمارســتان اتاق های آن اســت این
اتاق ها که به صورت  1و  2و  3و  4تخته طراحی می شــوند معموال
مقیاسی برای اندازه گیری بزرگی بیمارستان است.اتاق های یک تخته و
خصوصی هر روزه طرفداران بیشتری پیدا می کند اما اتاق های  4خته
اقصادی تر اســت و چون در آن یک پرستار می تواند مراقبت  4بیمار
را بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی داشته باشد کاربرد بیشتری دارد.
اما در هر صورت در هر بیمارستان بهتر است ترکیبی از هر  4مدل اتاق
وجود داشته باشد .ترکیب اتاق ها در کنار هم به چیدمانی برای بخش
بستری می انجامد .این بخش که در تمام بیمارستان ها با توجه خاصی
رو برو است به نور و هوای تازه نیازمند است .این بخش در بیمارستان
های مختلف به هندسه های گوناگون می انجامد .در بیمارستان های
 Agathariedو  Kemptonفرمی مشــابه در قسمت بستری دارد
که در فرمی با حیاط های مرکزی طراحی شده است .بخش بستری در
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خطی است .فرم بخش بســتری خود می تواند ایده ای برای طراحی
بیمارســتان باشــد .طراحی منظر و ارتباط بنا با طبیعت و نقش ایجاد
خاطره در یک بیمارســتان می تواند از دیگر عوامل ایجاد خالقیت در
بنا باشد.
اتاق جراحی  :این اتــاق همراه با اتاق های مجاور خود که ملزومات
جراحــی را ایجاد می کنند باید به گونه ای طراحی شــود تا هر چه
بیشــتر به شــکل مربع نزدیک گردد و کار در هر سمت تخت بیمار
امکان پذیر باشد.این اتاق ها می توانند یکسان باشند تا در مواقع لزوم
حداکثر انعطاف پذیری را داشــته باشند.نور طبیعی در این اتاق از نظر
روانشــناختی دارای امتیاز خاصی است که جلوگیری از آن تقریبا غیر
ممکن است .مگر در مواردی مثل عمل چشم که باید کامال در محیط
تاریک انجام شــود .اتاق های شستشو و بیهوشی و ترخیص بیهوشی
و اشیاء استریل از جمله کاربری های اطراف اتاق جراحی را تشکیل
می دهد.
مقیاس:
واحد ســنجش مقیاس بیمارستان را بخش های تشکیل دهنده آن و
تعداد تخت ها تشکیل می دهد .معموال بیمارستان های استاندارد بین
 600تا  1000تخت را در خود جای می دهد.
تعــداد اتاق ها و تخت ها و مدت زمــان اقامت بیماران در اتاق ها بر
اساس نوع بیمارستان و میزان توسعه کشور ها و تخصصی یا عمومی
بودن آن مورد توجه قرار می گیرد.
ساختار پالن:
پالن بیمارســتان بطور کلی به  2بخش بســتری و درمانی تقسیم می
شود البته بخش های تاسیســاتی نیز بخش مهمی را از بیمارستان
در بر می گیرد .این ساختار که از عوامل مهم طراحی بیمارستان است
ارتباط مناسب بین بخش درمان و استراحت بیمار را ایجاد می کند .در
این ســاختار دسترسی ساده و راحت به بخش های مختلف درمانی و
خوانایی پالن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
منظر:
امروزه طراحی منظر اطراف و گاه کشاندن طبیعت به درون بیمارستان
مانند آنچه در بیمارستان  MESTREاتفاق می افتد جزیی از ساخت
بیمارستان محسوب می شود .در قرن حاظر برای ایجاد فضایی مطلوب
برای آرامش بیماران منظر یکی از اجزای اصلی را در طراحی بیمارستان
تشــکیل می دهد .طبیعت و ارتباط بــا آن چه مصنوعی و چه بکر و
دســت نخورده می تواند با ترکیب با بخش بستری به ایجاد محیطی
مطلوب بیانجامد.
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