مکان – فصایی  1برای تبییه مرکس محله در شهر اسالمی مسجد – مدرسه
مجید جمشیدی فالورجاوی
وبضقٙبؼ اضقس َطاحی قٟطی ٔ ٚسضؼ ضقت ٝقٟطؾبظی زا٘كٍب ٜأیٗ فٛالزقٟط
چکیده:
ربٔٗ ٝی ایطاٖ ٖال ٜٚثط پیكی ٝٙی تبضیری  ٚتٕس٘ی ٔعیٗ ٔ ٚفترط ث ٝاؾالْ ٘یع ٔی ثبقس  ٚایٗ زض حبِی اؾت و ٝوٕتط
٘كب٘ ٚ ٝقبذه ٝای اظ ایٗ ٔٛاضز زض فًب  ٚؾیٕبی قٟطٞبیٕبٖ ثطٚظ زاز ٜقس ٚ ٜيطٚضت ٔؿئّ ٝزض ربیی ٛٞیسا ٔی قٛز
و ٝزض ٔی یبثیٓ ربٔٗ ٝی ٔؿّٕبٖ ایطاٖ ثب تىی ٝثط انٖ ٚ َٛمبیس تكیٕ زض پی یبفتٗ  ٚؾبذتٗ آضٔبٖ قٟطی ٔی ثبقس وٝ
لطاض اؾت اٍِ ٛثبقس  ٚتزّی ٌبٛٙٗٔ ٜیبت  ٚآٔٛظٞ ٜبی آٖ  ,آضٔبٖ قٟط اؾالٔی ٘ ٝتٟٙب ث ٝؾیٕبی قٟطٞبی و ٚ ٟٗث ٝزٚض
اظ اثعاضٞبی تزسز(ٔسض٘یؿٓ) ٕ٘ی ثبقس ثّى ٝوبٔال ٔسضٖ  ٚپبیساض اؾت،زض ایٗ ٔمبِ ٝؾٗی قس ٜو ٝثب پصیطفتٗ ایسٔ ٜحّٝ
ٔحٛضی زض قٟطٞبی آیٙسٔ ٜبٖ(ٕٞب٘ٙس ٘ٓطیٛ٘ ٝقٟطٌطایی زض رٛإٔ غطثی) ث ٝز٘جبَ چٍٍ٘ٛی تطؾیٓ فًب  ٚوبِجس ایٗ
ٔحّ ٝثبقیٓ ,زض ایٗ ضاؾتب ثطای اؾتمطاض ٖ٘ٛی وبضثطی زض ٔطوع ٔحّ ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٘مُ ٝحمُ تٛر ٚ ٝزؾتطؾی پیكٟٙبز ٔؿزس
ٔسضؾ ٝضا ٔی زٞیٓٔ ،ؿزسٔسضؾ ٝای و ٝزض ؾٖٛٙ ٝاٖ وبِجسّٕٖ،ىطز ٙٗٔ ٚب زچبض ٖ٘ٛی ثبظ تٗطیف قس ٜاؾت یٗٙی وبٔال
پبیساض،وبٔال ثس ٖٚپیطایٟ٘ ٚ ٝبیت تبحیطٌصاضی ضا زاضاؾت .ضٚـ تحمیك  ,تحّیّی – تٛنیفی ٔیجبقس  ٚاثعاضٞبی ُٔبِٗٝ
قبُٔ ُٔبِٗبت وتبثرب٘ ٝای اؾت .
کلید واشگان ٔ:طوع ٔحّٔ – ٝؿزس ٔسضؾ – ٝتطازیؿی – ٚاحس ٕٞؿبیٍی

ٔ 1ىبٖ فًب ث ٝآٖ رٟت و ٝ٘ ٝتٟٙب ثٖٛٙ ٝاٖ فطٔی ؾ ٝثٗسی ثطای ذٛز ٔىب٘ی زض فًب ثٛرٛز آٚضز ٜاؾت ثّى ٝثؿٍ زٙٞس ٜی ٖ٘ٛی رٟبٖ ثیٙی  ٚاِمب وٙٙس ٜی
ضفتبضٞبی ذبل ذٛز ٔی ثبقس  ٚاظ ایٗ رٟت ثب یه ٔىبٖ ٖٕٔٛی ٕٞچٔ ٖٛسضؾ ٝث ٝتٟٙبیی یب ؾبذتٕبٖ ازاضی یب ٔزتٕٕ تزبضی زاضای تفبٚت ٔی ثبقس  ٚزض ٚالٕ
ثط ثٗس ارتٕبٖی اٖ تبویس زاضز .
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ٔمسٔ:ٝ
زض پی یبفتٗ ٘مُ ٝای ثطای تطؾیٓ قٗبٔ زؾتطؾی ٔحّی (ٔطوع ٔحّ٘،) ٝبٌعیط ثٛٔ ٝرٛزیتی فىط ٔی وٙیٓ و ٓٞ ٝز٘یبؾت ٓٞ ٚ
آذطتٖ ٓٞ ٚ ّٖٓ ٓٞ،طفبٖٚ ٓٞ،ؾیّ ٝاؾت ٞ ٓٞ ٚسف و ٝایٗ زٚتبیی ٞب زض فّؿف ٝی اؾالٔی ٕ٘ٞ ٝچ ٖٛفط ًٙٞغبِت غطثی ،زض تمبثُ ثب
یىسیٍط  ٚزض ٖطو  ٓٞو ٝزض وٙبض یىسیٍط ،زض َٔ ٚ ٓٞ َٛىُٕ ٔی ثبقٙس.
٘مُ ٝی ٔصوٛض ضا ٔؿزسٔ -سضؾٔ ٝی یبثیٓ،چطاو ٝزض قٟط اؾالٔی ثبیس ٛٙٗٔ ٓٞیبت ث ٝحس اٖالی ذٛز ثطؾس  ٓٞ ٚچطا٘ ّٖٓ
ضٚقٗ ثبقس  ٚایٗ ز ٚزض وٙبض ٕٞسیٍط ؾیط ضؾیسٖ ثٞ ٝسف غبیی ضا وٕٞ ٝبٖ ؾٗبزت ثكط اؾت ٔیؿط ٔی وٙٙس.
حبَ ثب فطو زضؾتی ایٗ ٘ٓطی ( ٝاؾتمطاض ٔؿزس – ٔسضؾ ٝزض ٔطوع ٔحّ ) ٝث ٝچٍٍ٘ٛی آٖ ٔی پطزاظیٓ ،زض اثتسا ؾیط تبضیری ٚ
قىُ ٌیطی آٖ ضا ٔطٚض ٔی وٙیٓ  ٚثطای ضؾیسٖ ث٘ ٝتیز ٝای زضؾت ٍ٘بٞی ثٔ ٝفبٞیٓ زیٙی  ٚقطیٗت ٔی ا٘ساظیٓ تب آٖ آٔٛظٞ ٜب  ٚشٙٞیبت
ضا زض ٖیٙیت تزّی زٞیٓ،ث ٝربی اٍِ ٛثطزاضی ٔحى اظ غبِت ٞبی ٌصقت ٚ ٝتمّیس ثسُٙٔ ٖٚك ُّٔ ٚك اظ آٟ٘ب  ٚیب فطأٛقی تٕبْ آٖ آٔٛظٜ
ٞب  ٚاٍ٘بضٞ ٜبی تبضیری ؾٗی ضا ثط اؾتفبز ٜاظ تطازیؿیٌ 3صاقت ٝتب ٖال ٜٚثط اؾتفبز ٜاظ فطْ ٞب  ٚفًبٞبی ٛٞیت ؾبظ  ٚثٔٛی اظ ٔٛاٞت
فٗ آٚضی ٘ ٚ ٛان َٛنحیح غیط ثٔٛی ٘یع ثطذٛضزاض قٛیٓ  ٚث ٝانُالح ث ٝاذتطأ چطخ اظ اثتسا فىط وٙیٓ(٘ ٝایٗ و ٝآٖ ضا اظ ٘ ٛثؿبظیٓ).
أیس اؾت و ٝایٗ ٘مُ ٝی قطٔ ٔٚب ضا ث ٝؾٛی ایسٞ ٜبیی رٟت ٕٔٗبضی  ٚقٟطؾبظی قبیؿتٗٔ ٚ ٝطف ایطاٖ اؾالٔی ضٕٛٙٞز وٙس
قٟط ثٖٛٙ ٝاٖ ثعضيتطیٗ ٙٞط ثكط ٕ٘ٛزی اؾت اظ فط ،ًٙٞالّیٓ  ,ؾجه ظ٘سٌی  ٚثؿیبضی ٚیػٌیٞبی ٞط ربٔٗ .ٝؾبذتبض قٟط ٚ
فًبی حبوٓ ثط آٖ ثط ٘ ٔٛضفتبض ٔطزْ تأحیط ٔیٌصاضز ٔ ٚطزْ ثب ٚیػٌیٞبی ضفتبضی ذٛز ایٗ فًبٞب ضا قىُ ٔیزٙٞس  ٚؾبذتبضٞب ضا تغییط،
ضاثُٝای ز ٚؾٛی ٚ ٝتأحیطٌصاض ،أب ٕ٘ٛز ایٗ تأحیطٌصاضی زض ثّٙس ٔست اؾت و ٝذٛز ضا وبٔالً ثطٚظ ٔیزٞس ٌ ٚط چٔ ٝطزْ ذٛز ایٗ فًبٞب ضا
ٔتٙبؾت ثب فط ٚ ًٙٞأیبِكبٖ ث ٝنٛضت تسضیزی  ٚشض ٜشض ٜثٛرٛز ٔیآٚض٘س ِٚی ٘مف ؾیبؾتٍصاضاٖ ٔ ٚسیطاٖ قٟطی وٕٞ ٝبٖ
رٟتزٞی ،اٍِٛؾبظی  ٚتؿطیٕ ض٘ٚس اؾت ضا ٘جبیس فطأٛـ وطز .
زض ازأ ٝثب ٍ٘طقی ثط تبضیرچ ٚ ٝؾبذتبض قٟطٞبی ایطاٖ ؾٗی ثط اضائٓ٘ ٝطاتی رٟت ٞط چ ٝثٟتط قسٖ آٖ زض آیٙسٔ ٜیوٙیٓ .ثب
ٔطٚضی ثط قٟطٞب زض ٔییبثیٓ و ٝاوخط آٟ٘ب زض زٚضاٖٞبی ٌصقت ٝتمطیجبً زض تٕبْ وكٛضٞب ث ٝنٛضت زضٌٖٚطا ثٛزٜا٘س ،قبیس زِیُ انّی ایٗ
اتفبق ٔؿئّ ٝحّٕ ٝـ زفبٔ ِ ٚع ْٚحفّ ٔؿبئُ أٙیتی ثٛز ٜاؾت ِٚی زض غطة ثٗس اظ ا٘مالة نٗٙتی  ٚضقس ّٖٓ ٕٞ ٚچٙیٗ تغییط ٘ٔٛ
رًٞٙب  ٚثؿیبضی زالیُ زیٍط اظ رّٕٔ ٝؿبئُ فطٍٙٞی  ٚاٖتمبزی  ,فًبٞبی قٟطی ثٖٛ٘ ٝی تٛا٘ؿتٙس ث ٝؾٕت ثطٌٖٚطایی ٘یع پیف ثط٘ٚس
ِٚی زض ایطاٖ ث ٝزِیُ ٘ ٔٛفطٔ ًٙٞؿٍّ ثطآٖ زضٌٖٚطایی  ٓٞزض ؾُح قٟط  ٓٞ ٚزض ٔؿبوٗ حفّ ٌطزیس  ٚؾبذتبض ٔحالت لسیٕی ٌط چٝ
ث ٝاحط ذیبثبٖوكیٞب ٔتالقی ٌطزیس  ٚثؿیبضی حٛظٜٞب ٘بپسیس قس ِٚی وٕبوبٖ ٔحّٝثٙسی ضا ٔیتٛاٖ زض ؾّؿّٔ ٝطاتت تمؿیٓثٙسی ثٗس اظ
قٟط  ٚثبالتط اظ ذب٘ ٝیبفت ،اتفبلی و ٝزض قٟطٞبی غطثی ثب ٖٛٙاٖ ٚاحسٞبی ٕٞؿبیٍی زض حٞٝٔٛبی قٟطی قىُ ٌطفت.

 - 3ثٙٗٔ ٝبی ایزبز قىُ رسیس ثط پبیٔ ٝفبٞیٓ ٌصقتٝ
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ِصا ،ثیٗ ٔحّ ٝزض قٟطٞبی ٔب  ٚتٗطیف ٚاحس ٕٞؿبیٍی زض قٟطٞبی غطثی اذتالف ٚرٛز زاضز ،اظ رّٕ ٝایٙىٚ ٝاحس ٕٞؿبیٍی
ضا ٔیتٛاٖ ثط اؾبؼ قٗبٔ زؾتطؾی رٕٗیت  ٚیب ِجٞٝبی حطوتی (ذیبثبٖٞبٗٔ ،بثط پیبز ٚ ٜزٚچطذ )… ٚ ٝرسا وطز ِٚی زض ٔحّٝثٙسی
ٔٗیبضی ُّٔك ٔ ٚكرم ثطای تمؿیٓ فًب ٚرٛز ٘ساضز  ٚاوخطاً زض ش ٗٞاٞبِی ٔحّ ٚ ٝثب تٛر ٝث ٝقٙبذت رٕٗی اؾت ٌ ٚبٞبً ٔطظ تفىیه
ٔحالت اظ ٔب ثیٗ ز ٚپالن ٔزبٚض ٖجٛض ٔیوٙسٕٞ ،چٙیٗ اظ زیٍط ٘ىبت تفبٚت زض ٚاحس ٕٞؿبیٍی ٔ ٚحٍّ٘ ٔٛ٘ ٝطـ ثٔ ٝطوع ٔحّ ٝثٝ
ٖٛٙاٖ ٞؿتٔ ٝطوعی اؾت ،زض ٚاحٞٝبی ٕٞؿبیٍی تٛرٚ ٝیػ ٜثٔ ٝؿبئُ فطٍٙٞی  ٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ يطیت ذبنی ثطای زؾتطؾی ثٔ ٝطاوع
آٔٛظقی اؾت ،ایٗ ٚاحٞٝبی ٕٞؿبیٍی ثٔ ٝطوعیت یه ٔسضؾ ٝاثتسایی ثٛرٛز ٔیآیٙس ،و ٝایٗ ٔسضؾ ٝزض ٔیبٖ فًبی ؾجع لطاض ٌطفتٝ
اؾتٕٞ ،چٙیٗ ؾبذتٕبٖٞبی ٔصٞجی ،پبضن ٔ ٚطوع فطٍٙٞی ،وبضثطیٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض آٖ ربی ٔیٌیط٘س ِٚی زض ٔحالت ٔب اظ ظٔبٖ
ٌصقتٔ ٝطوع ٔحّ ٝث ٝقىُ ربیٍصاضی ٔؿزس ،حٕبْ ،ثبظاض (تزبضی) ٌ ٚبٞبً ٔسضؾّٕٖ ٝی ٝثٛز ٜاؾت ِ ٚی زض قٟطؾبظی رسیس َ ٚطحٞبی
آیٙس ٜوٕبوبٖ ث ٝایسٙٔ ٜؿزٓ  ٚقىُیبفتٝای اظ ٔطاوع ٔحالت ثب تٛر ٝث٘ ٝیبظٞبی ثٔٛی زؾت ٘یبفتٝایٓ.
چطا و ٝاظ ز ٝٞچ ُٟتب و , ٖٛٙثطضؾی ٔحالت ٔ ٔٛ٘ ٚحّ ٝثٙسی فمٍ ث ٝنٛضت زٚثٗسی زض ٘مكٞ ٝب زیسٔ ٜیكٛز  ٚزض َطح
ٞبی پیكٟٙبزی ثطای ؾبٔب٘سٞی قٟطٞب تٛرٟی ثٔ ٝطاوع ٔحالت ٘ ٚح ٜٛؾبٔب٘سٞی اٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ اؾتمطاض ٔطوع ٔحالت ثٖٛٙ ٝاٖ ٞؿتٝ
ٞبی ٔٙؿزٓ وٙٙسٔ ٜحالت ٕ٘یكٛز .
ثطضؾی ؾیط تح َٛتبضیری ٔفٔ ْٟٛحّ ٝزض ایطاٖ ٘كبٖ زٙٞس ٜآٖ اؾت ؤ ٝحّ ٝزاضای پبیساضی ٔ ٚب٘سٌبضی زض َ َٛتبضید
قٟط٘كیٙی ایطاٖ تب زٚض ٜی ٔٗبنط(زٚض ٜی پّٟٛی ث ٝثٗس) ثٛز ٜاؾت و ٝثب ٘فٛش فط ًٙٞقٟطؾبظی غطة ٘مف ٔ ٟٓوبِجسی -ارتٕبٖی
ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٜاؾتٔ.حّ ٝؾٙتی ایطاٖ ثط احط ٕٞجؿتٍی  ٚیىپبضچٍی ارتٕبٖی لٛی ثیٗ ؾبوٙیٗ ایزبز ٔی ٌطزیس.
ٔحّ ٝی قٟطی ثب تكىیُ ٌطٟٞٚبی ارتٕبٖی و ٝزاضای اضظـ ٞبی ٔكتطن ٔی ثبقٙس ،اتحبز ٕٞ ٚجؿتٍی ضا زض ثیٗ افطاز ایزبز
ٔی ٕ٘ٛز  ٚحٕبیت ؾبوٙیٗ ضا اظ قطایٍ رٕٗی فطأ ٓٞی آٚضز ،پبی ٝای ثطای ُٖٕ رٕٗی فطأ ٓٞی وٙس  ٚاظ ایٗ َطیك ثبٖج تمٛیت
ضٚحیٕٞ ٝىبضی  ٚتٗب ٚ ٖٚضٚاثٍ ٕٞؿبیٍی( و ٝزض ٔٙبثٕ اؾالٔی ٘یع ث ٝآٖ ظیبز اقبض ٜقس ٜاؾت) زض ثیٗ افطاز ٔی ٌطزیس .ثٙبثطایٗ ٔحّٝ
ؾى٘ٛت ٌبٙٔ ٜبؾجی ضا ثطای ٌطٟٞٚبی ارتٕبٖی ٔرتّف ٔطزْ ثب ذبؾتٍبٞ ٜبی ٔتفبٚت فطأ ٓٞی وطز ٜاؾت.زض زٚض ٜی پّٟٛی ا َٚثب
ٚضٚز اتٔٛجیُ  ٚذٛزض ٚث ٝثبفت ٞبی و ٟٗقٟطی ،ؾبظٔبٖ وبِجسی ،فًبیی ٔحالت اظ ثیٗ ٔی ضٚز  ٚثب زٌطٌ٘ٛی ٞبی ا٘زبْ قس ٚ ٜثٝ
ٕٞطا ٜآٖ ؾبذتبض ا رتٕبٖی ٕٞ ٚجؿتٍی ارتٕبٖی لٛی زض ؾُح ٔحالت  ٚآقٙبیی ٞب  ٚاضتجبَبت ٘یع اظ ثیٗ ٔی ضٚز .زض زٚض ٜی پّٟٛی
ز ٚ ْٚث ٝذهٛل ثب ارطای َطح ٞبی ربٕٔ ؾٗی زض ارطای ؾّؿّٔ ٝطاتت تمؿیٕبت وبِجسی  ٚاظ رّٕٔ ٝحالت ثط اؾبؼ تٗطیف غطثی
اظ ٔحّ ٝزاضز ،وٕٖ ٝال ث ٝارطا زض ٕ٘ی آیس.
ض ٘ٚس ترطیت ٔحالت لسیٕی زض ثبفت ٞبی تبضیری قٟطٞب ازأ ٝپیسا ٔی وٙس.فطآیٙس تٟیَ ٝطح ٞبی تٛؾٗ ٝی قٟطی ٕٞب٘ٙس
ٌصقت ٝازأ ٝپیسا ٔی وٙس ٕٖ ٚال پیكٟٙبزات َطح ٞب زض ٔٛضز ٔحالت قٟطی تحمك پیسا ٕ٘ی وٙس  ٚزض ٖیٗ حبَ ْٟٛض ٔفٟٔٛی زیٍط اظ
ٔحّ ٝقىُ ٔی ٌیطز و ٝث ٝنٛضت ْبٞطی زض ٘مكٞ ٝبی ز ٚثٗسی قٟطؾبظی زیسٔ ٜی قٛز .زض حبَ حبيط ثب تغییطات ٌؿتطز ٜزض ٔفْٟٛ
ٔحّٔ ،ٝحّ ٝث ٝیه ٔف ْٟٛشٙٞی تجسیُ قس ٜوٞ ٝط یه اظ ؾبوٙیٗ ثٖٛ٘ ٝی آٖ ضا تٗطیف ٔی وٙس .
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ثطضؾی ٔفٟٔٛی ٔحّ ٝزض تزبضة غطة ثط إٞیت  ٚتٛر ٝث ٝآٖ زض تبضید قٟطؾبظی غطة تبویس ٔی وٙس.اٍِٞٛبی ٚاحس
ٕٞؿبیٍی زض قٟطؾبظی غطة اظ اثتسای لطٖ ثیؿتٓ ،ؾٗی زض ایزبز ٔحیُی وبِجسی ثطای ربٔٗ ٝای ٔحّی زاضز.
اٍِٞٛبی اِٚیٚ ٝاحس ٕٞؿبیٍی ضا ثٔ ٝخبث ٝیه ٚاحس ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜو ٝثط اؾبؼ وبضثطی ٞبی قبذم ذسٔبتی( ثَٛ ٝض ٖٕسٜ
وبضثطی آٔٛظقی زثؿتبٖ) اؾتٛاض ثٛز تٗطیف ٔی وطز .ثسیٗ تطتیت رٕٗیت  ٚا٘ساظٚ ٜاحس ٕٞؿبیٍی ٚاثؿت ٝث ٝاؾتب٘ساضزٞبی ایٗ ٌٝ٘ٛ
ذبل وبضثطی ٔی ٌطزیس  ٚچٙیٗ ٚاحس وبِجسی-فًبیی غیط لبثُ اُ٘ٗبف  ٚوّیك ٝای ٔی ٌكت.
زض ٘یٕ ٝی ز ْٚلطٖ ثیؿتٓ اٍِٞٛبیی ربیٍعیٗ ٔحالت ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜا٘س ،و ٝزض آٖ ٞب تٗطیف ٚاحس ٕٞؿبیٍی ثطاؾبؼ یه
وبثطی ٔكرم  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ٔطث ٌٛث ٝآٖ ٘یؿت ،ثّى ٝثب ضٖبیت ثًٗی اظ ان َٛاٍِٞٛبی ٚاحس ٕٞؿبیٍی اثتسای لطٖ ثیؿتٓ ٔب٘ٙس
زاقتٗ ٔطوع تٗطیف قسٔ ٚ ٜكرم  ٚیب لّٕط ٚ ٚقٗبٔ ٔكرم ثطای ٚاحس ،ثٚ ٝؾیّٖٙ ٝبنط زیٍطی اظ رّٕ ٝفًبی ٖٕٔٛی ٔزٟع ثٝ
پبیب٘ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ،تبویس ثط وبضثطی ٞبی تطویجی زض ٚاحس ٕٞؿبیٍی ،فًبٞبی قٟطی فٗبَ  ٚؾطظ٘س ٜتٗطیف ٔی ٌطزز.
ثطضؾی ٔفٟٔٛی ٚاحس ٕٞؿبیٍی زض قٟطؾبظی غطة ٘كبٖ ٔی زٞس ٚاحسٞبی ٕٞؿبیٍی قٟطی ٔی تٛا٘ٙس ٘مف ٞبی ٔتٗسزی ضا
ثط ٖٟس ٜثٍیطز  ٚا٘سیكٕٙساٖ غطثی ٚاحس ٕٞؿبیٍی ضا ٔفٕٟٔٛی وبِجسی( ٔحسٚز ٜی ٔؿى٘ٛی وٛچه ثب ثركی اظ ّٖٕىطزٞبی ٔطتجٍ ثب
ؾى٘ٛت) ارتٕبٖی( ٚیػٌی ٞبی ارتٕبٖی  ٚتٗبُٔ  ٚوٙف ارتٕبٖی ثیٗ ؾبوٙیٗ)  ٚضٚاٖ قٙبذتی( زاضای ٛٞیت ٔٙحهط ث ٝفطز ذٛز ثب
ذبَطات رٕٗی ٗٔ ٚب٘ی شٙٞی) زض ٘ٓط ٔی ٌیط٘س.
ثطضؾی تُجیمی اٍِٞٛب ٔ ٚفبٞیٓ ٔحّ ٝزض ایطاٖ  ٚغطة ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝزض ظٔی ٝٙی تٗطیف ٔحّ٘ ،ٝمف ٞبیی ؤ ٝحّ ٝقٟطی
ثط ٖٟس ٜزاقت ٚ ٝانِٛی و ٝزض ؾبذتبض ارتٕبٖی  ٚوبِجسی -فًبیی آٖ ث ٝوبض ضفتٔ ,ٝحّ ٝؾٙتی ایطا٘ی اٍِٛیی اُ٘بف پصیطتطٔ ،تىبُٔ تط ٚ
ربٕٔ تط ضا اضائٔ ٝی ٕ٘بیس.
ثب اؾتفبز ٜاظ انٔ َٛحّ ٝؾٙتی ایطا٘ی ٔی تٛاٖ ٔفٔ ْٟٛحّ ٝضا ثبظ تِٛیس وطز ٚ ٜزض قٟطؾبظی ٔٗبنط وكٛض ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
زاز .زض چٙس ؾبَ ٌصقت ٝثب ایزبز ٟ٘بزٞبیی تحت ٖٛٙاٖ قٛضایبضی ٔحالت زض قٟطٞبی ثعضي  ٚا٘ٛأ فٗبِیت ٞبی ارتٕبٖی و ٝزض ؾُح
ٔحالت قٟطی ؾبظٔبٖ زٞی ٔی قٛزٔ ،ی تٛاٖ چكٓ ا٘ساظ ٔٙبؾجی ضا ثطای اضتمبء ٔفٔ ْٟٛحّ ٝای زض آیٙس ٜقبٞس ثٛز و ٝثبیس ثب اؾتفبز ٜاظ
انٔ َٛحّ ٝؾٙتی ایطا٘ی ثٔ ٝفٔ ْٟٛحّٖ ٝیٙیت ثركیس( .تم ٝاالؾالٔی ،أیٗ ظاز)8811 ،ٜ
ایٗ ٘ٛقتبض ؾٗی زاضز ثب اضائ ٝایسٜای ارطایی ٔ ٚتٙبؾت ثب فط ،ًٙٞاٖتمبزات ٘ ٚیبظٞبی ثٔٛی ث ٝضاٞىبضٞبیی ٔٙؿزٓ ٌٛ ٚیب زؾت
یبثس .ایس ٜپیكٟٙبزی ٔؿزس ـ ٔسضؾ ٝاؾتِٚ ،ی ثب یه ثبظ تٗطیف زٚثبض ٜاظ آٖ ،ثبظتٗطیفی زض فطْ  ٚوبضوطز .فٗبِیتٞبی آٔٛظقی اظ رّٕٝ
ذٍ  ٚوتبثت اظ ٕٞبٖ آغبظ ٌؿتطـ اؾالْ زض ٔؿبرس ثٛز ٜاؾت( .حتی فیّیپ،تبضید ٖطة رّس)8
ایٗ ضٚاَ ثٙحٛی ثٛز ٜاؾت و ٝزض اثتسا زضٔىبٖ ٔؿزسؤ ٝحّی ثطای تزٕٕ ثٛز ٜاؾت ّٖ ْٛضٚظ ٚثبالذم ّٖٔ ْٛصٞجی ٘یع
تسضیؽ ٔی قس ٜاؾت ِٚی ثٔ ٝطاتت ثسِیُ ٌؿتطـ ّٖٚ ْٛفٗبِیت ٞبی ٔصٞجی ٚآٔٛظقی ٔطاوع ذبل زیٍطی ثطای آٔٛظـ ّٖٔ ْٛصٞجی
ٚؾبیط ّٖ ْٛقىُ ٌطفت (ٔؿزسٔسضؾٞ ٝبی تٟطاٖ :حؿیٗ ؾُّبٖ ظاز. )ٜ
ثیت اِحىٕ ٝیىی اظ ٘رؿتیٗ ٔطاوع ّٖٕی ٚفطٍٙٞی ثٛز ٜوٌٛ ٝیب زضاٚایُ لطٖ ؾٞ ْٛزطی زض ثغسازتبؾیؽ قس ٜاؾت (حتی
فیّیپ،تبضید ٖطة رّس. )8
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ٕٞچٙیٗ زض اٚاذط لطٖ ؾٞ ْٛزطی لٕطی ثتسضیذ ٔطاوعی ثبٖٛٙاٖ زاضاِّٗ ْٛاظ ؾٛی أطاءٚأیطاٖ تبؾیؽ ٌطزیس ٚتفبٚت ٖٕسٜ
آٟ٘بثب وتبثرب٘ٞ ٝب زضایٗ ثٛز ٜو ٝ٘ ٝتٟٙب ثطای أط تّٗیٓ ثّى ٝثطای البٔت َالثی و ٝثًٗأ اظ قٟطٞبی زٚض ضاٞی ٔطوع ّٖٕی ٔی قس ٜا٘س
تؿٟیالت ٚاظ رّٕ ٝرّٕ ٝالبٔتٍبٟٞبیی زض ٘ٓط ٔی ٌطفتٙس

(ٔتع.آزاْ ،تٕسٖ اؾالٔی زض لطٖ ٞ4زطی) .

ثب َطاحی ٚاحسث ٔؿبوٗ ،آٖ  ٓٞزض وٙبض فًبٞبی آٔٛظقی ٚ ٔٛ٘،یػ ٜای اظ آٔٛظقٍبٞ ٜب و ٝتّفیمی اظ ؾى٘ٛتٍبٚ ٜفًبی
آٔٛظقی ثٛز قىُ ٌطفت ٚثتسضیذ اٍِٛی َطاحی ٔسضؾٞ ٝبی ّٖٕی ٝتىبُٔ یبفت ٌٛٚیب اظ اٚاذط لطٖ ؾٚ ْٛاٚایُ لطٖ چٟبضْ .ٜق ثٛزٜ
اؾت ؤ ٝىبٟ٘بیی ثب٘بْ ٔسضؾ ٝؾبذت ٝقسٚ ٜزض ٕٞیٗ زٚض ٜاؾت و ٝاحساث ٔسضؾ ٝای ضازض آُٔ ث٘ ٝبنط وجیط(ٔتٛفی .ٜ804ق )٘ٚیع زاٖی
نغیط و ٝاظ فطٔب٘طٚایبٖ ّٖٛی ثٛز٘ ٜؿجت زاز ٜا٘س (اِٚیبءاِ ٝآّٔی تبضید ضٚیبٖ ) .
زضایطاٖ ٔؿزس ٔسضؾٞ ٝبی ٔتٗسزی ٚرٛز زاضزو ٝاظ آٖ رّٕٔ ٝیتٛاٖ ٔؿزس ٔسضؾ ٝقٟیس ُٟٔطی (ؾپٟؿبالض)ٔ،طٚی ٔٚؿزس
ؾیسزضانفٟبٖ ٚآلبثعضي زضوبقبٖ ضا ٘بْ ثطز.
ثِ ٝحبِ وبِجسی ٔؿزس ٔسضؾٞ ٝبضا ٔیتٛاٖ ث ٝچٟبض ٘ ٔٛتمؿیٓ ثٙسی وطز و ٝثطضؾی ٘ ٔٛؾبذتبض آٟ٘ب ٗٔٚبیت احتٕبِی ثبالذم ثِ ٝحبِ
ؾبظٌبضی ٘ٚح ٜٛتمؿیٓ فًبیی آٟ٘بلبثُ تٛرٔ ٝیجبقس.
 ٌٝ٘ٛ-8ای و ٝرج ٟٝض ٚث ٝلجّ ٝآٖ ٔؿزس ثٛز ٜاؾت ٚؾ ٝرج ٟٝزیٍط حزطٞ ٜبی ٔسضؾ ٝا٘س ٔ,ب٘ٙس ٔؿزس ٔسضؾٔ ٝطٚی.
 ٌٝ٘ٛ -2ای و ٝز ٚرج ٟٝض ٚث ٝلجّ ٚ ٝلجّٔ ٝمبثُ آٖ ٔؿزس ٚز ٚرج ٟٝی زیٍط یٗٙی قطلی غطثی ٞب ٔسضؾ ٝا٘س ٔب٘ٙس ٔؿزسٔسضؾٝ
آلبٔحٕٛزٗٔٚجسإِٕبِه زض تٟطاٖ و ٝاِجت ٝزض ایٗ ٘ ٔٛتطویت ثسِیُ تساذُ فٗبِیتٟب ٚآٔس ٚقسٞب ثًٗأ آضأف فًبی ظ٘سٌی ٚآضأف َالة
حفّ ٕ٘ی قس ٜاؾت .
 ٌٝ٘ٛ -8ای وَ ٝجمٕٞ ٝىف ٔؿزس َٚجم ٝفٛلب٘ی ٔسضؾ ٝاؾت ٔ،ب٘ٙس ٔؿزس ٔسضؾ ٝؾیس زض انفٟب ٖ و ٝزض ای ٍٝ٘ٛٙثٙبٞب ز ٚرج ٟٝزیٍط ثٝ
ز ٚقجؿتبٖ وٛتب ٜزض َجمٕٞ ٝىف اذتهبل زاقت  ٚحزطٔ ٜیب٘ی زض ثبالی ز ٚرج ٟٝقجؿتبٖ َطاحی  ٚؾبذت ٝقس ٜاؾت ٕٞٚچٙیٗ زض
رّ ٛحزطٞ ٜبی ز ٚرج، ٟٝزٟٔ ٚتبثی لطاض زاقت ِٚی انٛأل ایٗ َطح ثطای فًبی آٔٛظقی چٙساٖ ٔٙبؾت ٘جٛزٚ ٜایٗ ٟٔتبثی ٞب ٔحّٟبی
ٔٙبؾجی ثطای آٔٛظـ ،ثحج ٚاؾتطاحت ٘جٛز ٜا٘س.
َ - 4طاحی ث ٌٝ٘ٛ ٝای وَ ٝجمٕٞ ٝىف ٔؿزس َٚجم ٝظیطیٗ ٔسضؾ ٝثٛز ٜاؾت ٔب٘ٙس ٔؿزس آلبثعضي وبقبٖ ( ٔؿزسٔسضؾٞ ٝبی تٟطاٖ
:حؿیٗ ؾُّبٖ ظاز.)ٜ
ثب ذالنُٔ ٝبِجی و ٝضارٕ ثٔ ٝؿزس ٔ -سضؾٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔحّ ٝزض قٟطؾبظی ایطاٖ ثیبٖ قس ،ؾ ًٙثٙبی ذٛزضا ثطای حطوت ث ٝؾٕت
ؾبذت ٕٔٗبضی ٚقٟطؾبظی ایطاٖ اؾالٔی  ٚتٗطیفی ثطای ٔطوع ٔحالت اٖ پیسا وطزیٓ .حبَ ثب تٛر ٝثٚ ٝيٗیت ٔٛرٛز ٘ٚیبظٞبی فطزاثٝ
تجییٗ ضاٞجطزٞبیی ثطای َطاحی آٖ ٔی پطزاظیٓ .
زضاثتسای تٛيیحبت ثطای تزؿٓ ثٟتط اَالٖبت ٔتٗ ثبیس ٔكرم ٌطززوٛٓٙٔ ٝض اظ ٔؿزس ٔ -سضؾ ٝای و ٝلهس ثط َطاحی
ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ زض آیٙس ٜضازاضیٓ فًبیی اؾت و ٝثِ ٝحبِ ٔؿزس ثٛزٖ آٖ زاضای وبضوطز ٔصٞجی ٕٞب٘ٙس ٔؿبرس أطٚظی اؾت .
فًبیی ثطای ثطذبؾتٗ ٘سای اشاٖ ،تزٕٕ ٚالبٔ ٝاشاٖ ،اضتجبٌ ثب پطٚضزٌبض ٚ.أب ثِ ٝحبِ ٔسضؾ ٝثٛزٖ آٖ  ٝ٘،فًبیی ٕٞچٖٛ
ٔساضؾی زض ؾیؿتٓ آٔٛظقی  ٚپطٚضقی أطٚظی  ٝ٘ٚفًبیی ٕٞچٔ ٖٛساضؼ ّٖٕی( ٝحٛظٞ ٜبی ّٖٕی) ٝأطٚظی اؾت و ٝایٗ ٞطز ٚزض حبَ
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حبيط زاضای وبضوطزٞبی ذٛز ٔیجبقس  ٚذبضد اظ ثحج ایٗ ٔمبِ ٝا٘سِ ٚصا فًبی آٔٛظقی ٔصوٛضٔحّی اؾت ثطای تسضیؽ ّٖ ْٛاؾالٔی
ٙٞٚط ّْٖٛ،ا٘ؿب٘ی ثٗٛٙاٖ پبیٚ ٝاؾبؼ ٚٚر ٝتٕیع ٜرٟبٖ ثیٙی ایطا٘ی اؾالٔی ٙٞ ٚط ث٘ ٝكب٘ ٝذطٚری ٕ٘ٚبزایٗ ٘ ٔٛرٟبٖ ثیٙی .
آٔٛظقٍبٞی ٘ ٝزضزاذُ ٔؿزس و ٝزضرٛاضآٖ ،زاضای ؾبذتبض یٍب٘ٚ ٝپیٛؾتٍی فًبیی ِٚصاوبضوطز ٔؿتمُ قبیسزاضای ٕٞپٛقب٘ی
فًبیی زض حیبٌ  ٚفًبی ثبظ آٖ  ٓٞثس ٖٚتساذُ زض حطوت ٞب ٚزؾتطؾی ٞب .حبَ ایٗ ٔؿزس ٔسضؾ ٝضااظ ز ٚزیسٌبٕٗٔ ٜبضی  ٚقٟطؾبظی
تجییٗ ٔیىٙیٓ
دیدگاه معماری :
ثِ ٝحبِ ٕٔٗبضی زض ؾ ٝثٗس ثطضؾی ٔیكٛز ٘ ،رؿت ٔٗٙب  ٚآٔٛظٞ ٜبی زیٙی زض ٕٔٗبضی ٔؿزس ٔسضؾ ، ٝزٔ ْٚف ْٟٛتطازیؿی زض
ٕٔٗبضی ٔؿزسٔسضؾٚ ٝؾ ْٛفٗ آٚضی ضٚظ زض ٔؿزس ٔسضؾ. ٝ
ٔٗٙب ٚآٔٛظٞ ٜبی زیٙی زض ٕٔٗبضی ٔؿزس ٔسضؾ : ٝزضایٗ ٔجحج تأویس انّی ث ٝفًبی ٔؿزساؾت ٍ٘،بٞی ثٔ ٝؿبرس اِٚیٝ
نسضاؾالْ ثبالذم ٔؿزس پیبٔجطاوطْ (ل )زضٔسی٘ ٝٙكبٖ اظ ؾبزٌی زض َطح ٔ ٚهبِح زاضزٚثسٚضاظ اٖالْ ٖٕٓت ْبٞطی ثّىٕٖٓ ٝت زض
ٔٗٙب،پؽ فًبی ٔؿزس ٔسضؾٕٞ ٝچٔ ٖٛؿزسپیبٔجط فًبیی اؾت ؾبز،ٜوٕتط حزٓ ٚثیكتطفًب(ثُٛضٔخبَ ٔهالی زض حبَ ؾبذت انفٟبٖ
زض ٘مُٔ ٝمبثُ فطٔ َٛفٛق اِصوطاؾت )
چطا و ٝزضاؾالْ تٛنی ٝقس ٜاؾت ٕ٘بظ ٖٚجبزت زض فًبی ثبظ ٚظیط آؾٕبٖ ثبقس .ثٓٙط ٔیطؾسؾبظٙٔ ٜبؾت ثطای اٍِٛی فًبی
ٔؿزس ٔسضؾٚ ٝیب زضوبضوطز والٖ آٟ٘ب یٗٙی ٔهالٞب ٕٞبٖ ؾبظٞ ٜبی ؾجه اظ رّٕ ٝؾبظٞ ٜبی غكبیی(پبضچ ٝای ،وبثّی).....،ثبقسؤ ٝیتٛاٖ
ٛٞیت ثركی ٚنٛضت ٔكتطن زض َطاحی ایٗ ٔؿزس ٔسضؾٞ ٝب ثبقس.
ٔف ْٟٛتطازیؿی زض ٕٔٗبضی ٔؿزس ٔسضؾ ٚ ٝفٗ آٚضی ضٚظ زض ٔؿزس ٔسضؾٕٞ : ٝبٍ٘ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝقس ٜتطازیؿی زض ِغت ثٕٗٙبی
ایزبز قىُ رسیس ثط پبیی ٔفبٞیٓ ٌصقتٔ ٝی ثبقس.ثٕٞ ٝیٗ ِحبِ ثطپبی ٝفطٟٔبی ٕٔٗبضی و ٝاظ ٔؿزس ٔسضؾٌ ٝفت ٝقسٔ ٜی ثبقسٕٞ.چٙیٗ
ثب تٛر ٝث ٝؾبزٌی فطٔی  ٚفًبیی ٚتٛر ٝثیكتط ث ٝفًب ثزبی حزٓ ٘ٚیع ِع ْٚتٛر ٝث ٝآؾٕبٖ  ٚفًبی ثبظ ،ثبیس ایٗ تطازیؿی ضا زض غبِت
رسیسی ثٛرٛز آٚضز و ٝاِجت ٝزضایٗ ضاؾتب تأویس ثؿیبض ثط اؾتفبز ٜاظ فٗ آٚضی ٞبی ضٚظ ٔیجبقس ثُٛضی و ٝتبویس ٔیكٛزؾبذتٕبٖ ٔؿزس
ٔسضؾٕٞ ٝبُ٘ٛض و ٝثِ ٝحبِ فطٔی ٙٗٔ ٚبیی نبزضوٙٙسٚ ٜاِمبءوٙٙس ٜاٍِٛیی رسیساظ ؾبذتٕبٖ ٚؾجه ظ٘سٌی ٔی ثبقس  ،ثبیسزض  ٕٝٞاثٗبز
تِٛیس وٙٙسٚ ٜتأحیط ٌصاض ثبقس و ٝاظ آٖ رّٕٕٗٔ ٔٛ٘ ٝبضی ؾبذتٕبٖ اؾت و ٝثبیس حبِت تِٛیس وٙٙسٜ

( )productive modeثبقس ٚ

ایٗ ذٛز ٘كبٖ زٙٞسٔ ٜسضٖ ّٕٖٚی ثٛزٖ ٍٕٞ ٚطا ثب َجیٗت ثٛزٖ تٗبِیٓ زیٗ ٔجیٗ اؾالْ ٚاضظـ ٞبی ثٔٛی ایطا٘ی ٔی ثبقس.
دیدگاه شهرسازی :
اظ زیسٌب ٜقٟطؾبظی ایٗ ٔؿزس ٔسضؾٞ ٝب زضز ٚؾُح قٟطی یٗٙی ٔهّی ٞبی فّٗی ٚضیع قٟطی یٗٙی ٔطوع ٔحّٞ ٝب  ,لبثُ
ارطا ٚرب ٕ٘بیی ٔی ثبقس و ٝثب تٛر ٝث ٝلطاضٌیطی زض ٘مبٌ حمُ رٕٗیتی ٚزؾتطؾی ٔیتٛا٘ٙس زاضای تأحیط ٌصاضی ثط ض٘ٚس تفىط ٕٔٗبضی
ٚقٟطؾبظی ٚفط ًٙٞؾبظی ٖٕٔٛی ثبقٙس  ٚثٗٛٙاٖ زیسی رسیس ثٔ ٝؿزس – ٔسضؾ ٝثیبٖ ٌطز٘س ثبالذم ا٘ىٔ ٝیتٛاٖ ٔؿزس ضا اظ ٘ٓط
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ؾبز ٜظیؿتی ،إٞیت ثَ ٝجیٗت ٚا٘طغی (ؾبذتٕبٖ ؾجع)،پطٞیع اظ انطاف ٚافطاٌ  ٚذّٛل  ٚذطز زض ٔم ِٝٛاضتجبٌ ثب پطٚضزٌبض ٕٞٚچٙیٗ
پیٛؾتٍی زیٗ زض تٕبٔی الیٞ ٝبی ظ٘سٌی ثیبٖ ٕ٘ٛز .
زض حبَ حبيطثب قىُ ٌیطی ٔهالٞبیی ٘ٓیط ٔهالی ثعضي انفٟبٖ  ٚیب ٔهالی ثعضي تٟطاٖ قبٞس انطاض ثط اِمبی ثعضٌی ٚ
ٖٕٓت زض وبِجس ٘ ٚبْ ٞؿتیٓ حبَ ا٘ى ٝثبیس ایٗ ثعضٌی ضا زض ٍ٘بٞ ٜب ثطز  ٝ٘ ٚزض اٖ چیعی ثساٖ ٍ٘طیؿتٔ ٝیكٛز.
ٚرٛز ٔؿزس – ٔسضؾٞ ٝبیی ؾبزٔ ٚ ٜتٛايٕ ثِ ٝحبِ فطْ  ٚتعئیٙبت زض زضٔ ٖٚحالت ٔیتٛا٘س ثیبٖ وٙٙس ٜثطٚظ ذطز ثطذبؾت ٝاظ
ربٔٗ ٝایطا٘ی اؾالٔی ثبقس ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝضٚظ ثٛزٖ ثِ ٝحبٌ زؾتبٚضزٞبی ّٖٕی زض وٙبض اؾتٗبضٌ ٜطفتٗ اظ ٕ٘بٞب ٘ٚمٛـ ٔكرهٔ ٝؿبرس
ٔیتٛا٘س ثیبٖ وٙٙس ٜإٞیت ّٖٓ  ٚقٙبذت ٔؿبئُ زض تّٗیٕبت زیٗ ٔجیٗ اؾالْ ثبؾس .
ثب ٌطایف فًب  ٚقٟطؾبظی زض قٟطٞبی ایطاٖ ثبالذم زض قٟطٞبیی چ ٖٛانفٟبٖ ,تٟطاٖ ,یعز  ... ٚث ٝؾٕت اِٛٚیت زازٖ ثٝ
تطزز  ٚحطوت پیبز ٜزض ٘ٛاحی ٔؿى٘ٛی ثٛیػ ٜزضٔ ٖٚحالت ٔ,ؿزس – ٔسضؾٔ ٝیتٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ لطاضٌبٞی ضفتبضی ٘ ٚكب٘ ٝای ٔحّی ذٛز
ضا تزّی زٞس ِ ٚصا ثب زض ٘ٓط وطفتٗ اذتالٌ وبضثطی ثٛرٛز أس ٜزض وبضوطزٞبی ٔؿزس ٕٞ ٚعٔبٖ فًبی أٛظقی تجسیُ ث ٝضٚیسازی تٕبْ
ٚلت ٔیكٛز و ٝذٛز ثبٖج ایزبز ض٘ٚك  ٚؾطظ٘سٌی زض زضٔ ٖٚحّ ٝاؾت  ٚث٘ ٝحٛی زض تٕبٔی اثٗبز ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ تبحیط ٌصاض  ٚزذیُ
اؾس.
قبیس زض ضاثُ ٝثب ٔجحج ٔهال ٞب ٘یع ثٟتط ثبقس تٛر ٝثیكتطی ث ٝفًب ( )spaceزض ٔمبثُ تٛزٌ )mass( ٜطزز  ٚزض ٚالٕ ؾٗی
ٌطزز اظ ؾبز ٜؾبظی  ٚؾجه ؾبظی ٕٞچ ٖٛؾبظٞ ٜبی پبضچ ٝای  ٚغكبیی  ٚیب وبثّی اؾتفبز ٜقٛز  ,چطا و ٝزض اؾالْ تٛنیٌ ٝطزیس ٜوٝ
ازای فطیًٕ٘ ٝبظ ٔؿتحت اؾت زض فًبی اظاز  ٚزض ظیط اؾٕبٖ ثبقس.
زض حبِی و ٝض٘ٚس قٟطؾبظی  ٚؾبذت زض زٚضٞ ٜبی اذیط ث ٝؾٕت ٕٔٗبضی  ٚقٟطؾبظی پبیساض  ٚؾجع پیف ٔیطٚز ٔ,ؿزس –
ٔسضؾ ٝثب اؾتمطاض زض ٔطوع ٔحالت  ٚزض ٔحُ تٛرٖ ٚ ٝجٛض ؾبوٙیٗ ٔیتٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ پطٚغ ٜای ٔحطن , 4اِمب وٙٙس ٚ ٜثؿٍ زٙٞس ٜایٗ ٘ٔٛ
تفىط زض ٖطن ٝؾبذت  ٚؾبظ ثبقس .و ٝاِجت ٝایٗ ٔٛضز ٘یع وبٔال ُٔٙجك ثب تٗبِیٓ اؾالٔی ٟ٘ ٚفت ٝزض ٔٗٙبی ٔؿزس اؾت  ٚقبیس ٔؿزس  ٚیب
ٔؿزسٔ -سضؾ ٝذٛز ثبیس پیكط ٚزض ایٗ ٖطن ٝثبقٙس .
 - 5اوواع حاالت ساختمان دربرخورد با مقوله اورشی:
-1حبِت غیط فٗبَ (:)passive modeفمٍ ثباؾتفبز ٜاظ ا٘طغی ٞبی ٔحیُی ٚثسٞ ٖٚطٌ ٝ٘ٛاؾتفبز ٜاظ ا٘طِغی ٔىب٘یىی قطایٍ ُّٔٛة
زض ٖٚثٛرٛز ٔی آیس.
-2حبِت وبٔألٔىب٘یىی(:)full modeفمٍ ثب اؾتفبز ٜاظ ا٘طغی ٞبی ٔىب٘یىی فًبی زضُّٛٔ ٖٚة ٔی ٌطززٚثس ٖٚتٛر ٝثٔ ٝحیٍ ٚا٘طغی
ثیط٘ٚی.
-3حبٍِ ٔرتٍّ( ٓٞ:)mix modeتٛر ٝث ٝا٘طغی ٞبی ٔحیُی  ٓٞٚاؾتفبز ٜاظ ا٘طغی ٞبی ٔىب٘یىی.
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-4حبِت تِٛیس وٙٙسٖ:) productive mode(ٜال ٜٚثط اؾتفبز ٜاظ ا٘طغی ٞبی ٔحیُی ثطای ذٛز لبزض ث ٝتِٛیس ٚشذیط ٜایٗ ا٘طغی ٞب ثطای
ا٘تمبَ ث ٝثیط ٖٚؾبذتٕبٖ ٘یع ٔی ثبقس ثُٛض ٔخبَ ثب اؾتفبز ٜاظ ؾِّٟٛبی ذٛضقیسی ،پٕپ ٞبی ٌطٔبیی ،تٛضثیٗ ثبزی (ٔزّٕٗٔ ٝبضی
ٚؾبذتٕبٖ . )22
 -4پطٚغٔ ٜحطن ,پطٚغ ٜای اؾت و ٝثب اؾتمطاض زض ٔحیٍ ذٛز ثبٖج ث ٝتحطن ٚازاقتٗ فهب ٔ ٚحیٍ زض رٟت ٔٛضز ٘ٓط ٔیكٛز َ(.طاحی قٟطی – ربٖ ِ) ًٙ

وتیجهگیری:
ثطای ضؾیسٖ ث ٝآضٔبٖٞبی قٟط اؾالٔی ثبیس ثب ٍ٘طقی ؾیؿتٕی ث ٝتٕبْ اثٗبز ظ٘سٌی ٔ ٚحیٍ ظ٘سٌی  ,یٗٙی قٟط پطزاذت .زض
ایٗ ٘ٛقتبض پؽ اظ اضای ٝپیكی ٝٙتحمیمی زض ضاثُ ٝثب ٔمبیؿٔ ٝحّ ٝزض قٟطؾبظی ایطاٖ ٚ ٚاحس ٕٞؿبیٍی زض قٟطؾبظی غطثی  ٚپؽ اظ اٖ
تبویس ثط ِعٍ٘ ْٚطـ ٔحّٔ ٝحٛض زض َطح ٞبی قٟطی  ,اقبض ٜثٔ ٝطاوع ٔحالت ٔیقٛز  ٚپیكٟٙبز ٔتٙبؾت رٟت ٔطوع ٔحّ ٝاضائٔ ٝط ٌطزز
وٕٞ ٝبٖ ٔؿزسٔ ،سضؾٔ ٝیثبقس  ٚاِجتٔ ٝؿزسٔ ،سضؾ ٝای و ٝزچبض ٖ٘ٛی ثبظتٗطیف زض وبِجس ،فٗبِیت  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٔٗٙب قس ٜاؾت
ٔ.ؿّٕبٖ ایطا٘ی زض پٙب ٜتٗبِیٓ تكیٕٖ ،ال ٜٚثط تٛر ٝث ٝپطٚزٌبض ٞؿتی  ٚان َٛاٖتمبزی تٛنی ٝثؿیبض ث ّٖٓ ٝآٔٛظی  ٚآثبزا٘ی ز٘یب قس ٜاؾت
 ٚقطٌ ضؾتٍبضی ضا ایٗ ٞط ز ٚیٗٙی پبیجٙسی ث ٝان َٛاٖتمبزی ثط اؾبؼ آٌبٞی ٔیزا٘س.
ٔؿزسٔ ،سضؾ ٝی پیكٟٙبزی زاضای وبضثطزی ٔصٞجی ـ آٔٛظقی ٔیثبقس و ٝاِجت٘ ٚ ٔٛ٘ ٝح ٜٛفًبی آٔٛظقی زض آٖ ث ٝنٛضت
ّٖ ْٛا٘ؿب٘ی ٙٞ ،ط  ّْٖٛ ٚفمٟی ٔیثبقس.
ثِ ٝحبِ فطٔی ؾٗی قس ٜتب ثب اقبض ٜث ٝاِٚیٗ ٔؿزس پیبٔجط ؾبزٌی ضا اٌٍِ ٛطفت ٚ ٝزض ٚالٕ ٖٕٓت ضا زض ٍ٘بٜٞب آٚضز  ٝ٘ ٚزض
چیعی و ٝث ٝآٖ ٍ٘بٔ ٜیقٛز ،ثِ ٝحبِ فطْ  ٚوبِجس ثب اؾتٗبض ٜاظ اٍِٞٛبی ٕٔٗبضی ایطا٘ی ـ اؾالٔی  ٚثب وٕه رسیستطیٗ فٗآٚضیٞبی ضٚظ
ٔزٕ ٖٝٛؾبذتٕب٘ی وبٔالً ؾجع  ٚپبیساض قىُ ٔیٌیطز چطا ؤ ٝؿزس ـ ٔسضؾٖ ٝال ٜٚثط آ٘ى ٝزض ٔجحج ؾجه ظ٘سٌی  ٚرٟبٖثیٙی نبزض
وٙٙسٖٛ٘ ٜی تفىط اؾت .شاتبً ٔهطف وٙٙس٘ ٜیؿت  ٚایٗ ٚیػٌی حتی زض ظٔی ٝٙا٘طغی ٘یع نبزق اؾت  ٚؾبذتٕبٖ آٖ ذٛز تِٛیس وٙٙس ٜا٘طغی
ٔی ثبقس (ٔ ،)Productive modeؿزس ٔسضؾ ٝپیكٟٙبزی رٟت ٔطوع ٔحالت ؾبز ٚ ٜثی پیطای ٝاؾت ّٖٓ ٓٞ ،اؾت ٖ ٓٞ ٚطفبٖ ،ؾجع ٚ
پبیساض اؾت ٔ ٚتٛايٕ.
ٔٙبثٕ ٔ ٚبذص :
 ( -8ضٞجطی  ,حؿٗ – قٟط  ٚضٚؾتب زض فط ًٙٞلطاٖ ٔ -زّ ٝقٕبضٚ 24 - 22 ٜیػ ٜلطآٖ ٟٙٔ ٚسؾی فطٍٙٞی تبثؿتبٖ  ٚپبییع . ) 8811
(-2حتی ,فیّیپ  -تبضید ٖطة رّسٔ 8111, 8یالزی  -تطرٕ ٝاثٛاِمبؾٓ پبیٙس.) 8844 ٜ
 (-8ؾُّبٖ ظاز , ٜحؿیٗ ٔ -ؿزسٔسضؾٞ ٝبی تٟطاٖ ٘ –:كطی ٝفم ٚ ٝان َٛقٕبض - 21 ٜظٔؿتبٖ .) 8811
ٔ( -4تع ،آزاْ ،تٕسٖ اؾالٔی زض لطٖ چٟبضْ ٞزطی ،د  ،8تطرٕٝی ّٖیطيب شوبٚتی لطاٌعِ ،ٛتٟطاٖ) 8812 ،
 ( -2اِٚیبء اهلل آّٔی ،تبضید ضٚیبٖ،تهحیح ٔٛٙچٟط ؾتٛز ،ٜتٟطاٖ.) 8841 ،
 ( -1زضٚزیبٖ یب ؾیٗ  -ظ٘سٌی پبیساضُٔ :بِٗ ٝی ٔٛضزی تٛؾٗ ٝی فًبی زاذّی پبیساض ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝا٘طغی زض ُٔٙم ٝی ثسیٍٙت ٖٛزض رٛٙة ِٙسٖ  -فهّٙبٕٔٗٔ ٝبضی
 ٚؾبذتٕبٖ  -قٕبض ،22 ٜظٔؿتبٖ )8811
 ,ًِٙ( – 1ربٖ– َطاحی قٟطی  -تطرٕ ٝحؿیٗ ثحطیٙی  -ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ) 8811
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