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  مقدمٍ

تش اساس حىٕت ٘ظشی ٚ ػّٕی اسالْ، ٔسّٕا٘اٖ تایذ دس وّیٝ ضٖٛٚ ٔادی ٚ ٔؼٙٛی ص٘ذٌی خٛد ٞٛیت ٔتٙاسة تا فشًٞٙ ٚ 

آیات ٚ سٚایات ٔتؼذدی تشای ِضْٚ تحمك ضشیؼت اسالْ داضتٝ ٚ داسای ٔشصتٙذی ٔطخػی تا سایش ٔىاتة فىشی ٚ ػّٕی تاضٙذ. 

٘مُ ضذٜ است.ِزا اص ٔٙظش « ػذْ تطثٝ ٔسّٕیٗ تٝ پیشٚاٖ سایش ٔىاتة » یٝ ی اغُ ٞٛیت اسالٔی دس آثاس ٚ افىاس ٔسّٕا٘اٖ تش پا

اسالٔی، ٔؼٕاسی ٔسّٕا٘اٖ ٘یض ٕٞا٘ٙذ سایش ٚجٜٛ حیات ٔادی ٚ غیش ٔادی آ٘اٖ، تایذ داسای چاسچٛب ٔطخػی تاضذ وٝ ٔتٕؿٗ 

یىی اص ٔثاحث ٔشتثف تا فّسفٝ ٞٙش وٝ دس . تثییٗ ٌشددٞٛیت اسالٔی تاضذ ٚ تاِتثغ ؾشٚست داسد تا ٚجٜٛ ٔختّف ایٗ چاسچٛب 

ساَ ٞای اخیش تا حذ صیادی سٚی آٖ اتفاق ٘ظش ضذٜ است، تطاتٝ ٞای تیٗ دٚ حٛصٜ ی دیٗ ٚ ٞٙش ایٗ ٘ىتٝ است وٝ ٞش دٚ حٛصٜ، 

تشخی اص ا٘ذیطٕٙذاٖ اػتماد داس٘ذ وٝ آثاس ٔؼٕاسی ایٗ ٔىاتة حاغُ فشآیٙذی است وٝ دس ٘تیجٝ ی  اِی ٞستٙذ.ؼ٘اظش تٝ أشی ٔت

جشتٝ ایشا٘یاٖ تٝ ػاِی تشیٗ ضىُ ٕٔىٗ دس ػشغٝ ی ظٟٛس ٔتجّی آٖ ا٘ذیطٝ ٞای اسالٔی .ٚ تٝ خػٛظ ضیؼی دس تستش ساَ ٞا ت

ثاس ٞٙشی ٚ ٔؼٕاسی دٚسٜ ی اسالٔی داضتٝ ٚ تاویذ داس٘ذ وٝ  فشْ ٚ ٌشدیذ. دس ٔماتُ تشخی دیٍش اػتماد تٝ تفىیه وأُ اسالْ اص آ

واِثذ ٔؼٕاسی اسالٔی ٘تیجٝ ی لٛا٘یٗ فیضیىی، خػٛغیات الّیٕی، آداب ٚ سسْٛ ٚ واسوشد ٞای فیضیىی تٙاٞای ٔشتٛـ تٝ آٖ 

٘ذاسد ٚ تٟٙا ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ  ٔی ٚ اػتمادات اسالٔی ٚجٛدتٝ صػٓ ایٗ دستٝ اص ٔتفىشاٖ، ٞیچ ساتكٝ ای ٔیاٖ ٞٙش اسال ٞاست

اساٖ وطٛسٞای اسالٔی است. دس تحث ٔؼٕاسی ٚ ضٟشساصی اسالٔی ٕٞٛاسٜ ٔؼٕاسی اسالٔی تشآیٙذ وٛضص ٞای ٕٞٝ جا٘ثٝ ٔؼٕ

وّی یه ٔسىٗ ٔكّٛب تایذ  ستٛجٝ تٝ ٔسىٗ تٝ ػٙٛاٖ ٔأٗ ا٘ساٖ لاتُ تٛجٝ ٚ تشسسی ٔی تاضذ. دستاسٜ خػٛغیاتی وٝ تٝ قٛ
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تٝ  ٔسىٗ ٚایاتی اص أأاٖ ٔؼػْٛ دس دست است وٝ تا ٔٛضىافی آٟ٘ا ٔی تٛاٖ آٔٛصٜ ٞای اسصضٕٙذ تشای واس ٔؼٕاسیداضتٝ تاضذ س

 دست آٚسد تا ػٙاغش ٞٛیت ساص ٔؼٕاسی اسالٔی دس جای جای آٖ تجّی یاتٙذ.

 ًَیت

سا آضىاس  پذیذٜٚجٛد ٚ ٔاٞیت ٔی تٛاٖ ٌفت ٞٛیت دس ٔجٕٛع  سا پزیشفتٝ تاضیٓ؛« ٔاٞیت»ٚ « ٚجٛد»اٌش دٚ ػٙػش اغّی یؼٙی  "

ٗ ٚ ٔحتٛایی است وٝ دس فشاٌیشتشیٗ حاِت ٔی قتش تخص واِثذی داسای تا ٞٛیت چٝ خٛدآٌاٜ تاضذ ٚ چٝ ٘اخٛدآٌاٜ ػالٜٚ .وٙذٔی 

ییش پزیشی غت  ساٖ یا  اػتثاسی ٚاغاِت آٖ ٞا دس وٕاَ راتی ا٘ ٖضایتٛاٖ آٖ سا دس ضص سدٜ تؼشیف ٕ٘ٛد. ایٗ سدٜ تٙذی تش اساس ٔ

 [1] " آٖ است.

شاٖ ٞٛیت دس حتش اساس ٞذفٕٙذی ٚاحذ سٕٖٞٙٛ ٔی ساصد. ٔتماتالً ت اٞٛیت دس ٔؼٕاسی ٔا سا تٝ جا٘ة ٕٞاٍٞٙی واِثذ ٚ ٔحتٛ "

اسواٖ ٔثٙایی ٞٛیت ٔی تٛاٖ غٛست  تد غٛسی تا الیٝ ٞای ٔحتٛایی دس فؿایی فالذ ٞذفٕٙذی ٚ ٌسسااتؼٔؼٕاسی سا دس ٘اساصٌاسی 

 [1] " ٌشفت.

سرچطمٍ َای ًَیت اسالمی در آثار معماری یاسىبازض  

یاص است وٝ سشچطٕٝ ٞایی وٝ پذیذ آٚس٘ذٜ ایٗ ٞٛیت ٞستٙذ، تشسسی ٚ ٘تشای تاصضٙاسی ٞٛیت اسالٔی دس ٔػادیك ٔؼٕاسی  "

تاضٙذ.سشچطٕٝ ٞای ٞٛیت اسالٔی دس ٔٛاسد صیش ٔكشح ٔی تحّیُ ضٛ٘ذ.   

ذٌی ٍ٘ی ٞا دستاسٜ فؿای صیستٞا ٚ ضا یٍتات لشآٖ ٚ سٚاتات ٔؼػٛٔاٖ )ع( وٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔستمیٓ یا غیش ٔستمیٓ تٝ تایسیآ -1

اسش ٞا ٚ تٛغیٝ ٞایی وٝ دس ایٗ تاسٜ ضذٜ است.اضاسٜ داس٘ذ ٚ سف  

آثاسی وٝ تٛسف ٔؼػٛٔاٖ )ع( ساختٝ ضذٜ یا ٔٛسد پزیشش آٖ ٞا تٛدٜ ا٘ذ. -2  

تشداضت ٞا ٚ تفسیش ٞایی وٝ دا٘طٕٙذاٖ ٚ ٞٙشٔٙذاٖ دس جأؼٝ اسالٔی اص ایٗ آٔٛصٜ ٞا داضتٝ ا٘ذ. ایٗ تشداضت ٞا تٝ ٌٛ٘ٝ ای  -3

 ٌستشدٜ دس ٕٞغ حٛصٜ ٞای حىٕت دس تشٌیش٘ذٜ فمٝ، والْ، ػشفاٖ ٚ ادتیات ٚ حٛصٜ ٞای ٚاتستٝ ٕ٘ٛد یافتٝ است .

تٕذت اسالٔی ضٕشدٜ ٔی ضٛ٘ذ، تحّیُ واِثذی ٚ فؿایی ٚ ٔفٟٛٔی آٟ٘ا.آثاس ٚ ساخٕٙات ٞای تشجستٝ وٝ دستاٚسد  -4  

دا٘طٕٙذاٖ ٔسّٕاٖ دس صٔیٙٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ پایٝ ٚ واستشدی ٚاتستٝ تٝ ضٟشساصی ٚ ٔؼٕاسی. ٘ٛضتٝ ٞای تاصٔا٘ذٜ اص -5  

ٔٝ، دیٛاٖ ضؼش ٚ ... ٔا٘ٙذ: یاد٘ا ٞایی تٝ دست ٔی دٞٙذ.٘ٛضتٝ ٞایی وٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ای دستاسٜ ساختٕاٖ ٞا ٚ ٔؼٕاسی ٚ ... آٌاٞی  -6

."[1]  

 مُم تریه اصًل در معماری ديران اسالمی

ٔؼٕاسی اسالٔی داسای ضاخػٝ ٞای ٔتفاٚتی است وٝ آٖ سا اص سثه ٚ سیاق ٞای دیٍش ٔؼٕاسی ٞا جذا ٔی ساصد. دس تشسسی اغَٛ "

ٔكّٛتیت دس ٔؼٕاسی اسالٔی سا ٚ ٚیژٌی ٞای پایٝ ای ٔؼٕاسی اسالٔی ٔكاِؼات تسیاسی دس تیٗ ٔٙاتغ ٔٛجٛد ا٘جاْ پزیشفتٝ است. 

یف وشد: ٞٛیت تخطی تٝ فؿای ٔؼٕاسی دس ػیٗ استمای ویفیت ٞای ٔحیكی، تحمك اٞذاف ٔی تٛاٖ تٝ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّف تؼش
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ّٝ ٔشاتة فؿایی دس وٙاس استمالَ ساختاسی، فٙی ٚ واستشدی دس ػیٗ تحمك اٞذاف صیثایی ضٙاسا٘ٝ ٚ ٞٛیت ساص، سدٜ تٙذی ٚ سّس

ته ته فؿاٞا، حفاظت دسٖٚ اص ػٛأُ خاسجی ٔا٘ٙذ دصدی، ػٛأُ الّیٕی ٚ غیشٜ، تؼأُ ٔیاٖ ٔؼٕاسی ٚ قثیؼت ٚ تٟشٜ ٌیشی اص 

ك اغَٛ حاوٓ تش آٟ٘ا، تذاْٚ فؿایی ٚ استثاـ سیاَ ٔیاٖ آٖ ٞا ٚ تؼشیف چطٓ ا٘ذاصٞای ٔتٙٛع اص قشیك سػایت اغُ ضفافیت، تحم

پایذاسی دس ساختاس دس وٙاس تٟشٜ ٌیشی اص ٍ٘اسٜ ٞا، ٕ٘ادٞا، ٚ غیشٜ )ساصٌاسی ٔیاٖ ساصٜ، ٔؼٕاسی ٚ تضئیٙات(، پاسخٍٛیی تٝ ٘یاصٞای 

 [2] "ٔختّف ا٘ساٖ اػٓ اص واسوشدی، ٞٛیتی ٚ غیشٜ، تحمك ػّٕىشد دس وٙاس تحمك ٔؼٙا ٚ ... . 

سأاٖ دٞی  ػٙٛاٖ اغُ تٙیا٘ی ٚ آثاس ٞٙشی )ػذاِت ٔحٛسی( تٝٚ دس خّك )حمیمت ٔذاسی( اص ٔٙظش اسالٔی دس ٔثاحث ٘ظشی  "

، تایذ اٚالً ٔتٙاسة ٚ تٝ جا ٚ ٔٙكثك ؼت تٝ دست ا٘ساٖ ٞا ایجاد ٔی ضٛددٜ ٚ قثیا، صیشا آ٘چٝ وٝ دس ػآِ ٔاغَٛ پزیشفتٝ ضذٜ است

، دس ایجاد آثاس ٔؼٕاسی  صٔا٘ی ٚ ٔىا٘ی )تاسیخی ٚ جغشافیایی(تا ٘یاص ٞای ٔتٙٛع ٚ ٔتغیش ا٘ساٖ ٞا تاضذ . دٚٔاً ضشایف تسیاس ٔتفاٚت 

اغُ تٝ جا ٚ ٔتٙاسة تٛدٖ )ػذاِت ٔحٛسی(  .اتضأات ٔٛجٛد، تٛغیٝ ٚ تاویذ ٔی ٕ٘ایذٔؼٕاساٖ ٚالؼیت ٌشا ٚ اغَٛ ٌشا تٝ سغایت 

 " سشچطٕٝ سایش اغَٛ تّمی ٔی ضٛد.ٛجٝ تٛدٜ ٚ دس ٚالغ تد ٔٛستضسٌتشیٗ ٚ ٟٕٔتشیٗ اغّی است وٝ دس آثاس ٞٙشی دٚساٖ اسالٔی 

 (666، 1387)٘مشٜ واس، 

 

 ابر اصل عدالت محًری در خلق آثار معماری

اص ٔٙظش اسالٔی دس ٔثاحث ٘ظشی )حمیمت ٔذاسی(ٚ دس خّك آثاس ٞٙشی )ػذاِت ٔحٛسی( تٝ ػٙٛاٖ اغُ تٙیا٘ی ٚ سأاٖ دٞی سایش "

تایذ اٚالً ٔتٙاسة ٚ تٝ جا ٚ ٔٙكثك تا  قثیؼت تٝ دست ا٘ساٖ ٞا ایجاد ٔی ضٛد،اغَٛ پزیشفتٝ ضذٜ است. صیشا آ٘چٝ دس ػآِ ٔادٜ ٚ 

٘یاصٞای ٔتٙٛع ٚ ٔتغیش ا٘ساٖ ٞا تاضذ. دٚٔاً ضشایف تسیاس ٔتفاٚت صٔا٘ی ٚ ٔىا٘ی )تاسیخی ٚ جغشافیایی( دس ایجاد آثاس ٔؼٕاسی، 

 تاویذ ٔی ٕ٘ایذ. ٔؼٕاساٖ ٚالؼیت ٌشا، ٚ غَٛ ٌشا سا تٝ سػایت اِضأات ٔٛجٛد، تٛغیٝ ٚ

 اغُ تٝ جا ٚ ٔتٙاسة تٛدٖ )ػذاِت ٔحٛسی( تضسٌتشیٗ ٚ ٟٕٔتشیٗ اغّی است وٝ دس آثاس ٞٙشی دٚساٖ اسالٔی ٔٛسد تٛجٝ تٛدٜ

 سشچطٕٝ سایش اغِٛی است وٝ تٝ ضشح صیش ا٘ذ: دس ٚالغ  "است.

ص سٛی تسیاسی اص پژٚٞٙذٌاٖ ضٕشدٜ ضذٜ : ایٗ اغُ، تٙیادی تشیٗ اغُ دس ٞٙش ٚ ٔؼٕاسی سٙتی ااغُ سیش اص وثشت تٝ ٚحذت"

  [1] "است. ایٗ اغُ یادآٚس جٙثٝ ٞای ٔا تؼذ اِكثیؼی ٚ فّسفی ٔؼٕاسی است.

ایٗ اغُ ٍٞٙأی وٝ تٝ صتاٖ ٔؼٕاسی ٚ ضٟشساصی تشجٕٝ ٔی ضٛد ٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٚ ٔػادیك فؿایی  :اغُ ٔحٛس تٙذی فؿایی "

ذ تٙاسة، ٕٞىاسی ٚ پذیذ آٚسدٖ یه سأا٘ٝ اص ػٙاغش واِثذی ٚ فؿایی ٕ٘ٛداس ٔی واِثذی آضىاس ٔی ضٛد خٛد سا دس اغِٛی ٕٞا٘ٙ

 [1]"ساصد.

اص ٔفاٞیٓ ٔكشح دس ٔؼٕاسی ایشاٖ ٔشوضٌشایی ٔی تاضذ وٝ اسصیاتی ٞای ٔتفاٚتی اص آٖ غٛست ٌشفتٝ است. تشخی  اغُ ٔشوضٌشایی:"

فؿایی ٚ ٘ٛع ػّٕىشد  اص ا٘ذیطٕٙذاٖ تماسٖ سا الصٔٝ استٛاسی ٚ لٛاْ دس یه فشًٞٙ ٔی دا٘ٙذ. ٞستٝ ٞای فؿایی وٝ تش حسة دسجٝ

 [1]"آٖ ٞا دس ساختاس ٞٙذسی تٙا سأاٖ ٔی یاتٙذ.

ٝ ٞٓ دس اتشسأا٘ٝ جٟاٖ ٔی اغُ استمالَ فؿاٞا دس ػیٗ ٚحذت آٟ٘ا: ایٗ اغُ ٔتىی تٝ اغُ اسالالَ پذیذٜ ٞا دس ػیٗ ٚاتستٍی ت "

 [1] "تاضذ.
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اغُ سأاٖ تٙذی حشوت دس دسٖٚ فؿا )سیاِیت(: اص ٔفاٞیٓ ٟٔٓ ٔؼٕاسی سٙتی وٝ تٝ ٔؼٙای تخشن ٚ سیاِیت فؿایی ٔی تاضذ  "

ٔؼٕاسی ایشاٖ، فؿا ٞیچ ٚلت لاقؼیت ٔؼیٗ ٘ذاسد ٚ ایٟاْ پیچیذٜ آٖ تٝ ٔٙظٛس اسصش تخطی تٝ ٔٙظشٜ ای سات وٝ است. دس داخُ 

 [1] "دس لاِة ٔحذٚد غیش لاتُ تٛؾیح است.

دس ٔؼٕاسی ٞای دسٍٚ٘شا، ٕ٘ای تیشٚ٘ی تسیاس سادٜ اس واس ٔی ضٛد. تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تا : اغُ تمذْ دسٍٚ٘شایی ٚ تشٖٚ ٌشایی "

ٌزضتٗ اص ٌزسٌاٜ ٞای تیشٚ٘ی، ٞٛیت ٚیژٜ ٞش ساختٕاٖ تٝ آسا٘ی تاصضٙاختٝ ٕ٘ی ضٛد. أا دس ساختٕاٖ ٞای تشٍٚ٘شا، تٝ ٕ٘اٞای 

 [1] "تیشٚ٘ی تسیاس تٛجٝ ضذٜ ٚ دس آٖ ٞا پشداخت غٛست ٔی ٌیشد.

ٔؼٕاسی ٚ ضٟشساصی وأالً ٔتٙاسة  : ا٘تخاب ٚ واستشد ٞٙذسٝ دساغُ سیش اص ٞٙذسٝ آفالی دس ضٟش تٝ ٞٙذسٝ ا٘فسی دس ٔؼٕاسی "

 "ٚ ٕٞاًٞٙ تا ٘یاص ٞای ا٘ساٖ ٚ ٘ٛع ػّٕىشد ٚ ٘مطی است وٝ ایٗ ػٙػش ٔؼٕاسی ٚ ضٟشساصی دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ا٘ساٟ٘ا تؼٟذٜ داسد.

[1] 

دپشداصی سٚضٗ : دٚ ٔفْٟٛ ظاٞش ٚ تاقٗ اص ٔفاٞیٓ تٙیادی دس حىٕت اسالٔی ٔی تاضٙذ. ٔا دس تحث ٕ٘ااغُ سیش اص ظاٞش تٝ تاقٗ "

ساختیٓ وٝ دس سدٜ تٙذی ٔشاتة ٚجٛد چٍٛ٘ٝ ظاٞش، ٘طا٘ٝ ٚ ٕ٘اد تاقٗ ٔی ضٛد. دس تشجٕاٖ ٔؼٕاسی، ساصٔا٘ذٞی اجضا ٕٞٛاسٜ تا 

 [1] "سٚیىشد سیش وشدٖ اص ظاٞش پذیذٜ ٞا ٚ یادآٚس ضذٖ تاقٗ آٖ ٞا ٕٞٛاسٜ ٔی تاضذ.

تٛدٖ ٞٙش اسالٔی تاویذ داس٘ذ.تٝ ٌفتٝ آٖ ٞا پشٞیض اص تػٛیشساصی اص سٚی : تشخی اص ا٘ذیطٕٙذاٖ تش ا٘تضاػی اغُ ا٘تضاع ٌشایی "

 [1] "قثیؼت، تا آ٘ىٝ دس ٞٙش اسالٔی تٝ وّی ٔٙغ ٘طذٜ است، تٝ ٚیژٜ دس ٔساجذ.

ٜ(، ی ٞستٙذ، ٔا٘ٙذ: ٘طا٘ٝ ٌشایی لشاسدادی، ٕ٘ٛادٌشایی ضثیٝ ساصی ٚ تخّیػی)استیّیضوٝ داسای چٙذ دستٝ تٙذ :اغُ ٘طا٘ٝ ٌشایی "

 [1] "ٕ٘ادٌشایی ضىّی ٚ غٛسی ٚ ٘طا٘ٝ ٌشایی ٔحتٛایی ٚ ٔفٟٛٔی.

:  دس ایٗ ٔؼٕاسی تش خالف ٔؼٕاسی والسیه غشتی ٚ تٝ ٚیژٜ ٔؼٕاسی أشٚص آٖ ٞا اغاِت تا اغُ تشتشی فؿا تش تٛدٜ ساختٕاٖ"

٘سثت تا سكٛح داخّی فشْ ٞای  فؿای تٟی ٚ جایٍاٜ حؿٛس ٚ ػثٛس ا٘ساٖ است ٚ ٘ٝ تٛدٜ ٚ واِثذ ساختٕاٖ. فؿای ٔؼٕاسی دس

 [1] "ٔحیف اقشاف تش آٖ تٛغیف ٔی ضٛد ٚ ٘ٝ دس ٘سثت تا ضی ٔثثت لاتُ ِٕس.

: ضفافیت اص ٔفاٞیٕی است وٝ تشداضت ٞای ٘إٍٞٛ٘ی اص آٖ ٚجٛد داسد. تخی اٖ سا اص ٔفاٞیٓ جذیذ اغُ سأاٖ تٙذی چطٓ ا٘ذاص "

ساختٕایٝ ٞای تاصٜ تٝ ٔؼٕاسی ٚاسد ضذٜ ٚ اص ٟٕٔتشیٗ اغَٛ ٔؼٕاسی سٙتی ٔی  ٔؼٕاسی ٔی دا٘ٙذ وٝ تٝ یاسی فٙاٚسی ٞای جذیذ ٚ

 [1] " تاضذ.

: دس جٟت تحمك ایٗ اغُ تٙا ٞا ٚ ضٟش ٞا دس تاسیخ اسالٔی ؾٕٗ تشخٛسداسی اص تاغٟا ٚ اغُ تؼأُ ٔىُٕ ٔیاٖ ٔؼٕاسی ٚ قثیؼت "

ٕیطٝ تٕشوضٞا ٚ ٔحٛس ٞای اغّی تٙاٞا دس ٔحالت ضٟشٞا وٛضه ٞا ٚ حیاـ ٞای سشسثض ٚ آب ٞای سٚاٖ ٚ چطٕٝ ٞای جٛضاٖ، ٞ

 [1] " تش سٚی ػٙاغش ٚ ٔشاوضی است وٝ جٙثٝ ی لذسی ٚ ٔؼٙٛی ٚ ٔزٞثی داس٘ذ.

ای تٙیادی دس : اغُ وٕاَ ٌشایی ٚ تالش ٔستٕش دس جٟت سضذ ٚ فالح فشد ٚ جأؼٝ اص اسصش ٞاغُ سدٜ اٞذاف ویفی ٚ وٕی "

ٔؼٕاسی، ایٗ اغُ تٝ ٌٛ٘ٝ ػّٕىشدٌشایی ٕٞٝ ػٙاغش ٚ جضئیات ٚ فؿاٞا ٚ دٚسی اص تیٟٛدٌی جّٜٛ تشجٕٝ ی حىٕت اسالْ است. دس 

 [1] "ٔی وٙذ.
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ز يیصگی َای خاوٍ مطلًب در تاریخ معماریبرخی ا  

اسالْ ٔٛاسدی دس دست است وٝ آٔٛصٜ  ٗدستاسٜ ٚیژٌی ٞایی وٝ یه ٔسىٗ ٚ خا٘ٝ ٔكّٛب تایذ داضتٝ تاضذ اص ٌزضتٝ ٞای دی "

:تیاٖ ٔی ٌشدد صیش ٔی آیذ. تشخی اص آٖ ٞا دس  ی اسصضٕٙذ تشای واس ٔؼٕاسی تٝ دستٞای  

  .خا٘ٝ داضتٗ حشیٓ تٝ ٚ تٛغیٝ داضتٗ خا٘ٝ ٔٙاسة -

 ا٘ٝ. خٛغیٝ تٝ ٌضیٙص ٕٞسایٍاٖ پیص اص ٌضیٙص جای ت -

  فؿاٞای ػثٛسی ٚ ػٕٛٔی.پشٞیض اص ٞش ٘ٛع ٔشاحٕت ٕٞجٛاسی تیٗ خا٘ٝ ٞا ٚ   -

 ت ٌیشیتٛغیٝ ٞایی دس ٔٛسد ٚسؼت خا٘ٝ، استثاـ تا قثیؼت ٚ ٍٟ٘ذاسی تؼؿی اص حیٛا٘ات اّٞی دس خا٘ٝ، استغاع خا٘ٝ، جٟ  -

  خا٘ٝ، ٘ٛس دس خا٘ٝ، تضییٙات دس خا٘ٝ، استحىاْ ٚ ایٕٙی خا٘ٝ، سػایت تٟذاضت پاویضٌی ٚ تٛی خٛش دس خا٘ٝ.

  ٘یاص.ٚ تظاٞش ٚ اسشاف دس خا٘ٝ ساصی ٚ سػایت حذ اػتذاَ ٚ پشٞیض اص ٞش ٘ٛع خٛدٕ٘ایی  -

 ٛغیٝ تٝ صتیا ساصی ٚ صیثایی دٚستی.ت -

  ایی اص ٟٕٔا٘اٖ، ضست ٚضٛ ٚ حٕاْ.ؾشٚست ایجاد فؿاٞای ٔٙاسة تشای ػثادت، پزیش -

 .آتشیضٌاٜ ٚ دستطٛیی تٛدٖ چطٓ اص دٚس تٝ تٛغیٝ -

 دس( ٔػاِح) ساختٕایٝ تٛدٖ حالَ ِضْٚ خا٘ٝ، ٔثاسوی خا٘ٝ، تشوٓ، ٚ ضشف ٘ظیش خا٘ٝ، ٔؼٙٛی اتؼاد ٔٛسد دس ٞایی تٛغیٝ -

 .ساصی خا٘ٝ

 ا٘ساٖ آسأص تشای ضة ٚ ٕٞسش ٔتشادف خا٘ٝ لشآٖ، دس خػٛظ ایٗ دس ٚ تاضذ آسأصُ ٔح تایذ خا٘ٝ ایٙىٝ تٝ تٛغیٝ -

 خا٘ٝ ٚ سٚص ٔىُٕ ضة یؼٙی. است ضذٜ ٔؼشفی قثیؼت یا ٚ صٔیٗ سٚص، آٖ، ٔىُٕ ٚ ٔفاتُ ٘مكٝ دس ٚ است سذٜ ٔكشح

  .است ضذٜ خّك ٚ تیٙی پیص ا٘ساٖ تشای قثیؼت ٔىُٕ

 صیثا سشدسٞای ایجاد تا ٞا خا٘ٝ تٝ تخطیذٖ تطخع. غیشٜ ٚ ٞا ٟ٘ش ٚ ٞا ساٜ ٚ ػثٛسی فؿاٞای ذسٝٙٞ تا ٞا تذ٘ٝ آٚایی ٞٓ -

ؼذد ٚ ٔٙاسة ٔا٘ٙذ تتٙذی ٞای ٔجذا ساصی وأُ تا ٔفػُ  .خذا ٘اْ ٚ یاد تا ٞا آٖ تٝ تخطیذٖ صیٙت ٚ ٞا ا٘ذاص سایٝ ٚ

ٞش خا٘ٝ اص فؿای سشتاص ٚ قثیؼی حیاـ ٚ ٞٓ چٙیٗ  ٞطتی ٚ ساٞشٚ ٚ حیاـ تیشٚ٘ی ٚ تیٗ فؿای خاسجی ٚ حشیٓ داخُ.

تایذ تشخٛسداس تاضذ  فؿاٞای ٘یٕٝ تاص ٔا٘ٙذ ایٛاٖ ٞا ٚ فؿای سشتستٝ، تشای استفادٜ دس فػَٛ ٔختّف ٚ ساػات ٔختّف سٚص

تٟشٜ تشداسی وأُ اص ٔٛاٞة قثیؼی ٔا٘ٙذ آسٕاٖ، تاد، ٘ٛس خٛسضیذ ٚ  .ا٘جاْ ضٛد ادٜ اص تاسیسات قثیؼیفحذاوثش است تا

سشٔا تٝ ٌشٔا تٝ ٘حٛ ٔمتؿی تایذ دس خا٘ٝ تؼثیٝ ضذٜ تاضذ. ٕٞچٙیٗ استثاـ آصاد ٚ ٔستمُ تا قثیؼت )تشخٛسداسی اص آب ٚ 

س ٟٔٓ است. فؿاٞای وأالً خػٛغی ٚ خا٘ٛادٌی تایذ دٚس اص ٌیاٜ ٚ حیٛا٘ات اّٞی( دس فؿای خػٛغی خاٟ٘اص اغَٛ تسیا

 ٞش ٘ٛع ٔضاحٕت ٕٞجٛاسی تاضٙذ.

خٛاب ٚ ٔكاِؼٝ ٚ ػشغٝ تٙذی فؿاٞای ٔختّف داخّی، تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تشای ٕٞٝ افشاد ٞٓ أىاٖ فؿای وأالً خػٛغی  -

یی اص ٟٕٔاٖ سا ٕٞضٔاٖ تا وٕتشیٗ ػثادت سا دس وٙاس فؿای خا٘ٛادٌی اتاق ٘طیٕٗ ٚ تاصی تچٝ ٞا ٚ ٞٓ فؿای پزیشا
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ایجاد آسأص ٚ أٙیت ٚ سىٖٛ  ٔٙاسة دس ٔماتُ سایش فؿاٞای ضٟشی وٝ تٝ قٛس  ٔضاحٕت دس وٙاس ٞٓ فشاٞٓ ٔی ٕ٘ایذ.

 قثیؼی ضّٛؽ ٚ پش اصدحاْ است.

 

خا٘ٛادٌی دس  ٔحٛستٙذی ٚ اسصش ٌزاسی فؿاٞای داخّی تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٟٔٓ تشیٗ فؿاٞای خا٘ٝ ٔا٘ٙذ پزیشایی ٚ ٘طیٕٗ -

ٔحٛس اغّی ٚ سپس فؿاٞای خػٛغی دس ٔحٛس ٞای فشػی تش ٚ ٟ٘ایتاً فؿاٞای خذٔاتی ٚ ساٞشٚٞا ٚ پّٝ ٞا ٚ سشٚیس 

داضتٗ ٞٙذسٝ ای اػجاصآفشیٗ، وٝ حشوت اص وثشت ٚ  ٞای تٟذاضتی دس فشػی تشیٗ ٔحٛس ٞا ٚ ٔحُ ٞا لشاس ٔی ٌیش٘ذ.

ثیؼی ٚ ٔتٛاصٖ ٚ ٔٛصٖٚ تذاْٚ ٔی تخطذ وٝ جإ٘ایٝ ٘ظٓ دس قشاحی است. تٙٛع سا تٝ ٔشوضیت ٚ ٚحذت تٝ غٛست وأالً ق

ٕٞچٖٛ تاس لاِی دس لأٛس قشاحی پٟٙاٖ ضذٜ ٚ تٙاسثات قَٛ ٚ ػشؼ، ػشغٝ ٞا ٚ حٛصٜ ٞای فؿایی سا ٕٞاًٞٙ ٚ 

س ٞا سا تا ٔٙسجٓ ٔی ساصد. ٔحٛس تٙذی ٞای افمی، حٛرٜ ٞای فؿایی سا دس سكح پیٛ٘ذ ٔی دٞٙذ ٚ ٔحُ تاللی ایٗ ٔحٛ

ٚحذت آفشیٗ اص صٔیٗ وٙذٜ ضذٜ تٙاسثاتی وٝ تا استفاع ٔٙاسة تذ٘ٝ ٞا ٚ سمف ٞا ایجاد ٔی ضٛد. ایٗ ٘ماـ ػكف ٚ وٕه 

 ٚ سثه ٚ سیاَ دس فؿا فشاس ٔی ٌیش٘ذ.

دس تذ٘ٝ ٕ٘اٞا، وتیثٝ تٙذی سٚی دیٛاسٞا ٚ ٕ٘اٞا سا آساْ تش ٔی وٙذ ٚ ٔحٛس ٞای افمی سا دس استفاع ٘یض تثثیت ٔی ٕ٘ایذ.  -

دِٙطیٗ ٕ٘اٞا دس قَٛ خٛد، ٔحٛس ٔشوضی اٖ سا )وٝ ٕٞیطٝ فؿای تاص است ٚ ٘ٝ تستٝ(، تاویذ ٔی تمسیٕات ٚ تٙاسثات 

ٚ حؿٛس ی ٔی دٞذ ٚ ٞٓ آغٛش ٔی ساصد ٚ تذیٗ ٌٛ٘ٝ فؿاٞا تشای ػثٛس ا٘ساٖ ٕ٘ایذ ٚ تذیٙٛسیّٝ دٚ فؿای ٔتماتُ سا آضت

ا٘ساٖ، ساٜ تاص ٔی وٙٙذ ٚ اص ٞٓ سثمت ٔی ٌیش٘ذ ٚ چتش ٔی ص٘ٙذ. آب ٕ٘ا دس واٖ٘ٛ فؿای تاص ٚ دس دَ سثضٜ ٞا، پٙجشٜ ای 

ای ٔؼشاج خیاَ تٝ سشصٔیٗ صٔضٔٝ تاد، استشی تشٔی ضٛد تٝ سٛی الیتٙاٞای آسٕاٖ ٚ چطٕٝ ٕٞیطٝ جٛضاٖ خٛسضیذ ٚ 

سٚح.پٙجشٜ تا لأت ػٕٛدی خٛد، پیٛ٘ذی است ٔیاٖ صٔیٗ ٚ آسٕاٖ ٚ ٍ٘اٜ تیٙٙذٜ سا اص خان تٝ افالن ٔی تشد ٚ ا٘ذیطٝ سا 

 [1] "سشضاس اص ٔؼٙی ٚ دَ سا اص آسأص ٚغاَ ِثشیض ٔی ٕ٘ایذ.

 پًیایی ي حکمت معماری اسالمی

ٞای ظٟٛس یه حمیمت ٞٙشی دس واِثذ ٔادی تٝ ضٕاس ٔی آیذ. ٔؼٕاسی اسالٔی تٝ ٔثاتٝ  ٔؼٕاسی اسالٔی یىی اص تضسي تشیٗ جّٜٛ "

ٞٙش اسالٔی دس تستش صٔاٖ ٚ دس قَٛ دٚسٜ  ٞای ٞٙش اسالٔی تٛا٘ستٝ است، تخص ػظیٕی اص خػٛغیات ٝیىی اص تضسي تشیٗ ضاخ

آیذوٝ تٛا٘ست خٛد سا تا ٔفاٞیٓ اسالٔی ساصٌاس ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ٟ٘ادیٙٝ ساصد. اص ِحال تاسیخی ٔؼٕاسی اِٚیٗ ٞٙشی تٝ ضٕاس ٔی 

ٕ٘ٛدٜ، اص قشف ٔسّٕا٘اٖ ٔٛسد استمثاَ لشاس ٌیشد. ٔؼٕاسی اسالٔی تٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٔٛفك تشیٗ ضیٜٛ ٞای ٔؼٕاسی دس تاسیخ 

اٖ ٔی دس تسیاسی اص ٔجٕٛػٝ ٞای ٔؼتثش ٔؼٕاسی وٝ تٝ ٔؼشفی تٙاٞای ضاخع جٟ [2] " ٔؼٕاسی جٟاٖ لاتُ یاصضٙاسی است.

  پشداص٘ذ، آثاس تی ضٕاسی ٔی تٛاٖ یافت وٝ تحت ػٙٛاٖ ٔؼٕاسی اسالٔی دستٝ تٙذی ضذٜ ا٘ذ.

اص آثاس ٔؼٕاسی اقالق ٔی ٌشددوٝ دس قَٛ ساَ ٞای ٔتٕادی سٚ٘ك اسالْ دس  تٝ تاصٜ ٌستشدٜ ایٔماْ تٛغیف  سی اسالٔی دسٔؼٕا "

ظاٞشی تفاٚت ٞایی دس ٔیاٖ آٖ ٞا تٝ چطٓ ٔی خٛسد، دس یه ٍ٘اٜ وّی ٚ ٞش چٙذ اص ِحال  سشصٔیٗ ٞای اسالٔی ضىُ ٌشفتٝ ا٘ذ.

جأغ ٍ٘ش ٔی تٛاٖ پیٛستاسی اسصضٕٙذ ٚ پٛیا سا دس آٖ ٞا تاصضٙاسی وشد وٝ ٔٛجة ضذٜ، تٕأی آٖ ٞا دس لاِثی ٚاحذ تا ػٙٛاٖ 

ٕاساٖ وطٛس ٞای اسالٔی است. ثٝ ٔؼٔؼٕاسی اسالٔی دس وٙاس یىذیٍش لشاس ٌیش٘ذ. ٔؼٕاسی اسالٔی تشآیٙذ وٛضص ٞای ٕٞٝ جا٘

تسیاس تحت تاثیش خػٛغیات تٛٔی ٚ تاسیخی خٛد تٛدٜ  ٔؼٕاسی اسالٔی ایشاٖ ٔا٘ٙذ تسیاسی دیٍش اص ضیٜٛ ٞای ٔؼٕاسی اسالٔی

است، یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٚ ٔٛفك تشیٗ ٔىاتة ٔؼٕاسی اسالٔی تٝ ضٕاس ٔی آیذ صیشا دس قی ساِیاٖ ٔتٕادی، سیش غؼٛدی ٚ جٙثٝ 
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تٛدٜ ا٘ذ ٚ ضیٜٛ ٞای ٔؼٕاسی ایشا٘ی ٞش یه تىٕیُ وٙٙذٜ ضیٜٛ ٞای پیص اص خٛد  [2] "أّی خٛیص سا تٝ ٕ٘ایص ٌزِشدٜ است. تى

 تا ساَ ٞا تذٖٚ وٕتشیٗ خّّی تٝ تىأُ ٚ تؼاِی پشداختٝ است.

اجتٕاػی أىاٖ پزیش ٘خٛاٞذ تاصضٙاسی دستاٚسدٞای ضىٕٛٞٙذ ٔؼٕاسی اسالٔی تذٖٚ آٌاٞی اص ٔثا٘ی ا٘ذیطٝ ای ٚ صیشساخت ٞای "

تٛد. وسا٘ی وٝ ٘اآٌاٞا٘ٝ ٔؼٕاسی اسالٔی سا ٔستمُ اص ٔؼٙٛیت ٚ حىٕت ٔی خٛا٘ٙذ، ٘اخٛدآٌاٜ ساٜ پیطشفت ٚ تؼاِی سا ٔسذٚد ٔی 

فشًٞٙ ٔؼٕاسی وٟٗ ٚ پش سٔض ٚ ساص ایشاٖ صٔیٗ، تی ادب ٚ ٚ٘ذ تىأّی تایذ دس ٘ظش داضت وٝ ٕ٘ایٙذ. ٜ ٔٙظٛس دسن ٞشچٝ تٟتش ایٗ س

ایٗ سٚ دس تاصضٙاسی ٞش اثش ٔؼٕاسی تایذ تٛجٝ داضت وٝ [ 2] " ٔشدٔا٘ی وٝ خطت ٚ صً٘ آٖ ٞا سا پایذاس داضتٝ ا٘ذ، فٟٓ ٕ٘ی ضٛد.

اص یه سٛ ٔفاٞیٓ ٔؼٙٛی حاوٓ تش جشیاٖ قشاحی ساص٘ذٜ ٚیژٌی ٞای واِثذی تٙای ٟ٘ایی است ٚ اص سٛی دیٍش ٞش فؿای ساختٝ، تٝ 

ضٙاخت ٚ پیص فشؼ ٞای قشاحی است. تٙا تش ایٗ ٔثا٘ی فشٍٞٙی تستش ضىُ ٌیشی تٙا، خػاَ ٔؼٙٛی غٛست جأغ ٔؼشف ٘ٛع 

 واِثذ ٔادی تٙاٞای ٔؼٕاسی است. ساص٘ذٜ ٚ فؿای ساختٝ، ػٙاغش اغّی ضىُ یاتی ٔفاٞیٓ ٔؼٙٛی دس

 بررسی تطبیقی يیصگی َای معماری خاوٍ َای سىتی با خاوٍ َایی امريزی

ٚ « ٚاحذ ٔسىٛ٘ی»جای خٛد سا تٝ « سىٛ٘ت»ٚ « خا٘ٝ»ذٌی دس ٘یٓ لشٖ ٌزضتٝ، ٔفْٟٛ ٚ ٔػذاق تا ػٛؼ ضذٖ ضیٜٛ ص٘ "

اسی، اجتٕاػی، التػادی ٚ تاِكثغ خٛسان ٚ پٛضان آداب داد٘ذ. تغییش ضیٜٛ ص٘ذٌی تمشیثاً ٕٞٝ جٙثٝ ٞای آییٙی، سی« اسىاٖ»

ؽ تٝ جای تشٔیٓ تٛد. ٔذاخّٝ تٝ ٔٛلغ دس تافت ٞای تاسیخی سىٛ٘ت سا ٞٓ ضأُ ضذٜ است. آٖ چٝ دس ضٟشٞای ٔا اتفاق افتاد تؼٛی

تشای ٕٞاًٞٙ وشدٖ آٖ ٞا تا پذیذٜ ٞای غٙؼتی جذیذ غٛست ٍ٘شفت ٚ دس ٘تیجٝ خا٘ٝ ٞای لذیٓ دس تافت لذیٓ لشتا٘ی جّٜٛ ٞای 

  [1] "جذیذ ضٟشی، ٔثُ خیاتا٘آ آسفاِت ٚ چشاؽ تشق ضذ٘ذ.

 امريزیيیصگی َای سازمان فضایی خاوٍ َای 

خا٘ٝ اص تیشٖٚ ٔتٕایض است، ٚ ایٗ ٘اضی اص تفاٚت آٖ اص ٘ظش استفاع، ٔػاِح، سً٘، ػمة ٘طیٙی ٚ تشخی ػالئٓ دس خا٘ٝ ٞای أشٚصی  "

غیش اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی وٝ تؼذ اص دس ٚسٚدی اص ضاسع تٝ حیاـ ٚاسد ٔی ضٛ٘ذ، دس غٛست ٚسٚد ٔستمیٓ اص  خاظ تا تٙاٞای اقشاف است.

اوثش فؿاٞای ٚسٚدی  ؿایی تسیاس ٔحذٚد است.فجّٛ تٝ ساختٕاٖ، تمشیثاً ػٕك اوثش خا٘ٝ ٞا دیذٜ ٔی ضٛد. حشوت دس فؿا ٚ تشویة 

ِثاس، وٝ دس اغّة خا٘ٝ ٞای ٔؼاغش، دس ٚسٚدی خا٘ٝ ٔىا٘ی تشای آٟ٘ا ٍٞٙاْ ٚسٚد آٔادٜ ٘یستٙذ، حتی تشای وفص ٚ تشای اػٕاَ 

اختػاظ دادٜ ضذٜ است. ساصٔاٖ فؿایی پیطٟٙاد ٚیژٜ ای تشای حشوت دس دسٖٚ خا٘ٝ ٕ٘ی وٙذ ٚ حس لّٕشٚ ٚ ٚسٚد تٝ یه فؿای 

دس ٔمایسٝ تا  ٘ٝ تذاخُ داسد.ٗ، ٞاَ ٚ ٌاٜ آضپضخإخػٛغی ٔتٕایض اص فؿای ػٕٛٔی ٚجٛد ٘ذاسد. فؿای ٚسٚدی ػٕٛٔاً تا ٘طی

 اٞای ػٕٛٔی سكٛح صیادی تٝ ٞذس ٔی سٚد.ػٕٛٔی تیساس وٕتش است، صیشا دس فؿفؿاٞای خػٛغی، سؾایت فؿایی اص اتاق ٞای 

تٝ  حؿٛس قثیؼی تاد دس خإ٘ٝٞچٙیٗ  ذن است ٚ ساوٙاٖ ٞٓ اػتٙایی تٝ ایٗ ٘اسسایی ٘ذاس٘ذ.٘ؿایی دس خا٘ٝ ٞای ٔؼاغش افتٙٛع 

 [1] "٘ثٛد فؿاٞای پٛضیذٜ ٚ تاص دس خا٘ٝ ایٗ ٔىاٖ سا تٝ حذالُ واٞص دادٜ است. شتٝ ضذٜ است، ٚ٘ذست تج

  وکات قابل تًجٍ در طراحی خاوٍ

دسغذ( تایذ ٔٛسد تجذیذ ٘ظش لشاس ٌیشد، تٝ ٌٛ٘ٝ  66ٚ  46ؾاتكٝ سكح اضغاَ ٞش لكؼٝ صٔیٗ تٝ دٚ فؿای تاص ٚ تستٝ)ٔؼشٚف تٝ  "

فؿای ٔزوٛس، ٔیضاٖ ٚ ٔىاٖ فؿاٞای سشپٛضیذٜ ٘یض ٔؼّْٛ ضٛد. تٝ ػالٜٚ، ٔطاسوت دیٛاسٞا ٚ تذ٘ٝ ٞای ٔطتشن ای وٝ تٝ غیش اص دٚ 
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تا ٔؼاتش ٚ ػشغٝ ٞای ػٕٛٔی دس تؼشیف فؿاٞای ضٟشی ٔؼّْٛ ضٛد. دس دساص ٔذت تشای دست یافتٗ تٝ ساصٔاٖ فؿایی تٟیٙٝ دس خا٘ٝ 

ی ٚ اتؼاد ٚ ا٘ذاصٜ آٟ٘ا ٘یض دٌشٌٖٛ ضٛد تا تتٛاٖ تٝ فؿاٞی ضٟشی تؼشیف ضذٜ، ٞا تایذ ضیٜٛ ٞای ٔٛجٛد تفىیه صٔیٗ، لكؼٝ تٙذ

لاتُ تسف ٚ ٌٛ٘اٌٖٛ دست یافت. ؾٛاتف ضٟشساصی ٔشتٛـ تٝ استمشاس خیاتاٖ ٞا ٚ استمشاس لكؼٝ ٞای تفىیىی ٘یض ٘یاصٔٙذ تجذیذ 

 ٘ظش٘ذ.

سا ٘یض دس ٘ظش داضت ٚ ٔضیتی تا ضاسع، فؿاٞای تاص ٚ پٛضیذٜ دس قشاحی خا٘ٝ ٞای ٔؼاغش، تایذ ػالٜٚ تش فؿاٞای تستٝ، ٔفػُ تٙذی 

ٞا، تاْ، پاسیٛٞا، حیاـ خّٛت ٞا، تاِىٗ ٞا، دس خا٘ٝ ٞای  فؿاٞای تاص اػٓ اص حیاـ تشای یه ٌشٜٚ اص ایٗ سٝ ٌٛ٘ٝ فؿا لائُ ٘طذ.

 [1] "ٚ حس دس تش ٌشفتٗ ٕٞچٖٛ اتاق سا اِما وٙٙذ.  ٔؼاغش تایذ پٛضیذٜ تش تاضٙذ

تستٝ ٚ پٛضیذٜ تشای ٘یُ تذیٗ ٔٙظٛس، تٛغیٝ ٔی ضٛد وٝ فؿاٞای تاص خػٛغی تا آ٘جا وٝ ٕٔىٗ است تیطتش تٛسف فؿاٞای 

تٛغیٝ ٔی ضٛد دیٛاس ٞای ٚالغ دس اقشاف فؿاٞای تاص تشای افضایص واستشد فؿایی تٝ غٛستی ٔٛثش ٔٛسد ٕٞچٙیٗ  تؼشیف ضٛ٘ذ.

دس ٔٛسد فؿاٞای تستٝ ٘یض ٘مص قشاحی دس ضىُ دادٖ تٝ دیٛاسٞای اتاق ٞا تٝ  ُ ضٛ٘ذ.استفادٜ لشاس ٌیش٘ذ ٚ اص سكح تٝ حجٓ تثذی

 ػٙٛاٖ ػٙاغش تؼشیف وٙٙذٜ تذ٘ٝ حیاـ ٞا ٚ فؿاٞای تاص دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد.

 آ٘چٝ تایذ دس ٔٛسد قشاحی ٕٞجٛاسی ایٗ سٝ ٌشٜٚ فؿایی ٔكٕح ٘ظش لشاس ٌیشد ػثاست است اص: "

 .تاص تا فؿاٞای تستٝ ٚجٜٛ اضتشان ٚ اتػاَ فؿاٞای -

 .تذ٘ٝ ٞای اقشاف فؿاٞای تاص -

اتػاَ فؿاٞای تاص ٚ تستٝ اص قشیك سشپٛضیذٜ ٞا ٚ ػٙاغش ٔستمش دس تذ٘ٝ ٞا اص لثیُ ٚسٚدی ٞا،سشدسٞا، پٙجشٜ ٞا ٚ اص ایٗ  -

 لثیُ.

 .ٞا وف تٝ ٞا تذ٘ٝ اتػاَ -

 تطخع یافتٗ وف ٞا. -

 اتػاَ تذ٘ٝ ٞا تٝ تاْ ٞا.قشاحی تاْ تٝ ػٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ ای اص فؿای تاص ٚ قشاحی  -

قشاحی چٍٍٛ٘ی سفتاس ِثٝ تاْ ٚ خف آسٕاٖ تشای ٌشٜٚ ٞای سٝ ٌا٘ٝ،تایذ سمف، وف ٚ تذ٘ٝ ٞش یه اص ا٘ٛاع فؿاٞا تٝ ٔذد  -

ٚتژٌی ٞای ضىّی، اتؼادی )تضسٌی ٚ وٛچىی( ٚ ٕ٘ایطی )٘ٛع، سً٘ ٚ تشویة ٔػاِح ٚ یا استفادٜ اص آب ٚ ٌُ ٚ ٌیاٜ( 

 [1] "ٔتٕایض ضٛ٘ذ.

 سیر خاوٍ سازی 

ٔٛؾٛع ٟٔٓ دس خا٘ٝ ٞای لذیٕی قشح دسٖٚ ٌشای آٖ ٞاست، صیشا دس تیشٖٚ اص خا٘ٝ ٘ٝ تاغی ٚ ٘ٝ سثضٜ ای ٚجٛد داسد.ساختٕاٖ  "

ٞای وٛضىی وٝ تؼذ ٞا دس تاؽ ٞا ساختٝ ضذٜ ا٘ذ تٝ تیشٖٚ دیذ داس٘ذ ِٚی دٚس تاؽ سا ٘یض دیٛاس ٔی ص٘ٙذ چٖٛ تیشٖٚ آٖ خطه تٛدٜ 

ا٘ٝ ٞایی وٝ تؼذاً ساختٝ ضذٜ ا٘ذ، ساوٙیٗ آٖ احساس خستٍی ٕ٘ی وشد٘ذ. ا٘ذسئٗ خا٘ٝ یا جایی وٝ صٖ یا تچٝ ص٘ذٌی است. دس خ

ٔی وشد٘ذ ٔی تایست تٙٛع صیادی داضتٝ تاضذ تا خستٍی احساس ٘طٛد. حتی دس صٔاٖ لاجاسیٝ وٝ دٚسٜ ا٘حكاـ ٔؼٕاسی ایشاٖ است 

ٝ دس حاَ حاؾش ػیة ٞایی سا تش آٖ ٞا ٚاسد ٔی آٚس٘ذ ٚ تٝ قٛس ٔثاَ ٔكشح ٔی وٙٙذ ، خا٘ٝ ٞای خیّی خٛتی ساختٝ ضذٜ ا٘ذ. اِثت

وٝ ٔحُ ٔستشاح دٚس تٛدٜ ٚ یا آضپضخا٘ٝ دس صٔطتاٖ ٔساِٝ ایجاد ٔی وشدٜ است . ایٗ سٙتی تٛدٜ است ٔستشاح سا تیشٖٚ اص ٘طیٕٗ 

آٖ واس وٙذ ٚ وسی اٚ سا ٘ثیٙذ. أا دس خا٘ٝ ٞایی وٝ أشٚصٜ  ٔی ساختٙذ ٚ یا اضپضخا٘ٝ جایی تٛدٜ وٝ صٖ خٙٝ تتٛا٘ذ تٝ ساحتی دس

ساختٝ ٔی ضٛ٘ذ ٚ دس اغّة آپاستٕاٖ ٞا ٟٕٔاٖ اص ٚسف اتاق ٔی ٌزسد. خا٘ٓ خا٘ٝ تشای سفتٗ تٝ آضپضخا٘ٝ تایذ اص ٚسف ٟٕٔاٖ ٞا 
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اَ حاؾش ا٘جاْ ٔی دٞیٓ تایذ اغَٛ . ٔستشاح جایی است وٝ تسیاسی اص ٔسائُ سا ایجاد ٔی وٙذ. دس قشاحی ٞایی وٝ دس حٌزس وٙذ

 ٌزضتٝ سا دس ٘ظش تٍیشیٓ ٔثُ التػادی تٛدٖ، تؼذاد ٘فشاتٛ تا ٔػاِح دْ دست چیضی سا ساخت وٝ صیاد فا٘تضی ٘ثاضذ. 

تٝ  لثُ اص ٚسٚد تٝ ضٙاخت ا٘ٛاع خا٘ٝ ٞا ٚ ػٙاغض آٖ تٝ ٔسائّی وٝ دس ساتكٝ تا خا٘ٝ ٞا تٛدٜ ا٘ذ ٔی پضداصیٓ: یىی اص ٔسائُ ٔشتٛـ

ضٟشساصی تٛدٜ ٚ آٖ جٟت لشاس ٌیشی خا٘ٝ یا سٖٚ است ایٗ ٔشتٛـ تٝ آب ٚ ٞٛا، قشص تاتص، جٟت ٚصش)تاد ٔكثٛع، قٛفاٖ، ٌشدٚ 

تاد ٚ ...(  ٚ ٔىاٖ لشاسٌیشی ٚ جٙس صٔیٗ ٔی ضذٜ است. ٔؼٕاساٖ ایشا٘ی تشای ایٗ واس اص ضىُ ضص ؾّؼی استفادٜ ٔی وشدٜ ا٘ذ. 

ؾّؼی ضىّی است وٝ ٕ٘ی تٛاٖ آٖ سا غّف وطیذ. صیشا دس ساخت آٖ اص ٔثّث ٔتساٚی االؾالع ٕٞاٖ قٛسی وٝ ٔی دا٘یٓ ضص 

ضىُ ضص ؾّؼی تٝ  سا دس وٙاس ٞٓ لشاس دٞیٓاستفادٜ ضذٜ ٚ ایٗ ضىُ سا ٞٓ ٕ٘ی تٛاٖ اضتثاٜ وطیذ. اٌش ضص ػذد اص ایٗ ٔثّث ٞا 

 [4]) "دست ٔی آیذ.

 ضاخص َای کالبدی مسکه

تٝ ػٙٛاٖ یه ٚاحذ ٔسىٛ٘ی؛ ٚ دْٚ، ساتكٝ واِثذی ٔسىٗ تا است. یىٓ، واِثذ ٔسىٗ  یص دٚ صاٚیٝ لاتُ تشسساتؼاد واِثذی ٔسىٗ ا "

ٔحیف ٔسىٛ٘ی خٛد وٝ تٝ ٘ٛػی ضاخع اجتٕاػی تٛدٜ ٚ ٘مص ٚ جایٍاٜ ٔسىٗ دس تٛسؼٝ ضٟشی سا ٔكشح ٔی وٙذ. تشای ٔثاَ، 

ضشایف ٔىا٘ی خٛد اص ٚیژٌی ٞای ػٕذٜ دس ٔساِٝ ٔسىٗ است. ٘ٛع  ٔىاٖ لشاسٌیشی ٔسىٗ اص إٞیت ٚیژٜ ای تشخٛسداس است، صیشا

التػادی ٚ اجتٕاػی ٘یاص ٞا ٚ سفتاسٞای سىٛ٘ت، ٔسىٗ خاغی سا قّة ٔی وٙذ ٚ فؿاٞای ػّٕىشدی ٔسىٗ تا تٛجٝ تٝ ضشایف 

سا دس واِثذ ٔسىٗ تش جای ٔی  ساوٙیٗ خٛد ٔی تٛا٘ذ داسای اتاد ٔتفاٚت تاضذ. تٛسؼٝ ٚ ٘فٛر فٙاٚسی دس ص٘ذٌی ا٘ساٖ ٘یض تغییشاتی

ٌزاسد. تخطی اص فؼاِیتٟایی وٝ دس ٌزضتٝ دس خاسج اص فؿای ٔسىٛ٘ی ا٘جاْ ضذ، ٚاسد فؿای ٔسىٗ ضذٜ ٚ ٞش یه ٔىاٖ خاظ خٛد 

 [5] "سا قّة ٔی وٙذ. تؼذ تیشٚ٘ی واِثذ ٔسىٗ ٘یض اص إٞیت ٚیژٜ ای تشخٛسداس است. 

٘مص ٔسىٗ دس تٛسؼٝ واِثذی ضٟشٞا  دس قَٛ تاثیش ػٕیمی وٝ ٔسىٗ تش ٔحیف ٔسىٛ٘ی خٛد ٚ ضٟش ٔی ٌزاسد، لاتُ تأُ است. 

تاسیخ سٚ٘ذی ٔتغیش داضتٝ ٚ دس دٚسٜ ٞای اخیش، ٔسىٗ ٚ ٔحیف صیست تٝ ػٙٛاٖ ػأُ اغّی ضىُ دادٖ تٝ ضٟشٞا ٔكشح ٞستٙذ. 

٘یض ٟٔاجشت است، ٕٞشاٜ تا تغییشات اساسی دس ساختاس ٚ تؼذ خا٘ٛاسٞا، ٌستشش  افضایص سشیغ جٕؼیت وٝ حاغُ سضذ قثیؼی ٚ

 فیضیىی ضٟشٞا تٛدٜ ٚ ٔیضاٖ تأیٗ ٚ تِٛیذ ٔسىٗ تٝ ػٙٛاٖ ػأُ وٕی تؼییٗ وٙٙذٜ دس تٛسؼٝ فیضیىی ضٟش ٞاست. 

 ريش زودگی ي مسکه

ف آٖ وفایت ٕ٘ی وٙذ، أا تٕاْ تؼاسیف دس یه ٚاحذ ٔسىٛ٘ی یه پذیذٜ پیچیذٜ ای است وٝ ٞیچ تؼشیف ٚاحذی تشای تٛغی "

 فاق ٘ظش داس٘ذ وٝ ا٘ساٖ ٞا تا ٘مكٝ ٘ظشات ٚ ایذٜ آَ ٞای ٔتفاٚت تٝ ٔحیف ٞای فیضیىی ٔختّف پاسخ ٔی ٌٛیٙذ.تٔٛؾٛع ٚاحذ ا

جٟاٖ تیٙی افشاد، پاسخ ٞا ٔؼٕٛالً اص یه ٔىاٖ تٝ ٔىاٖ دیٍش ٔتفاٚتٙذ، صیشا تحت تاثیش ػٛأُ ٔختّفی ٘ظیش صٔیٙٝ ٞای ٔحیكی، 

 ضشایف التػادی ٚ فشًٞٙ اجتٕاػی پذیذ ٔی آیٙذ. 

است وٝ تشای ٔجٕٛػٝ ای پیچیذٜ اص اٞذاف ایجاد ٔی ٌشدد ٚ تٝ سثة ایٙىٝ پذیذٜ  "ٟ٘اد"ٔسىٗ تٟٙا یه ساختاس ٘یست، تّىٝ یه 

ی، اجتٕاػی، التػادی، ... آٖ تاثیش ٔی ای اجتٕاػی ٘یض ٔی تاضذ، ا٘تظاْ ٚ ٘ٛع فؿاٞا ٚ ٕٞچٙیٗ فشْ فیضیىی آٖ اص ػٛأُ فشٍٞٙ

 خا٘ٝ ا٘ساٖ ٞای تذٚی تٟٙا یه پٙاٍٞاٜ ٘ثٛدٜ، تّىٝ ٔفاٞیٓ ٔٛجٛد دس آٖ تیص اص سٛدٔٙذی، یا واِثذی فیضیىی تٛدٜ است. پزیشد. 
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ایذ ٘یاصٞای ٞذف اغّی ٔسىٗ ایجاد ٔحیكی ساصٌاس ٚ ٔٙكثك تش سٚش ص٘ذٌی است، تٝ تیاٖ دیٍش ػالٜٚ تش تأیٗ ٘یاصٞای ضخػی ت

ویفی ٚ ٘یاص ٞای اجتٕاػی اٚ سا ٘یض تشآٚسدٜ ٕ٘ایذ. تافت ٞای ٔسىٛ٘ی ٚ ساختٕاٖ ٞای تٛٔی وٕتش ٘تیجٝ أیاَ ضخػی ٞستٙذ ٚ 

تیطتش ٘طاٖ دٞٙذٜ اٞذاف ٚ أیاَ ٌشٜٚ ٞا تشای یه ٔحیف آسٔا٘ی ٔی تاضٙذ. تٙاتشایٗ آٖ ٞا داسای اسصش ٞای ٕ٘ادیٙی ٞستٙذ وٝ 

ػٛأُ ٔطتشن اجتٕاػی ٕاػی تٝ ٚجٛد آٔذٜ ا٘ذ ٚ ٔی تٛاٖ آٖ ٞا سا ٔحػَٛ ػٛأُ ٔطتشن اجتٕاػی دا٘ست.تٛسف فشًٞٙ اجت

ضأُ تٕاْ جٙثٝ ٞای ٔحیكی ٚ فشًٞٙ اجتٕاػی ٔی تاضذ ٚ اص ٟٔٓ تشیٗ ػٛأُ تاثیشٌزاس تش ٔسىٗ ٚ ٔحیف ٞای ٔسىٛ٘ی 

 [6] "ٞستٙذ.

 

 

 وتیجٍ گیری 

دس ٔؼٕاسی ٚ تٝ ٚیژٜ ٔسىٗ ٔسّٕا٘اٖ ، تاتغ سٝ ٔٛؾٛع دیٍش است: ویفیت ادسان ٔیضاٖ تحمك ٞٛیت ٚ ٔحتٛای اسالٔی  -

ٚ فٟٓ ٔؼٕاس اص حمیمت ػآِ ٞستی ٚ ٔشاتة ٚجٛد ٚ ٘فٛس ا٘سا٘ی، اتخار سٚش ٚ سثه ٔٙاسة تشای خّك اثشی تؼاِی 

سان خٛد تستٝ تٝ ویفیت ایٗ تخص ٚ ٟ٘ایتاً استؼذاد ٚ تجشتٝ ٚ خاللیت اٚ دس اسائٝ غٛست ٚ واِثذی ٔتٙاسة تا فٟٓ ٚ اد

 سٝ، ٘سثت ٚ ٔیضاٖ تحمك ٞٛیت اسالٔی دس آثاس ٔؼٕاسی دٚساٖ اسالٔی ٔتغیش خٛاٞذ تٛد.

اص آٖ جا وٝ ٞٙش ٔؼٕاسی دس ػآِ ٔادٜ ٚ قثیؼت تحمك ٔی یاتذ ٚ ٔتٙاسة تا ٔجٕٛع ٘یاص ٞای فشدی ٚ اجتٕاػی ا٘ساٖ ٞا  -

ٔتٕؿٗ تٟشٜ تشداسی اص دستاٚسدٞای ٔتٙٛع تاسیخی، صیستی، تجشتی، دس قَٛ صٔاٖ ضىُ ٔی ٌیشد، ایجاد آثاس ٔؼٕاسی 

خّك آثاسی اسصضٕٙذ،  ٔؼٕاسی دس ٌزص صٔاٖ ٔی تاضذ ٚست ٚ ِزا ایجاد ٞٛیتی اغیُ وٝ تشٌشفتٝ اص فٙی ٚ ٟٔٙذسی ا

 ٔستّضْ احاقٝ ی ػٕیك ٚ ٌستشدٜ ٔؼٕاساٖ تٝ ٔجٕٛع حٛصٜ ٞای ػّْٛ یاد ضذٜ است . 

 ٞٛیَت ٔٙذ اص ٔٙظش اسالٔی الصْ است تا ٔؼٕاس اص ٘ظش سٚش ٚ ضیٜٛ ی ػّٕی ٘یض سٚضی ٔثتٙی تشتشای اسائٝ ی اثشی  -

 ش٘ظ تجشتٝ الصْ سا دس ٔٛؾٛع ٞٙش ٔٛسد ٕٞچٙیٗ ٞٙشٔٙذ ٚ ٔؼٕاس تایذ استؼذاد ٚحىٕت ػّٕی اسالْ سا اػٕاَ ٕ٘ایذ. 

یؼٙی لشاس دادٖ ٞش چیض دس جای جتٟاد ٞٙشی، تٝ ٔسیش اداضتٝ تاضذ تا اجتٟاد ٞٙشی اٚ فشآیٙذی اص ایذٜ ٞای ٔتؼاِی 

 ٚ ٟ٘ایتاً خّك اثش ٞٙشی سا ٔتحمَك وٙذ.  ٔٙاسة خٛد )اص قشیك تجشتٝ ٚ ٕٔاسست ٚ استؼذاد الصْ (

فكشی ٚ سٚحی ا٘ساٖ ٞا ٔی تٛاٖ ٞضاساٖ اص آٖ جا وٝ ٔحتٛاٞا ٔفاٞیٕی وّی ٞستٙذ، تا ثاتت ٚ ٘ٛػی دا٘ستٗ ٘یاصٞای  -

سثه ٞٙشی ٚ ٔؼٕاسی خاللا٘ٝ ٚ تذیغ داضت وٝ ٍٕٞی دس ػیٗ اسائٝ ٔػادیك ٔتؼذد ٚ ٔتٙٛع، اص اغَٛ ٘ظشی ثاتتی 

ا٘ساٖ وٝ وٝ ساختاس ٚ ضىُ وّی ا٘ساٖ سا ٔی ساصد. اص ایٗ ٘ظش ضىُ وّی ٕٞٝ ی تثؼیت ٔی وٙٙذ؛ ٔا٘ٙذ: ٞٛیت وّی 

است، ِٚی دس ػیٗ حاَ ٞیچ دٚ ا٘سا٘ی تا یىذیٍش وأالً ٔطاتٝ ٘یستٙذ. اص ٕٞیٗ أش ٔی تٛاٖ دس قشاحی ٕٞا٘ٙذ ا٘ساٖ ٞا 

 ٔؼٕاسی استفادٜ وشد.

-  

ّی حذالّی ٞٛیت اسالٔی دس ٔؼٕاسی دٚساٖ اسالٔی تٝ دِیُ ػذْ تٛجٝ الصْ تٝ ٘سثی ّی حذاوثشی ٚ تجَ٘ظشیٝ ٞای تجَ -

ٝ ٔی ٕ٘ایذ ٘ظشیٝ دیٍشی دٚس اص اػتذاَ ٚ فالذ ٔثٙای ػّٕی است ٚ آٖ چٝ ٔٛجَ تٛدٖ ٌضاسٜ ٞای ٔػذالی، دیذٌاٜ ٞایی تٝ

 است وٝ اساس آٖ اػتماد تٝ تجّی ٘سثی ٞٛیت اسالٔی دس ٔؼٕاسی دٚسٜ ی اسالٔی است. 
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آٖ ٞا ػّٕىشدٞای ٔٛسد٘یاص ٔؼٕاسی ٔسىٗ تا ضىُ ٞا ٚ غٛست ٞا  د٘ثاَ تش اساس ٘ظشیٝ ٞای تیاٖ ضذٜ، تیٗ ٔفاٞیٓ ٚ تٝ -

ساتكٝ ای اص ٘ٛع ٘سثی تشلشاس است ٚ تیاٍ٘ش تجّی ٔحتٛا دس واِثذ است ٚ ٘ٝ حَّٛ ٚ تحٛیُ وأُ ٔحتٛا دس واِثذ ٚ یا تی 

  استثاقی ٔكّك ایٗ دٚ.
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