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معماری، سبك زندگی و اندیشۀ سبز  
 

جعفر طاهری1

1- استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده 
رویکردهای  پیدایش  زمینه های  بیستم،  در سده  انرژی  بحران   و  زیست محیطی  آلودگی 
مختلف برای همسازی معماری با اقلیم را ایجاد نمود. به رغم نادیده انگاشتن نقش انسان در برخی 
از این رویکردها، اخیراً نقش سبك زندگی انسان در حل بحران های زیست محیطی مورد توجه قرار 
گرفته است. این مقاله در پی طرح گفتمانی نقادانه به رویکردهای اقلیمی، دربارۀ ارتباط انسان با 
طبیعت و معماری است. پژوهش حاضر بر این موضوع تأکید دارد که معماری و زندگی پایدار و 
سبز در پناه اندیشۀ سبز می تواند سیستمی متعادل برای زیسِت پایدار و سالم انسان در زمین ایجاد 
زندگی سبز می توانند  با مشارکت سبك  اقلیمی،  و غیرفعال  فعال  راهبردهای  عبارتی،  به  نمایند. 
سالمت پایدار انسان و طبیعت را در آینده ضمانت نمایند. از این منظر کنترل و نحوۀ مصرف انرژی به 
عنوان بخشی از سبك زندگی سبز، متکی بر توجه انسان به تغییر و اصالح برخی شیوه های زندگی 
جمعی و فردی سیستم های فعالیت، در معماری است. در نوشتار حاضر به برخی استلزامات طراحی 
مسکن، برای حمایت از این سبك زندگی اشاره شده است. همچنین این مقاله بر این موضوع تأکید 
دارد که مسألۀ حفظ و پایداری زیست بوم زمین بر اساس هر نوع راهبردی، در درجۀ نخست وابسته 
به توسعه و نظارت گفتمان علوم انسانی از سبك زندگی انسانی، بر گفتمان مهندسی، برای همسازی 

و تعامل دوسویه انسان و طبیعت در سیستمی یکپارچه است. 
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اندیشۀ سبزوسبک زندگیمعماري،
جعفر طاهري

j.taheri@um.ac.ir.استادیار دانشکده معماري، شهرسازي و هنر اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده 
هاي زمینه، سده بیستمدر انرژيبحرانومحیطیآلودگی زیست

ایجادرا اقلیمبامعماريهمسازيبرايپیدایش رویکردهاي مختلف 
برخی از این رویکردها، نادیده انگاشتن نقش انسان دررغمبه. نمود

محیطی زیستيهااخیراً نقش سبک زندگی انسان در حل بحران
نقادانه بهگفتمانیاین مقاله در پی طرح مورد توجه قرار گرفته است. 

ت. اسمعماريو طبیعتباانسان ارتباطدربارة،رویکردهاي اقلیمی
پایدار و زندگیمعماريتأکید دارد کهموضوعبر این پژوهش حاضر

براي زیستِسیستمی متعادل تواند میسبزاندیشۀپناهدرو سبز
راهبردهاي ،به عبارتی.دننمایدر زمین ایجاد انسانو سالمپایدار
توانندمیسبزسبک زندگیبا مشارکت،غیرفعال اقلیمیوفعال

از این نمایند.ضمانتدر آینده نسان و طبیعت راسالمت پایدار ا
سبک زندگی مصرف انرژي به عنوان بخشی از و نحوة کنترل منظر 

هاي زندگیتوجه انسان به تغییر و اصالح برخی شیوهبر متکی،سبز
نوشتار است. در معماريدر ،هاي فعالیتسیستمجمعی و فردي

از این سبک ي حمایتبرا،طراحی مسکنبه برخی استلزاماتحاضر
این مقاله بر این موضوع تأکید دارد همچنین .اشاره شده استزندگی 

، هر نوع راهبردياساسبرزمینبومزیستو پایداريحفظمسألۀکه
گفتمان علوم انسانی از توسعه و نظارتبه وابستهدر درجۀ نخست 

همسازي و تعاملبراي،مهندسیبر گفتمان ،انیانسسبک زندگی
است. یکپارچهدر سیستمی طبیعتانسان ودوسویه 

واژه هاي کلیدي
پایداري،،انرژيسیستم، اندیشۀ سبز،سبک زندگی سبز،

مسکن، اقلیمیمعماري

مقدمه
و حفظ وجودات زنده براي بقامشناسان بر این باورند که زیست

محیطیهاي خاصی از تطبیق با شرایط روش،زیستیشرایط تعادل
اساسبر،این موجودات در درون خود و در ارتباط با محیط. نددار

نگرشاین . کنندعمل میسیستمی هدفمند از تعامل اجزاء 
مبنایی براي از نیمۀ دوم قرن بیستمهابه پدیده]1[سیستمی

او در اجتماعی-فرهنگیبازاندیشی نقش و تأثیرات انسان و رفتارهاي
توان به بقاي صرف ا نمینسانی رهرچند زندگی ا. پدید آوردمحیط 

بیشترین ،اما انسان براي رسیدن به اهداف خود در زندگیفروکاهید؛ 
بازخورد تغییراتدانیم کهامروزه میتأثیرات متقابل را با محیط دارد.

بر سر طبیعت آورده انسانزیست محیطی که هايو بحرانناموزون
این . ه ساخته استبا خطرات جدي مواجرا سالم اوزندگی بود، 

گسترش شناسی به علوم دیگر سیستمی را از زیستاندیشۀتحوالت 
مسایلی بخشی از.مختلف گذاشتهايدر حوزهاثرات خود را و داد،

به نقش مخرب نمود، ورزي را ایجاب میکه زمینۀ این نوع اندیشه
- و پایاناقتصاديارزش ذاتی،و بخش دیگر به،هاي فسیلیآالینده

براي مثال امروزه بحران گشت. این مواد طبیعی باز مییريپذ
ها از عوامل ها و تاالبخشکی رودخانه،کمبود آب سالم،هواآلودگی

- تالشسازمؤثر تهدید بشر و طبیعت جاندار است. این مسایل زمینه

نجات محیط طبیعی و،اندیشۀ دوباره به مسایل انسانهایی براي
شده است.سان تر انبراي زندگی سالم

و ]2[طراحی شهريریزي،برنامهبهسیستمیرویکردورود 
هاي وابسته به انسان در ایجاد بحرانبازیگران معماري نیز به عنوان 

بر بازنگري رویکردهاي معماري مدرن اولیه باز راه را محیطی، زیست
سبک (یا ، معماري اکولوژیکرویکردهایی مانند معماري پایدار. کرد
رو این پرسش پیشامااز این جمله است. معماري سبزوتک)-اکو

به مناسبیهاي پاسخاندتوانستهپیشینآیا رویکردهاي است که
هاي بحراندر زمینۀ]ایران[امروز اي واقعی معماري یا مسکنهمسأله

؟ارایه دهندانرژي یا محیط زیست 
رویکردهاي یاد انی نظري مببهنقادانهاز منظري نوشتار حاضر

این مقاله مبتنی بر این انگاره است که،به عبارتی.پردازدمیشده
بایست توسط اندیشۀ سبز حمایت ایدة معماري پایدار و سبز می

بر آن است گفتمانی از سیستمی متعادل از شوند. این تغییر رویکرد 
یطمحانسانی، سبک زندگیحضور تمامی عوامل تأثیرگذار مانند

در جهت سالمتی مبتنی بر اندیشۀ سبز ]مسکن[معماري و طبیعی
هاي مسکن به عنوان یکی از مؤلفه.نمایدایجادو محیطساکنین

به طور مستقیم با ،سبک زندگیو بستري برايشهريمحیطاصلی
به ریف جدید لزوماًاسالمتی در تعسالمتی ساکنین ارتباط دارد. 

بر مبناي تعریف سازمان بلکهست.معناي رهایی از بیماري نی
سالمتی حالتی از سالمت کامل جسمی، ذهنی و 1بهداشت جهانی

مجلۀندهرچ.]3[اجتماعی، و نه فقط فقدان درد و بیماري است
تعریف نمودهو تالش ،این تعریف را نقد کردهپزشکی انگلستان 

اولموجودات در تعریفبه عبارت دیگر سایر.جدیدي را ارائه نماید
مستقل از انسان و بدون ارتباط مد ؛و اگر دیده شوند،انددیده نشده

.]4[اندگرفتهنظر قرار

١World Health Organization
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سبک بازاندیشیلزوم رسد به نظر میبنابر مالحظات پیشین
به عنوان با طبیعتانسانو همزیستیمبتنی بر تعاملزندگی

ي هابه زمینه، پس از اندیشۀ سبزتأثیرگذارترین جز این سیستم
این شیوه از زندگی در مقالۀ حاضر فرهنگی وابسته است. محیطی و 

خوانده سبک زندگی سبز ۀ طبیعت است، با آهنگ و چرخهمسازکه 
هاي ها و مؤلفهداراي چه ویژگیسبک زندگی سبز. اماخواهد شد

ساززمینهتواند میو به ویژه مسکنچگونه محیطو؛اي است؟سازنده
زندگی همساز با در واقعوزندگیاینازکم بخشیدستو حامی

بررسی پیشینۀ پس ازبراي این منظور در نوشتار حاضرباشد؟.اقلیم
مفهوم سبک زندگی و،رویکردهاي مختلف به ارتباط انسان و طبیعت

درمعماريانسان، طبیعت و و مشارکتبه فرهنگ همزیستی،سبز
و سالمت انسان و پایداريبراي،هاي طراحی مسکندراهبرارایۀ

اشاره شده است.طبیعت

پیشینه تحقیق- 1
را دگرگون ساخت. انسان و مناسبات میان انسان با طبیعت یسممدرن

،نبودندواحداي از یک نظام طبیعت به مفهوم عام آن دیگر مجموعه
اندیشۀ . پدیدارها قرار گرفتشناساي طبیعت و در مقامانسانو

گیري زمینه را براي بهرهنسان از طبیعت،مبتنی بر جدایی امدرن
گیريوسیع از طبیعت براي مقاصد انسانی فراهم نمود. این بهره

جا تا بدانمختلفهاي در حوزهاز منابع طبیعیناموزون و وسیع
ان شورید. رسید که طبیعت براي رسیدن به تعادلی جدید بر انس

هاي آشکار نمونهآلودگی محیط زیست ازتغییرات وسیع آب و هوا، و
این شورش است. این مسایل انسان را بر آن داشت تا در مناسبات 
خود در ارتباط با محیط طبیعی و بعدها سبک زندگی تغییراتی پدید 

آورد. 
قرن نیمه دومدربه طبیعت و طبیعت انسانیدوبارهبازگشت

انقالب صنعتیمحیطی و انسانیِهاي زیستپاسخی به بحران،بیستم
که،در غرب بودپس از جنگ دوم جهانیبه ویژه،جنبش مدرنو 

دوم در آغاز نیمۀ.شکل گرفتعلمی وذیل دو رویکرد عمده فلسفی 
را دردر زمینانسانگزینیو سکنیبودنهایدگر ،قرن بیستم

زمین(مملو از صخره، آب، گیاه و حیوان)، چهارگانۀ پیوندوحدت و
از نیزگرایانسنت.]5[معنا کردها)انسان(میرایانآسمان، ایزدان و 

به مناسبات تنگاتنگ و دینی با نقد مدرنیسم،منظري فلسفی
از سوي دیگر ].6[سان در ادیان جهان اشاره کردندطبیعت با ان

بیشتر میالدي 60رویکردهاي علمی نیز که معماري پس از دهه 
أثیر گذارده هاي معماري ت، در ایجاد برخی جریانثر از آنهاستمتأ

طراحی محیطیهمکاري علوم انسانی دررویکردهایی چوناست. 
رویکرد حفظ محیط و ، ]7[دوکسیادیسپیشگامانی چونتوسط

معماري واقلیمی ، پایدارمعماريدر ، فرهنگی و اجتماعیطبیعی
نقش طبیعت نیز اخیراً بودند.ایجاد شدههاي پاسخی به بحران،سبز

،2دوستبه عنوان موجودي حیاتانی انساندر بهداشت جسمی و رو

٢Biophilia

شده مطرحشفابخشهايباغموسوم به هاي طبیعی محیطدر 
در مطالعات طراحی نخستین بارکهبخشی طبیعتاایدة شف.]8[است

دیگر قلمروهاي جمعی و فرديمطرح شد، بعدها در مراکز درمانی
آگاهانه سبک عد اجتماعی و تغییر در بُ. ]9[مورد توجه قرار گرفتنیز

اساس بر،زندگی سبزیاجماعاتی با عناوین جنبش سبززندگی نیز 
بر علیه و استفاده از محصوالت طبیعیزندگی آهستۀآهنگتمایل به

.]10[شوریدندالگوي مسلط
، در رویکرد به محیط انسانی و طبیعیتحولی بنیادینبا وجود

به طور هنوزوسعهبه ویژه در کشورهاي در حال ترویکردهاي پیشین
در براي مثال از نگاه یکسویه انسان به محیط برکنار نیستند. کامل

سازي آسایشفراهممسؤلیت،رویکردهاي فوقبرخیحوزه معماري 
و اخیراً بناهایی هوشمند انداختند، که معماريرا بر دوش اقلیمی بنا

ژي وانسانی به مواد طبیعی چون انرتوانستند بخشی از نیازهايمی
در طبیعت و کمترین آسیب و مداخلهآب را در جهت استفاده بهینه

البته این سخنان به هیچ روي به این معنی نیست مدیریت نمایند. را 
هاي نوین و پاك انرژي، گیري از سیستمکه رویکردهاي فوق و بهره

کنند. بلکه بالعکس، این هاي ایجاد شده نمیکمکی به حل بحران
زمند توجهی مضاعف هستند. آنچه در اینجا نباید از آن رویکردها نیا

انسان و سبک زندگی او در مشارکت و تعاملبودنغفلت کرد، جدا 
جانبه از طبیعت است. به عبارتی گیري یکو به بیانی بهرهبا طبیعت،

وو پیوند دوسویه با طبیعتدر همزیستیانسانیسبک زندگی 
سبز ایجاد نماید. پایدار وی سیستمتواندرویکردهاي دیگر می

امروزهتر باشند.شاید مالحظات پیشین نیازمند تبیین دقیق
و تأمین محیطیزیستهايبحرانحل بخشی ازبرايپژوهشگران 

معماري همساز با از جملهیبه راهبردهاي مختلف،شرایط آسایش
بردها اند. این راهاندیشیدههاي تجدیدپذیر و استفاده از انرژياقلیم

در . شوندبندي میتقسیم4فعالو3غیرفعالعموماً ذیل دو سیستم
،و برخی کشورهاي در حال توسعهیافتهحال حاضر، کشورهاي توسعه

گیري از بهرههايبا موضوعیت سیستمهاي کاربرديپژوهشبر روي 
اند. با این گذاري وسیعی کردهسرمایه،طبیعتتجدیدپذیر هاي انرژي

افزون بر نیاز به ها،اعتقاد نیز وجود دارد که این سیستموجود، این
و ؛گذاري اولیه، به تنهایی براي تأمین انرژي کافی نیستندسرمایه

، از سوییمواد فسیلی همچنان از منابع اصلی تأمین انرژي هستند.
همچنان مهمترین و نیزراهبردهاي غیرفعال طراحی اقلیمیاگرچه 

اما هستند؛اقلیمبا همسازایجاد آسایش ها برايکاراترین روش
راهبردهاي فعال و سیستمی از شواهد بسیاري وجود دارد که

توانندمیحی اقلیمی در کنار سبک زندگی سبزطرا]11[غیرفعال
(نمودار آورندرا فراهم و سالمزندگی پایداربخشی از امکان تحقق 

در نیزسه راهبرداین تحقق نباید از یاد برد کهبا این وجود.)1
بوم نگهداري از زیستدغدغۀباآگاه وهاییسیستمی متکی بر انسان

.پذیر استامکاناندیشۀ سبز داراي و یا،زمین

٣Passive Systems
٤sActive System
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-1نمودار 
و سالمتآسایش

اقلیمهمساز با 
در سیستمی از 

- راهبردهاي سه

گانۀ مبتنی بر 
اندیشۀ سبز

.پذیر استتحقق

انسان نیز باید در ،و سالمتاز پایداريدر این نگرش نوین 
. به ]12[سیستمی از محیط طبیعی و مصنوع تعامل و مشارکت نماید

تواند آسایش معماري به تنهایی نمیدر مقیاس اقلیم معماري،عبارتی
همراه روش زندگی ،را براي انسان فراهم کند. بلکه مجموعۀ رفتار بنا

م در فراهم کردن آسایش نقش ت یک سیستانسان به صور
این عملی مهمترین شیوة رسد به نظر می. بنابراین ]13[دارند

از این منظر،. استبا محیطانسانسبک زندگی همسازيمشارکت 
روي در مصرف زیاده،محضو راحتیسبک زندگی مبتنی بر آسایش

ی روانی و ، افزون بر به خطر افتادن سالمتو آلودگیو تولید ضایعات
را و سالمسبزتواند زندگی در هیچ نوع محیطی نمی،انسانجسمی

تضمین نماید.
و بالتبع معماري و شهرسازي امروز ،محیط زیست، جامعۀ شهري

قرن اوایلدر آستانۀ بحرانی قرار دارد که زمانی اروپاي[ایران]ما
- می،رانبراي گذر از این بحرسد به نظر میدچار بود. به آنبیستم 

بوم زمیندر زیستانسانچگونگی حضور یا سبک زندگی بایست
اي مجموعهسبک زندگی دانیم کهنیک می. قرار گیردبازنگريمورد 

و هاي فرهنگی، اجتماعیبرآمده از خاستگاهدرهمتنیدةومنسجم
اینباشود.و به چند مورد خاص محدود نمی،ها استاعتقادي انسان

سبزتنها به ابعاد خاصی از سبک زندگیکوتاه،رصتدر این ف،وجود
و بقاي مادي و معنوي پردازیم که به طور مستقیم با منابع طبیعیمی

سیستمی متعادل از توانند و می،اندوابستهانسان در مصارف انرژي
.دننمایایجاد را انسان و طبیعت زندگی 

سبک زندگی سبز- 2
وارد در علوم انسانی است. ازهسبک زندگی از جمله موضوعات ت

داند که میکنشیاعملرا الگوهایی از زندگی هايسبکچِینی 
به عبارت دیگر سبک .]14[دنسازمیرا از یکدیگر متمایزمردم

متأثر از یا گروهیفردهاي زندگی است که زندگی الگوها و شیوه
نهاد پیشن و رید مایکلس«.کنندبدان عمل میزمینه فرهنگی خاص

ها درباره چگونگی دهند که سبک زندگی به عنوان نتیجه انتخابمی
انتخاب،خالصهپیچیدگی و ،تخصیص منابع اقتصادي، زمان، تالش

همچنین سبک زندگی شامل .]15[»دیده شودبین آلترناتیوها
ي اجتماعیهادیدگاه یا موقعیت اجتماعی ما در ارتباط با دیگر گروه

. ]16[استافراد در زمینهو به عبارتی هویت 

که در مقایسه و تغییر سریع سبک زندگی انقالب صنعتیپس از 
یسممدرناثرات منفی بطئی پیشین، شتابی روزافزون داشت؛با دوران 

اثرات خود را به گرایی،هاي اصلی آن یعنی مصرفو یکی از شاخصه
ی، رویه و آلودگی منابع طبیعه بی. استفادهمان سرعت نشان داد

پس . داشتمستقیم با تغییر سبک زندگییارتباطاست که مواردي
، علوم و فنونصورت گرفته درهايبا پیشرفتاز جنگ دوم جهانی

فرهنگی،وسیعتغییراتبه همراه،و پزشکیهاي ارتباطیرسانه
شرایطی را براي،نفتبحران اقتصاديسیاسی، به ویژه و اجتماعی

در زمینۀ مصرف انرژي مدرنزندگیسبک دگرگونی بازنگري و
ساز بازاندیشی زمینهتغییراتاین هفتاد میالدي از دهۀساخت.فراهم

،جنبش سبزدر و طبیعتانسانهمزیستیچگونگی سبک زندگی و
در معماري شد.

اصطالح نسبتاً جدیدي است که برخی سبک زندگی سبز،
زِن سبک زندگی سبز بر اند. به گفتۀ الرنپژوهشگران آن را به کار برده

داري مبتنی بر کاهش مصرف آب، انرژي و منابع هاي معنیفعالیت
، داردنظر دراز سبک زندگی سبز نوشتار حاضرآنچه . ]17[تکیه دارد
بیشتر بر تغییر نگرش به ،گفتهارتباط با رویکردهاي پیشبا وجود

نگرش یاین رویکرد مبتنی بر بازاندیش. زندگی تکیه داردهاي شیوه
به است. در ارتباط با طبیعتانسان به حضور خود در هستی و

اي دیگر به سبک زندگی و یا چگونگی زیستن و باید به گونهعبارتی
اي از زندگیشیوهاین مسیر .اندیشیدهستی نظامحضور خود در

نیز]تجدیدپذیرهاي [انرژيپاكبه صورت حتی است که طبیعت،
ندگی انسانی نیست. بلکه انسان و شیوة در خدمت مقاصد زتنها

و همسو با باید پاكترزندگی او نیز به عنوان جزیی از سیستمی بزرگ
، جهان انسانزیستو به تعبیر دیگر سبز باشد. به عبارتی،طبیعت

با مشارکت و، یکپارچهمتعادلو طبیعی در کلیتیمحیط مصنوع
شکل دهند. این بدان توانند زندگی و محیطی پایدار رامیتنگاتنگ

سبک اندیشه و با بدون انسانیو پایدار معناست که معماري سبز 
درباره مراه با اندیشهیست هبابنابراین میمعناست.بیسبززندگی
به تغییر و همسازي سبک زندگی با به همان اندازه ،معماريمحیط

ر خطاست اندیشید. البته این پندانیز اقلیم یا زندگی همساز با اقلیم
هاي ها را که در زمینهسبک زندگی انسانبه سادگیتوانکه می

مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... شکل گرفته، توسط معماري تغییر 
از فرایندي تدریجی ،تغییر سبک زندگیافزون بر آنکه زیرا .5داد

وجود استوارعقیدةاین است.در طول زمانتغییرانتخاب آگاهانۀ
ر یک فعالیت اجتماعی منجر به تغییرات دیگر قلمروها تغیی«دارد که 

رویکردي ،سبک زندگی سبزهدف از ارایۀبه عبارتی.]18[»شودمی
طبیعت است. سبک زندگی وانسان همزیستیبراي و مداوم آگاهانه

تغییر تدریجی برخی وسبز ناظر بر همسازي انسان با آهنگ طبیعت 
هاي محیطی سازي و قابلیتفرهنگهاي تعامل این دو از طریق شیوه

دار فرهنگی، یا غیرممکن وهاي ریشهزمینهتغییربالقوه است. البته 

الملل روي داد.این اشتباه به شکل گسترده در معماري مدرن اولیه یا بین5
1391همچنین نک: راپوپورت، 
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انسان با هر آنچه مخالف خلق و خوي زیرانادرست است.بساچه
ورزد. فرهنگی و اجتماعی و در درجه دوم غریزه او باشد مخالفت می

، مانند فرهنگیتارهايرفبرخیدر موردتغییراین رسدبه نظر میاما
و الگوهاي جایگزین ،که کامالً نهادینه نشده،چگونگی مصرف انرژي

فارغ از از سوي دیگر،پذیر است. امکان،مناسبی براي آنها وجود دارد
به ،سبک زندگی سبزو حامیهاي بالقوهایجاد محیط،سازيفرهنگ
ل تواند راهی براي تشکیمی،مسکندر طراحی معماري ویژه 

سیستمی متعادل از مشارکت انسان، معماري و طبیعت باشد. 
سبک زندگیبروز و ظهوريهاعرصهتریناصلییکی از مسکن

بیش از هرجایی ،اثرات تغییر شیوة زندگی در محیطدر واقعاست.
مسکن چرا که . ]19[دهدمسکن خود را نشان میدرون و بیروندر

، باشدها فضاي سکونت و زندگی انسانآنکه براي معمارانازبیش
از آنجا که به گفته رَپوپورت است.و نمادینفرهنگینهادي اجتماعی،

[در مسکن]هاي فعالیتسبک زندگی به ترتیب به فعالیت و سیستم
براي همین سبک زندگی به عنوان کلیتی . ]20[شودمنجر می

و یق با مسکندر پیوند عم،یکپارچه از ابعاد معنوي و مادي زندگی
سرشتاین موضوع .گیردقرار میهاي رفتاري درون آنقرارگاه

قرار در ارتباطی عمیق با سبک زندگی ،مسکن را فراتر از کالبد آن
بنابراین بررسی مسکن مبتنی بر سبک زندگی سبز، ناظر بر . دهدمی

راهبردهایی براي تعامل با طبیعت و کنترل انسان بر منابع انرژي، و 
هاي فرهنگی و سبک زندگی همساز با اقلیم، براي تطبیق زمینهنیز

یابی به سیستمی پایدار و سبز است.دست

زندگی همساز با اقلیمسبک و مسکن - 3
گیري بهینه و سالم از و چگونگی بهرهاقلیم،با مسکندر مورد تطبیق 

جسمی و نقش سازنده این عناصر در سالمتنیزو،عناصر طبیعی
دانیم کهامروزه می.استدستدرارزشمنديتحقیقات،انسانروانی 

سبکو انساننقش تأثیرگذار تواند نمی،به طبیعتسیستمیرویکرد 
به نوینهايبر اساس رویکرد.نادیده گیردسیستمایندر زندگی را

به تعامل مسکن و رفتارهاي ساکنان برخی پژوهشگران انسانی،ابعاد
براي مثال اند.ی به روش تطبیقی اشاره کردهدر ایجاد آسایش محیط

ها، نوع و تعداد زمانزندگی خانوادگی باروش شود که گفته می
و نیز آگاهی از چگونگی ،استفاده از فضاهاي مختلف مسکندفعات

نوع و مصرف مواد همچنینهاي مختلف و پوشش لباس در زمان
براي تعیین برخالف روش جبري، روش تطبیقی غذایی وابسته است. 

دماي آسایش، بر اساس مشاهده رفتار مردم در تطبیق با محیط 
ترین تغییر این تطابق از غیرانتخابیشان استوار است.حرارتی

مانند تغییر ،ترین آنهابیوضعیت، یعنی لرزیدن یا عرق کردن، تا انتخا
بستن یا تا ه) و لباس، مکان(فضاي باز، نیمه باز و بستفعالیت و

.]21[شودبازکردن پنجره را شامل می
یستمی سازگارکننده با س،غریزيواز لحاظ جبريانسانهرچند
،هاي مکانیکیبا توسعۀ سیستماعتقاد بر این است کهاما محیط دارد؛

این تر شده است. مشارکت انسان در ارتباط طبیعی با محیط ضعیف

انسان، و به خطر افتادن سالمتیتغییر مزاجبا،فاصلۀ ایجاد شده
.6امکان تطبیق او را با شرایط محیطی اندك نموده است

قرارگیري راهکارهاي انتخابی و غیرانتخابی برايهدفاز آنجا که 
؛استآسایشبرايمحیطبا بیرونیدرونی و انسان در شرایط تعادل 

بایست می،ا اقلیمو زندگی همساز بسبزمسکنایجادبنابراین براي 
جنبۀ انتخابیبا بیشترکهو رفتارهاي ساکنینزندگیسبکدر 

تجدید نظر ،استمرتبطمعماري مسکونیهاي رفتار درسیستم
اقلیم و مشارکت انتخابی مردم با ظر براياین تجدیدن. صورت گیرد

سالم و زندگی تعادل در محیط مبتنی بر یابی به براي دست،محیط
برايامروزه در جهان تغییر سبک زندگی براي مثال است.سبز

خصوص در این مدیریت مصرف انرژي مورد توجه قرار گرفته است. 
.آموزندهاي هدر ندادن انرژي را میروشدانشمندان به مردم اخیراً

(منچستر انگلستان، ماهنگ کننده پروژه دهمسپوکول رانا ه
تقاعد کردن مردم به هدف اصلی این پروژه، مگوید:میم)2011

تغییر رفتارهاي مصرفیشان است. اینکه چگونه مصرف انرژي را در 
هاي مختلفی راههرچند .]22[کنندو کنترلمنازل خود مدیریت

شده ارائه، به مانند مثال پیشین،دهی سبک زندگی سبزبراي شکل
اي از این سبک اما افزون بر کنترل مصرف انرژي، بخش عمدهاست. 
چون نوع پوشش و ناظر بر تغییر برخی الگوهاي رفتاري،زندگی
در اینجا تنها به لذاهاي فعالیت در مسکن است؛و سیستمتغذیه،

هاي عرصهیحاطربا که،انتخابیزندگیسبکاز این تغییرايفقره
.اشاره شده استمرتبط است، مسکنخصوصی و عمومی 

ترین مرسوم،»چکو«تغییر موقت مکان زندگی یا به تعبیري 
با محیط طبیعی و مصنوع در جبريواقعدر و،انتخابیشیوة تطبیق

پیش از دسترسی به ،هاانسانپرندگان و سبک زندگی حیوانات، 
ها انسان،در این روش«براي مثال تجهیزات فعال انرژي بوده است.
،در سرما به آفتابآسیبیا دوري از براي رسیدن به شرایط آسایش 

هنوز در ،این سبک از زندگی.]23[»کردندگرما به سایه کوچ میو از
الکتریکی به هر دلیلی بی هایی که از تکنولوژي مکانیکی و مکان
جانبۀهمهبا ورود تجهیزات مدرن و تغییراما . 7مرسوم استاند، بهره

ازاست که بتواند یا بخواهد تن به این نوعکمتر کسی،سبک زندگی
توان امیدوار بود که با طراحی دلیل میسهاما به زندگی دهد.

بخشی از سبک زندگی،مردم به صورت انتخابی،محیطی مناسب
،نخستعملی سازند. در مسکن و ،آگاهانه پذیرفتهوبه تدریجراسبز

سبز آن در پیامدهايو هاي ارزشمند فسیلیکاهش مصرف انرژي
هايکاهش هزینهرايباقتصاد خانوادهنیزوکاهش آلودگی هوا

پذیري مواد فسیلی و قیمت . دوم آگاهی از پایانسوخت و درمان

شدن به دیگران، تنها به طور مثال در هواي سرد، با جمع کردن خود و یا نزدیک6
سطح تماس خود با هواي اطراف را کاهش داده، و افزون بر افزایش حرارت فضاي 

شویم. نمونه دیگر ساختار تعریق در وسط افراد، مانع از اتالف حرارت بدن میبسته ت
انسان است. عرق کردن افزون بر تنظیم شرایط بدن و دفع گرما، برخی سموم بدن را 

شود.دفع نموده و باعث سالمتی پوست و افزایش قواي بدنی می
اي به این بیاندیشیم لحظه،هاي تحقق اندیشۀ سبز این است کهیکی از راهشاید 7

که زمین هیچ نفت و گازي براي ارزانی به ما نداشت!
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ان طبیعی پایهاي بیدر مقابل انرژي،روزافزون این مواد در جهان
- ویژه آنکه منابع جایگزینی مانند انرژي هستهمانند خورشید و باد. به

قوه در ، داراي خطرات بسیار جدي بالهاي مناسبوجود قابلیتبااي 
اخیراً مورد سوم و مهمترین موضوع که . 8هستندبوم زمینزیست
نقش عناصر طبیعی در کیفیت و سالمتی ،قرار گرفتهدوبارهتوجه

خورشید افزون برتابشبراي مثال جسمی و روانی انسان است. 
.بدن انسان استDمنبع اصلی تأمین ویتامین ،گرماروشنایی و

- میکه منجر به نرمی استخوان ویتامینبیشترین آسیب کمبود این

با فضاهاییکه بیشترین زمان را در مشاهده شدهکودکانیدر ،شود
نقشی ،همچنین.]24[کنندتابش مستقیم آفتاب سپري میکمبود

سالمت که دیگر عوامل طبیعی مانند باد، گیاهان و درختان در 
جه اخیرموضوعات مورد تودیگراز،و آرامش انسان دارندجسمی

شواهد غیر قابل انکاررسد اگر این به نظر می،در هر حالاست.بوده
سبک زندگی فراهم کنند، در آینده انتخابیبراي تغییردالیلینتوانند 

یا هر نوع از،هاي سبک زندگی سبزشاهد انتخاب اجباري روش
با طبیعت باشیم.،، نه یکسویهانسانتعامل متقابل
تحقق اینکه تا چه میزانپیش روستش ین پرسادر اینجا

نماید چنین می. ؟استپذیرمردم امکانزندگی در سبک(کوچ)تغییر
زندگی مردم، و اقتصاديافزون بر ابعاد فرهنگیتغییر،براي این که 

رسد تغییر است. در ابتدا به نظر میو مداومتدریجیفرایندينیاز به 
د وسعت فضاهاي مسکن است. نیازمنبه مانند گذشته، مکان زندگی 

در رسدبه نظر میاما؛تواند بسیار مهم باشدهرچند این عامل می
امکان کوچ با طراحی ،نیزامروزمسکن شهريفضاهاي از بخشی

پذیر است.امکانجمعی و فرديهاي زندگیعرصهمناسب 
ها به تمایل انسان،مدرنمهمترین مسأله در سبک زندگی

،خصوصیاین تمایل در اشکال متفاوت فضاهاي زندگی فردي است.
این عامل از کمرنگ شدن فضاهاي جمعی خود را نشان داده است. و 

زمانی است که ،کوچهاي تحققزمینهبخشی از آنجا مهم است که 
که در شرایط مسکناز فضاهاي هاییاز بخشهمۀ ساکنین بتوانند

با استفاده نمایند. راكبه اشتهاي مختلفدر زمانآسایش قرار دارند،
با اصل فردیت در زندگی مدرن در تعارض زندگی جمعیوجود این،

فضاهايکم بخشی از بایست دستبراي حل این تعارض میاست.
ي به بتوانند امکان تغییر کاربرمسکنخصوصینیمه خصوصی و 

به عبارتی بخشی از . داشته باشندهاي معینزمانفضاي عمومی را در 
و قابل قابل انعطاف،هاي فرهنگیبا توجه به ماهیت و زمینهفضاها 
البته نباید پنداشت که مقصود از این سخنان طراحی شوند.تبدیل

هايزمینهبلکه مقصود فراهم نمودن است.خصوصیعرصۀحذف 
هاي رفتاريقرارگاهاست که امکان تغییر هاییعرصهو تغییر انعطاف

- میفراهم هاي خاصو در زمانط اقلیمیرا با توجه به شرایساکنین

.کنند

رخ در نزدیکی نیروگاه اتمی فوکوشیماکه ژاپن )2011(زلزله و سونامی توهوکو 8
نشت مواد رادیواکتیو شد.بهمنجر،داد

وجود و ترکیب مناسب راهبرد تواند توسط راهبرد کوچ می
هاي فرهنگیبا رعایت حریم،باز و بستهفضاهاي عمومی باز، نیمه

آسایشانتخاب،امکانتواند افزون بر این راهبرد میحمایت شود.
- و هوایی فراهم مناسب آب هايو زمانایطشردر برخیمحیطی را

افزون بر مصرف کمتر انرژي و نوروجود فضاهاي فوق،سازد. 
تواند زمینه ارتباط بیشتر با عناصر ، میهابراي فعالیتمصنوعی

،را فراهم نموده، باد، گیاهان و پرندگانخورشیدطبیعی چون تابش
به ارمغان آورند.را نیز براي انسان سالمت جسمی و روانی

مبتنی بر کوچ،سبزراهبردهاي سبک زندگییکی دیگر از 
بسیاري از مساکن از امکان تغییر ترکیب زندگی عمودي و افقی است.

توانند براي ایجاد شرایط آسایش بر سطوح طبقات درون مسکن می
اساس نوع کاربري و زمان استفاده، بهره گیرند. براي مثال زندگی در 

یان مناسبه دلیل امکان جرباقلیم گرم و مرطوب،فضاهاي باالیی در 
توانند بخشی از می،به ویژه روي بام در مسکن مستقلباد در ارتفاع

همچنین زمین به دلیل ظرفیت .نیاز را به مصرف انرژي کاهش دهند
و انسانگاهپناهبهترین-چه سطح آن و چه درون آن-گرمایی 

برخی از دربالقوه امکان اما این. بوده استزمینۀ آسایش اقلیمی 
، تأسیسات، استخر،انباردر اختیارهاو آپارتمانساکن شهريم

هاي غیر سکونتی قرار گرفته است.و خالصه کاربري،اتومبیل
،اختصاص بخش وسیعی از زمین واحدهاي مسکونی به پارکینگ

فرصت تعامالت اجتماعی ساکنان، بخش نظارت وافزون بر کاهش
براي حلاست. انگاشتهنادیدهین را نیز اي از قابلیت اقلیمی زمعمده

در قابل نظارتایجاد فضاي پارکینگ جمعیاین مشکل بخشی از
البته در کشورهایی .]25[استشدهپیشنهادهاي مسکونی مجموعه

و در اقتصاد خانوار و نگرش خاصچون ایران به دلیل جایگاه اتومبیل 
ن نگرش نیازمند آگاهی فرهنگی به این وسیله، تغییر ایبعضاً نادرست

هاياز طریق حمایت محیط و سازمانو تغییر تدریجی سبک زندگی
از دیگر راهکارهاي محیطی براي حمایت از این راهبرد شهري است.

استفاده روي و ایجاد تعامالت اجتماعی اشاره نمود.پیادهتوان بهمی
- دهپیابراي محیطیشرایط سازيو زمینهاز اتومبیل شخصیکمتر
- میو نقل عمومیسواري و استفاده از وسایل حملو دوچرخهروي

- به سبک زندگی و زندگی سالمتغییر نگرشهایی برايفرصتتوانند 

.]26[را ایجاد نمایندتر
سبک زندگی سبز و معماري مسکن، پیوندمالحظات پیشین از 

جداي تاکنون اجزاي آنتغییر نگرش در سیستمی است کهبخشی از 
نماید که راهبردهایی به مانند چنین میشدند.هم پنداشته میاز 
،زندگیبک سکارکردياستلزاماتبخش کوچکی از ، تنها»کوچ«

رسدبنابراین به نظر میاست. و سالمیابی به محیط پایداربراي دست
طراحی مسکن و هاي دیگر راهبردهایی از این دست را باید در شکل

این توسعه داد.و شهريطراحی معماريیزي،ربرنامههايدیگر حوزه
و در واقع،تغییر نگرش در سبک زندگیوابسته بهنیزراهبردها

، ايهچنین اندیشیابی بهبراي دست.سبز استمبتنی بر اندیشۀ
و مشکالتاز مسایلمردمبخشیموزش و آگاهیآافزون بر لزوم



اولین کنفرانس ملی خانه سبز
1393اردیبهشتفردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، ایران، مشهد، دانشگاه 

6GBC2013-XXXX

- در حوزهمسایلینآگاه از اکارشناسانیتربیت وجود ،محیطیزیست

. داردقرار نخستدر اولویت، هاي مهندسی مرتبط با ساختمان

نتایج
زمینۀ ،زیست بوم زمینو زیانبارناموزوندگرگونی از انسانآگاهی

توجه دوباره به محیط زیست و تأثیرات آن بر سالمت جسمی و روانی 
ستمی نشان از سیانسان و طبیعت،ارتباط. انسان را ایجاد نمود

تا کل، مادي ءبایست همۀ ابعاد و اجزاي آن از جزدارد که میپیچیده
.مورد بررسی قرار گیرندی پویادر تعادلجانو غیرمادي، جاندار و بی

خود عامل ،ترین جز این سیستمبه عنوان اصلیکه انسان از آنجا 
، منطقی است که براي بودهاین سیستم تعادل برهم خوردناصلی 
سبک ،روازاینکند.شروعندن سیستم به تعادل جدید از خود بازگردا

نظام چرخۀ تجلی کامل چگونگی حضور انسان در زندگی به عنوان 
و رویکردهاي در ارتباط و تعامل چندسویه با دیگر اجزابایدهستی

د.قرار گیربازاندیشیمورد اقلیمی 
هاييانرژمبتنی بر هاي فعالسیستمشواهد نشان داده است که 

رات اث،افزون بر مسایل اقتصادي،براي ایجاد آسایش اقلیمیفسیلی
پاكهاياستفاده از انرژياز سویی . اندمحیطی داشتهنامطلوب زیست
هاي مرتبط و رغم لزوم توجه جدي سازمانبهنیزمانند خورشید

کههایی استداراي مشکالت یا هزینهگذاري در این زمینه،سرمایه
قابلیت تنها د،ندهپوشش نمیها را همۀ ساختمانآنکه افزون بر

از بهترین دیگر رو یکی . از ایندارندتأمین بخشی از انرژي را 
در طراحی معماري غیرفعال اقلیمی هاي سیستماستفاده از راهبردها،

در نیزاین دو راهبردهرچندتا جزییات اجرایی است.طرحاز کل
امایعت است؛براي همسازي با آهنگ طببخشی از اقدامات کنار هم،

به طور کاملنیزانسانو نقش مستقیممشارکتبدون راهبردهااین 
- گانۀ این سیستم میاجزاي سهبه عبارتی.داشتد ننخواهکارایی 

ورود به این سیستم از مسیر بایست با هم رشد و تکامل یابند.
پس از به عبارتی همسازي سبک زندگی با آهنگ طبیعت است.

- ، مهمترین اصالح میساختار طراحی معماري یا راهبردهاي غیرفعال

- در این مقاله بخشی از روشصورت گیرد. سبک زندگیبایست در

این به اجمال اشاره شد.در مسکن،هاي عملیاتی نمودن این رویکرد
این مدعايمهمترین رویکرد انسانی به طبیعت یا سبک زندگی سبز

است.رویکردهاي فعال و غیرفعال اقلیمیبراي تکمیل مقاله

بنديگیري و جمعنتیجه
در ارتباط با به زندگی انسانی دوبارهاهتماماعتقاد بر این است که 

محیطی و تنزل زیستيهابحرانبه دنبال،در غربمحیط طبیعی
گفتۀ بنا برپدید آمد. و در واقع بحران اندیشه،زندگیکیفیت

این بحران هنوز دغدغه و مسألۀ چرا پرسش کهپیشین، پاسخ این 
نرسیدن ما. پاسخ،روشن است، اصلی ما براي اندیشیدن نشده است

بیش کهايمسألهاست.در محیط زیستبه آستانۀ نهایی این بحران
سرعت بهبهاز پیش برخی کشورهاي در حال توسعه چون ایران را

) بر تکنولوژيدسی(غلبۀ گفتمان مهن،سازداین بحران نزدیک می
در سطوح گفتمان علوم انسانی یا اندیشه دربارة زندگی انسانی

پیش از نگرش سیستمی در حوزة به عبارتی ؛استمختلف جامعه
گانۀسهکند؛ بایدکه این مقاله از آن پشتیبانی میارتباط با طبیعت

معماري (راهبردهاي غیرفعال) و طراحی فن (راهبردهاي فعال)، 
فرادستسیستمیدر دستگاهی منسجم و متعادل از گی، سبک زند

نظرو دقتبررسیمورد علوم انسانی، تکنولوژي و هنر هايحوزهاز
بدون انسانی با ن توانماید که نمیچنین میاز این منظر.دنقرار گیر

سخن ، از محیط و معماري پایدار و سبزاندیشه و سبک زندگی سبز
تکنولوژي بر گفتمان علوم مهندسی وسیطرة گفتمان چرا که گفت. 
،راابعاد انسانی در نظر و عملیاحیات طبیعی جسم و روان، انسانی

این نیز از مسیر است.به کناري نهاده،به بهاي آسایش فیزیکی انسان
اي که در آن قرار داریم، و اندیشه دربارة آگاهی از شرایط و زمانه

یر است.پذمسایل از منظر علوم انسانی تحقق
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