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چکیدٌ
ٙٞط ٔؼٕبضی ٔمجطٞ ٜب ٕٞچٔ ٖٛؿبخس زاضای یه نٛضت ظبٞطی  ٚیه نٛضت ثبعٙی اؾت و ٝزض ٚحست ٔیبٖ آٖ زٔ ٚی تٛاٖ خٕبَ اِٟی ضا
٘ظبض ٜوطز .خٕبِی و ٝاظ نٛضت ذبِی ؾت چ ٖٛتٕبْ نٛضت ٞب زض آٖ ٔتدّی قس ٜا٘س  .تعئیٗ زض ٙٞط اؾالٔی ثطای ثیبٖ فضبی لسؾی اؾت ٚ
ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ پبیٞ ٝبی تهٛیطی ٙٞط اؾالٔی اضظیبثی قسٚ ،ٜؾیّ ٝیب ثیب٘ی تهٛیطی اؾت ثطای قطافت ثركیسٖ ثٔ ٝبز :ٜؾغح ،ضً٘ ،ذظ،
حدٓ ،آخطٌ ،ٌُ ،چ ،وبقی  ... ٚتب ث ٝافك ٞبی ثطتط اػتال یبثٙس  ٚضً٘ ٛٞ ٚیت ٔؼٙبیی ٟ٘ ٚبیتب قرهیت فٛق عجیؼی ثیبثٙس ٔ ٚؼٛٙی  ٚاِٞٛی
ق٘ٛس.زض ٙٞط اؾالٔی ضٔعٞب آٖ ٌ ٝ٘ٛذبِم ٘ ٚبة قس ٜا٘س و ٝاغّت ثٞ ٝیچ ض ٚتساػی وٙٙس ٜی اقىبَ ثیط٘ٚی ٘یؿتٙس  ٚث ٝضٔعی اظ یه تهٛض
ػطفب٘ی  ٚثبٚض اؾالٔی تجسیُ قس ٜا٘س ٙ ٞ.ط ایطا٘ی خبیٍبٚ ٜیػ ٜای زض قىُ ٌیطی ٙٞطی اؾالٔی زاضز.ایٗ ٙٞط اؾالٔی –ایطا٘ی زض ٔٙغمٌ ٝیالٖ
ثب تٛخ ٝث ٝآة ٛٞ ٚای ٔسیتطا٘ ٝای ٚیػٌی ذبنی یبفت ٝاؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝؾؼی قس ػٙبنط ثىبض ضفت ٝزض ٔؼٕبضی ٔمجط ٜقید ظاٞس اظ ٘مغ٘ ٝظط
إٞیت ظیجبیی قٙبذتی  ٚضطٚضت وبضثطز ٔ ٛؾیمیبیی آٖ زض ٔؼٕبضی پبیساض قطق ٌیالٖ ثب ٔغبِؼٔ ٝیسا٘ی  ٚوتبثرب٘ ٝای  ٚثطضؾی ٔمبالت ٚ
ؾبیت ٞب ث ٝضٚـ تٛنیفی تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیبثی قٛز و٘ ٝتبیح ثسؾت آٔسٌٛ ، ٜیبی آٖ اؾت و ٝوبضثطز ػٙبنط ٙٞسؾٚ ٝاض  ٚضیتٓ  ٚضً٘
ٕ٘بی زاذّی  ٚذبضخی ایٗ ثٙب ٔی تٛا٘س ثطای ٔؼٕبض اٖ ٙٞطٔٙس  ٚذالق ٔؼبنط اِٟبٔی ثبقس خٟت اثساع ثٙبٞبی ٔسضٖ ثطٌطفت ٝاظ آة ٛٞ ٚا ٚ
فط ًٙٞایٗ ٔٙغمٔ ٚ ٝی تٛا٘س ثبظذٛضزی ثطای ٔحممبٖ ٘مٛـ تعییٙی -ایطا٘ی ثبقس.

ياصگان کلیدی :ػٙبنط تعییٙی ٔ،ؼٕبضی پبیساض ٔ،مجط ٜقید ظاٞس ،قطق ٌیالٖ
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مقدمٍ
پیطیىٍ
فبضاثی فیّؿٛف ثعضي ایطاٖ زض ضاثغ ٝثب ٔؼٕبضی ٔی ٌٛیسٔ ،ؼٕبضی ٔجتٙی ثط ػّٓ اِحیُ اؾت  ٚحیُٟٔ ،بضتٙٞ ،ط  ٚفٙی اؾت
و ٝثب وبض اؾتبزا٘ٙٞ ٚ ٝطٔٙسا٘ ٝزض اقىبَ ٙٞسؾی ٘كبٖ زازٔ ٜی قٛز .اظ ٘ظط اؾتبز قٟیس ٔغٟطی یىی اظ ٌطایف ٞبی ا٘ؿبٖ،
ٌطایف ث ٝظیجبیی اؾت.یؼٙی ذٛز ظیجبیی ثی ٞیچ چیع زیٍط ٔغّٛة شات ا٘ؿبٖ اؾت .ث ٝایٗ تطتیت ظیجبیی ث ٝذبعط ذٛز ظیجبیی
ٕٞیك ٝیىی اظ اٞساف ا٘ؿبٖ ثٛز ٜاؾت ]1[...تٙبؾت یه ػبُٔ اؾبؾی زض پیسایف ظیجبیی حؿی اؾت ]2[.ث٘ ٝظط ٔی ضؾس تٙبؾت
زض فضبی ثٙب فطٛٞ ٚ ًٙٞیت انیّی ضا ث ٝآٖ ٞسیٔ ٝی زٞس زض ٔؼٕبضی ؾٙتی  ٚزیٙی ایطاٖ ٔؼٕبض ذٛز یه وٕبَ ٌطا ٔی ثبقس
و ٝؾبذت ٝثطایف یه اثط ؾبذت ٝزؾت ا٘ ٚیؿت ثّى ٝتىبُٔ ضٚحی  ٚشٙٞی ا ٚثطای ضؾیسٖ ثٔ ٝؼجٛز ٔی ثبقس زض وٕبَ ٌطایی زٚ
٘ىتٛٔ ٝضز تٛخ ٝاؾت:تعییٙبت ث ٝوبض ضفت ٝنطفب خٙج ٝظیجبؾبظی ٘ساضز ٔ ٚؼب٘ی قىّٟب ضاظ  ٚضٔٛظ تبضیری زاضز  ٚایٙى ٝاؾتبز ٙٞطٔٙس
ثطای ذّك ٞط اثط وٕبِی ٔتؼبِی ضا ٔس ٘ظط زاقت ٝاؾت[ٔ .]3ؿبخس  ٚثٙبٞبی ٔصٞجی زض تبضید ٔؼٕبضی ایطاٖ ٕٛٞاض٘ ٜمغ ٝث ٝاٚج
ضؾیسٖ ٙٞط ٔ ٚؼٕبضی اؾالٔی ثٛز ٜاؾت ٔ ٚحُ تدّی ٔدٕٛػ ٝای اظ ٙٞطٞبیی اؾت ؤ ٝهساق ٔؿّٓ ٙٞط قٟٛزی اؾت
ٕٞ.چٙیٗ ث ٝذبعط ٌطایف ٞبی ٔصٞجی قیؼی ،ؾبذت ایٗ ٘ٛع ثٙبٞب ٘ؿجت ث ٝزیٍط وكٛضٞبی اؾالٔی ثیكتط ٔكٟٛز اؾت ..زض زٚضٜ
اؾالٔیٔ ،ؼٕبضی آضأٍبٞی زض ایطاٖ اظ إٞیت ٚیػ ٜای ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت غبِجب ثٙبٞبی آضأٍبٞی ث ٝاؾتٙبز قىُ ظبٞطیكبٖ لج ٝیب
ٌٙجس  ٚث ٝاػتجبض ضایح تطیٗ ػّٕىطزقبٖ تطثت  ٚیب زض اقبض ٜثٔ ٝف ْٟٛزیٙی ٔ ٚصٞجی قبٖ أبٔعاز٘ ٜبْ ٌطفت ٝا٘س [ . ]4خٌٍّ ٝیالٖ
زاضای آة ٛٞ ٚایی ٌطْ ٔ ٚطعٛة ث ٌٝ٘ٛ ٝای اظ آة ٛٞ ٚای ٔٙبعك ٔسیتطا٘ ٝای ٔی ثبقس.ز ٚػبُٔ زض ٚضغ آة ٛٞٚایی آٖ تبثیط
زاض٘س .یىی پؿتی فٛق اِؼبز ٜؾٛاحُ زضیب  ٚزیٍطی خٟت ثبزٞبی ایٗ ٔٙغم.ٝیىی ثبز ٞبی قٕبِی و ٝاظ ٔطوع پط فكبض ؾیجطی
حطوت وطز ٜاظ ؾٕت قٕبَ قطلی ث٘ ٝبحی ٝزضیبی ذعض ٔیطؾٙس  ٚزیٍطی ثبزٞبی ثبضاٖ ظای ظٔؿتب٘ ٝاؾت و ٝاظ ؾٕت ٔسیتطا٘ٚ ٝ
خٛٙة اضٚپب ٚاضز ایطاٖ ٔی قٛز .ثبزٞبی قٕبَ قطلی زض ػجٛض اظ زضیب خصة ضعٛثت ٕ٘ٛز ٜزض ثطذٛضز ثب اضتفبػبت اِجطظ ضعٛثت ذٛز
ضا ث ٝنٛضت ثبضاٖ اظ زؾت ٔی زٙٞس[ . ]5ایٗ آة ٛٞٚای ٔؼتسَ  ٚثبضا٘ی ثبػث پیسایف خٞ ٍُٙب ٔ ٚطاتغ ؾط ؾجع قس ٜث ٝعٛضی
و ٝوٞ ٜٛبی ایٗ ٔٙغم ٝپط اظ زضذتبٖ ٔطتفغ ٛ٘ ٚاض ؾطؾجعی ضا تكىیُ زاز ٜا٘سٔ ..مجط ٜقید ظاٞس زض زأ ٝٙؾطؾجع و ٜٛاِجطظ
خٛٙثی  ٚزض ٚضٚزی قٟط الٞیدبٖ لطاض زاضز  .ضاثی ٛٙزض وتبة« ٚالیبت زاضإِطظ ایطاٖ ٌ:یالٖ» زض قطح آضأٍب ٜقید ظاٞس ٌیال٘ی
ٔی ٘ٛیؿس[  :]6زض تبضید حؿٗ ثیً ض ّٛٔٚزض ضٕٗ ٚلبیغ ؾبَ ٞ 892دطیٔ 1457،یالزی زیسٔ ٜی قٛز و ٝؾّغبٖ حیسض
نفٛی (ضٚایت اؾت و ٝقبٞبٖ نفٛی اظ ٘ٛازٌبٖ قید ظاٞس ٞؿتٙس .ا ٚزض ؾبَٔ 615تِٛس قس  ٚزض ؾبَ ٜ711ق ٚفبت یبفتٚ.ی
ٔؼّٓ قید نفی  ٚثٙیبٖ ٌصاض ٔصٞت تكیغ ٔی ثبقس ).ظٔب٘یى ٝزض اضزثیُ ثٛز زض ذٛاة زیس و ٝقید ظاٞس ٌیال٘ی ث ٝأ ٚی ٌٛیس:
ؤ ٝمجط ٜاـ ضا آة زضیب فطا ٌطفت ٝاؾت  ٚث ٝا ٚزؾتٛض زاز تب خؿسـ ضا ثٔ ٝحُ زیٍطی ا٘تمبَ زٙٞس .ؾّغبٖ حیسض ث ٝقیطٚاٖ
ضفت  ٚاظ آ٘دب ث ٝاتفبق ػس ٜای ثٙب  ٚثبظضٌبٖ ثب وكتی ػبظْ ٌیالٖ قس[ ٚ ]7خؿس ضا ثٔ ٝحّی زیٍط ٔٙتمُ ٕ٘ٛز ٔ ٚمجطٔ ٜدّّی
ثطای آٖ ؾبذت ٔ.مجط ٜو ٝزض ؾ ٝویّٔٛتطی الٞیدبٖ اؾت ثٙبی خبِجی اؾت وٌٙ ٝجس ثبضیه  ٚثّٙس آٖ ثب وبقی آثی ضً٘(فیطٚظٜ
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ای) پٛقیس ٜقس ٜاؾت .ایٗ ثٙب زض ٔیبٖ زضذتبٖ  ٚزأ ٝٙی و ٜٛپٟٙبٖ قس ٚ ٜضطیح قید ظاٞس پیكٛای ضٚحب٘ی  ٚاؾتبز قید
نفی اِسیٗ زض آٖ لطاض زاضز .ثٙبی قید ظاٞس تّفیمی اظ ٔؼٕبضی ؾٙتی  ٚثٔٛی اؾت.ث ٝعٛض وّی ثٙبی حبضط اظ یه اتبق ٔطثغ قىُ
وٌٙ ٝجسی ثطضٚی آٖ لطاض زاضز  ٚایٛاٖ ٞبیی و ٝآٖ اتبق ضا احبع ٝوطز ٜا٘س ،تكىیُ قس ٜاؾت .اِجت ٝیه اتبق زیٍط و ٝث٘ ٝظط ٔی
ضؾس ثؼسٞب ث ٝاثط اِٚی ٝاِحبق قس ٜثبقس زض ؾٕت غطثی ٌٙجسذب٘ٚ ٝخٛز زاضز  ٚز ٚاتبق اظ زاذُ ث ٝیىسیٍط ٔطتجغٙس ٔ.غبثك ثب
ٔؼٕبضی ثٔٛی ٔٙغم ،ٝثٙب ثط ضٚی وطؾی لطاض ٌطفت ٚ ٝثبْ ثٙب ٘یع چٟبضقیج ٝؾفبِپٛـ اؾت[ .]8زض ضاثغ ٝثب ٔف ٚ ْٟٛوبضثطز ضیتٓ ٚ
ضً٘ زض آخطوبضی ٞب ٘ ٚمٛـ ٙٞسؾی  ...ٚزض فضبی زاذّی  ٚثیط٘ٚی ٔمجط ٜقید ظاٞس وٛٔ ٝضز تحمیك ٔی ثبقس ٔ ،مبالت  ٚثطضؾی
ٞبی ا٘سوی ٍ٘بقت ٝقس ٜوٍ٘ ٝبض٘س ٜضا ضاغت ٕ٘ٛز ٜث ٝاضظیبثی  ٚتحّیُ  ٚثبظثیٙی آٖ ثپطزاظز.

جلًی بىا

پطت بىا
مقبزٌ ضیخ ساَد گیالوی(مىبع وگارودگان)

اَمیت ي ضزيرت مًضًع
آثبض ثطخبی ٔب٘س ٜاظ ٙٞطٞبی تعئیٙی زض اثٙی ٝاؾالٔیٔ ،رهٛنب زض أبوٗ ٔصٞجی ٘ظیط ٔؿبخس  ٚثمبع ٔتجطوٚ ،ٝاخس ضٚحیبت
ٔٙحهط ث ٝفطز  ٚغضفبی تدؿٕی ٞؿتٙس .اظ آ٘دب و ٝتبو ٖٛٙث ٝتعئیٙبت ٔؼٕبضی ٘ ٚمٛـ ث ٝوبض ضفت ٝزض تعئیٙبت ایٗ أبٔعاز ٜثٝ
ذٛثی زض ٔٙبثغ پطزاذت٘ ٝكس ٜاؾت ،ایٗ ٔمبِ ٝث ٝایٗ ٔجحث اذتهبل یبفت ٝاؾت .قٙبذت  ٚزؾت ٝثٙسی آضایٞ ٝبی تعئیٙی ٘ ٚمٛـ
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ٙٞسؾی  ٚضیتٓ ث ٝوبض ضفت ٝزض ایٗ ثٙب ،اظ اٞساف ایٗ ٔمبِ ٝاؾت  .آضایٞ ٝبی تعئیٙی ث ٝوبض ضفت ٝزض ایٗ ثٙب قبُٔ وبقیىبضی٘ ،مٛـ
ٙٞسؾی ٌّٟ ٚبی قب ٜػجبؾی  ،آخطوبضی  ...ٚثٛزٙٞ ٚ ٜطٔٙساٖ ٔؼٕبض ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ا٘ٛاع ٘مٛـ  ٚعطح ٞب قبٞىبضی ثسیغ  ٚظیجبیی
زض ٔؼٕبضی قطق ٌیالٖ ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلؼیت خغطافیبیی آٖ ذّك ٕ٘ٛز ٜا٘س.

فزضیٍ
وبضثطز ٘مٛـ ٙٞٚسؾ ٚ ٝضً٘  ٚضیتٓ زض ٔؼٕبضی پبیساض ٔمجط ٜقید ظاٞس ػال ٜٚثط تبویس ث ٝتٙبؾت  ٚتٛاظٖ  ٚإٞیت ظیجب
قٙبؾب٘٘ ٚ ٝكب٘ ٝتحهیُ وٕبَ  ٚحمیمت خٛیی ٙٞطٔٙسا٘ٔ ٝؼٕبضاٖ ٔتؼٟس ثٛزٚ ٜتبثیط ٌصاض ثط ٔؼٕبضی ٔؼبنط اؾت.

سًال
 ضً٘ چٚ ٝیػٌی ٞبیی زض ثبظ تبة ظیجبیی قٙبؾب٘ ٝثٙبی ٌٙجس قید ظاٞس زاقت ٝاؾت؟ چ ٝاضتجبعی ثیٗ ضیتٓ فضبی زاذّی  ٚفضبی ثیط٘ٚی ثٙب ٚخٛز زاضز؟ ٘مٛـ ٙٞسؾی ثىبض ضفت ٝزض ایٛاٖ ٚضٚزی  ٚفضبی زاذّی ثمؼ ٝقید ظاٞس چ ٝؾبذتبضی ضا ثٕ٘ ٝبیف ٔی ٌصاضز؟ -زالیُ تبویس ٙٞط اؾالٔی ثط ػٙبنط ٙٞسؾ ٚ ٝضیتٓ زض ٔؼٕبضی ثٙبٞبی ٔصٞجی  ٚغیطٔصٞجی چیؿت؟

اَداف پضيَص
ث ٝزِیُ وٕجٛز پػٞٚف زض ایٗ ػٛٙاٖ  ٚیبزآٚضی ایٗ ٔغّت و ٝثٙبی ثمؼ ٝقید ظاٞس ٔطثٛط ث ٝزٚض ٜاٚاذط تیٕٛضی ٔی تٛا٘س
ٔٙجؼی غٙی ثطای ٔحممبٖ زض ظٔی ٝٙعطاحی ٘مٛـ اؾالٔی  ٚتبثیط پصیطی اظ آٖ زض ذّك ٙٞط ٘بة ایطا٘ی ثب ضٚیىطز ثٔٛی – ؾٙتی ثب
فط ٚ ًٙٞآة ٛٞ ٚای ٌیالٖ ث ٝنٛضت ٘ٛآٚضا٘ ٝثبقس ٍ٘بض٘سٌبٖ ضا تطغیت ٕ٘ٛز تب اظ ٘ظط تىٙیىی ػٙبنط ث ٝوبض ضفت ٝزض ثٙب ضا ٔٛضز
ٔغبِؼ ٝلطاض زٙٞس.

ريش پضيَص
ایٗ ٔمبِ ٝی تٛنیفی ثب تٛخ ٝثٔ ٝساضن تبضیری  ٚوتت ٙٞطی ٔ ٚؼٕبضی  ،ث ٝضٚـ وتبثرب٘ ٝای ( ٔغبِؼ ٝی ٔمبالت  ٚوتبة
ٞبی ٔرتّف ٘ ٚیع ؾبیت ٞبی ایٙتط٘تی) اض عطیك فیف ثطزاضی نٛضت ٌطفتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ث ٝنٛضت ٔیسا٘ی ثب ػىؿجطزاضی اظ ثٙبی
ثمؼ ٚ ٝثب ٔمبیؿ ٝػىؽ ٞب  ٚعطح ٞب  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ آٖ ٞب ثبیىسیٍط تٛؾظ ٍ٘بض٘سٌبٖ اخطا قس ٜاؾت .
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سابقٍ پضيَص
زضثبضٔ ٜمجط ٜی قید ظاٞس چٙس تحمیك نٛضت ٌطفتٚ ٝزض چٙس ٔمبِ ٝث ٝآٖ اقبض ٜقس ٜاؾت.
ٙٞ -1سؾ ٝزض ٌٙجس قید ظاٞس ٌیال٘ی ٔدتجی پٛضاحٕسی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ضٚزؾط  ٚأّف

 -2ثطضؾی ثٙبی آضأٍب ٜقید ظاٞس ٌیال٘ی ثطاؾبؼ ٚیػٌی ٞبی ٔؼٕبضی ثٔٛی ٔ ٚؼٕبضی ؾٙتی
ٔmosafaie.blogfa.com -3ؼٕبضی ؾٙتی ٌیالٖ
 -4تعییٙبت ٔؼٕبضی ایطاٖ،ؾیس أیط ثبغؿطذی،زا٘كٍبٙٞ ٜط انفٟبٖ

مکان ي ريح مکان
آِجطت ا٘یكتیٗ ٔىبٖ ضا ث ٝنٛضت « یه خع وٛچه اظ ؾغح ظٔیٗ ؤ ٝی تٛا٘س ثب ٘بْ قٙبذت ٝقٛز ...یه ٘ٛع ٘ظٓ اقیب ٔبزی ٝ٘ ٚ
چیع زیٍطی » تؼطیف ٔیىٙس پیتط وبِیٙع تبضید ٍ٘بض ٔؼٕبضی ،ایٗ تؼطیف ضا ٔی پصیطز ّٔ ٚعٔٚبت آٖ ضا ای ٍٝ٘ٛٙقطح  ٚثؿظ
ٔیسٞس:او ٖٛٙایٗ ٘ٛع فضبؾت و ٝزضعطاحی ٔؼٕبضی ثب آٖ زضٌیط ٞؿتیٓ ٔ ٚی تٛاٖ ٌفت و ٝیه ٔىبٖ ٚؾغغ تطیٗ فضبیی اؾت
ؤ ٝؼٕبض لبزض اؾت ٕٞچ ٖٛاثط ٙٞطی یىسؾت ٙٔ ٚؿدٕی زض آٖ زؾت یبثس٘ .ظطیٞ ٝبی ٔىبٖ و ٝضیك ٝزض پسیساض قٙبؾی ٚ
خغطافیبی فیعیىی زاض٘س ثط ٚیػٌی تدطث ٝفض بیی  ٚزض ثطذی ٔٛالغ ثط ایس ٜضٚح ٔىبٖ تبویس ٔی ٚضظ٘س .ثؿیبضی اظ ٔؼٕبضاٖ ٘ ٚظطیٝ
پطزاظاٖ ٔؼبنط ٕٞچٌ ٖٛطٌٛتی،آثطاٞبْ آ٘س ،ٚقِٛتع زیسٌبٞ ٜبیسٌط ضا ٔجٙی ثط ایٙى ٝضاثغ ٝی عجیؼت زض غٙبی تدطث ٝا٘ؿب٘ی أطی
حیبتی اؾتٛٔ ،ضز اؾتفبز ٜلطاض زاز ٜا٘سٛ٘ .ضثطي  -قِٛتع ٔ ؼتمس اؾت ؤ ٝؿئِٛیت ٔؼٕبضوكف ضٚح ٔىبٖ  ٚعطاحی ( ؾبذت
ٔىبٖ ) ث ٝقی ٜٛای اؾت و ٝثیبٍ٘ط ایٗ حضٛض یٍب٘ ٝثبقس ] [ .

ظًُر تشییىات درمعماری
تعئیٗ یىی اظ ػٛأُ ٔ ٟٓزض ٔؼٕبضی ایطاٖ اؾت ،وٕ٘ ٝبی ؾبذتٕبٖ ضا اظ حبِت ذكه  ٚثی ضٚح ذبضج ٔی وٙس  ٚث ٝآٖ ٛٞیت
 ٚ ٚیػٌی ذبنی ٔی زٞس .تعئیٗ زض ٙٞط اؾالٔی ثطای ثیبٖ فضبی لسؾی اؾت .ظیٙت و ٝث ٝػٛٙاٖ یىی اظ پبیٞ ٝبی تهٛیطی ٙٞط
اؾالٔی اضظیبثی قسٚ ،ٜؾیّ ٝیب ثیب٘ی تهٛیطی اؾت ثطای قطافت ثركیسٖ ثٔ ٝبز :ٜؾغح ،ضً٘ ،ذظ ،حدٓ ،آخطٌ ،ٌُ ،چ ،وبقی ٚ
 ...تب ث ٝافك ٞبی ثطتط اػتال یبثٙس  ٚضً٘ ٛٞ ٚیت ٔؼٙبیی ٟ٘ ٚبیتب قرهیت فٛق عجیؼی ثیبثٙس ٔ ٚؼٛٙی  ٚاِٞٛی ق٘ٛس[  ]11انَٛ
تىطاض ؤ ٝفبٞیٓ ٔٛضز ٘ظط زیٗ اؾالْ ثب پكتٛا٘ ٝخٟبٖ ثیٙی  ٚفّؿف ٝذٛز ،زض لبِت تطویت ثٙسی و ٝاظ زٚض ٜؾبؾب٘ی زض ایطاٖ
ثٛز ٜزض ٙٞط اؾالٔی ٘یع ظبٞط ٌطزیس .ثب ایٗ تفبٚت وٍ٘ ٝبضٞ ٜب اظ قىُ ٔٙفطز ٔ ٚؿتمُ ذٛز ذبضج قس ٚ ٜثب اتهبَ ثٍ٘ ٝبضٞ ٜبی
زیٍط زض تىطاض ٔساٛٔ ٚ ْٚظ ٚ ٖٚتحت لبػس٘ ٚ ٜظٕی ٙٞسؾی  ٚضیبضی ٌ ٝ٘ٛقجى ٝای ٕٞجؿت ٚ ٝیه پبضچ ٝایدبز وطز٘س تطویت
حبنُ نٛضت ظیجبقٙبؾب٘ ٝای ثٙیبٖ ٟ٘بز و ٝػجبضت ثٛز اظ پطوطزٖ ٔغّك ؾغٛح ٔتؼبلت ایٗ أط٘ ،مٛـ ثعضي ثب افعایف تمؿیٕبت
زاذّی بٍ ٘مف ٞبی وٛچه تطی تمؿیٓ قس٘س  ٚث ٝایٗ تطتیت أىب٘بت ثیكتطی خٟت تطویت  ٚاتهبَ ثب ٍ٘بضٞ ٜبی زیٍط فطآٞ
آٚضز٘س تدعی ٝزاذّی ٘مف ٞب ،قىّی پطوبضتط ثٛٔ ٝتیف ٞب ثركیس ،ٜثٛ٘ ٝػی ضیع ٘مكی ا٘دبٔیس ثٙبثطایٗ ٙٞط تعییٙبت ٔؼٕبضی ثٝ
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ٔب٘ٙس ؾبیط ٙٞطٞب ٞط چ ٝثیكتط ث ٝؾٕت تعییٙی قسٖ ضفت؛ أب ایٗ ث ٝآٖ ٔؼٙب ٘یؿت ؤ ٝؼب٘ی  ٚاضظـ ٞبی تهٛیطی ٔ ٚفٟٔٛی
آٖ وٕتط قس ٜثّى ٝثطػىؽ ٞطچ ٝثط ٔحسٚزیت ٞب افعٚز ٜقس اظ عطف زیٍط ثط ٔیعاٖ ٔفبٞیٓ ٘كب٘ ٝقٙبؾی ٔ ٚفٌ ْٟٛطایی  ٚفّؿفٝ
ی ٘مٛـ ا٘تعاػی ٘یع افعٚز ٜقس .زض ٙٞط اؾالٔی ضٔعٞب آٖ ٌ ٝ٘ٛذبِم ٘ ٚبة قس ٜا٘س و ٝاغّت ثٞ ٝیچ ض ٚتساػی وٙٙس ٜی اقىبَ
ثیط٘ٚی ٘یؿتٙس  ٚث ٝضٔعی اظ یه تهٛض ػطفب٘ی  ٚثبٚض اؾالٔی تجسیُ قس ٜا٘س  ٚایٗ تغییط  ٚتجسیُ ثطای ا٘غجبق تهٛیطی ثب ثبٚضٞبی
زیٙی قىُ یبفت ٝاؾت [

] تعییٙبت ٔؼٕبضی اؾالٔی ٔب٘ٙس آخطوبضی ،وبقیىبضی ٌ...ٚبٞی ٔطوت ٌ ٚبٞی ٔدطز ٌبٞی ضیتٕیه ٚ

ٌبٞی ٔٛؾیمی ٚاض  ٚظٔب٘ی ؾبز ٚ ٜثی آضایف ٘مف ٙٞط ثیبزٔب٘س٘ی ٔؼٕبض ذٛز ضا ثط ٔب ٔی ٕ٘بیب٘س.

تأثیز اقلیم در معماری ضزق گیالن
الّیٓ ث ٝقطایظ آة ٛٞ ٚایی یه ٔٙغم ٝخغطافیبیی ٘ظیط زٔب ،ضعٛثت ،فكبض اتٕؿفط ،ثبز ،ثبضـ  ٚؾبیط ٔكرهٞ ٝبی ٛٞاقٙبؾی
زض ٔست ظٔب٘ی ٘ؿجتبُ عٛال٘ی ٘ؿجت زازٔ ٜی قٛز .زض ٛٞاقٙبؾی ٔؼٕٛالً قطایظ حبَ حبضط آة ٛٞ ٚا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیطز زض
حبِی و ٝزض الّیٓ قٙبؾی ٔكرهٞ ٝبی زضاظٔست آة ٛٞ ٚا ٔٛضز تٛخ ٝاؾتٔ .ؼٕبضی ؾٙتی ٌیالٖ ثب غٙبی فطْ  ٚضً٘ ٞبی
زضذكبٖ ثط تدطثٙٞ ٚ ٝط ٔؼٕبضاٖ ایٗ ذغ ٝتىی ٝوطز ٚ ٜثطاؾبؼ ٘یبظٞب ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب ٔحیظ ایٗ ٔٙغم ٝپسیس آٔس ٜاؾت.ػٛأُ
ٔحیغی قبُٔ ثبضاٖ ،ثبزٞب  ،وٟٞٛب  ٚخٍّٙٔ ٚ ٝبثغ عجیؼی تبثیط ثؿعایی زض ٔؼٕبضی ذبل ایٗ ٔٙغم ٝزاقت ٝاؾت.ثب تٛخ ٝثٝ
ؾبذتبض آة ٛٞ ٚایی ایٗ ذ غٔ ٝهبِح ثىبض ضفت ٝزضثٙبٞبی ایٗ ٔٙغم ٝضا ٔی تٛاٖ ث ٝز ٌٝ٘ٛ ٚتمؿیٓ ٕ٘ٛزٛٔ :از ٌیبٞی ٔثُ چٛة ٚ
خٍٗ(ِی) ٚؾبل ٝی ثط٘ح ٔ ٚ ,هبِحی ٔثُ ذكت  ٚ ٌُ ٚؾ ٚ ًٙیب تطویجی اظ ٞط ز ]12[.ٚفط ًٙٞغبِت ػبٔ ٝزض ٌیالٖ  ،ؾٙت
ٞبی ظیؿتی ٔتفبٚتی ضا زض ٔٛاخ ٟٝثب تؼبٔالت اختٕبػی ٔٛخت ٌكت ٝاؾت .ثسیٗ ٔٙظٛض زض ثٙبٞبی ٔؿى٘ٛی  ،الیٞ ٝبی تٛزضتٛی
حدبة ٔ ٚحطٔیت ثطای ٔؿىٗ ٔٙتفی ثٛز ٚ ٜخساؾبظی ٞبی فضبٞبی ا٘سض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی زض ٌیالٖ ٚخٛز ٘ساقت ٝاؾت .تجؼیت اظ
فطٔ ًٙٞطزْ ٔٙظم ٝؾجت ٌكت ٝتب ذب٘ٞ ٝبی ؾٙتی ٌیالٖ اظ اثٟبْ  ٚپیچیسٌی فضبیی ثطذٛضزاض ٘جٛز ٚ ٜػٙبنط ٔؼٕبضی ثط اؾبؼ
وبضثطی ٘ ٚیع ٔالحظبت الّیٕی قىُ یبثٙس .ثٙبثطایٗ ثؿیبضی اظ اتبلٟب ٔكطف ث ٝحیبط یب ٔؼجط ثٛز ٚ ٜثسٚ ٖٚاؾغ ٝث ٝآٟ٘ب اضتجبط ٔی
یبثٙس زض ٔٛاضزی ٚخٛز یه ایٛاٖ تٟٙب حبیُ ٔیبٖ اتبق  ٚفضبی ػٕٔٛی ٔٙعَ اؾت )ٕ٘ٛزاض.)1
طبیعت

ایًان ي سکً

پلٍ

َستٍ دريوی (اتاق)

(ومًدار -1دستزسی بٍ بىا در معماری سىتی گیالن)

رابطٍ محیط ي سییا ضىاختی در معماری
زض فط ًٙٞقطق اضتجبط تٍٙبتٍٙی ا٘ؿبٖ ثب عجیؼت پیطأ ٖٛذٛز زاضز .و ٝایٗ تبثیطات زض ؾبذتبض ٔؼٕبضی آٟ٘ب ٕ٘ٛز یبفتٝ
اؾت  .زض ایٗ ثبض ٜاضؾغ ٛاػتمبز زاضز وٙٞ ٝط زض حىٓ تمّیس اؾت و ٝثب تٛخ ٝث ٝآٖ ثؿیبضی ثط ایٗ ثبٚض٘س وٙٞ ٝط تمّیس وبُٔ ٚ
خعء ث ٝخعء اظ عجیؼت اؾت  .آفطیٙف ٔؼٕبضی ؾطآغبظ خسایی آزٔی اظ عجیؼت اؾت .آزٔی  ،ثب قىُ زازٖ ثٔ ٝىبٖ ٔؼٕبضا٘، ٝ
خٟب٘ی ٔی آفطیٙس و ٝزض ثطاثط عجیؼت ٔی ایؿتسٔ .ؼٕبضی آقىبضتطیٗ ٕ٘ٛز پیطٚظی آزٔی ثط عجیؼت اؾت ٔ .ؼٕبضی ،عجیؼت  ٚچیع
عجیؼی ضا ز ٌطٌٔ ٖٛی وٙس تب خٟب٘ی ٔؼٕبضا٘ ٝثیبفطیٙسٔ .ؼٕبضی  ،ذبن ظیط پب ضا ث ٝنٛضت ذكت زض ٔی آٚضز  ٚزض ؾتیع ثب ٌطا٘ف
عجیؼی ظٔیٗ  ،آٖ ضا ث ٝقىُ تبق ٌٙ ٚجس ثط فطاظ ظٔیٗ  ٚثط ثبالی ؾط آزٔی ثط پب ٍ٘ٔ ٝی زاضز و ٝذٛز اِٟبْ ٌطفت ٝاظ عجیؼت اؾت .
[ ]13ث ٝعٛض وّی زض ٔؼٕبضی آض أٍب ٜقید ظاٞس احتطاْ ث ٝعجیؼت ثب تٛخ ٝث ٝقطایظ الّیٕی  ٚثبٚضٞبی ٔٙغم ٝای خبیٍب ٜذبنی
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یبفت ٝاؾتٌ.یب ٜاظ ٌصقت ٝزض ایٙدب ٔمسؼ ثٛز ٚ ٜثؿیبضی اظ ٔطاؾٓ ٞب زض ضاثغ ٝثب زضذتبٖ اؾت.زؾتطؾی ث ٝایٗ ثٙب ثب پّ ٝث ٝزأٝٙ
ی و ٜٛأىبٖ پصیط ثٛزٚ ٜزض اعطاف آٖ زضذتبٖ ٌ ٚیبٞبٖ  ٚخٛی آة لطاض زاضز .ثیكتط ٔهبِح ایٗ ثٙب چٔ ٝؿتمیٓ ٔثُ چٛة ٚ
ؾ ٚ ... ٚ ًٙچ ٝغیط ٔؿتمیٓ آخط ،ؾفبَ ٚ ،وبقی ...ٚثطٌطفت ٝاظ عجیؼت ٔی ثبقس .زض ایٗ ٔمبِ ٝاثتسا زض ٞط ثرف ث ٝتؼطیف ٔفبٞیٓ
ٙٞسؾ ٚ ٝضیتٓ  ٚضً٘ ٘ ٚمٛـ زضآخطوبضی ،وبقیىبضی  ٚتعییٙبت چٛة زض ایٗ ثٙب پطزاذت ٝقس ٜؾپؽ تبثیط آٖ زض ٔؼٕبضی پبیساض
ٔؼبنط قطق ٌیالٖ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت اؾت.

ریتم در معماری ضیخ ساَد
ضیتٓ ثٔ ٝؼٙی تىطاض ٔٙظٓ ٕٞ ٚب ًٙٞاقىبَ ،فطْ ٚذظ  ٚضً٘ اؾت و ٝزض ٔٛؾیمی وبضثطز زاضز ػالٔٔ ٝحّٕس تمی خؼفطی ٔی
ٌٛیس ((:احؿبؼ  ٚیب قٟٛز ظیجبیی ٍٙٞبٔی وٕٞ ٝطا ٜثب زضیبفت وٕبَ زض ٔٛضٛع ظیجب اؾت یه حمیمت اؾت  ٚلبثُ تدعی ٝث ٝاخعاء
ٔؿتمُ وٞ ٝطیه زاضای ٛٞیت ٔؼیٗ  ٚوٕبَ تؼبِی ثكطی اؾت [

] .زض ٔؼٕبضی ضیتٓ ث ٝوبٚـ ٙٞطٔٙس ٔؼٕبض زض ایدبز ؾبذتبضی

ٕٞب ًٙٞثطای ظیجبؾبظی ثٙب  ٚفضبی آٖ ٔی ا٘دبٔس  .زض ایٙدب ؾٛاِی ؤ ٝی تٛاٖ ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز ایٗ اؾت و ٝآیب یه ثٙب ٔی تٛا٘س
ضیتٓ ٔٛؾیمیبیی زاقت ٝثبقس؟ زض پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ ثبیس شوط قٛز و ٝفمظ وبفی اؾت لؿٕتی اظ یه ثٙب اظ ؾبذتبضی ٔٙؿدٓ
ثطذٛضزاض ٘جبقس تب آٖ ثٙب ضا ثط ٍٕٞبٖ ٘بٔ ٚ ٍٖٕٛٞتعِعَ ثٕٙبیب٘س .ؾتٞ ٖٛب  ،ایٛاٟ٘ب ،زضٞب  ٚپٙدطٞ ٜب  ...ٚاخعای انّی یه ثٙب ضا
تكىیُ زازٕٞ ٚ ٜبٍٙٞی زض تكىیُ ایٗ فضبٞب ثطای تبٔیٗ ٘یبظ ٚآضأف ا٘ؿبٖ ٔی ثبقس .یؼٙی تٛخ ٝث ٝانُ تؼبزَ  ٚتٙبؾت زض ثٙب.
تمطیجب تٕبٔی ا٘ٛاع ثٙبٞب اظ لؿٕت ٞبیی تكىیُ قس ٜا٘س و ٝتىطاض ٔی ق٘ٛسٔ.ؼٕٛال زض ثٙب اظ ز ٚضیتٓ ثیكتط اؾتفبزٔ ٜی قٛز.تىطاض
یىٛٙاذت  ٚتىطاض ٔتٙبٚة  .تىطاض یىٛٙاذت  :زض ایٗ ٘ٛع ضطة ا ًٙٞیه تهٛیط ث ٝعٛض یىٛٙاذت  ٚث ٝنٛضت ٔتٛاِی تىطاض ٔی قٛز
ایٗ ضیتٓ ثبػث ٘ٛػی حطوت  ٚػىؽ اِؼُٕ ذٛز ث ٝذٛزی قسٚ ٜتٛخٔ ٝربعت ضا ث ٝز٘جبَ ذٛز ٞسایت ٔی وٙس .تىطاض ٔتٙبٚة ؛ زض
ایٗ ضطة ا ًٙٞیه ػٙهط ثهطی تىطاض ٔی قٛز أب تىطاض اٖ ثب تغییطات ٔتٙبٚثی ٕٞطا ٜذٛاٞس قس  .زض ٔؼٕبضی ایٗ ثمؼ ٝزض ؾتٖٛ
ٞبی اخطی  ٚپّىبٖ  ٚؾمف ٞبی چٛثی ضیتٓ ث ٝقىُ یىٛٙاذت ٙٔ ٚظٓ ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز.حتی زض زاذُ فضبی ثمؼ ٝزض زیٛاضٚ ٜ
ضطیح ثب وبضثطز ٞبی وبقی  ٚچٛة  ٓٞضیتٓ یىٛٙاذت  ٚظیجبیی چكٓ ٘ٛاظ ٘بظط ذٛز ٔی ثبقس(.قىُ  2ػىؽ اظ ٍ٘بض٘سٌبٖ )زض ایٙدب
ضیتٓ  ٚضً٘ ٘ ٚمف ٞب ...ٚاثعاضی ٞؿتٙس ثطای ضؾب٘سٖ پیبْ ٔؼٙبیی اثط ذٛز.ثب اتهبَ ٙٞط ثٙٔ ٝكب آؾٕب٘ی ،ز٘یبیی پط اظ ٘مف ٞبی
ضٔع ٌ ٝ٘ٛو ٝثط ٔطزْ ٔؼٙب ٔی یبثس.

ضکل(2ریتم یکىًاخت
در چىد ومًوٍ اس معماری
ایه بىا)مىبع :وگارودگان

7

َىدسٍ ي کاربزد مىاسب آن درمعماری مقبزٌ ضیخ ساَد
فبضاثی ٕٛٞاضٙٞ ٜسؾ ٝضا ٔجٙبی وبض ٔؼٕبضاٖ ٔی زا٘ؿت ٚ ٝػٛٙاٖ ٟٔٙسؼ ضا و ٝذغبة ثٔ ٝؼٕبض ثؿیبض ٔبٞط  ٚاؾتبز ٔی ٌفتٙس
ثطٌطفت ٝاظ ٔفٙٞ ْٟٛسؾ ٝزاٖ زا٘ؿت٘ ٚ ٝبقی اظ ػّٓ ا ٚثٙٞ ٝسؾٔ ٝی زا٘س [ ]16اثٛضیحبٖ ثیط٘ٚی ٙٞسؾ ٝضا ثٔ ٝؼٙبی زا٘ؿتٗ
ا٘ساظٞ ٜب ٚذبنیت نٛضت ٞب  ٚقىُ ٞب و ٝا٘سض خؿٓ ٔٛخٛز اؾت .تؼطیف وطز ٜاؾتٛ٘ .ع ٍ٘طـ افالع ٖٛث ٝػسزٙٞ ،سؾٙٞ ،ٝط ٚ
ٔٛؾیمی (ػال ٜٚثط فّؿف )ٝتأثیط ٕٟٔی ثط ٙٞط اؾالٔی ٟ٘بز .اقتیبق  ٚاحؿبؾبت ٔصٞجی زضثبضٜﱡ تدطز ٚاػتمبز ث ٝیٍبٍ٘ی ذسا٘ٚس
ٔتفىطیٗ اؾالٔی ضا ث ٝثبظ قٙبؾی ٙٞسؾ، ٝث ٝػٛٙاٖ ٚاؾغٝﱡ ٚحست ثرف ٔ ،یبٖ ٔبز ٚ ٜخٟبٖ ٔؼٛٙی ض ٖٕٛٙٞوطز ٜاؾت]16[ .
ثّربضی ٙٞسؾ ٝضا ٙٞطی ٔی زا٘س و ٝلسؾی اؾت  ٚتدّی خٕبَ  ٚوٕبَ ذسا٘ٚس ثط ظٔیٗ ٔ ٚؼٕبضی ٍ٘ ٚبضٌطی ٔطزا٘ی اؾت وٝ
ا٘ٛاض اِٟی ثط زِٟبی پبن آ٘بٖ تبثیس ٜاؾت ]17[.ثٛضوٟبضت زض تٛنیف  ٚتجییٗ ٔؼٕبضی اؾالٔی ،ؾبذتبض وؼج ٝضا ثب تٛخ ٝث ٝؾبذتبض
فضبیی ٔىؼت ،تكطیح ٕ٘ٛز ٚ ٜآٖ ضا ٚاثؿت ٝث ٝا٘سیكٔ ٝطوع ٔیزا٘س .ثؼضی اظ پػٞٚكٍطاٖ انّی تطیٗ خٙجٙٞ ٝط اؾالٔی ضا تبویس ثط
خٙج ٝی ٙٞسؾی زا٘ؿتٔ ٚ ٝؼتمس٘س و ٝیه ٙٞطٔٙس ٔؿّٕبٖ تٛا٘ؿت ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘مٛـ ٙٞسؾی ٔ،فبٞیٕی ٔتؼبِی  ٚا٘تعاػی ٘ظیط
ٔف ْٟٛتدّی ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝثهطی تهٛیط ٕ٘بیس (٘ )18م ٛـ ٙٞسؾی ٘كبٖ زٙٞس ٜحیطت اٍ٘یعتطیٗ ل ٜٛاثساع  ٚتهٛض اؾت .اظ ٚیػٌی
ٞبی ٔ٘ ٟٓمٛـ ٙٞسؾی تحطن ٔسا ْٚآٟ٘ب زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ اؾت  ٚایٗ ٚیػٌی ؾجت ٌكت ٝو ٝزض ازٚاض ٔرتّف اؾالٔی ث ٝػٛٙاٖ
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٛضٛػبت تعئیٗ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز ]19[.زض فضبی تعییٙی ایٗ ثٙب ٘.مٛـ اؾّیٕی ٌّٟ ٚبی قب ٜػجبؾی ٚ
ثؼضی اظ عطح ٞبی ٌُ ؾبز ٜزض وٙبض  ٓٞثب ٘ظٕی ضیتٓ ٚاض ٘كؿت ٝا٘س  ٚزض وٙبض آٟ٘ب ضً٘ ٞبی اؾالٔی خّ ٜٛی ظیجبتطی ث ٝثٙب زازٜ
ا٘سٔ .بضپیچ پسیس ٜاؾّیٕی ٌٛیبی حطوتی ٔٛظ ٚ ٖٚػمال٘ی اؾت و ٝزٚض ثبعُ یب ثبظٌكت ث٘ ٝمغ ٝا َٚضا ٕٞچ ٖٛزایط ٜتىطاض ٕ٘ی
وٙس  .زض ضٕٗ زٚضاٖ  ،حطوتی ٔٛظ ٚ ٖٚضیتٓ زاض ٔی یبثس  ٚزض انُ ٔحُ قىٗ ٞب ٌٚطٞ ٜبی اؾّیٕی  ،ایؿتٍبٞ ٜبی تفىط ٔ ٚىث
 ٚاؾتطاحتی ثطای حطوت ثؼسی اؾت ٛٔ .ضٛع ٔ ٟٓحطوت نؼٛزی ٟ٘فت ٝزض ایٗ ٘مف اؾت  ،حطوتی و ٝنؼٛز ٘ ٚع َٚزض خٟت یب
ثؼس خسیس ضا ٔیؿط ٔی ؾبظز ( .قىُٙٞ) 3سؾٟ٘ ٝفت ٝزض عطح ٌٙجس ٔمجط ٜقید ظاٞس تأییس ٔدسزی اؾت ثط ایٗ و ٝزض عطاحی
ٔؼٕبضی لسیٓ ٙٞسؾ ٝخبیٍبٕٔ ٜتبظی زاقت ٝاؾت ٙٔ.ظٛض ایٗ اؾت ؤ ٝؼٕبضاٖ لسیٓ ،آٖ ٘ٛع ٙٞسؾ ٝای ضا و ٝزض ظٔبٖ ایكبٖ
قٙبذت ٝقس ٜثٛز ،ث ٌٝ٘ٛ ٝػبِٕب٘ ٝای زض عطاحی ٔؼٕبضی ث ٝوبض ٔی ٌطفتٙس  ٚث ٝوٕه ٕٞبٖ ٙٞسؾ ٝلبزض ث ٝذّك آثبض اضظقٕٙس ٚ
ٔب٘سٌبض ثٛز٘س ]21[ .اقىبَ ٙٞسؾی یبزآٚض انٔ َٛؼٛٙی ث ٝا٘ؿبٖ اظ عطیك خٙجٕ٘ ٝبزیٙكبٖ آضایف ٞبی ٔؼٕبضی ضاثغ ٝای ٔؿتمیٓ
ثب عطح ثٙب ٟ٘ ٚبیتبً ٔفبٞیٓ اػتمبزی ٔ ٚبٚضایی آٖ زاضز .تطویت فضب ،ؾغٛح ،احدبْ  ٚتمؿیٓ ثٙسیٟبی آٟ٘ب ٍٕٞی زض یه ضاثغٌ ٝیطا
ٙٔ ٚؿدٓ خبی زاض٘سٌٙ .جس یىی اظ اخعای انّی زض ٔمجط ٜؾبظی ٔی ثبقس  .قىُ ٌٙجس ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بزی اظ ػبِٓ وبئٙبت ٕٛٞاض ٜزض عَٛ
تبضید  ٚث ٝاقىبَ ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛعز ّٔت ٞب  ٚتٕسٖ ٞب ٚخٛز زاقت ٝاؾتٌٙ .جسٕٞ ،چٙیٗ ضٔع اتحبز ثیٗ آؾٕبٖ  ٚظٔیٗ اؾت و ٝزض آٖ لبػسٜ
ٔؿتغیُ قىُ ثٙب ثب ظٔیٗ  ٚلج ٝوطٚی ثٙب ثب آؾٕبٖٔ ،غبثمت زاضز .ث ٝػجبضت زیٍطٔ ،ؼٕبضاٖ ٔؿّٕبٖ تؼّك ث ٝذبن ضا ثب ثٙبیی ٔطثغ
قىُ و٘ ٝكب٘ ٝاؾتمبٔت  ٚایؿتبیی اؾت  ٚتؼّك ث ٝآؾٕبٖ ضا ثب ٌٙجسی ٌطز  ٚزٚاض و٘ ٝكب٘ٔ ٝح ٛقسٖ زض فىط اِٟی اؾتٔ ،دؿٓ ؾبذتٝ
ا٘س ٌٙ.جس ٘كبٖ زٙٞسٚ ٜحست اؾت و٘ ٝمٛـ ضٚی آٖ ثٚ ٝؾیّٙٞ ٝسؾ٘ ٝطْ ٌیبٞبٖ ث ٝؾٛی ٘مغ ٝاٚج یؼٙی ٘ٛن ٌٙجس  ٚزض ٘تید ٝثٝ
ؾٛی ٔؼجٛز حطوت ٔی وٙس ٚاظٚحست ث ٝوثطت  ٚاظ وثطت ثٚ ٝحست ضا تدّی ٔی وٙسٌٙ ]21[.جس ث ٝػٛٙاٖ ٔسِی اظ وط ٜی ؾٕبٚی وٝ
ضٚی ؾغح چٟبضضّؼی لطاض ٔی ٌیطز اظ ز ٚظاٚی ٝزیس ٔتفبٚت لبثُ ثطضؾی اؾت  ٚخبِت آ٘ىٔ ٝؼب٘ی ٔ ٚفبٞیٕی و ٝزض ٞط ز ٚحبِت ٕٞطاٜ
زاضز یىؿبٖ اؾت  ٚآٖ انُ ٚحست اؾت «.ؾجه آشضی ایٗ ثٙب ثب ٔؼٕبضی ثٔٛی ایٗ ٔٙغم ٝػدیٗ قس ٜاؾت ،ػال ٜٚثط ؾجه ذبل ثٙب ٚ
ٌٙجس ٔؼٕبضی آٖ قبُٔ ایٛاٖ  ٚؾت ٖٛآخطوبضی  ٚضیتٓ ٔ...ٚی ثبقس[ ٟٓٔ .»]22.تطیٗ ٚیػٌی ایٗ اثط -و ٝضاثی ٛٙآٖ ضا« خبِت » تٛنیف
ٔی وٙس ٌٙ-جس ٞطٔی ذبل آٖ اؾت و٘ ٝظیط آٖ زض زیٍط آثبض ٔؼٕبضی ،چ ٝزض زاذُ ٔٙغمٌ ٝیالٖ  ٚچ ٝزض ذبضج اظ آٖ زض ؾبیط ٔٙبعك
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ایطاٖ زیس٘ ٜكسٞب ؾت.ا ؾتبز حؿیٗ ظٔطقیسی زض تٛنیف ٌٙجسٞبی ٞطٔی زض ٔؼٕبضی ایطاٖ ،اظ ٌٙجس ایٗ ثٙب ث ٝػٛٙاٖ« ظیجبتطیٗ »
ٌٕ٘ٙ ٝ٘ٛجس ایٗ ثٙب اظ ٙٞسؾ٘ ٝؿجتبً پیچیس ٜای ثطذٛضزاض اؾت ،ث٘ ٝحٛی و ٝفطْ وّی  ٚخعئیبت آٖ ثؿبزٌی لبثُ ف ٚ ٟٓؾپطز ٜقسٖ ثٝ
حبفظ٘ ٝیؿت ٚا یٗ ٚیػٌی ثبػث پیسایف ذبنیت ثؿیبض خبِجی ثطای ا یٗ ٌٙجس ٔی قٛز ،ثسیٗ تطتیت و ٝثطای ٘بظطی و ٝزض اعطاف ثٙب
حطوت ٔی وٙس  ٚاظ ٘مبط زیس ٔرتّفی ثٌٙ ٝجس آٖ ٔی ٍ٘طز ،چٙیٗ ث٘ ٝظط ٔی ضؾس و ٝثب ٕ٘بٞبیی غیطتىطاضی ٔٛاخ ٝاؾت؛ ث ٝػجبضت
زیٍط ،ثب حطوت ٘بظط زض اعطاف ٌٙجس ،اظ تبظٌی  ٚثساػت فطْ ٌٙجس وبؾتٕ٘ ٝی قٛز  ٚوٙدىبٚی ٘بظط ثطای زضن وبُٔ ٌٙجس اضضب ٕ٘ی
قٛز  ٚقبیس ٘یت عطاح یب عطاحبٖ ایٗ ٌٙجس ٘یع زلیمبً ایدبز چٙیٗ ویفیتی زض آٖ ثٛز ٜثبقس]23[.

ضکل3

روگ در بىای ضیخ ساَد
ٔؼٕبضی ٔب ٔؼٕبضی ٘مف  ٚضً٘ اؾت٘ .مف زؾتٕبی ٝعطاح ثطای اضتمبء عجیؼت ٔٛاز  ٚفضبؾت .ثب ٘مف ٌٛیی أٟ ٚطی
اظ ػبِٓ ثبال ثط ٔبزٔ ٜی ظ٘س  ٚضٚحی ز یٍط زض آٖ ٔی زٞس .ث ٝوٕه ضً٘ نٛضت عجیؼی ٔبز ٜپٟٙبٖ ٔی قٛز٘ .مف  ٚضً٘ ثٝ
ٔسز  ٓٞفضبیی ضا پسیس ٔی آٚضز و ٝزض چكٓ ا٘ؿبٖ ٕٞب٘ٙس ضٚیبؾت ؛ فضبی ٔٙمٛـ ضٍ٘یٗ اظ ٕٟٔتطیٗ قبذهٞ ٝبی ٔؼٕبضی
اؾت و٘ ٝظیطی زض ٔؼٕبضی ٞبی زیٍط ٘ساضز ]24[ .زض ٙٞط اؾالٔی ایطا٘ی اظ ضً٘ ٞب ث ٝنٛضت ذطزٔٙسا٘ ٝای اؾتفبزٔ ٜی قٛز ٚ
ایٗ اؾتفبز ٜثب آٌبٞی اظ ٔؼٙبی ؾٕجّیىی ٞط ضً٘ ٚاوٙكی وّی ایدبز قس ٜزض ضٚاٖ ا٘ؿبٖ زض ثطاثط حضٛض یه تطویِت یب ٞبضٔ٘ٛی اظ
ضً٘ ٞب ٕٞطأ ٜیجبقس.زض ایٗ ٔؼٙب ضً٘ ٞب یىی اظ ػٙبنطی ٞؿتتٙس ؤ ٝؼٙبی ؾٙجّیىی آٖ ٞب ثبیس ث٘ ٝحٛی زض ٘ظط ٌطفت ٝق٘ٛس ٚ
ایٗ ضاٞی ؾت و ٝثساٖ ٚؾیّٔ ٝیتٛاٖ ٔؼٙبی زض٘ٚی ٔؼٕبضی ٙٞ ٚط اؾالٔی ضا زضن ٕ٘ٛز[ .] 25ضً٘ زض ع َٛتبضید ٔؼٕبضی ایطاٖ
٘مف ث ٝؾعایی زاقت ٚ ٝاٌط آٖ ضا ثب زٚضٞ ٜبی  ٓٞػهط ذٛیف زض وكٛضٞبی زیٍط ٔمبیؿ ٝوٙیس ٔی ثیٙیس و ٝضٍ٘یٗ تطیٗ ٔؼٕبضی،
ٔتؼّك ث ٝایطا٘یبٖ ثٛز ٜاؾت .اظ اِٚیٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی وبضثطز وبقی ته ضً٘ زض قٟط تبضیری خطخبٖ زیسٔ ٜی قٛز.زض ٔٙبض ٜی ٔؿدس
خٕؼ ٝی زأغبٖ(  )ْ 1158وبقی ته ضً٘ ثٔ ٝیعاٖ لبثُ تٛخٟی ث ٝوبض ضفت ٝاؾت.پؽ اظ آٖ زض ٔؿدس حیسضی ٝی لعٚیٗ ٚ
ٔؿدس خبٔغ ٕٞیٗ قٟط تطویت آخط  ٚوبقی ته ضً٘ ث ٝوبض ضفت ٝاؾت .وبضثطز وبقی  ٚآخط ِؼبة زاض زض ٔؼٕبضی ث ٝعٛض ضٚظ
افع ٖٚافعایف یبفت  ٚزض زٚض ٜی ایّرب٘یبٖ  ٚذٛاضظٔكبٞیبٖ ث ٝحساوثط تؼبزَ ثب ؾغٛح آخطی ضؾیس.زٚض ٜی تیٕٛضی ،زٚض ٜی غّجٝ
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ثط آخط اؾت .ضً٘ آٔیعی ؤ ٝمسٔبت آٖ زض زٚض ٜی ایّرب٘یبٖ فطا ٓٞآٔس ٜثٛز ،زض ایٗ زٚض ٜث ٝاٚج ذٛز ضؾیسٞ .بي زض ایٗ ٔٛضز
ٔی ٌٛیسٞ :طٌع ؾجىی زض اضٚپب ٘تٛا٘ؿت ٝاؾت ث ٝزضخ ٝای اظ ٟٔبضت اظ ضً٘ ٞب اؾتفبز ٜوٙس و ٝثتٛا٘س ثب ٔؼٕبضی تیٕٛضی لبثُ
لیبؼ ثبقس . ]26 [ .تبضید ٙٞط اؾالٔی ،زٚض ٜتیٕٛضی ثِ ٝحبػ قىٌُیطی  ٚتىٛیٗ تعئیٙبت ٚاثؿت ٝثٔ ٝؼٕبضی  ٚتٛخ ٝثٚ ٝخٞٛبت
ظیجبقٙبؾب٘ ٝآٖ ،إٞیت ثؿیبض زاضز  .ا٘ؿبٖ لؿٕت اػظٓ قٙبذت ذٛز اظ ٘ظبْ ٞؿتی ضا ثٚ ٝاؾغ ٝی ز ٚػٙهط فطْ  ٚضً٘ ث ٝزؾت
ٔی آٚضزٞ.ط ضً٘ ثب یىی اظ حبالت زض٘ٚی ا٘ؿبٖ  ٚضٚح ٔطتجظ اؾت  ٚتٕثیُ ذبل ذٛز ضا زاضاؾتِ ،صا ا٘ؿبٖ زض ٔٛاخ ٟٝثب ضً٘
ٞبی ٔتفبٚت ػى ؽ اِؼّٕٟبی ٔتفبٚتی اظ ذٛز ٘كبٖ ٔی زٞس.ایٗ تبثیط پصیطی ،ضً٘ ضا ث ٝیه ػٙهط لسضتٕٙس زض ذّك فضب تجسیُ
ٔیىٙسٔ .ؼٕبضاٖ ٔؿّٕبٖ ایطا٘ی ،زض ٌصقت ٝث ٝزضن ػٕیمی اظ ٔفبٞیٓ ظیجبیی قٙبذتی ضً٘ زؾت پیسا وطز ٜثٛز٘س  ٚثٚ ٝاؾغ ٝایٗ
زضن نحیح تؼبزَ  ٚتٛاظٖ ضا زض آثبض ذٛز ثطلطا ض ٔیىطز٘س.ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٞ ٝط ضً٘ زاضای ٛٞیت ذبل ذٛز ثٛز  ٚزض ػیٗ حبَ ثب
ؾبیط ضً٘ ٞب اضتجبط ٔٛفمی ثطلطاض ٔیىطز [ٞ .]27ط ضً٘ ثط حؿت ؾطزی ٌ ٚطٔی  ٚزضذكٙسٌی ذٛز،تبثیط ضٚا٘ی ذبنی ثط ا٘ؿبٖ
ٔی ٌصاضز.زض ضٚا٘كٙبؾی ٘ٛیٗ ،ضً٘ یىی اظ ٔؼیبض ٞبی ؾٙدف قرهیت ث ٝقٕبض ٔی آیس ؛ چطا وٞ ٝط یه اظ ضً٘ ٞب تبثیط ذبنی
اظ ٘ظط ضٚحی  ٚخؿٕی ضٚی فطز ثبلی ٔی ٌصاض٘س  ٚضً٘ ٘كبٍ٘ط ٚضؼیت ضٚا٘ی  ٚخؿٕی فطز اؾت .ؾتبض ٜقٙبؾبٖ زض ایبالت
ٔتحسٔ ٜی ٌٛیٙس :ػبِٓ ٞؿتی فیطٚظ ٜای ضً٘ اؾت.اٌط تٕبٔی ٘ٛضٞبی ٔطئی خٟبٖ ٞؿتی ضا ثب  ٓٞتطویت وٙیٓ ،ضٍ٘ی و ٝثٝ
زؾت ٔی آیس ثیٗ فیطٚظ ٜای وٓ ضً٘  ٚظٔطزی اؾت...ضً٘ فیطٚظ ٜای زض ٔیب٘ ٝعیف خٟبٖ ٞؿتی و ٝثٚ ٝؾیّٔ ٝحممیٗ وكف
قس،لطاض زاضز ]28[.ضً٘ ٞبی آثی ،فیطٚظ ٜای  ٚعالیی زض ٍ٘بضٌطی اؾالٔی  ٚایطا٘ی،خّٞ ٜٛبیی اظ ٔؼب٘ی ثبعٙی خبضی زض ثغٗ ضً٘
ٞبیٙس.ضٚاٖ قٙبؾی ضً٘ زض ٔتٗ لسؾی ٔؿّٕیٗ،لطآٖٛٔ ،ضز تبُٔ خسی لطاض ٌطفت ٝاؾت " :لبِ ٛاازع ِٙب ضثه یجیٗ ِٙب ٔب ِٟ٘ٛب لبَ
ا٘ ٝیم َٛاٟ٘ب ثمط ٠نفطا فبلغ ِٟ٘ٛب تؿط اِٙبظطیٗ .آی ٝای و ٝزض آٖ ضً٘ ظضز ظضیٗ ػبّٔی ثطای ؾطٚض  ٚا٘جؿبط ذبعط ٔؼطفی ٔی
قٛز.ایٗ آیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ احبزیث  ٚضٚایبتی و ٝثط ٔؼب٘ی ضً٘ ٞب زالِت ٔی وطز٘س(چ ٖٛؾفیس و ٝضً٘ ٔحجٛة پیبٔجط ثٛز  ٚؾجع وٝ
٘كب٘ ٝؾیبزت فطظ٘ساٖ ػّی (ع)  ٚفبعٕ( ٝؼ) ٔحؿٛة ٔی قس .ضً٘ ضا ػبّٔی ٔ ٟٓزض خٟت اؾتفبزٔ ٜؼٛٙی زض خّٞ ٜٛبی ٍ٘بضٌطی
ٔؼٕبضی اؾالٔی لطاضٔی زٞس  ]29[.یىی اظ انیُ تطیٗ ضً٘ ٞبی ٔغطح زض ٙٞط اؾالٔی،ضً٘ فیطٚظ ٜای اؾت.حبَ اٌط ٔجٙبی
ٞؿتی قٙبؾب٘ ٝایٗ ضً٘ زض ٙٞط اؾالٔی  ٚقٟٛز ٙٞطی ػطفبی ٙٞطٔٙس ٙٞ ٚطٔٙساٖ ػبضف ضا ػبُٔ وبضثطز  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ
ثسا٘یٓ،قبیس ثتٛا٘یٓ ثیٗ وبضثطز ٚؾیغ ایٗ ضً٘  ٚتبثیط آٖ ثط ظیجبیی ثٙب اضتجبعی ثیبثیٓ( .تهٛیط وبقی ٞبی آثی  ٚؾجع  ٚظضز زض ثٙب ٙٔ:جغ
ٍ٘،بض٘سٌبٖ)

روگُای آبی فیزيسٌ ای ي سبش ي سرد در فضای داخل ي بیزين بقعٍ
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عىاصز تأثیزگذار بزآجز ي کاضی بىای ضیخ ساَد
آخط ٕٟٔ :تطیٗ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی زض ایطاٖ لجُ  ٚثؼس اظ اؾالْ ثٛز ٜاؾت .ػال ٜٚثط ؾبذتٗ ثٙب اظ آخط زض تعییٙبت ٓٞ
اؾتفبزٔ ٜی قس زض زٚض ٜتیٕٛضی تعییٗ ثیكتط ثٙب ٞب ثب اخط  ٚذكت اؾتٕٞ .چٙیٗ اظ آخط ٞبی تطاقساض  ٚلبِجی ٘یع
اؾتفبزٔ ٜی قس .زضلؿٕت ٞبی ٔرتّف ثٙب ٔب٘ٙس ایٛاٖ ٞب  ،عبق ٕ٘بٞب ٌٙ ،جس ٞبٙٔ ،بضٞ ٜب  ٚاتبق ٞب ث ٝوبض ٔی ضفت .وبقیىبضی
٘یع یىی اظ ضٚقٟبی زِپصیط ثطای تعییٗ ٔؼٕبضی زض تٕبْ ؾطظٔیٟٙبی اؾالٔی اؾت .تح ٚ َٛتٛؾؼ ٝوبقیٟب اظ ػٙبنط ذبضخی وٛچه
ضٍ٘ی زض ٕ٘بٞبی آخطی آغبظ قس  ٚث ٝپٛقف وبُٔ ثٙب زض آثبض تبضیری لطٞ ٖٚفتٓ ٞ ٚكتٓ ا٘دبٔیس زض لطٖ قكٓ ٞدطی ،وبقیٟب یب
ِؼبث ٟبی فیطٚظ ٜای  ٚالخٛضزی ثب ٔحجٛثیتی ضٚظافع ٚ ٖٚض ٚث ٝضقس  ٚث ٝنٛضت ٌؿتطز ٜزض وٙبض آخطٞبی ثسِ ٖٚؼبة ث ٝوبض ٌطفتٝ
قس .تب اٚایُ لطٖ ٞفتٓ ٞدطیٔ ،بزٛٔ ٜضز اؾتفبز ٜثطای ؾبذت وبقیٟب ٌُ ثٛز؛ أب زض لطٖ قكٓ ٞدطی ،اؾتفبز ٜاظ ٔبز ٜای زؾت
ؾبظ ٔكٟٛض ث« ٝذٕیط ؾ »ًٙیب «ذٕیط چیٙی» ٔؼٕ َٛقس  ٚزض ٔهط  ٚؾٛضی ٚ ٝایطاٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت .ثب تٛخ ٝثٚ ٝلتٍیط
ثٛزٖ ٘هت وبقیٟبی ٔؼطق ،زض اٚاذط لطٖ ٘ ،ٟٓفٗ اضظا٘تط  ٚؾطیؼتطی ثب ٘بْ «ٞفت ضً٘» خبیٍعیٗ آٖ قس .ایٗ فٗ تطویت ضٍٟ٘بی
ٔرتّف ٔ ٚتؼسزی ضا ضٚی وبقی ٕٔىٗ ؾبذت ٝثٛزٕٞ .چٙیٗ ،زض چٙیٗ قی ٜٛای ،ضٍٟ٘ب ٔدعا ثٛز ٚ ٜزضٔ ٖٚطظٞبی یىسیٍط ٘فٛش
ٕ٘ی وطز٘س .زض ثؿیبضی اظ ثٙبٞبی تیٕٛضیبٖ ،ضٚاج ٔدسز وبقیىبضی ث ٝقیٞ ٜٛفت ضً٘ ضا قبٞسیٓ  ( .قىُ آخط  ٚوبقیىبضی ثٙب
ی ثمؼ ٝػىؽ اظ ٍ٘بض٘سٌبٖ)

آجز ي کاضیکاری ریتم يار بىا

ایًان ي سکً در بىای ضیخ ساَد
یىی اظ ٚیػٌی ٞبی ثب اضظـ زض ٔؼٕبضی خٍّ ٝای ؾبذت ایٛاٖ اؾت ،زض ثیكتط ذب٘ٞ ٝب ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز ٔ ٚحٛض آٖ قطلی ٚ
خٛٙثی اؾت تب  ٓٞآفتبثٍیط ثٛز ٓٞ ٚ ٜاظ ثبز ٔٙبؾت ثطذٛضزاض ثبقٙس .زوتط نبضٔی زض وتبة اضظـ ٞبی پبیساض زض ٔؼٕبضی ایطاٖ ٔی
٘ٛیؿس :ضاثغٔ ٝیبٖ "حیبط "" ٚاتبق "ضاثغ ٝای ٔیبٖ خعء ٚوُ اؾت و ٝزض ٔؼٕبضی ثٙبٞبی خٛٙثی قطق ٌیالٖ ث ٝذٛثی ث ٝچكٓ
ٔی ذٛضز .ث ٝذهٛل زض ثٙبٞبی ثٔٛی .ؾى، ٛیىی زیٍط اظ اضظقٟبی ٔؼٕبضی ثٔٛی ٌیالٖ زض ثرف قطق ٌیالٖ ٔی ثبقس و ٝثسِیُ
ٔٛلؼیت خغطافیبیی و ٝایٗ ٔٙغم  ٝزاضز زض ٔؼطو ؾیُ  ٚعغیبٖ ضٚزذب٘ٔ ٝی ثبقس .زض ٘تیدٔ ٝؼٕبضاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔهبِح ؾٚ ًٙ
چٛة ؾىٞٛبیی ؾبذت ٝتب زض اضتفبع ثیكتطی اظ ظٔیٗ ثٛز ٚ ٜآة ٛٞ ٚا زض ظیط ثٙب خطیبٖ زاقت ٝثبقس،ایٗ وبض ػال ٜٚثط خٌّٛیطی اظ
ٚضٚز آة ثبػث ضفغ ضعٛثت اظ ثٙب ٔی ٌطزز]30[. .
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روگ در معماری پایدار ضُزی
ضً٘ یىی اظ خٙجٞ ٝبی ٔ ٟٓظ٘سٌی قٟطی اؾت.ضً٘ اظ خّٕ ٝذهٛنیبتی اؾت و ٝزض وٙبض قىُ ،اثؼبز ،خٙؿیت  ٚثبفت ٞط
قیء حدٓ یب فضبی آٖ ضا ثٔ ٝب ٔی قٙبؾب٘س.زض ٔحیظ قٟطی ،ضً٘ ضا زض  ٕٝٞخب ٔی تٛاٖ زیس؛زض ثسٕ٘٘ ٚ ٝبی ؾبذتٕبٖ
ٞب،پٛقف ثبْ ،وف ؾبظی  ٞبٔ ،جّٕبٖ قٟطی ،فضبی ؾجع ،ذٛزضٞٚب  ٚحتی آؾٕبٖ قٟط ٘ ٚیع ضً٘ آٔیعی ِجبؼ افطاز وٍٕٞ ٝی
٘مف ٕٟٔی زض تؼییٗ چٟط ٜضٍ٘ی قٟط زاض٘س.زض ثٙبٞب  ٚفضبٞبی لسیٓ،ضً٘ ٞبی عجیؼی ٔهبِح ٔحّی و ٝثٙبٞب ثٚ ٝؾیّ ٝی آٖ ٞب
ؾبذتٔ ٝی قس ،ث ٝقٟط چٟط ٜای ٕٞبٔ ٍٖٕٛٞ ٚ ًٙٞی زاز  ٚثب ضٚحی  ،ٝالّیٓ  ٚفطٔ ًٙٞطزْ ٘یع ٔغبثمت ٔی وطز .ث ٝایٗ تطتیت
ضً٘ ٞط قٟط تثجیت قس ٜثٛز  ٚخٙج ٝای اظ ٛٞیت آٖ ٔحؿٛة ٔی قس.ثٙبثطایٗ ،ثب ٚخٛز تفبٚت زض ٔمیبؼ  ٚػّٕىطزٞبٛ٘ ،ػی
ٚحست وّی ثط ؾطاؾط قٟط حبوٓ ثٛزٞ.ط قٟطٛٞیت ضٍ٘ی ذبنی زاقت ٔ.ؼٕبضی ٙٞطی ثٛز و ٝث ٝغیط اظ تٛٙػبت ضٍ٘یٛٞ ،یت ٚ
فط ًٙٞضا ٘كبٖ ٔیزاز؛ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتدّی ٔؼٕبضی زضتهبٚیط یب وٙس ٜوبضیٟب ثرٛثی ٕ٘بیبٖ اؾت.أب ٙٞط ٔؼٕبضی تأویس ثط اؾتفبزٜ
اظ قبٞىبضٞبی ٙٞطی  ٚزؾتبٚضزٞبی تعئٙیی ثط ضٚی زیٛاضٞب ،ؾمف ،ؾتٟ٘ٛب ،پٙدطٞ ٜب  ٚزضٞبؾت  ٚحتی ثبغٟب  ٚحٛو ٞب ٘یع ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای ثب ٙٞط ٔؼٕبضی تطویت ٔی ق٘ٛس تب تأثیطٌصاضی ثٙب ثط ثیٙٙس ٜثیكتط قٛز.

معماری پایدار
ؾجه ٞب  ٚػمبیس چٍٚ ٝ٘ٛاضز ٔؼٕبضی ٔی ق٘ٛس ؟ٔؼٕبضاٖ چٍ ٝ٘ٛاظ عجیؼت اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٜا٘س  ٚیب ٔؼٕبضی ٍٕٞبْ ثب عجیؼت
چٍٔ ٝ٘ٛؼٕبضی اؾت؟ وساْ یه اظ ؾجه ٞب زض پبیساض ٍٟ٘ساقت ٗ ٔؼٕبضی  ٚعجیؼت ٔٛفك تط ٞؿتٙس؟ زض ٚالغ زض ایٗ افىبض ٚ
ؾجىٟب و ٝؾؼی ثط آٖ اؾت و ٝآفطیٙف ٔؼٕبضی ٕٛٞاض ٜثط اٍ٘بض ٜای اظ خبٚزاٍ٘ی اؾتٛاض ثبقسٔ .ؼٕبضی قىُ ٔی ٌیطز تب
ٔب٘سٌبض قٛز ؛ ٔ ٚؼٕبض ٕٛٞاض ٜثب ؾٛزای آفطیسٖ وبِس ٔؼٕبضا٘ ٝای و ٝزض فطاؾٛی ظٔبٖ پبیساض  ٚاؾتٛاض ثٕب٘س  ،زؾت ث ٝوبض ٔی
قٛز .آضظٚی ٔب٘سٌبضی أب  ،ؾطقت ایؿتب ٚ ٚاپؽ ٌطایب٘ٔ ٝؼٕبضی ضا آقىبض ٔی وٙس  .اظ ایٗ ض ٚثطای ایٙىٔ ٝؼٕبضی ٔبٍ٘بض
ثبقس ثبیس زض ثطاثط ظٔبٖ  ،زٌطٌ٘ٛی  ٚعجیؼت ثیبؾتسٔ .ؼٕبضی ثطای ایٙى ٝپبیساض ثٕب٘س ٘ ،بٌعیط ثبیس زض ثطاثط خٟبٖ ثیطٖٚ
اظ ذٛز ثبیؿتس  ٚثب ؾ ٝزقٕٗ ٘بثٛزٌط ذٛز ،ظٔبٖ  ،زٌطٌ٘ٛی  ٚعجیؼت ثدٍٙس [. ] 13قِٛتع٘ ،ظطی ٝپطزاظ ٔؼٕبضی اظ خّٕٝ
وؿب٘ی اؾت و ٝتحت تبثیط پسیساض قٙبؾی ٛٞؾطَ  ٚا٘سیكٞ ٝبیسٌط لطاض زاضز .ث ٝظػٓ ا ٚظیؿت خٟبٖ ،انغالحی اؾت وٛٞ ٝؾطَ
ثطای تٛنیف خٟبٖ ٔتؼیٙی ث ٝوبض ٔیٍیطز و ٝثٔ ٝیب٘دی پیف ضٔ ٚب «حضٛض» زاضز .اظ ٘ظط ٞبیسٌط ،ا٘ؿبٖ ٕٞچٞ ٖٛط چیعی
پیطأ٘ٛف خٟب٘ی زاضز  ٚثب ایٙى ٝآٌبٞیف اظ ایٗ خٟبٖ تٛؾظ تدطث ٝقىُ  ٚنٛضت ٔی پصیطز ؾبذتبضٞبی ثیٙبثیٙی ث ٝنٛضت
پیكیٙی ٚخٛز زاض٘س و ٝاٍ٘یع ٜفٔ ٟٓحیظ ٔ ٚىبٖ ثطای ا ٚث ٝقٕبض ٔی آیٙس.اظ ایٗ ض ٚاؾت و ٝپسیساض قٙبؾی ػّٓ ٞؿتی اؾت ٚ
ٞؿتی چیعٞب ضا چٙبٖ ثبظتبة ویفیبت قبٖ  ٝ٘ ٚچٙبٖ ضذسازی ٚیػ ٚ ٜذبل ِحبػ ٔی وٙس[. ]13قِٛتط زض ضاثغ ٝثب پسیساض قٙبؾی
ٔؼٕبضی ث ٝپسیساض قٙبؾی ٔحیغی اقبض ٜزاضز  ٚآٖ ضا عجیؼت  ٚؾب ذتبض ٔىبٖ زض پی٘ٛس ثب ظ٘سٌی ٔی زا٘س .زض ایٗ ضاثغ ٝا ٚاقبضٜ
زاضز:ظٔب٘ی و ٝچیعی ضخ ٔیسٞسٔ،ب ٔی ٌٛییٓ ثط خب قس .ایٗ ٌفت ٝثط ایٗ أط زالِت زاضز و ٝخب یب ٔىبٖ ث ٝثرف زض٘ٚی  ٚشاتی
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ظیؿت -خٟبٖ قىُ ٔی زٞس ،ثٙبثطایٗ ٕ٘ی تٛا٘یٓ ظ٘سٌی ضا زض یه زؾت ٔ ٚىبٖ ضا زض زؾت زیٍ ط زاقت ٝثبقیٓ ،ثّى ٝثبیس تٕبٔیتی
ٔٙؿدٓ اظ ایٗ ز ٚضا زاقت ٝثبقیٓ [ .]11ظٔب٘ی و ٝیه ٔىبٖ ثٞ ٝط ػّتی تٛخٔ ٝب ضا ث ٝذٛز خّت ٔیىٙس ثساٖ ػّت اؾت و ٝاوثطیت
ثٙبٞبی آٖ ث ٝقی ٜٛای یىؿبٖ زض فضب ٔ ٚىبٖ ثب ٔ ٓٞطتجظ ٞؿتٙس.ث٘ ٝظط ٔی ضؾس آٖ ٞب قىُ ٔكتطوی اظ ظ٘سٌی ضا ثٔ ٝب ٘كبٖ
ٔی زٙٞس[ٔ .]13ؼٕبضی قٟطی ثط انُ تؼبزَ  ٚتٛاظٖ اظ ٚیػٌی ٞبی ٔؼٕبضی زٚضٞ ٜبی لجُ  ٚثؼس اظ اؾالْ ٔی ثبقس.زض زٚضٞ ٜبی
لجُ ثب ؾبذتٗ ثطج  ٚثبض ٚ ٚلّؼ ٚ ٝوبخ  ٚحهبضوكی زض اعطاف ثٙبٞب یه تٛاظٖ ؾبذتبضی ضا پسیس ٔی آٚضز٘س.زض زٚضٞ ٜبی اؾالٔی
 ٓٞؾبذت ٔؿدس ٔ ٚیساٖ  ٚحٕبْ  ٚثبظاض  ٚثٙبٞبی اعطاف ٚیػٌی ؾبذتبضی ٔٙظٓ ٘مف ث ٝؾعایی زض ذٛا٘بیی قٟط ایفب ٔی ٕ٘ٛز٘س.
قٟطٕٞچٛٔ ٖٛخٛز ظ٘س ٜای اؾت و ٝحیبت آٖ ثب ظٟٛض ثٙبٞبی خسیس تسأ ْٚی یبثس .زض ٚالغ قٟط ٔحه َٛزٚضٞ ٜبی تبضیری
ٔتؼسز اؾت ،زٚضاٖ ٔؼبنط ٘یع ثب حضٛض ؾبذتبضٞبی خسیس ذٛز زض ایٗ ض٘ٚس حضٛض ذٛاٞس زاقت ٔ ٚؼٕبضی أطٚظ ٔب ٔیطاثی ثطای
آیٙسٌبٖ ذٛاٞس ٌكت .زض ایٗ ٍٙٞبْ اؾت وٚ ٝظیف ٝعطاحبٖ ٔغطح ٔی قٛز ٔ ٚؿئِٛیتی و ٝزض ٔمبثُ ٘ؿُ ٞبی ٌصقت، ٝحبَ ٚ
آیٙس ٜثطػٟس ٜزاض٘سٕٛ٘ ،ز ٔی یبثس [.]13

وتیجٍ گیزی
ٙٞط ظاییس ٚ ٜثطآٔس ٜاظ فطٔ ٚ ًٙٞت ؼّك ث ٝآٖ اؾت  ٚاظ زض ٖٚآٖ ثٟتط فٔ ٟٓی قٛز ،أب ضا ٜف ٟٓآٖ  ،تٟٙب قٙبذت آٖ فط ٚ ًٙٞػٙبنط
ثٙیبزیٗ آٖ ٘یؿت [ .]36وبٚیب٘ی ظبٞط ٙٞط ضا ٔٛاضز ٔحؿٛؼ ٔؼطفی ٔیىٙس« ٔثُ ضً٘ زض ٘مبقیٔ ،هبِح ؾبذتٕب٘ی زض ٔؼٕبضی ٚ
حدبضی،وّٕبت ِ ٚغبت زض ازثیبت  ٚ،انٛات زض ٔٛؾیمی »[ٙٞ ]37ط انیُ ٔؼٕبضی اؾالٔی زض ا٘ٛاع ذٛز ضاٞى اؾت ثطاى ٞسایت
ا٘ؿبٖ ثٚ ٝحست آضأف حمیمى ،آضأكى و ٝذٕبض  ٚؾطزضزى زض پى آٖ ٘یؿت .اخٕبالً ایٗ و ٝثبیؿتى ث ٝثیساض ٍ٘ ٝزاقتٗ فغطت
ا٘ؿبٖ ٞب زض خٛأغ ثكطى ا٘سیكیس ٔ ٚدتٕغ ٞبى ظیؿتى ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝاى ایدبز وطز و ٝث ٝعٛض ٔسا ْٚثب تصوطات ذٛیف  ٚثب آضأكى
و ٝث ٝافطاز ػطضٔ ٝى ٕ٘بیٙس ٔدبَ تفىط  ٚپطزاذتٗ ث ٝاػٕبِى و ٝفغطت ا ٚضا ثیساض  ٚظ٘سٔ ٍٝ٘ ٜى زاضز ث ٝا ٚزاز ٜقٛز  ٚزض ضٕٗ
ثتٛا٘س ظٍ٘بضٞبى حبنُ اظ ظ٘سٌى ٔبزى ضا اظ فغطت ا ٚثعزایس[٘. ]38مٛـ ٙٞسؾی ،ضیتٓ ٞب  ٚضٍٟ٘بی ٔت ٛٙع ٞطوساْ زضثطزاض٘سٜ
ٔفبٞیٓ ٔ ٚؼب٘ی تفىط ثطاٍ٘یع٘س٘ .مٛـ ث ٝوبض ضفت ٝزض فضبی ٔؼٕبضی زیٙی ثیبٍ٘ط ایٗ ٔغّت اؾت و٘ ٝمٛـ زض ٙٞط اؾالْ نطفب
٘مف تعئیٙی  ٚآضایف ٘ساقت ٚ ٝثیبٍ٘ط ضیكٞ ٝب  ٚثٙیبزٞبی اػتمبزی ایٗ زیٗ ا ٔؼٕبضی  ،ؾ ٚ ًٙذكت ضا  ،خسا اظ خبیٍب ٜعجیؼی
اٟ٘ب  ،ث ٝایؿتبزٌی زض ثطاثط ٌطا٘ف ٚا ٔی زاضز .پیطٚظی آزٔی ثط عجیؼت أب  ،پیطٚظی ثط ذٛیكتٗ اؾت  ٚ،پیطٚظی ثط ذٛیكتٗ
عجیؼی ثعضٌتطیٗ قىؿت ٔؼٕبضی زض ثطاثط عجیؼت اؾت  .عجیؼت آضاْ  ٚذبٔٛـ  ،ث ٝضٚیبضٚیی ثب خٟبٖ ؾبذت ٝی آزٔی ثط ٔی
ذیعز  ٚؾبذت ٝآزٔی ضا فطٔ ٚی ضیعز  .ذكت  ،ث ٝخبیٍب ٜآغبظیٗ ذٛز ثبظ ٔی ٌطزز  ٚزٚثبض ٜذبن ٔی قٛز  .ؾ ، ًٙفطٔ ٚی افتس
تب ثطٚی ظٔیٗ اؾتٛاض ثبیؿتس  ٚ ،ایٗ  ٕٝٞفضبی تٟی قىُ ٌطفت ٝاظ ذكت  ٚؾ ًٙثط پب زاقت ٝضا  ،ثب ذبن پط ٔی وٙس  ٚآزٔیبٖ ضا
زض زَ ذٛز خبی ٔی زٞس[ٔ]39ؼٕبضی ٔب ٔؼٕبضی تٛٙع ٕٞ ٚبٍٙٞی تٛأٔبٖ اؾت .تٕبٔی تالـ ٔؼٕبض نطف پسیس آٚضزٖ
فضبیی ٔی قٛز و ٝاظ یه ؾ ٕٝٞ ٛچیعـ اظ وُ ٌطفت ٝتب خعء  ،اظ ٘ح ٜٛوٙبض ٘ ٓٞكؿتٗ  ٚا٘تظبْ فضب ٞب تب ٔؼٕبضی
خعء فضب ٞب تب ته ته ػٙبنط ٔتكىّ ٝثٙب ،اظ عطح  ٚاتبق  ٚایٛاٖ  ٚحیبط  ... ٚتب قىُ ؾت ٚ ٖٛلٛؼ ٌٙ ٚجس  ٚعبق  ٚزض ... ٚ
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 ٕٝٞ ٚ ٕٝٞزض ٕٞبٍٙٞی ٕٞ ٚؿبظی وبُٔ ثبیىسیٍط٘س .اظ ؾٛی زیٍط ٞیچ چیع اظ ٍ٘ب ٜتیع ثیٗ ٔؼٕبض ثطای ایدبز تٛٙع ٚ
زٌطٌ٘ٛی فضب زٚض ٕ٘ب٘س ٜاؾت [ ٕٝٞ . ]40ػٙبنط ثب  ٓٞث ٓٞ ٝتبثیط ٌصاض ٞؿتٙس  ٚزض ٕٙٞكیٙی خصاثی و ٝثب  ٓٞزاض٘س
چكٓ ٘ٛاظ ٔربعت ذٛز ٞؿتٙسٔ .تأؾفب٘ ٝایٗ ٔؼٕبضی خعء ث ٝوُ  ٚوُ ث ٝخعء زض ٔؼٕبضی ٔؼبنط ث ٝچكٓ ٕ٘ی ذٛضز.
ٞط وؽ ثٙب ث ٝؾّیم ٚ ٝزضآٔس  .. ٚذٛز یه ثٙب ثط پب ٔی وٙس ٘ ٝضً٘ آٖ زِچؿت ٕٞ ٚب ًٙٞاؾت ٘ ٝ٘ ٚمف آٖ.
ٔغبِؼ ٝی ٌٙجس ٔمجط ٜقید ظاٞس ٔی تٛا٘س ثطای ٔؼٕبضا٘ی و ٝأطٚظ ٔی ذٛاٙٞس زضقطق ٌیالٖ یب ؾبیط ٔٙبعك وطا٘ ٝخٛٙثی زضیبی
ذعض  ٚثرهٛل زض ثبفت ٞبی اضظقٕٙس تبضیری ٔٛخٛز زض ایٗ ٔٙبعكٌٙ ،جسی عطاحی وٙٙسٔ ،فیس  ٚوبضٌكب ثبقس .خبی ثؿی تأؾف
اؾت ؤ ٝی ثیٙیٓ زض ٔٙبعك ٔؼتسَ ٔ ٚطعٛة حبقی ٝخٛٙثی زضیبی ذعض ،یىی پؽ اظ زیٍطی ٌٙجسٞبی ٘بضی ٔتؼّك ثٙٔ ٝبعك
ٔطوعی ایطاٖ -آٖ  ٓٞثب اؾتفبز ٜاظ ٚضق ٞبی فّعی ٌبِٛا٘یع ٚ ٜاؾتیُ  ...- ٚثط فطاظ ٔؿبخس  ٚثُمبع ٔمسؼ ؾط ثط ٔی آٚض٘س ٛٞ ٚیت
ٔؼٕبضی ٔٙغم ٝضا ثیف اظ پیف ٔكٛـ ٔی ؾبظ٘س[ٕٞ. ]41چٙیٗ عطاحی ذبل ٌٙجس  ٚؾفبَ ٚآخطوبضی ثٙب زض قطق ٌیالٖ ٔی
تٛا٘س ٔؼٕبضاٖ ٙٞطٔٙس ضا زض ٔؼٕبضی پبیساض ٔ ٚسض٘یت ٝاِٟبْ ثرف ثبقس(تهٛیط ظیط ثطٌطفت ٝاظ عطح ٌٙجس قید ظاٞس)

یک ومًوٍ طزح اسسقف
جُت طزاحی یک بزج مدرویتٍ تًسط وگارودٌ

تٛخ ٝث ٝثٙبٞبی ٞط ٔٙغم ٝػال ٜٚثط پػٞٚف زض تٙبؾجبت آٍٙٞیٗ ثٙب ٔ ٚؼٕبضی پبیساض آٖ ،زض حمیمت ثطضؾی ٔ ٚغبِؼ ٝی تبضید
ٙٞطی ٔ ٚؼٕبضی یه زٚضاٖ زضذكبٖ اؾالٔی  -ایطا٘ی ٔی ثبقس ٔ ٚی تٛا٘س ٔٛضز تٛخٔ ٝحممبٖ لطاض ٌیطزٔ .ؼٕبضی ٙٞطی ٘بة ٚ
ٙٞط  ،پسیس ٜای فطٍٙٞی اؾت  .ضا ٜفٟ٘ ٟٓبیی ٙٞط ٘یع اظ زض ٖٚفط ًٙٞاؾت أب ثب قٙبذت فط ًٙٞپبیبٖ ٕ٘ی
پصیطز[ .]42پیكٟٙبز ٔی قٛزٔ.ؼٕبضاٖ ٙٞطٔٙس ایٗ ذغ ٝتٛخ ٝی ثیكتط ث ٝثٙبٞب  ٚأبوٗ تبضیری ثٔٛی  ٚؾٙتی ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ آٟ٘ب اِٟبْ
ٌطفت ٝتب ؾبذتبض ٔؼٕبضی ایٗ ٔٙغمٛٞ ٝیت ذٛز ضا اظ زؾت ٘سٞس  ٚپبیساض ثٕب٘س.

14

مىابع
[ٔ ]1غٟطیٔ،طتضی ،فغطت،82،
[ٔ]2غٟطیٔ،طتضی،فّؿفٚ ٝاذالق107،
[ ]3نیبزپٛض ٔ،حٕس ،ػجس اِّٟی ،ؾٕیٔ، ٝف ْٟٛوٕبَ اظ زیسٌب ٜتؼبِیٓ اؾالٔی  ٚتدّی آٖ زض ٔؼٕبضی ػهط نفٛی زض ایطاٖ
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[ٟٔ ]25سِ، ٛضٚح اهلل ،اػدبظ ٘مف .ضً٘ٛ٘.ض زض فضبؾبظی ٔؼٛٙی ٔؿدس
[ٌّ]26ؿتب٘ی ،ظٞطٌّ، ٜعاٖ ،ؾیس ٜؾٕب٘ ، ٝثجبت ثب٘ی ٘،بنط.)1394 (.اظ ٛٞیت ضً٘ تب ضً٘ ثی ٛٞیت،
[ٌّ]27ؿتب٘ی ،ظٞطٌّ، ٜعاٖ ،ؾیس ٜؾٕب٘ ، ٝثجبت ثب٘ی ٘،بنط.)1394 (.اظ ٛٞیت ضً٘ تب ضً٘ ثی ٛٞیت،
[ ]28ضٚظ٘بٕٔٞ ٝكٟطی 5 ،ث1380ٕٟٗ
[]29ثّربضی لٟی ،حؿٗ ،ؾطٌصقت ٙٞط زض تٕسٖ .1391ؾالٔی(ٔٛؾیمی ٔ ٚؼٕبضی) ،ا٘تكبضات ؾٛضٟٔ ٜط1388،
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[]31قبعطیبٖ ،ضضب-الّیٓ ٔؼٕبضی ایطاٖ ،تٟطاٖ ،ؾیٕبی زا٘ف481: 1387 ،
[٘]32عثیت،ویت:تطخٕٔ ٝحٕسضضب قیطاظی٘ ،ظطیٞ ٝبی پؿبٔسضٖ زض ٔؼٕبضی،تٟطاٖ٘،ی.1387،
[] 33ثٟطٚظٛ٘ ،ٜقیٗ،تحّیّی ثط ػٙبنطتبثیط ٌصاض ثط قىُ ٌیطی ضٚح ٔىبٖ زض قٟطٞبی ؾٙتی ایطاٖ ثب ضٚیىطز پسیساض قٙبؾی(ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔٛضزیٔ:یساٖ ٘مف خٟبٖ انفٟبٖ)
[] 34ثٟطٚظٛ٘ ،ٜقیٗ،تحّیّی ثط ػٙبنطتبثیط ٌصاض ثط قىُ ٌیطی ضٚح ٔىبٖ زض قٟطٞبی ؾٙتی ایطاٖ ثب ضٚیىطز پسیساض قٙبؾی(ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔٛضزیٔ:یساٖ ٘مف خٟبٖ انفٟبٖ)
[- ]35قب ٜتیٕٛضی ،یّسا ٔ ٚظبٞطیبٖ ،حبٔس 1391 ).ضٕٛٙٞزٞبی عطاحی ثطای ؾبذتبضٞبی خسیس زض ظٔی ٝٙی تبضیری٘ ،كطیٙٞ ٝطٞبی
ظیجب – ٔؼٕبضی  ٚقٟطؾبظی زٚض ، 71 ٜقٕبض ، 4 ٜظٔؿتبٖ.
[ ]36ضثیؼی ٞ،بزی خؿتبضٞبیی زض چیؿتی ٙٞط اؾالٔی ( ٔدٕٛػٔ ٝمبالت  ٚزضؾت ٌفتبض ٞب ) :تٟطاٖ٘ ،كط ٔتٗ .1391،
[]37ض ٜوبٚیب٘ی ،ظیجبیی ،ثحثی(زضٔجب٘ی ٙٞط،تٟطاٖ٘( 1340،بقط؟) .
[ٔ ]38مجّی ،زوتطآ٘بٞیتب .ضحٕتی ،ؾٕیٕ٘، ٝبزپطزاظی زض ٙٞط زیٙی  ٚتبثیطـ ثط ٔؼٕبضی ٔؿبخس زٚض ٜؾّدٛلی 1393،
[]39قبعطیبٖ ،ضضب-الّیٓ ٔؼٕبضی ایطاٖ ،تٟطاٖ ،ؾیٕبی زا٘ف481: 1387 ،
[]40ضثیؼی ٞ،بزی خؿتبضٞبیی زض چیؿتی ٙٞط اؾالٔی ( ٔدٕٛػٔ ٝمبالت  ٚزضؾت ٌفتبض ٞب ) :تٟطاٖ٘ ،كط ٔتٗ ،
[ ]41احٕسی،ثبثه،حمیمت  ٚظیجبیی،تٟطاٖ٘:كط ٔطوع.1391،
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