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  1  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  
  
  

  معماري سنتي ايران، مصداق عيني سبك زندگي اقتصاد مقاومتي
  

  1دكتر حسن ستاري ساربانقلي

  
  چكيده

ترين نمودها و  عاليگيري از  شيوه زندگي و سبك زيستن در ابنيه و معماري سنتي ايران، مفاهيم اقتصاد مقاومتي را با بهره
هدف پژوهش حاضر بيان و شناخت و تحليل كالبدي معماري سنتي . مفاهيم كالبدي معنايي، در بطن ماهيتي خود عنوان داشته است

كارگيري و تداوم حكمت گمشده معماري  به. باشد ايران به عنوان نمونه الگويي از سبك زندگي متناظر با مفهوم اقتصاد مقاومتي مي
آموزي از گذشته معماري ايران امري است در راستاي ترويج سبك زندگي با مفهوم اقتصاد  اي معماري معاصر و درسدر فضاه
از سوي ديگر با طرح مفاهيم پايداري و مفهوم توسعه پايدار در جهان، نياز به فهم و درك معماري سنتي ايران، از بعد . مقاومتي

هاي  هاي شگرف معماري سنتي ايران اين امكان را پديد آورده است كه با بررسي ي قابليتاز طرف. تر گشته است پايداري نيز ملموس
علمي بشر امروز متوجه اين نكته گردد كه تفكر پايدار و معماري پايدار در بهترين نمودهاي خود در فضاهاي معماري سنتي ايراني 

نتايج . اي، استوار بوده است اده از ابزار مطالعات كتابخانهتحليلي و با استف -روش پژوهش به صورت توصيفي. مصداق داشته است
هاي بالقوه معماري سنتي ايران به عنوان بستر مناسب كالبدي در راستاي سبك زندگاني به شيوه  حاصله از تحقيق بيانگر پتانسيل

ندگاني در راستاي اقتصاد مقاومتي در توان براي ترويج شيوه و سبك ز هاي حاصل از تحقيق مي از يافته. اقتصاد مقاومتي بوده است
  .كشور بهره برد
  معماري سنتي ايران، سبك زندگي، اقتصاد مقاومتي، معماري پايدار، اقليم، انرژي: واژگان كليدي

  
  مقدمه

يش مورد ها طرح... در ... طبيعت را به عنوان يك طرف مهم ...  همواره با طبيعت در ارتباط است انسان«
» .ناپذير بوده است بازگشت به طبيعت و همراه شدن با آن اجتناب«). 1380نصر، (» داده استاستفاده قرار 

 .باشد مي معماري پايدارهاي  معماري سنتي ايران يكي از بهترين نمونه«. )36ص، 1386خاك زند، احمدي؛ (
هاي  جديدپذير در زمانتهاي  از انرژيمؤثر اين معماري، نشان دهنده توجه خاص ايرانيان در استفاده صحيح و 

كردند كه در هر اقليمي بر  مي استفادهمؤثر بسيار ساده ولي  هاي روشباشد كه براي انجام اين كار از  مي قديم
اصول  يو همسوي يهمگراي. ها متفاوت بوده است اين روش ،...اساس شرايط آب و هوايي و فرهنگي و 

، تدوام و استمرار مفاهيم يبلكه پايدار ؛نيست يو تصادف ياتفاق ،پايدار يگذشته ايران با اصول طراح يمعمار
از سوي ديگر  .گوياي وجود چنين تفكراتي در گذشته معماري ايران است عالي معماري گذشته،هاي  و انديشه

يي از نمود تفكر جهادگونه اقتصادي و هماهنگي با تفكر ها با بررسي در متن قرآن كريم به مصاديق و بارزه
است در مقايسه تطبيقي نمودهاي معماري و اي  پژوهش حاضر بررسي مقدماتي. توان دست يافت مي ارپايد

                                                            
 sattari@iaut.ac.irاستاديار گروه معماري دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز؛   -1

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش 

 

2 

شهرسازي سنتي ايران و هماهنگ با تفكر توسعه پايدار و نيز معيارها و نمودهاي تفكر توسعه پايدار در جهان 
رگيري اين معيارها و مفاهيم در معاصر و نيز نمودهاي تفكر اقتصاد مقاومتي در بستر معماي ايراني؛ كه به كا

 .انجامد مي جويي اقتصادي در كالبد فضاهاي معماري نهايت به تداوم تفكر صرفه
  

  ضرورت تحقيق
در كشور مثل  نوپااز علوم  هايي براي تئوريزه شدن شاخهاي مؤثر  به صورت ميان رشته :ضرورت آموزشي

  .تفكر اسالميهاي مؤثر  و نيز نمايش شاخصه ،...معماري اسالمي، شهرسازي اسالمي و

   .منابع انرژي طبيعي از استفاده بهينه :ضرورت بنيادي
  .كيفيت زندگي بشر بهبودگامي در جهت : ضرورت آرماني

با توجه به شرايط طبيعي و اقليمي در معماري در راستاي تفكر  ها هزينهكاهش  :ضرورت اقتصادي
  .جهادگونه اقتصادي

 
  تحقيقاهداف 

 .معماري پايدار در راستاي اقتصاد مقاومتي در معماري سنتي ايرانهاي  به دست آوردن شاخصه .1

معماري سنتي هاي  مؤلّفهدر راستاي تفكر اقتصاد مقاومتي با  بيان الگوهاي پايداري از ديدگاه قرآن كريم .2
 .ايران

 .اقتصاد مقاومتيمعماري سنتي ايران در راستاي بيان تفكر هاي  شاخصهمقايسه تطبيقي  .3

  
  هاي تحقيق سؤال

 ند؟ا كدام در راستاي اقتصاد مقاومتي در معماري سنتي ايرانمعماري پايداري هاي  شاخصه .1

 ؟آمده استمعماري سنتي ايران هاي  مؤلّفهدر راستاي تفكر اقتصاد مقاومتي با  كريم در قرآنها  كدام آموزه .2

  شوند؟ مي چگونه بيانمعماري سنتي ايران در راستاي بيان تفكر اقتصاد مقاومتي  هاي شاخصه .3
  

  روش تحقيق
 معماريهاي  مؤلّفهو بيان انطباق آن با  به معماري پايدار مربوط نظريات تحليل و بيان شامل پژوهش روش

و ها  شاخصه و كليدي نكات نظريات، از يك هر تحليل و تشريح در. تاس تحليلي و توصيفي ،سنتي ايران
 بعد مرحله در .گيرد مي قرار بررسي مورد ط،مربو نظري مباني تحليل و وريآ جمع طريق از نظريه الگوهاي

 ميزان كارشناسي، نظرات از گيري بهره و مقايسه با، مربوطههاي  شاخصه ارائه و نظريات اين تحليل از پس

 به اين ارزيابي نتايج ديني مقايسه وهاي  با آموزهمعماري پايدار  يالگوها وها  شاخصه سويي هم و انطباق

 .  شود مي مطرح كيفي صورت
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  معاني لغوي پايداري
، جاودان، پابرجا باقي، استوار، و پايدار به معني ثابت، با ثبات، دائم باقي و پاينده كلمه پايا به معني ثابت،

و در فرهنگ دهخدا كلمه پايداري به معني بادوام ) اختركاوان ؛مفيدي(رفتني به كار رفته است مقابلماندني در 
كه  ،واژه پايدار امروزه به طور گسترده به منظور توصيف جهاني آن. )47ص ،دهخدا(و ماندني ذكر شده است

 كار گرفته دور ادامه حيات دهند بهاي  بتوانند تا آينده هاي انساني و طبيعي تواماً در آن نظام
 و بودن مطلوب آن در كه است وضعيتي، توسعه وصفي وجه عنوانبه  پايداري. )42، 1380بحريني،(شود مي

 ؛نجفي؛زاهدي(كن مي داللت بلندمدت دوام يا حمايت بر و، كند نمي پيدا كاهش زمان طول در امكانات موجود
  :و در زبان التين ريشه لغوي و عبارات مرتبط با پايداري تحت عناوين. )1384

Sustain : باشد مي ادامه دادن مستمر زنده نگه داشتن،، حمايت.   
Sustainable: زندگي و در  تأمينكند كه باعث آرامش و تغذيه و  مي صفتي كه چيزي را توصيف، پايداري

    .شود مي نتيجه به تداوم زندگي و طوالني كردن آن منجر
Substance:  1382، مفيديو  آذربايجاني)(1388، رضائي(پايداري زندگيفرآيند(.  

لغتنامه آكسفورد سابقه اين صفت ( رسد با وجود تاريخچه ديرينه در فرهنگ لغات مختلف مي به نظر چنان
ني در چند دهه اخير واژه پايداري به معني كنو ،.)ذكر كرده است 1611و شكل جديد آن را  1400را به حدود 

  .است يابد كاربرد پيدا كرده نده تداومآن يعني آنچه كه بتواند در آي
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  مفاهيم پايداري
محيط و اجتماع ، اقتصادهاي  مؤلّفهيابد كه  مي توسعه پايدار زماني تحقق گفتتوان  مي ديگر ديدگاهياز 

    .)1385 ،ايرواني(در تعامل با يكديگر باشند
 شكل مثلث پايداري شكل پايداري به عنوان يك سيستم تعاملي

  

  

عوامل مؤثر و دياگرام 
 دهنده پايداري تشكيل

 

  
هاي آينده و حفظ و بقاء  توانمندي رفع نيازهاي مادي و معنوي امروزه با احترام به نسلبايد پايداري را 

حفاظت از محيط زيست و اصول همساز با طبيعت  اصولهاي آينده دانست كه در اين مفاهيم  ع براي نسلبمنا
و از طرفي ديگر مفاهيم وايسته به اخالق و اي  داشتن الگوهاي بومي و منطقههمچنين پيش رو ، از يك سو

  ).1388، رضائي(دهند مي سه رأس مثلث پايداري را تشكيل ،تعهد با رويكرد عدم تخريب منابع براي آيندگان
   

 پايداري

الگوهاي 
بومي و 
منطقه اي

اخالق و 
تعهد

حفاظت از 
محيط زيست 

و اصول همساز 
با طبيعت

اقتصاد

زيست  اجتماع
محيط
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  5  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

 هاي مختلف برخي اصول پايداري از ديدگاه  - 1 جدول

  اصول پايداري  ها ديدگاه

مفهوم توسعه 
  پايدار

اكوسيستم بسيار مهمتر از درك / كنار گذاشتن تصور قدر قدرتي انسان
 /آشـتي توسـعه و پايـداري   / عـدالت و برابـري  / و تصور فعلي اسـت 

/ و تلفيقـي اي  برنامـه جـامع، چرخـه   / محوري مردم/ مشاركت و وفاق
/ ساخت بـر روي آنچـه كـه وجـود دارد    / گرايانه ديدي صميمي و كل

  /تفكر جهاني و عمل محلي/ استفاده عاقالنه از منابع/ پذيري انعطاف
بيني  جهان

  اسالمي
بري بـودن از  / گري اصالح/ شكر/ عدالت/ مندي قانون/ كليت/ وحدت

  همراهي با عالم هستي/ اسراف و تبذير
توسعه پايدار 

  شهري
  ثبات/ پذيري انعطاف/ عدالت/ وري بهره

مباني طراحي 
  معماري پايدار

هاي موجود در بستر طرح و توجه به عواملي  پتانسيلشناخت مكان و 
گرا  طراحي زمينه برايارتباط با طبيعت / ... و دسترسي، جهت نور مثل

تـا طـرح بـه عنـوان      شناخت فرآيندهاي طبيعي/ و هماهنگ با طبيعت
  .عضوي در چرخه حيات باشد

نيز  اسالميمحيطي تفكر و الگوهاي پايدار در معماري سنتي ايران  معيارهاي اجتماعي و اقتصادي و زيست
  .نحو بروز و نمود يافته استترين  به بهترين و عالي

  پايداري اجتماعي  - 2 جدول
  اهداف كالن ها ضرورت  معيارها

سالمت 
  اجتماعي

لزوم دستيابي به اجتماعي سالم و 
  شاداب

اي  ايجاد زمينه براي تحقق جامعه
  شاداب و پرتالشسالم، 

امنيت 
  اجتماعي

ضرورت برقراري نظم و برخورداري 
  شهروندان از محيطي ايمن

برقراري شرايط متعادل و ايمن 
  در محيط زندگي
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  آرامش خاطر
ضرورت وجود اسايش رواني و 

  روحي
فراهم ساختن آرامش روحي و 

  رواني براي شهروندان

  آرامش خاطر
ضرورت وجود اسايش رواني و 

  روحي
فراهم ساختن آرامش روحي و 

  رواني براي شهروندان

وري  بهره
  مناسب

ها  گيري از ظرفيت ضرورت بهره
  بصورت بهينه

ايجاد زمينه جهت رشد و 
هاي محيطي،  شكوفايي ظرفيت

  انساني و اقتصادي

  كيفيت زندگي
مندي مردم از شرايط زيستي  لزوم بهره

  هاي محيطي مناسب مطلوب و كيفيت
محيطي اعم از هاي  ارتقاء كيفيت

  محيط طبيعي، كالبدي و انساني
  

  پايداري كالبدي محيطي - 3 جدول
  اهداف كالن  ها ضرورت  معيارها

  افزايش سطح رفاه اجتماعي  ضرورت استفاده بهينه از منابع  جويي صرفه
معماري با 
  حداقل هزينه

مندي تمامي اقشار از  ضرورت بهره
  سرپناه مناسب

براي فراهم ساختن شرايطي 
  دار شدن تمامي مردم خانه

  ها كاهش هزينه
هاي  گيري از ظرفيت ضرورت بهره

  دولتيغير مردمي و
  مشاركت همه جانبه مردم

خلق 
هاي  فرصت

  شغلي

لزوم وجود نگاه جامع به ساخت و 
گيري اقتصادي  ساز مسكن و بهره

  هاي پديد آمده از فرصت

زايي  هاي اشتغال استفاده از ظرفيت
  ساخت مسكن

 
 
 

   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID
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پايداري اقتصادي - 4 جدول  
  اهداف كالن  ها ضرورت  معيارها

كاهش مصرف 
  انرژي

جويي در مصرف  ضرورت صرفه
هاي فسيلي و كاهش  سوخت

  هاي تجديد ناپذير مصرف انرژي

هاي  طراحي و ساخت خانه
 هوشمند به لحاظ مصرف انرژي

استفاده كارا از 
  مصالح

رويه از  لزوم كاهش استفاده بي
  حفاظت از منابع طبيعي مصالح و

استفاده بهينه از مصالح و 
  تر از آن برداري مناسب بهره

مديريت بازيافت 
  و زباله

  ضرورت استفاده بهينه از مواد اوليه
ارتقاء سطح سالمت محيط 

  زيست
مطلوبيت و 

حفاظت بيشتر از 
  زمين

لزوم توجه به اقتصاد زمين و 
  مديريت كاربري بهينه زمين

در اختصاص تعادل و تناسب 
  هاي مختلف زمين به فعاليت

حفاظت برابر 
آب، آلودگي و 
  سر و صدا

لزوم ايمن سازي ابنيه و بافت در 
برابر خطرات طبيعي و شرايط 

  اقليمي
  هاي امن و آسوده ساخت خانه

  
  معماري پايدار

هاي معمارانه براي  حل يافتن راه ،از توسعه پايدار است هدفاي  مباحث معماري پايدار كه زيرشاخه در
گيري از مصالح بوم آورد است تا از  هاي طراحي اقليمي و بهره گيري روشكار بهشرايط زيستي مناسب با  تأمين

 طراحي منظور از معماري پايدار .)1382مهري؛(ي موجود بر محيط زيست كاسته شوداثرات منفي معمار

محيط زيست تحميل  نابع طبيعي كمترين آسيب را برم از برداري بهره و است كه از نظر انرژي يهاي ساختمان
 و با منطقهتر  وسيع پهنه در و خود پيرامون طبيعي محيط با مغايرت را و ناسازگاري كمترين كه ساختماني. كند

  . )1389، نژاد پروردي و زنديه(دارد جهان
 لفتهاي مخ پايدار از ديدگاه معماري برخي اصول - 5 جدول

  منابع  معماري پايداراصول  ها ديدگاه

  
معماري 
سنتي 
  ايراني

به حداقل رسانيدن استفاده از منابع تجديدناپذير و به 
 ءارتقا/ پذيرهاي طبيعي و تجديد انرژي كارگيري

/ كيفيت محيط زيست و گسترش محيط زيست طبيعي
/ مصرف مواد آلوده از بين بردن يا به حداقل رسانيدن

/ زندگي سالمترويج / هويت فرهنگي و قومي ظحف
استفاده خردمندانه از زمين و همگوني شكل ساختمان 

الهام؛  حاتمي گلذار،
معماري سنتي ايران و 

؛ ماهنامه توسعه پايدار
 ،ها مهندسي زيرساخت

اسفند  ،6شماره 
1387.  
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اقتصادي بودن ساخت و ساز با / با محيط زيست
 سازي هماهنگ/ هاي جايگزين استفاده از فناوري

هاي  روش ساختمان با محيط و تا حد امكان استفاده از
ساخت و ساز با مصالح بومي و طراحي و اجراي 

، هوا، آلودگي محيط زيستجلوگيري از / كارآمد
  . صوتي

معماري 
مسكوني 
  ايراني

توسعه محيط / قابل تجديدغير كاهش مصرف منابع
حذف يا كاهش مواد سمي و يا آسيب رسان / طبيعي

  .ساختمانبر طبيعت در صنعت 

زنديه، مهدي؛ 
سميرا؛  نژاد، پروري

توسعه پايدار و مفاهيم 
آن در معماري 

مسكوني ايران؛ مجله 
مسكن و محيط 

روستايي، تابستان 
1389.  

معماري 
مسكوني 
  ايراني

 از استفاده كاهش/ اقليم با هماهنگي/ انرژي حفظ

 با هماهنگي/ ساكنان نيازهاي برآوردن/ جديد منابع

  گرايي كل/ سايت

زنديه، مهدي؛ 
 ؛سميرا نژاد، پروري

توسعه پايدار و مفاهيم 
آن در معماري 

مجله مسكوني ايران؛ 
مسكن و محيط 

روستايي، تابستان 
1389.  

معماري 
  پايدار

/ پذيري از شرايط فرهنگي محيطي و اقليميتأثير
/ هماهنگي و سازگاري با طبيعت و محيط زيست

درست به پاسخ / در مصرف انرژي ييجو صرفه
پذيري از معماري بومي اما به تأثير/ نيازهاي عملكردي
استفاده درست از مصالح هم از / صورت امروزي

  محيطي لحاظ بصري و هم زيست

 پشتي،مهري تاالر
معماري پايدار  ؛سودابه

  هاي آن و شاخص

هوا،  مربوط به آب و موضوع اين. گيري خانه يا رون است يكي از مسائل مهم مربوط به شهرسازي، جهت
در معماري ايران سه رون در نظر گرفته شده . باشد مي ، جهت وزش، مكان قرارگيري و جنس زمينتابشطرز 
  .است
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  ايراني در معماري ايرانيهاي  نمودار رون

  
  )، از نگارنده1386بر مبناي كتاب پيرنيا، : (ماخذ

ناشي از هاي  به دليل حركت خورشيد و مزاحمت نظر گرفته شده و درهاي  با توجه به رونها  در خانه
عناصري ديگر شامل اندروني، ... تر  كاملهاي  در خانه. ... شود مي عمودي و افقي استفادههاي  آن از پنام گرماي

واژه ). ، از نگارنده159-154ص، 1386پيرنيا، (شود مي بيروني، باربند، حياط، راهرو و هشتي بدان اضافه
 جاي كلمه خانه در اصطالح امروز آن، استفادهه از واژه سرا ب... استشده  مي ه به اتاق اطالقدر گذشت... خانه
مورد  ،تواند در انتخاب محل مي اقليميهاي  آگاهي از شرايط و داده ).153، ص1386پيرنيا، (شده است مي

   .)2 ،1389، سرافروزو محمدزاده (استفاده قرار گيرد
  

  معماري در رابطه با طبيعتانواع رويكردهاي مختلف 
، ؛ نصر1386 نژاد، حمزه(مربوطه، چهار نوع رويكرد مختلف در رابطه با طبيعت وجود دارد مطالعاتطبق 

   .)1380، ؛ نصر1377
  

  نمودار انواع رويكردهاي طبيعت و معماري

  
  )1380، ؛ نصر1377، ؛ نصر1386 نژاد، حمزههاي  بر مبناي كتاب(: ماخذ

   

رون كرماني

شرقي -جهت غربي 

: شهرهاي مورد استفاده
كرمان، همدان، آبادي هاي 
...اذربايجان غربي، خوي و

رون اصفهاني

 -جهت شمال غربي 
جنوب شرقي

: شهرهاي مورد استفاده
اصفهان، استخر، 

...تخت جمشيد، فارس و

رون راسته

 -جهت شمال شرقي 
جنوب غربي

: شهرهاي مورد استفاده
تهران، يزد، جهرم، تبريز 

..و

انواع رويكردهاي  
طبيعت و معماري

رويكرد  -4
طبيعت ساز

رويكرد  -3
طبيعت گرا

رويكرد   -2
طبيعت گريز

رويكرد  -1
طبيعت ستيز
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  معابر با توجه به جهت وزش باد در معماري و شهرسازي سنتي ايرانجهت مناسب 

  ستيز رويكرد طبيعت
رودررويي با (

  )طبيعت

  گريز رويكرد طبيعت
  )تفاوت بي(

  گرا رويكرد طبيعت
  )هماهنگي(

  ساز رويكرد طبيعت
  )تكميل(

    
    

  

 آب و سه عامل زمين، .است عوامل طبيعي بوده بافت شهر، دهنده مهم شكل بسيار يكي از عوامل اصلي و
گيري و مراحل توسعه شهر در طي  شكل نحوه بافت هر شهر،. اند مهم طبيعت دانسته عوامل اساسي و از را هوا

گيري خيابان در امتدادي است كه منجر به  جهت). 299 ،1365 زاده حسين، سلطان(كند مي تاريخ را منعكس
گرم سال بادهاي مناسب را به سمت شهر هدايت هاي  و در ماهكاناليزه شدن بادهاي نامناسب زمستاني نشود 

گيري شمال شرقي به جنوب غربي  جهت بادهاي غالب سرد در زمستان شمالي جنوبي است كه با جهت .كند
گيري بر اساس نياز به نور  جهت همان طور كه گفته شد، لذا با. كند نمي تشديد معابر، مشكل آسايشي را

جويي در منابع،  اصول معماري پايدار شامل طراحي بر اساس صرفه ...دهاي مناسب و از كوران با خورشيد،
، 1389، فرشچي(باشد مي طراحي بر اساس حفظ چرخه حيات زيست و طراحي بر اساس آسايش انسان

  ).13ص
 : است بندي شود، به شرح زير رعايت شود تا يك ساختمان در زمره بناهاي پايدار طبقه بايداصولي كه 

 ؛كاهش استفاده از منابع جديد مصالح -اصل سوم ؛هماهنگي با اقليم -اصل دوم ؛حفظ انرژي -صل اولا
باني مسعود، (گرايي كل - اصل ششم ؛هماهنگي با سايت - اصل پنجم ؛نيازهاي ساكنان بر آوردن - اصل چهارم

1387(.   
  :نمودتوان موارد زير را عنوان  مي از اصول پايداري در معماري محوطه نيز

براي مثال؛ . كه نياز به هماهنگي با شرايط محيطي دارنداي  كاربردي و سازههاي  حل راهموقعيت، 
گياهي و جانوري منطقه؛ اندازه بايد محدود بوده هاي  توپوگرافي، اقليم خرد، ساختار خاك، سطوح آب و گونه

طبيعي بايد افزايش  هاي ويژگي؛ .شودمكاني براي استفاده از فضاي سبز در نظر گرفته . و شامل منطقه باشد
؛ .انرژي خورشيدي، باد، زيست توده و غيره: مانند. يابد و به عنوان منبع انرژي تجديدپذير، قابل استفاده باشد

تواند به عنوان  نمي صورت ساختمان اينغير  در. شود سازماندهيو  ريزي برنامهمصرف روزانه بايد به دقت 
ديگر سازه بايد مصالح متفاوت هاي  شود؛ سازه ساختمان، سيستم مهندسي و گزينهساختمان اكولوژيكي مطرح 

ساخت و ساز اكولوژيكي را مورد توجه قرار دهند؛ سيستم هاي  گيرند و تئوري كار بهسازگار با محيط زيست 
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ر گرفته در حال اجرا در نظ هاي ساختمانهوشمند تهويه محيط زيست، انرژي و مصالح مصرفي بايد در كارايي 
 .)Lanyi ،2007 (شود

  
  پايداري در معماري سنتي ايرانهاي  شاخص - 6 جدول

  عملكرد  شاخص

مانند گودال ... استفاده از عناصري نظير حياط مركزي و حوض و   درونگرايي
  . نمايد مي عمل

گسترش در / ارتباط بصري و فيزيكي مستقيم با فضاي بيرون خانه  برونگرايي
  سازماندهي فضايي نسبت به يك فضاي ديگرارتفاع و 

گيري  جهت
  مناسب

استفاده از باد مناسب و / توجه به سمت وزش باد/ وضعيت استقرار بنا
  .نشين فضاهاي تابستان و زمستان/ ممانعت از ورود باد مزاحم

  يم و محرميترحفظ ح/ داخل بناه ممانعت از ورود مستقيم باد ب  هشتي

حياط مركزي 
  نارنجستانو 

تهويه فضا با / امكان اليه اليه بودن فضاها/ ايجاد و امكان كوران هوا
 قرارگيري فضاهاي پر و /رو به حياط و كوچههاي  باز كردن پنجره

استفاده از خاصيت سايه  /خالي با تناسبات مختلف با امكان ايجاد نسيم
فضاي باز  محصوريت حياط مركزي سبب وجود/ آفتاب و

  مانند هواكش
فرو رفتن در 
  دل خاك

  استفاده از ظرفيت حرارتي خاك در فصول مختلف سال

  ايجاد تهويه طبيعي/ سرمايش طبيعي  بادگير

/ مورد استفاده در بناهاي  خاك مورد نياز براي ساخت خشت تأمين  گودال باغچه
  امكان دسترسي به آب قنات

خيري أاستفاده از پديده تايجاد خنكي محيط با / ايجاد جريان هوا   شودان
  .فيت حرارتي خاكراستفاده از ظ/ فصول در زمين

شد و به وسيله آن  مي سرابستان باغ كوچكي بود كه كنار بنا ساخته  سرابستان
  .گرديد مي نوعي فضاي ييالقي در نزديكي بنا ايجاد

  بهار خواب
ها قابل استفاده  در بهار و پاييز در تمام ساعات روز و در تابستان شب

بسته به محل استقرار آن در ساعاتي كه ديوارهاي اطراف بر آن / بود
  . شود اندازد از آن استفاده مي سايه مناسب مي

حرارت  تأمينشد، براي  مي نشين واقع اين فضا كه در قسمت زمستان  اتاق كرسي
  .گرفت مي زمستان، مورد استفاده قرارمورد نياز در 
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استفاده از اين مكان به عنوان يخچال / محل دسترسي به آب قنات  پاياب
  روزي در مواردي مكاني براي خواب نيم/ براي نگهداري مواد غذايي

  فيت حرارتي خاكاستفاده از ظر/ يجاد سرمايش طبيعيا  سرداب

باعث خنك شدن محيط به / نشين استفاده به عنوان فضاي تابستان  حوض خانه
  .رطوبت مورد نياز تأمينايجاد و / وسيله عبور آب از حوض

 يي هستند كه در نواحي خشك، رايجها زمين يا سردابهمان زير  شبستان
  .هستند

  تارمي

محصور و مسقف كه در طبقات در نظر گرفتـه شـده و دور   غير فضايي
اين . شود مي حصيري پوشيدهچوبي و آفتابگير هاي  تا دور آن با كركره

هاي  از ساير قسمتتر  فضا كه در معرض كوران دايم هوا بوده و خنك
  .گردد مي باشد، باعث ورود باد مطلوب به داخل فضاهاي بنا مي بنا

شود كه در ميان استخر يا درياچه و  ييالقي گفته ميهاي  به ساختمان  آب سرا
  .شوند آب ساخته مي انداز چشمبراي استفاده از رطوبت و 

  كنده

هاي  در بسياري از خانه. فضايي است كه در دل زمين كنده شود
پشتي فضا را به شكل پستو در دل زمين حفر هاي  كوهستان، قسمت

كنند كه كيفيت اقليمي بسيار مناسبي در زمستان و تابستان به وجود  مي
  . شود آورد و گاهي به عنوان اتاق كرسي نيز استفاده مي مي

ايوان و 
  بان سايه

ممانعت از تابش مستقيم خورشيد  /ايجاد سايه و امكان ارتباط مستقيم
  .در داخل بنا

الح با مص
ظرفيت 
حرارتي 
  متناسب

متناسب با نوع اقليم از مصالح با ظرفيت حرارتي كم و يا مصالح با 
  .شود مي ظرفيت حرارتي زياد استفاده

  سقف

دار عالوه  ها چه مسطح، چه منحني و چه شيب دو پوش ساختن سقف
بر سبك كردن سقف به كنترل حرارت دريافتي توسط خورشيد از 

عايق توسط هواي محبوس بين دو پوسته كمك  سقف با ايجاد نوعي
  .كرده است مي

  پنجره
كنترل عمق و  هايي براي رنگي، راههاي  مشبك با شيشههاي  پنجره

ميزان تابش تابش آفتاب به داخل ساختمان در تابستان و زمستان بر 
  .باشند مي حسب نياز ساكنان به انرژي خورشيد

عدم ورود و خروج سرما  / ضخامت ديوارايجاد عايق با استفاده از . 1  ديوار
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  .و گرماي بنا به خارج از بنا و بر عكس

  شناشير

بازي كه به صورت بالكن متصل به جداره بيروني بنا بوده و  فضاي نيمه
از يك طرف در فضاي بسته قرار گرفته و فضاي پشت به خود را از 

اي  ايهوده و از طرف ديگر به دليل سمتابش مستقيم آفتاب محافظت ن
كند موجب كاهش دماي اين  مي كه در روي سطوح خارجي بنا ايجاد

  .گردد مي جداره

هاي  خانه
  چهارفصل

تر  اتاقي در ضلع جنوب حياط و پشت به آفتاب كه خنك: نشين تابستان
اتاقي در ضلع : نشين زمستان/ شده است مي بوده و در تابستان استفاده

زمستان مورد استفاده  بوده و درتر  گير حياط كه گرم شمالي و آفتاب
  .گرفته است مي قرار

سبزينگي و 
  پوشش گياهي

/ جبران رطوبت محيط / ايجاد منظر و زيبايي بصري /سايه تأمين
/ مانع انعكاس دوباره پرتوها و افزايش دما/ جذب پرتوهاي تابشي

  .بادشكن

  جنس مصالح
مناسب اين عملكرد / استفاده از مصالح مناسب موجود در منطقه

كاهش / مصالح در دسترس هر اقليم/ مصالح در برابر اقليم هر منطقه
  .در دسترس بودن مصالح/ مل و نقلهاي ح هزينه

   .عايق عوامل اقليمي/ ضخامت و جنس/ انتخاب رنگ مناسب مصالح  رنگ مصالح
  

  توسعه پايدار در معماري ايران به عنوان مصداق عيني اقتصاد مقاومتي
  بررسي كاربرد موارد معماري پايدار و انطباق پذيري آن در معماري سنتي -  7جدول 

  نمود در معماري سنتي ايران موارد معماري پايدار

 طراحي مطابق با اقليم
گيري بنا بر اساس استفاده از عوامل اقليمي نظيـر آفتـاب و    جهت

  توجه به مصالح مورد استفاده/ باد 

ايجاد خرد اقليم 
  مطلوب

افـزايش رطوبـت و    بـراي ايجـاد پوشـش گيـاهي    / حياط مركزي
بـه كـارگيري حـوض در     /فرو رفتن به عمق زمـين / اندازي سايه
  افزايش رطوبت هوا برايخشك هاي  اقليم

گرمايش و سرمايش  
  و روشنايي ايستا

پديده / هور/ فضاهاي زيرزميني براي سرمايش و گرمايش طبيعي
  گرمايش ايستا/ آفتابيپنجره / سرمايش ايستا/ دودكشي

هاي  استفاده از انرژي 
  تجديد پذير

/ استفاده از انرژي گرمايي خورشـيد / استفاده از ديوارهاي ضخيم
  استفاده از باد، استفاده مناسب از روشنايي

هاي  تيره در نواحي سرد كوهستاني و رنگهاي  به كارگيري رنگاستفاده از 
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يي در ها خالقيت
  طرح معماري

ــويريروشــن در  ــاطق ك ــي و  اســتفاده از ســقف/ من ــاي منحن ه
شكل كه هميشه نيمي از سقف در سايه و نيمـي ديگـر رو    گنبدي

  فشرده در مناطق سردهاي  استفاده از بافت /قرار دارد به آفتاب
مصالح، سازه و 

  ساختهاي  تكنيك
بـه كـارگيري مصـالح بـادوام و قابـل      / به كارگيري مصالح بومي

  جنس بازشوها/ شيوه ساخت طاق و گنبد استفاده از/ بازيافت

حفاظت و بهبود 
هاي  بخشيدن ارزش
  طبيعي

/ خريـب در طبيعـت  اد فضاي مصنوع با حـداقل دخالـت و ت  ايج
حـداقل ايجـاد   / طراحي همساز با بستر و امكانات وضع موجـود 

هـاي   فسـيلي و نخالـه  هـاي   ناشي از مصرف سوختهاي  آلودگي
توجـه بـه   / بصـري هـاي   جلوه توجه به ديد و منظر و/ ساختماني

  ارتباط درون و بيرون بنا
معماري به عنوان 
  ارگانيزم زنده

استفاده از / حداقل تخريب محيط با درنظر گرفتن شيب زمين
  استفاده از مصالح بومي/ پوشش گياهي و آب

  كارآمدي فضا
/ مذهبي –فرهنگي هاي  انجام فعاليت/ اقتصاديهاي  انجام فعاليت
  اجتماعيهاي  انجام فعاليت

  
  گيري نتيجه

معماري سنتي ايران اسالمي به دليل دارا بودن پتانسيل باالي خود نقش زيادي در تعامالت اقتصادي، 
پايدار بنابر بر  معمارياجتماعي و فرهنگي مردم دارد و لذا با راهكارهايي كه در طراحي و تحت عنوان تفكر 

برده شده است، همگي در جهت حفظ انرژي، هماهنگي با محيط و  كار بهدانش و فن معماران و طراحان، 
باشد كه به عبارتي همان تفكر اقتصادي و  مي كنندگان اقليم، كاهش استفاده از منابع و برآوردن نيازهاي استفاده

بودن با توجه به پيوستگي و زنجيروار . د عيني بخشيده استواقتصاد مقاومتي با انديشه اسالمي و قرآني را نم
بايست معماري پايدار را كه در آن تمام اصول پايداري تجسم  مي چرخه حيات، براي رسيدن به اين اهداف

معماري . يافته است مورد نظر قرار داد و اين همان چيزي است كه در معماري سنتي ايران روي داده است
فرهنگي و اجتماعي شكل گرفته و به متفاوت با توجه كامل به تمام عوامل اقليمي، هاي  سنتي ايران در مكان

پذير و نيز رشد ارگانيك و اهميت به سايت هاي پاك و تجديد يژفسيلي و انرهاي غير دليل استفاده از سوخت
شدند و همگي اين عوامل تا حد امكان در معماري سنتي ايران  مي در راستاي احترام به محيط زيست طراحي

پذيري تفكر توسعه پايدار در معماري سنتي ايران اسالمي و تفكر  طباقكه دليل بر ان اند اسالمي رعايت شده
مباحث  تحوالت جهاني با توجه به سير. جهادگونه اقتصادي در بستر معماري سنتي ايران اسالمي است

كه يكي از مهمترين راهكارهاي ايجاد تعادل بين توسعه و محيط زيست  شود مي گونه استنباط پايداري اين
طراحي پايدار هاي  كه يكي از زيرمجموعه، معماري پايدار، ساختمان بر زيست محيط تأثيرليل به د. است
در مصرف منابع  ييكه در آن طراحي بر اساس چرخه حيات و صرفه جو ؛شكل گرفته است است،
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دستيابي  استفاده بهينه از انرژي و براي هاي ارزشمند طبيعت، تجديدناپذير و توجه به مسائل اقليمي و پتانسيل
  هشياري  گيرد نوعي مي  صورت  اهدافي  چنين  به  نيل  براي  كه  اقداماتي .به معماري پايدار از ضروريات است

كمتر   تخريب  در جهت  تالش. اند بوده  آن دنبال   به  غربي  و انديشمندان  اقتصاددانان  كه  است  بعد از غفلت
 ؛باشد نداشته   توجه  آن  يا به  بوده  مخالف  با آن  اسالمي  تعاليم  كه  نيست  مطلبي  زيست  محيط  و حفظ  طبيعت
  شكل  پايدار به  تنها توسعة  ها، نه آن  شدن پياده   در صورت  كه  است  اي گونه به   اسالمي  تعاليم  مجموعة  بلكه

،  اسالمي تعاليم   با اجراي  گفت  توان مي . خواهد داشت  دنبال  را به  ديگري  فراوان مزاياي   ، بلكه آن  مطلوب
  نمايد و در منابع  را جبران بتواند آن   طبيعت  خواهد بود كه  و در حدي  بهينه  صورت به   طبيعي  از منابع استفاده 
در   طبيعت  را براي  آسيب  كمترين  كه  نحوي به  .خواهد شد  برداري ها بهره كارآمد از آن  صورت ناپذير به  جبران

را   بازدهي  ترين، بيش و فعاليت  با تالش  همگام  اسالمي و قناعت   در مصرف  با اعتدال  حال  و در عين  بر داشته
بازآموزي معيارهاي تفكر اقتصادي جهادگونه به كاررفته در بستر معماري  .باشد  داشته  و جامعه  طبيعت  براي

كاربرد در معماري ايراني اسالمي  برايزمين  هنر و معماري ايرانتواند نمود مناسبي در  مي سنتي ايران اسالمي
  .زمين محقق شود معاصر داشته باشد تا در نهايت تفكر اقتصاد مقاومتي در معماري ايران
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