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 چكیده 

زیباشناسی به . ار و تاثیر پذیری و هماهنگی آن با معماری بومی است این مقاله با نگرش و بررسی زیبایی شناسی در معماری پاید 

زیبایی آثار معماری از نظر پاک و خالص بودن، تناسب . انسان حس تشخیص زیبائی ها و امکان لذت بردن از آنها را  ارزانی می دارد

که، : اید در معماری و به گونه ای خاص تر گفتاما ب. خطوط و کارایی و تعادل قواست و رعایت آئین زیباشناسی قاعده مسلم آنست

با وجود آنکه دردهه های اخیر بحث جهانی  .در کنار این عوامل ،زیبایی عناصر به کار رفته در معماری پایدار نیز باید چشم نواز باشد

نتایج مرتبط  .عمیق ترشداما ازسوی دیگر نگاه متخصصین به معماری بومی مناطق مختلف جهان نیز ،سازی و جهانی شدن فراگیرشد

بررسی معماری بومی مناطق مختلف گاه حیرت آوربود، چگونه مسائل مختلف از مباحث زیبایی شناسی گرفته تا مسائل اقلیمی با 

توسط ساکنین بومی هرمنطقه درساخت فضای زیستشان درنظرگرفته می ( بدون آموزش های آکادمیک)واجرایی با ظرافت کاملی

نوعی آگاهی هوشیارانه  ،وزه هنوز سیستم های گوناگون معماری در نقاط مختلف جهان پاسخ قطعی برای آن ندارندشد؟ امری که امر

اما جای تعجب اینجاست، چگونه همان مردم . زیبایی شناسی را نیزبه همراه داشت  ،در ساخت و سازهای بومی است که در بطن خود

تقابل بین معماری و زیبایی و زیبایی شناسی،مبحثی جدی و  .مان به فراموشی سپردندز وساکنین بومی این زیبایی شناسی را به مرور

در این پژوهش سعی می شود پس از اشاره ای کوتاه  به  معماری پایدار، اصول معماری پایدار،  به بررسی .پیچیده تلقی می شود

روش  . بومی  که از اهداف اصلی است  مورد بررسی قرار گیردمفهوم زیبایی و زیبایی شناسی در معماری پایدار و رابطه آن با معماری 

 .پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطالعات از نوع کتابخانه ای می باشد
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Aesthetic of  Sustainable Architecture and Its Harmony Effect with Vernacular 

Architecture 
 

Abstract  

This research   has been written with   aesthetics attitude  in sustainable  architecture and discusses about 

coordination and influences on vernacular architecture . Aesthetics distinguishes beauties and it is possible to 

enjoy them.  Architecture arts’s Aesthetics   is based on purity, conformation, proficiency and balance of power. 

It is essential to respect the Aesthetics custom. Beauties of   building blocks must be attractive especially in 

sustainable  architecture. Although globalism is ambient but specialists have a deep look at vernacular 

architecture connected results with vernacular architecture were astonishment. How native-born residents could 

attentively use aesthetics attitudes, regional &   executive issues in constructing without academic educations? 

Nowadays, various architecture systems have no answer for it. IT is a Consciousness in constructing   with 

aesthetics attitudes .but, it is   surprising how did native-born residents forget aesthetics attitudes for a long time? 

Contrast between architecture and aesthetics is serious issue. After a   mention to sustainable  architecture, we 

consider aesthetics concept in sustainable architecture. And its relation to vernacular architecture. The 

methodology is descriptive analytical and gathering date is based in books and library .  

 

Keywords (Times New Roman pt. 2 Bold): Comprehension; International Sustainable 

Architecture, Aesthetics , Aesthetics of sustainable architecture, Vernacular Architecture 

 

 

 

 مقدمه  - 

، آنچه که به  این پروژه جهت ردیگ یماجتماعی مورد بحث قرار -از آنجا که در معماری پایدار، ریشه های زیست محیطی  و اقتصادی و  فرهنگی  

آنچه که راهبرد این تحقیق است استفاده از نظرات .انه استاستفاده از  عناصر زیباشناس مشخصاً، معماری پایدار از دیدگاه فرهنگی محیطی، بخشد یم

 :معماران ذیل است

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

همچنین به تعریف ساختار پایدار اشاره  ها آن«باشند یماقتصادی و حساس به نیازهای بومی ایجاد فضاهایی است که سالم،بادوام، »، طراحیمیدان یم که

 چاردیراز دیدگاه  (Edwards ،2001) «.باشند یمضوابط محیطی و منابع کارا  بر اساسی سالم که ها ساختمانایجاد و مدیریت » به عنوان کنند یم

در مورد . نده روبه رو شود بدون آن که، منابع طبیعی باقی مانده برای نسل آینده را از بین ببردراجرز طراحی پایدار قصد دارد تا با نیازهای آی

 1براساس تعریف پاول الیور (Rogers ،2002) .کند یم،طراحی پایدار به کارایی منابع، انرژی حداقل، انعطاف پذیری و عمر طوالنی، اشاره ها ساختمان

است که از درون جوامع رشد می کند و طی زمان خود را با شرایطی اجتماعی، اقلیمی و فناوری سازگار می سازد و معماری بومی، آن گونه از معماری 

در این تعریف یکی از  (Oliver ،2002) .تکامل می یابد و با ارزش ها، اقتصاد و شیوه های زندگی فرهنگ هایی که مولد آنها است؛ سازگار می باشد

ومی مشارکت مردم در ساخت این گونه از معماری، قابل مالحظه است و همچنین توجه به ارزش ها و همسازی آن با طبع شاخصه های اصلی معماری ب

بدون شک پاسخ های معماری بومی که نوعی معماری پایدار محسوب می شود، برای برآوردن نیازهای ساکنان خود در سایه فرهنگ شکل . طبیعت است

دات می توان نتیجه گرفت که در بسیاری موارد به بحث های زیبایی شناسی و ارتباط آن در معماری پرداخته شده بدون از بررسی مستن بعد. می گیرد

که  این نکته می تواند به عنوان یک عامل مهم در . اینکه به مسائل زیبایی شناسانه پایداری به طور اعم و زیبایی شناسانه بومی به طور اخص اشاره کنند

 در این راستا سوال زیر مطرح گردید. شود و به محقق این  انگیزه را داده، پایداری را در متن یک مفهوم زیبایی شناسانه بازشناسی کند طراحی محسوب

 رویکرد معماری پایدار چه نسبتی با مقوالت زیبایی شناسانه دارد و نسبت آن با معیارهای زیبایی شناسانه معماری بومی چیست؟

 هدف پژوهش

 معماری پایدار و جایگاه آن در ساختار زیبایی شناسانه معماری و ارتباط آن با معماری بومیبررسی 

 روش پژوهش

                                                 
1 . Paul Oliverدر رابطه با تعریف معماری بومی، بررسی رویکردهای وابسته به آن، تبیین گونه های معماری و مشابه آنها فعالیت  از نخسین پژوهشگرانی است که

 بسیار نموده است
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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 .ذیری معماری بومی در رویکرد معماری پایدار بوده استی معماری پایدار وانعطاف پ

 .مناسب به سوالهای فوق از تحقیق کتابخانه ای اعم استفاده شده است

 

 معماری بومی -2

اولین  ( 1831فالمکی،). مرکزی روی کاغذ آمد-وپای جنوبیموضوع معماری بومی برای نخستین بار تحت نام هایی گوناگون، در کشور های ار

زیرا در . بلکه طبیعی بودن آن است در اینجا خودجوش به معنای تصادفی بودن آن نیست،. نامی بر این پدیده معماری نهاده شد معماری خودجوش بود

ری به عمل می آید و این برخاسته از ضرورت های معین به عکس در هر گونه گزینشی نهایت سخت گی. عرصه ای عملیات هیچ چیز تصادفی نیست

 . ستضرورت هایی که تنها حامل جنبه های مادی و عملکردی نی. است

معماری بومی در هر زبان و در هر فرهنگی که معنا شود، به استناد سنت به ریشه ی معماری در گذشته ی دور و نزدیک اشاره می دهد به 

زی نیست که ما نتوانیم امروزه بیافرینیم و چیزی نیست که دیگران پیش از ما ساخته و دیگر کسی را توان آفرینش آن عبارت دیگر، معماری بومی چی

ادوارد، ) .معماری بومی هموار کردن طبیعت برای پاسخ گویی به نیازهای مکان با انتخاب و استفاده از مقدورات هر سرزمین است  (1831همان،) .نباشد

ساختمان های بومی از مصالح . می منبعی غنی است که پتانسیل قابل توجهی برای کمک به ما در فهم طراحی و ساخت پایدار داردمعماری بو (1838

زیافت محلی در دسترس، کاربرد محلی، منابع انرژی در اصل تجدیدپذیر ساخته شده اند و آن دسته از فعالیت های ساختمانی را می پذیرند که به با

 :زیر دانستاصل  5پایه روند شکل گیری معماری بومی را می توان بر ( 1830صیادی، ).به طبیعت احترام می گذارندتوجه کرده و 

 .شکل گیری فراورده های معماری بر فضای زمانی خاص و عجین بودن بناها با انسان هایی که در آن می زیند-1

 ری و احترام به آندر هم آمیختگی و تاثیر پذیری از طبیعت به همراه تاثیرگذا-2

 بی واسطه و کوتاه بودن فاصله میان تعیین نیازها و تحقق آن ها-8

 (بدیهه ساز بودن و عدم برخورداری از سبک) انعکاس سلیقه های افراد سازنده معماری بدیهه ساز-1

ازتابنده تاریخ  و فرهنگ اقوام سلیقه ای، زاده آداب و رسوم محلی و ب-شکل گیری یک بنا براساس مجموعه ای از ویژگی های بصری-5

 (1831فالمکی، )(  الهام از زندگی روزمره)بومی

 معماری پایدار -3

از بعد کالبدی یا به عبارت دیگر ماهیت می توان به سازه در .واژه معماری پایدار را از دو بعد کالبد و مفهوم یا محتوا می توان مورد بررسی قرار داد

چه .از سویی دیگر مفهوم یا محتوا به آثار به جای مانده از بنا در اذهان اشاره دارد. و تامین انرژی مورد نیاز پرداختمعماری، توجه به محیط زیست 

در یک چارچوب کلی می توان معماری پایدار را به   (1838رضایی، ) .بسیار آثاری که از لحاظ کالبدی از بین رفته اند ولی مفاهیم آن ها باقی است

به محیط  در اوخر دهه  "حساس و پاسخگو"طرح اصطالح معماری پایدار در مسیر نیل به معماری.تعبیر کرد« حیط پایدار انسان ساختخلق م»معنای 

میالدی، بازگو کننده نگره ای در طراحی و ساخت فضاهای انسانی است که برخورداری از حساسیت های بوم شناختی را برای برقراری فضاهای  20

  (1830صیادی، ) .فرهنگی،توامان با حفظ تعادل زیستی محیط فراگیر ضروری می داند_کیفیت و برخوردار از معانی و مفاهیم ارزشیزیستی سالم با 

ام 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 احتر

 (1838ارد، ادو) .بگذارد

 اصول معماری پایدار -4

 :اصولی که باید رعایت شود تا یک 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 یک روند مشارکتی: اصل ششم

 ارتباط با طبیعت:اصل هفتم

 Holismکل گرایی : اصل هشتم

 (1838سفالیی، ) ذهانالتیام روح و روان استفاده کنندگان جهت پایدار ماندن در ا: زیبایی:اصل نهم

 آموزش با هدف فعالیت های بومی:اصل دهم

 (1838ادوارد،)  طرحی برای ماندگاری: اصل یازدهم
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 معماری بومی از نقطه نظر زیبایی شناسی -5

همیت می پدیده معماری بومی به عنوان مقوله ای در زیبایی شناسی و عرفان، در خلوص اندیشه و احترام به طبیعت، موضوعی بسیار با ا

و  معماری بومی با آنکه در طول تاریخ، دستخوش پدیده های دگرگون کننده بوده است ولی توانسته هویت ویژه خود را حفظ کند و نمایانگر آداب.باشد

ومی و همچنین معماری عناصری که در معماری ب ( 1831دادخواه، ) .         رسوم، روحیه و احساسات، اندیشه و عقیده، ذوق و سلیقه و هنر آنان باشد

 :هستند ایرانی منجر به ساخت بناهایی با کیفیت فضایی مطلوب شده است و از لحاظ دید بصری، زیبایی خاصی ر ابه جلوه گذارده اند شامل عناصر زیر

 تعادل

 تقارن

 تناسب

 وضوح

 .(تجانس به معنای همجنس بودن نقش و زمینه است)تجانس

 (1832،  حیدری) تضاد
 

 شناسی معماری پایدار زیبایی -6

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

نه احساس زیبایی .فتاستدالل بر این فرض منطقی استوار است که اگر اصول طراحی پایدار زیبا هم باشند، اجتماع با تمایل بیشتری آنها را خواهد پذیر

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

ائه کند که به اکوزیبایی شناسی اجازه طراحی پایدار می تواند چشم اندازی را ار. فضایی اش،از طریق مجموعه ای از نگرش های معمارانه به تصویر بکشند

 (1838ادوارد، )  «.چالش معماران ایجاد زیبایی بیشتر با مداخله کمتراست.دهد به تدریج به عنوان یک سبک یا یک جنبش جدید در معماری رشد کند

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

در مورد زیبایی شناسی معماری .در واقع یک بحث جدید برای توجیه نیاز به زیبایی شناسی معماری پایدار بر تداوم الگوی پایداری فعلی است (2012

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

پایداری به عنوان پایداری نشان دهنده یک فلسفه عملی ،.) ، فلسفه و زیباشناسی معماری، تئوری و عمل پایدار فلسفه ی زیبایی شناختی عمومی

 خاص های  محدودیتمربوط به  که عموما  (معماری پایداراصول و، مفهوم 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 ،2003)موضوعات ، ارائه یک مبنای قوی برای استدالل در این زمینه حیاتی است 

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

  ) .همچنین به این نتیجه رسید که زیباشناسی طراحی پایدار یک فرایند تکامل زیستی است که اشاره به فرم و عملکرد  توام با هم دارد

Doevendans ،2011) 

 

 نسبت بین معماری پایدار و اصول آن و معیارهای زیبایی شناسانه معماری بومی -7

دومین اصل، اصل استقالل یا .اولین  اصل یکی شدن با زمینه و بک گراند است.برای پایدار شدن یک اثر معماری می توان سه اصل را متصور شد»

درحالی که اصول ساختمان سنتی ایرانی، از طریق واحد اندازه ( 1831خزائلی پارسا، )« .و تازگی یک اثر استعدم وابستگی است و سومین اصل نو بودن 

مراحل و گیری استاندارد، طراحی مدوالر و تناسب در طراحی پدیدار می شود چیزی که اصول و سطوح معماری ایرانی ارائه می کند، مبتنی بر توجه به 

 :معماری بومی ایران، اساسا بر موارد ذیل متمرکز شده است.خت می باشدسطوح در طراحی و مدیریت سا

 نگاه به طبیعت و تداعی تقدس آن

 مراحل طراحی و طراحی انسانی

 پایایی بنا

با نگاهی عمیق می توان فهمید که اصول معماری بومی و معماری پایدار در راستای هم هستند و هر دو تالششان در این جهت است که به 

یکی دیگر از نتایج پایداری، جنبه .عت کمترین آسیب وارد شود و همواره بستر و زمینه ی آن بنایی که قرار است طراحی شود، در نظر گرفته شودطبی

ار همیشه نو اصل نو بودن و فرزند زمان خود بودن و تازگی یک اثر یعنی معماری پاید. انسانی آن است و اثری که پایدار باشد حتما انسانی هم خواهد بود

توجه به ارزش های قابل تکرار معماری بومی در فرآیند شکل گیری معماری .به طوری که همیشه قدرت ترمیم و تجدید شدن را داراست. و تازه است

 1نمودار ( 1833ارمغان، ). استفاده مجدد از بعضی از عناصر معماری بومی می تواند تلفیقی از تکنولوژی و زیبایی شناسی باشد. پایدار نقش بسزایی دارد
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 :نتیجه گیری -8

در معماری گذشته ی هر کشوری بناهایی . به کمال مطلوب رسیدمیل به زیبایی از نیازهای اساسی وجود فطری انسان است که از طریق آن می توان   

ولی امروزه به دلیل تغییراتی که در .وجود دارد که زیبا می نمایند و مولفه هایی که این زیبایی را به وجود آورند باعث دوام و افزایش عمر این بنا شده اند

با در نظر گرفتن معماری پایدار به عنوان یک فرایند و توجه به زمینه های بومی شکل . دمعماری به وجود آمداست این مولفه ها رو به فراموشی رفته ان

جه به گیری آن، قابل حل می باشند و با توجه به گستردگی مساله پایداری و جوانب پیچیده و به هم پیوسته ای که در این موضوع شامل می شود، تو

رویکرد معماری در اصل . ن مفاهیم و اصول زیبایی شناسی به عنوان محصول فرایند معماری استیک نکته نیز ضروری می نماید؛ و آن در نظر گرفت

 .پایدار نیازمند بستر سازی بومی مناسب می باشد و آن ،توجه به ارزش های تکرار شدنی معماری بومی است
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