
  معمارایران سراسری اوجمه های صىفی مهىدسان کاوًن

 همایش بیه المللی معماری،عمران ي شهرسازی در هسارٌ سًم

 49ماٌ  تیر -تهران 

 

 های خانه هؼواری برطراحی هوثر اقلیوی فاکتورهای و الهی کالم تطبیقی بررسی

وخشک گرم هناطق  

 1اٗواى احوذًٍذ

 هعوارٕ،ٍاحذتْزاى شزق)ل٘ام دشت(،داًشگاُ آساد،تْزاى،اٗزاى داًشجَٕ کارشٌاسٖ ارشذ - 1

 

 چکیذه

ٚاؾالٔی ٔٛضٛع انّی وٝ زض ایٗ ٘ٛقتاض تٝ آٖ پطزاذتٝ قسٜ اؾت.تا تٛرٝ تٝ ٔفْٕٛ ذا٘ٝ اظ زیسٌاٜ لطآٖ 

ٚواِثسقٙاؾی ذا٘ٝ اظ زیسٌاٜ لطآٖ ٚ٘یع تطاؾاؼ ٔتٗ لطآٖ ٔفاٞیٓ ایٗ ٔٛضٛع زض قٙاذت ٔؼٙاقٙاؾی 

ٛضز ٚاواٚی لطاض اؾت.پػٚٞٙسٜ تا اؾتفازٜ اظ ٔٙاتغ زیٙی تالـ ٕ٘ٛزٜ تا ٔٙثؼة لطآ٘ی تطای ایٗ ٔٛضٛع ٔ

زٞس.٘ٛقتاض تا تطضؾی ٔغاِة ٚآٔٛظٜ ٞای اؾالٔی ٔطتثظ تا آیات لطآ٘ی ٚتفاؾیط آٖ ،ضٚایات ٚاحازیج،ٔثا٘ی 

ذا٘ٝ ضا ٔٛضز تطضؾی لطاض زازٜ ٚ ٔؼیاضٞای ٔحتٛایی ٚواِثسی ٚ تٝ تیاٖ زیٍط ٔؼیاضٞای الّیٕی ٘ظطی ٔٛضٛع 

تیٗ اضظـ ٞا ٚذا٘ٝ زٚضاٖ اؾالٔی زض  پؽ اظ آٖ تا لیاؼٔٛحط ضا اظ زیسٌاٜ لطآٖ ٚاؾالْ تیاٖ ٕ٘ٛزٜ اؾت. 

زیسٌاٜ اؾالْ ،زض الّیٓ اظ  )عطاحی تطاؾاؼ الّیٓ(تٝ ٘حٜٛ ی واضوطز ٔؼٙاٚواِثسٔٙاعك ٌطْ ٚذكه ایطاٖ 

 (46،حذ 509،وٟف 505،یٛؾف:9)اؾطاء:ٔٛضز ٘ظط زؾت یافتٝ اؾت.

زا٘ؿتٗ ضٛاتظ تطای تٙا وطزٖ ؾاذتٕاٖ ٞا ٚ ٍٕٞاْ ؾاظی تا عثیؼت تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تتٛاٖ تٝ عٛض واضآٔس اظ 

ة تاقٙس،اظ حطوت ذٛضقیس ٚحطوت تاز ٚ٘یع ٔهاِح ٔٙاؾة تا ٔماٚٔت زض تطاتط ؾطٔا ٌٚطٔای ٔٙغمٝ ٔٙاؾ

ٔٛاضزی اؾت وٝ رٟت اؾتمطاض تٙا ٚ٘یع تٟطٜ اظ ٔغّٛب تطیٗ ا٘طغی تطای ٚضٚز تٝ ؾاذتٕاٖ إٞیت پیسا ٔی 

إٞیت ٌٛ٘اٌٛ٘ی الّیٕی،لٛٔی ٚفطٍٞٙی ایطاٖ ٚتٛرٝ تٝ زیسٌاٜ عثیؼت ٌطایا٘ٝ ٚؾاظٌاضی تا عثیؼت وٙس.

ایٗ ٘ٛقتاض تط عثك یىی اظ ضٚـ ط ذتٓ قٛز.ٚالّیٓ ٔحُ ؾاذت ٔی تٛا٘س تٝ تٙا وطزٖ تٙاٞایی ٔا٘سٌاض ٚٔٛح

تحّیّی ا٘زاْ قسٜ اؾت ٚاظ ٔطارغ ٔؿتٙس ٚ لاتُ اػتالی اؾالٔی  –ٞای تحمیمی یؼٙی ضٚـ تٛنیفی 

ٕٞا٘ٙس ٔتٗ لطآٖ،تفاؾیط،احازیج تٟطٜ ٔی ٌیطز.پؽ اظ آٖ یافتٝ ٞای ذٛیف ظا وٝ تطاؾاؼ ٔؿتٙسات شوط 

مس ٚتطضؾی لطاض زازٜ اؾت.پػٚٞٙسٜ فطضیٝ ٞای ذٛز ضا تٝ قىُ قسٜ تٛز ضا زض ضٚـ ٞای آٔاضی ذٛز ٔٛضز ٘

 تٝ ٔٛضٛػی لاتُ احاعٝ زؾت یافت.  فطضیٝ ٞای وٕىی،ٔٛضز تحّیُ ٚتزعیٝ لطاض زاز تا تتٛاٖ اظ آٖ

خاًِ،لزآى،الل٘ن گزم ٍخشک،فاکتَرّإ الل٘وٖ،اسالم،تفاس٘ز،احادٗث،کالبذياشگان کلیدی  
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 هقذهه

تطای ٔؿّٕیٗ رٟت ؾؼازت ز٘یٛی ٚاذطٚی آ٘اٖ اؾت.آیاتی اظ لطآٖ وطیٓ تٝ أط  لطآٖ وطیٓ ٔٙثغ زؾتٛضاتی

ذا٘ٝ ؾاظی ٚٔىاٖ یاتی ٔؼٕاضی اقاضٜ زاضز.ٔفاز ایٗ آیات، پیكیٙٝ السأات ٔؼٕاضی ٚعطاحی تطاؾاؼ الّیٓ،اظ 

-AL-samhudi,vol2.pp757) ٚتاضید قٟطؾاظی اؾالٔی،  زض ٔسیٙٝ ؾٛی حضطت ضؾَٛ ٔىطْ اؾالْ

734) 

ایٗ ؾٛاَ ضا ٔغطح ؾاذت وٝ آیا اؾالْ زض تغٗ ذٛیف زؾتٛضاتی زضتاضٜ ٔؼٕاضی ذا٘ٝ تطاؾاؼ الّیٓ ٔٛضز 

 تطضؾی لطاض زازٜ اؾت یا ذیط؟

زض رٟاٖ اؾالْ تا فانّٝ ٌطفتٗ اظ ضیكٝ ٞای انیُ تا تٛرٝ تٝ ایٗ وٝ عطاحی ٞای ٔؼٕاضی  أطٚظی 

زیٍط ٕ٘اٞای قٟطی اؾالٔی ٘یؿت.تٝ تیاٖ ذٛز،ٔتاحط فطًٞٙ ٚٔؼٕاضی غطب قسٜ اؾت تا حسی وٝ 

زیٍط،ٔؼٕاضی أٛظی ٚ زض حاَ حاضط اٍِٛتطزاضی اظ ٔؼٕاضی ٔسضٖ،تا تٝ ٔایٝ ی تٛٔی اؾت ٕٚ٘ی تٛاٖ آٖ ضا 

ٔتٙاظط تا ٞٛیت اؾالٔی وؿا٘ی وٝ زض آٖ ٔؼیكت ذٛز ازأٝ ٔی زٞٙس زا٘ؿت.تٙاتطایٗ ؾٛاَ فٛق إٞیتی 

 زٚ چٙساٖ ٔی یاتس.

پػٚٞف ،ٔغاِؼات تط ضٚی ٔٙاتغ ٔرتّف اػٓ اظ آیات،تفاؾیط لطآٖ،احازیج ٚ ضٚایات،اذثاض  زض اتتسای ایٗ

تٝ ٔمِٛٝ ٔؼٕاضی ٚذا٘ٝ پطزاذتٝ ا٘س،ا٘زاْ ٚوتاتٟای تاضید،ٔتٖٛ ػطفا٘ی ٚ٘ٛقتٝ ٞا ٚٔىتٛتاتی اظ ایٗ زؾت وٝ 

تفاؾیط لطآٖ تٛزٜ ٚزض ٟ٘ایت تٛضیحات ٚ قسٜ اؾت.تا تٛرٝ تٝ ایٗ وٝ ٔحتٛای ٔغاِؼات ٚاتؿتٝ تٝ ٔتٗ

اؾت،ٔتٗ لطآٖ تٝ ػٙٛاٖ ٔتٗ انّی ٚاؾاؾی ایٗ ٔماِٝ ا٘تراب قسٜ اؾت.الظْ تٝ شوط اؾت پػٚٞٙسٜ ذٛز ضا 

اظ تفاؾیط ٚضٚایات تی ٘یاظ ٕ٘ی زا٘س.تفاؾیط ٔؼتثط ٚاحازیج،تٛضیحاتی تا اضظـ زض اضتثاط تا پاؾد ٌٛیی 

قس ٚ زض ٔٛضز ٔؿائُ ٚٔثاحج ٕٞچٖٛ تط٘أٝ ضیعی ٚ تؿیاضی اظ ٔغاِة تٛز ٚ اظ عطفی تٝ ٔتٖٛ لطآٖ اضراع 

 عطاحی زض آیات رؿتزٛ ٚا٘زاْ قس.

 بیاى هساله

یىی اظ ٔثاحج ٟٔٓ زض ٔؼٕاضی ٔا ٔی تاقس وٝ وٕتط تٝ آٖ  (29-27، ٘ٛض:500، ٘ؿاء:49)آَ ػٕطاٖ:ذا٘ٝ

لطاض ٌطفتٝ اؾت. ٘یاظ تٝ زض زا٘كىسٜ ٞای ٔؼٕاضی ایٗ ٔثحج وٕتط ٔٛضز تطضؾی  پطزاذتٝ قسٜ اؾت.ٔتاؾفا٘ٝ

ذا٘ٝ زض ایٗ ظٔاٖ ذیّی احؿاؼ ٔی قٛز ٚٔی تایؿت تا قٙاذت ٔؼٕاضی ٌصقتٝ ٚتغثیك آٖ تا ٔؼٕاضی 

وٝ أطٚظٜ یه انغالح اؾت زض ٌصقتٝ تٝ اتاق اعالق ٔی قسٜ  2ٔؼانط ایٗ ٘یاظ ضا تطعطف وطز.ٚاغٜ ذا٘ٝ
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اغٜ ی ؾطا تٝ رای وّٕٝ ی ذا٘ٝ زض انغالح أطٚظ آٖ ٘أیسٜ ا٘س ٚ اظ 3ٚاؾت،اتاق ضا ٚؾتاخ یا ٌؿتاخ یا ٚحاق

اؾتفازٜ ٔی وطز٘س.زض رٙٛب ایطاٖ انغالح )ذا٘ٝ ؾطا تٝ ٔؼٙی ؾطایی تا اتاق اؾت( ٔطؾْٛ تٛزٜ 

 (532،ل(5387))پیط٘یا،وطیٓاؾت.

ازیاٖ،ا٘سیكٝ ٞاٚٔىاتة فىطی،ٔفاٞیٓ ٚ ضاٜ حُ ٞای ٔرتّفی رٟت تثییٗ ٔؿاِٝ ٔحُ ؾىٛ٘ت تیاٖ زاقتٝ 

ا٘س.اؾالْ ٘یع تٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ازیاٖ آؾٕا٘ی تٝ ایٗ ٔٛضٛع تٛرٝ ٚیػٜ ای زاقتٝ اؾت.تطضؾی ٞای تاضیری 

٘كاٖ ٔی زٞس،ٔؿّٕیٗ زض أط ذا٘ٝ ؾاظی تطاؾاؼ ٔضأیٗ قطػی،اٞتٕاْ زاقتٝ 

 (52،ل5387ٔطتضی،ذا٘ی،ا٘س.)

ٛع زٚتاضٜ تٝ ٔتٗ اؾالْ،لطآٖ ٔؼٕاضی اؾالٔی ضیكٝ ٞای ذٛز ضا زض ٔتٗ انّی اؾالْ پیسا ٔی وٙس ٚتا ضر

ٚضٚایات ٔی تٛاٖ انِٛی ضا یافت وٝ تا اتىا تٝ آٖ،ٔؼٕاضی فضاٞای ذا٘ٝ ضا تاظ٘ٛیؿی ٕ٘ٛز.یافتٗ چاضچٛب ٚتاظ 

ٝ،ٞسف ٔٛضز تطضؾی ایٗ پػٚٞف ٔی ذا٘ ٔؼٕاضی تیٙی زض انَٛ عطاحی ٚضیكٝ ٞا ٚالّیٓ ٚػٛأُ ٔٛحط تط

 تاقس.

 ادبیات هوضوع 

اظ لسیٓ االیاْ زض ٘عز ایطا٘یاٖ تٝ عٛض ذال ٚؾایط لْٛ ٞا اضظقی ذال زاقتٝ ا٘س.تٝ نٛضتی  4ػٙانط الّیٕی

وٝ حتی ٌاٞی ؾٕثَٛ تٛحیس ٞط لْٛ ٔی قسٜ ا٘س.زیٗ اؾالْ ٍ٘طقی وأُ تٝ تٕأی ٔؿائُ فٛق زاقتٝ 

آفطیٙف  ٚعثیؼت ظا ٘یع اظ ٘كا٘ٝ ٞای حىٕت ذساٚ٘س تٝ قٕاض ٔی آٚضز.لطآٖ وطیٓ ٔی فطٔایس:ٔؿّٕا زض

 (590)آَ ػٕطاٖ،آیٝ .5آؾٕاٖ ٞا ٚظٔیٗ ٚزض پی یىسیٍط آٔسٖ قة ٚضٚظ تطای ذطزٔٙساٖ ٘كا٘ٝ ٞایی اؾت

 اهویت انتخاب هوضوع

ػٙایت تٝ ایٗ وٝ ٔؼٕاضی ٚقٟطؾاظی وٝ زض وكٛض ٔا زض حاَ قىُ ٌیطی ٚ یا قىُ ٌطفتٝ تٝ زٚض اظ ٔثا٘ی 

ٔٛضٛع تاػج اٍِٛتطزاضی وأُ اظ ٔؼٕاضی ٚقٟطؾاظی ٚانَٛ ٔؼٕاضی ٚقٟطؾاظی اؾالٔی ٔی تاقس وٝ ایٗ 

وكٛضٞای غطتی قسٜ اؾت وٝ ٔی تٛاٖ اظ ٔثا٘ی ٞای عطاحی تٝ فضاؾاظی غاپٙی تطاؾاؼ ٔثا٘ی فًٙ قٛیی 

ٚیا ضٚـ ٞای عطاحی غطتی ٔا٘ٙس انَٛ ٔؼٕاضی ٔسضٖ ٘اْ تطز.اظ ایٗ ضٚ تٝ ٔطٚض ظٔاٖ،قٟطٞا اظ ٞٛیت 

ٔحتٛایی تیٍا٘ٝ ٔی یاتٙس.ایٗ ٔٛضٛع وٝ ٔؼٕاضی یه ٔمِٛٝ ی فطٍٞٙی  اؾالٔی تٟی قسٜ ٚواِثس ٔحتٛایی

                                                           
6
 وث ق وَژه ی ُفکی ب  ُعنی َُ ق ُی ب شُ.- 

4
 عٌاصز چْارگاًِ- 

5
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.یه أط اؾت ٚ ٞط رأؼٝ تطاؾاؼ فطًٞٙ ٚ٘یاظ رأؼٝ تٝ عطاحی ٞایی وٝ زض ضاتغٝ تا فطًٞٙ ٚالّیٓ اؾت

 (5،ل(5387))احٕسی،یساِٝ .6ضطٚضی اؾت وٝ ٔؼٕاضاٖ ٘ثایس تٝ آٖ تی تٛرٝ تاقٙس

ذّك قطایظ ٔحیغی ضاحت ٚٔغّٛب ظ٘سٌی ٚتأیٗ أٙیت ؾاوٙیٗ تٙا اظ ٌع٘س قطایظ ٘أؿاػس ٔحیغی 

ٚرٛی اظ انَٛ الیٙفه ٔؼٕاضی ٚؾاذتٕاٖ تٝ قٕاض ٔی ضٚز.ایٗ انَٛ اظ ظٔا٘ی وٝ ا٘ؿاٖ اِٚیٝ رٟت زض 

ضٚزٞای تعضي تٕسٖ أاٖ ٔا٘سٖ اظ قطایظ ٘أؿاػس ٔحیظ تٝ غاض پٙاٜ تطزٜ ٚیا تا ؾاذتٗ ؾط پٙاٜ زض وٙاض 

ضا آفطیسٜ تا تٝ أطٚظ وٝ تٝ ز٘ثاَ ذّك ٔؼٕاضی ٔتٙاؾة تا قطایظ شوط قسٜ ٚ٘یع الّیٓ تٛزٜ  ٞای وٟٗ 

  (5389)أیسٚاض،وٕاَاؾت.

 

 ػلل وضرورت انجام تحقیق

تاحیطات فطًٞٙ غطتی ٚقطلی تطتٕأی اتؼاز ظ٘سٌی ٔؿّٕیٗ زض رطیاٖ اؾت ٚتٝ تسضیذ أت اؾالٔی ضا تا 

فطٍٞٙی وٝ تا آٖ تٙاؾة ٘ساض٘س ػزیٗ ٔی وٙس ٚ تفىط ذّك تٙاٞایی وٝ ٔتٙاؾة تا قطایظ الّیٕی ٚفطٍٞٙی 

،واِثسی اظ زیسٌاٜ اؾالٔی رأؼٝ اؾت ضا وٓ ضً٘ ٔی وٙس.اظ ایٗ ضٚ تطای ٔحمك، تیاٖ ٔؼٕاضی ٞای ٔؼٙایی

ٔٙغثك تا ٔتٗ لطآٖ،تفاؾیط آٖ ٚاحازیج ضطٚضت ٔی یاتس.ؾٙزف ٔؼیاضٞا زض ذا٘ٝ ٞای ٔٙاعك ٌطْ ٚذكه 

ٕٞا٘غٛض وٝ لطآٖ ٔی فطٔایس:ٕٞا٘ا لطآٖ،ذّك ضا تٝ ایطاٖ،تٝ ػٙٛاٖ تطضؾی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚالؼی ٚػیٙی ضطٚضی اؾت.

 (9.)تستط،آی7ٝاؾتٛاضتطیٗ ضاٜ ٞا ٞسایت ٔی وٙس

 

لورو تحقیقق  

ایٗ تحمیك،تٛرٝ ذٛز ضا تط لطآٖ لطاض زازٜ اؾت ٚاظ ٘ظط ٘ٛع ٔؼٕاضی،ذا٘ٝ ضا اظ ٔیاٖ اتٙیٝ ٞا ٚؾىٛ٘ت ٌاٜ ٞا 

آٖ ضا تٝ ػٙٛاٖ ٔٙثغ انّی ٚاحازیج ضا تٝ ػٙٛاٖ ٔٙاتغ ا٘تراب ٕ٘ٛزٜ اؾت.اظ ایٗ ضٚ ٔتٗ لطآٖ ٚتفاؾیط 

ٌطْ ٚذكه ایطاٖ ضا تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی ٔٛضز ٚاتؿتٝ ٔٛضز تطضؾی لطاض ٔی زٞس.ٔؼٕاضی ذا٘ٝ ٔٙاعك 

 تحج زض ٔمایؿٝ ٔتٗ ٚػیٙیت،حٛظٜ ی الّیٕی پػٚٞف ضا ٔكرم ٔی وٙس.
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م -  يذ َذقوذ ي هن َنلَُّ  َن َّ هَِ ََقُفآ  يذَُي 



  معمارایران سراسری اوجمه های صىفی مهىدسان کاوًن

 همایش بیه المللی معماری،عمران ي شهرسازی در هسارٌ سًم

 49ماٌ  تیر -تهران 

 

 ػلل انتخاب هوضوع

 تاضیری تٛزٖ -5

 ؾآِ ٔا٘سٖ -2

 ٔٛضز ٔغاِؼٝ لطاض ٌطفتٝ قسٖ -3

 لطاضٌیطی زض تافت اضظقٕٙس -4

 ٔؿاحت وافی -5

 ٔتٙاؾة تٛزٖ ذا٘ٝ ٞا -6

 تٛزٖ ٔساضن ٔؼٕاضیوأُ  -7

 

 اهذاف تحقیق

 تطضؾی ٔؼٕاضی ذا٘ٝ ٞای ٔٙاعك ٌطْ ٚذكه تا تٛرٝ تٝ تاحیطات الّیٓ-5

 تطضؾی ٔؿاِٝ ؾىٛ٘ت زض تاضید ذا٘ٝ ؾاظی اؾالْ -2

 تطضؾی ٔؼیاضٞای ذا٘ٝ اظ زیسٌاٜ اؾالٔی زض حٛظٜ الّیٕی زض ٔٙاعك ٌطْ ٚذكه -3

 ٚزضن چٍٍٛ٘ی تاحیطٌصاضی آٖ تط ٔمِٛٝ ٔؼٕاضی )واِثس(فٟٓ فطًٞٙ اؾالٔی،چكٓ ا٘ساظ آٖ)ٔحتٛا(  -4

 

 سواالت تحقیق

 چیؿت؟ تاحیط الّیٓ تط ٔؼٕاضی -5

 تاحیط الّیٓ ٌطْ ٚذكه تط ٔؼٕاضی ذا٘ٝ ٞای ایٗ ٔٙاعك چیؿت؟ -2

 ٔؼیاضٞای عطاحی زض اؾالْ وسأٙس؟ -3

 ٔؼیاضٞای عطاحی زض ٔٙاعك ٌطْ ٚذكه تطاؾاؼ ٔؼیاضٞای اؾالٔی وسأٙس؟ -4
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 همایش بیه المللی معماری،عمران ي شهرسازی در هسارٌ سًم
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 ٔؼیاضٞای اؾاؾی قٙاذت ٔؼٙا ٚواِثس ذا٘ٝ زض لطآٖ وسأٙس؟ -5

 

 فرضیه های تحقیق

 ٔثا٘ی ٘ظطی ذا٘ٝ اؾالٔی،تا تغییط ٔىاٖ ٚظٔاٖ حاتت اؾت.-5

 ٔثا٘ی ٘ظطی ٔؼٕاضی ذا٘ٝ اؾالٔی تط پایٝ ی ٔفاٞیٓ ٚحست،ػثازت ٚػساِت اؾتٛاض اؾت.-2

 قطایظ الّیٕی اؾت. یىی اظ تط٘أٝ تط٘أٝ ضیعی ٞای ذا٘ٝ اؾالٔی،تطاؾاؼ-3

 ْ ٚقىُ ؾاذتٕأٖثا٘ی ٘ظطی الّیٕی ٔٛحط زض فط-4

 ٔؼٕاضی ذا٘ٝ اؾالٔی،تط ضػایت حمٛق اِٟی ا٘ؿاٖ،حمٛق ٔازی ا٘ؿاٖ،ٚپیٛ٘س تا عثیؼت تاویس زاضز.-5

 

 روش انجام تحقیق

ٔؼٕاضی ذا٘ٝ زض لطآٖ ٚٔتٗ آٖ تكطیح وأّی زض ٔٛضز ٘حٜٛ قىُ ٌیطی یا ؾاذتٗ ٚزض ٘تیزٝ ٔؼٕاضی 

ٔٛرٛز ٘یؿت.آیات لطآٖ لاتُ تفؿیط تٛزٜ ٚتا تٛرٝ قاٖ ٘عَٚ آیات لطآ٘ی ٔٛضز تفؿیط ٚتكطیح لطاض ٔی 

ٌطفتٝ اؾت.تالـ ایٗ ٔماِٝ زض رٟت اضظیاتی ٚ تطضؾی آیات لطآ٘ی اظ عطیك ضٚـ ٔحتٛا اؾتفازٜ قس تا اظ ایٗ 

زٜ قٛز.ایٗ ٘ٛع تٟطٜ تطزٖ اظ ضٚـ اظ عطیك زض قٙاذت،تاٚیُ ٚتفؿیط وتاب ٔمسؼ یؼٙی لطآٖ تٟطٜ تط

 رٟاتی ؾٛزٔٙس اؾت:

 قٙاؾایی ِغات ٚنغالحات تٝ واض تطزٜ قسٜ زض آیات لطآٖ زض ٔٛضز ذا٘ٝ ٞا ٌٚٛ٘ٝ ٞای آٖ-5

 قٙاؾایی والْ یا ػثاضات ٔطتٛط تٝ ٔؼٕاضی ذا٘ٝ-2

 رٍش تحل٘ل ٍهحتَا دارإ چٌذ شزط است:
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8ػینی بودى-1  

زض تحّیُ ٔحتٛای آیات لطآٖ تالـ قسٜ اؾت تا ٔثاحج ویفی تٝ ػیٙی تثسیُ قٛز.تٝ ػثاضتی ٔتٙاظط تا ٞط 

ٔفْٟٛ،ػیٙیتی تطای اٖ پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ اٌط ٕٞاٖ ٔتٙی ضا وٝ ٔحمك زیٍطی تا تٝ واض تطزٖ ایٗ ضٚـ 

تزعیٝ ٚتحّیُ قسٜ ٚٔمِٛٝ ٙانطی پی تٍیطز تٝ ٘تایذ ٔكاتٟی زؾت ٔی یاتس.ِصا ٔتٗ ٔی تایس تٝ ٚاحس ٞا یا ػ

ٞای عثمٝ تٙسی،ٕٞچٙیٗ ٔؼیاضٞایی وٝ تطای اضظیاتی ٚ ٚاضؾی زض ٔتٗ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت،ؾٝ عٛض 

وأُ نطیح ٚٔكرم قٛز تا تطایٗ اؾاؼ زیٍطاٖ ٘یع تتٛا٘ٙس تٝ اؾترطاد ٚاحسٞای تزعیٝ ٚتحّیُ ٚعثمٝ 

 (5375ٙسض،ٔیؼاز،)اؾّ.تٙسی ٚٔؼیاضٌصاضی تٝ ٕٞاٖ ؾاٖ تٛفیك یاتٙس

 

هنظن بودى  -2  

تزعیٝ ٚتحّیُ ٔحتٛا ظٔا٘ی ا٘زاْ ٔی پصیطز وٝ تٕاْ آ٘چٝ زض ٔحتٛا تٝ ٔٛضٛع ٔٛضز تطضؾی ٔطتٛط ٔی 

قٛز،ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز.ٔحمك تٝ ا٘تراب ذٛز ذٛاٞا٘ٝ ػٙانطی وٝ تا ٘ظطیات ٚی ٔٙغثك اؾت،الساْ ٔی 

 تا ٚاحسٞای تحّیّی پیكیٗ ٞٓ پٛقا٘ی ٘ساضز.ٕ٘ایس.ِصا ٌاٜ زض اؾتٙثاط ٞا ٔٛاضزی اؾت وٝ 

 (5375)اؾّٙسض،ٔیؼاز،

 

اجتناب از اثر هاله-3  

ٞٓ چٙاٖ وٝ زض تحمیك ػّٕی ٘تیزٝ ٌیطی ٞا ٚلضاٚت ٞا تایس ٔثتٙی تط زازٜ ٞای حانُ اظ تحمیك 

زاٚضی تاقس،ضٚـ تحّیُ ٔحتٛا ٘یع اظ ایٗ أط ٔؿتخٙا ٘یؿت ٚتایس اظ ٞط ٌٛ٘ٝ اؾتٙثاط ٞای قرهی ٚچیف 

ٞای ذال ٔحمك زضتاضٜ ی ٔحتٛای تحمیك تٝ زٚض تاقس ٚفمظ تٝ ٔحتٛای آقىاض یا ٟ٘اٖ ٔتٗ ٚپیاْ،آٖ عٛض 

وٝ ٞؿت،تٛرٝ ٌطزز.ایٗ  انُ تٝ ٔؼٙای آٖ ٘یؿت وٝ زض تزعیٝ ٚتحّیُ ٔحتٛا اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ٘تیزٝ ٌیطی 

اظ ٔعایای انّی ایٗ ٌٛ٘ٝ وّی زضتاضٜ ی ٔحتٛای پٟٙاٖ پیاْ ٞای اضتثاعاتات نطف ٘ظط قٛز،تّىٝ یىی 

تحمیك آٖ اؾت وٝ رٙثٝ ٞای تهٛض ٘كس٘ی ٚٔرفی ٔحتٛا ضا ٘یع آقىاض ٕ٘ایس ٚ ایٗ أط ایزاب ٔی وٙس وٝ 

٘تیزٝ ٌیطی وّی زض ٔٛضز ٔحتٛای پٟٙاٖ ٚٔتٗ ٞا ٚیا پیاْ ٞای اضتثاعی تط ٔحتٛای ٔكٟٛز آٖ ٞا اؾتٛاض 

 ضٚاتظ ٚ٘ىات ٔٛضز تحج ضا عثمٝ تٙسی ٕ٘ٛزٜ اؾت.ٔٙافغ تفؿیطی ٔتؼسز،تاقس.ِصا پػٚٞٙسٜ تا تطضؾی 

 (5375)اؾّٙسض،ٔیؼاز،
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 -Objective 
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  هقذاری بودى-4

اظ ِحاػ تطضؾی ٔمساضی،ٞط ٔتٗ یا پیاْ تطویثی اظ ػٙانط تزعیٝ پصیط تٝ قٕاض ٔی ضٚز وٝ ٔی تٛاٖ  آٖ ٞا ضا 

ذهّت تاػج ٔی قٛز تٝ ٚاحسٞا ٚٔمساضٞای ذال عثمٝ تٙسی وطز ٚتا قیٜٛ آٔاضی ؾٙزیس ٚاضظیاتی وطز.ایٗ 

وٝ تزعیٝ ٚ تحّیُ ٔحتٛا تا ٔمیاؼ ٞای چٙس ٚزلیك لاتُ اضظیاتی قٛز ٚرایٍعیٗ رٙثٝ ٞای شٞٙی 

ٚاؾتٙثاعی ٚ تطضؾی ٞای ٘ظطی ٌطزز)وٝ تا ٔمیاؼ ٞای زلیك لاتُ اضظیاتی ٘یؿتٙس(.ایٗ ٚیػٌی،تزعیٝ 

تحج ٔٛاضزی تٝ ػٙٛاٖ ٚاحسٞای لاتُ ٚتحّیُ ضا اظ ٚظٖ ٚاػتثاض ذانی تطذٛضزاض ٔی ؾاظز.ِصا زض پایاٖ ٞط 

 (5375)اؾّٙسض،ٔیؼاز، اضظیاتی عطح ٌطزیسٜ اؾت.

تحّیّی ٚتا تىیٝ تط اؾٙاز ٔرتّف ٔطتثظ تا ٔؿاِٝ ذا٘ٝ زض ظٔیٙٝ ٔتٖٛ _تحمیك تطاؾاؼ ضٚـ تٛنیفی

اؾالٔی،لطآٖ ٚتفاؾیط تٙظیٓ قسٜ ٚاظ تطضؾی ٞای ٔیسا٘ی تا تٕطوع تط ٔؼٕاضی ذا٘ٝ ٔٙاعك ٌطْ ٚذكه 

ایطاٖ تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ قاٞس اؾتفازٜ قسٜ اؾت.زض ترف ٔاِؼات ٘ظطی ایٗ تحمیك اظ وتاب ٞا ٚ٘ٛقتاضٞای 

فاضؾی ٚالتیٗ ،پایاٖ ٘أٝ ٞای ٔطتثظ ٚتطضؾی ٞای تطذی اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔٛرٛز ٔؼٕاضی ٔٙاعك ٌطْ ٚذكه 

 ایطاٖ تٟطٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾت.

 

 جنبه جذیذ بودى بودى ونوآوری 

پیكیٙٝ وٟٙی زاض٘س.تفاؾیط ضا ٔی تٛاٖ اظ اِٚیٗ ایٗ ٔغاِؼات ٘اْ تطز.زض ایٗ پػٚٞف تالـ تط ٔغاِؼات لطآ٘ی 

ایٗ تٛزٜ تا ازغأی ٔٙاؾة زضضاتغٝ آیات لطآٖ تا تٛرٝ تٝ تفاؾیط ٚٔهساق ٞا تا ٔؼٕاضی تطلطاض قٛز وٝ تا 

 یٓ.تٛرٝ تٝ ایٗ تفاؾیط تٝ ٔغّٛب تطیٗ ٔؼٕاضی وٝ تطاؾاؼ اؾالْ اؾت، زؾت پیسا وٙ

 

 رونذ هطالؼات 

لطآٖ وتاتی اؾت تطای ا٘ؿاٖ تا تا قٙاذت آٖ تٝ تٕأی آٖ یؼٙی اظ ٔتٗ،وّٕات ٚحطٚف پا زض ػآِ ٔحؿٛؼ 

 (40،ل5375)ٔغٟطی،تٍصاضز ٚزضن ػآِ ٔزطزا٘ٝ تٝ ٔؼٙی ذّمت زؾت یاتس.

)ضاظی ،تیتا ، سْ.ذساٚ٘س ٔی فطٔایس:ٔٗ ٌٙزی پٟٙاٖ تٛزْ ٚٔی ذٛاؾتٓ قٙاذتٝ قْٛ،اظایٗ ضٚ رٟاٖ ضا آفطی

 (42،ل5378
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ٔالنسضا ایٗ ٔٛضٛع ضا تٝ ٌٛ٘ٝ ای زیٍط تیاٖ ٔی ٌٛیس:الظْ اؾت وٝ ا٘تٟای حٛازث تٝ حازحی تاقس وٝ 

 (94،ل5385.)قیطاظی،تیتا،ٔاٞیت یا حمیمت آٖ ػیٗ حسٚث ٚتزسز تاقس

ٚٔٙثغ ٔحىٕی ِصا لطآٖ،اٍِٛی انّی ظیؿت اؾالٔی زض رٛأغ ٔؿّٕاٖ اؾت.وتاتی وٝ آٔٛظٜ ٞای آٖ ٔطرغ 

ضا زض تٕأی ظٔثٙٝ ٞای ػّْٛ ٚٞٙط ٚظ٘سٌی ارتٕاػی پیف ضٚی ا٘ؿاٖ لطاض ٔی زٞس.تا ایٗ ظٔیٙٝ،ٍ٘اض٘سٜ تٝ 

یٗ تاضٜ ٔغطح ٚ زؾتٝ تٙسی ٔی ایٗ وتاب ضرٛع زائٓ زاضز ٚتا تطضؾی آیات ٚتفاؾیط آٖ اقاضاتی لطآ٘ی زض ا

 وٙس.
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 نتیجه گیری 

.ٞط ؾاذتٕاٖ تا 9زض ٔٙاعك ٌطْ ٚذكه تٟتط اؾت ؾاذتٕاٖ ٞا تٝ نٛضت ٔطتغ ٚزض چٙس عثمٝ ؾاذتٝ قٛ٘س

تازٞای  ٚضٚز زاقتٗ حیاط ٚ٘یع زضذتاٖ تا اضتفاع ٘ؿثتا تّٙس وٝ ٔی تٛا٘س ضاٞىاض ٔٙاؾثی تطای رٌّٛیطی اظ

اؾتفازٜ وٙیٓ وٝ ٔماٚٔت آٖ ٞا زض  50ٟتطیٗ حاِت ٕٔىٗ ایٗ اؾت وٝ اظ ٔهاِحیٌطْ ٚذكه تاقس.زض ٕ٘ا ت

ٔماتُ ٌطٔای تاتؿتاٖ ٚؾطٔای ظٔؿتاٖ تیف تطیٗ واضایی ضا زاضز ٚ تتٛا٘س ا٘طغی ضا زض ؾاذتٕاٖ ٍ٘ٝ 

ٚضٚز زاضز.ؾاذتٕاٖ ٞا زض ایٗ ٔٙاعك تایس زاضای زٚ ٚیػٌی یا ػّٕىطز تاقٙس:ؾاذتٕاٖ یا تٙا تا حس أىاٖ اظ 

٘ٛض ذٛضقیس تٝ فضای زاذّی ٕٔا٘ؼت وٙس ٚزض فهُ ؾطٔا ا٘طغی ذٛضقیسی ضا تٝ نٛضت عثیؼی ٚاضز فضای 

ٔتط،قٗ ٌٚطز ٚغثاض  50زاذّی تطای ٌطْ وطزٖ فضای زاذّی فطاٞٓ آٚضز.تا تٛرٝ تٝ ایٗ وٝ زض اضتفاع تیف اظ 

ٗ ٔمساض ٌطز ٚغثاض تٝ زاذُ ٔٛرٛز زض ٞٛا تٝ قست واٞف ٔی یاتس،ِصا تطای رٌّٛیطی یا ٚضٚز وٕتطی

 ؾاذتٕاٖ ٞا،تٙا وطزٖ پیّٛت ٔی تاقس.تا تٛرٝ تٝ حطوت ذٛضقیس ٚرٟت اؾتفازٜ تٟیٙٝ اظ ا٘طغی ٌطٔایی

ذٛضقیس زض فهُ ٞای ٔرتّف ٔی تٛاٖ رٟت ٌیطی ٔٙاؾة ضا تطای ؾاذتٕاٖ ٞا ا٘تراب ٕ٘ٛز.تطای واٞف 

 ؼاز وٛچه یىی اظ تٟتطیٗ ضاٞىاضٞا ٔی تاقس.   ٟٛیٝ ٔٙاؾة،ا٘تراب پٙزطٜ ٞا زض اترصب حطاضت ٚأىاٖ ت
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 دل٘ل اًتخاب فزم هزبع بزإ خاًِ کعبِ اٗي چْار کلوِ هٖ باشذ:_فزم  ٍشکل بٌا بزإ هثال خاًِ کعبِ - 

 سبحاى اللَِّ ٍ الحوذ للَِّ ٍ ال الِ اال اللَِّ ٍ اللَِّ اکبز   
11

 ٍَأٍَِحَى رَبُّکَ إِلَى الٌَّحِلِ أَىِ اتَّخِذِٕ هِيَ الْجِبَالِ بَُُ٘تًا ٍَهِيَ الشَّجَزِ ٍَهِوَّا َٗعِزِشَُىَ _68آِٗ-ًحل- 



  معمارایران سراسری اوجمه های صىفی مهىدسان کاوًن

 همایش بیه المللی معماری،عمران ي شهرسازی در هسارٌ سًم

 49ماٌ  تیر -تهران 

 

 هنابغ

  پیط٘یا،وطیٓ،ٔؼٕاضی ایطا٘ی،تسٚیٗ غالٔحؿیٗ ٔؼٕاضیاٖ،تٟطاٖ:زا٘كٍاٜ ػّٓ ٚنٙؼت

 532،ل5387ایطاٖ،

 ،5389أیسٚاض،وٕاَ،تطضؾی تاحیطات الّیٕی تط ٔؼٕاضی تٛٔی  

 ،ْ5387احٕسی،یساِٝ،ٔؼٕاضی،تٕسٖ یا فطًٞٙ اظ ٘ظط اؾال 

 ،5389نثایی ٟٔط،ٟٔسیٝ،تطضؾی تغییطات الّیٕی قٟط یعز زض ضاتغٝ تا تٛؾؼٝ قٟطی ٚٔٙغمٝ ای 

 ،ٖ5392ٟٔطی،ٔٙا،تٟطٜ ٚضی اظ ػٙانط الّیٕی زض ٔؼٕاضی تٛٔی ایطا 

 ،5392ٚحیك،تٟعاز،چٟاضچٛب انَٛ ٔؼٕاضی ذا٘ٝ،زا٘كىسٜ ٞٙط ٚٔؼٕاضی 

 ،40،ل5375ٔغٟطی 

 ،5375اؾّٙسض،ٔیؼاز 

 ،52،ل5387ذا٘ی،ٔطتضی 

 ٝ590آَ ػٕطاٖ،آی 

  ، 42،ل5378ضاظی ،تیتا 

 ،94،ل5385قیطاظی،تیتا  

  ، ُ80٘ح  

  ، 34احعاب  

  ، 36٘ٛض 

 لطآٖ وطیٓ ، تطرٕٝ ٟٔسی اِٟی لٕكٝ ای 
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