ثشسسی استجبط سلسلِ هشاتت ٍسٍدی ٍ هحشهیت دس وبسثشی
هسىًَی دس اللین خشاسبى
اثَالمبسن دلیشی فش
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Email : ArchAcademy68@gmail.com

چکیده

S
f

یىی اص هْوتشیي اثقبد عشاحی فضبّبی هسىًَی دس ایشاى پیص ثیٌی حجبة
دسًٍی است .حجبة دس هقوبسی ایشاًی سبثمِ ی لجل اص اسالم داسد ٍ دس

o
e

هقوبسی ّخبهٌطی  ،تخت جوطیذ  ،ضَش ٍ سٍصگبس سبسبًیبى یبفت هی ضَد
ٍاختػبظ ثِ ثقذ اص اسالم ًذاسد .خبًِ دسًٍگشای ایشاًی وِ دس ّوِ جبی ایي

v
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h

سشصهیي پشاوٌذُ است ضبّذ ایي هذفبست .ثِ ًؾش هی سسذ هقوبسی ایشاًی اص
دیذگبُ فشٌّگی ٍ اجتوبفی دس ثش گیشًذُ هقبًی ٍ هفبّیوی خبظ است وِ
ًپشداختي ثِ ؽبّش ٍ دس فَؼ پشداختي ثِ دسٍى ٍ حبالت دسًٍی افشاد خبًَادُ

c
r

دس آى دیذُ هی ضَد تب جبیی وِ دس ًوبی ثیشٍى گزسّبی پشپیچ ٍ خن داس ثب
خطت ٍگل داسد ٍلی دس دسٍى دًیبیی پشوبس ٍ صیجبیی سا هی آفشیٌذ .ایي همبلِ

A

سقی داسد ثِ ثشسسی سبثمِ تبسیخی ٍجَد سلسلِ هشاتت ٍ حجبة دس خبًِ
ّبی سٌتی ٍ هقشفی فضبّبی هشتجظ ثب آى دس هقوبسی خبًِ سٌتی ایشاًی
ثپشداصد .هَضَفی وِ دس خبًِ ّبی هقبغش ووتش یبفت هی ضَد .ثشسسی ثشای
ًگبسش همبلِ فَق ثػَست وتبثخبًِ ای ٍ هغبلقبت وتت هَجَد دس صهیٌِ
هقوبسی گزضتِ ایشاًی ٍ ثشسسی چٌذ ًوًَِ هَجَد هی ثبضذ.
واژه کلیدی  :خبًِ سٌتی ـ خبًِ ایشاًی ـ سلسلِ هشاتت ـ دسٍى گشایی ـ حشین ـ حجبة
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مقدمه
هقوبسی ٍ فشٌّگ ّوَاسُ دس عَل تبسیخ دس استجبعی ًضدیه ثَدُ ٍ تبثیشات
هتمبثلی دس ایي ساثغِ تجشثِ وشدُ اًذ .حشهت گزاسی ثِ جبیگبُ اًسبًی اص یه
سَ ٍ ًمص فشٌّگ ٍ افتمبدات اص سَیی دیگش دس پذیذاس ضذى هحشهیت دس
هقوبسی سٌتی ایشاى ٍ حفؼ حشین ّبی هطخع ًمص ثسضایی داضتِ است وِ
هَجت ضىل گیشی گًَِ ای خبظ اص هقوبسی ثِ خػَظ دس فضبّبی هسىًَی

D
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ایشاى ضذُ است .ایي دس حبلی است وِ دس هقوبسی اهشٍص ایشاى ثب ووشًگ ضذى

حشین ّبی خػَغی ٍ اص هیبى سفتي حَصُ ّبی ضخػی ضبّذ افضایص اضشاف

S
f

ٍ گبُ ثشًٍگشایی افشاعی ٍ دسٍى ًوبیی ثی هَسد هی ثبضین وِ دس ًتیجِ وبّص

احسبس تقلك ٍ آساهص ٍ ثشٍص هطىالت فبعفی ٍ خبًَادگی ثِ اسهغبى داضتِ

o
e

است  .تبثیش لشآى دس هقوبسی ایشاًی ثب تبثیش ادیبى دیگش ًؾیش ثَدا ٍ ٌّذٍ ،وِ
دستَسات هستمین ثشای سبخت هىبى ّبی همذس خَد سا داسًذ هتفبٍت است.
تجلی آیِ حجبة دس سَسُ ًسبء ٍ تفسیش آى ثخطی اص تبثیش فویك آیبت الْی
دس هقوبسی ایشاًی ٍ اسالهی است .

v
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h

صى دس دسٍى اًذسًٍی یه ثٌب ،داسای اهٌیت خبعش ثَد ٍ ٍجَد هحشهیت ٍ حشین

c
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دس ثیي هحشم ٍ ًبهحشم ثب عشاحی ٍیژُ هقوبسی وبهال لبثل تقشیف ٍ لبثل لوس
ثَدُ .دس حَصّبی سفتبسی ًیض عشاحی فضب دس هقوبسی ایشاًی ثِ گًَِ ای اًجبم

A

هی ضذ وِ ثخطْبی هختلف ٍ خبظ ثِ لحبػ حفؼ حشین ٍ حجبة وبهال
تفىیه هی ضذًذ  .اص سَیی دیگش ثبیذ پزیشفت وِ هقوبسی ایشاًی ّوَاسُ
آهیختِ ثب اغل حفؼ حشین ٍ حجبة ثَدُ است ٍ ایي هسئلِ ًبضی اص فشآیٌذ
دیي ٍ هزّت حبون ثش صًذگبًی هشدم ٍ ّوچٌیي ثبٍسّبی دیٌی ٍ ًَؿ ًگشش
تقػجبتی ثِ هسئلِ هحبسم دس گزضتِ ثَدُ است .چیضی وِ اهشٍصُ هقوبسی
ایشاًی اص آى سًج هی ثشد ٍ تَلیذ اثش هقوبسی تمشیجب چٌیي اغلی سا فشاهَش
وشدُ است .اص عشفی دیگش حشین ٍ حفؼ حجبة ثِ فٌَاى یه اغل داسای ٍجَُ
ٍ جٌجِ ّبی هتفبٍتی ثَدُ است .فالٍُ ثش خبًِ  ،هحشهیت ٍ حجبة دس هسبجذ
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 ،حوبم ّب ،ثبك ٍ  ...هجیي ّویي هسبلِ است .اًذسًٍی فٌػشی اسصضوٌذ دس
ایجبد حشین دس هقوبسی گزضتِ ایشاى ثَدُ است.
بیان مساله :
تمبثل هیبى گشایص ّبی ضذیذ هزّجی ٍ ثبٍسّبی تبسیخی ٍ فشٌّگی ٍ آئیٌی
اص یه سَ ٍ هختػبت ًؾن پزیشی ٍ ثشیذى اص ّستی ضٌبسی ثِ ضیَُ وْي ٍ
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سٍی آٍسی ثِ هقشفت ضٌبسی اص عشیك فمل هحَسی جْبى هذسى اص سَی دیگش

ٍ ّجَم سفتبسّبی تملیذی اص جَاهـ غشثی ٍ ضشلی ،آضفتگی سشدسگوی ٍ ثی

S
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َّیتی دس ضىل گیشی فضبّبی هقوبسی ٍ ضْشی اهشٍص سا ثبفث ضذُ است وِ

ًِ تٌْب پبسخگَی ًیبص جبهقِ اهشٍصی ًوی ثبضذ ٍ ثقضب دس جْبتی اص هَاسد

o
e

هطىل سبص ًیض ثَدُ ثلىِ ثبفث افَل سٍح سشصًذگی ٍ ًطبط دس وبلجذ فضبّبی
هقوبسی ٍ ضْشی ضذُ است ٍ ثِ تٌَؿ ًیبصّبی اًسبًی پبسخ ضبیستِ ای ًذادُ
است .لزا اّویت ایي هَضَؿ ثِ خبعشپبسخ ثِ چگًَگی ایجبد استجبط هبثیي دٍ

v
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h

همَلِ اسصضوٌذ دس حشفِ هقوبسی ،یقٌی هجبحث تئَسی ٍ دیذگبّْبی ًؾشی اص
یه سَ  ٍ ،فقبلیت ّبی اجشائی ٍ حشفِ اثی دس عشاحی اص سَی دیگشهی ثبضذ.

c
r

دس ایي ساستب دس وبلجذ فضبی هسىًَی اهشٍصی ثب وٌبس گزاضتي اسصضْبی
هقوبسی ایشاًی ٍ تملیذ اص هقوبسی غشثی فشٌّگ  ،آداة ٍ سٌي صًذگی ایشاًی
ثِ چبلص وطیذُ ضذُ است وِ اص جولِ آى هی تَاى ثِ سلسلِ هشاتت ٍسٍد ثِ

A

خبًِ ٍ حفؼ حشین خػَغی خبًِ دس آى پشداخت  .هَضَفی وِ سفتِ سفتِ ثِ
دست فشاهَضی سپشدُ ضذُ ٍ ّوَاسُ هطىالت اجتوبفی ٍ فشٌّگی صیبدی ثِ
ثبس هی آٍسد  .دس ایي همبلِ ثِ چگًَگی سفـ هقضل ایجبد ضذُ ثب استفبدُ اص
ووتشیي فضبی اختػبغی ثشای ایجبد ًؾبم ٍسٍد ثِ فضبی خبًِ هی پشداصین .
وِ دس غَست سفـ هَجت حفؼ ثیطتش هحشهیت دس فضبی خػَغی هب هی
گشدد .
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سواالت :
* چِ فضب ّبیی دس سلسلِ هشاتت ٍسٍدی خبًِ دس هقوبسی ایشاًی ایفبی ًمص
داضتِ اًذ ؟
* ًمص فضب ّبی فَق ٍ چگًَگی فولىشد آى ّب ثِ چِ غَست ثَدُ ؟
فرضیه :

D
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* ثب ادغبم ًؾبم وبلجذی ٍ ضىل گیشی فضب دس هقوبسی اغیل ایشاًی ثب سبختبس

S
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ٍ لَافذ هقوبسی هذسى دس جْت دستیبثی ثِ یه هقوبسی هذسى ایشاًی ثب
سفبیت حفؼ اسصضْب هی تَاى ثِ ایي هْن جبهِ فول پَضبًیذ .

o
e

* ثشسسی فَاهل ضىل دٌّذُ سلسلِ هشاتت خبًِ ایشاًی دس گزضتِ ٍ ًمص
فَاهل فَق دس ثبة هحشهیت ٍ حجبة ثِ ضىل گیشی ایي هَضَؿ ووه
ضبیبًی هی ًوبیذ .
اهداف :

iv

h
c

دس سبلْبی اخیش هقوبساى دسگیش ثحثّبی ًؾشی عشاحی ٍ ًحَُ افوبل ًؾش

r
A

عشاح دس فشایٌذ عشاحی ّستٌذ ،ایي سًٍذ ًطبى هیذّذ وِ اّذاف ٍ اغَل
حبغلِ اص ثحثّبی ًؾشی ثِ سبدگی لبثل اجشا دس یه عشح ٍالقی ًیستٌذ اهب
وطف ایي اغَل جضئی الضاهبت جْت استمبئ عشاحی هی ثبضٌذ .ثب غحیح
ضوشدى ایي فشؼ وِ هقوبسی ؽشف صًذگی است ٍ صًذگی یقٌی ضیَُ صیست
ٍ استجبط اًسبىّب وِ اص فشٌّگ جبهقِ ثشخبستِ است ،دس ًتیجِ هقوبسی داسای
َّیتی است وِ اٍال ثیبًگش اسصشّبی حبون ثش جبهقِ است ،دٍهب هجیي
اسصضْبئی است وِ جبهقِ ثذاًْب توبیل داسد ،سَهب ثیبًگش فَاهل َّیت فشٌّگی
پذیذ آٍسًذُ آى است ،حبل ایي سَال هغشح هیطَد وِ فَاهل ضىل دٌّذُ
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َّیت چگًَِ دس هقوبسی ًوَد هییبثٌذ؟ گبُ هقوبس ثشای َّیت ثخطیذى ثِ اثش
هقوبسی خَد اص الگَّب ٍ هفبّین اغیل گزضتِ ثْشُ هیجشد (.الٍسي ثشایبى)
اهشٍصُ دس هقوبسی ایشاًی ثشای سبختي هقوبسی ثِ اغغالح ثب َّیت  ،ضیَُ
تىشاس الگَّبی گزضتِ است وِ دس فشایٌذ عشاحی ثىبس هی سٍد .ضیَُ دیگشی
وِ دس َّیت سبصی اثش هقوبسی وبسثشد داسد استفبدُ اص ًوبدّب ٍ فٌبغش است
وِ اص جولِ ایي ًوبدّب هیتَاى ثِ ًوبدّبی هلی ٍ دیٌی اضبسُ وشد .ضَلتض
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سبختي سا تٌْب دس اضغبل فضب ًویثیٌذ ٍدس ایي ثیي چیضی وِ ثیص اص ّوِ
اّویت داسد افطبی سٍح هىبى ٍ ثش لشاسی استجبعی فویك ثیي صهیي ،ثبفت سبصُ

S
f

ٍ آسوبى است .

o
e

ثشای دسن َّیت هقوبسی ایشاًی ٍ هقٌب ثخطیذى ثِ خلك فضب ّبی هقوبسی دس
صهبى فقلی هیتَاى ثب ثشسسی هفبّین ٍ اغَل ثٌبّبی سٌتی هبى ٍ دسیبفت حىوت
ٍ فمبیذ حبون ثش آًْب هفبّین َّیت سبص هقوبسی ایشاًی سا دسیبفت.

v
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لزا ضشٍسی است ثِ هٌؾَس َّیت ثخطیذى ٍ سبهبًذّی فضبّبی هقوبسی ٍ
ضْشی ٍ استمبئ ویفیت ّبی فضبئی ٍ فبغلِ گشفتي اص آضفتگی ٍ ثی ًؾوی ٍ

c
r

ّجَم هقیبسّبی غشثی  ،ثِ دسن دسستی اص هفبّین ًْفتِ دس هقوبسی سٌتی
ایشاى دست یبفت ٍ دس ساستبی حػَل اّذاف اهشٍصی هبى ثِ ًحَ ضبیستِای

A

ثىبس گشفت ٍ .ثِ عَس ولی هی تَاى چٌیي ثیبى ًوَد وِ ّذف اص ثیبى
هَضَفبت فَق اثتذا ضٌبخت فَاهل سلسلِ هشاتت ٍسٍدی دس هقوبسی خبًِ
ایشاًی ٍ سپس دسن غحیح هفبّین فٌبغش ضٌبختِ ضذُ ٍ دس پبیبى استفبدُ
هفبّین ٍ ادغبم آًْب ثب هقوبسی هذسى هی ثبضذ .

www.SID.ir

فٌبغش اغلی سلسلِ هشاتت دس خبًِ ایشاًی :
پیشگاه :
دس ثشاثش سشدس دٍ سىَ ثِ ًبم پبخَسُ داسد .وسی وِ ثب غبحت خبًِ وبس داضتِ ٍ
ًیبص ثِ آهذى ثِ دسٍى ًذاضتِ ّوبًجب هی ًطستِ استً .وبی دسآگبُ اص ثیشٍى
ٍدس گزس ّوگبًی هشدم داسای یه سشدس هی ثبضذ .آًچِ اص ّش خبًِ اص ثیشٍى
ًوَد هی وٌذ تٌْب سشدس آى است وِ فوَهب ثب وبسثٌذی ّبی صیجبیی دس سمف
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آریي گشدیذُ است.

سردر :

S
f

هقوَال دیَاسّبی ثیشًٍی وبُ گلی ثَدُ است ٍ فمظ سشدس هجلل سبختِ هی

ضذُ است ٍ سىَّبیی دس دٍ عشف آى لشاس داضتِ وِ ثشای وسبًی وِ ثب

o
e

غبحجخبًِ وبس داضتِ ٍلی الصم ًجَدُ ٍاسد خبًِ ضًَذ ،هَسد استفبدُ لشاس هی
گشفتِ است.
کوبه :

iv

h
c

دٍ فٌػش فلضی حلمِ ثشای صًبى ٍ وَثِ ثشای هشداى ثشسٍی دسّب تقجیِ ضذُ ثَد
وِ هَجت ثبصضٌبسی هشداى اص صًبى ثب غذای دس ٍ دس ًتیجِ سفبیت پَضص
هٌبست اّل هٌضل هی ضذُ است.
ّطتی :

r
A

ّشچٌذ وِ ثیطتش هَالـ ضىل آى ّطت ضلقی ثَدُ است .اهب ّطتی ّبیی ثِ
ضىل هشثـ ٍ دیگش ضىل ّب ًیض ٍجَد داسد .هٌؾَس اص ّطتی چیضی است وِ اص
فضبّبی داخلی خبًِ ثیشٍى آهذُ ٍ تٌْب جبیی است وِ ثب ثیشٍى خبًِ استجبط
داسد .ایجبد هىث ،تمسین فضبیی ٍ فضبیی جْت اًتؾبس اص فولىشد ّبی جبلت
ایي فٌػش هی ثبضذ .دس ثقضی خبًِ ّب ثبال خبًِ ای ،ثِ ًبم فشٍاس ثب فولىشد اتبق
هْوبى سٍی سشدس وَچِ هی سبختٌذ .سا آى اص ساُ پلِ ای دس گَضِ ی ّطتی
ثَدُ است.
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راهرو (داالن):
ثشای ٍاسد ضذى ثِ فضبّبی هختلف اص جولِ فضبی هْوبًی ٍ اًذسًٍی هی
ثبیست اص ساّشٍّبی پش پیچ ٍ خن فجَس هی وشدًذّ .طتی ٍ ًیض ایي ساّشٍّبی
پیچ دس پیچ هٌتْی ثِ حیبط ّبی اًذسًٍی ٍ ثیشًٍی هبًـ دیذ افشاد غشیجِ ثِ
داخل حشین همذس خبًَادُ هی ضذُ است.
آشپزخانه :

D
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ّوَاسُ دس جبیی لشاس هی گشفتِ است وِ ثبًَی خبًِ دس آى ثِ آسَدگی ثِ وبس

ثپشداصد ٍ ووتش دس ثشاثش چطن ثبضذ.
تنبی:

S
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تٌجی تبالسی است وِ سٍ ثِ هیبًسشا دسگبُ ٍ پٌجشُ ًذاضتِ است ٍ ثسیبس ثب

o
e

فشٌّگ ایشاًی هتٌبست است ٍ هی تَاًستِ دس حىن ًطیوي افشاد خبًِ ثبضذ ٍ
دسفیي حبل ٌّگبم گشهب سبصگبس ٍ تبثستبى ًطیي ثَدُ استًَ .سگیشی اش اص
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آسوبًِ دٍ الیِ ثَدُ است تب َّای دسٍى سا خٌه ًگبُ داسد.
الگوی چهارصفه متناسب با روحیه ایرانی:
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وْي تشیي الگَ دس خبًِ سبصی الگَی چْبس غفِ است وِ ثشخی ًبم چْبسخبًِ
ثشآى ًْبدُ اًذ .یه فضبی هیبًی چْبس گَضِ وِ ثب یه گٌجذ پَضیذُ ضذُ
است ٍ چْبس ایَاى ثب عبق آٌّگ دس چْبس سَیص لشاس داسد.
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ایي الگَیی ّوبٌّگ ثب صًذگی ایشاًی ثَدُ استّ .ن دسًٍگشا ٍ ّن ثب فشٌّگ
ایشاًی ّوٌَا است .اص سَیی دیگش ثِ دلیل ًَسبًبت ون دهبیی دس تبثستبى
خٌه ٍ دس صهستبى گشم هی هبًذ ٍ هضیت آخشش ایي است وِ ثب هػبلح
دسدستشس ٍ ثَهی ًیض لبثل اجشاست .الگَی چْبس چفتِ پبیِ ای ثشای خبًِ
ّبی ایشاًی افن اص خبًِ ّبی هیبًسشا داس ٍ حتی خبًِ ّبی وَضىی دسٍى ثبلی
هی ضَد.
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الگَی عشاحی ثٌبی هسىًَی ایشاًی دس اللین خشاسبى دس گزضتِ :
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حیبط هشوضی ثِ فٌَاى ّستِ اغلی تمسیوبت ٍ سلسلِ هشاتت ٍسٍد ثِ ثٌب
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D
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تحمك ثسظ فضبیی ٍ چطن اًذاصی دس خبًِ سٌتی

ًوًَِ الگَی هٌبست عشاحی ثٌبی هسىًَی دس اللین خشاسبى :
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سلسلِ هشاتت ٍ حجبة دسًٍی دس خبًِ ایشاًی دس یه پالى اهشٍصی
زون خصوصی
زون عمومی
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نتیجه گیری:
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سبثمِ تبسیخی ٍجَد حشین دس هقوبسی هسىًَی ایشاى ًطبى اص هیضاى ثبالی
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تَجِ ایشاًیبى ثِ ایي اغل هْن داسد .تجشثِ پیطیٌیبى هب دس استفبدُ اص فٌبغش
صیجبیی چَى وَثِ ّطتی داالى ٍ  ...ضبّذی ثش ایي هذفبست جبلت آًىِ ایي
هَسد ثِ ّیچ ٍجِ تٌْب هختع فضبی خبًِ ّبی سٌتی ًیست ثلىِ دس فضبّبیی
چَى هسجذ هذسسِ حوبم ٍ  ...ثِ ٍفَس تىشاس هی ضَد .ثب دسن غحیح هفبّین
فٌبغش فَق ٍ تَلیذ خاللبًِ ایي فٌبغش ٍ استفبدُ اص ایي دسس ّب هی تَاًذ
ثسیبسی اص هطىالت هقوبسی ٍ ضْشسبصی هبسا وِ هَجت ثحشاى ّبی خبًَادگی
ٍ ثقضب اجتوبفی ضذُ است سفـ ًوبیذ.
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هشاجـ :
* جلیلی  ،تَسج  ،سد پبی حشثن ٍ حجبة دس وبلجذ ٍ سٍح هقوبسی ایشاًی
* احوذی ًژاد ٌّ ،گبهِ  ،حشین ٍ حجبة دس هقوبسی هسىًَی ٍ سٌتی ایشاى
* فویذ فشٌّگ  ،غفحِ 510

D
I

* حبئشی  ،هحوذ سضب  ،خبًِ فشٌّگ عجیقت
* هقوبسیبى  ،غالهحسیي  ،آضٌبیی ثب هقوبسی هسىًَی ایشاى ( گًَِ ضٌبسی
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دسًٍگشا ) ً ،طش سشٍش داًص
* پیش ًیب  ،هحوذ وشین  ،آضٌبی ثب هقوبسی اسالهی ایشاى  ،اًتطبسات فلن ٍ

غٌقت ایشاى
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* گیفَسد  ،ساثشت  ،هجلِ هقوبسی ٍ فشٌّگ ( حشین خػَغی )
* تػبٍیش ٍ وشٍوی ّب هخضى ًَیسٌذُ

iv

h
c

r
A

www.SID.ir

