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Determining Theoretical Origins of Recycling in Iranian-
Islamic Architecture; with Grounded Theory Approach
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construction waste and its environmental hazards [4] Quran, nature and rights from the
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ethics [9] Peak of rhetoric (Nahj-ol-Fasahe) [10] Scale of wisdom (Mizan-ol-Hekmah) [11]
The peak of eloquence (Nahj al-Balagha) [12] Islam and the environment [13] Environmental 
ethics in Islam [14] Islam and the environment [15] Saadiʼs collected works (Kolliyate 
Saadi) [16] Chardin travelogue [17] Iranian Papers; Claude Anh’s memories of the beginning 
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architecture [22] Creating architectural theory: The role of behavioral sciences in
environmental design [23] Adoption of grounded theory in LIS research [24]Qualitative 
research methodology [25] Methodology of grounded theory

Aims Numerous environmental problems indicate the need to change the current practice in 
construction waste. However, the high potential of recycling-based solutions can increase the 
efficiency of energy consumption and reduce waste production rates and provide an effective 
step towards sustainable development in macro perspective. Unfortunately, recycling in 
today’s architecture is neglected. The purpose of the present study is to identify the roots and 
investigate its theoretical origins among Iranians and in Iranian-Islamic thought.
Participants & Methods This study is a qualitative study conducted based on the grounded 
theory approach. The method of data collection is field study and the tool is the interview.
Findings The continuity of recycling and its successful records in Iranian architecture show 
the strong roots of this issue in the Iranian-Islamic beliefs. Religious thoughts on the one hand, 
and cultural values and norms, on the other hand, represent recycling as a viable and principled 
strategy in Iranian architectural legacy. In this study researchers investigated reverence and 
sanctity of nature, along with the social responsibility for the Muslim individual as the origins of 
recycling from the religious aspect of beliefs and deep connection with nature, and minimalism 
in life-style as cultural fundamental factors for utilizing recycling strategies in architecture.
Conclusion It seems that the way to revive recycling in the modern architecture of Iran 
cannot be reached unless recognizing the roots and identifying the value of recycling through 
its history in Iranian architecture. It is hoped that studies of this kind will help to implement 
recycling in Iran’s future architecture.
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 ایران تهران، ،مدرس تیترب دانشگاه ،یمعمار  و هنر دانشکده ،یمعمار  گروه

  دهیچک
 پسماند تولید در کنونی رویه تغییر لزوم متعدد محیطیزیست مشکالت اهداف:

 که است حالی در این .دهدیم نشان را ساختمانی یهانخاله کاهش و
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مقدمه
 و مواد مصرف در ایسابقهبی یصعود روند مدرن دوره در جهان
 و معضالت بروز به کوتاه زمان مدت در که کرد تجربه را مصالح
 هاساختمان انیم نیا در شد. منجر محیطیزیست بزرگ مشکالت

 یبزرگ سهم یانرژ  و مواد مصرف بزرگ هایبخش از یکی عنوانبه
 عمر انیپا از بعد چنانچه دارند. طبیعت تخریب و زباله تولید در
 نتیجه نشوند، بازیافت شدهاستفاده مصالح و مواد ،ساختمان دیمف

 بردننیباز که شودمی مصالح بالاستفاده تل ساختمان تخریب
 تهران شهر در .است مشکل کی خود زین آن خطربی و یاصول
 شودمی تولید ساختمانی و یعمران نخاله مترمکعب۲۸۰۰۰ روزانه

 معماران که است حالی در نیا .,1]	[2شودینم بازیافت آن %۹۹ که
 از مجدد استفاده و بازیافت بر مبتنی طراحی با توانندمی طراحان و

 هم و کنند کمک هاهزینه کنترل و مصرف کاهش به هم مصالح
 افتیباز بردارند. قدم یساختمان یهانخاله معضل بهبود یراستا در

 در ویژهبه و ساختمان اتیح چرخه سراسر در تواندمی یساختمان
 از یدیجد یهاسبک امروزه باشد. اثرگذار ساخت و یراحط حلامر 

 شده ایجاد ساختمان بیتخر دوره به حساس ساختمان یطراح
	Design) شدنبرچیده برای طراحی که است for	

dissassembly) تخریب برای طراحی و (Design	 for	
deconstruction) پسا دوره یمعمار  هستند. آنها از هایینمونه 

 خود یمحاسبات توان و یتکنولوژ  از استفاده با یامروز  مدرن پست
 در ستا هاساختمان در مصالح و مواد مصرف کاهش دنبال به

 در افتیباز از یموفق یهانمونه یرانیا یمعمار  راثیم که حالی
 برای الگوهایی و است کرده تجربه شیپ هاقرن را ساختمان
 .دهدیم هیارا امروزی دوره در حتی پایدار ساز و ساخت در استفاده

 ساختمان در تهران یپسماندها دیروند متوسط تول ۱نمودار در 
  شود.مشاهده می

 همواره است درآمیخته هنر با که فن از ایشاخهعنوان به یمعمار 
 بر جامعه یباورها و اعتقادات و بوده جامعه فرهنگ و هنر وامدار
 و فرهنگ در یمعمار  و هنر تنومند درخت است. بوده اثرگذار آن

 یمعمار  راثیم شناخت و دارد شهیر جامعه یمذهب یباورها
 ممکن یفرهنگ بستر و اعتقادی نظام گرفتندرنظر  نبدو یرانیا

 شکاف و یبررس بااست تا  شده سعی مطالعه نیا در نیست.
 شناخت یفرهنگ یباورها و ینید شهیاند در افتیباز هایریشه
 یفکر  یفضا درو ضرورت آن حاصل شود  موضوع از یتر قیعم

  .شود یبررس یسنت معمار
است  شده مرور موضوع ادبیات بر نخست گام در منظور این برای
ی برا بخش این در .شود آشنا موضوع فکری بستر با خواننده تا

 شده مراجعه اسالمی معتبر متون به دینی هایآشنایی با آموزه
 و کریم قرآن چون مذهبی اول دست متون مرور با و است
 جنبه از موضوع ادبیات شیعی، معتبر کتب سایر و البالغهنهج

 فرهنگی زمینه مرور هدف با سو دیگر از است.شده  معرفی مذهبی
توصیفات و مستندات  به ایرانی جامعه باورهای شناخت و
 ایرانی جامعه اطالعات این است. شده ارجاع سیاحان از ماندهجابه
 صو خصای دهدیم نشان جامعه این از خارج فردی چشم از را

 ومطالعه  این دوم گام در .دکنیم آشکار خوبیرا به آن برجسته
حاکم بر موضوع مورد مطالعه،  اعتقادی نظام مرور از پس
 محققین و متخصصانبازیافت با استناد به آرای  مقوله هایریشه

 تحلیل است.شده  مشخص و بررسی اسالمی - ایرانی معماری
 بازیافت مقوله اعتقادیی هاشهیر که است مدلی به منتج هاداده

 معرفتی، الیه چهار در و دهدرا در معماری ایران زمین شرح می
 نشان را بازیافت در عمل تا تفکر سیر رفتاری و شناختی اعتقادی،

  .دهدیم
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  ,2]	[3تهران در ساختمان یپسماندها دیتول متوسط روند )۱ نمودار

  

  هاروش و کنندگانشرکت

  اسالمی ینیبجهان الف)
 بشر به یزندگ روش دهندهنشان و انسان تیهدا یبرا یکتاب قرآن

 اْلُقْرآنَ  هَذا ِإنَّ " اسرا، سوره ۹ آیه در قرآن در که طورهمان است.
رُ ی وَ  َأْقَومُ  یهِ  یِللَّتِ  یْهدِ ی اِلحاتِ  ْعَمُلونَ ی نَ یالَّذِ  نَ یِمنِ واْلمُ  َبشِّ  الصَّ

 یکِإلَ  َأْنَزْلَناهُ  َتاٌب ک" ،میابراه سوره ۱ آیه در ای و "راً یبِ ک َأْجراً  لَُهمْ  َأنَّ 
اَس  ِلُتْخرِجَ  ُلَماتِ  ِمنَ  النَّ ورِ  ِإلَى الظُّ ِهمْ  ِبِإْذنِ  النُّ  زِ یاْلَعزِ  ِصَراطِ  ِإلَى َربِّ

 را یهست جهان بخشزندگی کتاب نیا قرآن، .است آمده ".دِ یاْلَحمِ 
 .کندمی یمعرف یاله اقدس ذات وجود مظهر و یاله اتیآ مثابهبه

 اشاره طبیعی عناصر به میکر قرآن از بسیاری یهاسوره اسامی
 عتیطب به اشاره ینحو به قرآن اتیآ از هیآ ۷۰۰ از شیب دارد.

 کرده یاد سوگند طبیعی عناصر به بارها قرآن در خداوند د.ندار 
یُتونِ  وَ " ،)۱ نی(ت ریانج به قسم "،نیالتِّ  وَ " است:  تونیز به قسم "،الزَّ
 خداوند .)۲ نی(ت سینین کوه به قسم "،سینینَ  ُطورِ  وَ " ،)۱ نی(ت

 :است داده قرار منانمو برای بسیاری یهانشانه طبیعت در متعال
َماَواتِ  َخْلِق  یفِ  ِإنَّ " َهارِ  لِ یاللَّ  َواْخِتَالِف  َواْألَْرِض  السَّ ُولِ  اتٍ یَآل  َوالنَّ  یألِّ

ْلَباِب    .,4]	[5 )۱۹۰ عمران (آل "اْألَ
 گاهجلوه سراسر انسان رامونیپ عتیطب و جهان یاسالم عرفان در

 یهنگام دارد. خداوند از اینشانه آن ذره ذره و است خداوند حضور
 و آن به احترام شود، یتلق خداوند وجود نشانه مانندبه عتیطب که
 و اعمال در و ,6]	[7بنددمی نقش منوم جان و فکر در آن از انتیص

 به زین (ع)نیمعصوم از شدهنقل ثیاحاد در شود.یم یمتجل او رفتار
 اشاره مکرراً  فاسرا از زیپره و آن به احترام و عتیطب پاسداشت

 از "؛أّمکم فإّنها األرض من تحّفظوا" :فرمود (ص)امبریپ است. شده
 امام از .7]‐[9ستا شما مادر آن که همانا دیکن محافظت نیزم
 شده نقل عتیطب قبال در انسان تیمسئول درباره یتیروا (ع)یعل

ُقوا" :است  عنِ  حّتى وُلونَ وَمس مکفإنّ  ِبالِدهِ  و ِعباِدهِ  یف  الّله ِاتَّ
 درباره دیبترس خدا از "؛َتعُصوهُ  ال و  الّله ُعوایأطِ  الَبهائِم، و الِبقاعِ 
 هایقطعه به نسبت حتى شما رایز ،هایشسرزمین و او بندگان

 و دینک اطاعت خدا از د.یباش گوپاسخ دیبا زین انیچارپا و هازمین
	.,10]	[11دینکن را او نافرمانى

 آمده زیستمحیط از حفاظت باب از آشکاری فرامین میکر قرآن در
 ال وَ  ..." ؛داندمی نیزم در فساد را طبیعت بیتخر قرآن است.
 آن اصالح پس از نیزم در و "؛... إصالِحَها َبعدَ  األرِض  یفِ  ُتفِسُدوا
 در اصالح و ستیز طیمح تعادل تیرعا .)۸۵ (اعراف دینکن فساد
 .است انسان با خداوند ثاقیم و عهد برجسته قیمصاد از نیزم
 نیچن گرفتندهیناد اسراف، و منابع از رویهبی استفاده است یهیدب

  .[12]است خسران موجب و یعهد
 و منابع از جابهنا استفاده از زیپره به پرشماری ثیاحاد و اتیآ در

 سفارش پیرامونش زیست محیط قبال در مسلمان فرد مسئولیت
 که است آمده (ص)اکرم امبریپ به منسوب یسخن در است. شده

 بال شکستن با است برابر من نزد در اندرخت شاخه شکستن"
  .,5]	,13	[14 "فرشتگان

 پاسداشت و عتیطب حفظ به نیمعصوم کالم و قرآن آشکار کیدتا
 همه در را منابع از استفاده در جوییصرفه و قناعت ضرورت ن،یزم

 استفاده و بهینه مصرف .دکنمی آشکار را یاسالم جامعه ابعاد
 اندکرده حفظ را خود طبیعی ظرفیت که مصالحی و مواد از مجدد
 مصرف در جوییصرفه و منابع از یمندبهره درست هایروش از

	است.
	ایرانی فرهنگ ب)

 یرانیا فرهنگ در گراییمصرف و یهودگیب از پرهیز ضرورت
 هاینمونه ،یرانیا یغن اتیاب و متون دردارد.  یمیقد ایپیشینه
 .شودمی مشاهده مکرراً  هودهیب مصرف از زیپره به انیرانیا توجه
 انسان هایویژگی از یکی را قناعت یرانیا هفتم قرن شاعر یسعد
 اختصاص آن به را خود بوستان کتاب از ششم باب و داندیم کامل
 توجه از حاکی که گویدمی باب نیهم از جایی در. است داده

  دارد. اجتماعی ارزش یک عنوانبه قناعت به ایرانیان
  کرد شیخو قامت بر خانه یکی  مردکین یدلصاحب که دمیشن
  بس گفت ،یکن بهتر خانه نیا کز  دسترس دانمتیم گفت، یکس
  بگذاشتن بهر از بس نمیهم  افراشتن؟ طارم از خواهمیم چه
	:گویدمی دیگر بخشی در ای و
	[15]ستین نعمت چیه تو یورا هک  گردان توانگرم قناعت، یا

 و مسافرت طول در یفرانسو مشهور سینوسفرنامه شاردن ژان
 نقاط ،انجام شد هیصفو زمان در بار دو که رانیا در خود اقامت
 یزندگ اتییجز به و کرد احتیس را رانیا نیسرزم از یمختلف
 رانیا مردم یزندگ سبک آن، یورا از و دکر  دقت نقاط نیا مردمان

 مردم صیخصا از را جوییصرفه و قناعت شاردن د.کر  استخراج را
 جهانگرد، شوپفر ژان مستعار نام انه کلود. [16]داندمی رانیا
. است ستمیب قرن اول مهین در فرانسوی نگارروزنامه و سندهینو

ه ب ایران مردم اخالق در یو .کرد سفر رانیا به بار سه این فرد
 زیستساده را آنان و کندیم اشاره طبع مناعت و بلندنظری

 ایرانیان هایویژگی از آن به توجه و طبیعت حفظ. [17]شناسدیم
 گرفته جای پیش هاسده از آنان آیین و رسوم در و بوده دیرباز از
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 که است نوروزی تعطیالت پایان در طبیعت روز آن نمونه که است
 پیوند طبیعت با انس با را سال آغازین روزهای پیش هاقرن از

  است. داده
  

  هایافته
 نظری یهاپژوهش حوزه در مغفول مقوالت از بازیافت مساله
 این نگارش زمان در نویسندگان که طوریبه، است ایرانی معماری
 و نظری یهاشهیر بررسی به که مشابهی پژوهش به مطالعه
 بهمطالعات  تریننزدیک نیافتند. دست بپردازد، مساله این اعتقادی

 و دارد ساخت و معماری حوزه از بسیاری فاصله خود موضوع، این
 بر و گذاردیم جا به پاسخبی رامطالعه  این والئس همچنان
 معرفی و شناخت هدف با اکتشافی پژوهشی انجام ضرورت

 اندیشه و بینیجهان نظام در بازیافت مساله اعتقادی یهاشهیر
 با ،دانش خالء رفع یبرامطالعه  نیا در .کندیم کیدتا ایرانیان

 نیتدو به اد،یبن داده هینظر روش از استفاده با و یفکی یردیکرو
 حاکم بستر گر،مداخله عوامل ،یعلّ  عوامل شامل جامع یمدل

 از یکی بنیاد داده روش .شده است پرداخته )یانهیزم عوامل(
مطالعاتی  یبرا مشخصاً  هک است یفکی پژوهش یهاروش
 به هکچرا ،است مناسب جدید، نظریات تدوین برای و یتشافکا

 به اتیفرض سایه از دوره ب و باز ذهن با دهندیم اجازه پژوهشگر
 کشف را هاداده در نهفته نظریه و دبپرداز  هاداده لیتحل و یگردآور 

	کند.
 و ایرانی معماری خبرگان و متخصصان ،مطالعه این هدف جامعه
 شیوه این از هدف است. هدفمند یر یگنمونه ،یر یگنمونه وهیش

 صالحیت صاحب افراد از یمتنوع نمونه به یابیدست ،یر یگنمونه
 برای الزم هایداده گردآوری به را کمک بیشترین که است دهبو

 اساتید و محققان میان از منظور نیا برای .کنندیم پژوهش
 مختلف، کاری زمینه و باال سابقه با افرادی ایرانی، سنتی معماری
 یا خاص زمانی دوره به مأخوذهآرای  تا شدند انتخاب مصاحبه برای

 نباشد. محدود ایرانی معماری تاریخ در مشخصی مکانی موقعیت
 با مواجهه هنگام تا یعنی نظری اشباع نقطه تا هامصاحبه
 هاداده صحت و کفایت از اطمینان و افتی ادامه یرار کت یهاداده
 یگردآور  یبرا شد. انجام مصاحبه هشت مجموع در .دش حاصل
 روند شیوه این در چراکه ،شد استفاده عمیق مصاحبه از داده

 موثر عوامل درباره اطالعات هارای مجال است آزاد مصاحبه پیشرفت
 دانش بر مبتنی آرای از تواندیم محقق پس ستا مهیا متغیرها و
مطالعه  اهداف راستای در را فایده نهایت کنندگانشرکت تجربه و

 در تحلیل دستورالعمل مطابق هاداده لیتحل و هیتجز یبرا .ببرد
 انجام یانتخاب و یمحور  باز، یدگذار ک مرحله سه بنیاد، داده شیوه
 صورتبه هامصاحبه هیلک متن باز، یدگذار ک مرحله در شد.

 و میمفاه تاشد  مطالعه دقیق طوربه خط به خط و پیاده جداگانه
 یدگذار ک مرحله در .شود استخراج آنها در موجود یهامقوله سپس
 با و هم با مصاحبه هر از شدهاستخراج یهامقوله ،یمحور 

 .شوند پارچهیک هامقوله تا شد سهیمقا هامصاحبه ریسا یهامقوله
 با آن ارتباط وشد  مشخص هسته مقوله ،یانتخاب یدگذار ک در

  د.ش تبیین نهایی نظریه درنتیجه و گرفت شکل هامقوله سایر
 علل عنوانبه را محدودی و مشخص عوامل متخصصان نظریات
 که اصلی عامل دو کردند. عنوان ایرانی معماری در بازیافت وجودی
 و دینی باورهای توانمی را هستند بازیافت معرفتی هایریشه
 که است الزم نکته این ذکر دانست. ایرانیان فرهنگی یهاآموزه
 در بازیافت به حساس نگرش ایجادکننده عامل دو این تنها شکبی
 عوامل تاثیر تحت مساله این یر یگشکل و است نبوده ایران
 طبیعی و سیاسی متزلزل شرایط اقتصادی، ثبات عدم چون دیگری

 نیز منابع از یبردار بهره و ساخت در تکنولوژیک هایمحدودیت و
 از گرفته تنشا همگی مذکور عوامل که آنجا از اما است، بوده
 بازیافت پیدایش بر عوامل این اثر آنکه با و هستند بیرونی عوامل
 خارج تحقیق والئس محدوده از است، انکار قابل غیر و منطقی
 هایریشه بر مطالعه این در شدهانجام تحلیلبنابراین  .است

  دارد. تمرکز بازیافت اعتقادی و انتزاعی
  علّی شرایط
 ریثات یمحور  مقوله بر که یطیشرا به مربوط است ییهامقوله
 مقوله دوکه  دندهیم نشان مطالعه این یهاافتهی .گذارندیم

 (A2) فرهنگی هایآموزه و (A1) دینی تعالیمشامل  اصلی
 این .[18]هستند اهمیت حائز بازیافت مساله عّلی شرایطعنوان به
  .اندشده مستخرج ایاولیه مفاهیم از خود مقوله دو

  دینی تعالیم
 آنها اند.داشته آسمان به چشمی و زمین به چشمی سنتی معماران

 ساختندیم او برای و ستا خدا اصلی کارفرمای که دانستندمی
(A1‐8). ساختندمی خود کارفرمای خواسته از و بهتر بیشتر حتی ،
 جواب باید دانستندمی و (A1‐1) بود مالک کاری وجدان چون
 محضر را عالم و دارد حضور جا همه در خداوند .(A1‐4) بدهند
 ،(A1‐4) گذاشته نشانه مومن برای طبیعت در د.دانمی خود
 دارخدشه را الهی گاهجلوه که کنیم کاری و برداریم قدمی چگونه

 پیامبر .گرددیبرم نیز آن به و آمده طبیعت از بشر .(A1‐4) کندن
 اشاره طبیعت حفظ به روایات در و ستا شما مادر زمین فرموده
 و بوده مانوس تعالیم این با سنتی معمار .(A1‐1)است  کرده
 داشته دل در که بوده چیزی آن نمود ساختهمی دست با که آنچه
  .(A1‐2) است
  فرهنگی هایآموزه
 مرزی گذشته در وگرنه ،شد جدا طبیعت از انسان مدرن دوره در
 مراسم تمام .(A2‐1) نبود دیگر جانداران و طبیعت و انسان بین
 با را نو سال حتی و بود کوه دامان و دشت در باز، فضای در

 بشر خانه .(A2‐5) کردندمی آغاز طبیعت در روز یک کردنسپری
 خود و دیدمی تروسیع بلکه ،نبود اشخانه دیوارهای به محدود
 ۱جدول  ).A2‐6و  A1‐6( دانستمی خود منزلگاه را طبیعت همه

  دهد.را نشان می یعلّ  طیدر شرا یاسه مرحله ینحوه کدگذار 
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	حاکم بستر
 تاثیر راهبردها بر که هستند خاصی شرایط حاکم بستر
 اشراف و دانش که است آن از حاکی هاافته. ی[19]گذارندمی

 یافتن در مهمی عامل مصالح فیزیکیی هایژگیو به معماران
 خلق درویژه به است. بوده مجدد استفاده برای مناسب کارکرد
 از را خود اصلی کارکرد فرسودگی سبب به مصالح از ترپایین ارزش
 ساختمانی جزء آن نقاط دیگر به علم با معمار باشند، داده دست
  .ردیگیم کاره ب دیگر کارکرد در را آن

  تبحردانش و 
 آناگر جزئی از یک ساختمان مخروبه هنوز کیفیت الزم را داشت، 

که  کردندیمدر جایی استفاده  بلکه مجدداً  ،ریختنددور نمی را
در زمان  .(B1‐2) دانستیممناسب و مفید باشد و معمار این را 

 یکو کدامقابل استفاده  جزکدام  کردند کهتوجه میتخریب 
و  بردندجزء قابل استفاده را در محل مناسب به کار می نیست و

صورت امکان در داشتند و در نگه میبخش غیر قابل استفاده را 
 . معمار(B1‐1)ریختند نمیچیزی را دور  بردند وبه کار میجایی 

دانست چه چیزی را کجا شناخت و میمیرا  نزیر و بم ساختما
استفاده کند که هم به ساخت کمک کند و هم باری از دوش 

ریزی معماری نبود هم . زمانی که اسمی از برنامه(B1‐7)بردارد 
و  دندیسنجیمخلق فضا و هم ساخت نیازهای حال و آینده را 

  .(B1‐6) کردندبینی میآینده بنا را پیش
  بضاعت تکنولوژیک

عنوان بازیافت شناخته ذکر این نکته الزم است که آنچه امروزه به
متفاوت  شودیمماری ایران یافت معبا آنچه در گذشته  شودیم

چون با تغییر ماده  ،فت در دوره حاضر بسیار رایج استاست. بازیا
‐B2) برای کاربرد ثانویه مناسب کرد را آنتوان یا عنصر اولیه می

. در گذشته معماری بازیافت عناصر بیشتر به استفاده مجدد (6
لحاظ کالبدی  ازو عضو بازیافت تغییر چندانی است محدود بوده 

ماده را چنان تغییر دهند که به طور نبود که . این(B2‐4) نداشت
‐B2)چه همان بود جنبه عینی بود  هر کاربرد دلخواهی بخورد. هر

را نشان  در بستر حاکم یاسه مرحله ینحوه کدگذار  ۲جدول . (7
  دهد.می

	گرعوامل مداخله
های اصلی هستند که بر راهبردها تاثیر گر مقولهعوامل مداخله

	,19]گذارندمی بر راهبردهای  یعوامل متعددمطالعه در این  .[20
 سه مقوله اصلیدر ادامه اند که مبتنی بر بازیافت اثرگذار بوده

گرایی، محدودیت اجرا و عدم ثبات شرایط تمایل به مصرف شامل
  .اندبندی شدهدسته

  گراییتمایل به مصرف
انسان همیشه میل به مصرف دارد، میل به چیزهای جدید، نو و 

دوست دارد  ،(C1‐7) تنوع را دوست دارد ذاتاً . انسان (C1‐5)بهتر 
ای بسازد که بهتر و ای بهتر و رساتر از قبلی بسازد، در و پنجرهخانه
 خانه نآ. خصلتی به (C1‐1) های قبلی آن استتر از نمونهکامل

عیبی را در آن رفع کند. اما اینها با ذات مقوله  کند واضافه 
  .(C1‐8)د نبازیافت تضاد معنایی ندار 

  محدودیت اجرا
بدون تردید ساخت عناصر جدیدتر و بهتر هزینه هم دارد و همیشه 
زمینه تخصیص این هزینه برای کارفرما وجود ندارد. در گذشته 

هایی نمونه .(C2‐1) طور بوده و امروز نیز همین استاین
که عنصری را سفارش دادند فالنی در فالن جا  اندمشاهده شده

خواستند در شهرشان بسازد یا معمار و صنعتگر با مهارتی که می
و بعد از یک سال تا ساخته شود سفارش دادند است، آن را نبوده 

پس همیشه بازیافت یک انتخاب نبوده و در جواب آورده شود. 
بنای تخریبی . جزئی از (C2‐3)است  ها به وجود آمدهمحدودیت

 بردن آن به صالح نبودهازبین یابوده که دفع  چنان حائز کیفیت
توانستند مثال آن را بسازند یا گران بوده یا چراکه یا نمی است،

بیانگر که چنان استادکار باشد. پس عقل سلیم است کسی نبوده 
‐3	2,	C6,) کنندتا زمان بقا از آن استفاده این امر بوده است که 

6).  
  ثبات شرایط عدم

از هزینه گاهی شرایط معمار را به سمت استفاده مجدد  گذشته
را بیرون کردند و  رضاشاهوقتی  مثالً  .(C2‐1)است داده سوق می

یا  نبود وین خانه تزیبه فکر کسی  ،دم را کشتمر قحطی نصف 
در یا اینکه  (C3‐7) ساختندیمساختند یا در حداقل حالت نمی

نمونه تر وجود دارد که بازسازی هر چه سریع زلزله و سیل نیاز به
سه  ینحوه کدگذار  ۳جدول . در (C3‐6)آن زلزله تبریز است 

	آورده شده است. گردر عوامل مداخله یامرحله
  راهبردها

پدیده  از که هستند خاصی یهاکنشبرهم یا هاراهبردها کنش
مطالعه شده در این ی انجامهایبررس .[21]شوندیم منتج محوری
کاررفته در معماری ایرانی در این هراهبردهای بکه  دندهیمنشان 

. بازیافت طی سه دنشویمبندی خصوص ذیل عنوان بازیافت جمع
) و استفاده ترنییپاراهبرد اصلی خلق ارزش مجدد (باالتر یا 

  .شودیمحداکثری پیاده و اجرا 
ود، عمر ای بشد دارای اجزای فرسودهساختمانی که تخریب می

توانست وظیفه خود را انجام مفید آن سپری شده بود و دیگر نمی
عنوان پرکننده یا سوخت کردند و بهرا خرد می آنها دهد. معموالً 

. در ساختمان (D3) دندکر یمنهایت استفاده را  و از آناستفاده 
. کردندیمخوبی حفظ شکل خود را بههای سنگیقسمت معموالً 
 برای شالوده یا دیوارچینی دوباره استفاده شوندتوانستند می

(D5)که از جزئی در ساختمان  وجود دارندهای محدودی . نمونه
 .(D1) اندبه کالس ارزشی باالتری آورده را آنو  انداستفاده کرده

. در (D6) بردندیمحتی از جریان حرارت هم نهایت استفاده را 
  شود.مشاهده می در راهبرد یاسه مرحله ینحوه کدگذار  ۴جدول 
  پیامدها
 و راهبردها استخدام از حاصل یهایخروج واقع در پیامدها
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 عوامل تاثیر تحت تعامالت و راهبردها که هستند نتایجی
 ایجاد اصلی مقوله مستقیم اثر در و حاکم بستر در و گرمداخله

 نتیجه متخصصین،آرای  بر تکیه با مطالعه این. 22]‐[25دنشویم
  کرد: بندیتقسیم دسته سه در را هااستراتژی این از استفاده

  محیطیکاهش اثرات زیست
 و آن، نیاز به ساخت و تولید شوداگر از عنصری دوباره استفاده 

داده درواقع نیاز به مواد طبیعی، انرژی و نیروی انسانی کاهش 
 .(E1‐5)جویی در ساخت است و این همان صرفهشود می

مجدد از عناصر و مصالح ساختمانی معادل مدیریت استفاده 
امروزه این مفهوم در آنالیز چرخه حیات  .(E1‐3) پسماند است

مطرح است و کاهش نیاز به مواد خام، کاهش انرژی امبادید و 
کنند، و از ها را میسازی کوهساختمانبرای آب و کربن است. 

لی که اگر از کنند، در حاهای زیر و روی زمین استفاده میآب
منابع موجود استفاده شود در آب و منابع طبیعی تجدیدناپذیر 

 مانند یاینکه به مشکالت. ضمن (E1‐6)شود جویی میدیگر صرفه
	.(E2‐4) شودگرمایش جهانی دامن زده نمی

  هاکنترل هزینه
ی که از یاه. نخاله(E2‐8)های پروژه اثر دارد بازیافت در هزینه
اگر . (E2‐6)دارای ارزش مادی هستند روند، کارگاه بیرون می

در  مشخصاً  کرداز عناصر موجود در کارگاه در ساخت استفاده  بتوان
  .(E2‐2)شود میجویی ها صرفههزینه

  سهولت اجرا
اگر درست و اصولی اجرا طوری که دارد، بهبازیافت مزایای زیادی 

در زمان ساخت و  و زندای نمیشود به عمر مفید ساختمان صدمه
نحوه  ۵جدول . (E3‐7) شودیمجویی ها هم صرفههزینه

  دهد.را نشان می امدهایپ در یاسه مرحله یکدگذار 
 توانیم فوق شدههیارا حاتیتوض و عمده یهامقوله به توجه با
 مثابه به فمصر  کنترل و طبیعت از صیانت مقوله که گرفت جهینت

 مباحث و هامقوله هیکل تواندیم که است یمفهوم هسته، مقوله
 باشد. داشته یلیتحل جنبه و هدد قرار پوشش تحت را فوق

 قالب در ایرانی معماری در بازیافت اعتقادی هایریشه شناخت
 طیشرا ،حاکم بستر ده،یپد ،یعلّ  طیشرا شامل یمیپارادا مدل کی

 فرامین. است شده هیارا ۱شکل در  هاامدیپ و راهبردها ،گرمداخله
 هستند یعلّ  طیشرا فرهنگی هایآموزه کنار در مذهبی سفارشات و
 معمار کهنیا اام دارد. دنبال به را معماری در بازیافت به گرایش که
 اجرایبه  میتصم و باشد فرامین این ریثات تحت اندازه چه تا

 عوامل و حاکم بستر به یبستگ ،بگیرد بازیافت هایاستراتژی
 اتخاذ او که دارد ییهاتعامل و راهبردها نیهمچن و گرمداخله

عنوان به موجود تکنولوژیک بستر و معمار تجربه و دانش. کندیم
 و تنوع به او غریزی میل کنار در تغییر کنار در ایزمینه عوامل
 و سیاسی شرایط در ثبات عدم و اجرا هایمحدودیت مصرف،
 دهندهشکل هایاستراتژی از استفاده بر طبیعی حتی و اقتصادی
 محیط حفظ چون پیامدهایی نهایت در و گذاردیم اثر بازیافت
 پی در را اجرا سرعت و سهولت و پروژه هایهزینه مدیریت زیست،

  دارد.

  
  یعلّ  طیشرا در ایمرحله سه کدگذاری نحوه )١ جدول
  شناسه  اصلی مقوله  فرعی مقوله  مفهوم

 مالکیت -٣؛ کارها به نسبت حسابرسی و گوییپاسخ -٢؛ کاری وجدان -١
  الهی رضایت غایی، هدف -٤؛ خداوند حقیقی

  اجتماعی مسئولیت
	A1  دینی فرامین   طبیعت تقدس  طبیعت به قرآن سوگند - ٢؛ است خداوند حضور عرصه -١

  طبیعت حفظ به سفارش  طبیعت موضوعیت با احادیث و آیات -١
 برگزاری -٣؛ طبیعت دامان در نو سال آغاز -٢؛ طبیعت و انسان نزدیکی -١

 کشاورز سنتی جامعه اکثریت نعمت ولی -٤؛ باز فضای در مهم هایمراسم
  .است طبیعت

  طبیعت با انس

	A2  فرهنگی هایآموزه   شکرگزاری  نعمات رفتنازبین علت نادرست استفاده - ٢؛ نعمت کفر منزله به اسراف -١
  قناعت  بلندنظری -٣؛ مادیات به تعلق عدم به سفارش - ٢؛ هاداشته به اکتفا -١
  جوییصرفه  هااندازه و حدود به توجه -٢؛ نیاز حدود در فقط مصرف -١

  
  حاکم بستر در یامرحله سه یکدگذار  نحوه )٢ جدول

  شناسه  اصلی مقوله  فرعی مقوله  مفهوم
 شناخت -٣؛ ساختمانی سیستمهای بر تسلط -٢؛ مهندسی علوم -١

  محیطی عوامل
  بنا پنهان و عیان شناخت

	B1  تبحر و دانش   مصالح کارکردی مقتضیات بر تسلط  کارکردی مقتضیات شناخت - ٢؛ مصالح شناخت -١
  گیریتصمیم قدرت  ساختمان عمر چرخه بینیپیش -٢؛ نیازها شناخت -١
؛ جدید کاربرد در استفاده ادامه -٢؛ موجود شکل به عناصر حفظ -١
  بازیافتی اجزا تغییر عدم -٣

	B2  تکنولوژیک بضاعت  محدود مداخله امکان
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  گرمداخله عوامل در یامرحله سه یکدگذار  نحوه )۳ جدول
  شناسه  اصلی مقوله  فرعی مقوله  مفهوم

  طلبیتنوع  تجربه به میل -٢؛ جدید چیزهای جذابیت -١

	C1  گراییمصرف به غریزی تمایل
 تمرین -٣؛ اختراع به میل -٢؛ جدید محصول ساخت برای تمایل -١

  بهتر و ترکامل ساخت
  پیشرفت به میل

  نوگرایی  نو کاالی جذابیت -١
  ساخت هایهزینه  حمل برای هزینه -٢؛ نو عنصر ساخت برای هزینه -١

	C2  اجرا محدودیت
  ساخت محدودیت  محل در متخصص نیروی وجود عدم -٢؛ تکنولوژی توان -١
 -۳؛ برداشت امکان عدم - ۲؛ منابع به جغرافیایی دسترسی عدم -١

  طبیعی منابع کمبود
  منابع از برداشت در محدودیت

  سیاسی متغیر شرایط  حکومت تغییر -٢؛ جنگ -١
	C3  شرایط ثبات عدم   اقتصادی متغیر شرایط  اقتصادی نوسانات - ٣؛ نفتی هایشوک -٢؛ قحطی -١

  طبیعی متغیر شرایط  سیل -٢؛زلزله -١

  
	راهبرد در یامرحله سه یکدگذار  نحوه )۴ جدول
  شناسه  اصلی مقوله  فرعی مقوله  مفهوم

 استفاده - ٣؛ واالتر استفاده -٢؛ محدودتر کاربردی در استفاده تداوم -١
  بیشتر ارزش با مجدد

  باالتر ارزش خلق

	D  بازیافت   ترپایین ارزش خلق  کمتر ارزش با مجدد استفاده -٢؛ ترعام کاربردی در استفاده تداوم -١
 استفاده -٣؛ ممکن حد تا یر یگبهره -٢؛ قبلی کارکرد در استفاده تداوم -١
  مصالح هایظرفیت تمام از

  حداکثری استفاده

  
  امدهایپ در یامرحله سه یکدگذار  نحوه )۵ جدول
  شناسه  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفهوم

 -٣کاهش نیاز به مواد؛  -٢جویی در استخراج منابع طبیعی؛ صرفه -١
  مصرف آب کمتر

  طبیعی منابع حفظ
	E1  محیطیزیست اثرات کاهش کاهش انرژی  -٣کاهش تولید کربن؛  -٢های ساختمان؛ کاهش نخاله -١

  نهفته
  هاآالینده کاهش

	E2  هاهزینه کنترل  بودجه کاهش  هزینه کمتر -٢تر؛ ساخت اقتصادی -١
  سرعت  ترساخت و ساز سریع -١

	E3  اجرا سهولت   ساخت سهولت  عدم نیاز به حمل -٢سهولت تامین مواد؛  -١

  

	
  ادیبن داده هینظر بر یمبتن مطالعه یفیک مدل )۱ شکل
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  یر یگجهینت و بحث
 بزرگی سهم ساختمانی یهانخاله باالی تولید با هاساختمان امروزه
 راهکاری تواندمی بازیافت و دارند ایران محیطیزیست مشکالت در

 یهانمونه باشد. معضل این حل به کمک برای مناسب
 سابقه دهندهنشان ایرانی کهن معماری در بازیافت شدهشناسایی

 حوزه پژوهشگران برای ایانگیزه تواندیم و استایران  در آن
 در را آن بازیافت، مساله به دوباره نگاهی با تا باشد ساختمان
 اثرات مدیریت برای راهی و کنند احیاایران  امروز معماری
 سر بر موانع از یکی .ایجاد کنند هاساختمان سوء محیطیزیست
 عدم و حوزه این در پژوهشی ادبیات ضعف و دانش خالء  راه، این

 نظر به .است ایرانی معماری در بازیافت اثرات و جایگاه شناخت
 شکل به بازیافت سازیباززنده راستای در نخست گام رسدیم

 شیوه در آن وجودی دالیل ایریشه شناخت معماری، در اصولی
 نوع از مذکور هدف بامطالعه  این باشد. ایرانیان ساز و ساخت
که  است کوشیده و دش انجام بنیاد داده روش به و کیفی

 بازیابی را ایرانیان اعتقادی نظام در بازیافت اعتقادی یهاشهیر
 و فرهنگی یهاآموزه که گر این استبیانمطالعه  هاییافته کند.
 معماری در بازیافت ایجادکننده عوامل صدر در مذهبی تعالیم
 طبیعت از صیانتمطالعه  این در هسته مقوله هستند. ایرانی کهن
 شناخته ساخت در مصرف کنترل و آن) حفظ و احترام معنای (به
 متعددی مفاهیم و فرعی مقوالت دربرگیرنده یک هر که است شده
 این کنار در است. توجه شایسته که هستندمطالعه  هاییافته در

 گریمداخله عوامل تاثیر تحت ایرانی معماری ای،هسته مقوالت
 و محیطی شرایط در ثبات عدم مصرف، به طبیعی میل چون

 واست  رتبح و تجربه بستر در و اجرا و ساخت هایمحدودیت
 اتخاذ بازیافت هدف برای تصمیماتی خود دسترس در تکنولوژی

 کند.می پیاده هدف این به نیل برای را ییهایاستراتژ  و کندمی
 تغییرات و هاسیستم ،اجزا بر استادکار اشراف و تبحر چه هر

 و بهتر راهکارهای تواندمی او باشد بیشتر زمین طول در ساختمان
 در هاتژیااستر  این بندد. کاره ب ساخت در بازیافت از تریموفق
 استفاده و تر)پایین و (باالتر مجدد ارزش خلقحاضر،  مطالعه
 این از یک هر واشکافی و بررسی شد. شناخته حداکثری
 شناخت هدف با آتی، تتحقیقا موضوع تواندمی هااستراتژی
 سازیپیاده باشد. تکنولوژیک منظر از بازیافت هاینمونه و مصادیق
 تاثیر تحت که دارد پی در مثبتی پیامدهای هااستراتژی این

 کنترل طریق از طبیعی محیط حفظ است و هسته مقوله مستقیم
 از مصالح به نیاز کاهش و آب مصرف کاهش منابع، از برداشت
 کنترل و اجرا و ساخت سهولت همچنین .هستند دسته این
 شد. شناخته دیروز معماری در بازیافت پیامدهای دیگر از هاهزینه
 به منجر ایرانیان باور در مساله این هایریشه شیوه این به

 همه در طراحی مطلوب نیز امروزه کهاست  شده پیامدهایی
 به بازیافت چنانچه رسدیم نظر به و است کالن و خرد یهاپروژه
 تواندمی گیرد قرار توجه مورد طراحی مراحل در و صحیح شکل

 همگی که باشد داشته همراه به نیز دیگری بخشنتیجه پیامدهای

 مدیریت ،طبیعت بستر حفظ چون یاستراتژیک موضوعات حول
  د.شونمی تعریف پروژه زمان و هزینه

  
	.است نشده گزارش نویسندگان توسط موردی قدردانی: و تشکر
 نیا ارسال بر مبنی خود موافقت اعالم با سندگانینو اخالقی: تاییدیه

 نوین هاىفناورى و نظرى مطالعات جهان، نقش هینشر بهمطالعه 
 برای ارسال زمان در مقاله نیا که کنندمی تعهد شهرسازى و معمارى

 تا و نبوده بررسی حال در رانییرایغ ای رانییا هینشر چیه در هینشر نیا
 رانییرایغ ای رانییا هینشر چیه برای هینشر نیا در قطعی فیتکل نییتع
  .شد نخواهد ارسال گریید

  .است نشده گزارش نویسندگان توسط موردی منافع: تعارض
 /مقدمه نگارنده اول)، (نویسنده انیبمان محمدرضا نویسندگان: سهم

 (نویسنده یتراب مهساسادات )؛%٥٠( آماری اصلی/تحلیلگر پژوهشگر
  )%٥٠( بحث اصلی/نگارنده شناس/پژوهشگرروش دوم)،
 بوده نویسندگان عهده به مطالعه این به مربوط هایهزینه مالی: منابع
  .است
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