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 آسباد، معماری پایدار

 مجید خالق نیا  –احسان زهره وندی  

 چکیده :

این نوشتار به موضوع حفاظت پایدار آسبادهای تاریخی نشتیفان می پردازد . آسبادها که همان آسیاهای بادی هستند 

انقالب صنعتی بوده اند و متاسفانه علی رغم اینکه از شاخص ترین آثار تاریخی  کشور هستند و در زمان خود به واقع نوعی 

در این مقاله  ابتدا  به معرفی و  حتی امروزه  اثبات شده که ابداع آنها از سرزمین ایران بوده کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

شناخت بنای مذکور و شرایط محیطی و منطقه ای و زمینه پیدایش و همچنین آسیب شناسی آنها پرداخته شده ، فی الواقع 

دی ، شکلی ، قصدی و کارائی  آنها مورد  توجه قرار گرفته است و در گام بعدی مفاهیم  بسیار مهمی در امر حفاظت و علل ما

توسعه از جمله  هویت ، اصالت ، زیبایی شناسی و پایداری  بررسی شده اند و پس از آن با توجه به اینکه معماری آسبادها به 

حث پایداری امروزه یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در جهان می باشدو استفاده از واقع از نوع  معماری پایدار بوده و مب

انرژی های تجدید پذیر و پایدار و حفاظت از محیط زیست از یک سو و حفظ فرهنگ قومی و ملی از طرف دیگر مورد توجه 

ن بوده و دوباره ادامه حیات بنا را به است و همچنین حفاظت از اثر تاریخی و کاربری جدید به گونه ای که مناسب  شخصیت آ

د، مورد نظر است، کوشش شده تا راهکاری مناسب جهت حفاظت در راستای توسعه پایدار به طریقی ایشکلی پویا تضمین نم

 که بناهای مذکور نقشی اقتصادی ، اجتماعی و تایخی و نمادین را عهده دار باشند، پیشنهاد گردد. 

 واژه های كلیدی: 

 حفاظت پایدار  -معماری پایدار -آسباد

Abstract 

Thispaperaddressestheissue ofsustainable protection of Nashtifan historicwind mill , thatare 

the samewindmills, unfortunately, despite themost prominent country’s monuments andin 

fact. at that timewasindustrial revolutionandeven todayproventheyoriginatedfrom the 

territoryof Iranhas lessattention.thispaper, the first ,introduceand understandmentioned 

monumentsandenvironment situation, regionalandthe emergencetheir pathology 

isexamined.Indeed,the physical,configurationally ,intentional and efficiency causesare 

consideredandthe next stepkeyconceptsinthe conservationanddevelopment such as:identity-

authenticity-aesthetics andstabilityhavebeen investigated.andthendue to thewindmills 

architecturewas type of sustainable architectureanddebatesustainability today, is one of the 

most important issuesinthe world, and the use ofrenewableand 

sustainableenergyandenvironmental protectionon the hand, and,ethnic and nationalcultural 

preservationthe other hand andalso, protectionofhistoricalmonuments andnew 

controlasAppropriateits character andagainre-survival ofthe building to dynamicform 

guarantee is considered.It is effortto suitable mechanism toprotection along the sustainable 

developmentin ways mentioned monuments contributeeconomic ,social, historical and 

symbolicundertaken is proposed. 
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 مقدمه:

به گفته فرانک لوید رایت: یک اثر معماری به هیچ روی طبیعت گرا نیست، بلکه عالی ترین و ذهنی ترین راه )به رسم و قاعده 

(. با توجه به اینکه آسبادها 31: 9731حال باید اساسًا وفادار به طبیعت باشد )جنسن، در آوردن( طبیعت است و در عین 

فرهنگی و بومی بناهایی سازگار به محیط زیست و نمونه کاملی از معماری پایدار می باشند و از طرفی دارای ارزش تاریخی و 

حیات بازگردانده شوند: سوال این است که چگونه ظت هستند و شایسته است که به همین گونه به چرخه بوده و نیازمند حفا

ظت پایدار دست یافت؟ روش تحقیق در این مقاله بصورت میدانی و بررسی در محل آسبادهای فامی توان به این هدف یعنی ح

و سعی در بکارگیری روشی تحلیلی و منطقی بادی نشتیفان، برآباد و خواف و همچنین مطالعات تطبیقی در خصوص مزارع 

 ست. ا

 نشتیفان سرزمین بادها: 

امروز می باید الگوهای کهن را زندگی دوباره بخشید و به جای آنکه از آنها تصویر برداری مو به مو صورت پذیرد با آزمون آنچه 

است بطور اساس در آفرینش آنها بوده است و تطبیق آن با اوضاع و احوال جدید بتوانیم بذری را در زمین ظاهراً بایر که قادر 

( با در نظر گرفتن این موضوع می دانیم که جهت طراحی، در 91: 9731 -از نو جوانه بزند بپاشیم )کامیلو سیت( )قدیری

محیط تاریخی شناخت کامل شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و جغرافیایی و همچنین احساس مسئولیت و میزان 

رکود و رخوت را به سرزندگی بالقوه هایی که می توانند بالفعل باشند و شرایط تعهد هر جامعه نسبت به ثروت های فرهنگی و 

 و نشاط و پویایی بدل نمایند پیش نیاز می باشد. 

 موقعیت جغرافیایی نشتیفان -

متر از  371و ارتفاع حدود  62̕و  60 °و عرض جغرافیایی 01°و  91̕نشتیفان با قرارگیری در موقعیت طول جغرافیائی 

آبهای آزاد به علت قرار گرفتن در حاشیه کویر و بارندگی بسیار کم از آب و هوای گرم و خشک برخوردار است و سطح 

، در نیمه شرقی استان خراسان تابستان های سوزان و زمستان های سرد و خشک دارد. این شهر درشرق کشور ایران

 ی قرار گرفته است. رضو

 نشتیفان در گذر زمان :  -

حافظ ابرو در کتاب جغرافیایی حافظ ابرو، عبد الزراق  فان را در آثارشان ثبت نموده اند،که نام نشتی اولین منابعی

دین و مجمع البحرین و شیخ زین الدین خوافی است که در وقف نامه سعدی در اثر معروف خود بنام مطلع السمرقن

ت، مسجد جامع ار متعددی از جمله پایاب ها، قنوادارد. در نشتیفان آثجد نشتیفان و موقوفات آن سمخودش اشاره ای به 

 انبار و آسبادها، که گویای قدمت و اهمیت این شهر هستند قرار دارند. شیخ زین الدین، حوض
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ه نیش و تیفان که که بومی شد« نش»ریشه در دو واژه  در حکایات چنین بر می آید که نام این مکان وجه تسمیه: -

نام خوانده میشده، ه گذشته با همین و بر اساس منابع دسته کم در شش سدهمان بومی شده توفان است دارد 

روزه سیستان که به  961ی شهر در مرتفع ترین سطح )نیش تپه( و در محل وزش بادهای قرارگیر اهالی معتقدند،

قرار داده و واژه نشتیفان « طیفو« »نیش»، شهر را در معرض بادکوه، موسوم است و همانند طوفان شدید بوده است

ح باشد به ( اگر ترکیب فوق الذکر و تعبیر آن صحی997: 9733ایمانی  -)خضری تاس« نیش طیفو» معادل فارسی 

می نماید که شرایط جغرافیایی و وجود بادهای موسمی تاثیری به سزا حتی در نام این شهر داشته است، لذا  ینروش

 جا می نماید همینجا به معرفی بادهای نشتیفان پرداخته شود.  به

شمال شرقی می وزند و در صورت مهار، انرژی عظیمی را در  روزه از سمت 961روزه سیستان: بادهای  961بادهای  -

سرعت این بادهای معروف را تجربه نموده اند.  انتسیس اختیار قرار می دهند. تقریبًا تمام ساکنان جنوب خراسان و

کیلومتر در  931تا  991است و برخی سرعت آن را بین  بارز این سهمناك ترین باد ایران باال و تداوم از مشخصات

هندوکش  الجبسیستان در بهار از ارتفاعات سرد و پربرف کوه بابا در سلسله  روزه 961ساعت ذکر نموده اند. باد 

ه کویر را می گیرد و در اصطالح محلی به باد کوه معروف سرعت بسیار جای هوای گرم و سبک شدمی وزد و با 

 روزه دانسته اند.  961است. بسیاری عمده ترین علت بر پایی آسبادها را در نشتیفان، بادهای 

 طرف شرق )افغانستان( می وزد و جریان آن مداوم نیست. بادیست مالیم که در فصل سرد سال سبب  باد فره: از

 د و به بادهای باران آور مشهور است. گرمی و لطافت هوا میشو

  می وزد به این نام مشهور است.  بورنیشاباد نیشابور: به دلیل اینکه از سمت 

کاری است که  نقل و کامیون داری، کارگری و نهالعمده در آمد مردم نشتیفان از راه حمل و  اقتصاد نشتیفان:  -

 قه رونق بخشیده است. البته کشت نهال بصورت تجاری امروزه اقتصاد این منط

ش ارزنده ای در روند زندگی مردمان این دیار داشته و در آن روزگار مهار باد و بهره شایان ذکر است وجود آسبادها نق

باعث اشتغال زایی در حرفه های وابسته گیری از آن جهت آرد نمودن گندم سبب رونق اقتصادی شده و همچنین 

 گردیده بود. 

 پیشینه آسبادها

بر اساس منابع موجود پیشینه آسبادها به دوران پیش از اسالم باز می گردد. امروزه تردیدی نیست که نخستین مردمانی 

ان بودند. نخستین آسبادها دارای پره های عمودی بوده و بر اساس که از انرژی باد به اینصورت استفاده می کردند ایرانی

گزارش ها حدود سده هفتم میالدی در سیستان ایران و همچنین در دهستان نشتیفان در شرق ایران ساخته شده بودند. 

دیگری که در  مرجع تاریخی»از منابع موثقی که وجود آسبادها را قبل از اسالم اثبات می کند تاریخ ابن خلدون است. 

سال قبل اشاره دارد.  داستانی مشهور که بوسیله  611دسترس می باشد باز می گردد به قرن هفتم که خود به حدود 

:م( است 372-173)( بوسلیه علی الطبری needhem- 9110»چندین نویسنده و مورخ نقل شده. اولین اشاره بر اساس 

ایرانی بنام ابولولو که به مالیات نیز معترض بود به قتل رسید.  م بدست یک 002در خصوص خلیفه عمر که در سال 

م با تغییر اندکی 110ی بسازد که با باد کار کند. همین داستان را علی المسعودی ، ولولو مدعی بود که می تواند آسیایاب

ند جواب میدهد که با خواست نقل می نماید که ابولولو در جواب عمر که از او خواسته بود آسیایی بسازد که با باد کار ک

  .(0: 9111ه اش در جهان بپیچد. )شفرد، ازی خواهد ساخت که آوا آسیایدخ

  

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 

4 
 

المسعودی سرزمین سیستان را سرزمین بادها و شن 

معرفی می کند. جایی که باد، آسبادها را به حرکت در می 

آورد و آب را از چاه باال می آورد و به موجب آن باغها 

بعد از میالد  111. االستخری در سال .سیراب می شوند

توصیف مشابهی ارائه میدهد. در مورد سیسان قزوینی 

آنجا »م ( که جغرافی دان بود می نویسد  9617 -9637)

باد هرگز نمی ایستد، بنابراین با تکیه بر آن اسبادها 

افراشته شده اند. آنها غالت خود را با آن آرد می کنند، 

آنجا سرزمین گرمی است و آسبادهایی دارد که در جهت 

م گزارشی از الدمشقی  9711باد ساخته شده اند. حدود 

یهان شناس سوریه ای وجود دارد م( ک 9610 – 9760)

که توصیفی از جزئیات و نقشه ای از آسبادها ارائه میدهد 

 (0 همان منبع:)
 

 

 

ا از توابع نیدان و روستای طبس مسنبخوانشرف، خونیک پایین، نه« رومه»نمونه های آسبادها را می توان در چهار فرسخ 

سان رضوی مجموعه ای از آسبادها در شهرسان خواف و ت. در استان خراسشهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی ج

 (997 : 9733 ،ایمانی  و روستاهای آن وجود دارند. )خضری وشهرها 

 

 واژه آسباد:

که اشاره به سنگ های آسیاست که بر اثر گردش غالت را به « آس»آسباد همان تغییر یافته آسیای بادی است که از دو بخش 

که بی گمان علت پیدایش آسبادها می باشد. در این خصوص می توان به فرهنگ دهخدا و « باد»آرد تبدیل می نماید و 

آمده است: دو سنگ گرد و مسطح بر هم نهاده و « آس»ذیل واژه « 9706ن معی»دائرالمعارف فارسی مراجعه نمود. در فرهنگ 

 9716منبع ، نگارنده : 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 

5 
 

ستور، یا سنگ زیرین در میان میلی آهنین و جزء آن از میان سنگ زبرین در گذشته و سنگ فوقانی به قوت دست آدمی ، یا 

 (996 : 9733 ،یایمان و ار بچرخد و حبوب و جز آن را خرد کند و آرد سازد. )خضریباد یا آب یا برق و یا بخ

جهت شناخت دقیق تر آسبادها و علت وجودی آنها می توان به دو مقوله شناخت کالبدی و علت فاعلی در روند پیدایش آنها 

 . اشاره نمود. دردمی گکه در تفکر انسان در بهره گیری از منابع خالصه 

 شناخت كالبدی -

تا مانعی در مسیر  اند مسکونی و برفراز تپه بلندی بر پا داشتهبه لحاظ موقعیت قرارگیری، آسبادها را خارج از منطقه 

ش باد به آنها قرار نگیرد. بدین منظور تدابیر دیگری نیز اندیشیده شده که از جمله می توان به قرار دادن محل زو

ه گونه ای برا  ه جهت شرقی و شمالی دارد آسبادهاوزر 961قبرستان در پشت آسبادها اشاره نموده. به دلیل اینکه باد 

دایت می کند و در پشت آسبادها قرار دارد( به سمت باد هگاه )جایی که باد را به سمت پره ها طراحی نموده اند که در

 شناخت دقیق محل است.  وگیری قبرستان در این سمت حاکی از تجربه قرار گیرد و قرار 

متر  7متر مربع و ابعاد تقریبًا  71ا مساحت حدود یکی در طبقه همکف به شکل مستطیل ب ،بخش 6بنا متشکل است از 

متر با پوشش طاق آهنگ از مواد ساختمانی خشت و گل که سنگ آسیا در آن قرار دارد و روی آن در جهت  91×

مخالف باد قرار گرفته. در طبقه فوقانی محفظه قرار گیری پره که محدود به سه دیوار از جنس خشت و گل می باشد. در 

ار های خشتی و گلی کالفهای چوبی عمودی و افقی جهت عملکرد بهتر سازه وجود دارد. الزم به ذکر است در درون دیو

را « پر خانه»و اشکوب دوم نام « آس خانه» نام  اولایمانی و خضری برای اشکوب « تنعآسباد تجلی گاه هنر و ص»مقاله 

 استفاده نموده اند. 

 کاهگل می باشد.  مان آسبادها چوب،خشت، سنگ و اندودساختهمانگونه که اشاره شد مواد اصلی 

چوب مورد نیاز تولید خود محل بوده و از چوب کاج بدست می آید که قباًل به آن اشاره شد. بومی بودن دوام و  -

 ان آسباد ها گردیده است. آن دلیل کاربرد این چوب در ساختم استحکام و ابعاد مناسب

 سینو در قسمت غربی روستا تهیه میشده است.  یک تکه است که از کوهسنگی سخت و  سنگ: سنگ آسیا -

 

 

 قسمت ها  و عناصر مختلف داخلی وفضای طبقه همکف: -

در طبقه همکف فضاهای مختلفی تعبیه گردیده که از جمله می توان به پر خو که در طرفین اتاق قرار گرفته که محل 

نگهداری گندم است، سنگ آسیا در انتهای فضا و آرد خانه در انتهای سمت راست این فضا قرار دارند اشاره کرد. عنصر بسیار 

ا بکار رفته درباد می باشد که عبارت است از کانالی رو به باد که جریان هوا را مهم و هوشمندانه دیگری که در معماری آسباده

 به داخل فضای طبقه همکف هدایت می نماید و از آن طریق آسیا بان کاه را که سبک تر است از گندم جدا می نماید. 

از دو قسمت تشکیل  ستسنگ آسیاتیراصلی که واسطه انتقال انرژی از پره ها که بوسیله نیروی باد در چرخش هستند به 

کت دو تکه بودن تیر اصلی مشخص است این دو قسمت را به یکدیگر پیوند میدهد. حمخاص که در تصویر  مفصلیگردیده و 

د یکسان داشته باشد موجود نیست و ثانیاً دو تکه بودن تیر امتر که در تمام قد، ابع 3در این است که اواًل درختی به ارتفاع 

 تعمیرات آن را موجب می گردد زیرا که جابجایی و حمل آن را آسان می نماید.  سهولت در
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 عناصر تشکیل دهنده طبقه فوقانی -

 2حدود  فاصله آنهامتر است که دو دیوار جانبی عنوان شاه دیوار دارند و  2قسمت فوقانی متشکل از سه دیوار به ارتفاع حدود 

متر با نام خرپل که سر باالیی تیر به آن متصل است و پره های  1متر از یکدیگر می باشد و تیر چوبی قطور به طول حدود 

آسباد را سر پا نگه میدارد روی آنها قرار دارد. خرپل دارای سوراخی است که چوبی استوانه مانند بنام کلوسی در آن جا سازی 

متر تعبیه گردیده که باد را به سمت  9انتهایی، که در مسیر باد است در گاه با عرضی حدود  شده که ثابت می باشد. در دیوار

د که پره عظیم شبا باد قابل تنظیم مینی پره ها هدایت می نماید. میزان جریان هوای ورودی از طریق درگاه بوسیله نصب 

متر که پره ها توسط چوب  سانتی 21تا  71امت بین ضخمتر و  1آسباد از عناصر مختلفی از جمله تیر اصلی با ارتفاع حدود 

عدد با هو می باشد. روی باهو پرها قرار می گیرند و ارتفاع  3یا  0هایی بنام با هو به آن متصل هستند. هر پره دارای حدود 

 پر که روی با هو قرار می گیرند پره می گویند.  0تا  2متر است. به مجموع  2آنها حدود 

 

 

 

 

 9716منبع ، نگارنده : 

عنصر بسیار مهم دیگر در ساختمان آسبادها نی باد است که از دسته های نی 

بافته شده و جهت تنظیم باد و یا انسداد درگاه کار برد داشته است. الزم به ذکر 

است که جهت توقف کامل حرکت پره ها از چوبی دو شاخ استفاده می نموده 

را به پایین پره ها و سر دیگر آن به دیوار  اند. بدین شکل که قسمت دو شاخ آن

 تکیه داده می شود تا مانع چرخش پره ها باشد. 

را شکل  سانتی متر 931گردش پره ها حول محور عمودی دایره ای به قطر 

 میدهد. 

 

 9716گارنده : منبع ، ن
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 تفکر ایجاد آسبادها: -

 اتاسطقساعتقاد به ارباب انواع طبع حقیقت جوی بشر را قانع نساخت و کم کم موجودات را عناصر این موضوع که چگونه 

( و در 0: 9733)فروغی، « ول و قوائد و اصول قائل شدندباب و علل دانستند و به علت و معلخوانده و جریان امور عالم را به اس

پی درك حقیقت عالم آفرینش شد مجالی گسترده می طلبد که از اندازه این مقاله خارج است. اما بطور کلی می توان گفت که 

انسان از بدو پیدایش با زندگی در طبیعت هر روز از طریق ادراك حسی، تجربه و قوه عاقله در حال شناخت و برداشتهای 

ای بشر تاکنون به دنبال تالش و کنجکاوی در این راه بدست آمده است. به هر روی باید جدیدی از آن بوده و تمام دستاورده

عنوان نمود که نظام طبیعت دارای نشانه ها و قوانینی است که تنها در اندیشه انسان قابل شناسایی، تفکیک و بهره وری است. 

و با شرایطی که محیط پیش متناسب با نیازهای او از جمله حرکات انسان در پی شناخت طبیعت و سعی در سازگاری با آن ، 

سر آغازی (صفت های ویژه طبیعت  )نیاز خود آگاه انسان به ارزشهای فضای طبیعی. خلق  فضای معماری است  می آورد،

ی می توان گفت که هیچ اثر معماری را نم  (00 :9732ی و دیگران ، نسبت به تولید فضای مصنوع )ربوباست بر تفکر انسان 

با محیط جغرافیائی طبیعی و مصنوع اش  یتوانیم ساخت و یافت که بی شناخت محیط اش )اول( و بی بر قرار کردن رابطه های

 (922 :9739)فالمکی « )دوم( بتواند توفیق ماندگاری موقری پیدا کند 

بی بزر  بوده که آثار آن همچنان اما در خصوص آسبادها این نکته را نیز باید متذکر شد که به واقع در زمان پیدایش، انقال

ادامه دارد و انسان امروزی در آرزوی پیشبرد آن به جهت رسیدن به انرژی های پاك و ماندگار می باشد. سازنده در بر پایی 

این آثار شگرف از داشته های خود در محیط پیرامونی بهترین بهرگیری را انجام داده است، خاك محل، چوب درختان بومی 

و نهایتاً شرایط اقلیمی منطقه. حرکتی در جهت تغییر شکل مواد و  ور که قبالً توضیح داده شد، سنگ کوههای مجاورهمانط

تبدیل قوه به فعل، به راستی که او بواسطه اراده و تعقل ، نقش قوه فاعله را در مقیاس خود به نیکی و قابل ستایش انجام داده. 

ش باد روز مانع از ساخت و ساز در جهت وزگورستان را قرار داده به گونه ای که تا ام آنجا که در پشت ساختمان آسبادها محل

 شده، نمایی دیگر از دور اندیشی او را به نمایش میگذارد. بطور قطع این آثار جایگاهی رفیع در تاریخ مهندسی دارند. 

 آسیب شناسی: 

که از آن جمله می توان به فرسایش اسکلت چوبی درون دیوارها،  ندهستعالوه بر آسیب های فیزیکی که در اثر قابل مالحظه 

بارهای اضافی، ساخت و ساز در حریم اثر و ... اشاره کرد  وآوار  ،فرسودگی پره ها، تاثیر باد و سایر عوامل اقلیمی بر بدنه بنا

ه است. اگر دگذار نشتیفانهای قابل لمس بر آسباد ین تاثیرمدرتغییر روابط تولیدی و مصرف و دگرگونی صنعت در دنیای 

چه شالوده شهر دچار تغییرات اساسی نشده اما تغییرات در وضع اشتغال و تولید به وضوح مشاهده میشود. این عدم تعادل در 

آسبادها که روزگاری نقش اقتصادی و  درمکانی که برای تولید از موهبت های اکولوژیک منطقه خود بهره می برد به خصوص 

جسته ای داشته اند و امروز فرسوده شده و کارایی و بهره دهی خود را از دست داده و از چرخه اقتصادی خارج شده  تولیدی بر

اند به شدت نمایان تر است. از زاویه ای دیگر می دانیم که باید انسان نیازمند چیزی باشد تا آن را نگه دارد. در واقع انسان می 

ی حافظ دست ساخت خود است که به آن نیازمند باشد. در نظر بگیریم که نیاز آگاهانه انسان تواند علت محدثه باشد اما تا زمان

به ارزشهای طبیعی برای رفع مشکالت معیشتی سر آغاز تفکر او نسبت به تولید به خصوص این اثر معماری بوده و همچنین 

نوان یک ساختمان بلکه به عنوان یک ماشین نیز باید باید بر این نکته تاکید نمود که به آسیاهای بادی یا آبی نه تنها به ع

نگریسته شود و امروزه این ماشین اقتصادی اگر چه دارای ارزشهای تاریخی و فرهنگی است اما پاسخگوی نیازها و انتظارات 

یگر تطبیق عوامل مردم با توجه به تغییر در تولید و کالً تغییر شکل زندگی نیست. به نظر می رسد که پس از قرن ها یک بار د

بازنگری قرار گیرد. ضمناً بی ارتباط نیست محیطی با نیازها و انتظارات انسانهایی که قصد دارند از آن استفاده کنند باید مورد 
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که اشاره شود به هر شکل احساس ساکنان و بهره وری کنندگان با احساس و برداشت لحظه ای بازدید کنندگان کامالً متفاوت 

شد. بر این اساس می بایست اینگونه باشد که در صورتی که عوام مردم به مجموعه آسیاهای بادی به لحاظ می تواند با

و  حاصل از گردشگران احساس نیاز نکنندمعیشتی چه به لحاظ تولیدع چه به لحاظ تبدیل انرژی و چه به لحاظ در آمد 

های بادی به خاطره ای جمعی که به باد سپرده میشوند بدل آسبادها به چرخه اقتصادی پایدار باز نگردند این بار این آسیا

 خواهند گشت. 

جه به اینکه معماری آسبادها خود گونه ای معماری پایدار محسوب می گردد و اکنون نیز هدف ما حفاظت و توسعه پایدار با تو

 ام گردد. ی هر چند مختصر انجو درباره مفهوم، پایداری کنجکاو ست بی جا نیست که در این خصوصا

 

 توسعه پایدار: 

در واقع توسعه پایدار بر پایه هوشیاری انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبیعی کره زمین استوار است و خواهان یک 

سبک زندگی پایدار برای همه انسانها است و مخالف مصرف بیش از اندازه، اتالف منابع و بی توجهی به نسلهای آینده و قطع 

 (. 23ماندنی آورده است )دهخدا ص  دهخدا پایدار را به معنای بادوام و. (11 :9732 است)زاهدی و نجفی، گذشتهرابطه با 

انسانها مرکز توجه و هماهنگ با طبیعت سزاوار حیاتی توام با سالمتی و سازندگی هستند. بنابراین مفهوم  ،در توسعه پایدار

امی جوانب زندگی انسانها را در بر می گیرد که در آن سیاست هایی در زمینه معنای گسترده ای می یابد که تم توسعه پایدار

بازرگانی، تکنولوژی،  منابع طبیعی، آموزش و بهداشت و صنعت و ... به گونه ای برنامه ریزی و طراحی می گردد که  ،اقتصادی

. به گزارش برانت لند، توسعه پایدار (16 :9711 ،ی را تداوم بخشد )خامنه و کولیوندزیست محیطتوسعه اقتصادی، اجتماعی و 

توسعه ای است که نیازهای کنونی جهان را تامین کند، بدون آنکه توانایی های نسل آینده را در بر آوردن نیازهای خود به 

ار در سه . توسعه پاید (31 :9711 ،مخاطره افکند. توسعه پایدار رابطه متقابل انسانها و طبیعت در سراسر جهان است )یزد گرد

مقوله اقتصاد، محیط زیست، اجتماع و روابط میان آنها بدین صورت که انسان روابط خود را با محیط زیست به گونه ای سامان 

دهد که قابل دوام باشد و به نابودی محیط زیست منجر نشود و همچنین با همان رویکرد به لحاظ اقتصادی امکان رشد و 

حفاظت و توسعه و عدالت اجتماعی و تنوع  فرهنگی دارای مفاهیم عمیقی است. اما کاربرد  ترقی داشته باشد به معنی تلفیق

مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری، مبحثی بنام معماری 

منطقه خود را تطبیق میدهد، بلکه ارتباط  یط اقلیمیده است. در این نوع معماری ساختمان نه تنها با شراورپایدار را بوجود آ

متقابلی با آن برقرار می کند. اصول طراحی پایدار بر این نکته استوار است که ساختمان جزء کوچکی از طبیعت پیرامونی است 

بناهای تلقی  بناهای پایدار OECDیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد. بر اساس طرح سو باید بعنوان بخشی از اکو

ل خود و نیز ناحیه اطرافشان و ده )مصنوع( و طبیعی مجاور و بالفصکمترین تاثیر مخرب را بر محیط ساخته ش»میشوند که 

 . (1 :9731 ،ردی نژادوپر و همچنین زمینه کلی خود داشته باشند )زندیه

یلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین فسامروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی های 

المللی تبدیل شده اند بطوریکه حفظ منابع انرژی به جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف 

رسازی شده و و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شه یلی و هم زیستی با شرایط طبیعیفسانرژی هایی 

. (0: 973ی نژاد:دپرور زمینه ساخت و ساز می کند )زندیه و معماران در شهر سازان را ملزم به رعایت اصول و قوائد خاصی در

نتایجی را در پی خواهد داشت: استفاده بهینه از منابع  یننر بخش طراحی و اجرای ساختمان چتوجه به توسعه پایدار د
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تالش برای استفاده مجدد از مصالح ساختمانی و  -ماندگاری ساختمانها -ی منابع جدید طبیعتشناسای –طبیعی شناخته شده 

 و استفاده مناسب از انواع انرژی ها در تولید مصالح ساختمانی و ساخت و نگهداری بنا )خاتمی -بازیافت مواد بکار رفته

 . (67: 9731،فالح

به هر روی مهمترین اصلی را که معماری پایدار دنبال می کند حفظ و نگهداری عناصر زنجیره ای اکوسیستم و در نتیجه بقای 

خالقی اانسان است. یک طرح پایدار همزمان در پی رسیدن به ارزشهای زیبایی شناختی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی ، 

و معنوی است. بنابراین می توان الگوهای زیر را در معماری پایدار ارائه کرد: به حداقل رساندن بهره برداری از منابع تجدید 

از بین  –ارتقاء کیفیت محیط زیست و گسترش محیط زیست طبیعی  -پذیر و بکارگیری انرژی های طبیعی و تجدیدناپذیر 

استفاده خرد  -ترویج زندگی سالم –حفظ هویت فرهنگی و قومی  –واد آلوده و سمی بردن یا به حداقل رساندن مصرف م

اقتصادی بودن ساخت و ساز با استفاده از فناوری های جایگزین  -مندانه از زمین و همگونی شکل ساختمان با محیط زیست

. به اعتقاد بعضی از نظریه پردازان (0 :9731 ،پروردی نژاد و جلوگیری از ایجاد آلودگی های صوتی و هوا )زندیه -کار آمد

عمیقی است که پیوند دهنده  انات آنی نیست، بلکه در بطن خود واجد مفاهیمیجطراحی پایدار بر گرفته از شرایط زود گذر و ه

 (.967 :9733، طبیعت و معماری است )ملت پرست، انسان

 زد سیکسآثاری چون هرست تاور در نیویورك، خانه  در خصوص شناخت معماری پایدار در دنیای جدید می توان به مطالعه

 در آمریکا و بانک ان ام بی هلند پرداخت.  میل ل فرندزسیدوساختمان در کانادا، 

به ثبت  9133انی قدیمی که در سال ـل ساختمـاور که در محـت تـوری هرسـالعه مـار، مطـالبته با توجه به این نوشت

(Land mark preservation commission رسیده بود و سبک معماری آرت دکو داشته و در این عملیات سبکی از )

 می نامند بکار گرفته شده بیشتر ضروری می نماید.  Facadismحفاظت که اصطالحاً آن را 

 ایده كلی:

انی است و خود سهم و معماری سنتی ایران دارای پشتوانه ای قومی و پر بار از جنبه های گوناگون پایداری، هنر و فرهنگ ایر

ویژه ای را از این فرهنگ و هنر نمایش میدهد. بررسی این ویژگی ها می تواند در خدمت برنامه ریزی ، طراحی و  ارزش

مردمی نمودن محیط زندگی امروز قرار گیرد. نیازهای سکونتی مردم در شهرها و به خصوص شهرهای سنتی، امروزه به گونه 

 . (01 :9730 ،بر محیط زیست بر آورده می گردد. )پاکزادتاثیرات جانبی آن خصوصاً  ای مستقل و بدون شناسایی

بدون شک پیشرفت تکنولوژی ضرورتی است که از آن نمی توان چشم پوشید ولی این عامل نباید ارزشهای ما را خصوصاً در 

راهکارهای فراموش شده در طراحی محیط زمینه پایداری محیط زیست دستخوش مخاطره نماید . در همین راستا می بایست 

از آنها در طراحی ساختمان های  ،مسکونی پایدار شناسایی شده و  با به روز نمودن آنها با توجه به تکنولوژی های موجود

 . بازیافت و بهره برداری مجدد از ساختمان ها را نیز می توان از جمله سنت(966 :9733 ،پایدار استفاده نمود. )ملت پرست

فرهنگی نیز  -های معماری و شهر سازی ایران تلقی نمود و این امر در طول تاریخ، حتی در مقاطع تحوالت عظیم اجتماعی

مشاهده گردیده است. بطور مثال پس از ورود اسالم به ایران ساختمانهای مذهبی نظیر آتشکده ها به جای تخریب با اندکی 

داری قرار گرفتند. به بیان دیگر یکی از سنت های مطلوب معماری سنتی ، اصالحات به شکل مساجد حفظ و مورد بهره بر

معماری یک پدیده  (.21 :9731سنت حفظ، مرمت و نگهداری بناها و استفاده مجدد از ساختمانهای موجود بوده است )گلکار، 

زاده شود، به رنگ خاك و طعم  است؛ برای زاده شد نش بذری الزم است و برای پرورانیدنش باید تغذیه شود. به هر کجا که

 (.96 :9739، ون نشود و به تعالی نرسد )فالمکیاگر دگرگ ،آب همانجا در می آید و با گذر زمان می میرد
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معماری به معنای گسترده اش، هر گونه آفرینشی به دست انسان است که متناسب با نیازها و ابعادی انسانی، در بستر طبیعت 

ر نهایت ، به دگرگونی عناصری می برد که سرزمین موقع و موضع این آفرینش را ساخته اند. و این جای می گیرد؛ امری که د

که همین فرآورده ، خود نیز پس از زاده شدن دگرگونی می یابد. یعنی کالبد و کاربری هایش شکل هایی دیگر می یابند، 

 اصلی است تجربه شده اما کم شناخته شده )همان منبع(.

ری به مثابه یک اثر هنری، از یک سو با منبع الهام خود مرتبط است و از سوی دیگر، با ماده های کم یا بیش بی آفرینش معما

شکل یا آمورفی که بر مبنای تجربه و سنت، راه و رسم بکارگیری شناخته شده ای دارند. ضمن اینکه همین ماده ها می تواند 

میان می آید، شکل هایی تازه و ابعادی تازه و نقش پذیری ساختاری تازه در صورت لزوم، یعنی بر حسب نیاز جدیدی که به 

 .(916 :9739ای پیدا کنند )فالمکی، 

مراحل نخستین مساله  که با خود بنا بوجود می آید و در هر چند در محاوره عادی و قابل درك احتیاج به مرمت بنا امری است

گذشت زمان معینی به علت تغییر شرایط اولیه ساختمان و تغییر پذیری یف یا پیچیده شمرده نمی شود ولی با ای حاد، ظر

شرایط کاربرد و بهره وری از بنا، باز زنده سازی معماری به شکل های تازه مطرح می گردد.... تاثیر گذشت هر فصل از سال بر 

ونی شهرهای قدیمی ما امری پیش در ساختمانهای منحصر به فرد شهرها و هنوز بیشتر دربافتهای مسکپیکره بنا ، به خصوص 

بینی شده است. تجدید کاهگل روی بام و روی دیوار های خارجی و داخلی بنا، بر چیدن و بازسازی آجرفرش ها، تجدید بند 

اتی هستند، الروبی، عناصر ساختمانی که دارای الیاف نبکشی ها، پیش گیری از خرابکاری آفت های حیوانی در آن دسته از از 

غیره اقدامات اولیه مرمتی برای بناهای فوق به شمار می آیند. بعد از گذشت فقط یک قرن وبه خصوص آنگاه که در  تهویه و

طول این زمان تحوالت اجتماعی اقتصادی خاص هم صورت گرفته باشد. همین بناها عالوه بر اقدامات مرمتی معمولی، لزوم 

. در بسیاری از موارد با (60 – 62 :9731خود مطرح می کند )فالمکی،  مداخله و انجام اقدامات دیگری را برای نگه دارای

 متروکه شدن بناهای ارزشمند تاریخی و تغییر شکل محسوس آنها رو به ویرانی و خرابی، به تدریج انگیزه های بخش های

چشم گیری کاهش پیدا  طور یا حداقل بهاز بین رفته میر و نگهداری این ابنیه دولتی و خصوصی و ... برای تامین مخارج تع

. در اینجا واژه باززنده سازی اهمیت خود را نمایان می نماید. باز زنده سازی در اینجا یعنی (13 :9732می کند )فالح فرد ،

)سازگار کردن یک بنای قدیمی و یا فرسوده با وضعیت و احتیاجات روز و تامین کار بری جدید و مطابق زمان... احیاء 

مناسبی است برای معرفی و شناسایی یک بنای تاریخی به افرادی که بواسطه این کاربری تازه و یا تجدید همچنین شیوه 

 . (13 :9731کاربری با آن ارتباط بر قرار می کنند. )فالح فر، 

ه هر و یا بر اساس تعاریف موزه ای آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. بر اساس چنین رویکردی اجاز محضحفاظت 

گونه دخالت و طراحی دربافت های با ارزش از شهروندان سلب میشود. چنین اقداماتی که صرفاً با دیدگاه ممانعت و جلوگیری 

فعالیت سازنده صورت می پذیرد، باعث کاهش کیفیت زندگی و ظرافیت زیست پذیری این بافتها میشود. از این رو پیشنهاد 

ای تاریخی ایران از شیوه های تلفیقی و رویکردهای تعاملی میان حفاظت و توسعه میشود تا در بافت های با ارزش شهره

. هدفی که جهت باززنده سازی یک بافت در نظر گرفته میشود باید (13 :9730استفاده شود )حناچی، دیبا و مهدوی نژاد: 

شود. بایستی تداوم گذشته و حال را خدمت به جریان زندگی را مد نظر داشته باشد. در این صورت است که دارای مفهوم می 

 . مورد توجه قرار دهد

در گذشته نه چندان دور همه انسان های همه محیط ها، خالق و تولید کننده و آرایش دهنده محیط های جغرافیایی خویش 

نند و ابزار و وسائل بوده اند و اگر نه می مردند. آنها که نمی توانستند امکانات طبیعی محیط را با خالقیت های خود ترکیب ک

محو و نابود می شده اند. در قرن های گذشته ابداع و اختراع تکنیک ها و ابزار  ،و تکنیک های مهار کننده طبیعت را بیابند
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جهت مبارزه و کنترل طبیعت و تولید متعلق به جوامع بشری و در همه محیط ها و در همه اعصار بوده است... تکنیک های 

شده در هر محیطی نه مخرب محیط بوده ونه بر هم زننده نظم جامعه. یعنی تکنیک سنتی زاده روابط حاکم سنتی بکار گرفته 

بین انسان و محیط مشخص بوده و هر قوم و قبیله در هر محیطی تکنیک خاص برای خود داشته است..... بر این مبنا نو آوری 

ه حیات خود ادامه دهند و سیر تکوینی خود را طی نمایند )پاپلی های تکنولوژیکی به جوامع سنتی این امکان را می داد تا ب

. اما با عنایت به اینکه معماری آسبادها و از طرفی هم می توان گفت طراحی ماشین آسباد با توجه به (91 :قاییسیزدی 

جمله سازگاری و احترام تمامی فاکتورهایی که در قسمتهایی که در قسمتهای قبلی جهت تعریف پایداری به میان آورده شد از 

به محیط زیست و در عین حال تداوم کار کرد، استفاده از منابع تجدید پذیر و حتی مصالح تجدید پذیر و به اصطالح بوم آورد، 

ح کیفیت زندگی و .... تا قبل از ، ازکار افتادگی به دلیل تغییر طراحی برای انسان و باال بردن سط بهبود شرایط اقتصادی،

قتصادی و اجتماعی در دنیای جدید، پایدار بوده، ایده کلی طراحی مرمت نیز تلفیق حفاظت و توسعه و تداوم تعامل شرایط ا

ادامه حرکت رو به پیشرفت انسان در طول  وسازنده انسان و طبیعت و به تعادل پویا رساندن بدون تعرض به علت وجودی 

صرفاً یکی  نهموثر بودن در آن به شکلی پایدار و تاکید بر تمامیت اثر و  تاریخ در حیطه تکنولوژی و بازگشت به چرخه زندگی و

از نمودهای وجودی آن را دنبال می نماید. در این روند ضروری می نماید که به چند مفهوم بسیار موثر تا حدودی پرداخته 

فلسفی و تمام عیار را می طلبند  شود. الزم به ذکر است این مفاهیم در نوع خود چالشی عظیم محسوب می شوند که مباحثی

 که از حدود این مقاله خارج است.

 اصالت:  -

ست میراث جهانی یونسکو، اصالت را در پیوند با طرح، مصالح، کیفیت هردر فرآیند نامزد کردن محوطه ها برای درج در ف

نبه تاریخی و زیبایی شناسانه ساخت، نحوه استقرار محوطه مربوط در نظر می گیرند. این موارد در واقع در برگیرنده ج

 . (762 :9733محوطه و نیز بستر فیزیکی، اجتماعی و تاریخی آن از جمله کاربری و مورد استفاده آن است )یوکیلهتو، 

 راصالت یعنی سازگاری با طبیعت درونی خود... اصالت یک کا ،د دیدگاه اصالت به یونان کهن می رسد و در معنییابن

از نظر یوکیلهتو میزان راستین بودن وحدت ذاتی، فرایند خالق و نمود فیزیکی آن کار و نیز تاثیر پیام آن در طول  ،هنری

 . (637 :9719ناسخیان:  و زمان تاریخی آن است )مسعود، حجت

. رعایت ظتی توصیه می کندفادست نخوردگی مادی معیاری است که منشور و نیز برای ارزیابی رعایت اصالت اقدامات ح

ند در راگی سنتی اقوام مختلف حضور پویا داین معیار با روند معمول در نگهداری گروه عظیمی از آثار تاریخی که در زند

. واضح است که بسیاری از آثار بواسطه نوع مواد و مصالح مورد (7 :9711ارض قرار دارد )پدرام، اولیاء و حیدزاده، عت

مند تعمیر و نگهداری پیوسته هستند و همچنین با توجه به اینکه مواد و مصالح استفاده از همان بدو آفرینش نیاز

ساختمانی از همان ابتدا تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی بوده و دچار تغییرات دائم هستند و بسیاری نیز در روند 

 تعمیر و نگهداری تعویض میشوند.

.وی تصور تجریری افالطون را فرم را رد کرد و ثابت نمودهر شیء و ماده را متمایز نمودارسطو نخستین کسی بود که فرم 

: 9739محسوس هر از ماده و هم از فرم تشکیل یافته و هیچ یک بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.)ظفرمند،

93 .)  

ن برای کراه مم رای این که تنهاماری می گوید از دیدگاه ما، شکل بفالمکی در کتاب ریشه ها و گرایش های نظری مع

انتقال مفهومی خاص از سوی آفریننده برای بهره وری کننده است، از مجموعه مشخصه هایی نیز برخوردار است که به 
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به این  –آن توان کارایی می بخشد. به سخن دیگر برای تمام آدمیان، شکل تنها وسیله بازگو کردن مفهوم است و شکل 

 ین نباشد. نمی تواند دارای شالوده ای مع -قصد

آفرینش فرم یا شکل کلی »اما در خصوص موضوع مورد نظر ما که از آن می توان به عنوان یک ماشین نیز یاد کرد 

در نظر  ،ساختمان که به مثابه جامه ای که ، درون خود، کار تفکیک و ترکیب مکان های کاربردی را سازمان داده است

ماً بر رابطه های فضایی خاصی که میان فضاهای اصلی و فرعی داخلی بنا گرفته میشود. این نحوه سازمان یافتگی الزا

. بنای آسبادها این ماشین های بادی اگر چه قرن ها قدمت دارند (737 :9739جاری میشوند اثر گذاری دارد )فالمکی، 

 9310در سال  می برد.« form follows the function»اما درنگاه اول اندیشه را به سمت جمله معروف سولیوان 

لوئی سولیوان معمار آمریکایی در مقاله ای بیان می کند که فرم از عملکرد تبعیت می کند او با مراجعه به تاثیر عملکرد 

ساختمان بر شکل آن این گفته خود را به اثبات رسانده است. بر اساس فلسفه طراحی کار کرد گرایانه زیبایی شناسی بر 

شده زیر آنها نمی توانند با عملکرد یک محصول  هیزصول است . از عناصر تزئینی پرپایه بیشترین سازماندهی مح

 همکاری داشته باشند... 

جورج مارکوس مدرس تاریخ طراحی قرن بیستم در دانشگاه پنسیلوانیا هدف از این رهیافت را بطور خالصه اینگونه مطرح 

صادق و صریح بوده و با اهداف تولید و ساخت مطابقت  ،سادهمی کند: اشیائی که برای استفاده ساخته شده اند بایستی 

. در (30 :9711حلیمی،  د را به خوبی نشان دهند )سلیمانی وداشته باشند و ساختار و موادی را که از آن تشکیل شده ان

بالً نیز ضروری حذف شده اند و تمامی عناصر شکل دهنده فرم همانطور که قغیر ساختمان آسبادها نیز تمامی عناصر 

استفاده از بهترین نحوه  یاسبادها که نوعی سازماندهی خطی برتوضیح داده شده و حتی نحوه قرار گیری مجموعه آ

  انرژی باد بوده است. 

( توانایی ما برای درك ارزشهای میراثی، به میزان معتبر یا موثق و در نتیجه اصیل 9122درباره اصالت ) نارا بر مبنای سند

نو در این خصوص دیدگاهی دیگر دارد. او می آدور . اما تئوری (766 :9733ه ها بستگی دارد )یوکیلهتو، ددابودن منابع 

هنر شاید و آنجا به اصالت دست یابد که خود را بطور کامل از مفهوم اصالت رها کند. یعنی از این مفهوم که باید »گوید 

 . (663 :9731 ،حتماً چنین باشد و نه طور دیگری )احمدی

 هویت: 

هویت در فرهنگ لغت دهخدا عبارت است از تشخص و همین معنی میان متکلمان و حکیمان مشهور است. در فرهنگ 

عمید هویت یعنی حقیقت شی یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری وی باشد. هویت در لغت به معنای شخصیت ذات 

. هویت با تقلید از گذشته (991 :9731خاکسار،  واشد. )مهدوی نژاد، بمانیان هستی و وجود و منسوب به هو می ب

متفاوت است چرا که در بهره گیری از آثار گذشته اگر اشکال و فرم ها تکرار شوند نامی جز واپسگرایی را نخواهند یافت.... 

لسفی که خود بهره گیری از سنت در آثار معماری به معنای تکرار و تقلید آثار گذشته نبوده و بر اصول و مبانی نظری و ف

. به تعبیر ادوارد سعید پرسش از هویت چگونه (11 :9731نیز در حال تکامل هستند متمرکز می باشد )نقی زاد، 

. هگل نیز ساخت دوباره (990 :9731خاکسار،  و )مهدوی نژاد، بمانیان« همان ماندن» است نه چگونه « خودماندن»

ل بصورت اورویدادهای تاریخی همیشه دوبار روی میدهند: با » تقد استبناهای تاریخی را متمایز از هویت می داند و مع

تراژیک و بار دوم بصورت کمیک و هر کوششی برای تکرار آگاهانه صورت های تاریخی گذشته جز بصورت دوم نخواهد 
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: 9732 هر موجودی را عبارت از نحوه خاص وجود او میداند )حجت، ت(. صدرالمتاهلین هوی32: 9732بود. )آشوری، 

13 .) 

هویت را در پیشگاه غیریت و دیگر بودگی قرار داد. دریدا یاد آوری گردید میان ساختارها و رویداد نوعی ژاك دریدا 

( وجود دارد. به گفته او ا تصور می کنیم که آنچه را معنای یک واژه می نامیم به نیت paradoxتعارض و ناسازه )

آنچه ساختار زبان نامیده می شود، خود معلول حوادث و رویداهای خاصی است  گوینده آن بستگی دارد و به همین جهت

که کنش ارتباطی را شکل میدهد. اما اگر با دقت رویدادهایی را که ظاهراً ساختار را شکل میدهند مورد تامل قرار دهیم 

آنهاست. بنابراین بیان رویدادها در خواهیم یافت که هر رویداری خود از ساختارهای قبلی تاثیر پذیرفته و شاید معلول 

متضمن دیگر بودگی ها و مغایرت هاست که مغایرت ها و این نه آن های مزبور خود محصول رویدادها هستند. اما وقتی 

صرفاً به رویدادها می پردازیم به ناچار باید بالفاصله به تقدم مغایرت ها ازعان نمائیم و این سلسله تا بی نهایت ادامه 

 (. 911: 9730فت. )ضمیران، خواهد یا

 زیبایی شناسی: 

آدولف لوس طراح و معمار اتریشی می گوید: زیبایی برای ما باالترین حد تکامل است به این دلیل مطلقا غیر ممکن است 

 (. 917: 9733چیزی که عملی نباشد بتواند زیبا باشد )گروتر، 

معلول تاثیر خصوصیات کالبدی است. در مبانی نظری معماری، می توان چنین تصور کرد که تاثیرات روحی از یک فضا 

اصولی همچون وحدت، تقارن، تعادل، تداوم، وزن، آهنگ، مقیاس و تناسب بیش از آنکه بتوانند دستاویزی برای موضوع 

از اثر معماری  نقادانه باشند مفاهیم و موضوعاتی هستند که این مجال را برای منتقد فراهم می آورند تا یافته های خود را

(. در اینجا اولین سوالی که مطرح می شود این است که آن چیزی که ما به 03: 9739در قالب آن منظم کند )آیوازیان، 

دنباش هستیم و آن را زیبایی می خوانیم به واقع چیست؟ به خصوص در این مورد که ما نه با یک اثر هنری صرف بلکه با 

اجه هستیم. در طبیعت با بسیاری چیزهای زیبا مواجه می شویم ولی آنها را هنر ماشینی چند صد ساله و مفید مو

توصیف نمی کنیم. همچنین آثار موضوع زیادی وجود دارند، مانند پل ها و آسیاهای بادی که ممکن است زیبا توصیف 

فرهنگ گذشته، آن فرهنگ را امر ما در مکالمه با به گفته هانس گئور  گادشوند بدون اینکه آثار هنری انگاشته شوند. 

به زمان حال منتقل می کنیم و به اصطالح امروزیش می کنیم. به عنوان مثال در خواندن یا تماشای یک تراژدی یونانی 

کل را امروزی می بینیم و در چارچوب داللت های اخالقی، فکری و فلسفی نمایش سوفوچون آنتیگونه، دشواریها و معضل 

ستان ، بلکه با تاویل امروزی خویش از آنتیگونه مکالمه می نیم. ما نه با آنتیگونه یونان باورد می کهای روزگار با آن برخ

کنیم... یعنی ما نمی توانیم از این نکته مطمئن شویم که واژگان برای یونانیان زمان سوفوکل چه معنای مستقیم یا 

که ما هرگز نمی توانیم جنبه هایی از افق داللت های  البته از این گفته نباید چنین برداشت کرد -ضمنی داشته اند؟ 

معنایی یونان باستان و سویه هایی از کار فکری و خرد ورزی فلسفی و علمی یونانیان را در موقعیت اصیل آنها بشناسیم 

آن (. در مقابل نیاز آدمی به شناخت آنچه زیباست، معین نیز نیست که اگر کسی به باز شناخت 92: 9731احمدی، )

 (. 717: 9739برسد تا کی می تواند به آنچه یافته است اطمینان داشته باشد )فالمکی و 

آموختیم که می توان برای حل دشواری های امروز تعبیرهای خود را از گذشته بکار گرفت، تنها باید دانست و  چهیناز 

(. در خصوص آسبادها باید گفت واقعیت 93 :9731اعتراف کرد که با تاویل ها سروکار داریم نه با حقیقت ها )احمدی، 

این است که امکان دارد چشم اندازی در نظر انسان غیر منتظره شگفت انگیز و نیز ... جلوه کند. حتی اگر بارها آن را 
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ا می گوید بی معناست که بگوئیم آنچه برای یک شخص زیباست باید برای سانتایان (.39: 9733)هنفلینگ،باشند دیده

با باشد. اما آن چیزی که ما را به شگفتی وا می دارد شاید نه در لحظه برخورد با این اثر بلکه پس از نزدیک دیگری زی

شدن و شناخت آن و هنگامی که بیننده شکل حرکت عقالنی بشر مواجه میشود پدید می آید. نوعی احساس عظمت 

 ژیک بشر در طول تاریخ باشد. شاید همانطور که گفته شد این احساس عظمت از حرکت علمی و تکنولو

 زنده سازی آسبادها:  پیشنهاد باز -

هر شیء دارای یک ساختار است که دارای صفات )ویژگی ها( و رفتارهایی است.صفات توصیف کنندهء ساختار شیء می 

ه باشندو رفتار یک شیء شامل عملیاتی است که آن شیء انجام می دهد و مشتمل برعملکردهای اجرایی می باشد.ب

جدد قرار دهیم و مورد استفاده م مجموعه خصوصات و عملکردها ویژگی گفته می شود،در این ساختار می توانیم اشیاء را

با انتقال یک شیء از یک سیستم به سیستم دیگر ،به عنوان یک مدول تمامی صفات و رفتارهای آن شیء نیز به سیستم 

 (.01: 9730تیموری ، لوکاس و خداداد، جدید انتقال یابد.)

حاتمی  فته شود )گنجوی واز انرژی الکتریکی جهان از باد گر %96، دست کم 6111پیش بینی می شود که تا سال 

9719 :60 .) 

تولید انرژی پاك و ارزان یکی از گزینه های متداول در سراسر جهان است.  امروزه بهره گیری از انرژی بادی به منظور

ال انرژی و تبدیل آن به انرژی مکانیکی و الکتریکی مورد استفاده قرار می صبدین منظور توربین های بادی برای استح

نیا از انرژی باد، برق قابل ( . کشورهای زیادی مانند آلمان، دانمارك، آمریکا، اسپا 33: 9731رسولی،  وگیرند )جمیل 

مگاوات از برق تولیدی خود را تا پایان سال  91111مالحظه ای تولید می کنند. به طور مثال کشور آلمان نزدیک به 

 %96میالدی، کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا اعالم کرد  9113از نیروگاههای برق بادی تامین می نمود. در سال  6117

( . در ایران 31: 9731میالدی از منابع تجدید پذیر تامین خواهد شد )رحیمی . ثقفی،  6191ال انرژی برق اروپا تا س

گیگاوات برق را طی  713مگاوات بوده که تولید  963بالغ بر  9733میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال 

هزار بشکه معادل نفت در  261جویی را به همراه داشته است. این میزان برق تولیدی سبب صرفه  9737 – 32دوره 

-32ده های زیست محیطی در فاصله نیوجب کاهش یک میلیون تن انواع آالبخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود م

(. همانطور که قبالً اشاره شد ساختمان آسبادهای نشتیفان و سایر آسبادهای 997: 9733شده است )شعر بافیان،  9737

شدن جامعه، امروزه از چرخه حیات خارج شده اند. آسبادها که از ابتدا برای تبدیل انرژی باد به کشور به دلیل صنعتی 

اظ فرم و ساختار یک توربین عمودی پیشرفته محسوب می شوند ـد و به لحـی و ساخته شده انـکی طراحـانرژی مکانی

رند. آنها را می توان در گروه توربین های با محور امروز به عنوان یک مزرعه بادی تاریخی مورد استفاده قرار گی دمی توانن

می نامند. باید عنوان کرد که توربین ها دارای اثرات مثبت و منفی  VAWTعمودی جای داد. چیزی که اصطالحاً آن را 

ده های زیست محیطی و نیجوئی در سوخت فسیلی و کاهش آالگوناگونی هستند. اثرات خارجی مثبت عبارتند از صرفه 

یوانات وحشی منطقه و نین برخی اثرات خارجی منفی شامل صدمه زدن به چشم اندازهای طبیعی، مهاجرت حهمچ

(. قابل ذکر است که ساختار آسبادهای نشتیفان هماهنگ با محیط 960هنگام گردش پره ها )همان منبع:  صدای توربین

یخی را تهدید نخواهد کرد. به لحاظ آلودگی صوتی طبیعی و تارپیرامون است و با توجه به مطالب باال خطری چشم انداز 

می باشد. همچنین تعمیر و  نیز باید گفت که صدای آسبادها بسیار کم و غیر قابل مقایسه با توربین های افقی بزر 

.. در نگهداری آسان از مزایای توربین های عمودی است، زیرا تمامی لوازم از جمله گیربکس، ژنراتور، ترمز، کنترل کنند و .

ی نیز رصجه به اینکه آسبادها دارای اتاقی در طبقه همکف می باشند به لحاظ بزمین قرار می گیرند. البته با تونزدیکی 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 

15 
 

رد شدن باد از میان آنها  مغشوش نخواهند شد. فرم خطی آسبادها و ساختار به هم چسبیده آنها باعث عدم اتالف انرژی

و پایین آمدن راندمان وجود درگاه باد در ساختمان  می شود،از مزایای دیگر آسبادها در جهت جلوگیری از اتالف انرژی

آنها می باشد که این تکنولوژی باعث می شود باد به یک طرف پره ها برخورد کرده و بازدهی توربینی تا حد زیادی 

هم محسوب می شود که در بادی از معضالت م عارمزوجود مانع در مسیر باد نیز در راه اندازی افزایش پیدا کند. عدم 

آسبادها از طریق ایجاد قبرستان که خود مانع ساخت و سازهای آینده می شده رفع شده است. با توجه به قرار گیری 

کند. آنچه سبب برتری استفاده از سیستم آسبادها در شهر نشتیفان هزینه های تولید و انتقال برق نیز کاهش پیدا می 

توزیع و انتقال برق برای این مناطق در اختالف قابل توجه تبدیل انرژی باد در مناطق روستایی می شود، هزینه های 

(. توربین های بادی برای راه 60: 9719حاتمی،  و هزینه های نهایی برق برای مصرف کننده با این سیستم است )گنجوی

بهره گیری نیاز به هیچگونه سوختی ندارند و بنابراین در قبال انرژی الکتریکی، آلودگی مستقیمی ایجاد نمی اندازی و 

کنند. سه استان گیالن، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دارای پتانسیل باد خیزی خوبی در کشور هستند. در 

𝑀متر بر ثانیه ) 91تا  2 بسیاری از ماههای سال سرعت باد برای این سه استان در دامنه
𝑆⁄ که برای تولید برق بادی در )

و خراسان  1/  60، سیستان و بلوچستان 3متوسط سرعت باد برای گیالن  -نیروگاههای بادی مناسب است قرار دارد

 (. 960: 9733، یانمتر بر ثانیه است )شعر باف 1/ 69جنوبی 

 

 نتیجه گیری :

در ناحیه سیستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی قرار دارند فرصت بسیار با توجه به اینکه آسبادهای ایران 

خوبی را بدست میدهند که پس از تبدیل آنها از آسیاهایی که با نیروی حیوانات کار می کرده اند به آسباد، این بار به 

دمت تاریخی و فرهنگی، خاصیت یا متوسط تولید برق بدل گردند. آسبادها می توانند با توجه به ق مزارع بادی کوچک

این اتفاق عالوه بر اینکه  جذب گردشگر و تولید انرژی الکتریسته نمونه کامل معماری پایدار در تعریف امروزی باشند.

می گردد می تواند کار کردی نمادین داشته باشد. نمادی برای ترویج زندگی  آنهاجب باز زنده سازی و حفاظت پایدار مو

ط زیست و استفاده از انرژی های پاك و معماری پایدار. مضاف بر آن از نقش اقتصادی آنها نیز نمی سالم و حفظ محی

واند با توجه به ترکیب تکنولوژی نو و تکنولوژی قدیمی تر باعث جذب گردشگر تتوان غافل بود. بطوریکه این مجموعه می 

بخشی از انرژی الزم در مقیاس مناسب را بصورت تجدید  و رویارویی متفاوت بازدید کننده با اثر تاریخی باشد و همچنین

پذیر تامین نماید. به لحاظ تاریخی و فرهنگی حفظ هویت قومی و محلی و حفاظت و توسعه پایدار و بازگشت به چرخه 

نمایش  زندگی اثر را تضمین نموده و از طرف دیگر اهمیت بین المللی آن است که بار دیگر نقش ایران را در تاریخ علم به

ان تعدادی را به همان صورت سنتی نگه داشت  و به تیفآسباد نش 72البته باید توجه داشت که می توان از  می گذارد.

 صورت اتاق معرفی  آسبادها و تایخچه آنها حفاظت نمود. 

 

 منابع و ماخذ :

 . تهران: نشر مرکزحقیقت و زیبایی(. 9731احمدی، بابک. ) -9

 . تهران: موسسه فرهنگی صراطما و مدرنیت( . 9732آشوری ، داریوش. ) -6
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 03. صفحه 96. هنرهای زیبا. شماره زیبایی شناسی و خاستگاه آن در نقد معماری( . 9739آیوازیان، سیمون. ) -7

 فصلنامه تحقیقات.سنت. مدرنیته ، بازخوانی یك مقاله (. 9739، مهدی. )یپاپلی یزدی، محمد حسین و سقای -2

 . 91. صفحه 01جغرافیایی شماره 

 . تهران: انتشارات شهیدیاصول بافت شهرهای سنتی ایران(. 9730پاکزاد، جهانشاه. ) -1

ارزیابی اصالت در فرآیند حفاظت از آثار تاریخی ( . 9711پدرام، بهنام و اولیاء ، محمد رضا و وحیدزاده، رضا. ) -0

هنری. نشریه مرمت آثار و بافت های تاریخی، فرهنگی. شماره : ضرورت توجه به تداوم فرهنگ بومی آفرینش ایران

 7-2. صفحه 6

. 3. هنرهای زیبا. شماره رابطه هویت سنت معماری ایرانی با مدرنیسم و نوگرایی( . 9731نفی زاده، محمد. ) -3

 11صفحه 

 صنعتی تاثیر شیءگرایی بر طراحی محصوالت(.9730و یاسمن.) ور،کا داده .شرارهتیموری ،لوکاس و خدا -3

 01ص -79.هنراهای زیبا.شماره

مطالعات تجربی و نظری روی توربین بادی محور قائم از نوع (. 9731جمیل، مجید و رسولی، سید حامد. ) -1

 33. صفحه 9. نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک. شماره روتور ساوینیوس پیشرفته

  13. صفحه 62. هنرهای زیبا. شماره پردازهویت انسان ساز، انسان هویت (. 9732حجت، عیسی. ) -91

. جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان(. 9731خاتمی، سید محمد جعفر و فالح، محمد حسن. ) -99

 67. صفحه 11صفحه شماره 

. هنرهای زیبا. شماره حفاظت و توسعه در ایران(. 9730حناچی، پیروز و داراب، دیبا و مهدوی نژاد، محمد جواد ) -96

  13صفحه  .76

)بررسی ویژگی های معماری آسبادهای  آسباد: تجلی گاه هنر و صنعت( . 9733خضری، زهره و ایمانی ، نادیه. ) -97

 996 – 997. صفحه  6نشتیفان(. نامه معماری و شهرسازی. شماره 

انتشارات . ترجمه: سید ابوالقاسم جزایری. تهران: سرچشمه های نخستین هنر مدرن(. 9731جنسن، هـ. و. ) -92

 فرایند

 . تهران: دانشگاه تهرانلغت نامه دهخدا(. 9772دهخدا، علی اکبر. ) -91

 (. معماری بومی. تهران: نشر فضا9732ربوبی، مصطفی. ) -90

ارزیابی فنی و اقتصادی احداث توربین های كوچك برق بادی (. 9731رحیمی، عبدالرحیم و ثقفی ، مجید. ) -93

 . 31. صفحه 7. شماره . علم و تکنولوژی محیط زیستدر بروجرد

 . تهران: نشر ساقیهنر ، زیبایی، تفکر(. 9731ریخته گران، محمد رضا. ) -93

. فصلنامه مدرس علوم انسانی. بسط مفهومی توسعه پایدار( . 9732زاهدی، شمس السادات و نجفی، غالمعلی) -91

  11. صفحه2شماره 

. معماری مفاهیم آن در معماری مسکونی ایرانتوسعه پایدار و (. 9731زندیه، مهدی و پروردی نژاد، سمیرا. ) -61

 6-1-0. صفحه 971مسکن و محیط روستا. شماره 

اقتصادی )هزینه  -تعیین مشخصات فنی )قطر و ارتفاع(( 9719حامد و حاتمی، آرش. ) گنجوی شکوری -69

ی انرژی. بادی به عنوان یک منبع تولید پراکنده. فصل نامه مطالعات اقتصاد تولید برق( سیستم مبدل انرژی

 .60. صفحه 76شماره 
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رهیافت های زیبایی شناسی به مثابه طراحی و توسعه (. 9711سلیمانی، بهزاد و حلیمی، محمد حسین. ) -66

 .30. صفحه 90. باغ نظر. شماره محصول

 93صفحه  99شماره – هنرهای زیبا. مفهوم فرم بویژه در هنر(.9739ظفرمندسید جواد .)  -67

 . تهران: هرمسدریدا و متافیزیك حضور ژاك(. 9730ضمیران، محمد. ) -62

 . تصحیح: امیر جالل الدین اعلم. تهران: نیلوفرسیر حکمت در اروپا(. 9733فروغی، محمد علی. ) -61

 . تهران: انتشارات آزاده مطالعه و شناخت بناها و محوطه های تاریخی(. 9732فالح فر، سعید. ) -60

 . تهران: دانشگاه تهران ا و شهرهای تاریخیباز زنده سازی بناه(. 9731فالمکی، محمد منصور. ) -63

 . تهران: نشر فضاشکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب(. 9739فالمکی، محمد منصور. ) -63

 . تهران: نشر فضا سیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز(. 9732فالمکی، محمد منصور.)   -61

 . تهران: نشر فضانظری معماری ریشه ها و گرایش های( . 9739فالمکی، محمد منصور.) -71

 تهران: نشر فضا تکنولوژی مرمت معماری.(. 9733فالمکی، محمد منصور. )  -79

 . تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی ساختارهای جدید در محیط های تاریخی(. 9731قدیری، بهرام . ) -76

  21. صفحه 3. هنرهای زیبا. شماره طراحی شهری پایدار در شهرهای حاشیه كویری( 9731گلکار، کورش. ) -77

. ت: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون. تهران: دانشگا زیبایی شناسی در معماری(9733گروتر، یور  کورت. ) -72

 شهید بهشتی

تحلیل ساختار فضایی محله شهری بر مبنای توسعه (. 9719مجیدی خامنه، بتول و کولیوند، حجت اله. ) -71

 16. صفحه 91نامه آمایش محیط. شماره . فصلپایدار اجتماع محور

 – 967. صفحه 7. آرمان نشهر. شماره معماری پایدار در شهرهای كویری ایران( . 9733ملت پرست، محمد. ) -71

966  

 باز آفرینی پایداری با تاكید بر نقش طبیعت در ساختار كالبدی شهرهای ایرانی( . 9711یزد گرد، فاطمه. ) -79

 31. صفحه  1مطالعات شهر ایرانی اسالمی. شماره . فصلنامه اسالمی

 . ترجمه: محمد حسن طالبیان. خشایار بهاری. تهران: نشر روزنهتاریخ حفاظت معماری(. 9733یوکیلهتو، یوکا. ) -77

هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در (. 9731ندا. ) اد و بمانیان، محمد رضا و خاکسارمهدوی نژاد، محمد جو  -72

 991 -990. صفحه 3. هویت شهر. شماره ن و فرا مدرنردم، پیشامدرندوره های 

بر آورد پتانسیل برق بادی و اثر بهره گیری از آن در صرفه جویی سوخت (. 9733شعر بافیان، نیلوفر. )  -71

 997 -960. صفحه 93. شماره . فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژیفسیلی در ایران

 . ترجمه. علی رامین. تهران: هرمسهنرچیستی (. 9733. )هنفلینگ اسوالد  -70
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