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 پیشگفتار
 شيرازة دين که در جهان بر پاشيد "

 بنياد حيات در زمين درپاشيد
 دريا آلوده هوا و آب و کوه و

 1" در کان وجود زندگان در پاشيد
.. به نظر و. يموسياکتترسکانيت مدرن، ديي چون مدرن، پسمختلف از آغاز تا به اکنون، سبکها يسبک ها رواج

دست به  دم با آنمر که ي، بلکه به مسائلي، نه تنها به مسائل معماريه پردازان معماريرساند که نظر يم
را  فته است که آنن نريز با د کامالًينکه بارقة اميبر ا يوجود دارد مبن يما عالئمبان اند، پشت کرده اند. ايگر
 تاس يداريد مفهوم پاين امر جديدانست. و ا يياخالق و ادب حرفه گرا يروزيتوان پ يم

 ار به کار رفته است. امروزه،ي، بس1973سال  يو پس از بحران نفت يالديم 70دار از اواسط دهه يواژه توسعه پا
 ياست. سازمان ها و نهادها ين الملليج در سطح بيار مهم و رايبس ياز بحث ها يکيدار، يبحث توسعه پا

 2ن امر هستند . يل در ايدخ ين ارگان هاين سازمان ملل از مهم تريست در جهان و هم چنيط زيطرفدار مح
د در جهان يدقابل تج ريغ منابع يکيدار در ابتدا مربوط به دو مبحث عمده بوده است، يدر واقع، بحث توسعه پا

 ن.يکره زم يست و آلودگيط زيمح يبحث آلودگ يگريد  يليمثل منابع فس
وده ر جهان بر دداين عوامل مطرح شدن بحث توسعه پاين و مهم ترين دو عامل، نخستيتوان گفت که ا يم

شناسان و کاروده ورح بيز مطن يو شهرساز يرشته ها و من جمله معمار ين مقوله در تمامياند، اما اکنون، ا
، هن مقاليهدف ا ند.باش ين مفهوم در رشته خاص خود مين اييف و تبيدست اندرکاران هر رشته، در صدد تعر

 است. معماري و نمونه هايي با اين مفاهيم دار دريم توسعه پايمفاه يبررس
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ا جهان ر يعماروز افزون من بحث به صورت ريابد، که دامنه اثرات اي يازآن جهت ضرورت م ين بررسيا
 يتاثر ممز يرا ن شورک يمعمار يطراح يده هاياز آن، تفکرات و ا يناش ير قرار داده و امواج فکريتحت تاث

 سازد.
ان يت و جرارتباطا يردنوسعه باور نکير، تکشور در دو قرن اخ يو فرهنگ يبا توجه به تجارب و مبادالت علم

 يل ملبا مسائ زمانشدن روز افزون مسائل، ضرورت دارد هم يو جهان ر مفهوم مکانييع اطالعات، و تغيسر
قد و نشناخت،  قيرطرد و تا از يا با دقت مورد مطالعه قرار گيدن يفرهنگ يموضوعات مطرح در مجامع علم

 يراملو ف يمل و بعدهمزمان در د يل جهانياص يافته هايخود و  يفکر يفرهنگ ير غنيبر ذخا يت متکيخالق
 ت بطور موثر مشارکت کرد.ينده خود و بشريآ يريگدر شکل 

قرار داده  ريحت تأثز تيجامعه ما ران يو عمل يفکر ين مفهوم، فضاياز ا يناش يو فرهنگ يامروزه اثرات فکر
 يمفهوم ياگر به فضاود. ز برخوردار شين يشتريرسد نفوذ و اثرات آن به مرور زمان از گسترش ب يو به نظر م

 شود: يمطرح م يم سواالت چندين اصالح باز گرديا د بخش و جاذبيام
 ط ويمح يحاً در حوزه طراو مخصوص يمختلف معرفت ين اصطالح در حوزه هايق ايو مفهوم دق يمعن -1

 ست؟يچ يمعمار
 ن نگرش کدام است؟ين ايش و مراحل تکويدايعلل پ -2
عنوان  به يغرب جامعه يفرهنگ يماعاجت يادو ابعاد اقتص ي، فلسفيفکر يان هاين مفهوم با بيرابطه ا -3

 خواستگاه آن چگونه است؟
 است؟ مطرح ييدگاه هاين موضوع چه ديدر رابطه با ا -4
 آن کدام است. يهايژگيست، ويچ« داريپا يا طراحيو  يمعمار»منظور از  -5
 ن مفهوم و نگرش قابل تصور استيا يبرا ينده ايچه آ -6

مفهوم  نيه با اک يياهشود. در فصل دوم کلمات و واژه  يه پرداخته مين نظريش ايدايدر فصل اول به علل پ
حب نظران ز طرف صاه اف ارائه شديتعار يرندو در فصل سوم به بررسيگ يقرار م يروند مورد بررس يبه کار م

نجام شده ا ينيد ياش هن و چالين مفهوم با ديشود. فصل چهارم رابطة ا يپرداخته م يداريو ابعاد مختلف پا
 يارديجاد پاين اکه متضم ي. و در فصل پنجم به اصول معماردهد يقرار م يمورد بررس را آن يدر راستا

قرار  يرسمورد بر داريپا ياز معمار يران به عنوان نموديا يريکو ياست پرداخته شده و در فصل ششم معمار
الزم د شد. ائه خواهار قين تحقيج ايشود. و سپس نتا يسه ميگر از نقاط مختلف جهان مقايگرفته و با آثار د

هري صرف ايداري شحث پبه تذکر است که با توجه به گسترده بودن مطالب  در اين رساله  از پرداختن به مب
 نظر شده است.

در توضيح عکس هاي آورده شده در روي جلد بايد گفت که  با توجه به نتيجه اين رساله ،که ما خود داراي 
هستيم، عکس هايي انتخاب شده است که  گوشه اي از اين نبوغ ايراني را نشان مي معماري اي غني و پايدار 
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مروری بر روند  پایداراری و تاریخچه شکل گیری ایده-1

 تکامل آن

ان يپا است که در يدار و سنتزير مجموعه مقوله توسعه پايم در واقع زيشنو ين روزها درباره آن ميکه ا يزيآن چ
انه دوران سنت، به يجو يتاس يها يژگيشه و عمل، با ويفراوان در اند ي، در امتداد کنش هايالديهزاره دوم م

ر تفکر نقادانه و يد طبعاً در مسين ديد. ايرا عرضه نما ييرود تا در مطلع هزاره سوم راه کارها يدست آمده و م
 4ته شکل گرفته است. يانسان مدارانه مدرن

اعادالنه ن يقتصادا. ياسي، مانند جنگ، استعمار و مناسبات سياز موارد تعمد يد جدايران تمدن جدابعاد بح
ش نبه جه اول بمرحل جاد کرد که دريعت و توسعه ايمخصوصاً در رابطه با طب يگرياد ديمشکالت ناخواسته ز

 منجر شد.« داريپا»به مطرح شدن نگرش  يو در مرحله بعد« يکياکولوژ»
والتي که با رنسانس )اوايل قرن چهارده تا سده شانزدهم( به عنوان شيوه تفکر و زندگي جديد آغاز، و در طول پنج زنجير تح"

قرن تحول بي وقفه تا اوايل قرن بيستم ادامه يافت، مناسبات فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي جديدي را در جوامع غربي 
عميقاً، مباني فکري فرهنگي و مناسبات اجتماعي، اقتصادي سياسي جوامع ديگر  بوجود آورد. گسترش اين نگرش در سطح جهاني،

ن يد در ايدار را بايپا يتوسعه و معمار يشه هاي. ر5"متحول کرده است را به چالش کشيده جوامع انساني را عميقاً متاثر و
 تحوالت جستجو کرد.

ل ينسبت به مسا يتازه ا يآگاه يد منطقجه رشيتوان نت يرا م 1970در دهه  يداريمفهوم پابطور کلي "
دهه  يطيست محيز يچون نهضت ها ير عوامليست و توسعه دانست که به نوبه خود تحت تأثيط زيمح يجهان
ست و توسعه يط زين کنفرانس سازمان ملل در مورد محيرشد، و اول يت هاير محدودينظ يي، انتشار کتاب ها60

 6"ده بود ،دانست.در استکهلم برگزار ش 1972که در سال 
 در زير به تقسيم بندي دهه هاي تکامل اين جنبش مي پردازيم:

 
 

 :60دهه -1-2
در باب سم  يقاتيتحق يد. ويف گرديبه کوشش خانم راشل کارسون تال« بهار خاموش»: کتاب 1962

 ييايميش يانجام داده و مشاهده نمود که آفت کش ها يامراض مسر ييو شناسا ي، بوم شناسيشناس
قات به صدمات وارده به ين تحقيط و سالمت مردم هستند. ايدر مح يجاد اثرات فاجعه باريدر حال ا يکشاورز
 يست خصوصاً توسط کشاورزيط زيب کننده محيپرداخته و به عوامل تخر يو سالمت انسان ياهيگ يگونه ها

 7.قرار داد يگردد را مورد بررس يط ميب محيکه سبب تخر

                                                 
مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و 41-40، ش 13مجله آبادي ،سال ،"معمای پایدار،"(1382احمدي، فرهاد،)- 4

 94ص -شهرسازي
 97،انتشارات آموزش انقالب اسالمي ،تهران،ص 5ترجمه صفدر تقي زاده و ابوطالب صارمي،جلد ،تاریخ تمدندورانت،ويل،- 5
مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي ،4،مجله آبادي،سال اول،شماره "کنکاشی پیرامون مفاهیم و تجارب معمای پایدار"(،1371فرزانه،)سفاليي،- 6

 62ص -شهرسازيشهرسازي و معماري وزارت مسکن و 
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 يطيمح يابهيآس يبرا يحقوق يافتن راه حلهايبه منظور  (EDF)ط ياز مح تي: صندوق  حما1697
 ل شد.يتشک

ه افظت از گون، محيطيب محيبه عنوان سازمان مدافع ممانعت از تخر (FOE)ن ي: دوستداران زم1969
 شکل گرفت يريم گيو نقش شهروندان در تصم يستيز يها

 : 70دهه ی -1-3
را به   June5thخرداد  15ست صورت گرفته بود، روز يط زيحکه بر م ييب هايل تخريبه دل:1970

 ود.ش يزار مبرگ ط در سراسر جهانيدرباره مح ي، و در قالب نشست آموزش ملين نامگذاريعنوان روز زم
ان يم يپارچگکيجاد ياز متخصصان انجام گرفت که خواهان ا يات گروهيکس توسط هيگزارش فون:1971

 د.توسعه شدن يط و راهبردهايمح

 يارد که افرادد ي، اظهار ميو توسعه اقتصاد يسازمان همکار OECDقانون مجازات آلوده کنندگان، -

 .آن هستند يکنند، ملزم به پرداخت خسارت و بها يط ميکه اقدام به آلوده کردن مح

ر يد تاثردر مو يدج يرهاه هشدايرا نوشتند. کتاب بر پا« نيک زميتنها »رنه دوبوس و باربارا وارد کتاب -

ورد مشترک در مجه ن تويدارد که ا ينانه اظهار مين حال خوشبيست کره است، و در عيت انسان بر زيفعال
 .مشترک رهنمون سازد  ينده ايساخت آ يتواند بشر را به سو ين ميزم

 رگزار شد.بدر سوئد، استکهلم  (UNEP)ست انسان يط زيکنفرانس سازمان ملل در مورد مح :1972
جه يتنن در يا د، ويدمبذول گر يتوجه خاص يدار به مسئله انرژيمباحث توسعه پا يتکامل به سودر  :1973

ل يف اسرائز طراعضو اوپک در مقابل اعتراض به شروع جنگ  يم نفت توسط کشورهايبود که از تحر يشوک
 د.ياعمال گرد
ردن رتبط کبه منظور م (Human Habitat)ط ياسکان بشر و مح يش جهانين هماي: نخست1976

 د.يل گرديتشک يانسان يط و سکونتگاههايمح
له يه وستان بکاشت درخ يه ين جنبش بر پايا آغاز به کار کرد. ايد سبز در کن: جنبش کمربن1997

 شکل گرفت ييابان زدايدر جهت ب يمشارکت اجتماع
ب واقع در شمال غر Brittanyدر سواحل  Amoso cadiz: نشت نفت از نفتکش شرکت 1978

 جاد نموديا يرانسه، که به صورت گسترده آلوده گف
 رفته شد.يهوا پذ يدر ارتباط با آلودگ يمعاهده بلند مدت فرامرز: 1979

 80دهه ی -1-4
به « داريتوسعه پا يبه سو»منتشر شد. فصل  IUCNتوسط « حفاظت يراهبرد جهان»ه ينشر: 1980

 در يتماعاج يعدالت يت و بيجمع افزايشر،همچون: فق يستيز يط هايب محيدر تخر يعوامل اصل يمعرف
 يعدالت يب جبران يابر نينو ين المللين گزارش به دنبال راهبرد توسعه بيپرداخت. ا يه داريسرما ينظام ها
 ها بود.

نتشر مر اروپا دآن  ويواکتيراد يد مواد سميل، که انفجار شديچرنوب يروگاه هسته اي: سانحه در ن1986
 ديگرد

ط و توسعه و ارتباط آن با اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و يدر مورد مح يون جهانيسيم: گزارش ک1987
 ير سوئد خانم برتلند به صورت نقطه عطفي، توسط نخست وزيجهان يز راه حل هايو ن يطيمح يامدهايپ



 

 

 

 يادار را بريبحث توسعه پا يد. ويا گزارش برانتلند مطرح گردي« مشترک ما ءندهيآ»د که به نام يمطرح گرد
 ن بار به صورت کامالً شناخته شده امروز مطرح نمودياول

 90دهه ی -1-5
 وف استمعر IISDشد که به  يانگذاريدار در کانادا بنيتوسعه پا ين الملليسازمان ب:1990
ل کنترل ر قابيماهها دچار اتش غ يت برايان جنگ عراق و کويت در جريصدها چاه نفت در کو: 1991

 انه شديا در منطقه خاورميد هوا و دريشد يآلودگن باعث يد و همچنيگرد
 يغ ميلدار تبياوسعه پتدار که حفاظت از منافع کار را در جهت ارتقاء يتوسعه پا يکار برا يشورا: 1992

 دهد. يه را انتشار مير روييه تغيکند، و نشر
 UNCDت البامط يريگيدار به منظور پيون سازمان ملل درباره توسعه پايسين نشست کمي: اول1993

 ن دول برگزار شد.يب يريم گيکردن توان تصم ييو عقال يش مشارکت جهانيافزا
، يطيمح ر، عدالتق بشان حقويم يوستگيان را به هم پيه، توجه جهانيجريوا در ني: اعدام کن سارو و1995

 معطوف کرد. يت و رشد اقتصاديامن
شر تننده مان مي. آمان .. يهالحت عنوان جنگت يدار، گزارشيجنگلها و توسعه پا يون جهانيسي: کم1999

 کرد.

آغاز  يداريپا ينه يدر زم يجهان يتالشها يريگيپ يبرا يداريپا يبرا يجهان ين راهنمايانتشار نخست-

رهنمود به  ي هيارا يبرا يکه به شکل ابزار DowJones يداريپا يبه کار کرد. معروف به شاخص گروه
 يمل معنند، ک يت ميرا رعا يطيمح يداريکه اصول پا يسودآور يهاافتن شرکت يه گذاران جهت يسرما
 کند.

 21قرن -1-6
ر آن با دهان که جرهبران  يين گردهمايت هزاران سران در سازمان ملل، به عنوان بزرگترسنش:   2000
 بي، تخريوادسي، امراض، بير به منظور مبارزه با فقر، گرسنگيسنجش پذ يمشخص و اهداف يافق زمان

 ابد.يحقق ت 2015ست تا سال يبا يض از زنان توافق شد. اهداف توسعه هزاره ميط و رفع تبعيمح
ن داد. ايپا ياداقتص ييکا، به عصر رشد و شکوفايو پنتاگو در امر يتجارت جهان يحمله به برج ها: 2001
 و شوک شدند. يو بورس دچار سردرگم ياقتصاد يشرکت ها
، يوبجن ياقين نشست، در آفرياول ي، ده سال بعد از برگزاردار کشورهايمجمع توسعه پا: 2002

 ژوهانسبورگ، برگزار شد.
افته يمختلف توسعه  ين قانون، کشورهايباالجبار به اجرا گذاشته شد. به موجب ا« وتويمان کيپ»: 2005

پاک  توسعه يز مشارکت در ساخت راهکارهايو ن يگلخانه ا يملزم به شرکت در روند کاهش انتشار گازها
 8در حال توسعه شدند.  يکشورها يبرا

 جمعبندی
م ين ياسيا سي، و ي، اقتصادي، اجتماعيعين فصل مشاهده شد، بحران ها و معضالت گوناگون طبيچنانچه در ا

ن يفا نموده اند. ايدار ايرا در روند تکامل عصر توسعه پا ين کشورها هر کدام سهم مهمير و در بياخ نقر
نمود، و هر کدام حاصل ده ها  يمشخص و طبقه بند يا قدم تکامليدر حدود هفت مرحله  توان ياتفاقات را م
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ر ين اتفاقات و مراحل، تاثياتفاق افتاده اند. هر کدام از ا يب زمانيبه ترت يا صدها واقعه مهم بوده و تا حدوديو 
به  يماتيجه اقدامات و تصميداشته، و در نت ي و معماريشهر يو طراح يزيبرنامه ر يدگاه هايبر د ييبه سزا

صورت گرفته است. داريپا يشهر و بنا يسو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واژه شناسی-2
 واژه شناسی انگلیسی-2-1

 ي)به معنا tinereن به باال( و يياز پا ي)به معنا susو از دو جز  sustinereن يشه التياز ر sustainفعل 
ن يبه کار گرفته شده است، ا يسيدر زبان انگل يالديم 1290 يل شده و از سالن( تشکنگه داشتن، حفظ کرد

ط يف شرايدر توص Sustainableخته است و صفت يو تداوم آم يبانيت، پشتيحما»ل ياز قب يميفعل با مفاه
همچنان ن معاش، يا تاميا به واسطه کمک يقرار گرفته  يبانيرود که مورد پشت يبه کار م يزيا چيحالت و 

د آن يم و شکل جد 1400را به حدود  sustainableو در لغت نامه آکسفورد واژه 9افته است.يتداوم 
sustainability  م مرتبط دانسته است. 1611را به 

 اژه شناسی فارسیو-2-2
ب، استوار، استقامت پايا، پاينده، در فارسي کلمات: جاويدان، ماندني، ثابت، باثبات، مقاوم، مداوم، دائم، بادوام، باقي، برقرار، قال "

 10" ا پايدار است.نپابرجا، و ماندگار به کار گرفته شده که از همه متداول تر کلمه پايدار و 
 يداريز پاين نيمع يآورده است. در فرهنگ سخن و فرهنگ فارس يبادوام و ماندن يرا به معنا يداريدهخدا پا

کردن و از خود استقامت نشان دادن  يداريپا يبه معنا« شيپا»دار بودن و مقاومت، از مصدر يبه مفهوم پا
 11و مقاومت کننده  يشگيثبات، هم يان شده است: دارايب ين معانيز اين يداريصفت پا يبرا .آمده است

قرنها  يطن واژه يز اا يگريو اشکال د يشده، و معان يبه کار گرفته م يقانون ينه هايدر زم يداريواژه پا
ت يشتن، حماه نگه دازند رود؛ يبه کار م يبا سه معن يدارير واژه پايکن تنها در چند دهه اخيلوجود داشته، 

ل وان معادعن که به يدارين واژه پايبنابرا.دا کندينده تداوم پيتواند در آ يکردن، و آنچه که م
sustainability ه واژ ينا. معاردده يآن است و بر حفظ و ثبات تک يامروز يانتخاب شده است فاقد معنا

 ابد.يم داوتنده يتواند در آ يز مدنظر است عبارت است از: انچه که مين بحث نيکه در ا يداريپا
 12باشد. يدوام، گذرا، کم تحمل م يفوق، ب يدر مقابل معان« unsustainable»دار يکلمه ناپا
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 ابعاد پایداری-3
 تعریف توسعه پایدار-3-1

وسعه پايدار ارايه نشده است. تعريفي که بيش از همه مورد استفاده قرار گرفته است، تعريف متاسفانه تاکنون تعريف جامعي از ت"
آن نوع توسعه اي که بتواند نيازهاي کنوني را بدون از دست دادن توانايي هاي نسل هاي آينده در  "کميسيون براندتلند است:

بودن « انسان محوري»انتقاد قرار گرفته است. يکي از جهت . ليکن اين تعريف از سه جهت مورد "تامين نيازهايشان تامين کند

. آن و ديگري به خاطر مشکل تعريف کردن نيازها وباالخره به خاطر عدم ارايه راه حل هاي عملي و اجرايي جهت تحقق آن
"13 

د آن دارن فيتعر در يه سعک ييدگاههايار متعدد و متنوع، و مرتبط با ديدار بسيتوسعه پا يف ارائه شده برايتعار
ن آف کننده يعرتجوامع  يکه افراد و گروهها يزانيف به مين تعاريتوان اظهار داشت که ا ياست لذا م

رائه شده است مفهوم ا ي ايندر اينجا به تعاريفي که توسط تني چند از محققان براباشند.  يداند، متنوع معدمت
 مي پردازيم:

به معني ارايه راه حل هايي در مقابل « توسعه پايدار»مفهوم "(:دانشگاه آزاد يئت علميعضو ه-دکترا يدانشجوفرزانه سفاليي)

الگوهاي سنتي کالبدي، اجتماعي و اقتصادي توسعه مي باشد که بتواند از بروز مسايلي همچون نابودي منابع طبيعي، تخريب 

 14". ت زندگي انسان ها جلوگيري کنداکوسيستم ها، آلودگي، افزايش بي رويه جمعيت، رواج بي عدالتي و پايين آمدن کيفي
تغييراتي که با توجه به معيارهاي زيست اقليمي و پايداري پديد مي آيند، هر روز اهميت بيشتري مي "محمد رضا جودت:

يابند، سخن از پايداري در معماري را مي توان به تصور و طراحي ساخت و سازهاي آينده تعبير کرد. آن هم نه تنها با پايداري 
توان  که مي زيکي ساختمان، بلکه با پايداري و حفظ اين سياره و منابع انرژي آن. بدين ترتيب اين گونه به نظر مي رسدفي

پايداري را بر پايه الگويي تصور کرد که در آن، مواد و منابع در دسترس بيش از هدر دادن يا ناديده گرفتنشان، با کارآيي بيشتري 
الصه ، منظور از بوم شناسي ساختمان اين است که بر قابليت ساختمان براي تلفيق عوامل محيطي به کار گرفته شوند. به طور خ

 15"و جوي و تبديل آنها به کيفيت هاي فضايي و آسايش و فرم، تمرکز گردد.

دي توسعه پايدار به معني ارائه راه حل هايي در مقابل الگوهاي فاني کالبدي،اجتماعي واقتصا"دکتر سيد مجيد مفيدي:

توسعه مي باشد که بتواند از بروز مسايلي همچون نابودي منابع طبيعي،تخريب سامانه هاي زيستي ،آلودگي جهاني تغيير 
 16"اقليم،افزايش بي رويه جمعيت ،بي عدالتي و پايين آمدن کيفيت زندگي انسانها جلوگيري کند.

معرفي نمود. اين « برنامه ريزي و طراحي پايدار»ان انقالب محيطي در معماري و طراحي خود را با عنو"دکتر خان محمدي:

طراحي با « »طراحي اکولوژيکي« »طراحي با حساسيت ها محيطي« »معماري سبز»مفهوم در قالب کلمات متعددي مطرح شد: 
ه ناميده مي شود. شامل طراحي محيط مصنوعي است ک« پايدار »صرف نظر از نام آنچه که از ديدگاه اين طراحان « طبيعت

 17"کند. رابطه سمبليک، با محيط اطراف طرح، و نيز محيطي که مواد طراحي از آن منشاء گرفته اند برقرار مي
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 5،ص 14مجله معماي ايران،دوره چهارم،شماره ،"معمای و طراحی پایدار"(،1382جودت،محمد رضا،)- 15
همايش بين المللي بهينه سازي مصرف سوخت در مجموعه مقاالت سومين -"مفهوم معمای پایدار"،( "3821)_-مونا-آذربايجاني-مجيد-مفيدي- 16
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خلق محيط انسان ساخت و مديريت متعهدانة آن بر مبناي اصول بوم سازگاري و بازدهي منابع اين ":1994ي برت، چارلز ک

، ارتقاء و بهبود شرايط محيط طبيعي و کمينه آسيب هاي بوم شناختي اصل عبارتند از: کمينه کردن مصرف منابع تجديد ناپذير
 18"بر محيط .

طراحي پايدار و همگن، طراحي اي تلقي مي شود که در آن هر جزيي به عنوان بخشي از کل بزرگ "ين :مونت يموسسه راک

 19"تر به خوبي مورد توجه قرار گيرد
از امکان منتج خواهد شد. فرآيندي که به احيا شدن بيش از تحليل بردن  طراحي پايدرا به مفهوم دروني واساسي"ين:ون در ر

 20"مي انجامد و در واقع علم و هنر برقراري ارتباطي مناسب بين محيط انساني و جهان طبيعت است 

رکز بر دت با تماز مدر يطيو مح ي، اقتصاديو سالمت فرهنگ يشامل سر زندگ ي راداريپابطور کلي مي توان 
س ا و احساسانهي ومرتفع نمودن نياز هاي تمام انطيو مح ي، ماليش اجتماعيان آسايرتباط مت اياهم

 مشئوليت در قبال نسلهاي آينده دانست.

 ابعاد پایداری-3-2
 که: کند دکتر مفيدي در تقسيم بندي که براي ابعاد مختلف پايداري ارائه داده است بيان مي

طراحان  يديدار وجود نخواهد داشت. نقش کلينمودن توسعه پا ياتيجامعه امکان عمل يبدون دانش و مهارتها
ن ين ساخت و ساز، قوانينو يبرخوردار است، و آنها به روش ها يگاه خاصين دانش از جايتوسعه ا يبرا
توان در نظر گرفت که رابطه و  يرا م يمثلث ين روياز ا .د احاطه داشته باشنديبا يي، و اصول اجرايطيمح

در ساخت و ساز  يو فنآور يطراح ي، و مهارتهايو اجتماع يفرهنگ ي، ارزشهايطيمنابع مح انيتعامل م
 21دار را فراهم آورد.يپا يجاد توسعه هايط مصنوع خرد تا کالن موجب ايمح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (25،سٌ،شهر پایدار یاحوسعه و طرت یمقدمات  یمبان"(،1385،مجيد، )يشميران يمفيد)توسعه ساخت و ساز پایدار یجنبه ها:1-3تصوير 

 

 با بررسي نظرات محققان مختلف در اين زمينه به اين نتيجه مي رسيم که:
 ياقتصاد؛ جامعه انسان يه اياست به سه موضوع پا يدگيو در هم تن« يکل نگر»غالب آن  يژگيکه و يداريپا

نگرد و  يگر ميکديبا  ن عوامليارتباط ا که بهک بليه منحصر به هر يست، نه از زاويط زيو فرهنگ؛ مح
شوند معتبرترند. يک مين سه نزديکه به منطقه مشترک ا يمات به نسبتيتصم  
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 مختلف پايداري مي توان جدول زير را ارائه داد:در يک جمع بندي کلي  براي ابعاد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
شهر  يتوسعه و طراح يتمقدما  يمبان"(،1385،مجيد، )يشميران يمفيدتوسعه پايدار) يجنبه ها:جزييات 3-3تصوير 

 (27،س،پايدار

 محیط --3-2-1
، انسان را نساخته، بلکه يطيامل محابد. عوي يم مناسب، توسعه و رشد ميدار و اقليط پايمح يات محنصراً درح

 يفيو ک يست، امکان تکامل کالبديط زياز مح يشتن است، اما بدون حفاظت و نگهدارياو ساخته خدا وخو
عت است. يط و طبير محيط و عوامل متغيانسان وابسته به مح ينده و بقايتواند وجود داشته باشد لذا، آ ينم

نده يرند، آيقرار نگ يدر آن مورد توجه و نگهدار يطيمح يه عواملک يا يستيز يانسان در مجتمع ها يزندگ
سبز، آب و زباله،  يم، فضايز اقليمانند: ر يعيطب عاز مناب يک در انتظار دارد. توجه به بهره برداريو تار يفان يا



 

 

 

ي بوم الگو 22نده داشته باشد.يآ ينسل ها يت زندگيفيدار و کيدر توسعه پا ييتواند نقش بسزا يم يو انرژ
 مطرح شد مي توان زير مجموعه اي از اين بعد دانست. 1971شناختي راکه در سال 

 اجتماع،فرهنگ،ارزشها-3-2-2
جامعه هدف عدالت  يداريزان پاياز م يشود که مجموعه ا يفراهم م يدار زمانيط اجتماع پايشرا

زان يو مEconomic Viability) (ياقتصاد ييبا هدف مانا ياقتصاد يداريزان پايم (social equity)ياجتماع
 23د. يانه بوجود آيبا هدف تعادل بومگرا يطيست محيز يداريپا
آن باشد. زيرا  يست محيطيداف زاعتقاد عمومي بر اين است که ابعاد اجتماعي توسعه پايدار بايد داراي همان وزن و اهميت اه"

ه مکانها را بفي افراد اي کيهاي خاص انسان و عکس العمل هاين مفهوم کمتر روي خصوصيات انتزاعي تأکيد دارد و بيشتر نياز
 "مورد توجه قرار مي دهد. 

، يار مملوس و علميهستند بس ييراحت واژه ها يزندگ يو مناسب برا يزندگ يچون متناسب برا ييواژه ها
 24باشند.  يبوده کامالً قابل بحث م يتابع عوامل فرهنگ ياديتا حدود ز يانسان يازهايالبته ن

 يابيدست يدهد، برا ين را هدف قرار مير است و مسئله حفظ زمياش که فراگ ييرغم شعائر مبنا يعل يداريپا
 يعت موجود است از سويکه در نفس طب يت از گوناگونيو حمايکسونانه و قابل اجرا يواقع ب يبه راهکارها

را « دييعمل نما يد، اما منطقه ايفکر کن يکند و در واقع شعار جهان يه ميرا توص يمحل يکردهايگر، رويد
انسان گر  يو توسعه سکونتگاهها يبه طراح يکرد انسانيتوان گفت که رو يلذا م 25دهد.  يمورد توجه قرار م

 يحطيبه م يابيست اما تالش خود را جهت دست ين نيدر تبا يچه با نگره فرهنگ مبنا در توسعه محله ا
او است استوار ساخته  يازهايزه ها و نيانسان که همانا انگ يندرو ين رفتارهايتر ياديبن يبهتر بر مبنا

 26است.

 قتصادا-3-2-3
ر يش سطح درآمد جامعه، مصرف ذخايوجود دارد. با افزا يقو يرابطه ا يت اقتصادين مصرف منابع و موقعيب

اند هم زمان با تو يم يجه گرفت که هر جامعه ايتوان نت ياس مين قيابد. از اي يش ميز در آن افزايو منابع ن
نه و کارآمد کند. هر يخود را از لحاظ مصرف منابع، به يو اقتصاد ياجتماع ير ساخت هايز يرشد اقتصاد

ير و منابع خواهد ، کم تر در معرض خطر کمبود ذخاير ساختين زيا کشور( با چنيجامعه )خانواده، محله ، شهر 
علم  ير اصليمس27دار تر خواهد بود. ينده پايب، در آيتن تريخواهد داشت، و به ا يشتريب ييافخود اکت بود، و

که باعث بدتر  ين استراتژيکند. ا يق نميست تشويط زيمح يدر تکنولوژ يه گذارياقتصاد مردم را به سرما
خوب  يک معماريکه منشا  يبا شناختيدار است و بر مالحظات زيشود، ضد تفکر پا ينده ميت آيشدن وضع
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 يبرا يلياستفاده مصالح خوب و نه دل يبرا يزه ايچ انگيجه هيکند، و در نت يمور کامل غلبه طاست، به 
 ک درختيکاشتن  يا حتيک ساختمان و ي يت مناسب برايانتخاب سا

در ادیان ردهای پایداریطی و رویکبحران زیست محی-4  

هايش در اين صورت هاي جلوه در سرزمين غروب خورشيد، دين کيهان را به علوم و فلسفه هاي شوريده عليه روح مطلق و"
طبيعي، در باخت. فلسفه اي طبيعي، بريده از ريشه هايش، قد علم کرد که جز خاموش ساختن اين سيارة زنده کاري از دستش 

ساخته نبود. به هرج و مرج و ويراني مرگباري منجر شد که اينک دين نيز ديگر نمي تواند ناديده اش بگيرد: زيرا چگونه مي 
اي نجات بود در حالي که نفس اعمال ما، آفرينش خداوندي را به ويراني مي کشانند، نيايش آفريده هاي بي شمار را توان جوي

، روز حساب است و همة ما به سوي آن سير مي کنيم و «روز روزها»اند، خاموش مي سازند، آن روز که « روز»که شاهد بر آن 
طبيعت گواهي خواهند داد؟ نه؛ دين چاره ندارد جز اين که آن نظم طبيعت را احيا  همان آفريده عليه اعمال وحشيانة ما در کشتار

کند. نظم طبيعت که همچنان در  قالب نداي خاموش حکمت و محبت گويا است، آن هم دربارة واحدي که فقط رحمت او مي 
ي فروشد، از آن جهل که در اين ساعت ا تواند ما را از خود ما نجات بخشد، از آن جهل خودبينانه اي که در جامة علم جلوه م

نه فقط زندگي انساني ما، بلکه همة شبکه حيات را که با عضالت و استخوان هايمان بدان پيوند خورده ايم،  ]= آخر الزمان[خير 
 28"تهديد مي کند. 

حران زیست محیطیبواکنش مسیحی اخیر رایج به -1-4  
ف به اين هاي مختليکرديست محيطي به انواع گسترده اي از روبا مطالعة تاريخ اهتمام مسيحيان به بحران ز

اني ز سوي کسده اشموضوع بر مي خوريم؛ اين رويکردها عمدتاً بر واکنش هايي در قبال اتهام هاي طرح 
ني اصلي اعث و بايت، بمبتني بوده اند؛ بنا به اين اتهام مسح د توين بي و به خصوص لين وايت چون آرنول

 واکنشت. ه اسر طبيعت از سوي انسان متجدد  است که به بحران زيست محيطي منجر شدرويکرد سلطه ب
 هاي انجام گرفته در اين زمينه عبارتند از:

اداري به جماعت وف»، اچ. ريچارد نيبور، الهي دان پروتستان، از 1950ل يعني در دهة از همان اواي-1
 سخن به ميان آورد.« جانداران

ت، عت در نجا، نجات کيهاني و مشارکت طبي«الهيات براي زمين»مذهب از نوع  از جوزف سيتلر لوتري -2
 سخن به ميان آورد.

 .يچارد بئر براي فرايندها، نظام ها و شبکه حيات ارزش قائل است ر -3
القه عهي دانان ، مجمع جهاني کليساها، کوشيد تا الايتبه قلم لين وحتي پيش از انتشار آن جستار  -  4

و اصل د در پرته بايکبوم شناسي را متحد سازد؛ اينان طبيعت را موهبتي از طرف خدا مي دانستند مند به 
 -سان ان – مانه ايبسرپرستي مورد استفاده قرار بگيرد  برخي آثار تأثيرگذار به همت اين گروه موسوم 

 تأليف شده است. 1970طبيعت، پيش از انحالل آن در دهة 
ذار ر تأثير گروتستان، پل سانتماير، چندين اثپاعضاي گروه منحل شد الهي دانان يکي از  1970در دهه -  5

م شناسي وب وطبيعت، خدا  پديد آورد که به بررسي الهيات محيط زيست مي پرداختند. سانتماير در برادر زمين:
ين لي به اسخپوان در زمانة بحران، سعي کرده است نوعي الهيات را که برگرفته از مسيحيت است، به عن

 وايت، فراهم کند.
، سعي دارد نقش مسيحيت را در چيزي که در 1972کاب در کتاب آيا خيلي دير است؟ نوشته به سال -  6

آن موقع بحران بوم شناختي و نه بحران زيست محيطي ناميده مي شد، مورد بررسي قرار دهد. او نتيجه مي 
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مان کنوني بر نمي آيند و به عالوه اديان شرقي و گيردکه گونه هاي گذشتة مسيحيت از عهدة نيازهاي ز
« مسيحيت نوين»مردود مي داند. او از گونه اي  ]براي اين بحران [ابتدايي را به عنوان راه حل هاي ممکن  

 سخن مي گويد که حقوق را به طبيعت نيز تسري مي دهد.
درآمد و در واقع « دين»، خود نهضت طرفداري از محيط زيست، به صورت نوعي 1970در طي دهة -7

قعيتي مقدس تأکيد بر اهميت زمين و بازيابي آن به عنوان وا« اديان عصر واگشت»تقريباً همة به اصطالح 
ي که در ميان مسيحيان شماري از افراد به مسئله اهميت ديني زمين روي آوردند، اين لحاورزيده اند. در

 29در را وجهة همت خويش ساختند. پرستش زمين به عنوان ايزد بانود ما« اديان نوين»

مغرب زمین به بحران زیست محیطی واکنش های یهودی در-2-4  
 تمام هايه اهبمتفکران يهودي در مغرب زمين، به تخريب محيط زيست طبيعي هم به عنوان عکس العمل 

اکنش ويع، د وسحدر  مسيحيان به مسئله و هم به عنوان پاسخي به اهميت رو به رشد اين مشکل براي جامعه
ف ده اند. بر خالقتباس کرو ا نشان داده اند، ولي در اين مورد عمدتاً مطالب خود را از منابع يهودي سنتي، اخذ

اردي قط در موفود، شآن چه در برخي انواع الهيات مسيحي ناظر به محيط زيست، در دوران معاصر ديده مي 
سياري گذشته ب دهة فته است. به عالوه در طي دونادر تالش هايي براي تغيير اصول خود يهوديت صورت گر

مقابله  ين مسئلهابا  از متفکران يهودي برجسته تأکيد ورزيده اند که الزم است يهوديت به صورت کامل تر
 يهودي حقيقي فراهم آورد.« فلسفه زيست محيطي»کند و نوعي 

هودي شريعت ي ي بائله در هماهنگبيشتر نويسندگان يهودي تا همين دوران حاضر بر ساحت اخالقي اين مس
ياد »نوان اش با ع قالهتأکيد ورزيده اند. يکي از نمونه هاي مربوط به بحث ما، ايسمار شورچ است که در م

 بر تعليم يهودي سنتي دربارة قناعت تأکيد مي ورزد.« بگيريم که به کم قناعت کنيم
با صرف پاسداري از طبيعت بدون هيچ گونه  بنابراين يهوديت با تخريب طبيعت و سلطة بر آن، و همچنين

مداخله اي درآن، آن گونه که در آئين جين توصيه شده است، مخالف است. به تعبير بهتر يهوديت حفظ 
طبيعت را توصيه مي کند حال آن که هميشه يادآور مي شود که عالم به انسان تعلق ندارد، بلکه متعلق به 

زمين و هر چه در آن است از آن خداوند است. عالم »ماني آمده است که خداوند است کما اين که در کتاب آس
 30(. 1)مزامير، باب بيست و چهارم، « و ساکنان آن از آن خداست

واکنش بومیان آمریکا )ادیان غیر غربی (به بحران زیست -3-4

 محیطی
راک دارند: تکريم طبيعت به بوميان آمريکا، به رغم اختالف نظرهاي فيمابين آن ها، در موارد زير با هم اشت

عنوان محل حضور الهي، خويشاوندي با همة صورت هاي حيات )موجودات زنده(، تلقي آسمان يا سماء به 
عنوان پدر و زمين به عنوان مادر خويش، احترام به سرزمين، تلقي خويش به مثابه حافظان مکان هاي 

را نه فقط به لحاظ زيست شناختي بلکه به عنوان مقدس، سنت پيوند مستقيم با حيوانات مختلف، که آن ها 
 31تجسم مثل اعالي ملکوتي نيز تجربه مي کنند، و مانند آن. 
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حیطیواکنش آیین هندو به بحران زیست م-4-4  
عناي ممسا )در اهي تا آن جا که به آئين هندو مربوط است، نويسندگان مختلف سعي داشته اند که به اصل

اسي مورد عنايي سيما به يا مزاحمت ايجاد نکردن( روي بياورند؛ گاندي اين اصل رتحت اللفظي يعني نيازردن 
ار بگيرد. در تفاده قرد اساستفاده قرار داد، ولي مي تواند براي تعريف رويکرد انسان به محيط زيست نيز مور
 ت.واقع اين اصل، بنياد آرمان آئين جين مبني بر عدم مداخله در فرايندهاي طبيعت اس

جموع واکنش آئين هندو به بحران زيست محيطي تا هم اکنون، واکنشي عمدتاً اخالقي بوده است و حال در م
که  ]و تحريف هايي [آن که برخي از افراد از پاره اي گرايش هاي اسطوره شناسي آئين هندو، بدون تغيير  

 32در مغرب زمين ديده مي شود، مطالبي را اخذ و اقتباس کرده اند. 

 بودیسم به بحران زیست محیطی واکنش-4-5

وقتي به آئين بودا مي پردازيم، تا آن جا که به تمرکز بر اخالق مربوط مي شود، وضعيتي شبيه به آئين هندو را 
مشاهده مي کنيم، گو اين که بسياري ازکساني که دربارة آئين بودا قلم زده اند، بر مبناي اين تصور که صورت 

از واقعيت،  رت است، به مابعدالطبيعه بودايي به تأکيد بر فهم بودايي سنتيهمان خال است و خال همان صو
سال هاست که محققان و دانشجويان غربي در زمينة آئين بودا نيز، ديدگاه فرقة ذن دربارة  روي آورده اند.

 يارطبيعت و نقايد آئين بودا در خصوص نوعي اقتصاد دوستانه تر نسبت به محيط زيست، در مغرب زمين بس
ولي گوهر واکنش بودايي به بحران محيط زيست، همان تأکيد بر اخالق بودايي  مورد توجه قرار گرفته است.

بوده است. حتي دااليي الما، در عين بحث از همبستگي هاي همة موجودات در ديدگاه بودايي، اخالق 
 33حفاظت از محيط زيست را در حکم مراقبت از خانة خويش مي داند. 

 محیطی ش اسالم به بحران زیستواکن-4-6
بر طبق » دارد که ر ميمنظور پيوند ميان اخالق اسالمي و عالم طبيعت را مورد بررسي قرار مي دهد و اظها

هايي  راه حل» سالماو « حياني( غايت اصلي انسان استقرآن سرشار ساختن عالم طبيعت از اخالق متعالي )و
وردن آي فراهم ا براررد. او شماري از اصول اسالمي، که آن ها براي بحران زيست محيطي دا« يکتاپرستانه

ه ک)توحيد  وحيدتپاسخي به بحران موجود، ضروري مي داند، خاطر نشان مي شود. اين اصول عبارتند از 
خالق و ان را به آاو  مستلزم همبستگي نيز هست(، خالفت )جانشيني انسان(، )امانت و سرپرستي( شريعت )که

محيط زيست  سالمي ازهم اترجمه مي کند(، عدل و اعتدال، به اعتقاد منظور، اينها همان اصول ف نه به قانون
 .است است. به عالوه طبيعت از آيات خداوند سرشار است و فهم معناي اين آيات عين عبادت

جه کافي ديني تو راجعمبنابراين، در جهان اسالم، در حالي که محيط زيست همچنان رو به ويراني مي رود و 
 ي به اينسالمبه اين مسئله مبذول نمي دارند، ولي تالش هاي چشميگري براي فراهم آوردن پاسخي ا

 بحران صورت گرفته است
در حالي که برخي در جهت احياي جهان شناسي هاي اسالمي سنتي و فهم نظم طبيعت تالش مي کنند و به 

فهم معتبر، مبادرت مي جويند، ديگر محققان عمدتاً به  همراه آن به نقادي فهم علمي متجددانه به عنوان تنها
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اخالق و به خصوص به شريعت روي آورده اند. به عالوه بسياري از مفاهيم قرآني اصلي، مانند مفاهيم فوق 
الذکر، احيا شده اند. ولي هيچ متفکر برجسته اي، در پاسخ به چالش بحران  زيست محيطي، سعي نکرده است 

خويش « عرش»ا فهم ما از او تغيير دهد. در نظر مسلمانان معاصر، اهلل در کمال امنيت بر که ذات خداوند ي
و حاکم بر عالم است. از اين جهت وضعيت اسالم با مسيحيت امروزي کامالً متفاوت است. « تکيه زده است»

ه جاي تقرير الهياتي وضعيت آن بيشتر شبيه به ديگر اديان غير غربي است؛ چه در اين اديان نيز مراجع ديني ب
کامالً نوين و عرضة تصويري کامالً نوين از خدا بر مبناي يک علم کمي و عرضي که کاربردهايش اين همه 
ويراني براي محيط زيست به بار آورده است سعي بر احيا و زنده ساختن پاره اي از ابعاد سنت دارند که سابقاً 

 34کمتر مورد تأکيد قرار گرفته اند. 

 جه گیرینتی-4-7
حيطي مان زيست بحر چيزي که در ميان اکثريت متفکران ديني بيشتر از همه معمول است، رويکرد آن ها به

 از منظر اخالق و نه از منظر معرفت است
سپس  وحيا شود امين چيزي که مورد نياز است،  اول از همه اين است که واقعيت مابعدالطبيعه آسمان و ز

قدسي است،  ا هو امري بمن در پرتو آسمان و نهايتاً آن مبدأ متعالي که امر قدسبصيرتي نسبت به قداست زمي
فتي ريعت، معم طبفراهم آيد. ما به عمل اخالقي نسبت به همة موجودات طبيعي بر مبناي معرفتي به نظ

ست نياز داريم. ا scientia sacraي که خود در نهايت نوعي علم مقدس تفهماهنگ با واقعيت عيني، معر
نسان و اگي ميان مبستهالزم است قوانين و اصول حاکم بر اخالق و همچنين حاکم بر جهان، بازيابي شود تا 

اهتمام  ه حتي برو ن طبيعت در پرتو امر الهي برقرار گردد، نوعي همبستگي که نه بر احساسات مبتني است
اندن مه مغفول ست کبر معرفتي ااخالقي مرتبط با حوزة عمل به تنهايي،  بلکه نوعي همبستگي که استوار 

 ست.ده اآن، اينک انسان ها را در لبة پرتگاه نابودي خودشان و همچنين نظم طبيعت قرار دا
وجودات مافته که يترش باالخره، چيزي که دين بايد در اين لحظه اخير فراهم آورد، نه فقط نوعي اخالق گس

اديان،  اطنيبقدسي است که با کمک تعالمي  غير بشري را هم شامل مي شود، بلکه همچنين نوعي علم
، و نشان فتار کردرايد معرفتي فراهم مي آورد در خصوص اين که به لحاظ اخالقي، با ديگر مخلوقات چگونه ب
بت سنيز با ما ن اني،مي دهد که آن مخلوقات نه تنها به لحاظ فيزيکي و زيستي، بلکه به لحاظ روحي و رو

ک اند و به ما مشتر ي بار اين، معلوم خواهد شد که چگونه مخلوقات در غايت نهايدارند. چنين علمي عالوه ب
راي نور وند و مجخدا فضل انطباق هاي دروني و بيروني ما با آن ها و در نتيجه نقش ما به عنوان جانشين

راين ي و بناباوندعالم متعالي براي عالم طبيعي و همچنين نقش آن ها به عنوان جلوة حکمت و قدرت خد
 موضوع معرفتي که در نهايت نجات بخش است، بر تقدير معنوي ما، تأثير مي نهند.

همچنين به نظر من آن تاثيري را که دين بر انسان دارد هيچ وسيله ديگري ندارد لذا تالش در جهت ديني 
 35کردن دستورالعمل هاي پايداري مي تواند موثر باشد.
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 ایدار،معیارها و راهکارهامعماری پ-5
 ی پایدارپیشینه معمار-5-1

ه د. به وجود آم.ش و ب چهار عنصر آب، خاک، آتياز ترک ين بود که تمام جهان هستدر گذشته اعتقاد بر اي
هنوز  ياشته، ولد ياده يار پدينکه امروزه مشخص شده که با به وجود آمدن جهان روند بسياست. با وجود ا

 يمف فراهم طرااط ين نگرش و ارتباط ساختمان و محيا يرا برا يمناسب يراه حل ها ن چهار عنصريهم ا
 کند.

س، يام موريلين ويگردد. اسک يبر م 19دار به قرن يپا يست و معماريط زينهضت حفظ مح ياصل يشه هاير
« يعمارهفت چراغ م»در کتاب راسکين شوند.  يدار محسوب ميپا يشگامان نهضت معمارياز پ يچارد لتابير



 

 

 

عت را الگو قرار داد. يک موجود در طبيتوان هارمون يشرفت ميبه رشد و پ يابيدست يد که برايگو يخود م
ه ياز اعالم يکيدر  يکرد. لتاب يه ميرا توص يع محليصنا يايسبز حومه شهر و اح يس بازگشت به فضايمور
« عتيطب»شگامان از وازه ين پيانند. همه اعت را بديطب ييبايکه قدر نظم و ز نوشته غ خود از معمارانيبل يها

است. سال ها بعد « داريپا يمعمار»ن واژه گردد، ين ايجانش يتواند به خوب يکه م ياستفاده کرده اند تنها لغت
جنبش  ييشگامان را گسترش دادند. شکوفاين پيد ايزنمن و... عقايترايت، پيد رايگر مانند فرانک لويمعماران د

 ياز طراح يزه جالبين نرفت و قرن آمينهضت مدرن از ب يستياليمتر يوجود جنبش ها دار بايپا يمعمار
که بر  ييسرد ساخته شد، به وجود آورد. ساختمان ها يا بوم شناسي يفن يساختمان را که به عنوان بوم شناس

ال يس يحدر و تا يم، انعطاف پذيثابت و قد يشده اند، بر خالف ساختمان ها يدار طراحيپا ياساس معمار
 يخود را پوش م يساختمان ها همانند پرندگان که در زمستان پرها»که طبق گفته راجرز  يبودند؛ به طور

ن يبد«. کنند يم ميوفق داده بر اساس آن سوخت و سازشان را تنظ يستيد زيط جديدهند، خود را با شرا
نسان ها برقرار کرده و به نظرات ا يايعت و دنيطب ياين دنيب يرابطه موفق ين زمان حساس طراحيب ايترت

 36ده است. يبخش ينيتجسم ع يس و لتابيک موري

 پایدار تعریف معماری-5-2
 کند: يپايدار را اينگونه تعريف م يمعمار يفرهاد احمد

 طراحي پايدار نوعي از معماري است که از حداکثر استعدادهاي محيطي براي آسايش مصرف کنندگان سود مي برد و ابزارها و"
راهکارهاي هوشمندانه اي را در اين راه به کار مي گيرد اين نوع معماري نه به صورت احداث يک ساختمان در يک بستر ،آنچه 
که تا کنون صورت گرفته ،بلکه حتي االمکان و متناسب با مقياس و مقر طرح با بستر وحدت يافته به جز الينفکي از آن تبديل 

 37"مي شود.

، يناختباشيز ياهارزش  از يزه ايدار در بردارنده آميپا يمعماراعتقاد دارد، يموک بساموئل در جايي ديگر 
 است يو اخالق ياسي، سي، اجتماعيطيمح

 ایدارپاصول معماری -5-3
شاره مي ز آنها اارخي براي طراحي پايدار اصول مختلفي از طرف صاحبنظران اعالم شده است که در زير به ب

 شود:

 هانوراصول و قواعد -5-3-1
 عتيت حقوق انسان و طبيد بر رعايو تاک يپافشار -1

 متقابل يص وابستگيدرک و تشخ -2
 «ماده»و « روح»رج نهادن به روابط متقابل ا -3
 يمات طراحيتصم يج منطقياز نتا يناش يتهايرش مسئوليپذ -4
 داريا، و پامان يبر ارزشها ياهداف مطمئن، مبتن -5
 پسماندهوم حذف و نابود کردن مف  -6
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 ينرژا يان طبعياعتماد و اتکا به جر -7
 قوف آشنايي نسبت به محدوديتهاي طراحيو -8
 38مشارکت در دانش و يافته هاي يکديگر  -9

 اصول سیم ون درین-5-3-2
 اه حلهاي طراحي از زمينه و مکان پروژه نشات مي گيرد.ر - 1

 ضور طبيعت را قابل روئيت و ملموس کنيد.ح -2
 طراحي کنيدبا طبيعت  -3
 طالعه عوامل اکولوژيک به طراحي شکل و محتوا مي دهد.م -4
 39هر شخصي يک طراح است  -5

 ی طراحی اکولوژیکاصول تاد برا-5-3-3
 دنياي زنده، براي طراحي رحم و زادگاه است. -1
 طراحي بايد از قوانين حيات پيروي کند و در تضاد با آن نباشد. -2

 عدالت اجتماعي -3

 قيابعاد فرهنگي اخال -4

 زيبا باشد -5

 از نظر فيزيکي و اکولوژيکي، قابل دسترس باشد -6

 40تحول و تکامل  -7

 1997جنکز، چارلز، اصول  -5-3-4
 حفظ انرژي –1
 هماهنگي با اقليم –2
 کاهش استفاده از منابع جديد مصالح –3
 برآوردن نيازهاي ساکنان –4
 41کل گرايي -5

 ورزانا هارتاصول -5-3-5
 کوچک بينديشيد -1
 تمان با آفتابگرمايش ساخ -2

 راحتي و آسايش خود را حفظ کنيد -3

 استفاده از انرژي هاي قابل بازيافت -4

 ذخيره کردن آب -5
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 استفاده از مصالح بومي -6

 استفاده از مصالح طبيعي -7

 حفظ جنگل هاي طبيعي -8

 استفاده از مصالح قابل بازيافت -9

 بادوام بسازيد -10

 غذايتان را توليد کنيد -11

 42غذايتان را نگهداري و ذخيره کنيد   -12

 فرهاد احمدیاصول  -5-3-6
 ه حداکثر رساندن آسايش انسان به واسطه انجامب -1
 تبرنامه ريزي کارآمد جه -2
 طراحي براي تغيير -3
 ه حداقل رساندن هزينه هاي جاري براي انرژيب -4
 ه حداکثر رساندن فضاهاي قابل استفادهب -5
 ه حداقل رساندن هزينه احداث ساختمانب -6
 نگهداري ساختمان توسعه تقليل هزينه -7

 43حفاظت و بهبود بخشيدن ارزش هاي طبيعي -8
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 توضِحات کامل مربوط به اِن جدول در پيوست آورده شده است.

شهای ارزیابیمعیارها و رو-4-5  

راي معماري سبز را در ضا ببه وجود آمده است که تقا (BREEAM)براي ارزيابي موفقيت ميزان پايداري، معيارهايي چون "
 بازار مصرف ساختمان تشويق نمايد ارزيابي براساس سه ويژگي پايه صورت مي گيرد

 يه مي نگردز اين زاوارايط شالف( ارزيابي بنيادين، که به درجه محيطي بودن ساختمان توجه دارد و به هر ساختماني در هر 
 ب( طرح و تدارکات در ساختمان

 44" اختمانج(مديريت و اجراي س
 هر ساختمان بايد در مقابل ويژگي هاي زير ارزشيابي شود.

 گرم شدن جهاني
 نازک شدن اليه ازن

 تنوع زيستي
 فرآورده هاي محلي

 بازيافت
حي رحله طرامدر  وسيله مفيد ديگري در رابطه با ارزيابي ميزان محتمل مصرف انرژي توسط يک ساختمان

EDAS ي توسط دپارتمان علم و صنعت است. طرح مستقل رسيدگي به انرژ(DTI) ي شده است بنيانگذار
ار مي ربع انتظمر متر هبيشتر به برآورد انرژي مي پردازد و بعضاً بار دقيق انرژي که در  EDASمشورت با 

 .رود، حجم دي اکسيد کربن ذخيره شده منتشره را پيش بيني مي کند
ن از قواني 1ش براي ساختمان هاي جديد به بخ استفاده از برچست انرژي را 1996دولت انگلستان در 

 اي ساختمان هايطي يک طرح مشابه حاضر به مشاوره صنعت متعلقات بر 1997ساختماني اضافه کرد و در 
 غير مسکوني گرديد

برچسب انرژي دو مزيت اصلي دارد: اين کار موجب مي شود مستاجره و صاحبخانه از همان ابتدا ميزان 
رژي را بداند و در ظاهر امر توجه به هزينه هاي انرژي، نسل ساختمان هاي کم مصرف تقريبي قبض هاي ان

                                                 
مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و 41-40، ش 13مجله آبادي ،سال ،"معمای پایدار،"(1382احمدي، فرهاد،) -- 44

 96ص -شهرسازي
 

 

 



 

 

 

را تشويق مي کند. بر چسب انرژي توجه کلي به صرفه جوئي در انرژي را هم براي طراحان و هم براي 
 45 سازندگان افزايش مي دهد.

 هداف پایداریا-5-5
 :اهداف پايداري محيطي عبارتند از 

وره به دتفاده در و ساز و حداقل اس نرژي هاي فسيلي، در توليد مصالح، حمل و نقل، ساختحداقل مصرف ا -
 کارگيري ساختمان.

 لح قابل بازيافت و قابل بازسازيبهترين استفاده از مصا -
 دجتناب از مصرف کليه مواد شيميايي که در ساخت و استفاده اليه اوزن صدمه مي رساننا -
 ايگزيني مصالحي که به تدريج فرسوده مي شوند و در محيط آلودگي ايجاد مي کنند.ج -
 د.راحي براي حداکثر استفاده از نور روز حتي در مکان هايي که معموالً محدوديت دارنط -
رژي را طي، که انه کارگيري امکانات، براي تهويه طبيعي، در چارچوب يک برنامه کلي تنظيم شرايط محيب -
 حداقل رسانده و آسايش را به حداکثر سوق دهد. به
 غلب اوقاتاهترين استفاده از شيوه هاي انفعالي انرژي خورشيدي براي دريافت گرما و سرما، در ب -
 نترل ساده و غير پيچيده در ساختمانکاطمينان از روش هاي  -
 آورد. تريکي به دسته ها و موقعيت هايي در بستر طرح که بتوان در آن انرژي الکيافتن شيو -
 ره مند شد.بتوان از حرارت زمين به هکايي شناسايي استعدادهايي ه -
 ، تصفيه فاضالب و به کارگيري مجدد آن.حداقل سازي مصرف آب -
ري مناسب داقل سازي از دست آب باران با تقليل محوطه سازي با مصالح ساخت و روش هاي جمع آوح -

 اب.
طوبت افزايش ر اي مناسب سازي تابش تابستاني وتوسط به کارگيري سايبان برايجاد محيط مطبوع خارجي  -

 نسبي در صورت لزوم
 ي در هماعادهيي فوق الباالخره اطمينان از اينکه تمام موارد فوق در باالترين سطح فني حرفه اي با زيبا و -

 مي آميزد
کردن زيست گاهي متناسب با نياز ها و  از نظر اجتماعي و اقتصادي هم اهداف پايداري را مي توان فراهم
 46احساسات انسانها با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي آنان دانست.
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 ایدارایران مصداقی قابل تامل از معماری پ کویری معماری-6
ظرياتي ارة آن ندرب وزيست و توسعه پايدار، امروزه در محافل علمي جهان همواره مورد بحث و کاوش بوده 

يست، ي محيط زلودگآفاوت از ابعاد گوناگون ارائه گرديده است. قطعاً حفظ منابع طبيعي خدادي، عدم مت
رسازي و ر شهحداقل مصرف انرژي هاي فسيلي و هم زيستي با شرايط طبيعي و اقليمي از طريق تدابي

ورد مجريان م وان معماري از موارد مهم در طراحي و ساخت مجتمع هاي زيستي است و بايد از جانب طراح
توجه  ت که ضمند استوجه و اجرا قرار گيرد. معماري کويري ايران حاوي بسياري ويژگي هاي منحصر به فر
ع اين . در واقاست به نيازهاي زيبايي شناختي، با ظرفيت هاي طبيعي و زيست بومي بستر خود نيز منطبق

ت. فنون به خشيده اسقاء بماهيت آن را نيز ارتمعماري نه تنها از کيفيت هاي محيط طبيعي خود نکاسته، بلکه 
 يردگمي  کار رفته در اين معماري بسياري از مفاهيم نوين در عرصه معماري پايدار را در بر

 کویری ایران ویژگی معماری-6-1
افته يايي دست وش هرمعماري کويري ايران، براي ايجاد محيطي پايدار و مناسب زندگي انسان، به اصول و 

کمال  وان عامله عنبنه تنها تخريب و ضايعه اي را بر محيط تحميل نمي کند، بلکه فراتر از آن  است که
 بخشيدن به ماده نيز ايفاي نقش مي کند.

 سي مي شود:مقياس خرد و کالن به صورت زير برر 2بطور کلي ويژگي هاي معماري کويري ايران در 

 مقیاس کالن-6-1-1
ان  مجتمع هاي زيستي تحت تاثير عوامل متعددي است که از : مکان يابيکان یابیم-6-1-1-1

يزان مهي، جمله ميتوان به جنس زمين، مقاومت خاک، حاصلخيزي و قابليت جذب آب، نوع پوشش گيا
 دسترسي به منابع آب و سرانجام ويژگي هاي اقليمي منطقه اشاره کرد.

پديده اي است که از  (Infrastructure):که اصلي ترين بنياد شهر  استخوان بندی -6-1-1-2

 47ديده ها پنهان است و آن شبکه آبرساني زيرزميني است
و مفاهيم تراکم « شهر پايدار». تحقيقات جديد نشان داده است، ميان مفهوم :بافت فشرده-6-1-1-3

و فشردگي روابط معني داري وجود دارد چرا که تأمين آسايش اقليمي و صرفه جويي در مصرف انرژي به 
لت تقليل سطوح ابنيه و بافت شهري در معرض تابش خورشيدي و ازطريق ايجاد فشردگي صورت مي ع

 48پذيرد
 تواحدهاي مسکوني حتي از چهار جانب به واحدهاي ديگر متصل باشند، رعايت گرديده اس
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 و مزارع بافت فشردة شهر اکثراً با کمربندي سبز متشکل از باغات ميوه :زکمربند سب-6-1-1-4

 رزي به عنوان تدابير زيست بومي محصور استکشاو

: در شهرهاي کويري شبکه بندي راه ها، تقسيم و قطعه بندي زمين و نظم ارگانیک-6-1-1-5

سازماندهي فضاهاي پر و خالي از دو روش کامالً متفاوت تبعيت مي کند. شبکه راه ها با نظمي ارگانيک و 
ات ها ايجاد گشته اند، در حالي که قطعه بندي زمين سلسله مراتبي منطبق بر شيب و جهت آب هاي قن

 49نامنظم و ساختمان ها با نظم هندسي )به دليل مسايل اقليمي ساخته شده اند

 مقیاس خرد-6-1-2
خانه هاي قديمي در بافت هاي کويري از نظر وضعيت استقرار نوعاً در جهت :جهت گیری-6-1-2-1

اقليمي شرايطي را به وجود آورده است تا فضاهاي تابستاني و اتاق قبله قرار دارند. اين جهت گيري از لحاظ 
هاي زمستاني به طور منطقي در طراحي فضاهاي زيستي جايگاه خويش را بيابند. جهت گيري مناسب عالوه 

 50بر حفاظت ساکنان در برابر گرماي مستقيم آفتاب، از ورود بادهاي نامناسب نيز جلوگيري مي کند. 

: حياط مرکزي، اصلي ترين فضاي خانه هاي کويري است. حوض آب در وسط اییدرونگر-6-1-2-2

حياط، که ابعاد آن به حداکثر مي رسد، انرژي خورشيد را در خود جاي مي دهد. بدين ترتيب تامين هواي 
خنک و مطبوع براي هر واحد مسکوني با محفوظ کردن حياط هاي عميق و تنفس خانه هاي به هم فشرده از 

 51ين حياطها امکان پذير گشته است.داخل ا

: باغچه ها با تريشه ها، درختان کم اب خواه، ضمن تامين سايه و ايفاي نقش  سطوح سبز-6-1-2-3

 52در توليد وايجاد زيبايي، فقر رطوبت محيط را جبران مي کنند 

 یگرد یراهکارها-6-2
ر صرفه جويي در مصرف انرژي ياري يکي ديگر از شيوه هاي متداول در معماري شهرهاي کويري، که به ام

« آب انبارها« »بادگيرها»مي رساند کاربرد جهيزات و سيستم هاي غير فعال است. عناصر و تاسيساتي نظير 
در شهرهاي کويري، خدماتي را که امروزه وسايل برقي با صرف « آسياب هاي بادي و آبي»و « يخچالها»

 53تر پاسخ مي داده اند. انرژي تامين مي کنند به گونه اي کم هزينه 

 : بادگيرها سيستم تنفسي شهر محسوب مي شوندادگیرب-6-2-1

: در برخي شهرها، همچون زواره، وجود بادهاي نامناسب در تابستان يا زمستان  چهار صفه-6-2-2

و يا عدم امکانات مالي و فني الزم جهت ساخت بادگير موجب شده است، چهار صفه به عنوان زيباترين و 
 54فت انگيزترين نشانة بارز شهر شکل گيرد شگ

 ستفاده از ظرفیت حرارتی مصالحا-6-2-3
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قطه اي عمودي ترين باعث مي شوند پرتوي تابشي خورشيد تنها در ن :سقف های منحنی-6-2-4

ي سقف صل انحناه حاکحالت خود را داشته و در نتيجه گرماي کمتري توليد مي شود. ارتفاع بلند اتاق ها 
 ي گردد.متاق ازيادي از هوا را در داخل خود جاي داده است و مانع گرم و سرد شدن سريع  است حجم

نمونه بارز اين اقدام را مي توان در آب انبارها و فضاهاي  فرو رفتن در دل خاک :-6-2-5

 55زيستي زيرزميني مشاهده کرد. 

 در مناطق کویری مواد و مصالح استفاده شده-6-3
ه ي نه تنها بساختمان الحيد مواد مصمنابع بومي است و بوم آورد تلقي مي شوند. در تول تامين مصالح همگي از

ت به دست قابل کش غير محيط طبيعي آسيبي وارد نمي گردد بلکه ماهيت آن نيز ارتقاء مي يابد. خاک تشنه و
 مايه اي براي خلق فضاهاي انساني بدل مي گردد.

 ت در کویرمفهوم بازیاف-6-4
يعني کزوه شکسته « کواره»ري کويري، دور ريختن معني ندارد. از هر چيز استفاده مي شود، حتي مکتب معما

در ايجاد بنا، نقش ساختاري مهمي به آن واگذار مي شود بازيافت  بهره « گاز»و تکه تکه شده به صورت 
ان و به ويژه گوير برداري مجدد از ساختمان ها را نيز مي توان از ديگر سنت هاي معماري و شهرسازي اير

دانست کموا يعني  نخاله هاي حاصل از تخريب ساختمان هاي گلين، از سوي کشاورزان بار ديگر وارد چرخه 
توليد مي شود و به عنوان مرغوب ترين خاک کشاورزي، تولدي دوباره مي يابد همزمان از گل کهنه باغات 

شود اين اصل در واقع از اصول مهم در طراحي  نيز براي توليد خشت و ايجاد فضاهاي معماري استفاده مي
 56پايدار تلقي مي شود که در معماري ايران به وضوح تبيين شده است. 

 یریگنتیجه -6-5
. خانه قليم استين اامعماري سنتي ايران در اقليم گرم و خشک نمودي از تامين آسايش و طراحي منطقي در 

نبد نشان طاق و گ گير؛رهاي ضخيم؛ ايوان ها؛ زير زمين؛ بادهاي حياط مرکزي با شاخصه هايي از قبيل ديوا
ه به حياط کز و توجتمر دهنده درک روشن معماران اين بناها از شرايط محيطي است. استفاده فصلي از فضاها؛

کارامد براي  اي بسيارحله مرکزي و استفاده مناسب از بام؛ اگر چه نظر ساده مي آيد؛ اما همه اين عوامل راه
 ي در اقليم گرم و خشک محسوب مي شود.طراح

بناي طبيعي کيه بر متبا  عالوه بر اين، ساختمانهاي سنتي ايران؛ چه در زمينه معماري و چه در زمينه سازه؛
ان و حداکثر در زمست ب راانرژي شکل گرفته است و اين بناها به گونه اي طراحي شده اند که حداکثر نور آفتا

حياط  ورده ايدآراهم فاستفاده از تهويه طبيعي و با هدف تامين آسايش ساکنين؛ سايه را در تابستان جهت 
ين مناطق؛ نتي در اساري مرکزي در اين بناها بر پايه فاکتورهاي اقليمي شکل گرفته و بنابراين مطالعه معم

ا همان ينهاست. ازم براي طراحي اقليمي و خلق يک معماري پايدار در اقليم گرم و خشک بسيار ضروري و ال
ن ما غني از اي ه معماريلي کاصولي هستند که معماران غربي پس از سالها مطالعه آنها را ارائه داده اند در حا

 مفاهيم است.
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 نتیجه گیری-7
در رويکرد ابتدايي که من به اين پروژه داشتم مفهوم پايداري را تنها در يک بعد و آن هم پايداري محيطي و 

ين نتيجه رسيدم که يمي جستجو مي کردم. اما با مطالعاتي که در اين زمينه  انجام گرفت به ابا طراحي اقل
عالوه بر محيط جنبه هاي مختلف زندگي انسان از جمله اجتماع، فرهنگ، ارزش ها و باورهاو... را در  پايداري 

هاي مرتبط با کيفيت زندگي بر مي گيرد. و بنا به گفته دکتر مطلبي توسعه اي پايدار است که در آن شاخص 
از عوامل زيست محيطي )در قالب اوليه ترين نيازها( تا زيبايي شناختي )در قالب نيازهاي عالي و برتر( بر 

 57.اساس معيارهاي معرفي شده در اين مقاله مبتني بر سلسه مراتب نيازهاي مردم به اجرا در آيد 
احي طر»ه اي ن رشترخوردار نيست. نظر به ماهيت مياراحي پايدار از سابقه خيلي زيادي بطمباحث مدون 

و مانند  تلف علوماي مخهبايد توجه کرد که مطالب مرتبط با اين موضوع، به صورت پراکنده در حوزه « پايدار
دي و ت جمع بنر جهداکولوژي بيولوژي مهندسي، معماري و... بررسي و پيگيري مي شوند. و اولين حرکتها 

 طراحي پايدار کمتر از يک دهه سابقه دارند. تدوين اصول و مباني
ز کشور و خارج ا اخل ودهمچنين با مطالعه اي که در مورد کارهاي انجام شده در زمينه معماري پايدار در 

ا در اصول مشود که  ه ميهمچنين در زمان حال و گذشته )نمونه هايي از کارها در پيوست آورده شده اند( ديد
تأسفانه در موند اما شمي  بتدا مفاهيمي را داريم که امروزه تحت عنوان پايداري بررسيمعماري خود از همان ا

 افول اين علت ووييم ججاي ديگر مي حال حاضر با فاصله گرفتن از اين مفاهيم با ارزش، آرمانهايي را در 
ذا بايد لول است. بل قبکنوني غير قاها و خطرات زيست محيطي  هزينهت.        بسياري ازمعماري کنوني ماس

 و کرد.درودي جستجخري را در معما و من فکر مي کنم که بايد راه حل ها در جستجوي راه حلهاي پايدار بود.
يز به آنها احمدي ن رهادفکه  مطالعه اي که در مورد معماري ايران انجام شده است مي توان ويژگيهاي زير را 

 براي آن قائل شد:اعتقاد دارد 
نور،آب،باد و ن اخذ شده)يعت و نيروهاي آاني عميقا نمادين و مفهومي مي باشد.از آن جا که مباني آن از طبمعماري اير-"1

 خاک( در واقع در عالي ترين درجه به اين امور اعتنا شده است.
 ويا،متن گرا،زمين مدار و جزءالينفک محيط است.ق-2
 ست.اين معماري فروتن و صادق ا-3

                                                 
 03ص – ،همايش توسعه محله اي چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران"رویکرد انسانی به توسعه پایدار محله ای"(،1383مطلبي،قاسم،) 57

 



 

 

 

 58"نطقي در عين پيچيدگي برخوردار است.و باالخره از ايجاز م-4

نگي مردم عي و فرهجتمااتاکيد نقاط ديدگاه پايداري به طبعيت و اکولوژي هر منطقه، و ويژگيهاي اقتصادي، 
صول ر تبين انيا را داست و... مرحوم پير« مردم واري»و « بوم آور بودن»است و ناخودآگاه مفاهمي نظير 

، «ي پايدارمعمار»نظر مي رسد نوعي همخواني بين مفاهيم و الگوهاي  معماري ايران بکار مي برد. به
ن اشاره شي از آوجود داشته باشد که در اين تحقيق سعي شده به بخ« معماري سنتي»و « معماري بومي»

بع ي از مناره بردرابه به« طراحي پايدار»و « نگرش پايدار»شود. درست است که نگاه منطقي و مقتصدانه 
ما به افته است کل گرشآسيب نزدن به ساختارهاي طبيعي ظاهراً از روي ناچارو به صورت انفعالي طبيعي، و 

 ست.هر صورت با مباني اعتقادي و اصول فرهنگي و اخالقي جوامع شرقي همساز و هم نوا ا
ين ر اتيم که دز هسبا توجه به تنوع اقليمي که ما در کشورمان داريم شاهد معماريهاي سنتي مختلفي ني

ت بهره يک موهب ثابهمتحقيق معماري کويري ايران که به واسطة استقرار در بستر خشک همواره از زمين به 
کاري واند راهتمي  گرفته است مورد بررسي قرار گرفته است و الگوهاي پايداري آن استخراج شده است که

ي بر جاي کل کالبده شکتوجه داشت  براي طراحيهاي آينده باشد. اما در زمينه بهره گيري از اين اصول بايد
ي محيطي ه نيازهاباسخ پمانده در بافت هاي کهن و تاريخي تنها نشانگر شيوه هايي است که نياکان ما براي 

عي در تکرار سي شده و تلق خويش از آن بهره برده اند و نبايستي به عنوان الگو و مدل يگانه و منحصر به فرد
ر حاضر براي عص ناسبه بر جاي مانده است نيازمند تفسير زماني و مکاني مآن به عمل آيد. آنچه از گذشت

 رددتج گي به تکامل تجربيات گذشتگان منناست تا در قالبي نوين ولي منطبق بر پيشينه اي غ
سال است که اصطالح توسعه پايدار به  15پس در يک نتيجه گيري کلي مي توان گفت: در کشور ما حدود 

زان تر. اقع براي حصول به توسعه پايدرا اربدون اينکه اين بحث واقعاً جدي شود. در و کار برده مي شود.
توسعه بايد مبتني بر مزيتهاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي و به عبارت ديگر مبتني بر اندازه هاي مطمئن تر ،

موس، اهميت شناخته شده باشد. اينجاست که مدارک و اسناد گذشته دور، چه مدارک ملموس و چه غير مل
براي  ،پيدا مي کنند. يعني تمام مطالعات باستان شناسي مردم شناسي، تاريخي، زمين شناسي و سابقه طبيعي

هل اين سرزمين شويم بايد اندازه هاي سرزمينمان را بشناسيم و شايد ا جدي شدن مقوله توسعه پايدار ما بايد
است. دست کم به دانشي قابل انتقال به نسلهاي بعدي راه حل اين باشد که آنچه را از گذشته برايمان مانده 

 59تبديل کنيم و از همه مهمتر دست به کار مهندسي شويم و از اکتفا به علم و فن آوري بپرهيزيم.
هنگامي که وحدت و يگانگي ابداعات و ساخته هاي بشريت کامل گردد، مصنوعات ما خود سازگار  "بنا به گفته کوين کلي

 60"کاملي و توسعه خود را مي پيمايند. اين قدرتي است که هنوز هم روياي دور و دست نيافتني ماست مي گردند وسير ت

نه توسعه اي بر اساس اصول پايداري شکل بگيرد، واگر کمال معنوي و مادي انسان هدف باشد، مي بايد هرگ
ري ما از طبيعت با توان زيرا از يک طرف با توجه به اصل محدوديت منابع بايد چگونگي و آهنگ بهره بردا

                                                 
مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و 41-40، ش 13مجله آبادي ،سال ،"معمای پایدار،"(1382احمدي، فرهاد،) -- 58

 96ص -شهرسازي
 

 16ص -انديشه و هنر معماي.ساخت وصنعت شهرسازي -37،مجله معمار،شماره هویت و مهندسی،"(،1382بهشتي،محمد،)- 59
مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت ،42،شماره 4،مترجم مهکامه لوافي،مجله آبادي،سال "معمای پایدار"(،1383راجرز،ريچارد،)- 60

 6ص -سازيمسکن و شهر
 



 

 

 

بازساي و سرعت باز توليد آن متناسب باشد، و از طرف ديگر با توجه به اصل تنگناي محيط بايد نوع و ميزان 
 توليد ضايعات و آلوده سازي با توانايي جذب و هضم نظام هاي اکولوژيک هم آهنگ باشد.

ش گازهاي ت، افزايحيا يي، انقراض گونه هايروندهايي مانند جنگل زدايي، بيابان زدايي، کاهش منابع دريا
نشان  ذب راز جيش ااشت بيش از انباشت و دفع بگلخانه اي  و انهدام الية اوزون زنگ خطري است که برد

 .ياتي استحورت مي دهند. بدين سان، رعايت اصول توسعة پايدار يک انتخاب تجملي نيست، بلکه يک ضر
 
 
 
 
 
 
 
 

این بنا را می توان نمونه کاملی از یک بنای پایدار  در تمام ابعاد آن از ابعاد اجتماعی و فرهنگی تا ابعاد -زتبری–مسجد کبود -1-7تصویر

 محیطی و اقتصادی به حساب آورد.مجله گردشگری شهر تبریز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر داخل تبدیل شده است.گیر هوای گرم بیرون به خنکای دلپذیبا استفاده از باد0خانه آقا زاده)ابر کوه(-1-7تصویر

 75،ص 25،مجله معماري ايران،دوره هفتم،شماره "الگوهای پایداری در معماری کویری ایران"(،1385،اسدپور،علي،)

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی انگلیس،طراحی انجام شده برای استفاده از نیروی باد در خانه ها-2-7تصویر

،www.ettridge.net/sustainability.php 

 
 جا افتاده تر ران چقدري ايبا مقايسه اين تصوير با تصوير قبل ديده مي شود که عناصر پايداري در معماري سنت

در نمونه  حالي که د.در.گويي که هيچ عنصر اضافه و قابل حذفي بر روي کالبد بنا وجود ندارو پخته تر است
 هاي جديد کامال مي شود الحاقي بودن اين عناصر را حس کرد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهای الگ"(،1385،اسدپور،علي،) . اقلیم. وحیاط مرکزی ایجاد کننده یک فضای دنج و خنک مطابق با فرهنگ ،در کاشان یخانه ا-3-7تصویر

 73،ص 25،مجله معماري ايران،دوره هفتم،شماره "پایداری در معماری کویری ایران
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رتسبرگر و اهرمان "(،1383ارتسبرگر،هرمان،)-نااستفاده از حیاط مرکزی برای ایجاد پایداری در ب، دوورن ،آلمان یمجتمع مسکون-4-7تصویر

 45ص -هرسازيمرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و ش ،42،مجله آبادي،سال پهاردهم،شماره "معماری پایدار
 

ن جه طراحاد تومفهوم حياط مرکزي که سالها در معماري سنتي ما وجود داشته است اکنون به شدت مور
شده در  يجاداغربي قرار گرفته است اما باز هم از مقايسه دو تصوير باال مي توان گفت که فضاي 

 معماريکويري ايران به مراتب دلپذيرتر و کاراتر از نمونه هاي ديگر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست:-8
احد معماري پايدار،مقدمه اي بر طراحي و"(،1382دبيديان،نازلي،فرهودي،مروه،) در مصرف منابع ، یصرفه جوی" یبه کار گیر یروش ها1-1-8جدول

 17،ص14پايدار،مجله معماري ايران،دوره چهارم،شماره 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
احد معماري پايدار،مقدمه اي بر طراحي و"(،1382دبيديان،نازلي،فرهودي،مروه،) ، اتطراحی بر اساس چرخه حی" یبه کار گیر یروش ها2-1-8جدول

 23،ص14پايدار،مجله معماري ايران،دوره چهارم،شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
طراحي  حد معماري پايدار،مقدمه اي بروا"(،1382دبيديان،نازلي،فرهودي،مروه،) ، طراحی انسانی" یبه کار گیر یروش ها3-1-8جدول

 26،ص14پايدار،مجله معماري ايران،دوره چهارم،شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه کار های انجام شده-8-2



 

 

 

 نمونه های خارجی-8-2-1

1-1-2-8  

 NMBساختمان سبز ادارات مرکزی:

NMBيکي از نمونه هاي موفق ساختمان سبز ادارات مرکزي   1990در آمستردام، ساخته شده به سال  
 1996در سال « ساختمان هاي سبز مقرون به صرفه اند»لرد راجرز در سخنراني خود تحت عنوان است. 

NMBگزارش اد که ساختمان  پوند صرفه جوئي در هزينه هاي انرژي نسبت به  300000ساالنه بيش از  
NMBديگر ساختمان هاي تجاري هم اندازه داشته است. به عالوه آمار غيبت کارکنان در ساختمان  حدود  

نسبت به ساختمان هاي قديمي کمتر است که نتيجتاً به افزايش کارائي بانک منجر شده است. %15  

در اينجا بانک که با استانداردهاي باالي زيست محيطي و مصرف کم انرژي و کنترل هاي متنوع براي 
اقتصادي )مالي(و  استفاده کنندگان در مورد دما، رطوبت و محيط ساخته شده ثابت کرد که در زمينه هاي

 61اشتغال زايي موفق بوده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

"چگونه ساختمان هاي سبز با صرفه (،1383ايان،)ادواردز،بر--مايکل هاپکينز و شرکا،دانشگاه ناتينگهام-1-8تصوير

ي شهرسازي مركز مطالعاتي و تحقيقات ،44-43،شماره 14،مترجمين:حميد حسينمردي،سارا مقرس محرابي،مجله آبادي،سال اند؟"

 146ص -و معماري وزارت مسكن و شهرسازي

 

8-2-1-2- 

Manzinales   : کاسامرسدس : 
اين ساختمان که معمارش اسپانيايي است، داراي مساحت زيادي است که تماماً از چوب بامبو ساخته شده 

بزرگ بسيار کاهش  است. استفاده از مصالح طبيعي مانند بامبو باعث شده تا هزينه ساخت اين ساختمان نسبتاً
يابد. در بخش هايي که از چوب بامبو استفاده نشده از مواد طبيعي ديگري استفاده شده که نقش نوعي مالت 
طبيعي را ايفا مي کند. اين بنا علي رغم جديد بودنش خانه هاي سنتي کلمبيا شبيه مي باشد. در کلمبيا خانه 

امبو ساخته شده اند و هنوز پايدار و ايستا به حالت خود سال مشاهده مي شوند از چوب ب 100هايي با قدمت 
ادامه مي دهند. در واقع در صورتي که بامبو به خوبي پرداخت و ساخته شود و در مقابل حشرات و دود مقاوم 

سازي و محافظت گردد دليل سبکي سازه در برابر زلزله هم بسيار مقاوم و بادوام خواهد بود کف فضاي داخلي 
 62سال تضمين شده است 30سازي شده است که دوام آن تا  از خشت کف

                                                 
،شماره 14،مترجمين:حميد حسينمردي،سارا مقرس محرابي،مجله آبادي،سال "چگونه ساختمان های سبز با صرفه اند؟"(،1383ادواردز،برايان،)-- 61

 146ص -مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي ،43-44

-6 2Sustainable ArchitectureTLOWtech   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،سال ي،مجله آباد"پایدار یاهیم و تجارب معمارپیرامون مف یکنکاش"(،1371،فرزانه،)يسفالي ،،کاسامرسدس،کلمبیا   Manzinales  -2-8تصوير

 63 ص-کن و شهرسازيمرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مس،4 2چهادهم ،شماره

 
 

 ، نورمن فاستر :1999لمان، رایشتاک، برلین، ا-8-2-1-3

ايشتاک بود. آن در ر اختنساين پروژه در واقع محصول ابتکار انتقال پارلمان آلمان از بن به برلين و مستقر 
ن اختماساخل هسته اصلي ساختار بنا، به صورت مخروطي است که با آينه هاي کجي که افقي را در د

 ونع گرما . مامنعکس مي کند، پوشيده شده است و با کمک حفاظ متحرکي که خورشيد را دنبال مي کند
 تابش شديد نور خورشيد در داخل بنا مي شود.

نده را هواي ما نرژيضمن اين که دستگاه هاي تهويه و مبدل هاي حرارتي جاي گرفته در محور اين مخروط ا
د و ت مي گيرصور ديد اين ساختمان نقطه عطفي است در داخل ساختمانبازيافت مي کند. گنبد شيشه اي ج

هاي صرفه ر راهبردنا دبدر عين حال نور و ديد طبيعي بر اين بنا مي گشايد، به همين جزء مولفه هاي اصلي 
يستم سفه اصلي مول جويي در انرژي و استفاده از روشنايي طبيعي محسوب مي شود، از طرف ديگر اين گنبد

وسط ت کشيده باال مطبوع بنا نيز مي باشد زيرا به ماندن دودکش هواي داخل ساختمان را به سمت تهويه
 مخروط از باالترين طبقات به بيرون هداتيت مي کند.

نورمن فاستر با اعتقاد راسخ به روش هاي به کار رفته براي خود کفا کردن اين بنا از لحاظ انرژي مي گويد : 
بگردان را براي توليد برق مي سوزاند. چنين کاري که تجديد پذير است. آنچه از گرماي انسان روغن دانه آفتا»

در ماشين يا دستگاه هاي جاذب گرما به مصرف مي  -پس از توليد برق باقي مي ماند –حاصل از اين فرآيند 
ان انرژي رسد و با استفاده از آب به عنوان عنصر واسط، باعث سرما مي شود.. به چنين سيستمي مي تو

خورشيدي نيز افزود و از اين طريق به گرمايي، به ميزان بيش از آنچه واقعاً نياز است، دست يافت که ما اين 
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انرژِي اضافي را در دل و در عمق اندکي کمتر از ارتفاع برج ايفل ذخيره مي کنيم و در زمستان از اين گرماي 
 63مق زمين گرما را در خود حفظ مي کند .ذخيره عنوان منابع گرمايي استفاده مي کنيم زيرا ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، نورمن فاستر :1999رایشتاک، برلین، المان،  -3-8تصوير

ي و تحقيقاتي شهرسازي و مرکز مطالعات،4 2،سال چهادهم ،شمارهي،مجله آباد"پایدار یپیرامون مفاهیم و تجارب معمار یکنکاش"(،1371،فرزانه،)يسفالي

 63 ص-هرسازيمعماري وزارت مسکن و ش

 

 ، نورمن فاستر1997انک تجارت در فرانکفورت آلمان ب -8-2-1-4
متر ارتفاع(  190با )طبقه  50اين بنا بر مبناي اصل کنترل محيط زيست طراحي شده و از يک بر مثلث شکل 

ر هر و د ود آوردهه وجتشکيل شده است. مرکز اين ساختمان خالي است و در نتيجه آتريوم بسيار بلندي را ب
نطقه ماري با قه ادطبقه با سقف شيشه اي به چند بخش تقسيم شده است. در هر طبقه ساختمان، دو منط 12

ه با توجه به ع دارندکرتفااي که مربوط به باغچه است، در هم مي آميزد. هر يک از اين باغچه ها چهار طبقه ا
ده اقليم اند، خر رفتهي که در آن قرار گخاصيت تصفيه کنندگي گياهان و همچنين با توجه به ارتفاع و جهت

 هايي با کيفيت بسيار باال به وجود آورده اند.
 –يق کننده شيشه عا طعاتسيستم روکار نما، در بردارنده فضايي خالي است که ما بين پوسته دو اليه اي از ق

 عين حال زد و دراقرار گرفته و امکان تهويه را فراهم مي س –در بيرون  –در داخل و پوسته ساده اي 
 ساختمان در مقابل تغييرات جوي محافظت مي شود.

هدايت گرما از طريق نما، کاهش تأثير تابش مستقيم نور خورشيد و به تبع آن به حداقل رساندن نياز به تهوع 
 64مطبوع مصنوعي و مصرف انرژي از اهداف اصلي اين پروژه بوده است. 

 
 
 
 
 

                                                 
مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي ،4 2،مجله آبادي،سال چهادهم ،شماره"کنکاشی پیرامون مفاهیم و تجارب معمای پایدار"(،1371فرزانه،)سفاليي، 63

 66ص -شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي
 6  -همان4



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ، نورمن فاستر1997در فرانکفورت آلمان  بانک تجارت --4-8تصوير

ي و تحقيقاتي شهرسازي و مرکز مطالعات،4 2،سال چهادهم ،شمارهي،مجله آباد"پایدار یپیرامون مفاهیم و تجارب معمار یکنکاش"(،1371،فرزانه،)يسفالي

 64 ص-معماري وزارت مسکن و شهرسازي
 

 فرانس شهر توکیومرکز بزرگ کن-8-2-1-5
مي  کيو نشانر تويار بزرگ تر، پروژه مسابقه براي يک مرکز بزرگ کنفرانس در قلب شهدر يک مقياس بس

ق بزرگ خل ووچک دهد که چگونه مي توان فرم هاي جديد براي فضاهاي عمومي و معماري را در جاهايي ک
غول  وکز بزرگ ن مرکرد . پروژه شامل سه سالن بزرگ کنفرانس بود، ارزيابي و بررسي تاثيري که اينچني

دايت کرد. ح زمين هي سطآسايي بر اين سايت پر تراکم خواهد داشت، ما را به ايده اي غير از ساختن بنا رو
قف، براي تو کانيممکاني که به کلي از فضاهاي عمومي محروم مانده بود. با رشته اي از فضاهاي باز، 

 مالقات و فعاليت هاي عموم مردم گرديد.
طح زمين سمامي تباالي سطح زمين به صورت معلق قرار گرفت و در نتيجه ساختمان در ارتفاع شش طبقه 

 آزاد گشت و بدين ترتيب فضاي خارجي سرپوشيده و بزرگي براي استفاده عموم خلق شد.
ودند که مانند نفر ب 10000کپسول هاي نقره اي غول پيکر شامل سالن هاي کنفرانس با جمعيتي حدود 

و باغ  سالن ها ي بهالي فضاهاي عمومي همچون سرپناهي معلق بودند. دسترسکشتي هايي در بارانداز بر با
تمان سنت ساخ روژههاي بام آنها به وسيله استوانه هاي شيب دار متحرک شيشه اي صورت مي گيرد. اين پ

 ست.ره مند اي بههاي کشتي مانند ژاپن را در بر مي انگيزد، در عين آنکه از تکنولوژي بسيار باالي
يگر د بر يکدواننتپروژه فضاي جمعي نشان مي دهد که چگونه ساختمان ها و قلمروهاي عمومي مي  اين دو

با  ت و صحبتالقامتاثير بگذارند. وقتي که ساختمان ها در يک فضاي جمعي سهيم مي شوند، مردم را به 
را به جاي  اني مردمسان يکديگر تشويق مي کنند. آنها عبار پياده را در گير خود خود مي کنند و ميل طبيعي

 سرکوب، بر مي انگيزند و شهر را انسان گونه مي کنند.
زندگي مردن با سرعتي بيشتر از ساختمان هايي که ساخته مي شوند، در حال تغيير است . ساختمانهي که 

           سال ديگر يک دانشگاه شود،  10سال ديگر دفتر کار و در  5امروزه تجاري است، شايد نياز باشد در 
بنابراين ساختمان هايي که به راحتي تغيير يابند عمر مفيد طوالني تري خواهند داشت ولي طراحي انعطاف 
پذير، معمار را از استفاده از فمر هاي کامل و جامع دور مي دارد. معماري کالسيک زيبايي اش را از ترکيب 

زود و نمي توان از آن چيزي است. ولي هارمونيکي به وام مي گيرد که نمي توان به آن ت رکيب چيزي اف



 

 

 

وقتي که جامعه خواستار ساختمان هايي با قابليت پاسخگويي به نيازهاي متغير است پس بايد به دنبال انعطاف 
 65پذيري و جستجوي فرم هاي تازه باشيم که زيبايي را در خالل تطابق و سازگاري به نمايش بگذارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م مهکامه لوافي،مجله آبادي،سال ،مترج"معماري پايدار"(،1383راجرز،ريچارد،)کنفرانس شهر توکيومرکز بزرگ  --5-8تصوير

 7ص -مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي،42،شماره 4

 مجتمع مسکونی دوورن، آلمان8-2-1-6
 ستآلمان ساخته شده ااين ساختمان، توسط معمار هلندي هرمان ارتسبرگر در شهر دوورن 

ي که يک طور بلوک هاي ساختماني به صورت خطي و پشت سر هم در پيرامون سايت قرار گرفته اند به
ست. اين زي شده امرک بلوک مربعي تو خالي در اطراف حياط سبز ايجاد شده است. در واقع باعث ايجاد حياط

اين دسترسي . بنابر گذرد اين بلوک مربعي شکل ميحياط از تمام جوانب قابل دسترس بوده و خياباني از ميانه 
 به هر يک از آپارتمان ها از طريق اين فضاي ارتباط امکان پذير است .

وجود سقف پيوسته نشان دهنده آن است که ارتفاع ساختمان ها از تنوع خاصي برخوردار نيستند که باعث 
از طرف حياط ورودي داشته و بسته به تيپولوژي  ايجاد فرم بسته و کامالً مشخصي مي شود. کليه آپارتمان ها

 66ساختمان، ورودي مي تواند از طريق پله ها و راهروهاي مختلفي که در ارتفاع قرار دارند باشد

 نمونه های داخلی:-8-2-2
 1374-1370رمان کمرکز فرهنگی -8-2-2-1

ات اربعه گسترش يافته کانون طرح در اين بخش يک گودال باغچه مي باشد که سطح فوقاني آن در جه
است، ارتباط حياط گود با حياط شمالي که مربوط به دفتر روزنامه انديشه بوده است توسط يک سطح پله کاني 

فرو رونده فراهم آمده است. اين فضا به صورت تاالر نمايش روباز عمل مي نمايد. در درون اين حياط گود، 
فين کاشان است همچون نهريف به حياط شمالي وارد آب نماي يک جهته که مشابه حوض باغ پشت کوشک 

مي شود در مرز دو حياط بنايي هم چون سد و پل خواجو درياچه اي را پشت خود مي سازد که دو حياط گود و 
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حياط پشت را از هم مجزا مي سازد. طبقه فوقاني اين بنا تلفيقي از برج ساعت سراي وکيل و شمس العماره را 
جهبه شرق و غرب گودال باغچه دو مهتابي قرار دارند که در زير يکي مدرسه صنايع  در خود دارد. در دو

دستي با ترکيب بندي يک گذر بازارچه و ديگري همچون يک تکيه با سقف چادري مدرسه هنرهاي زيبا را در 
از  خود جاي داده اند. مهتابي ها هر يک حياطي هستند براي بناهاي طبقه همکف در يک سو در بدو ورود

طرف شرق و ازطريق قيصريه و ميدان ارگ بخش ارتباطات، مرکز اطالعات، کتابخانه و مرکز تحقيقات در دو 
طبقه قرار گرفته اند. در سوي ديگر که ورودي آن از خيابان طالقاني مي باشد موزه شهر کرمان و نگارخانه در 

ار دارد که ورودي هاي تاالر نمايش فيلم، دو طبقه بنا گرديده است. در ضلع جنوبي حياط فضاي اجتماعات قر
نمايش بازيگري و اجراي موسيقي، تاالرهاي سمينار، چايخانه وغذا خوري سنتي از آن منشعب گرديده در 

حقيقت اين فضا گره مرکزي ارتباط دهنده بخش هاي مختلف و نقطه ثقل مرکز فرهنگي مي باشد. در ساخت 
دي کرمان، حمام وکيل، ارگ بم، مسجد مدرسه آقا، خانه بروجردي ها، و ساز اين بخش از بناهاي، يخدان موي

قعه شاه نعمت اهلل، موزه کرمان، تکيه دولت، کاخ هشت بهشت، کاخ عالي قاپو، مجموعه گنجعليخان، 
مجموعه ابراهيم خان، پل خواجو، سراي وکيل، مجموعه اميرچخماق، خانه عرب ها يزد، نماي عمومي خانه 

جره سازي و طاق سازي در ابنيه کرمان... الهام گرفته شده است. يخدان مويدي که درست در هاي کرمان، پن
مقياس حقيقي آن جاي دهنده تاالر موسيقي مي باشد، در دورن ديواره هايش فروشگاه فرهنگي و در ميان 

ي را نيز ايفا گجداره هاي درونيش ميدان پيشه و هنر را جاي داده که نقش جلوخان جداره جنوبي مرکز فرهن
اين ميدان دو طبقه پارکينگ قرار داده شده که يک طبقه به بخش فرهنگي و طبقه ديگر  مي نمايد. در زير

آن به بخش تجاري تعلق دارد. در فاصله مياني اين دو مرکز يک باغ تخت و درياچه واقع شده و يک پل از 
هد. در يک سوي پل يک باغ تپه چون ميان اين باغ دو بخش تجاري و فرهنگي را به هم پيوند مي د

شکارگاه هاي مينياتوري و در ديگر سوي باغ تخت سنتي قرار گرفته اند که هر دو به درياچه منتهي مي 
شوند. باغ تخت، سطح همکف طرح را به سطح تحتاني در کنار درياچه مي رساند، سطحي که جداره آن 

 67توسط فضاهاي تجاري احاطه شده است. 
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 مرکز فرهنگی دزفول8-2-2-2
منتخب در جشنواره روز به روز در طرحي است که در طول پنج سال محقق شد. و چند سال به عنوان پروژه 

نروژ برگزيده گشت اين طرح که در دوره بحراني جنگ با استفاده از بودجه بازسازي مناطق جنگي و با 
پايمبردي کارفرما در شرايط دشواري به پايان رسيد. از اين بابت مورد توجه قرار گرفت که به ترتيبي منعکس 

جاد فضا و استفاده از هندسه مالوف در ترکيب با مصالح بومي بود. در کننده مفاهيم بنيادين اين ديار در اي
حالي که از احکام و فن آوري دوران معاصر )مدرن( بهره مي گرفت. درواقع ساختماني با ويژگي هاي منطقه 
اي بودکه امکان درک جهاني را داشت ساختار اين طرح بر مسيري حلزوني و چرخان استوار بود که همراه با 

کت آب، از يک حياط مربع بر سطح زمين آغاز شده، با چرخشي از درون يک مخروط معکوس شفاف، بر حر
روي شيب رويي مدور به حياطي هشت ضلعي در عمق زمين مي رسيد، تا با اين ابهام داستان گذر انسان را از 

دست آمده و بادگيرها جهان مادي به بهشت متمثل سازد. نقشه ساختمان از پردازش يک شمسه در سه بعد به 
چهارگانه پران در اطراف اين حياط بهشتي، نيز نوعي نگاه به آسمان را تشديد مي نمود در اين طرح پشت بام 

هاي ساختمان، جزيي از محوطه و تداوم درون ساختمان به بيرون تلقي  شده و بدنه چنداليه ساختمان به 
ند. نماي يکپارچه آجري خارجي که در بخش هايي با تدريج عرصه هاي دروني باز و بسته را تعريف مي ک

سطوح ساروج سفيد ترکيب گرديده، در نقاطي با جوتک هايي از کاشي فيروزه اي و الجوردي در نقش گره در 
هم آميخته و با ايجاد سوراخ هاي النه کبوتري در لبه هاي پشت بام ها به نوعي با معماري منطقه قرابت 

يست هک بخش اعظم ساختمان در مخزن بزرگي از بتون داخل زمين قرار گرفته و يافته است. اين در حال
سازه ساختمان به صورت ترکيبي از فوالد بتن و سقف تاالرها از تاوه هاي پيش ساخته استفاده شده که در 
 اغلب فضاها به صورت نمايان ديده مي شود و در نتيجه بدين ترتيب به اصول فروتني و صداقت پاسخ گفته

شده است. در اين طرح و نيز ديگر طرح ها به نوعي از تعاريف متداول فاصله گرفته شده و مرکز فضا تهي و 
 68به جاي ماده از فضا انباشته شده است. 
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 61،صران،تهيفرهنگ ي،دفتر پژوهشها23و فرهنگ،شماره  يمجله معمار،"یفرهنگ-یاجتماع یپایدار"(،1384،فرهاد،)ياحمد --

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع
 یفارس -1

،دفتر 23،شماره مجله معماي و فرهنگ،"یفرهنگ-یپایدای اجتماع"(،1384،فرهاد،)ياحمد -

 ،تهرانيفرهنگ يپژوهشها

رکز مطالعاتي و تحقيقاتي م41-40، ش 13،سال  يمجله آباد،"پایدار یمعمار،"(1382رهاد،)ي، فاحمد-

 شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي

،سارا يينمرد،مترجمين:حميد حس"سبز با صرفه اند؟ یچگونه ساختمان ها"(،1383ادواردز،برايان،)-

رکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت م ،44-43،شماره 14،سال ي،مجله آباديمقرس محراب
 مسکن و شهرسازي

 ،42دهم،شماره ،مجله آبادي،سال پهار"هرمان ارتسبرگر و معماری پایدار"(،1383ارتسبرگر،هرمان،)-

 مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي

ارات امير ،انتش13چاپ "يفارس يانگليس"،جلد دومیفرهنگ دانشگاه،1373،عباس،يآريان پور کاشان-

 کبير

ماره ايران،دوره هفتم،ش ،مجله معماي"پایدای در معمای کویی ایران یالگوها"(،1385،)ياسدپور،عل-

25 

 14شماره ايران،دوره چهارم، يمجله معمار،"پایدار یو طراح یمعمار"(،1382جودت،محمد رضا،)-

ر معماي.ساخت وصنعت انديشه و هن -37،مجله معمار،شماره ،یهویت و مهندس"(،1382،محمد،)يبهشت-

 يشهرساز

شه و هنر معماي.ساخت اندي 26شماره ،مجله معمار،"کویر و معماری کویری"(1383پارسي،فرامرز، )-

 يوصنعت شهرساز
حرم نژاد و نشاط حداد مترجمه،ناصر شهرهاي پايدار در کشور هاي در حال توسعه،(،1383پيو،سدريک،)-

 معماري ايران تهراني ،وزارت مسکن و شهر سازي ،مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و
 ديدگاهها شه ها وير-پايدار ياننامه چاپ نشده معماري،پا1381،يخان محمد-

مجله معماي ر،پایدا یبر طراح یواحد معمای پایدار،مقدمه ا"(،1382،مروه،)ي،فرهوديدبيديان،نازل-

 14ايران،دوره چهارم،شماره 



 

 

 

،انتشارات آموزش انقالب 5جلد ،يزاده و ابوطالب صارم يترجمه صفدر تق،تاریخ تمدندورانت،ويل،-

 ،تهران ياسالم

مرکز ،42،شماره 4ل ،سايمجله آباد،ي،مترجم مهکامه لواف"معمای پایدار"(،1383راجرز،ريچارد،)-

 مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي

ترجمه "دار از فکر تا عملگزارش الهه)پیش زمینه توسعه پای"ژان پرانک،محبوب الحق،-

 28اره ت،شممصطفي مهاجراني ،فصل نامه محيط شناسي،انتشارات دانشگاه تهران،دانشکده محيط زيس

ت سومين مجموعه مقاالایران، یدر معمای سنت یپایدای عناصر اقلیم"(،1382،فرزانه،)يسفالي -

 يساز ههينبنفت ايران سازمان  يمصرف سوخت در ساختمان،شرکت مل يبهينه ساز يهمايش بين الملل
 مصرف سوخت،تهران،

ي،سال ،مجله آباد"پایدار یپیرامون مفاهیم و تجارب معمار یکنکاش"(،1371،فرزانه،)سفاليي

 سازيمرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهر،42،شماره چهاردهم

 ،32مجله صفه،شماره ،"اصول یک معمای کویی"(،1380طاهباز،منصوره،)-

 هرانت يفرهنگ ي،دفتر پژوهش ها"از اسطوره کویر یزواره نماد"(،1379،)يغفاي،عل-

 يراهنما و،دفتر نخست ،چاپ اول،مجموعه اطالعات "یزد نگین کویر"(،1375،ابوالفتح،)يقهرمان-

 يسياحت

 8يبا،شماره ز يمجله هنر ها،"شهی پایدار در حاشیه کویر یطراح"گلکار ،کوروش، -

 لغت نامه دهخدا-

چشم  يا ،همايش توسعه محله"یبه توسعه پایدار محله ا یرویکرد انسان"(،1383اسم،)،قيمطلب-

 انداز توسعه پايدار شهر تهران

ران،دانشگاه علم ،تهشهر پایدار یتوسعه و طراح یمقدمات  یمبان"(،1385،مجيد، )يشميران يمفيد-

 و صنعت

جموعه مقاالت سومين م-"پایدار یمفهوم معمار"،( "1382)_-امون-يآذربايجان-مجيد-يمفيد-

سازي  هينهبنفت ايران سازمان  يمصرف سوخت در ساختمان،شرکت مل يبهينه ساز يهمايش بين الملل
 مصرف سوخت،تهران

مرکز  ،22 ،شمارهيمجله آباد،"یشهی پایدار و منابع محیط یطراح"(،1383،مجيد،)يشميران يمفيد-

 ن و شهرسازيمطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسک

 26مجله معمار،شماره ،"ترنورمن فاس یدر معمار یبوم شناس"(،1383موسوي،مير سعيد،)-

 ،تهراني،نشر ني،ترجمه انشاءاهلل رحمتدین نظم طبیعت(،1385نصر،حسين،)-

،مجله "شهرهای بیابانی ایران وجهان بینی اسالمی،توسعه پایدار "(،1380نقي زاده،محمد،)-

 27محيط شناسي،شماره 
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www.britannica.com-  -

WWW.ARCH.HKA.HK/RESEARCH/BEER/SUSTAIN/htm 

WWW.Vanderryn.com- 

-   WWW.ettridge.net/sustainability.php 

www.rpwf.org- 

3) www.renzopiano.com- 

-www.greatbuildings.com/architects/Renzo_Piano.html 

-www.smithsonianmag.si.edu/smithsonian/issues99/jun99/piano.html 

-www.structurae.de/en/people/data/des0120.php 

-http://architettura.supereva.it/architetture/20010829 

www.sustainableenergy.org - 

www.miarch.com - 

www.greenbuilder .com - 

-www.positive-energy.com 
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