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 سالمیا -بررسی تطبیقی مولفه های توسعه پایدار در معماری ایرانی

 
  مریم زینلیان1 *  

Maryam.zainalian@gmail.com .ایران ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس کاربردی-علمی جامع دانشگاه ،معماری دانشکده مدرس -1  

 

 

 

 چکیده 
ن دانش بنیا ولیداتتموضوع توسعه پایدار با الگوهای کهن اسالمی ایرانی از جمله مباحث مهم در معماری است که بخشی از 

دم، ا زندگی مربرتباط مجامع علمی ایران و جهان را به خود معطوف ساخته است لذا معماری به عنوان بستری ریشه دار و در ا

اجتماعی  ورهنگی مدن های هر ملتی است و در واقع انسان امروزی را با پیشینه و ریشه های فجامعه نمایانگر اندیشه ت

ینه به سست که اخویش آشنا می سازد. معماری کهن سرزمین ، ایران زنجیره ای به هم پیوسته از تجربیات و ارزش هایی 

له حاضر دف مقاهرزمین استمرار یافته است. سینه از هزاران سال پیش تاکنون توسط، هنرمندان، معماران و مردم این س

عه وساسالمی با ت -ایسه آن با اصول توسه پایدار است تا مشخص کند که معماری ایرانیاسالمی و مق -بررسی معماری ایرانی

 ییکیفیات فضا قایارت راستای در را شاخصه هایی میتوان آیا که است آن پژوهش اصلی پایدار همخوانی دارد یا خیر؟ پرسش

ده شی اندیشیده معمار ارائه راهکارهایی در راستای استفاده ازکه با  دکر توسعه پایدار تعریف حفظ با اسالمی -معماری ایرانی

ایی و حل آب و هو آنها را از لحاظ تطابقو  برخی از بوم های ایران مانند گرم و خشک، گرم و مرطوب و سرد بپردازد در

 درحیطی مبا تمرکز بر مشخصه های پایداری زیست  بهره گیری پژوهش این نتایج براساس ؟مسئله انرژی تشریح کند

 در مطلوبیت جادای شاخصهای مهمترین بومی معماری اصول و اجتماعی -فرهنگی ارزشهای حفظ اقلیمی، شرایط با هماهنگی

یران اعماری سنتی با توجه به ممیآیند همچنین توجه به ابعاد زیست محیطی در فضای طراحی  شمار به ایران معاصر معماری

 .ر می باشدپایدا اسالمی و دستیابی و بررسی به تمایز و ویژگی مشترک های بین این دو مقوله در اجرایی نمودن معماری

 

 

 اسالمی. –ایرانی  .اسالمی -معماری ایرانی، -معماری توسعه پایدار، های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

ح در معماری، پایداری و طراحی مطابق با محیط است. پایداری محیطی حاصل نمی آید، مگر با هدایت از متأخرترین مباحث مطر

فعالیت های بشری به گونه ای که منابع طبیعی برای آیندگان حفظ شود. پایداری محیطی بیشتر بر کاهش اتالف انرژی در محیط، 

بع تجدیدپذیر تأکید دارد. در عین حال پایداری در زمینه معماری باید کاهش تولید عوامل مضر برای سالمت انسان و استفاده از منا

به سمت تدوین ضوابطی پیش رود که بر مصرف حداقل انرژی، استفاده از مصالح تجدیدپذیر، حفظ و تجدید انرژی بدون تولید 

.آلودگی تأکید کند ول توسط پیشینیان ما به کار گرفته به رغم مطرح شدن مباحث پایداری در دنیای متأخر، عمالً تمامی این اص 

می شد. معماران پیشین ناگریز از تکیه بر منابع طبیعی و انرژی های پاک بوده اند که پایان ناپذیرند. این بهره گیری از طبیعت در 

ریان هوا و باد و سطوح مختلف ارتفاعی و از منابع گوناگون بوده است. در سطوح باالیی بنا، بادگیر را به کار می گرفتند تا از ج

مکش ناشی از قوانین طبیعت بهره جویند. در طراحی سطوح همکف ابنیه، حیاط های مرکزی تبلور حداکثر بهره گیری از آب و 

خاک و گیاه همراه با سایه اندازی جداره هاست. در سطوح زیر همکف نیز به کارگیری فضاهایی همچون سرداب ها و شودان ها با 

ت باالی حرارتی خاک و گاهاً حضور آب در آنها، فضایی مطبوع و دلنشین را در اقلیم هایی با گرمای طاقت فرسا بهره بردن از ظرفی

موجب می شدند. ولی مرور زمان و استفاده نامناسب از پیشرفت های تکنولوژیک، منجر به فراموشی آن تکنیک ها و کاربرد 

.نامحدود از انرژی های فسیلی تجدیدناپذیر شد از سمبل های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است که به موضوع های یکی  

اکولوژیکی و کارایی انرژی، هم به لحاظ پایین بودن قیمت اولیه و هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاری و کارکردی بنا، پاسخگو 

به محیط به کار می رود. از معماری سنتی امروزه اصطالح معماری پایدار برای گستره ی وسیعی از رویکردهای حساس بوده است. 

که به عنوان نوعی از معماری با گرایش به سمت پایداری بوم شناختی و اجتماعی شناخته میشود، تا برخی دیگر که با ایجاد آشتی 

یکردها را افراد و تعامل میان تکنولوژی و اکولوژی کوشیده اند ویژگیهای مفید هر دو را به کار گیرند. اگر چه هر یک از این رو

مختلف مطرح کرده اند. در کل ،همه ی آنها در مورد یک موضوع باهم توافق دارند ،اینکه ساخت محیط مصنوع باید با در نظر 

ای پویا و در جریان است که بیانگر هویت ایرانی اسالمی مقوله حفظ آنها برای آیندگان انجام پذیرد.گرفتن منابع طبیعی موجود و 

فرهنگی و مشخصات این سرزمین است. دستیابی به معماریِ باهویت، موضوعی بسیار پراهمیت در معماری معاصر ایران های ویژگی

ها با عنوان زمین، بناها و یادگارهایی است که اکنون از آنها تجربه معماران و هنرمندان سنتی ایراناست؛ چرا که حاصل قرن

هایی اه ورود به معماری اسالمی ایران از منزلگاه اعتقاد به اصول ثابت، مفاهیم و آموزهنماییم. ریاد می« معماری اسالمی ایران»

اند. بنابراین، گذرد، همواره در فرآیندی پویا تا روزگار معاصر جاودان ماندهها میگیری آنگذرد که هرچند زمان زیادی از شکلمی

آید.شمار میها در این زمینه بهترین گاممعماری اسالمی از اساسیهای معنوی پنهان در هنر و سازی هویت و آموزهباززنده  

گذاشت، ها اثر میها و تمدنفرد خود بر معماری سایر فرهنگمعماری اسالمی ایران که در طی قرون گذشته با غنای منحصربه

های م موجب گسیخته شدن رشتهها و نمودهای شاخص و بدیع در کشور است. در واقع تحوّالت قرن بیستامروزه فاقد سرمشق

های زندگی با الگوهای فرهنگی جامعه شد، در نتیجه طی روندی جریان معماری سنتی نیز از استوار بین برخی از مظاهر و جلوه

 ت.توجهی قرار گرفها پیش از آنکه فرصت و امکان انطباق با شرایط جدید را بیابد، مورد بیحرکت بازایستاد و در بسیاری از عرصه

مسئله اصلی در معماری معاصر جهان امروز، قطع ارتباط میان معماری بومی و نیازهای مدرن است. ضروری است تا متدهای 

استفاده شده در دنیای قدیم را به منزله سمبلی از راه حل های سبز یادآوری کرد و سپس، آنها را توسط پیشرفت های تکنولوژیک 

د.عصر حاضر با دنیای جدید تطبیق دا  

اسالمی در معماری معاصر، هویت و اصالت  ایرانی رویکرد مشخصه های پایداری در در این مقاله تالش شده است تا با استفاده از

تواند موجبات بازتعریف یک زاست که میمعماری گذشته خود را باور کنیم؛ چرا که نگرش معماری اسالمی در اصل نگرشی درون

م نماید.معماری اسالمی پیشرو را فراه  
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با توجه به این نکات مطروحه، سعی داریم به تبیین مفهوم توسعه و طراحی پایدار بپردازیم و با طرح راهکارهایی، زمینه تحقق این  

  باور را ایجاد نماییم.

 با توجه به موارد فوق سوال های فرعی تحقیق در مطالعه ی حاضر شامل دو مورد زیر خواهد بود :

 ذار در معماری ایرانی اسالمی با تمرکز بر مشخصه های توسعه پایدار کدامند؟مولفه های تاثیر گ -1

 آیا رویکردهای توسعه پایدار می توانند در معماری ایرانی اسالمی موثر واقع شوند؟ -2

 حفظ با میاسال -معماری ایرانی کیفیات فضایی ارتقای راستای در را شاخصه هایی میتوانفرض این پژوهش بر این است که 

نند گرم ی ایران ماز بوم هاابرخی  معماری اندیشیده شده در ارائه راهکارهایی در راستای استفاده ازکه با  کرد توسعه پایدار تعریف

 .آنها را از لحاظ تطابق آب و هوایی و حل مسئله انرژی تشریح کندو  و خشک، گرم و مرطوب و سرد بپردازد

 

پژوهش  روش  

 در کاربردی می باشد. –این تحقیق از نظر اهداف بنیادین .باشد می وتحلیل مشاهده روش لهمقا این در پژوهش انجام روش

پژوهش بر اساس کتابخانه های مجازی جستجو و بر اساس  با موضوع مرتبط ماخذ و منابع مطالعه و بررسی از پس اول قسمت

eudnotتحلیل نرم افزارهای   متغیرهای و تاثیر مؤلفه ها موردی، نمونه همشاهد با بعد مرحله در طبقه بندی می گردند. 

.میگردد مشخص یک هر حدود و گرفته قرار تحلیل و ارزیابی مورد شده شناخته  

 معماری ایرانی
معـمارى ایرانى را باید بطور صحـیح از اعـماق تاریخ ایـن سرزمـیـن کهـن مـورد بررسى قـرار داد. معماری ایران، شناسنامه معتبر 

طبیعت اقلیمی ایران در این زمینه تأثیرگذار فرهنگهائی که با فاتحین و . سرزمین از دورترین ازمنه قدیم است مردم در این

مغلوبین به این خطه راه گشودند، در این معماری به بارزترین اشکال خود جلوه کرده است . آداب و رسوم ، مراسم مذهبی ، روحیه، 

ماری ایران انعکاس واضحی دارد. نه تنها در بناهای عظیم ، در ابنیه آثار کوچک هم این اخالقیات، اندیشه و عقیده نسلها در مع

هنر هر قوم بازگوکننده نحوه اندیشه و جهان بینی و معتقدات و سنت های آن قوم است . هر چه  .انعکاس را می توانیم دریابیم

ن ملت هم در طی تاریخ تکامل آن یکنواخت تر و از نوسانات و بنیادهای فرهنگی ملتی استوارتر و ریشه دارتر باشد تجلیات هنری آ

تحوالت و گسستگی ها بیشتر برکنار میباشد . هنر معماری بی شک یکی از بارزترین مظاهر تمدن هر قوم و ملت است و بهترین 

[۱]. بازگوکننده نحوه برخورد آن ملت با مسائل مربوط به حیات و بینش وی از جهان خلقت است  
 معماری دوره هخامنشی

هره شاهنشاهان هخامنشی در عرصه وسیع سرزمین خود از مهارت واستادی هنر مندان ممالک زیر فرمان خویش به نحو احسن ب

می گرفتند و از این جهت در آثار معماری و صنعت ایران در دوره هخامنشی تأثیر سایر ملل نیز دیده می شود. استفاده از تجربیات 

و سنن ملل تابعه ، نه به صورت تقلیدی و پیروی ، بلکه به گونه بازآفرینی و الهام پذیری خالقه ، مختص دوره هخامنشی نیست . 

) . ها استفاده بسیار بردند . معماری دوره هخامنشیان ادامه یک هنر ملی بود اوراتوئی (( ن از تجربه و مهارت ))مادها نیز پیش از آ

گوردون جایلد ( می گوید : آثار معماری دوره هخامنشی به طوری متناسب و شبیه است که پس از دوره سومریها در این منطقه از 

[2]بی جان و نازیبای بابلی و آشوری ، حجاریهای ایران همه زنده و جالب اند . آسیا نـظیر ندارد . به خالف نقش های   
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اشکانیان معماری  

نده ای در ایران و خارج وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از خرابه قصر ) هاتره ( ) الحضر ( در ساحل از دوره اشکانیان آثار پراک

دجله این بنا اساسًا اثر ذوق ایرانی است ، ولی تأثیر معماری رومی در طرز ساختن سقف و گچ بریهای آن مشهود است . خرابه معبد 

.نده این دوره استناهید در ) کنگاور ( نیز از آثار به جا ما   

از دوره اشکانیان در معماری رسمی ایران ساختن گنبد متداول گشت . از همان روزگار گنبدها روی چهار طاق گوشه بنا می شد و 

[۱]. تفاوت آن با گنبدهای رومی این بود که گنبدهای رومی روی گوشواره بنا می گشت  

 معماری ساسانیان 

در دوره ساسانیان معماری طاقها به طور کلی شکل نیم دایره داشت و طاق بارگاه به شکل هاللی ساخته شده و وسعت شگرف آن 

در حـالیکه عناصر و خـطوط اصـلی این بـنا از قریحه ایرانی مایه می گیرد ، دور نیست  دیده هر بـیننده ای را خیـره می سازد .

.که الهامی از معماری رومی در پاره ای از قسمت های آن انعکاس یافته باشد   

ایج در عوامل معماری ساسانی با اختالفات کم و بیش ـ اما به وضوح ـ در دوره های اسالمی خود را تحمیل کرد . تزئینات ر

معماری کهن ایرانی با همه ویژگیهای خود از گچ بری و آرایش با کاشی لعابدار و غیره به معماری اسالمی ایران انتقال یافته است . 

نقش اسلیمی های مساجد ایرانی همان پیچک های ساسانی است که نمونه آن را در طاق بستان می یابیم ، ولی در هر حال این 

ر پدیدار شدن یک امپراتوری اسالمی و ورود تمدنهای گوناگون در لوای یک آئین واحد ، بهره گیریهای مقابلی نقوش و عوامل در اث

.را سبب شده و تغییر شکل یافته است که در خور مطالعه است   

ا مسائل هنر معماری بی شک یکی از بارزترین مظاهر تمدن هر قوم و ملت است و بهترین بازگوکننده نحوه برخورد آن ملت ب

[2]. مربوط به حیات و بینش وی از جهان خلقت است  

 گرویدن ایران به اسالم

تهای ایرانی از جمله سنت معماری آن همگام با تأثیرات ) بـیزانس ( مـیان از آغـاز گرویدن ایران به اسالم بسیاری از سن

حـکمرانان اسالمی متداول گشت ، چنانکه بسیاری از قصور خلقای اموی از جمله قصر الحیر و خفاجا و مشاطه خیلی بیش از آنچه 

. آن از ایرانی پیروی کرده استبیزانس ( متأثر باشد از اسلوب ایرانی الهام گرفته است و زینت های  از هنر )  

.دوره قاجاریه را باید انحطاط معماری سبک اصفهانی و یا اصال معماری ایرانی دانست  

 بندی سرهم و آلود شتاب حرکات نوع یک به را خود جای قاجاریه دوره در– اصفهانی سبک –ظرافت و زیبایی معماری صفوی 

داد. پالن در و تزئینات معماری نوع در شده  

تغییرات برق آسای دنیای جدید پس از پایان دوره قاجار و آغاز پهلوی اول روح معماری ایرانی از ساختمانها و شهر های ما رخت بر 

بست از طرف دیگر تمدن غربی به واسطه غربت و نا آشنایی اش در کالبد معماری ما به درستی حلول نکرد معماری این سرزمین 

.ازه شد و در این برزخ طاقت فرسا و جان کاه ماندو تاکنون باقی استنه به خود مانده م نه چیز ت   

در اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول دکترینی در سطوح باالی حکومت مبنی بر بازگشت و رجعت مطرح شدو معماری بعنوان جاجم 

ز آن را در دوره قاجار در معماری مدرسه رنگارنگ حکومتها و ملتها از این دکترین رجعت به گذشته بی بهره نبود که می بایست آغا

.و شمس العماره دانست -شهید مطهری فعلی-سپهساالر سابق   

بازگشت به شیوه اصفهانی و گرایش به اسالم در مسجد مطهری فعلی تبلور پیدا میکند و در دوره پهلوی اول نگرش حاکم بر این 

رزوهای قدرت طلبانه و آد بسر نمی برد و در پی تحققآمال و دکترین اصال در پی رجعت به نمونه و ریشه های اسالمی خو

شاهنشاهی به ایران باشتان می نگریست و در هر صورت نمی بایست تحوالت جهانی را بر جامعه و ساختار جامعه شناسی منطقه 

[3]. متا استرا توزیکی مانند ایران را فراموش کرد  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
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 اصول معماری ایرانی

عماری ایران دارای ویژگیهایی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی بخصوص برخوردار است: ویژگیهایی م

فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوانهای رفیع، ستونهای بلند و  چون طراحی مناسب، محاسبات دقیق،

 ۵باالخره تزئینات گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه معماری ایران است.به طور کلی میتوان معماری ایرانی را در این 

  اصل مشاهده کرد. ]4[

 1- درونگرایی :

گرا ساخته است.  ای معماری ایران را درون  یکی از باورهای مردم ایران زندگی شخصی و حرمت آن بوده که این امر به گونه 

کردند  سرا، ساختمان را از جهان بیرون جدا می  های ساختمان در گرداگرد یک یا چند میان  ی اندام ده معماران ایرانی با سامان 

درون گرایی مفهومی است که به صورت یک اصل در معماری ایران وجود داشته . داد و تنها یک هشتی این دو را به هم پیوند می 

.و مشاهده استو با حضوری آشکار ، به صورتهای متنوع ، قابل درک   

با یک ارزیابی ساده می توان دریافت که در فرهنگ این نوع معماری ، ارزش واقعی به جوهر و هسته باطنی آن داده شده است و 

پوسته ظاهری ، صرفا پوششی مجازی است که از حقیقتی محافظت می کند و غنای درونی وسربسته آن تعیین کننده جوهر و 

.بل قیاس با وجوهات و فضای بیرونی نیستهستی راستین بنا است و قا   

درون گرایی در جستجوی حفظ حریم محیطی است که در آن شرایط کالبدی با پشتوانه تفکر ، تعمق و عبادت به منظور رسیدن 

اس ی خاطر و آرامش اصیل در درون، به نظمی موزون و متعالی رسیده است. به طور اعم و بر اسبه اصل خویش و یافتن طمانینه

[5]. سرزمینهای اسالمی؛ جوهر فضا در باطن است و حیاط درونی، به وجود آورنده اساس فضا است تفکر شرقی و در  

 2- پرهیز از بیهودگی:

در معماری ایران تالش می شده کار بیهوده در ساختمان سازی نکنند و از اسراف پرهیز می کردند. این اصل هم پیش از اسالم و 

(.سوره ی مومنون،آیه سوم”)مومنان،آنانکه از بیهودگی روی گردانند“هم پس از آن مراعات می شده است. در قرآن کریم آمده   

پیرایه)آذین(به شمار می آمده، در کشور ما  ای وابسته به معماری مانند نگارگری)نقاشی(و سنگتراشی،اگر در کشورهای دیگر،هنره

و اندود بیشتر بخشی از کار ” آمود”هرگز چنین نبوده است.گره سازی با گچ و کاشی و خشت و آجر و به گفته ی خود معماران،

سقف(،پنامی )عایقی( در برابر گرما و سرما ساخته شود یا افراز بنا که بنیادی ساختمان است. اگر نیاز باد در زیر پوشش آسمانه )

و مردم ” بِاندام“تنها با افزودن کاربندی می توان آنرا کوتاهتر و  ناگزیر پرو پیمون است و نمی تواند به دلخواه معمار کوتاهتر شود،

ن گره سازی می شود. برای این است که در پیش آفتاب تند وار کرد. اگر اُرسی)باز( و روزن با چوب یا گچ و شیشه های خرد و رنگی

پناهی باشد تا چشم را نیازارد و اگر گنبدی از تیزه تا پاکار با کاشی پوشیده می شود تنها برای زیبایی نیست.  و گاهی سوزان،

  [6] ی.الو تناسب داشتن است نه قشنگی و جم” زیبنده بودن“به معنای ” زیبا“وانگهی باید دانست که واژه 

(:مردم واری) محوری -3   

به نیازهای او در کار های انسان و توجه  های ساختمانی با اندام  مردم محوری به معنای رعایت تناسب میان اندام 

های دیگر، معماری هنری وابسته به زندگی است. معمار ایرانی بلندای  سازی است. در ایران هم مثل مکان  ساختمان 

گرفته و روزن و روشندان را چنان می آراسته که فروغ خورشید و پرتو ماه را به اندازه  درگاه را به اندازه باالی مردم می 

سرا می آورد. پهنای اتاق خواب به اندازه یک بستر است و افراز طاقچه به اندازه ای است که نشسته و  دلخواه به درون

ای پهناور و باشکوه بوده که  ایستاده به آسانی در دسترس باشد و از طرفی تاالر که مخصوص مهمان است به اندازه 

[7]. شایسته پذیرایی باشد  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
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:خودبسندگی -4  

معماران ایرانی تالش می کردند ساختمایه ی مورد نیاز خود را از نزدیک ترین جاها به دست می آوردند و چنان ساختمان می 

باشند. بدین گونه کار ساخت با شتاب بیشتری انجام می شده ” خودبسنده“یه ی جاهای دیگر نباشد و کردند که نیازمند به ساختما

در می آمده است و هنگام نوسازی آن نیز همیشه ساختمایه ی آن در دسترس بوده ” سازوارتر”و ساختمان با طبیعت پیرامون خود

. است  

اینجایی( باشد. به گفته ی دیگر فرآورده )محصول( همان ”)ایدری“یا ” بوم آورد“ معماران ایرانی بر این باور بودند که ساختمایه باید

[6]. جایی باشد که ساختمان ساخته می شود و تا آنجا که شدنی است از امکانات محلی بهره گیری شود  

: نیارش -5  

در معماری گذشته ی ایران بسیار به کار می رفته است.نیارش به دانش ایستایی،فن ساختمان و ساختمایه ”نیارش”واژه ی

.)مصالح(شناسی گفته می شده است  

بایی جدا نمی دانستند.آنها به تجربه به اندازه هایی برای معماران گذشته به نیارش ساختمان بسیار توجه می کردند و آنرا از زی

و یکسانی  ،اندازه های خرد”پیمون“پوشش ها و دهانه ها و جرزها دست یافته بودند که همه بر پایه ی نیارش به دست آمده بود. 

[7]. بود که در هرجا در خور نیازی که بدان بود به کار گرفته می شد  

 معماری اسالمی
دهد. این امر به گیری از روح معنویت نشان میعماری اسالمی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسالم را با بهرهم

شناسی دین اسالم در معماری اسالمی تجلی ت که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسالم به عنوان اندیشه زیباییای اسگونه

.یابدمی   

داد؛ به هنگامی که تمدن پا به عرصه وجود گذاشت، معماری هنری بود که به غیر از تنوعات رنگی، هویت و فرهنگ را نشان می

اویر یا کنده کاریها بخوبی نمایان است. هنر معماری اسالمی به واسطه وجود معماران زبردست که ای که تجلی معماری در تصگونه

فعالیتهای ابداعی انجام می دادند با رعایت یکسری اصول خاص بسط و گسترش یافت که این هنر بر درایت و نوع نگاه دینی 

ابتکاراتی متکی بود که معمار از آن بهره می گرفت. این شخص صحه می گذاشت؛ در واقع این نوع معماری بر نظرات، تجارب و 

مسئله منجر به تنوع در معماری اسالمی شد و با توجه به اینکه این معماری از زبان قرآن نشأت می گرفت، عمق و غنای تمدن 

توحید، ایمان و عمل به آموزه ها ارتباط معماری با دین اسالم نشانه اعتقاد به . اسالم را با بهره گیری از روح معنویت نشان می داد

.و تعالیم دین اسالم است   

هویت معماری اسالمی در همه جهان با وجود تنوعات زبانی و تمدنی یکسان است و این تنوعات از چین تا اقیانوس اطلس با وجود 

اری اسالمی ویژگی خاص خود را تعددات فرهنگها دیده می شود. اگر چه رومیها و دیگر اقوام نیز دارای معماری بودند، اما معم

داشت. از دیگر ویژگیهای هنر معماری اسالمی تزئینات است که مسجد النبی به عنوان اولین بنای اسالمی دارای معماری اسالمی 

دارای این ویژگی بوده است. اگر چه در زمان نبی اکرم )ص( سقف آن از شاخه های نخل بود و با اتکا به عناصر تزئینی ساخته 

شد، اما در زمان ولید بن عبدالملک معماری اسالم با استفاده از موزاییکهایی با رنگهای بسیار زیبا و متنوع معنوی در آن به کار ن

[3]. رفت   

در هنر معماری اسالمی بیشتر از آیات قرآن به عنوان برجسته ترین ابداعات هنر اسالمی مورد استفاده قرار می گرفت که 

هایی از آیات قرآن بر روی سقفها، دیوارها و یا ستونها استفاده و به شکل خاص تزئین می شد . از برجسته ترین و قدیمی نوشته

با هنر معماری اسالمی تزئین شده داخل قبه الصخره است که آیات قرآن با خط کوفی نوشته و با موزاییک ترین خطوط زیبایی که 

.تزئین شده است   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
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اما نکته مهم و قابل توجه این است که وحدت و تنوع در معماری اسالمی شاید از برجسته ترین ویژگیهای آن باشد. این وحدت 

ری اسالمی و تأسیسات دینی به شمار می رود. به طوری که شیوه های معماری اسالمی عامل اساسی توسعه و تکوین هویت معما

[3]. در هر یک از کشورهای اسالمی متفاوت بوده است، اما وحدت در آنها به خوبی مشاهده می شود  

 معماری اسالمی، ایرانی
تفاوت در ساختمانها و بناهای قبل از اسالم یا ساختمانها و بناهای بعد از اسالم نه در ساختمان و نه در شکل آنها و نه حتی در 

  .دوره ساسانیان پوشانده و خواسته استطرح نقشه آنهاست، بلکه در منظر و لباسی است که اسالم بر اندام ساختمانهای 

جلد کتاب آثار ایران می نویسد: تفاوت در ساختمانها و بناهای قبل از اسالم یا ساختمانها و بناهای  ۳شادروان آندره گدار ومولف 

ه اسالم بر اندام بعد از اسالم نه در ساختمان و نه در شکل آنها و نه حتی در طرح نقشه آنهاست، بلکه در منظر و لباسی است ک

ساختمانهای دوره ساسانیان پوشانده و خواسته است مفهومی به آنها بدهد که معماری ایرانی با معماری مردمی که تحت رژیم و 

[8]. سبک اسالمی زندگی می کنند، به وضوح متمایز باشند  

سیاق و  ایرانی معماری است که دارای سبک، -معماری اسالمی  ،بیان داشت اینگونه باید ایرانی -اسالمی معماری در تعریف

ه ای از پوشش فاخریست از نقش ها استخوان بندی هاییست مانند گوشواره ها و قوس های ساسانیان، اشکانیان که در بر آن و جام

و طرح های مختلف از جمله هندسی که با انواع زینت های ساختمانی نظیر رسمی بندی ها، مقرنس کاری ها، انواع گره ها، خطوط 

و نقوش زینتی )دکوراتیو( نظیر کوفی معقولی، نسخ، ثلث، نستعلیق و سایر هنرهای اسالمی آراسته گردیده اند، در معماری 

ایرانی که برگرفته از روح الهی است کلیه عناصر و جزییات و ترکیب بندی های طراحی شده و نقشه ها )پالن ها( همگی  -المیاس

از منشاء علومی برخوردار است که نهایتا انسان که مظهر کامل صفات الهی بر عالم خاک محسوب می گردد، همواره خود را در عین 

و زیباییهای خداوندی خود را می جوید و این خود کاویدن )زندگی چه در داخل فضاهای مسکونی آسایش، امنیت )استحکام بناها( 

فلذا  است، و چه در فضاهای جامعه باز شهری( و مکان های مرتبط با کار، سعی و تالش برای خوب زیستن همواره سیری متعالی

سانها در رسیدن به کمال و فضایل برگرفته از شارع مقدس و عالوه بر چیرگی و غالب روح معنوی از ذات اقدس احدیت در زندگی ان

در ارتباط با علوم دیگر نظیر علم ُمدُن و یا شهرنشینی و سکنی گزیدن در کنار مردم دیگر با استفاده از شاخص ها و عوامل نهفته 

:بخشد که مسائلی ماننددر عالم عقل به نوعی اسباب و ابزار رسیدن به این صفات و کمال الهی در خود را تسریع می   

ستفاده و یا عملکرد ساختمان یا بنانحوه ا -الف  

ساختمان یا بنا مکان یابی و استقرار -ب  

تعیین نوع و نحوه طراحی براساس علوم ارثماطیقی)محاسبات ریاضی و اعدادی( به نحوی که کلیت و جامعیت ساختمان یا بنا،  -ج

.ی معماری و ارایه کننده پیامی حسب عملکرد و استفاده از ساختمان یا بنا باشدگویای انواع آرایش ها و پیرایه های زینت  

مقابل انسان می گشاید که تمامی اجزا و ترکیبات و  در را متعالی های حکمت از مختلفی های درب ایرانی، –معماری اسالمی 

ذات اقدس اهلل داشته و شامل عوامل وحدت  محتوای آن رو به سوی هماهنگی و یا هارمونی دارند که نهایتا به وحدت و وجود

[9]. بخشی را می توان تحت عناوین ذیل تقسیم بندی نمود  

مرکزیتتقارن: وحدت در محوریت یا  -1  

تناسب: وحدت در ابعاد و اندازه ها-2  

توازن: وحدت در هماهنگی یا هارمونی-3  

تعادل: ایجاد وحدت در هارمونی ها و هماهنگی ها-4  

توافق: وحدت در عمل و فکر در انتخاب عملکرد و معماری-5  

تطابق: ایجاد وحدت با طبیعت و بنا-6  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
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نشانه: وحدت در شکل و نماها-7  

در جنس و صفت استتجانس: وحدت -8  

تناظر: وحدت در دید و بصر-9  

تساوی: در کلیه اجزاء و عناصر-10  

بنابراین شناخت و بکار گرفتن شاخص ها و پارامترهای فوق یک اثر هنری را به هنر اسالمی به ویژه در معماری اسالمی بوجود می 

دسه استوار بوده، به همین دلیل ایدئولوژی هنر اسالمی آورد زیرا معماری اسالمی و نهایتا علم معماری بر اصول ریاضیات و هن

  [0۱] .هندسه است و غیرقابل تغییراست که حسب زمان و مکان، هنری بر این عرصه مبنا قرار می گیرد

  معماری پایدار
در معماری، مبحثی به نام  محیط زیستدر جهت کاهش اتالف انرژی وآلودگی  توسعه پایدارکاربرد مفاهیم پایداری و اهداف 

دهد، بلکه معماری پایدار را به وجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می

[1۱]کند.باط متقابلی با آن برقرار میارت  

 اصول معماری پایدار
 بندی شود به شرح زیر است:هاصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار طبق

 اصل اول:حفظ انرژی 

 بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوختهای فسیلی را به حداقل برساند.

 اصل دوم: هماهنگی با اقلیم 

 بنا باید طوری طراحی شوند که با اقلیم و منابع انزژی موجود در محل احداث هماهنگی داشته و کار کند.

  استفاده از منابع جدیداصل سوم:کاهش 

فید ای طراحی شوند که میزان استفاده از منابع جدید را تا حد ممکن کاهش داده و در پایان عمر مها بایستی به گونهساختمان

 خود برای ساختن بنای جدید، خود به عنوان منبع جدید به کار روند.

 اصل جهارم:برآوردن نیازهای ساکنان 

 شدن نیازهای روحی وجسمی ساکنان از اهمیت خاصی برخوردار است. در معماری پایدار برآورده

 اصل پنچم:هماهنگی با سایت 

 بنا باید با مالیمت در زمین سایت خود قرار گیرد و با محیط اطراف سنخیت داشته باشد.

 اصل ششم:کل گرایی 

 [12].شود، تجسم یابدسالم می تمام اصل معماری پایدار باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست

 طراحی پایدار
های گوناگون زندگی بشری، در زمینه عه پایدار که در ارتباط با الگوهای ساخت و طراحیهای دسترسی به توسیکی از راه حل

ط و منابع های صنعتی، ساختمانی، شهری و... است هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیشامل طراحی

 باشد:انرژی و طبیعت است، که شامل قوانین زیر می

مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت حذف یا کاهش -۳توسعه محیط طبیعی -۲کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید -۱

در صنعت ساختمان ساز بنابراین ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر 

های محیطی، طراحی اکولوژیکی، طراحی با طبیعت و ... با منطقه و جهان دارد طراحی سبز، طراحی بر اساس حساسیت

 [13]اوینیاست که امروزه در نتیجه تجدید نظر در ارتباط با الگوهای ساخت رایج به وجود آمده است. عن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-5
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 اصول طراحی پایدار

دار همکاری متفکرانه معماری با مهندسی سازه، برق ومکانیک است. عالوه بر فاکتورهای متداول طراحی مانند زیبایی، طراحی پای

امکاناتی که باید مد نظر قرار گیرند، گروه طراحی باید به عوامل طوالنی مدت محیطی، اقتصادی و تناسب و بافت و سایه و نور و 

انسانی توجه نموده و اصول اولیه آنرا که به قرارزیز است، مد نظر قرار دهد؛ الف( گوناگونی وتنوع ب( اقلیم وآب و هوا ج( پوشش 

ها و جانمایی فضاهای داخلی ساختمان و( مصالح ساختمانی ز( ساختمان ای ه( حجمها د( احیا هویت فرهنگی و منطقهساختمان

 [۱4]برآورد نیازهای انسان ح( هماهنگی با بستر ط( توجه همزمان به همه اصول.  

ساسی ترین شود که از االف( گوناگونی و تنوع تنوع و گونگونی از عواملی است باعث تساوی وعدالت بیشتر در هر سیستمی می

 وجود دارد ا حیاتاهداف توسعه پایدار نیز هست. یک اصل معروف در میان زیست شناسان و محیط شناسان وجود دارد که در آنه

 و گوناگونی بیشتری باشند در مقایسه با مناطقی که یکنواخت هستند سالمت ترند. اگر دارای تنوع 

از مباحث وای، دانستن چگونگی مطابقت ساختمان با اقلیم خاص آن منطقه، ب( اقلیم وآب و هوا معماری هر عصر و هر منطقه

 و عوامل اقلیمی ه هزینه انرژی یک ساختمانجانبلیمی، روشی است برای کاهش همهباشد. در واقع طراحی اقمهم در معماری می

 ، اولین قدمباشد که شناخت هر یک و کنترل آن در طراحیموثر بر یک بنا شامل تابش آفتاب، دما، رطوبت، باد و بارندگی می

صل . این ابود گردد. در این راستا توجه و رجوع به راهکارهای بومی در معماری گذشته هر منطقه بسیار کارسازخواهدمحسوب می

 بیشترین تأثیر را در جهت گیری ساختمان دارد که شامل توجه به سه عنصر اصلی طبیعت است:

 ی از کتساباغربی حرارت _خورشید:که تأثیر روی جهت گیری ساختمان دارد. کشیدگی ساختمان در راستای محور شرقی

وارهای ع خورشیددر هنگام طراحی سطوح دیدش سالیانه، ارتفارساند. همچنین توجه به گرخورشید را به حداکثر می

 ها و سایه بانها و... موثر است.خارجی و جانمایی پنجره

 های گرم های سرد جریان باد سرد را هدایت کند ئ در اقلیمای باشد که در اقلیمباد:شکل حجمی ساختمانها باید به گونه

 باد خنک را به داخل خانه هدایت نماید.

 ید های مازاد خورشید و بادهای مزاحم حفاظت نماتوانند ساختمان را از حرارتدرختان وگیاهان:می های سبز مانندالمان

 باشند.و در تهویه هوای داخلی نیز موثر می

ها باعث باال رفتن زمان انتقال ها جرم حرارتی مصالح ساختمانی:جرم حرارتی باالتر در مورد دیوارها و سقفج( پوشش ساختمان

تواند باعث شود که بیشترین حرارت خورشید های دوجداره که میشود. استفاده از پوششفضای داخلی و خارجی میحرارت بین 

 [۱5]در روز بدست آمده و در شب مصرف شود. 

مواد جذب  وهای گرم و رنگهای تیره رنگ:رنگ سطوح خارجی برحرارت اکتسابی از خورشید موثر است. رنگهای روشن برای اقلیم

 شوند.های سرد ترجیح داده میکننده برای اقلیم

بی که رفیل انتخاپیشه و شرد. همچنین نوع پنچره:نوع، جنس و ابعاد و مکانیابی پنچره تأثیر بسزایی در حرارت اکتسابی خورشید دا

های زینههای هست هر چند نیازمند سرمایه اولیه بیشتری است اما در درازمدت باعث کاهش امروزهدارای تکنولوژی پیشرفته

 گردد.انزژی مصرفی ساختمان می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
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نظور و برای مها از ابزاری است که به این و پرده هاهای بام ساختمان، سایه بانها، ساباطها و برون زدگیابزار سایه اندازی:برآمدگی

 ه گردد.تواند جانمایی و استفادجلوگیری از دریافت حرارت غیرضروری خورشید می

ست. در یا طبیعی ابا دن د( احیا هویت فرهنگی و بومی ایجاد فرهنگ پایدار، نیازمند زنده کردن احساس اجتماعی، ارتباط و آمیزش

رکی عالی از ددیگران به  های کامل خود را داد تا خودشان را دریابند و در ارتباط باد به مردم مجال بروز قابلیتمعماری پایدار، بای

موجود  های معماری بومیبشریت برسند و به این ترتیب، ارتباط خود با گذشته و آینده را بازیابند. دز این رابطه توجه به شیوه

ردن ، در باال بباشند. ضمناً توجه به این مسئله در طراحیبگوی اقلیم و فرهنگ منظقه میراهگشا هستند چرا که اغلب آنها جوا

 احساس مکان در هر شخصی که درآن واقع شود موثر بوده و نقش دارد.

 استفاده از مصالح بوم آورد تا حد امکان 

 های محلیاستفاده از کارگران و تکنیک 

 [۱6]باشند. که جوابگوی ویژگیهای اقلیمی منطقه نیز می -ثر از روح محلی متأ -ها و نمادهای بومیاستفاده از المان 

 ها و جانمایی فضاهای داخلی ساختمانه( حجم ساختمان

 ن(سبت کمترین سطح بیرونی به حجمVSRنسبتی است معادل حجم کلی ساختمان تقسیم بر مساحت کلی دی:) وارهای

عنی هندسه باال نشان دهنده یک هندسه ساختمانی با راندمان خوب است. ی VSRخارجی ساختمان. به طور کلی یک 

قدار جم فضای داخلی ساختمان حداکثر ماقل مقدار ممکنه باشد و حای باشد که سطوح خارجی حدساختمان به گونه

توان نشان داد که هر برای شکل هندسی کره است؛ بنابراین می VSRممکنه باشد. از لحاظ ریاضیاتی بهینه ترین حالت

رتفاع د بود که ان خواهساختمانی با ارتفاع بلندتر از نصف اضالع سطح زیر بنایش پرهزینه تر وکم راندمان تر از ساختما

 ی و یاکوچکتر از نصف اضالع زیربنایش است.آن مساو

 ( نسبت سطح به محیطAPRعبارت است از مساحت یک طبقه تقسیم بر محیط آن طبقه یا به عبارت دیگر:)  مساحت

ود. یک واهد بطبقه برواحد طول دیوارهای محیطی هر چه این مقدار بزرگتر باشد راندمان انرژی ساختمان بیشتر خ

 را خواهد داشت. APRگوش بهترین ساختمان مدور یا چهار

  طرح بندی فضای داخلی برای بهرگیری از فواید سرمایش طبیعی: این گزینه شامل تطبیق ساختمان با شرایطی است که

ها این بادها را به گردش در بتواند بیشترین نسیم مالیم تابستانی را بدست آورد. در این میان جانمایی مناسب پنچره

ها وگنبدها و... در هدایت هوای مصرف شده ر اینکه محورهای هدابت کننده هوا به عمودی یعنی سقفآورد. مشروط بمی

 [۱7]و تهویه آن به صورت موثر عمل کرده و طراحی شوند. 

 جذب و   برایطرح بندی فضاهای داخلی برای بهرگیری از حرارت خورشید:استفاده از مصالحی با ظرفیت حرارتی باال

فت بیشترین های بزرگ در ضلع جنوبی برای دریانگهداری حرارت در پوشش دیوارها یا استفاده از سطوح بزرگ با پنچره

ول ساعات های بزرگ باعث باال رفتن حرارت اکتسابی ساختمان در طی شرقی با پنچرهحرارت خورشید موثر است. نماها

ازاد در ساعات بعدازظهر شود که حرارت مهای غربی مانع میهای کم در جبههگردد و سایه اندازی و پنچرهصبح می

 بدست آید.

  استفاده از یک نور طبیعی به جای استفاده طرح بندی فضاها برای بهرگیری از بیشترین نور طبیعی:این گزینه عبارت از

ها و های سقفی و کفی و روزنهگردد. پنچرهاز نورهای الکتریکی است که موجب کاهش انرژی مصرفی ساختمان می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
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توانند ابزاری در جهت هدایت نور طبیعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به داخل ساختمان های دیواری میپنچره

ه کیفیت مطلوب نور و همچنین عملکرد فضای مورد نظر دارد. برای مثال نور شمال و جنوب دارای باشند که بستگی ب

 باشد.ها بوده و نورگیری از سمت غرب خسته کننده میبهترین کیفیت

ه انتخاب روند. البته نحوو( مصالح ساختمانی مصالح ساختمانی استفاده شده در ساختمان از عوامل اساسی در پایداری به شمار می

این مصالح نیاز به سبک و سنگین کردن مواد زیادی از سوی طراح دارد. به عنوان مثال بین انتخاب چوب یا ورق استیل برای 

های محیطی کمتری دارد و این در حالی است که دوام ورق استیل پوشش یک سطح انتخاب چوب هزینه تهیه و همچنین آلودگی

 [۱7]های زیست محیطی دارد. ولی هزینه بیشتر بوده و قابل بازیافت است

 ز ساختمان نی داز عمر مفیدتوان از مصالح استفاده شده بعمصالح بازیافت:دراین مورد با تخمین عمر مفید ساختمان می

 استفاده نمود.

  اده چوب آید به عنوان مثال اگر متوجه به منشأ مصالح ساختمانی: مصالح مورد نظر از یک منبع تجدید شدنی بدست

نشأ مصالح محل م باشد استفاده از آن به پایداری منبعی که تهیه شده است )جنگل( آسیب وارد نکند. همچنین نزدیکی

 ا یک نکته مهم است.و مصرف آنه

 امروزه  ی است.توجه به ظرفیت حرارتی مصالح:این فاکتور همان مدت زمان در بر داشتن انرژی در یک ماده ساختمان

 ضرایبی برای این فاکتور در مورد مصالح ارائه گردیده است.

 ند رایند فرایفآید لکن ظر نمیتوجه به روش تولید مصالح:اگرچه این عامل به خاطر پنهان ماندن در ساختمان چندان به ن

 تولید مصالح ساختمانی نباید دارای ضایعات خطرناک محیطی باشد.

 سمی  خارهایتوجه به سمی بودن مصالح ساختمانی:امروزه ثابت شده است که بسیاری از مصالح ساختمانی از خود ب

ت ها، رنگهای روغنی و ترکیبالدهید، رزینهای فرماگردند. چسبساطع می نمایندو باعث بروز بیماریهایی در ساکنین می

 ها هستند از موجبات بروز اینگونه مشکالت هستند.ها و رنگ( که در چسبVOCsآلی بخار شدنی و فلوروکربن ها)

 ه . البته توجهای کمتری دارند:که انرژی کمتری در جهت تهیه آنها مصرف شده آلودگی انتخاب مواد طبیعی تا حد امکان

 گردد.نشأ مصالح میمرویه سبب ناپایداری هم است که استخراج بیبه اینکه م

 مان ندارد.ی ساختتوجه به طول عمر ودوام مصالح:مصالح پایدار نیاز به مرمت زیاد و جایگزینی دائمی در چرخه زندگ 

 ح( هماهنگی با بستر

 هاتوجه به موقعیت شهری و دسترسی 

 در نظر گرفتن خطوط تراز سایت در طراحی بنا 

 [18]توجه به تأثیر بنا بر بافت اطراف مثل سایه اندازی، ممانعت از جریان باد، اشراف 

 اهداف معماری پایدار
ها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید ویا کاربری و ی انساناهمیت دادن به زندگ

های طبیعی، های سوختی و حد اکثر بکارگیری انرژیحتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژی

گی انسان هاو کلیه موجودات زنده، هماهنگی با محیط طبیعی را دارا باشد.  حداقل تخریب محیط زیست، بهبود فیزیکی و روانی زند

 باشدشامل قوانین زیر می بر روی محیط، منابع انرژی و طبیعت است و کاهش آسیبها هدف از طراحی این ساختمان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8
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 کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید 

 توسعه محیط طبیعی 

  .[۱9]حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت، در صنعت ساختمان سازی 

ه معقول از های ساختمان سازی تالشی در جهت تأمین کیفیت یکپارچه، از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. استفادتکنیک

از  محافظتمنابع طبیعی و مدیریت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعی محدود و کاهش مصرف انرژی کمک نموده )

باشد. کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت فراهم شود. کیفیت اساس طراحی پایدار میاعث بهبود کیفیت محیطی میانرژی( و ب

الی نداردهای باشود و همچنین استفاده از مصالح با قابلیت ماندگاری طوالنی نیز باید در نظر گرفته شود. رسیدن به استانمی

ن سیدن به چنیرکند از مهمترین اهداف معماری پایدار است که انها را تأمین میکیفیت، امنیت و آسایش که در واقع سالمت انس

 گیرد.ها صورت میشرایطی با استفاده از مدیریت کارآمد و به کار گیری آخرین تکنولوژی

 بر این اساس اصولی که باید در این معماری به کار بست شامل موارد زیر است

 زاحمت درآنادراک حس مکان، فضای هستی و عدم م 

 و باد انرژی خورشیدیهای طبیعی، مانند استفاده از انرژی 

 .کاربرد مصالح طبیعی و بومی، قابل بازیافت و بادوام 

 گیری از آب دریاچه، دریاو بهره آب بارانآوری و استفاده از آب بویژه عجم 

 .عایق بندی حرارتی، صوتی وایزوله مناسب ساختمان 

 قابلیت تهویه طبیعی به کمک سقف 

 [19]ی صحیح و طراحی صحیح بازشوها.نور گیر 

 اسالمی -توسعه پایدار در معماری ایرانی
ی است که به موضوع های اکولوژیکی و کارایی انرژی، هم به لحاظ پایین یکی از سمبل های معماری پایدار، معماری سنتی ایران

بودن قیمت اولیه و هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاری و کارکردی بنا، پاسخگو بوده است. این مقاله بر آن است تا چگونگی 

.تطابق آب و هوایی و پاسخگویی محیطی ابنیه سنتی ایرانی را تشریح کند  

ژی های فسیلیآب و هوایی منطقه ای در نواحی گرم و خشک و گرم و مرطوب ایران بدون کاربرد انر راه حل های -1  

مطالعه نواحی گرم و خشک ایران نمایانگر مطابقت های متعددی است که دامنه ای وسیع از طراحی شهری، طراحی مساکن و 

ن را شامل می شود. آنچه درپی می آید، اشاره ای به برخی از انتخاب مصالح تا اجزای اضافه شده به ابنیه، بسته به شرایط گوناگو

این متدهای اتخاذی برای دستیابی به گرمایش و سرمایش بهینه و آسایش حرارتی انسان توسط طراحی خالقانه شهری و معماری 

 .برای استفاده از انرژی طبیعی محیطی در دسترس است

مان های سنتی، بافت به هم فشرده شهر همراه با کوچه های باریک و نامنظم در طراحی شهری، پیوستگی و یکپارچگی ساخت 1-1

با دیوارهای بلند طرفین آنها منجر به ایجاد حداکثر سایه و حداقل تابش اشعه آفتاب شده است. این فضاها و عناصر، خنکی و تهویه 

.را در فضاهای شهری برای تأمین آسایش فراهم می کند . 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-7
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راه ها، ماکزیمم سایه را در سطح زمین ایجاد می کند که می توان آن را در جای جای بافت شهری این  مسقف کردن پیاده 1-2

نامیده می شود که به منظور خنک  "ساباط "مناطق مالحظه نمود. راه های پوشیده شهری در آب و هوای گرم و خشک ایران 

ستفاده می شود. ساباط ها یا صرفاً به صورت قوسی هستند که کردن عابران و سایه اندازی بر دیوارهای خانه های اطراف آن ا

دیوارهای مجاور راه ها را به هم متصل می کنند یا اینکه به دلیل واقع شده فضایی متعلق به یکی از خانه های مجاور در باالی 

[20] .کوچه شکل گرفته اند  

در طراحای خانه های مناطق گرم و خشک، فضاهای محصور خانه های حیاط مرکزی، دارای حداکثر سایه هستند. در این  3-1

دریافت نور و گرمای خورشید ایجاد شود.  خانه ها تمامی اضالع اطراف حیاط ساخته می شود تا محیط های داخلی متنوعی برای

بسته به میزان در معرض نور آفتاب بودن، جوانب گوناگون حیاط می تواند در فصول گوناگون استفاده شوند. معموالً بخش های 

نشین جنوبی به دلیل پشت به آفتاب بودن و داشتن حداکثر سایه، در تابستان استفاده می شوند. بخش های شمالی نیز زمستان 

نامیده می شوند، چرا که ساکنان در زمستان ها به بخش های شمالی نقل مکان می کنند. به عبارت دیگر، ساکنان این خانه ها، 

فضای زندگی خود را در هماهنگی با تغییرات منطقه ای و در مطابقت با فصول سال تغییر می دهند. عالوه بر اینکه راه حل های 

حاصل و سایه درون این حیاط های مرکزی را افزایش دهند، مانند تجهیز تابستان نشین با بادگیر یا  دیگری نیز می تواند آسایش

نامیده می شوند یا ساختن این حیاط ها با فرم  "گودال باغچه "ساخت حیاط های مرکزی درون زمین در بعضی مناطق کشور که 

انجام شود. کم عمق درون آنها های طویل و باریک، همراه با کاشت درختان و گل ها دور حوضی  

درختان سبز در حیاط های مرکزی سایه را افزایش می دهند و در نتیجه، موجب کاهش حرارت می شوند و عالوه بر آن، با  1-4

تبخیر آب به وسیه درختان، رطوبت نسبی محیط نیز افزایش می یابد. این امر به خنک سازی فضاهای داخلی اطراف حیاط مرکزی 

کند، کما اینکه واتسون نیز اظهار داشته است، تبخیر توسط یک درخت به میزان یک میلیون کمک می  BTU  در خنک سازی هوا

[21]. اتاق معمولی است ۱۰تأثیر می گذارد که معادل کارکردن یک وسیله تهویه مطبوع به مدت بیست ساعت در روز برای   

همچنین، انبوه گیاهان و درختان درون حیاط های مرکزی به واسطه پایین بودن ظرفیت گرمایی ویژه هوا به عنوان سیستم خنک 

اط مرکزی ظرفیت گرمایی ویژه باالیی دارد و به عنوان ذخیره کننده طبیعی عمل می کنند و برعکس، دیوارهای ضخیم محوطه حی

کننده حرارتی عمل می کنند که سرما را در طی شب، ذخیره می کند و آن را به تدریج و در نیمه های روز که هوا گرم است آزاد 

.ثیرگذار باشدمی کند. بدین طریق ضخامت دیوارهای خشتی باعث می شود تغییرات کوچک در درجه حرارت نتواند تأ  

ضلع جنوبی خانه ها که به طرف شمال قرار دارد و نور خورشید را دریافت نمی کند، در فصل تابستان استفاده می شود و  1-5

نامیده می شود. معموالً این ضلع خانه ها دارای ایوان هایی نیمه باز هستند که در معرض نور خورشید نیست و  "تابستان نشین "

ار می گیرد و در عین حال، از هوای خنک حیاط مرکزی نیز استفاده می کند. اگرچه اغلب خانه های حیاط در سایه کامل قر

نامیده می شود و معموالً حدود یک متر  "تاالر "مرکزی در هر چهار طرف دارای ایوان هستند که بزرگترین آنها به طرف جنوب، 

  [22] .قرار گرفته اند "سرداب "باالتر از سطح حیاط است و بر روی زیرزمینی به نام 

باالتر از سطح حیاط سانتیمتر تا یک متر  ۷۰سرداب در خانه های ایرانی نواحی گرمسیری، زیرزمینی است که سقف آن  1-6

مرکزی است و معموالً در بخش تابستان نشین خانه ها قرار گرفته است. پنجره ها مابین سطح حیاط و سقف سرداب هوای حیاط 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1#cite_note-1
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مرکزی را به سمت داخل سرداب هدایت می کنند و همچنین جویبار زیرزمینی یا قنات نیز که از این فضا عبور می کند، موجب 

.ن می شودخنک و مرطوب شدن آ . 

همچنین، معماران سنتی جزئیاتی را نیز در طراحای هایشان مانند فرورفتگی ها و برآمدگی ها در نماها لحاظ کرده اند که  1-7

سقف ها را می توان  "جان پناه "حداکثر سایه ممکن توسط آنها فراهم شود. از جزئیات دیگر لحاظ شده در طراحی این خانه ها، 

که سقف ابنیه بیشترین مقدار انژری نور خورشید را در مقایسه با دیگر جوانب آن دریافت می کنند. گاهی اوقات در نام برد. از آنجا 

متر در ارتفاع می رسد که با ایجاد ماکزیمم سایه برای سقف، تابش حرارتی را به حداقل  ۲بام ها به  "جان پناه "نواحی گرم ایران، 

ه های بلند، مزایای دیگری نیز دارند، مانند ایجاد فضای خصوصی در بام ها و محافظت پشت کاهش می دهد. اگر چه این جان پنا

.بام ها از بادهای بیابانی که گرد و غبار زیادی همراه خود دارند  

 متر عمق دارند و نور آن از طریق سوراخ های کوچکی به ۱۱تا  ۹نوع دیگری از زیرزمین هایی است که معموالً  "شوادان " 1-8

متری، دمای زمین ثابت و مساوی با دمای متوسط ساالنه منطقه است. بنابراین  ۶سمت حیاط تأمین می شود. در عمق بیشتر از 

.شوادان ها از حرارت باالی بیرونی تبعیت نمی کنند و بیشتر اوقات در مناطق گرم و مرطوب استفاده می شوند . 

ن حدود یک متر است. ظرفیت ویژه گرمایی باالی خشت موجب می شود تا ضخامت دیوارها در خانه های نواحی گرم ایرا 1-9

حرارت درون دیوار باقی بماند و این، بدان معناست که تغییرات اندک حرارتی، تأثیرگذار نیست. در طی شب، دیوارها گرمای خود را 

اشته می شود و آسایش کافی را برای از طریق انتقال و تابش از دست می دهند و درجه حرارت آنها در طی روز پایین نگه د

ساکنان فراهم می کند. بدین طریق خاک به عنوان عایق حرارتی عمل می کند و به واسطه ظرفیت باالی حرارتی، موجب استقالل 

.درون و بیرون می شوند  

تفاده از طاق ها و راه حل دیگری برای کاهش جذب حرارت توسط ساختمان ها، به ویژه در مناطق گرم و خشک ایران، اس1-10

گنبدها بود. این فرم، نه تنها با مصالح در دسترس و دالیل سازه ای منطبق است، بلکه عالوه بر دارا بودن دالیل ترموفیزیکی، برای 

کاهش حرارت انتقالی نیز مناسب است، زیرا اوالً شکل محدب و کروی آنها برای ساطع کردن تابش حرارتی کامالً مناسب است و 

ل شب آسان تر می کند. ثانیاً در طی روز و به هنگام صبح و عصر نیمی از گنبد در سایه نیمی دیگر است ودن آن را در طخنک ش

و این امر در کاهش درجه حرارت سقف نقش مهمی ایفا می کند. همچنین، سقف گنبدی به دلیل برآمده بودنش در معرض وزش 

.ثیر کمتری بر آن می گذاردباد قرار می گیرد و بنابراین، تابش حرارت تأ  

راه حلی دیگر برای خنک سازی فضاهای داخلی، ساختن سقف های باالتر از حد معمول بوده است. هوای گرم تر به سمت 1-11

.باال حرکت می کند و هوای تازه از بازشوها از ترازی پایین تر به سمت داخل وارد می شود و این موضوع، باعث حرکت هوا می شود  

  ۰.۰۱۸پوسته، روش دیگری از انطباق با آب و هوای گرم است. ظرفیت حرارتی هوا بسیار کم و برابر  قف های دوس 1-12

BTU/F  است و هوای بین دو پوسته به مانند عایق حرارتی عمل می کند و بنابراین، گرما کمتر به داخل انتقال می یابد و در

[23]. اهد بودتابستان، پوسته درونی خنک تر از الیه خارجی خو  

اص انتخاب مصالح مناسب و همچنین ضخامت دیوارها در دستیابی به حداکثر عایق برای جو داخلی، همگی راه حل های خ 1-13

ساعت زمان  ۹تا  ۷مناطق آب و هوایی گرم و خشک است. مصالح اصلی خانه های سنتی، خصوصاً بادگیر آنها، از خشت با مدت 
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عکس العمل است. نوسانات شدید حرارتی در این مناطق، مناسب بودن این مصالح را در خصوص آب و هوا ثابت می کند. 

از قرارگیری خشت با ظرفیت حرارتی باال در مجاورت هوا با ظرفیت ویژه حرارتی همچنین، سازه های تاریخی و خصوصاً بادگیر، 

[24]. پایین برای دستیابی به شرایط آب و هوایی بهینه بهره مندند  

اما جالب ترین المان ها، از جمله بادگیرها، آنهایی هستند که صرفاً برای آسایش حرارتی محیط های داخلی اضافه شده اند. 1-14

بادگیرها، تهویه کنندگان شگفت آوری بوده و هستند و نمونه بارزی از تطابق معماری سنتی ایرانی با شرایط سخت آب و هوایی 

ی طبیعی به شمار می روند. ارتفاع بادگیرها در مناطق گرم و خشک، بلندتر از ارتفاع آنها در مناطق گرم و توسط خنک ساز

مرطوب است. زیرا در مناطق گرم و خشک بادهای خنک تر و با سرعت باال، از ارتفاع باالتر می وزند و برعکس، در مناطق گرم و 

.احل را به درون هدایت می کندمرطوب، باد مطلوب از پایین تر می وزد و نسیم س  

مانضوابط طراحی پایدار طبیعی در بناهای سنتی مناطق سرد با توجه به کاهش اتالف حرارت در ساخت -2  

عناصر مهم شکل گرفته در ابنیه در برخورد با شرایط طبیعی بسیار شبیه به عوامل ذکر شده قبلی هستند، از جمله حیاط مرکزی، 

زمستان نشین، تابستان نشین و ایوان. اما اصولی که برای تطبیق با شرایط آب و هوایی این مناطق  حوض و باغچه، زیرزمین،

:اندیشیده شده اند، بسیار مهم است که به قرار زیر هستند  

استفاده هر چه بیشتر از دیوارهای با مصالح سنگین در ضلع جنوبی؛ -1  

استفاده از فرم خطی برای بناها؛-2  

ان های به هم پیوسته در بخش های میانی شیب های رو به جنوب؛استقرار ساختم-3  

احداث ساختمان در داخل زمین یا پوشاندن دیوارهای خارجی با خاک؛-4  

پوشاندن حاشیه های خارجی ساختمان با بوته ها و گیاهان همیشه سبز؛-۵  

راکم در مجتمع ها؛استفاده هر چه بیشتر از دیوارهای مشترک و ایجاد بافتی به هم پیوسته و مت-6  

پیش بینی پالن های فشرده و متراکم؛-7  

شکل گیری فرم ساختمان برای ایجاد سایه در تابستان و دریافت گرمای مناسب در زمستان؛-8  

گستردگی ساختمان ها با ارتفاع کم در سطح )حداکثر دو طبقه(؛-9  

پیش بینی فضاهای گرمازا مثل آشپزخانه در مرکز پالن ساختنان؛-10  

پیش بینی فضاهای کم اهمیت مثل انبار به عنوان عایق حرارتی در جدارها یا قسمت های سرد بنا؛-11  

استفاده از پاسیو به عنوان حیاط مرکزی با توجه به مسیر خورشید برای حفظ گرمای داخل بنا؛-12  

استفاده از عایق های حرارتی مناسب در دیوارهای خارجی و به خصوص در بام؛-13  

فاده از فضاهای زیر شیروانی به عنوان عایق حرارتی؛است-14  

استفاده از گرمایش کفی با عبور لوله های آب گرم از کف بنا؛-15  

استفاده از بستر سنگی در زیر اتاق ها برای ذخیره گرمای اضافی در کف و پس دادن این گرمای ذخیره شده در مواقع سرد و  -۱۶

 در شب هنگام؛

ی پنجره های بزرگ، به خصوص در نماهای شمالی؛اجتناب از پیش بین-17  

استفاده از شیشه های دوجداره یا سه جداره و تزریق گاز آرگن بین جداره ها؛-18  

استفاده از بام سبز در بناها برای خنک کردن ساختمان در تابستان و گرم کردن در زمستان؛-19  
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ساعت؛ ۸یش از استفاده از دیوارها و کف هایی سنگین با زمان تأخیر ب-20  

[25]. ساعت ۸در نظر گرفتن بام سنگین با زمان تأخیر بیش از -21  

 

 

:نتیجه گیری  

رهنگ و مذهب ایران و اسالم است در کالبد و محتوا دارای منطق کارکردی بوده و در آن تقلید و اسالمی از ف -ریشه معماری ایرانی

اسالمی به گونه ای است که با طبیعت هماهنگ بوده و برای  -اصول معماری بیگانه نقشی بسیار کمرنگ داشته است. معماری ایران

ابق نیازهای اقلیمی شکل می گرفته و عدالت اجتماعی در آن ساخت و ساز از مصالح بومی در آن استفاده می شده است که مط

 -برقرار بوده است که از ملزومات توسعه پایدار است. در یک جمع بندی می توان به این نتیجه رسید که  معماری اصیل ایرانی

ا بررسی راهکارهای اندیشیده باسالمی بر پایه نیازهای خالقیت فرد و تکنولوژی و ارایه فضا و پیدایش فرم شکل می گرفته است. 

شده در معماری سنتی و بومی با هدف انطباق با محیط زیست، خصوصاً در روزگارانی که بشر ناگریز بود صرفاً از انرژی های پاک و 

 طبیعی استفاده کند، می توان برای معماری امروز درس آموخت. خصوصاً که امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توان متدهای اتخاذ

شده در قدیم را با نیازها و شرایط روز تطبیق داد و با استفاده بهینه و مؤثر از انرژی های پاک برای حفظ محیط زیست همت 

.گماشت رئوس اصول اندیشیده شده در معماری های پایدار بومی مناطق سردسیر، نشانگر آن است که باید به کاهش اتالف حرارت  

اتالف حرارت، بهره گیری از انرژی خورشید در گرمایش ساختمان و توجه به عوامل طبیعی آب  در ساختمان و کاهش تأثیر باد در

.و خاک اهمیت داد در مناطق گرمسیر نیز می توان با دقت در انتخاب مصالح، ضخامت دیوارها، طراحی نماها، طراحی جایگیری  

وب در منطقه و طراحی المان هایی که هدایتگر این فضاهای گوناگون مسکن نسبت به جهت تابش آفتاب، توجه به بادهای مطل

انرژی ها به فضاهای داخلی باشند، طراحی معماری اقلیمی و حتی توجه به طراحی های مناسب شهری در برنامه ریزی های کالن 

.و توجه کافی به پیادگان، می توان عمالً به اهداف پایداری زیست محیطی دست یافت اده از انرژی های بدین طریق با حداقل استف 

.فناپذیر فسیلی می توان قدمی در جهت حفظ محیط زیست برای آیندگان برداشت  
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