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 چكیده 

آثار معماری برخالف آثار سایر هنرهای زیبا، خیلی به ندرت .این پژوهش با نگرش و بررسی زیبایی شناسی در معماری پایدار است 

در . فایده عملی هستندآنها تابع شرایط دیگری هستند که از مقوله هنر بکلی خارج و ناظر به .ور و هدف صرفا زیباشناسی دارندمنظ

محدود انرژی و همچنین یافتن  حالی که کانون توجه متخصصان به مقوله طراحی پایدار نیز، تاکنون بر چگونگی استفاده از منابع

دراین مقاله ابتدا با ایجاد نظمی منطقی . منفی انرژی های تجدیدناپذیر بر محیط زیست بوده است روش هایی برای کاهش تاثیرات

پس از آن به ارائه .تعریفی از مفهوم زیباشناسی با استناد به گفته های محققان و اندیشمندان حوزه های مختلف تبیین گردیده است

فاده از ویژگی های مهم استخراج شده از مفهوم زیبایی شناسی با توجه به تعریف تعریفی از معماری پایدار پرداخته و در نتیجه با است

روش  پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و . معماری پایدار،می توان  به معیارهای ارزیابی زیبایی شناسی در طراحی پایدار اشاره کرد

 .روش جمع آوری اطالعات از نوع کتابخانه ای است

 

 پایدار،  زیبایی شناسی، زیبایی شناسی معماری پایدار معماری: كلیدی گانواژ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 
براساس الگوی  کرمان دانشجویان تحصیالت تکمیلیبرای طراحی  یك سکونت گاه موقت  »سوده بابائی با عنوان  ین  مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشدا 

 می باشد که با راهنمایی دکتر عباس مسعودی به انجام رسیده است« زیباشناسانه مبتنی بر معماری پایدار
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standards of assessments aesthetics in sustainable architecture  
 

Abstract  

This research   has   aesthetics attitude  in  sustainable architecture.  Architecture arts   unlike   

other aesthetics arts seldom has aesthetics attitude.    They depend on other conditions  which are out of 

art and are practicable. 

About sustainable design topic, nowadays Specialists consider using limited resource energy and 

finding techniques for decreasing the affect of no renewal energy on environment.  Initially, by making 

logical arrangement, we try to define the meaning of aesthetics on based on researchers and scholars’s 

views and then we define sustainable architecture.Finally they are indicated standards of assessments 

aesthetics in sustainable architecture concerning the meaning of sustainable architecture. Our 

methodology is Descriptive analytic and obtaing date is based on books and library. 
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 مقدمه  -1

 :آنچه که راهبرد این تحقیق است استفاده از نظرات معماران ذیل است 

تالش .( م1171= درباره عالی و زیبا ) On the sublime and beautifulدر رساله معروف خود با عنوان ( Edmund burke)ادمونك بورک 

 که  فرقی. ت های آنها نگرش های متمایز انسانی را درباره آنها تحلیل کندکرد تا بین این دو مفهوم زیبایی شناسی فرق قائل شود و با مطالعه کیفی

 )(.رک بین عالی و زیبا قائل شد، بسیار تاثیر گذار بود و در سبك متداول نقد معاصر منعکس شدوب

، .(م1171= نقد سنجش ) Kritik der Urteilskraftاز این رو، امانوئل  کانت در کتاب بنیادی خود راجع به زیبایی شناسی جدید با عنوان  

 . گذاشت« سنجش»ویژگی های متمایز زیبایی شناسی را بر قوه و عهده 

، «میده یمیك قسمت وسیعی از طراحی پایدار،آن چیزی است که از طریق ذخیره انرژی انجام »که  کنند یمادوارد استدالل  نیبراپل حیات و 

 Edwards and Hyatt.2111:1 «باشند یمت که سالم،بادوام، اقتصادی و حساس به نیازهای بومی ایجاد فضاهایی اس»، طراحیمیدان یم که یحالدر 

. راجرز طراحی پایدار قصد دارد تا با نیازهای آینده روبه رو شود بدون آن که، منابع طبیعی باقی مانده برای نسل آینده را از بین ببرد چاردیراز دیدگاه 

بعد از بررسی ( Rogers, 2111.)کند یمار به کارایی منابع، انرژی حداقل، انعطاف پذیری و عمر طوالنی، اشاره ،طراحی پایدها ساختماندر مورد 

یبایی مستندات می توان نتیجه گرفت که در بسیاری موارد به بحث های زیبایی شناسی و ارتباط آن در معماری پرداخته شده بدون اینکه به مسائل ز

که  این نکته می تواند به عنوان یك عامل مهم در طراحی محسوب شود و به محقق این  انگیزه را داده، پایداری را در متن . ندشناسانه پایداری اشاره کن

 :در این پژوهش پاسخ به سوال ذیل مد نظر بوده است. یك مفهوم زیبایی شناسانه بازشناسی کند

 ناسانه وجود دارد ؟چه نسبتی بین معماری پایدار و اصول آن و معیارهای زیبایی ش 

 هدف پژوهش

 بررسی معماری پایدار و جایگاه آن در ساختار زیبایی شناسانه معماری 

 روش پژوهش

محتوایی بوده و ابزار گردآوری اطالعات به صورت تحلیل مفاهیم و نظریه های موجود در مورد نحوه زیبایی شناسی در مقوله -این مطالعه از نوع تحلیلی

برای به دست آوردن نتایج مطلوب در این پژوهش  و ارائه پاسخ مناسب به سوالهای فوق از تحقیق کتابخانه ای اعم از کتاب .وده استی معماری پایدار ب

 .، رساله ، مقاالت استفاده شده است

 زیبایی شناسی-2

به معنی  ادراک است واز نظام  کار رفته است، به( Aesthetics)« استتیك»واژه زیباشناسی آن طور که در زبان فارسی متدوال است و معادل واژه  

 1171واژه زیبایی شناسی را در سال   .فلسفی خاصی سخن می گوید که کارش کاوش در معنای جمال و شناخت زیر و بم های این پدیده است

از قرن ها پیش به ( 7-8، 1972یاوری،).برای بیان مفهوم سلیقه در هنرهای زیبا ابداع کرد ( Alexander  . Baumgarten)الکساندر باومگارتن 

لنگ، .)موازات پرداختن به زیباشناسی در مباحث فالسفه، هنرمندان و معماران، جستجو برای تدوین علم اثباتی زیبایی شناسی نیز جریان داشته است

ایده زیبایی مطلق، .ل و خاص به عام بستگی داردافالطون به خوبی می دانست که جز به ک. افالطون، زیبایی را مخالف با هنر تعبیر کرد»( 93، 1988

را نه تنها ( ابراز)زیبایی شناسی باید بیان «( 11، 1972یاوری، )«افالطون زیبایی را هماهنگی میان اجزا می داند با کل .قدمت و اصالت را در کل می دید

ه های مطالعه زیبایی شناسی، نسبی بودن ترجیحات و سلیقه های انسان یکی از انگیز( 21همان ، )«. در بیان هنری بلکه در تمام اشکال آن بررسی کرد

http://fastdic.com/word/architecture
http://fastdic.com/word/search
http://dic.amdz.com/result.php?lang=en&word=attitude&rels=yes
http://fastdic.com/word/architecture
http://fastdic.com/word/architecture
http://dic.amdz.com/result.php?lang=en&word=attitude&rels=yes
http://fastdic.com/word/conditions
http://fastdic.com/word/architecture
http://fastdic.com/word/architecture
http://fastdic.com/word/architecture
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ذات یا ماهیت .محتوای اثر هنری همان چیزی است که انسان حس می کند»، براساس نظر جان دیویی درباره زیباشناسی( 199،  1971اسپریتو،. )است

 (1972،21وری،یا) «هر چیزی، آن چیزی استت که ممکن نیست به نحو دیگری اندیشیده شود

.) ی است که در ادراک یك شی یا یك فرایند تجربی، زیبا یا حداقل خوشایند نقش دارندلموضوع علم زیبایی شناسی، تشخیص و درک عوام 

یف جامع تعر(97، 1988لنگ، .)درک توانایی انسان برای ابداع جلوه هایی است که از نظر زیبایی شناسی خوشایند به حساب می آیند(72، 1988گروتر،

بنابراین، مردم لذت را از محیطی . تجربه زیباشناختی باید از تمام مقاصد طراحی به دست آید، زیرا لذت را از ارضای مجموعه این مقاصد حاصل می شود

تن به این مقصد، ساختار برای دست یاف. کسب می کنند که ساختار آن الگوهای جاری رفتار و آسایش فیزیولوژیك مورد نیاز آنان را به خوبی تامین کند

با فرض اینکه محیطی جاری رفتار را . محیط باید با نیازهای اندام واره ای، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی مردم، در محیط جغرافیایی خاص منطبق شود

 (1972جایدری،.) ندبه خوبی تامین کند، آن محیط در صورتی از نظر زیباشناختی لذت بخش است که تجربیات حسی لذت بخشی را تداعی ک

معماری پایدار -3  

میالدی، بازگو کننده نگره ای در طراحی و  11به محیط  در اوخر دهه  "حساس و پاسخگو"طرح اصطالح معماری پایدار در مسیر نیل به معماری

ا کیفیت و برخوردار از معانی و ساخت فضاهای انسانی است که برخورداری از حساسیت های بوم شناختی را برای برقراری فضاهای زیستی سالم ب

 (11، 1971صیادی و مداحی،. )فرهنگی، توامان با حفظ تعادل زیستی محیط فراگیر ضروری می داند_مفاهیم ارزشی

معماری پایدار با اقلیم همگام است و محیط زیست را بر هم نمی زند و معماری ای است که به اقلیم، انسان، فرهنگ و محیط زیست خودش 

 (1982صابری، .)بگذارد احترام

 :معماری پایدار پاسخ معمارانه ایست که

انسان ها و حفظ و نگهداری ازآنها را، در حال و آینده را در درجه اول اهمیت قرار می دهد و کیفیت زندگی و سکونت انسان ها و کلیه  زندگی

موجوداتی که در آن محیط زندگی می کنند را ارتقا می دهد و سطح آسایش زندگی را از نظر فیزیکی و روانی در محیط زیست بهبود می 

معماری را باید وسیله .درک مفهوم معماری پایدار به هیچ عنوان منفك و جدا از درک مفاهیم جداگانه معماری و پایداری نیست( 1، 1979ادوارد،.)بخشد

ده ای غیر قابل انکار برای زندگی و نه فقط ساختن بلکه مجموعه ای از تفکر، عملکرد و مصرف دانست و ساختارهای معمارانه نه فقط جهت استفا

معماری پایدار واقعی نباید فقط در جهت مقابل و عکس نحوه ساخت و دخل و تصرف در طبیعت گام . لکه استفاده روحی و روانی نیز باشندفیزیکی ب

 (8همان،.)بلکه باید ضامن ساختارهای هماهنگ در طبیعت و انسان باشد.بردارد

منظور از زمینه صرفا . اصل یکی شدن با زمینه و بك گراند استاولین . برای پایدار شدن یك اثر معماری می توان سه اصل را متصور شد»

دومین اصل . طبیعت و یا چنین عناصر منفردی نیست بلکه منظور از بك گراند، اجتماع، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اقلیم، جغرافیا، تاریخ و غیره است

دی خود ترمیم و تنظیم شده و تا حد امکان نیازی به عناصر خارجی نداشته پایداری اصل استقالل یا عدم وابستگی است و یك سیستم پایدار باید به خو

خزائلی پارسا، )«.:یعنی یك معماری پایدار همیشه نو و تازه است و هرگز غبار کهنگی نخواهد گرفت. سومین اصل، نو بودن و تازگی یك اثر است. باشد

1971 ) 

 

 اصول معماری پایدار -4

 

 :و رابرت وال باید رعایت شود تا یك ساختمان در زمره بناهای پایدار طبقه بندی شود، به شرح زیر است اصولی که از دیدگاه براند

 :اصولی که باید رعایت شود تا یك ساختمان در زمره بناهای پایدار طبقه بندی شود به شرح زیر است

  Conserving Energyحفظ انرژی: اصل اول

 Working with Climateهماهنگی با اقلیم: اصل دوم

 Minimizing new Resourcesکاهش استفاده از منابع جدید: اصل سوم

  Respect for siteبراوردن نیازهای ساکنان: اصل چهارم

 Respect for Site هماهنگی با سایت:اصل پنجم

 ایجاد یك روند مشارکتی: اصل ششم

 ارتباط با طبیعت:اصل هفتم

 Holismکل گرایی : اصل هشتم

 التیام روح و روان استفاده کنندگان جهت پایدار ماندن در اذهان: یباییز:اصل نهم

 )11، 1989سفالیی،: منبع)

 زیبایی شناسی معماری پایدار -5

این .زیبایی شناسی پایدار یك مفهوم ناقص بدیهی، فاقد زیرساخت های نظری و کمتر به صورت نقطه عطف در پروژه ها مورد توجه است»

نه احساس زیبایی .ض منطقی استوار است که اگر اصول طراحی پایدار زیبا هم باشند، اجتماع با تمایل بیشتری آنها را خواهد پذیرفتاستدالل بر این فر
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ری و تنوع که خود معماران پدید آورنده آن هستند،بلکه روشی که در آن معماران،مهندسان و طراحان منظر بتوانند طراحی پایدار را با همه غنای دیدا

طراحی پایدار می تواند چشم اندازی را ارائه کند که به اکوزیبایی شناسی اجازه . ایی اش،از طریق مجموعه ای از نگرش های معمارانه به تصویر بکشندفض

، 1979د،ادوار)«.چالش معماران ایجاد زیبایی بیشتر با مداخله کمتراست.دهد به تدریج به عنوان یك سبك یا یك جنبش جدید در معماری رشد کند

21-22) 

،  AlSayyad) .است تالش می کند که در زمینه آنچه که به معنای طراحی در یك مسیر پایداربرای ردیابی مفاهیم کلیدی  زیباشناسی معماری پایدار

د زیبایی شناسی معماری مور در.در واقع یك بحث جدید برای توجیه نیاز به زیبایی شناسی معماری پایدار بر تداوم الگوی پایداری فعلی است (2112

 :یا به عبارتی سه اصول زیبایی پایدار ایجاد شده است می توان پیش زمینه دانش الزم در این زمینه را به سه دسته طبقه بندی کرد ،پایدار

پایداری به عنوان مفهوم لی ،پایداری نشان دهنده یك فلسفه عم ).، فلسفه و زیباشناسی معماری، تئوری و عمل پایدار فلسفه ی زیبایی شناختی عمومی

 های خاص  محدودیتمربوط به  که عموما  (معماری پایداراصول و، مولد برق در فرایند طراحی

این سه دسته بندی اصلی ساختمان را تشکیل می دهند، که زیبایی شناسی معماری پایدار چه خواهد شد وبنابراین برای درک این  .می باشد سایت خود

 براساس اصول فیزیکی فینوچارو (Barrett Douglass ،2118 )یك مبنای قوی برای استدالل در این زمینه حیاتی است  موضوعات ، ارائه

(Finocchiaro)  او .باشداست که زیبایی شناسی طراحی پایدار می تواند به عنوان یك معادله ی فرم و ابعاد در رابطه با متغیرهای محیطی براین باور

 Doevendans ).توام با هم دارد  جه رسید که زیباشناسی طراحی پایدار یك فرایند تکامل زیستی است که اشاره به فرم و عملکردهمچنین به این نتی

،2111)  

 :نتیجه گیری -5

 با توجه به مطالعات  صورت گرفته در این تحقیق نتیجه می شودکه در ساخت و سازهای عظیم کشورهای مختلف جهان که برمبنای معماری

در معماری پایدار با حفظ انرژی ،هماهنگی با سایت، توجه به بگراند، ،ارتباط .پایدار صورت گرفته ،کمتر به جنبه های زیبایی شناسانه آن توجه شده است

ر پذیری از عامل زیبایی این عوامل با کنار هم قرار گرفتن و تاثی.با طبیعت ، نو بودن و تازه بودن بنا برای براوردن نیازهای ساکنین رو به رو هستیم

ثر مثبت شناسی به عنوان یك جنبش جدید در معماری پایدار می تواند به خلق یك اثر با غنای دیداری و ارزشمند فرهنگی که بر روح و روان ساکنین ا

  (1شکل ).گذاشته و باعث پایدار ماندن اثر در ذهن شود بینجامد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 و مراجع نابعم

 ، انتشارات مولی(چاپ دوم)، آژند، یعقوب (بزیبایی شناسی در جهان غر) تاریخچه زیبایی شناسی و نقد هنر  ( 1971،. )اسپریتو، ی [1]

 انتشارات نشرمهرازان ،(چاپ دوم) رهنمون هایی به سوی معماری پایدار،شهروز تهرانی،ایرج، (1979 .)ادوارد،ب [2]

 32، مجله آبادی،شماره "یرامون مفاهیم و تجارب معماری پایدارکنکاشی پ "(  1989.) سفالیی،ف[ 9] 

،کنفرانس بین الملی مهندسی عمران، معماری و "مروری تحلیلی بر مفاهیم زیبایی وارزش های ارزش شناختی در معماری" (1972) جایدری، ا [3] 

 ،ایرانتبریزدی ،  28-21 طراحی شهری بر مبنای توسعه پایدار ،

 همایون، عبدالرضا، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. زیبایی شناسی در معماری، پاکزاد،جهانشاه (1988 .)گروتر، ی [7] 

 علیرضا ، انتشارات دانشگاه تهران ، عینی فرآفرینش نظریه معماری؛ نقش علوم رفتاری در طراحی محیط،  (1988. )لنگ،ج [1] 

 انتشارات آذر، چاپ اول ، آشنایی با زیبایی شناسی(  1972. )ح، یاوری، [1] 
t 

تمام قواعد و قوانین فیزیك 

ساختمان و عملکرد و مسایل 

ن در نظر گرفته شده آ مالی در

 .باشد

 

   سادگی و کارایی

 

      نظم وحدت

 

 

 

 

 
 

     معماری پایدار

    

براوردن نیازهای 

ساکنان بدون 

تصرف در منابع 

و امکانات 

 آیندگان

هماهنگی اجزا 

هم با  

 
های زیبایی شناسی ویژگی  

نگارنده: مدل زیبایی شناسی معماری پایدار    منبع: 1شکل  

 

 الگویی برای زیبایی شناسی معماری پایدار

 حفظ انرژی

هماهنگی با 

 سایت

 نو بودن

 



 

5 

 

] Doevendans, K.(2111) Aesthetics of Sustainable Architecture. 28[ 

 

Barrett Douglass, D.(2118) . Defining A Sastainable Aesthetic: A New Papadigm For Architecture [7] 

1-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


