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   چکیده
گذرد و  چند دهه از مطرح شدن معماري پایدار میباشد.  این اندیشه واحد می ثیرأاین معماري، شمایل گوناگون تحت تمعماري ایرانی بسط دهنده شعور انسان در ساخت و در بطن 

رسد که بـا رفـع موانـع  ه شـده اسـت؛ ولی همچنان مشکالتی در سر راه ایجاد معماري پایدار وجود دارد. به نظر مییهاي معاصر ارا بسیاري، توسط آن، براي حل بحرانراهکارهاي 
ی با ي و کارکردي معماري گیالن در پاسخ  به نیازهاي اقلیمهاي کالبد رغم تفاوت ویژگی علی .توان آن را کامل نمود از طریـق توجـه بـه ارزشهـا و ویژگیهاي معماري بومی، می

عماري هاي معماري ایرانی در م در این پژوهش در پی تطبیق ویژگی هاي معنایی معماري ایرانی در این بوم قابل تشخیص است. رسد که رد شاخص دیگر نقاط ایران، به نظر می
توصیفی و استدالل منطقی در بخش مبانی و از روش تطبیقی در  -برآمدیم. براي نیل به مقصود از روش پژوهش تحلیلیهاي پایداري  مسکن بومی گیالن با در نظرگیري شاخصه

 طقه(پایداري) معماري ایرانی در معماري من هاي معنایی گیري همخوانی شاخص نتیجه ،ها بهره گرفته شده است و در نهایت هاي خانه لعه میدانی مرتبط با تحلیل ویژگیبخش مطا
 گردد. گیالن مطرح می

 انواژگ دکلی
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Abstract  
In Iranian architecture that extends human intelligence in the construction of this architecture, various icons are influenced by this unitary thought. For 
decades, sustainable architecture has come to the fore, and many solutions have been proposed by it to solve the contemporary crisis, but there are still 
some problems in creating sustainable architecture. It seems that by removing obstacles by paying attention to the values and characteristics of the 
native architecture, it can be completed. Despite the differences in the physical and functional characteristics of the Gilan architecture in response to 
the climatic needs of other parts of Iran, it seems the rejection of the indicator, i.e., the rejection of semantic meaning of Iranian architecture is 
recognizable in this canvas. In this research, we sought to adapt the characteristics of Iranian architecture in the architecture of indigenous Gilan 
housing, considering the characteristics of sustainability. To achieve this purpose, analytical - descriptive research method and logical reasoning have 
been used in the base and comparative method in the field study area related to the analysis of the properties of houses. Finally, the conclusion of the 
consistency of the semantic indices (stability) of Iranian architecture in the architecture of Gilan region is being discussed. 
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 قدمه م -1
ار اختهاي ساختمانی و محیط یا س پایدار در رابطه با فعالیت عهتوس

اختمان یکی شود. بخش س نامیده می اختمان پایدارپایدارساخته شده، اغلب س
و به همراه محیط ست در اروپااقتصادي و اجتماعی هاي  از بزرگترین بخش

گذار است. ثیرأت محیط طبیعی، هداري در تغییر روی طور معنی شده، به  اختهس
در توسعه ده، به عنوان دو حوزه کلیدي بخش ساختمان و محیط ساخته ش

 ).93: 1389 مهلبانی، (گرجیاند  پایدار جهانی، مطرح شده

اي را  تابستان، شرایط اقلیمی ویژها در رطوبت زیاد وگرماي هو در گیالن،   
 نآکه مشابه ثیر زیادي در معماري منطقه گذاشته است تأ و پدید آورده است

اندونزي  را شاید بتوان تنها در مناطقی از آمریکاي مرکزي، بنگالدش، مالزي و
هایی را پدید  ن دشواريابراي ساکنکه یافت. این وضعیت خاص آب و هوایی 

ن و جهانگردان دور نبوده است. تیپولوژي ااز نظر مورخگاه  هیچ ،آورد می
مسکن در این سرزمین، همگام با عوامل فرهنگی و اجتماعی هویت، معماري 

هاي اقلیمی گیالن  اده است. هویتی که علی رغم شباهتاین خطه را شکل د
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 حسین پور،با سایر مناطق یاد شده در جهان منحصر به فرد بوده است (
 ).2: 1395 دلشاد،

 معماريسابقه که  حکایت از آن دارد شناسی باستانهاي  ها و کاوش بررسی   
وسته یپ ،رسد. از آن زمان تا کنون حدود هزاره هفتم قبل از میالد می به ایران

ویژه علل مذهبی توسعه و تکامل  هل گوناگون، بیاین هنر در ارتباط با مسا
عماري هایی است که در مقایسه با م معماري ایران داراي ویژگی .است  یافته

 مانندهایی  برخوردار است: ویژگی اي ویژه کشورهاي دیگر جهان از ارزش
ل فنی و یدقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسا طراحی مناسب، محاسبات

ینات یهاي بلند و باالخره تز هاي رفیع، ستون علمی در ساختمان، ایوان
 .گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه معماري ایران است

معتدل و مرطوب از ري منطقه معمابسیاري نظر بر این دارند که    
در این پژوهش قصد داریم به  ه است.ي معماري ایرانی پیروي نکردها ویژگی

هاي معماري پایدار بپردازیم.  تطبیق این دو در مقایسه با ویژگیمقایسه و 
اقلیم گرم و  وهاي گیالن  هایی از خانه ، نمونهبراي رسیدن به این منظور

نظر در خانه آیت اهللا هاي مورد با بررسی ویژگی است تاده شخشک انتخاب 
اري معمبا خانه صوفی املش نتیجه بگیریم که  بروجري قم و تطبیق آن

بینیم بازخورد طراحان  شکلی که می و ثر از معماري ایرانی استگیالن متأ
دالیل انتخاب دو خانه یاد شده از  گذشته به اقلیم متفاوت منطقه بوده است.

و اینکه سعی شده است  (دوره تاریخی) آنها اشاره نمود زمانی توان به هم می
 تر باشند. معه نزدیکهاي اکثریت جا یی انتخاب شوند که به طیف خانهها خانه

 
 روش تحقیق -2

در مسکن دو  جستجوبا توجه به  ،شده کارگرفته روشی که در این پژوهش به
ه هاي موردي ب هاي معماري ایرانی و تطبیق نمونه اقلیم متفاوت و ویژگی

صورت میدانی و  آوري اطالعات به تحلیلی و روش جمع -صورت توصیفی
اسنادي است. در روش میدانی به شناخت معماري نمونه موردي توجه شده 

هاي اصلی و  ی و معماري گیالن به عنوان مؤلفههاي معماري ایران ویژگی است.
 نظر قرار گرفته است.میزان انطباق آنها مد

 
 پایدار طراحی -3

و مسألۀ  هستندکه جهانی  ا وجود شعارهاي اساسی و فراگیـرشپایداري ب
بینانـه و  دهند، براي دستیابی به راهکارهاي واقـع حفظ زمین را هدف قرار می

قابل اجرا از یک سو و حمایـت از گونـاگونی کـه در نفس طبیعت موجود 
فکر "کند و شعار جهانی  یگر، رویکردهاي محلی را توصیه میاست از سوي د

به  احمدي(دهـد  مورد توجه قـرار مـی را "نماییداي عمل  کنید، اما منطقه
 ).23: 1387مهلبانی،  نقل از ارمغان، گرجی

 و ساخت الگوهاي با ارتباط در پایدار توسعه به دسترسی هاي حل راه از یکی   
 صنعتی، هاي طراحی شامل بشري، زندگی گوناگون هاي زمینه در طراحی

 کاهش ،پایدار هاي ساختمان طراحی از هدف .استغیره  و شهري ساختمانی،
 زیر قوانین شامل که است طبیعت و انرژي منابع و محیط روي بر آن آسیب
 :است

  ناپذیر تجدید منابع مصرف کاهش -
  طبیعی محیط توسعه -
 صنعت در طبیعت به رسان آسیب یا و سمی مواد مصرف کاهش یا حذف -

 يساز ساختمان

 طبیعی محیط با را مغایرت و ناسازگاري کمترین که ساختمانی ،بنابراین   
 طراحی سبز، طراحی ،دارد جهان و منطقه با تر وسیع پهنه در و خود پیرامون

غیره  و طبیعت با طراحی اکولوژیکی، طراحی محیطی، هاي حساسیت اساس بر
 رایج ساخت الگوهاي با ارتباط در تجدیدنظر نتیجه در امروزه که است عناوینی

 در مثلثی درون در را سبز طراحی توان می ،مثال طور به .است آمده وجود به
 که جایی در و دارد قرار اکولوژي و اقلیم انرژي، آن رأس سه در که گرفت نظر

 خانه یک که است گونه این .کرد خواهد پیدابروز  شود، می البغ عامل انرژي
 در اي منطقه نهایی طرح بنابراین شود؛ می متفاوت روستایی خانه یک با شهري
 آن به رئوس از یکی بودن غالب به توجه با که است )1(نمودار مثلث این داخل

 .کند می پیدا گرایش سو
 
 
 
 
 
 
 
 

 (نگارندگان)  مثلث طراحی سبز 1 نمودار
    
اصلی براي طراحی با اصول معماري پایدار معرفی مورد راکی مارتین پنج    
 کند: می
 توجه متأثر و ثرؤم عوامل تمام به و اشدب جانبه همه باید پایدار طراحی -1

 انرژي، وري بهره در زیادي تأثیر اولیه، گیري تصمیم که چرا باشد، داشته
 خواهد طبیعی سرمایش و روز نور خورشیدي، غیرفعال انرژي از استفاده
 .داشت

 .نیست بعدي تک خاص سبک یک یا و ثابت دید یک پایدار، طراحی -2
 یک عنوان به که است معماري و طراحی در تئوري کی از بیش پایدار طراحی
 .شود می مطرح سازي ساختمان براي نظري سبک

 خردمندانه گذاري سرمایه نوع یک پایدار، طراحی براساس سازي ساختمان -3
 انجام وسازهاي ساخت از بیش پایدار هاي ساختمان اجراي هزینه که چرا است،
 .نیست معمولی هاي ه شیو با شده

 با جزءر ه که طوري هب ،است کامل طراحی نوع یک پایدار طراحی -4 
 .گیرد می قرار اجزا سایر کنار در متفکرانه گیري تصمیم

 در باید  "انسانها متیالس تضمین "و  "انرژي مصرف کاهش" اصل دو -5 
 ).4: 1395، چراغی تبریز، زاده صراف( بگیرد قرار پایدار اقدامات رأس

 
  رویکرد پایداري در اصول معماري بومی ایران -4

دهـد تـا همه از زبـان عمـومی بـین  اصول در معماري ایران، اجازه می وجود
ایرانـی، از طریـق واحـد آنهـا اسـتفاده کننـد. اصـول ساختمان سـنتی 

 شود. پدیـدار میگیـري استاندارد، طراحی مدوالر و تناسب در طراحـی  انـدازه
 کند، مبتنی بر توجه به مراحل و ه مییچیزي که اصول معماري ایرانی ارا

منظور از این بحث، توصـیه  .باشد سطوح در طراحی و مدیریت ساخت می
تکـرار الگـو و شـکل نیست، بلکه هـدف شناسایی اصـول معمـاري بـومـی و 

 .ن مطرح شده بودشناسایی مشکالتی است که معماري بومی براي حـل آ
 

 طراحی سبز

 انرژي

کولوژيا اقلیم  
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 :ل متمرکز شده استاً بر موارد ذیران، اساسنتی ایاري سمعم   
 نگاه به طبیعت و تداعی تقدس آن -
 مراحل طراحی و طراحی انسانی -
 )28: 1387مهلبانی،  ارمغان، گرجی(  پایایی بنا -
 

کند که لزوما مربوط  تمدنی حکایت می هستی معماري از یک موجودیت و"   
آینده نیز  هستیامروز و  هستیگر  بلکه حکایت ،گذشته نیستهاي  به مرگ

ماندگاري گذشته را بیان هم است که  "برجستگی ملی" تمدن یک .هست
معماري  ،. در واقعزند گونه بودن حال و آینده را رقم میچهم کند و  می

ده استمرار گذشته در کنن منعکس تالشی براي از بین رفتن فاصله با گذشته و
مراکز  ). ایران در تاریخ یکی از45: 1383عاملی، ( "است و آینده حال

 رود شمار می بهترین موارد موجود  و معماریش از غنی استبرجسته هنر 
بعد از تأثیر عوامل اقلیمی و شرایط محیطی که ). 1390(اردالن، بختیار، 

ی نقش شود، عوامل فرهنگی ـ اجتماع منجر به تولید سرپناه براي انسان می
توان نقش  اگرچه نمی ساخت دارد. گیري فضاهاي انسان بسیار مهمی در شکل

طبیعت، نیازهاي فیزیولوژیکی انسان، منابع اقتصادي و فنون و مصالح قابل 
تأثیر دانست، در عین حال نقش عوامل  دسترس را در تولید معماري بی

هاي  ها، روش مانند ایدئولوژي، اعتقادات، آداب و سنتزیرمجموعه فرهنگ 
دهی به  اجتماعی و فردي مردم در شکل زندگی، نیازهاي روحی و روانی

 خصوص بعد از رفع نیاز به سرپناه بسیار پررنگ خواهد بود فضاهاي زیستی به
هاي  آمدن ویژگیوجود شده سبب بهیاد تمام موارد ).58: 1392نظیف، (

ودبسندگی و خ واري، پرهیز از بیهودگی، نیارش، مردممعماري ایران، 
تاریخ معماري  ).1(جدول  (از دیدگاه استاد پیرنیا) شده است گرایی درون

 گونه که در آثار و بناها شاهد هستیم، شعور کلی انسانی را در ایران، آن
هاي مسکونی، اعم از  صورت در این معماري انسان به ساختن بسط داده است.
سعی  آگاهی تدریجی است. شده است که این تر گاهکاخ، عبادتگاه و خانه آ

اي دیالکتیک انسانی و آگاهی او از طبیعت منطقی مکان سکون به اقتض
: 1395(دیباج،  هاي مختلف به عرصه ظهور درآمده است مکانی ابنیه و عمارت

41.( 
 

 (نگارندگان) مقایسه و اشتراك معماري ایرانی و معماري پایدار 1 جدول

 ویژگی بنیادین دیدگاه

معماري 
 پایدار

 تأثیرپذیري از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی 
 هماهنگی و سازگاري با طبیعت و محیط زیست 

 جویی در مصرف انرژي  صرفه
  پاسخ درست به نیازهاي عملکردي

 صورت امروزي  أثیرپذیري از معماري بومی اما بهت
جعفر، داریانی، پورساربانقلی به نقل از  (ستارياستفاده درست از مصالح 

 )42: 1393، قبادي
معماري 

 ایران
 با ساختمانی هاي اندام میان تناسب رعایت معناي واري: به مردم
است.  سازي ساختمان کار در او نیازهاي به توجه و انسان هاي اندام

 و روزن و گرفته می مردم باالي اندازه به را درگاه بلنداي ایرانی معمار
 اندازه به را ماه پرتو و خورشید فروغ که آراسته می چنان را روشندان

 است بستر یک اندازه به خواب اتاق پهناي. آورد می سرا درون به دلخواه
 در آسانی به ایستاده و نشسته که است اي اندازه به طاقچه افراز و

 اي اندازه به است مهمان مخصوص که تاالر طرفی از و باشد دسترس
 .)28: 1392(پیرنیا، باشد پذیرایی شایسته که است باشکوه و پهناور

 در بیهوده کار شده می تالش ایران معماري پرهیز از بیهودگی: در
 هم اصل این. کردند می پرهیز اسراف از و انجام ندهند سازي ساختمان

اگر درکشورهاي  .است شده می مراعات آن از پس هم و اسالم از پیش
و  )نقاشی(نگارگري  :مانند ،معماري به وابسته هنرهاي دیگر،
 چنین هرگز ما کشور در آمده، می شمار به )آذین( پیرایه تراشی، سنگ
 خود ي گفته به و آجر و خشت و کاشی و گچ با سازي گره .است نبوده

 است ساختمان بنیادي کار از بخشی بیشتر اندود و " آمود " معماران،
 .)30: 1392(پیرنیا،

 شناسی مایه ساخت و ساختمان فن ایستایی، دانش به نیارش: نیارش
 ساختمان نیارش به گذشته معماران .است شده می گفته )شناسی مصالح(

 تجربه به آنها .دانستند نمی جدا زیبایی از را آن و کردند می توجه بسیار
 که بودند یافته دست جرزها و ها دهانه و ها پوشش براي هایی اندازه به

 از پیروي .)31: 1392 (پیرنیا، بود آمده دست به نیارش ي پایه بر همه
 ساختمان نازیبایی یا نااستواري ي درباره را معمار نگرانی هرگونه پیمون

 آن تکرار و پیمون از گیري بهره با همراه معماران است. برده می میان از
. آوردند درمی کار از گوناگون بسیار را ها ساختمان ها، اندام و ها اندازه در

 داشت، را خود ویژگی یک هر و آمد نمی در یکسان ساختمانی دو هیچ
 .)33:  1392بود (پیرنیا، شده پیروي آنها در پیمون یک از گرچه

 موردنیاز ي مایه ساخت کردند می تالش ایرانی خودبسندگی: معماران 
 ندساخت می ساختمان چنان ند وآور  دست به جاها ترین نزدیک از را خود
باشند.  "خودبسنده" و نباشد دیگر جاهاي مایه ساخت به نیازمند که

 ساخت در موجود، امکانات از گیري بهره و خودبسندگی از اي نمونه
 بود ها خانه در باغچه گودال یا "باغچال" یا گود) حیاط( سراي میان

 ).33: 1392(پیرنیا، 
گوناگون هاي  دهی اندام در سازمان طورکلی، بهگرایی:  برون -گرایی درون

یکی از این باورها  هاي مردم بسیار کارساز بوده است.ساختمان باور
نفس بوده که  دن براي زندگی شخصی و حرمت و عزتشل ارزش قای

(پیرنیا،  گرا ساخته است اي معماري ایران را درون این امر به گونه
هاي ساختمان گرداگرد  دهی اندام معمار ایرانی با سازمان ).37: 1392

کردند و تنها  ز جهان بیرون جدا میساختمان را ا سرا، یا چند میانیک 
معماري  ).38: 1392(پیرنیا،  داد پیوند می یک هشتی این دو را به هم

که آن ست گرا منطقه گیالن برخالف فالت مرکزي ایران، معماري برون
 دانند. ی با اقلیم منطقه مییبراي رویارو اي شایستهرا پاسخ 

وجه 
 اشتراك

هاي آن را در  م تمام شاخصهتوانی با مطالعه دقیق معماري پایدار می
آور  ، استفاده از مصالح بومبراي مثال هاي معماري ایران ببینیم. ویژگی

وجود آوردن  باعث به شته وو همچنین محیط دا ر طراحیدثیر زیادي تأ
هاي  طقه و حفظ اقلیم و محیط براي نسلهاي منحصر به هر من طرح

 شده است.آینده 
 

 هاي خانه ایرانی ویژگی -5
آنچه سبب گردیده تا مسکن سنتی ایرانی در برش تاریخی مربوط به زمان ِ 

امانه مسکن سنتی در ارتباطی هاي متنی س یهالخود کارا باشد، این است که 
متأثر از مناسبات  داشته و برآیند این ارتباط که ساز با یکدیگر قرار بافت
شده  افزا تلقی می آیندي همدرزمانی مربوط به خود بوده است، برزمانی و  هم

است. یعنی اجزاي مختلف سامانه مسکن ایرانی اعم از اجزاي ساختاري، 
مند با  ایی و غیره در رابطه نحوي و نظامشناختی، معن کارکردي، زیبایی

دي به لحاظ ساختاري و کالب ).8: 1390کار، رئیسی، (نقره یکدیگر قرار داشتند
تعریف و تمایز . )2(نمودار شوند به چند دسته تقسیم می هاي ایرانی خانه

پاکی و نظافت و  -ها، محرمیت، هویت، خلوت، امنیت، آرامشها و قلمرو حریم
کید بر هندسه، توجه به أهایی کالبدي مثل وجود ایوان، تعریف مرز، ت ویژگی
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که در  هایی هستند یژگیباط با طبیعت از جمله وخلوت، ارتباط با بیرون و ارت
 شوند. هاي ایرانی دیده می خانه

 

 
 

 (نگارندگان) انواع خانه در ایران 2 نمودار
    

ویژگی معماري و خانه  مواردگرفته، بین هر کدام از  صورتبنا بر مطالعات    
توان در  گرفته را می انطباق صورت ).3(نمودار ایرانی ارتباطی عمیق وجود دارد

) که تأکیدي بر 2مشاهده نمود (جدولخانه تمام عناصر کالبدي یک 
توان به ابعاد ورودي  می ،براي مثال ) هستند.1(جدول برده هاي نام ویژگی

ن یک در این بین احترام و آسایش ساکنا مهمترین نکته ها اشاره کرد. اتاق
 خانه بوده است.

 

 
 

 (نگارندگان) هاي معماري و خانه ایرانی انطباق ویژگی 3 نمودار
 

 معماري بومی گیالن -6
، مسکن نه در پهنه جغرافیایی گیالن که رطوبت هوا و بارش باران زیاد است

بلکه باید آسایش اقلیمی را  پناه باشد،گوي نیاز انسان به سر تنها باید جواب
اي  گونه بناي مسکونی باید به . بدین لحاظ،طور نسبی به همراه داشته باشد به

ساخته شود که حتی تا جایی که امکان دارد رطوبت بیش از حد تحمل انسان 
در حد آسایش  ،کاهش دهد، تا شرایط دما و رطوبت را در محیط زیست

 اوقات تمام در هوا زیاد نسبی رطوبت علت به ،ها قرارگیرد. آسایش در تابستان
 اطراف رطوبت دفع منظور به باد راحت حرکت امکان ،بنابراین است. روز شبانه
 مسکونی بناهاي تا شده موجب نیاز این د.گرد می مطرح انسان محیط و بدن

 هاي جداره در زیاد بسیار بازشوهاي با و مسقف شفاف هاي الیه داراي گیالن
 زیستی فضاي الیه یک را بنا دور تا دور گاه که اي گونه به .باشند خارجی

(امانلو است  کرده احاطه چهارطرفه، هاي ایوان یعنی جداره، بدون و محصور نیمه
مشاهده عناصر هاي معماري گیالن،  براي درك بهتر ویژگی .)15و کفایتی: 

 ).2(جدول شود کالبدي آن توصیه می
 

 (نگارندگان) دهنده خانه در گیالن عناصر تشکیل 2جدول 
 پایدارارتباط با معماري  ویژگی کالبديعناصر

 در که هستند اي بسته فضاهاي تاقا
 استفاده مورد زمستان فصل بیشتر

 ها اتاق این دلیل به. گیرند قرارمی
 دارند کمی هاي روزنه و بازشو

  ).113و111: 1387 معماریان،(

سازي بنا و  دو پوسته
مقامت در برابر کوران 

 هوا 

 در باز نیمه و واسطه فضایی ایوان ایوان
 فضاي از دسترسی مراتب سلسله

 دسترسی بالکن است. بسته به باز
نماید  تأمین می یکدیگر به را ها اتاق

 بنا بدنه به باران رسیدن از مانع و
 :6 دلشاد، پور، حسین( شود می

1395.( 

گیري از سایه و  بهره
 خنکی در تابستان 

 جلوي ستون ردیف دو با فضاهاي گرد غالم
 شود می  نامیده گردش غالم تالرها

 .)12:1387معماریان،(

 پاسخ به نیاز انسانی
احترام) و همچنین (

شدن دیوارها   عایق
 برابر هواي گرم و سرددر

 ها بام باران، مومدا ریزش دلیل به دار بام شیب
 دار شیب صورت به منطقه این در

 شدن جمع از وسیله بدین .هستند
ساختمان  در برف یا و باران آب

حسین ( آید می عمل به جلوگیري
 ).8:1395 دلشاد، پور،

استفاده مجدد از آب و 
کاربردن گیاهان مقاوم  به
برابر آب مثل گالی در

 براي پوشش بام

 فاکن
 

 جبهه دو یا یک در عنصر این
 ،است باد به رو که ساختمان

اي  پنجره معموال و شود می ساخته
 باز جبهه دو این در بیرون به

  .)10: 1372(دیبا،  شود نمی

 فضا از استفاده بهینه 

  تالر سوم، یا و دوم طبقه ایوان تالر
 چند اندازه به تالر .شود می نامیده

  معموالً و است باالتر ایوان از پله
 طویله یا انبار آن زیر در

 1387 گیرد (معماریان، قرارمی
:123(. 

 گرم کردن فضاي داخلی
 

 باالخانه
 

 قرار آن جلوي تالر که اتاقی
 نامیده  "خانه باال"  گیرد می
 اختصاص مهمان به غالباً و شود می

 جریان و تهویه اقلیم این در .دارد
 گیري شکل در اساسی نقش هوا

 کند ایفامی معماري
 1389 دانشپور، مهلبانی، (گرجی

:139(. 

 بت و اقلیمطوکنترل ر

 به رطوبت نفوذ از جلوگیري براي چینی کرسی
 زمین کف از ساختمان بنا، کف

 مابین جریان هوا تا گرفته ارتفاع
 برقرارشود زمین سطح و کف

 ).10: 1395 دلشاد، حسین پور،(

مقاومت در برابر عوامل 
 جوي

 پله
 

 المان یک شکل به خود پله
 گاه هیچ و شده طراحی معماري

 ایران کویري منطقه بناهاي مانند
 .گردد نمی مخفی جرزها درون در
 معماري عنصر این اقلیمی نظر از
 اجرا ساختمان از اي جبهه در

 تابش و باران کج از که شود می
 باشد دور به آفتاب مستقیم
 1389 دانشپور، مهلبانی، (گرجی

:140(. 

گرفتن عوامل درنظر
 جوي

 

 معماري پایدار

 معماري پایدار
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 بررسی نمونه موردي -7
 خانه صوفی سیاوش -7-1

 390طبقه  تقی خان صوفی در دو طبقه ساخته شده است که  هرخانه محمد
است. ضلع مترمربع  780بناي کل خانه که در مجموع زیر مترمربع زیربنا دارد

). 1(تصویر  و فضاها قرینه هم هستند لحاظ ابعاد شرقی و غربی این بنا به
تقی خان صوفی از ضلع جنوبی خانه است، البته در ورودي اصلی خانه محمد

ت و ضلع غربی خانه ورودي جدیدي براي تردد ماشین احداث شده اس
همچنین ورودي دیگري در ضلع شمال شرقی قرار دارد که از طریق این 

 ).1387(میراث،  کردند میودي به برنج خانه دسترسی پیدا ور
 

 
  (نگارندگان) نماي اصلی خانه صوفی 1 تصویر

                        

 
 (میراث)اهللا بروجردي  آیت کتیبه سردر ورودي خانه 2 تصویر

 

  بروجردي قماهللا خانه آیت -7-2
گذشته با که در دوران  استاهللا بروجردي شامل دو واحد مسکونی  خانه آیت

آمده، ارتباطی بین آنها ایجاد شده است. این  وجود  تغییراتی که در آنها به
خانه داراي یک نماي خارجی آجري با ازاره سیمانی از نوع نماهاي دوران 

) 2 (تصویر در ابتداي نما و در طرف راست آن سردر ورودي خانه است.پهلوي 
و در انتها و در طرف سمت چپ، با یک بیرون زدگی، بادگیر (هواکش) خانه 

کار رفته در نماي بادگیر با آنچه در کل نما وجود  هقرار گرفته است. آجر ب
ران تغییرات صورت گرفته در دو دهنده نشان امر است که ایندارد متفاوت 

هایی با چند ردیف  . بدنه این بادگیر در بخشستگذشته در سطح نماي بنا
 ).1387(میراث،  ین شده استاي تزی صورت خیلی ساده تزیینی به آجرکاري

 

 (نگارندگان) مقایسه تطبیقی دو خانه 3جدول 
  بروجردي عنوان

 (بخش اندرونی)
بروجردي 

 (بخش بیرونی)
 صوفی

 گرا برون گرا درون گرا درون معماري
گچ، آجر،  آجر، گچ، سنگ مصالح

 سنگ
 چوب، سنگ،
 سفال آجر،

ضربی،  پوش ضربی، قمی پوشش
 پوش قمی

 شیروانی تخت،

 - بیض، کلیل بیض، کلیل قوس
شرقی،  شمال رون

 غربی جنوب
شرقی،  شمال

 غربی جنوب
 غربی شرقی،
 

 بادگیر، تهویه
 و باغچه حوض

 بالکن پنجره و بادگیر، حوض

ورودي، هشتی،  دسترسی
 داالن

 حیاط ورودي، ورودي، هشتی

باز،  باز، نیمه باز، بسته باز، نیمه فضا
 بسته

 بسته، باز،
 باز نیمه

 پی، جرز، ستون جرز، ستون جرز، ستون سازه
 

ها از  شود خانه ) برداشت می3یقی انجام شده (جدولهاي تطب پس از بررسی   
از نظر زمانی در یک دوره از معماري  بسیاري جهات با یکدیگر تطابق دارند.

ثیرگذار بیشتر به دالیل اقلیمی و عامل تأ هاي موجود ایران قرار دارند. تفاوت
گیري بنا و بام چینی، جهت قرار ، از جمله: نبود زیرزمین، کرسیرطوبت

عوامل اقلیمی که مانع آسایش ساکنان براي مهار باشد که  دار می شیب
به لحاظ معماري پایدار  4 در جدوله بودند. ددر طراحی بنا لحاظ کر ،شده می

 دهد با هم مشابه هستند. دو اقلیم بررسی شدند که نشان می معماري
 

 (نگارندگان) ویژگی معماري دو اقلیم 4جدول 
 هاي معماري پایدار ویژگی ویژگی معماري قم ویژگی معماري گیالن

 یک در تالر و ایوان وجود
 که بنا جداره چهار تا

 فضاهاي ترین ازمهم
 .است زیستی

و  گرایی درون
 محوریت فضا

هاي هر  با توجه به ویژگی
دو اقلیم، در مقایسه با 

صول پایداري مطرح توسط ا
جه نتی توان میمارتین 

گرفت موارد زیر رعایت 
  اند: شده

گیري از معماري  در بهره -
پایدار در بعد پنهان و 

اشتراکات معنایی داراي 
 عمیق هستند.

استفاده مناسب از انرژي  -
خورشیدي براي سرمایش و 

 گرمایش طبیعی داخل بنا
 سازگاري با اقلیم -
هاي مربوط  کاهش هزینه -

ونقل با  به ساخت و حمل
 گیري از مصالح بومی بهره

به حداقل رساندن آسیب  -
 به طبیعت

رعایت مقیاس انسانی در  -
 تضمین سالمت انسان

تباط فضاي بیرون و ار -
 نورد
استفاده بجا و جایگذاري  -

بهینه وضع موجود براي 
 نسل آینده 

 

 و محدود فضایی قرارگیري
و  بنا قلب در محصور
 و تالر توسط شده احاطه
 اوقات براي ها ایوان

 زمستان

 مقیاس انسانی

 هاي قسمت گرفتن ارتفاع
 زمین سطح از مسکونی

گیري مناسب  جهت
 جغرافیایی

 و شیبه چهار هاي بام
 ها بام تند شیب

مراتبی  رابطه سلسله
بین فضاي باز، 

 باز و بسته نیمه
 نماهاي بودن اي چندالیه

 با فضاهایی و اصلی
 در تخلخل حداکثر
 سطح ترین خارجی

فضاي باز  استفاده از
مرکزي (حیاط 

عنوان  مرکزي) به
عنصر عملکردي و 

 منظرساز
 بدون و راحت قرارگیري

سبک  هاي پله واسطه
 و محوطه ارتباط چوبی که

 .نمایند می مینتأ را مسکن

سازگاري با اقلیم 
 خشکگرم و 

 مصالح از فراوان استفاده
بدون  چوب و گیاهی
 آمود  و روکش

بودن شاخص 
عناصر عمودي در 

 خط آسمان
 و درون تنگاتنگ ارتباط
محوطه  حتی و بنا برون

 مسکونی

استفاده از فرم 
در شکل  قوسی
هاي ایوان و  دهانه
 ها ساباط

 هم شکل و ساده ظاهر
   منطقه هر مساکن

تعریف لبه بام با 
 خط افقی
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گفته شد  3نمودار طور که در  گرایی شود، همان اي به برون جاي دارد اشاره   
ساکنان گرایی خللی در امنیت  گرایی ارتباط با امنیت و هویت دارد، برون برون

گرا از دیوار براي محصور کردن و  جاي فرم خاص درون کرده و به بنا ایجاد نمی
شده دو خانه به یکدیگر در دیگر موارد یاد ایجاد حریم استفاده شده است.

 تر است. هم صحت این موضوع ملموس  5در جدول  شباهت زیادي دارند.
 

 (نگارندگان) بررسی کالبدي دو خانه 5جدول
اهللا  خانه آیت خانه صوفی

 بروجردي
 پایداري

 
 پالن طبقه همکف

 
 پالن طبقه اول

 آب:
گیري اقلیم خشک قم، با در نظر

ا به درون خانه آورده معمار آب ر
بر مصارف روزانه  است، عالوه
شدن بخش مرکزي   باعث خنک

شود. اما پر باران بودن منطقه  می
گیالن حوض بیشتر جنبه 

 نمادین دارد.

 
 

به حالت  پالن
افقی چرخیده 

 است.

 فرم:
کلیت هر دو بنا یک فرم در 

تواند برگرفته  تکرار شده که می
دم ایران باشد. بین هاي مراز باور

آنها دیوارهاي ضخیم جهت عایق 
مصالح چوب و از گرفته و قرار

که است خاك استفاده شده 
 ظرفیت گرمایی باالیی دارند.

  

 تناسبات:
(داخلی)  1بنا تناسبات در هر دو 

(خارجی) می باشد، در هر  3به 
دو بنا ارتباط با فضاي آزاد در 
محدوده مشخص عامل مهمی در 

 .استطراحی 

 
 است.براي هر دو خانه مشترك 

 :بندي فضایی عرصه
و عمومی با  فضاي خصوصی

خصوصی  قرارگیري فضاي نیمه
شده که ارزش انسان و  تفکیک

باورهاي انسان مثل دین را 
 دارد.دربر

  

 :مراتب سلسله
هاي  باز هم در این قسمت ویژگی

 است. انسانی مدنظرقرارگرفته

 
 

 :پوشش گیاهی عوامل جوي و
قرارگیري  با کنترل عوامل جوي،

از گیري  درست در سایت و بهره
تابش خورشید از انرژي طبیعی 
براي گرما، نور و خنکی بنا 

 استفاده کردند.
اقلیم عامل مهمی در پوشش 

دلیل کمبود آب  هب است.گیاهی 
در قم پوشش گیاهی به حداقل 

رسیده است. برعکس در گیالن 
حداکثر بهره را بردند و حتی 

ی هم از براي مصارف خوراک
 شد. باغچه استفاده می

 
 گیري نتیجه -8

اس تعلق فضایی را در آن است که آدمی احس خانه مسکونی اولین فضایی
استنباط شده از خانه صوفی  مواردگیرد. بنا بر کند و به آن خو می تجربه می

هاي  قم، پس از بررسی و مقایسه شاخصه در گیالن و آیت اهللا بروجردي در
اري گیالن نتیجه یدن آن در معممعماري پایدار با معماري ایرانی و د

هاي  وا و معنا در بعد پنهان از ویژگیمعماري گیالن از نظر محتکه گیریم  می
 معماري ایرانی وام گرفته است.

ل اقلیمی بینیم، برخورد طراح با مسای اي که در گیالن می فرم معماري   
هاي  . تفاوتاستهاي آشکار آن  ایوان یا غالم گردش یکی از نمونه، است

 سبکو  فرهنگی اقتصادي، مسایل زمین، هاي محدودیت از ناشیظاهري 
 شود. لمس میاما در باطن وحدت با معماري ایرانی  ،زندگی هستند

 در چه و شهري سطح در چه، در معماري بومی گیالن و دیگر نقاط ایران   
 انسان استفاده از ناشی که دارد وجود بسیاري تشابه موارد ،روستایی سطح
 شرایط در آسایش ایجاد و پاسخگویی و در دسترس مصالح و مواد از سنتی

گیري بهتر در این مورد  براي نتیجه .است متفاوتهاي  اقلیم هوایی و آب
ها مورد  فقط یکی از ویژگی هاي موردي بیشتر یا شود نمونه پیشنهاد می

 اي قرار بگیرند. هاي کمی و کیفی به شکل مقایسه بررسی
 

 پی نوشت -9
ی شهرستان املش و قم در تهیه تشکر از همکاري اداره میراث فرهنگبا 
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