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ؾی آب تٝ فٙٛاٖ فٙهط حیات زض ٔٛلقیت ٔطوعی حیات زض ٔقٕاضی ایطاٖضتط  

 
 1جواد اقتداری نسة

 زا٘كزٛی واضزا٘ی ٔقٕاضی ، زا٘كٍاٜ قٟیس چٕطاٖ وطٔاٖ  -1  
 اؾتاز ضإٞٙا ناِح ایاللی حؿیٙی 

 (neystann@gmail.com) 

  

 چکیده :

ضحیاط ذا٘ٝ ٞای ؾٙتی ایطاٖ ٔی تاقسٕٞچٙیٗ ٚاؾغٝ ا ی اؾت وٝ آب تٝ فٙٛاٖ یىی اظفٙانط عثیقی ٟٔٓ اظ اتقاز ٌٛ٘اٌٖٛ ز

فطآیٙسٜ ٞای حیات زض آٖ تٝ ٚلٛؿ ٔی پیٛ٘سز.فٙهطآب تٛا٘ایی تی ٘ؾیطزضتطاٍ٘یرتٍی شٞٗ ا٘ؿاٖ زاضز اظٍ٘اٜ ٔقٕاضا٘ٝ زیسٜ 

ٔطوعی یه ٔیكٛز وٝ ٕٞیٗ فٙهطحیات ذٛز ضازضٔطوعٚآٖ ٞٓ زضحیات ٔطوعی رای ٔی زٞسٚ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ حیاط 

ٔطوعی ؾاذتاض ٔقٕاضی اؾت وٝ ٔقٕٛالزضذا٘ٝ ٞای تعضي اؾتفازٜ ٔیكٛز.ٚزض آٖ ارعای انّی ؾاذتٕاٖ تٝ زٚضیه حیاط 

٘ؾٓ ٔی ٌیط٘س ٌاٜ ارعای فطفی ؾاذتٕاٖ ٕٞچٖٛ ضاٞطٚٞا ی ذسٔاتی تٝ زٚضحیاط ٔی ٌیط٘س.اِصا زضایٗ ٔماِٝ ؾقی تطآٖ 

 .طاظآٖ اٍِٛٔی ٌیط٘س قسٜ فٙهطآب وٝ زض ٔطوعٚالـ قسٜ ٕٚٞٝ فٙان

 آب،حیات ، ٔطوعی، ٔقٕاضی ایطاٖ کلمات کلیدی :

 

 مقدمه :-1

ؾاذت ذا٘ٝ ٞای ؾٙتی تا حیاط ٞای ظیثا تٝ زالیُ ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٕٞچٖٛ: ٍ٘طـ وٕی تٝ ٔمِٛٝ ٔؿىٗ، ضٚیىطز ؾٛزٌطایا٘ٝ 

اٖ آزٔی، ٔٛضز وٓ ِغفی ٚ تی تٛرٟی ٘ؿثت تٝ ظٔیٗ، فسْ تٛرٝ تٝ ٔقٙا ٚ ویفیت فضایی، ٚ غفّت اظ تأحیطٌصاضی ٔحیظ تط ضٚ

لطاض ٌطفتٝ اؾت. ایٗ زض حاِی اؾت وٝ تاٚض زاضیٓ ا٘ؿاٖ رعئی اظ عثیقت اؾت ٚ اضتثاط ٘عزیىف تا عثیقت، تافج ازأٝ حیات 

سف ٚ زٚاْ ظ٘سٌی اٚؾت. ٚ ایٗ اضتثاط اضظقٕٙس، زض تقاِیٓ زیٗ اؾالْ ٘یع ٔٛضز تأویس لطاض ٌطفتٝ اؾت. ِصا زض ایٗ پػٚٞف، ٞ

اظ اتقاز ٌٛ٘اٌٖٛ، زض حیاط ذا٘ٝ ٞای ؾٙتی ایطاٖ ٔی تاقس. آب  -تٝ فٙٛاٖ یىی اظ فٙانط عثیقی ٟٔٓ _تاظقٙاؾا٘سٖ ٘مف آب

تٝ فٙٛاٖ یه فٙهط عثیقی، ٘مف فٛق اِقازٜ ای زض حیات زاضز. آب ٚاؾغٝ ای اؾت وٝ فطآیٙسٞای حیات زض آٖ تٝ ٚلٛؿ ٔی 

 .ٍیرتٗ شٞٗ ا٘ؿاٖ زاضز ٚ ٕٞٝ ا٘ؿاٖ ٞا فاللٝ ای غطیعی ٘ؿثت تٝ آب زاض٘سپیٛ٘سز. آب تٛا٘ایی تی ٘ؾیطی زض تطا٘

 :آب.2

آب ٔازٜ ای فطاٚاٖ زض وطٜ ظٔیٗ اؾت. تٝ قىُ ٞای ٔرتّفی ٕٞچٖٛ زضیا ، تاضاٖ ، ضٚزذا٘ٝ ٚ...زیسٜ ٔی قٛز. آب زض چطذٝ 

ٝ حیات ٔحتاد آب ٔی تاقس. ا٘ؿاٖ ٞا اظ آب ذٛز، ٔطتثا اظ حاِتی تٝ حاِت زیٍط تثسیُ ٔی قٛز، أا اظ تیٕٙٙی ضٚز. ٞطٌٛ٘

آتی وٝ ویفیت آٖ ٔٙاؾة ؾٛذت ٚ ؾاظ تسٖ تاقس.تكط تطای ؾاذت ذا٘ٝ، ٔقثس ٚ یا ٞط تٙای  آقأیس٘ی اؾتفازٜ ٔی وٙٙس،یقٙی

پیف ٔی ضٚز. اظ ظٔیٗ تٝ آؾٕاٖ ضؾیسٖ، تٝ ٔقٙای لسؾی قسٖ ٚ ٕٞٙكیٗ  زیٍطی اظ ظٔیٗ قطٚؿ ٔی وٙس ٚ تٝ ؾٕت آؾٕاٖ

 ذسایاٖ تٛزٖ اؾت.ٞط تٙایی وٝ تكط ٔی ؾاظز یازآٚض وٜٛ ٘یع ٞؿت، وٝ ضاتغی اؾت ٔیاٖ ظٔیٗ ٚ آؾٕاٖ. وٛٞی تا

ٚ یا تٟتط اؾت تٍٛییٓ اِٚیٗ ذا٘ٝ  وٝ رایٍاٜ ذسایاٖ تٛزٜ ٚ ٘اری ٘ؿُ تكط زض اؾغٛضٜ عٛفاٖ ٘ٛح. تكط تطای ؾاذت اِٚیٗ تٙاٞا

فٙهط ٔمسؼ اظ چٟاض فٙهط اِٚیٝ تاٞٓ آٔیرتٝ قس٘س تا تقسٞا ٘یع  ٚ ذان. زٚٞا اظ زض زؾتطؼ تطیٗ ٔهاِح تٟطٜ تطز. اظ آب 

 ٚٔؿىٗ ٚ ٔقثس آزٔی قىُ تٍیطز. تٙاتطایٗ ٌعاف ٘یؿت اٌط پیٛ٘س آزٔی تا ٔقٕاضی ضا، ٔیطاث. آتف ٚ ٞٛا زض واض زاذُ قٛ٘س

ٔی ٕ٘ایس، أا ٚرٛز آب، ٕٞاٖ  ً تطوٟٗ ا٘ؿاٖ تا چٟاض فٙهط اِٚیٝ عثیقت تسا٘یٓ. اظ ایٗ ٔیاٖ ٞطچٙس وٝ ٘مف ذان پطض٘

اٌط وٝ ذا٘ٝ ٔىا٘ی اؾت  ضا زض ایٗ ٞٙط تٝ اضٔغاٖ ٔی آٚضز. فٙهطی وٝ ٕٞٛاضٜ تٝ ؾٛیف تط ٔی ٌطزیٓ، ٔخُ ٕٞیكٝ ِغافت

أىاٖ حیاتی تاظٜ ضا تٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت ٚ تریُ  تطای پٙاٜ ٌطفتٗ ٚ آضأف یافتٗ، تٕاؼ ایٗ ذا٘ٝ تا آب ٕٞٛاضٜ آضظٚی
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اظ زیطتاظ ٘مف آب زض ٔقٕاضی زض الّیٓ ٞا ٚ فطًٞٙ ٞای ٔرتّف ٕ٘ازی تاضظ زاقتٝ  ٖ ضا تٝ قىّی ٔاٚضایی تؿریط ٔی وٙس.ا٘ؿا

 اؾت.

زض ٔماتُ وٙف ٚ ٚاوٙف آب، ٚ  زضن ٔفْٟٛ آب زض ٔقٕاضی یا ٕٞاٖ ٔقٕاضی آب، تٝ زضن لٛا٘یٗ فیعیىی آب، احؿاؾات ٔا"

ٚرٛز آب زض ٔقٕاضی تافج ٔی قٛز وٝ ا٘ؿاٖ، فالٜٚ  ."زاز تا ظ٘سٌی ا٘ؿاٖ ٞا تؿتٍیٟٔٓ تط اظ ٕٞٝ، ٘مف ٚ تٕخیُ ٚ اضتثاط 

ٚ تا تحطیه قسٖ لٛای تیٙایی، قٙٛایی ٚ الٔؿٝ اـ آٖ ضا زلیما حؽ وٙس. ٚ . تط ؽطافت ٞای تٙا، عثیقت اعطاف ضا تثیٙس

ٔی وٙیٓ.  عثیقت ٔی ؾاظز، تیف تط زضن٘عزیىی ٔاؾت، ٔقٙای ٔىاٖ ضا تٝ تطویة ٞا ٚ تضازٞایی وٝ تا  ٍٞٙأی وٝ آب زض

ذاعط ٌاٞی اظ ٘مف ؾىٛت آب زض  آب زض ٌاٞی اظ اٚلات ٞیچ نسایی تِٛیس ٕ٘ی وٙس یا تؿیاض وٓ تِٛیس ٔی وٙس. تٝ ٕٞیٗ

 یه ٘ٛؿ حؽ ضٞایی تٝ اضٔغاٖ ٔی آٚضز. ٔقٕاضی تٟطٜ تطزاضی ٔی قٛز ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ تطای آزٔی

 
حانُ وٙس، نٕیٕی تطیٗ تزطتٝ قرهی ضا تیٗ ٔا ٚ ذٛزقایزاز ٔی وٙس. تٕاؼ تا اٚ  آب ٚلتی وٝ تا پٛؾت تٗ ٔاٖ تٕاؼ

وكٛض ذٛزٔاٖ تیٙساظیٓ ٔتٛرٝ ٔی قٛیٓ وٝ ایطا٘یاٖ اظ  ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘س ضٚح ٔاٖ ضا اظ لیس ٚ تٙسٞا آظاز ؾاظز.اٌط ٘ؾطی تٝ

ٌٛیی اٚ ضا زفٛت وطزٜ ایٓ وٝ زض ٔٙعَ ٔا تاقس ٚ  آقٙا تٛزٜ ا٘س. ٔا زض ٔقٕاضی آب زیط تاظ تا ظیثایی ٚ حاِت آضأف ترف آب

اظ ٕٞاٖ آغاظ تٙای واخ ٞا ٚ تاك ٞای ٚالـ زض پاؾاضٌاز، عطح چٟاض تاك ٞا تط اؾاؼ آب ٚ  ٚ ٔكقٛفٕاٖ ؾاظز. ذٛزٕ٘ایی وٙس

ع ٚ.... قاٞسـ ٌّی تثطی آٖ قىُ ٌطفت. آب زض تاك ٞای ایطا٘ی، ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض تاك فیٗ واقاٖ ٚ قاظزٜ ٔاٞاٖ ٚ ایُ ٘مف

ٚ نسا ٚ وف آٖ ظیثایی آٖ ٞا زاضز. واخ چّٟؿتٖٛ  ٞؿتیٓ، تٟٙا تٝ ٔٙؾٛض آب ضؾا٘ی تاك ٘یؿت، تّىٝ اظ حطوت ٚ ؾىٖٛ

زأغاٖ اظ ایٗ ٌٛ٘ٝ ا٘س. چٝ وؿی اؾت وٝ اظ ا٘قىاؼ ایٗ واخ ٞا زض آب زچاض حؼ  انفٟاٖ ٚ واخ فتحّی قاٜ زض چكٕٝ فّی

٘كاٖ زازٖ تٙاٞای  وٝ لّة ضا تىاٖ ٔی زٞس. ایٗ اؾت وٝ تطای فؾٕت تركیسٖ ٚ زِپصیط زض ا٘قىاؼ، چیعی ٞؿت ٘كٛز،ٌٛیی

اٌط آتٍیط ٔٙقىؽ وٙٙسٜ ی تاد ٔحُ تا چٕٗ پٛقیسٜ ٔی "تٝ عٛض ٔخاَ،  ٟٔٓ تایس اظ ا٘قىاؼ آٖ ٞا زض آب اؾتفازٜ ٔی وٙٙس.

 عطاحاٖ تا تٝ واضٌیطی ذانیت"لـ . زض ٚا"ظیازی اظ تاض رازٚیی  ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زاز قس، تٙای آٖ ٔمساض

زض ٔىاٖ ٞا تؿتٝ ضا اظ آٖ ٞا زٚض  ا٘قىاؼ، فٕك ٚ تی وطاٍ٘ی ؾغٛح ٚؾیـ آب، حطیٓ قرهی افطاز ضا ٚؾقت زازٜ، حؽ ذفماٖ

اظ تٙاٞای ظازتٛٔی وٝ  زض ذا٘ٝ ٞای ایطا٘ی، ٔؿارس، ٔقاتس ٚ واضٚا٘ؿطاٞا ٕٞیكٝ ٘مف آب پطضً٘ تٛزٜ اؾت. تؿیاضی ."ٔی وٙٙس

 ضطٚضت آٖ تٛزٜ ا٘س. الّیٓ ٚ رغطافیای ایطاٖ قىُ ٌطفتٝ ا٘س زض پیٛ٘س تا آب ٚ زض٘تیزٝ زض
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اؾت. ایطا٘یاٖ تٝ  "پازیاٚ"یه ٔخاَ لاتُ شوط  آب ا٘ثاضٞا، یرچاَ ٞا، پایاب ٞا، پُ ٞا، لٙات ٞا، ٚ تازٌیط ٞا اظ ایٗ رّٕٝ ا٘س.

تٙس.پازیاٚ ایطا٘ی، چٙاٖ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔتقسز آٖ زض ٌٛقٝ ٚ وٙاض پازیاٚ ٔی ٌف رایٍاٜ ٞایی وٝ تطای قؿت ٚ قٛ ؾاذتٝ تٛز٘س،

ٚ ضذتىٗ ٞا  ٔیُ ٚضأیٗ، ٘كاٖ ٔی زٞس، چٟاض زیٛاضی وٛچىی تٛزٜ اؾت وٝ رٛی آب یا تطوٝ ای زض ٔیاٖ وكٛض، ٔخال زض تپٝ

ٔؿارس ٚ ظیاضتٍاٜ ٞا  تٝ ٘اْ  اؾالْ زض پیف ٚ تاق ٕ٘اٞایی زض پیطأٖٛ زاقتٝ اؾت. ٕٞیٗ پازیاٚ تا ٕٞٝ ٚیػٌی ٞایف تقس اظ

نٛضت پائیا ٚ پاتیؿٛ تٝ ظتاٖ ٞای آؾیایی ٚ ایتاِیایی ضاٜ یافت ٚ زض  ٘رؿت تٝ "پازیاٚ"ٚضٛذا٘ٝ، رای ٌطفت ٕٞیٗ ٚاغٜ 

 ٚ پاتیٛ ٚ پیكیٛ تثسیُ قس. فطا٘ؿٛی ٚ اٍّ٘یؿی تٝ پاؾیٛ

 

 
 ٟاٖ .پُ انف ٝٚؾ ؾی                                                

اظ ٞٓ ظیؿتی قٟط ٚ آب  تٝ فثاضتی ٔقٕاضی آب ٞؿتٙس  اظ عطف زیٍط قٟطٞایی ٕٞچٖٛ انفٟاٖ ٚ قٛقتط ٕ٘ٛ٘ٝ تؿیاض ٔتقاِی

آب زض قىُ ٌیطی آٟ٘ا ٘مف پطضٍ٘ی زاقتٝ اؾت.زض ؾاذت تاؾیؿات آتی قٛقتط  وٝ ٔٛضٛؿ حؼ تهطی ٚ آضأف یافتٗ اظ

تعضي زیٍطی چٖٛ اٞساف ٔقٕاضی، نٙقتی، تاظضٌا٘ی،  ٖ تٛا٘ؿتٝ ا٘س تٝ اٞسافٟٔٓ تطیٗ ٞسف، آتیاضی تٛزٜ، أا ؾاظ٘سٌاٖ آ

اظ آب زض ؾاذت ٔحیغی تطای ظ٘سٌی ٚ تطاؾاؼ قطایظ الّیٕی، تا ایزاز قثىٝ ٞای  زفافی ٚ... ٘یع زؾت یاتٙس. زض ٚالـ اؾتفازٜ

 اؾت. آتی  ٌطزیسٜ-اضی قٟطیظیط قٟط وٟٗ قٛقتط، ٔٛرة تطٚظ  یىی اظ ٞٛقٕٙسا٘ٝ تطیٗ اقىاَ ٔقٕ ظیطظٔیٙی زض

وٝ تطضٚی ایٗ ضٚزذا٘ٝ تٙا قسٜ  زض قٟط انفٟاٖ ٘یع، ظایٙسٜ ضٚز ٘مف ٟٕٔی زض ٔقٕاضی قٟط ایفا وطزٜ اؾت. پُ ٞای ٔتقسزی

واضوطزٞایی فالٜٚ تط واضوطز انّی زاقتٝ ا٘س. فالٜٚ تط ٔٛاضزی وٝ  ا٘س، ٕ٘ٛ٘ٝ ظیثا ٚ ٔتقاِی اظ ٔقٕاضی آب تٝ قٕاض ٔی ضٚ٘س وٝ

 زیٍطی ٞٓ ٚرٛز زاض٘س وٝ ٘مف آب ضا زض ٔقٕاضی قٟط، تٙاٞای زضٖٚ قٟطی ٚ تطٖٚ قٟطی شوط قس ، ٔخاَ ٞای

 ٔقٕاضی تٛز. ٘كاٖ ٔی زٞٙس. أا ٞسف ٔا تٟٙا اقاضٜ ای وٛتاٜ تٝ إٞیت ایٗ فٙهط ٔمسؼ ٚ حضٛض آٖ زض

 حیاط مرکسی.3
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زضذت ٕٞٛاضٜ پٙاٜ زٞٙسٜ ا٘ؿاٖ ٚ پصیطای  ازا٘ی ٚ ضٚیف اؾت.حیاط ٚ ؾثعی ٔٛرٛز زض آٖ، ٘كا٘ٝ ٚرٛز حیاط ٚ ظ٘سٌی ٚ آت

ا٘ؿاٖ اضظا٘ی ٔی زاضز، اظایٗ ضٚؾت وٝ ا٘ؿاٖ ٕٞٛاضٜ زضذت ٚ ؾایٝ آٖ ضا  اٚؾت ٚ تی ٞیچ تٛلقی ٞط آ٘چٝ زض ذٛز زاضز تٝ

ٔٛرة ضاحتی ا٘ؿاٖ  وٝؾایٝ زضذت ؾسض تٛنیف قسٜ اؾت وٝ ٕٞا٘ا تٟكت ٘عز آٖ لطاض زاز.فالٜٚ تطؾایٝ زضذت  ٔاٚاٞا زض ظیط

ٕ٘ی تٛاٖ آٖ ضا زض حیغٝ فضاٞای فّٕىطزی آٚضز تّىٝ  تٛز، چتط ٘قٕتی وٝ تطؾطٔاٖ ٔی ٌكٛز فضایی ضا ایزاز ٔی وطز  وٝ

 تیٙف ٔصٞثی ٔاٞٓ وٝ ضؾیسٖ ضظق ٚ ضٚظی ضا اظ آؾٕاٖ ٔی زا٘یٓ ٞٓ ذٛا٘ی زاضز. ٘ٛفی فضای ازضاوی اؾت وٝ تا

ٔی ٌیطز ٚ ؾاظٔا٘سٞی تالی فضاٞا  ت وٝ حیاط تٝ فٙٛاٖ فٙهط انّی ٔقٕاضی ایطاٖ قىُفٙانط عثیقت زض ذا٘ٝ ایطا٘ی اؾ

ؾاظٔا٘سٞی فضاٞا ٘ؿثت تٝ حیاط ٚ تاحیط الّیٓ ٔٙغمٝ تط ٔقٕاضی ٔٛرة قىُ ٌیطی زٚ  تطاؾاؼ ایٗ فٙهط حیات ترف  اؾت.

اضتثاعی ٚ ا٘ؿزاْ  ٌطا فالٜٚ تط فّٕىطزٞایزض ایطاٖ  قس: ٌٛ٘ٝ تطٖٚ ٌطا  ٚ زضٖٚ ٌطا. حیاط زض ٔقٕاضی زضٖٚ  ٘ٛؿ ٔقٕاضی

زاذّی تٝ آٖ تاظ ٔی قٛ٘س ٚ تٝ ایٗ تطتیة ذا٘ٝ  زازٖ تٝ فضاٞای ٔرتّف، فضای تاظ تیطٖٚ ضا تٝ زاذُ آٚضزٜ ٚ اغّة فضاٞای

ٚاٌصاض ٔی  فّٕىطزی ٚ اضتثاعی زض ذا٘ٝ ٞای تطٖٚ ٌطا تٝ فٙانط ٔرتّف زیٍطی اضتثاط تؿیاض وٕی تا تیطٖٚ ذٛز زاضز. ایٗ أٛض

اؾت.تٝ فثاضتی فضای  ٘مف ٞایی وٝ حیاط زض ٔقٕاضی زضٖٚ ٌطا ایفا ٔی وٙس تٝ تطتیة تط فٟسٜ فضای تیطٖٚ ٚ ضاٜ پّٝ قٛز.

ذا٘ٝ ٞا تا ایزاز فضای تاتؿتاٖ ٘كیٗ أىاٖ اضتثاط زضٖٚ ٚ  ؾثع ٚ ذطْ ٚ ظیثایی زض تیطٖٚ ذا٘ٝ ٚرٛز زاضز تٝ ٕٞیٗ زِیُ اغّة

تاضیری ٌٛ٘ٝ ٞای تطٖٚ ٌطا ٔمسْ تط ٘ٛؿ زضٖٚ ٌطا ٞؿتٙس ٚ ایٗ تٝ زِیُ ا٘تراب وٛٞؿتاٖ  ٙس. تٝ ِحاػتیطٖٚ ضا ٔیؿط ٔی وٙ

فطاٚاٖ تطیٗ فٙهط عثیقی  فٙٛاٖ ٘مغٝ أٗ تطای ظ٘سٌی تٛزٜ اؾت. حضٛض لسضتٕٙس ذٛضقیس ٚ تاتف آٖ تط فطاظ فالت ایطاٖ تٝ

زضٜ ٞا ٚ وٛٞپایٝ ٞای احاعٝ وٙٙسٜ فالت ایطاٖ تٝ ٘سضت  ت زضاؾت وٝ زض زؾتطؼ تٛزٜ زض حاِی وٝ آب ٟٔٓ تطیٗ فأُ حیا

 ذتٓ ٔی قٛز ٚ زض ٔطوع آٖ آب ٘كؿتٝ اؾت. راضی تٛزٜ اؾت. حیات ٔطوعی تٝ آؾٕاٖ

ٔحیغی لّٕطٚ أٙی پسیس آٚضزٜ  ٔؿتغیُ زاض٘س. حیاط ٔطوعی زض قطایظ زقٛاض –تٕأی حیاط ٞای ایطا٘ی قىُ وأُ ٔطتـ 

ٔحسٚز أا قازاتی پسیس آٔسٜ وٝ آب ٕ٘ا، تاغچٝ ٚ زضذتاٖ ارعای  واضتطاٖ آٖ اؾت ٚ زضٔیا٘ف عثیقت وٝ ٔتضٕٗ تما ٚ آؾایف

ضا یىی اظ ِٔٛفٝ ٞای تقییٗ وٙٙسٜ ای زا٘ؿت وٝ تٝ ٔطٚض ٚ تطاؾاؼ تزطتٝ تٝ اقىاَ  آٖ ٞؿتٙس. قایس تتٛاٖ قطایظ ٔحیغی

 تی واضتطز ٚاؾتفازٜ اظ ٔٙاتـ ٚ ا٘طغی ٞای عثیقیفضا ٔحٛض ٔٙزط قسٜ اؾت. زض ٔزٕٛفٝ ٞای ؾٙ پایساض ؾاذتاضٞای

ٚضقیت اؾتمطاض ٘ٛفا زض رٟت  یىی اظ انَٛ ؾاذت ٚ ؾاظٔاٖ فضایی آٟ٘اؾت. ذا٘ٝ ٞای لسیٕی زض تافت ٞای وٛیطی اظ ٘ؾط

ٔؿتا٘ی تٝ آٚضزٜ اؾت تا فضاٞای تاتؿتا٘ی ٚ اتاق ٞای ظ لثّٝ لطاض زاض٘س. ایٗ رٟت ٌیطی اظ ِحاػ الّیٕی قطایغی ضا تٝ ٚرٛز

عٛض ٔٙغمی پیطأٖٛ حیاط ٔطوعی لطاض ٌیط٘س.حیاط ٔطوعی انّی تطیٗ فضای ذا٘ٝ ٞای وٛیطی اؾت. حٛو آب زض ٚؾظ 

 حساوخط ٔی ضؾس، ا٘طغی ذٛضقیس ضا زض ذٛز رای ٔی زٞس. تٝ ایٗ تطتیة تأیٗ ٞٛای ذٙه ٚ ٔغثٛؿ حیاط، وٝ اتقاز آٖ تٝ

حیاط ٞا أىاٖ پصیط  ٞای فٕیك ٚ تٙفؽ ذا٘ٝ ٞای تٝ ٞٓ فكطزٜ اظ زاذُ ایٗتطای ٞط ٚاحس ٔؿىٛ٘ی تا ٔحفٛػ وطزٖ حیاط 

ٕٞچٖٛ پیطأٖٛ حیاط ٔطوعی لطاض ٌیط٘س. حیاط  قسٜ اؾت. حیاط ٞا وٝ اظ ٕٞٝ عطف تا فضاٞای ؾطپٛقیسٜ ٔحهٛض قسٜ ا٘س،

 ٔطوعی انّی تطیٗ فضای ذا٘ٝ ٞای وٛیطی اؾت.

تٝ ایٗ تطتیة تأیٗ   خط ٔی ضؾس، ا٘طغی ذٛضقیس ضا زضذٛز رای ٔی زٞسحٛو آب زض ٚؾظ حیاط ، وٝ اتقاز آٖ تٝ حساو

ٚ تٙفؽ ذا٘ٝ ٞای تٝ ٞٓ فكطزٜ اظ زاذُ ایٗ  ٞٛای ذٙه ٚ ٔغثٛؿ تطای ٞط ٚاحس ٔؿىٛ٘ی تا ٔحفٛػ وطزٖ حیاط ٞای فٕیك
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ٖٛ ٌٛزاِی ٞٛای ذٙه تا فضاٞای ؾطپٛقیسٜ ٔحهٛض قسٜ ا٘س، ٕٞچ حیاط ٞا أىاٖ پصیط قسٜ اؾت. حیاط ٞا وٝ اظ ٕٞٝ عطف

زض ضٚظ ٌطْ ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔی زٞٙس. تاغچٝ ٞا تا زضذتاٖ وٓ آب ذٛاٜ، ضٕٗ تأیٗ ؾایٝ ٚ  قة ضا زض ذٛز تٝ ٘كیٗ وطزٜ ٚ

زؾت تٝ زؾت ٞٓ  ٘مف زض تِٛیس ٚ ظیثایی، فمط ضعٛتت ٔحیظ ضا رثطاٖ ٔی وٙٙس. تٝ فثاضتی ٕٞٝ فٙانط ٔتكىّٝ ذا٘ٝ ایفای

ٚ تفاٚت تاتف زض زٚ رثٟٝ آٖ زٔای تیكتط  ٕی وٛچه ٚ لاتُ ظیؿت تطای ا٘ؿاٖ فطاٞٓ وٙٙس. تا ٚرٛز حیاطٔی زٞٙس تا الّی

ایزاز ٔی قٛز وٝ ٌطزـ ٞٛا ضا زض عَٛ حیاط ٕٔىٗ ٔی وٙس. رطیاٖ  زض رثٟٝ قٕاِی ؾایٝ زض ترف رٙٛتی، اذتالف فكاضی

تا ضعٛتت  ٚ غثاض ٔٛرٛز زض آٖ فطٚوف ٔی وٙس ٚ ٞٛایی ِغیفٚ تطذٛضز تا ٌیاٞاٖ ٔطعٛب قسٜ ٚ ٌطز  ٞٛا تا فثٛض اظ ضٚی آب

ٚ تاز زض وٙاض ٞٓ اؾت، الّیٕی وٛچه  وافی ٚ زٔای واٞف یافتٝ ضا حانُ ٔی وٙس. ٕٞٝ ایٗ ٞا وٝ حانُ حضٛض آب، آفتاب

  زض حیاط ایزاز ٚ آٖ ضا تٝ ٚضقیتی پایساض ٘عزیه ٔی وٙس.

 معماری ایران4

 معماری ایران1.4

قىُ ٌطفت. زض ایٗ ٔٙغمٝ قاٞس قىُ ٌیطی اِٚیٗ قیٜٛ ” ذطا ؾاٖ“ِٚیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٞٙط ٚ ٔقٕاضی زض ٔٙغمٝ زض ایطاٖ، ا

ٔقطٚف ٌطزیس، زض لطٖ اَٚ ٞـ.ق اظ اتتسای ” قثؿتا٘ی”یا” ذطاؾا٘ی“ٔقٕاضی ایطاٖ پؽ اظ اؾالْ ٞؿتیٓ. ایٗ قیٜٛ وٝ تٝ 

لطٖ چٟا ضْ ٞـ.ق ازأٝ پیسا وطز . زض ایٗ ”زیّٕیاٖ“ٚ ” آَ تٛیٝ“زٚضٜ پصیطـ زیٗ ٔثیٗ اؾالْ اظ ؾٛی ایطا٘یاٖ آغاظ ٌطزیس ٚ تا 

ٌكتٙس.لٛؼ ٞای تٝ واض  تٙا”چُٟ ؾتٛ٘ی”یا” قثؿتا٘ی “قیٜٛ ، ٘مكٝ ٔؿارس اظ نسض اؾالْ اِٟاْ ٌطفت ٚ ٔؿارس تٝ نٛضت 

واخ ٞای ؾاؾا٘ی یقٙی  اؾت وٝ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای پیكیٗ آٖ ٔیتٛاٖ تٝ”ترٓ ٔطغی”ٚ”تیضی”ضفتٝ زض قیٜٛ ذطاؾا٘ی تٝ نٛضت

اقاضٜ وطز.تٝ عٛض وّی، ٔقٕاضی زض قیٜٛ تؿیاض ؾازٜ ٚ ذاِی اظ ٞطٌٛ٘ٝ تىّف اؾت ٚ ٔهاِحی وٝ ”عاق وؿطی”ٚ” فیطٚظ آتاز“

ٔؿزس “، ”ٔؿزس رأـ فٟطد یعز“زض ایٗ تٙاٞا تٝ واض ضفتٝ ؾازٜ ٚ اضظاٖ لیٕت ٔی تاقس. اظ ٔؿارس ایٗ قیٜٛ ٔی تٛاٖ تٝ 

ٔمثطٜ أیط اؾٕافیُ ”ٚ”تٙای اِٚیٝ ٔؿزس رأـ انفٟاٖ“ٚ ” ٔؿزس رأـ تثطیع“، ”ٔؿزس رأـ ٘ائیٗ“، ”،”تاضیرا٘ٝ زأغاٖ

 . اقاضٜ وطز” ؾأا٘ی

زض ٘یٕٝ اَٚ لطٖ پٙزٓ ٞـ.ق، تا تأؾیؽ ؾّؿّٝ ؾّزٛلیاٖ، زضذكاٖ تطیٗ زٚضٜ ٞٙط اؾالٔی زض ایطاٖ آغاظ ٌطزیس.زضایٗ 

” ٔغٛالٖ“زض قٟط ضی آغاظ ٚ تا حّٕٝ ” آَ ظیاض“ٞؿتیٓ وٝ اظ ظٔاٖ ؾّؿّٝ ” ضاظی“ْ زٚضٜ،قاٞس اٚد قیٜٛ ای اظ ٔقٕاضی تٝ ٘ا

ازأٝ پیسا وطز.زض ایٗ ظٔاٖ تطد ٞای آضأٍاٞی،ٔٙاضٜ ٞا،ٔؿارس،ٔساضؼ ٚ واضٚا٘ؿطا ٞا ٚ ٔٛاضز ٔتٙٛؿ تؿیاضی احساث قس٘س.زض 

ٌٛـ،ٔطتـ،ٔطتـ 4ٌٛـ،6ٌٛـ،8ٜ.عطح ٞای زایطٜ،ایٗ زٚضٜ تقساز تطد ٔمثطٜ ٞا ٚ ٔیُ ٔٙاضٜ ٞا اظ تقساز ٔؿارس تیكتطقس

زض “چٟاض ایٛا٘ی “ٔؿتغیُ زض تٙاٞای ایٗ زٚضٜ ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌطفت.ٔیُ ٞای ضإٞٙا ،تثسیُ ٔؿارس قثؿتا٘ی تٝ تٙاٞای 

ٌؿتٝ ” “ٌؿتٝ ٘اض”ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ زض ایٗ زٚضٜ ؾاذتٝ قس٘س ،ٔا٘ٙسٌٙثسٞای ایٗ زٚضٜ نٛضت ٌطفت.ٌٙثسٞا ٘یع زض ا٘ٛاؿ قىُ

٘مٛـ “زضایٗ قیٜٛ تٛز وٝ ٔقٕاضاٖ اظ ا٘ٛاؿ ”.زٚپٛؾتٝ پیٛؾتٝ”ٚ ا٘ٛاؿ ٌٙثسٞای”ٌٙثس ذاٌی” “ٌٙثس لاتٛؼ” “ضن

احساث ٔیكس ”ٔهاِح ٔطغٛب”تا آرط ٚ واقی اؾتفازٜ وطز٘س.زض ایٗ قیٜٛ ؾاذتٕاٖ اظ تٙیاز ٚ پای تؿت تا”ٌطٜ ؾاظی”ٚ”قىؿتٝ

ضاؾت.زضقیٜٛ ی ضاظی لٛؼ ٞای رٙاغی زض عالٕٙاٞا ٚ عالٟا  ٕ٘ا ضا ٔی ٚ ذكت ٞای پرتٝ ی وٛچه ٚ تعضي ٚ ٘اظن تؿتط

ٔؿزس رأـ “، ”ٔؿزس رأـ اضزؾتاٖ“زض ٘عزیىی انفٟاٖ، ” ٔؿزس تطؾیاٖ“ٔؿارس ٔقطٚفی چٖٛ  .فٕٛٔیت پیسا ٔی وٙس

ٞای ایٗ قیٜٛ تٝ قٕاض ٔی تٙا ٌطزیس، اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ” آَ تٛیٝ“وٝ تط ضٚی قاِٛزٜ ٞای زٚضاٖ ” ٔؿزس رأـ انفٟاٖ“ٚ ” وثیط لع ٚیٗ

ضٚ٘س. زض اٚایُ لطٖ ٞفتٓ ٞـ.ق، تا ٞزْٛ ٔغٛالٖ، تؿیاضی اظ وكٛضٞای اؾالٔی اظ رّٕٝ ایطاٖ تٝ ٚیطا٘ی وكیسٜ قس٘س، أا چٙسی 

ؾّؿّٝ ایّرا٘یاٖ، ٔغٛالٖ فطًٞٙ ٚ ؾٙتٟای وكٛضٞای قىؿت ذٛضزٜ ضا پصیطفتٙس ٚ یىی اظ حأیاٖ ٞٙط  ٍ٘صقت وٝ تا تأؾیؽ

ازأٝ پیسا وطز ٚ قٟطٞایی ” نفٛیٝ“ضٚاد یافت وٝ تا زٚضٜ ” آشضی“اٖ اؾالٔی قس٘س. زض ایٗ زٚضٜ، قیٜٛ ای تٝ ٘اْ ٚ ٞٙطٔٙس

ٔطاوع ٞٙط ٚ ٞٙطٔٙساٖ ٌكتٙس ٚ تٙاٞای ٔصٞثی ٚ غیطٔصٞثی ٔتقسزی زض ایٗ ” انفٟاٖ“ٚ ” ؾّغا٘یٝ“، ”تغساز“، ”تثطیع“چٖٛ 

زض اٚاؾظ لطٖ ٞكتٓ ٞـ.ق، تا حّٕٝ تیٕٛض، تاض زیٍط قٟطٞای ایطاٖ تٝ ٚیطا٘ی وكیسٜ قس؛ ا ٔا ایٗ تاض ٘یع .قٟطٞا ایزاز قس٘س

ٔطاوع ٞٙطی ایطاٖ قس٘س ٚ قیٜٛ آشضی وٝ اظ ” تراضا” ٚ ” ؾٕطلٙس“ٞٙط ایطاٖ تیٕٛضیاٖ ضا ٘یع ٔغّٛب وطز تٝ عٛضی وٝ قٟطٞای 
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تٝ ٚلٛ ؿ ” واقی ٔقطق“از. زض ایٗ زٚضٜ، اتسافی زض ظٔیٙٝ تعئیٙات ٔقٕاضی یقٙی زٚضٜ ٔغَٛ ضٚاد یافتٝ تٛز، تٝ واض ذٛز ازأٝ ز

لؿٕت افؾٓ “، ”ٔؿزس رأـ ٚضأیٗ“، ”ٔؿزس ٌٛٞطقاز“پیٛؾت. اظ تٙاٞای ٔقطٚف زٚضاٖ ایّرا٘ی ٚ تیٕٛضی، ٔی تٛاٖ تٝ 

 .زاقاضٜ،وط …، ٚ”ٔؿزس رأـ یعز“، ”ٔؿزس وثٛز تثطیع“، ”تٙاٞای حطْ ٔغٟط حضطت ضضا)ؿ(

تٝ ٔطاوع ٞٙطی ایطاٖ تثسیُ ” انفٟاٖ“ٚ ” لعٚیٗ“، ”تثطیع“تا ضٚی واضآٔسٖ نفٛیاٖ زض اٚایُ لطٖ زٞٓ ٞـ.ق، قٟطٞایی چٖٛ 

قاٜ “قس٘س. زض ایٗ زٚضٜ، قاٞس اٚد ٞٙط ٔقٕاضی ایطاٖ ٔی تا قیٓ وٝ تٛؾظ پازقاٞاٖ ٔمتسض ٚ ٞٙطزٚؾت آٖ زٚضٜ یقٙی 

. زض ایٗ زٚضاٖ اِثتٝ، ا٘سوی لثُ اظ زٚضٜ نفٛی یقٙی اظ ظٔاٖ لطالٛیّٛ٘ٛٞا، قیٜٛ ای تٝ ٚرٛز آٔس” قاٜ فثاؼ اَٚ“ٚ ” تٟٕاؾة

ٔقطٚف ٌطزیس.زض زٚضاٖ ٘رؿت قیٜٛ انفٟا٘ی یقٙی زٚضاٖ نفٛیٝ ” قیٜٛ انفٟا٘ی“زیٍط زض ٔقٕاضی ایطاٖ تٝ ٚرٛز آٔس وٝ تٝ 

ف ٚ غٙی ضٍٟ٘ای زضذكاٖ زض واقیٟا تؿیاض قاٞىاضٞای ٞٙط ٔقٕاضی ٚ ٞٙط ٞای تعییٙی پای ٔی ٌیطز ٚ ویفیت انیُ،قفا

زِپصیط ٔی قٛز.ویفیت ٔهاِح تٝ واض ضفتٝ تٛیػٜ زض ٔقٕاضی پایترت،ٞٙٛظ ٔطغٛب ٚ ٔماْٚ اؾت.زض ایٗ قیٜٛ، ٘مكٝ ٞا ٚ 

عطحٟای ؾاذتٕا٘ی ضٚ تٝ ؾازٌی ٟ٘از ٚ اؾتفازٜ اظ واقی ٞای ذكتی ٚ ٞفت ضً٘ تٝ رای واقی ٔقطق ضٚاد یافت.ٔیساٖ 

عی انفاٖ وٝ ٘مف رٟاٖ ٘أساضز،قاٞىاض ٔقٕاضی ایطاٖ ٚ رٟاٖ زض ایٗ زٚضٜ اؾت. ایٗ ٔیساٖ فالٜٚ تط تٙاٞای تعضي ٔطو

ظیثایی وٝ زض اعطاف آٖ ؾاذتٝ قسٜ ٔحُ ؾاٖ،ضغٜ ٚ ٕ٘ایف ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ زض افیاز ٚ ضٚظٞای ٚیػٜ تٛزٜ اؾت.ٔؿارسی چٖٛ 

آیٙس. زض زٚضاٖ ظ٘س ٚ افكاض،  ٔی قٕاض تٝ زٚضاٖ ایٗ ٔقٕاضی ٞای قٍفتی اظ انفٟاٖ، زض”أاْ ٔؿزس“ ٚ ”…قید ِغف ا“

 زض زٚضٜ لاراض تٝ اٚد ذٛ ز ٔی ضؾس.  تتسضیذ قاٞس افَٛ ٔقٕاضی ایطا٘ی ٔی تاقیٓ، تٝ عٛضی وٝ ایٗ ضوٛز ٚ افَٛ

ٚ ” الض(ٔؿزس ٚ ٔسضؾٝ قٟیس ٔغٟطی)ؾپٟؿا“، ”ٔؿزس أاْ تٟطاٖ“چٖٛ  تا ٚرٛز ایٗ ضوٛز، تاظ ٞٓ قاٞس ایزاز تٙاٞایی

 .تاقیٓ ٔی …زض واقاٖ ٚ” ٚ ٔسضؾٝ آلاتعضي ٔؿزس“

اظ ٔیاٖ ا٘ٛاؿ ٞٙط ٔقٕاضی زض ایطاٖ، ٔقٕاضی ٔصٞثی اظ رایٍاٜ ذانی تطذٛضزاض اؾت. اِثتٝ، ؾاتمٝ ایٗ ٘ٛؿ ٔقٕاضی تٝ زٚضاٖ 

یطاٖ، ٔقٕاضی ٔصٞثی زض لثُ اظ اؾالْ تٝ ٚیػٜ زٚضاٖ ؾاؾا٘یاٖ ٔی ضؾس. تا ٌؿتطـ زیٗ اؾالْ زض وكٛضٞای ٔرتّف اظ رّٕٝ ا

زض ٌؿتطـ ” پسیسٜ ٚلف“ٚ ” واضوطز ٌؿتطزٜ“، ”تأویس تعضٌاٖ زیٗ“اؾالْ اظ رایٍاٜ ذانی تط ذٛضزاض ٌكت، اِثتٝ فٛأّی چٖٛ 

تی تأحیط ٘ثٛزٜ اؾت. تسیٗ تطتیة، ٔؿزس زض ایطاٖ فاِی تطیٗ ٘ٛؿ تٙای اؾالٔی ٚ تٝ فمیسٜ ” ٚ تٛرٝ ٚیػٜ ٔقٕاضا ٖ تٝ ٔؿزس

 .تٝ قٕاض ٔی آیس” وّیس ٔقٕاضی“ٖ ناحة ٘ؾطا

  معماری ایرانی

ایطاٖ زض عَٛ تاضید تٝ ٚرٛز آٔس٘ف تٛؾظ لْٛ آضیا فطًٞٙ ٔقٕاضی ذال ذٛز ضا تٝ رٟاٖ اضائٝ زازٜ اؾت .ایطاٖ ؾطظٔیٙی 

اٌطذٛب  اؾت تا ٚؾقت ظیاز ٚ تٝ فّت ٕٞیٗ ٚؾقت رغطافیایی ٚ ٚرٛز ٘احیٝ ٞای ٔتقسز زاضای تٙٛؿ ٔقٕاضی ظیازی ٔی تاقس

 .زلت وٙیٓ ذٛاٞیٓ فٟٕیس وٝ حتی زض یه ٔٙغمٝ رغطافیایی ذال ٘یع تا تٙٛؿ زض قیٜٛ ؾاذت ٔؿىٗ ضٚتٝ ضٚ ٞؿتیٓ

ٔا تطای تطضؾی ٚ قٙاذت ٍ٘طـ ٔقٕاضی ایطا٘ی ٚ تٝ عٛض وّی ٔقٕاضی ٞط ٘مغٝ ای اظ رٟاٖ اتتسا تٝ یه تمؿیٓ تٙسی ٔٙاؾة 

ٔىاٖ ٚ ظٔاٖ ٘ؾط ٔا ضا تٝ ذٛز رّة ٔی وٙس )زض چٝ ٔىا٘ی ٚ زض چٝ ظٔا٘ی(، ایٗ ٘یاظ زاضیٓ قایس .زض زضرٝ ی اَٚ زٚ فأُ 

 . ا٘تراب ضا ٔی تٛاٖ وٕی فزٛال٘ٝ تّمی وطز چطا وٝ زٚ فأُ شوط قسٜ ضا ٕ٘ی تٛاٖ تٝ فٙٛاٖ اؾاؼ تمؿیٓ تٙسی تٝ واض ٌطفت

ٜٛ ی ٔقٕاضی ٔؿىٗ تٛزٜ ایٓ ٕ٘ی تٛاٖ ایٗ ٕٞا٘غٛض وٝ ٌفتٓ زض ؾطظٔیٙی وٝ زض یه ظٔاٖ ٚ زض یه ٔىاٖ قاٞس تفاٚت زض قی

زٚ فأُ ضا تٝ فٙٛاٖ تٟٙا ِٔٛفٝ ٞا ا٘تراب ٕ٘ٛز پؽ ٘اٌعیط تٝ لطاض زازٖ ِٔٛفٝ ی ؾٛٔی زض ایٗ ٔقازِٝ ٞؿتیٓ تا تا تٟطٌیطی اظ 

ٛؿ نٛضت ٌطفتٝ آٖ تتٛا٘یٓ تٝ یه تمؿیٓ تٙسی ایسآَ زؾت یاتیٓ ا٘تراب ٌٛ٘ٝ قٙاؾی زضٍٚ٘طا ٚ تطٍٚ٘طا تا تٛرٝ تٝ ایٗ ٔٛض

اؾت . ِفؼ زضٍٚ٘طا ٚ تطٍٚ٘طا زض چٙس وّٕٝ تسیٗ نٛضت تیاٖ ٔی قٛز وٝ زض ذّك عطح تٙا ٚ ارطای آٖ اِٛیت ضا تا فضای 

 … زاذّی زض ٘ؾط ٌطفتٝ ا٘س یا فضای تیطٚ٘ی )زض تٝ واض تطزٖ فٙانطی ٘ؾیط تعئیٙات ، فٛأُ تهطی ٚ

طایی ٔؿىٗ زاضز .ایٗ ا٘تراب ٚ ٌطایف زض ٔقٕاضی ایطا٘ی )اؾالٔی( ضیكٝ زض ٔقٕاضی ایطا٘ی ٚ ٔقٕاضی اؾالٔی تٛرٝ تط زضٍٚ٘

افتمازات ایطا٘یاٖ )وٝ اوخطیت ٔؿّٕاٖ ٞؿتٙس(زاضز.ایطا٘یاٖ ذٛاؾتاض فضایی آضاْ تطای ذا٘ٛازٜ ی ذٛز تٝ زٚض اظ ٞیاٞٛ ٚ 

 ٔعاحٕت زیٍطاٖ ٞؿتٙس.
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 اصول معماری ایرانی2.4

ذٛتی زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ایٗ ٞٙط ٕ٘ایاٖ اؾت. ایٗ انَٛ فثاضت ا٘س اظ: ٔطزْ ٚاضی،  تٝ وٝ اؾت ُان چٙس زاضای ایطاٖ ٔقٕاضی ٚ ٞٙط

 پطٞیع اظ تیٟٛزٌی، ٘یاضـ، ذٛز تؿٙسٌی ٚ زضٍٚ٘طایی.

: تٝ ٔقٙی ضفایت تٙاؾة ٔیاٖ ؾاذتٕاٖ تا ا٘ساْ ٞای ا٘ؿاٖ تطای ٔخاَ زض ٚ پٙزطٜ، تالچٝ ٚ پؿتٛیی وٝ تطای مردم واری4-2-1 

 رٛاب تىاض ٔی ضفتٝ ٍٕٞی ا٘ساظٜ ٞای ٔٙاؾة زاقتٙس.ا٘ثاض ضذت

 ٍ٘اض تٕاْ ٚالـ زض. وطز٘س ٔی پطٞیع ؾاظی ؾاذتٕاٖ زض اؾطاف ٚ تیٟٛزٜ واض : زض ٔقٕاضی ایطاٖ اظپرهیس از تیهودگی4-2-2

طٜ ٌ ضٍ٘یٗ ٞای قیكٝ ٚ ٌچ یا ٚ چٛب تا پٙزطٜ ٚ اُضؾی زض اٌط ٔخاَ تطای اؾت؛ قسٜ ٔی ا٘زاْ زِیُ تا ؾاذتٕاٖ زض ٞا ٌطی

 ؾاظی ٔی وطز٘س تطای ایٗ اؾت وٝ زض تطاتط آفتاب تٙس ٚ ٌاٞی ؾٛظاٖ، پٙاٞی تاقس تا چكٓ ضا ٘یاظاضز.

 : ٘مف ایؿتایی، فٗ ؾاذتٕاٖ ٚ ؾاذتٕایٝ)ٔهاِح( قٙاؾی ٌفتٝ ٔی قٛز.نیارش4-2-3

یه تطیٗ راٞا تسؾت آٚض٘س؛ تٝ ایٗ زِیُ : ٔقٕاضاٖ ایطا٘ی تالـ ٔی وطز٘س ٔهاِح ٔٛضز ٘یاظ ذٛز ضا اظ ٘عزخود تسندگی4-2-4 

 وٝ واض ؾاذت تا قتاب تیكتطی ا٘زاْ ٔی قسٜ ٚ ؾاذتٕاٖ تا عثیقت ؾاظٌاضتط ٔی قسٜ اؾت.

: ٔقٕٛال زض ؾأاٖ زٞی فضاٞای ؾاذتٕاٖ تاٚض ٞای ٔطزْ، تؿیاض واض ؾاظ تٛزٜ اؾت. یىی اظ تاٚضٞای ٔطزْ درونگرایی4-2-5

 ضا زضٍٚ٘طا ؾاذتٝ اؾت. ٔقٕاضی ایطاٖی ٚ حطٔت وٝ ایٗ أط زض ایطاٖ اضظـ ٟ٘ازٖ تٝ ظ٘سٌی قره

 
 

 سثک شناسی معماری ایران.3

 انَٛ زٚضٜ ٞط زض تمؿیٓ ٔی قٛز وٝ پارسی، پارتی، خراسانی، رازی، آذری و اصفهانیؾثه،  6تٝ ٔقٕاضی ایطاٖ  

 .اؾت ضفتٝ تىاض ٔتفاٚت ؽاٞطی ٚ قىُ تا ٔقٕاضی
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 سثک معماری پارسی .                                                                              

 سثک پارسی-3-1 

 ٔیالز اظ پیف قكٓ ؾسٜ یقٙی ایطاٖ، تٝ اؾىٙسض ی حّٕٝ تا ٞرأٙكیاٖ ی زٚضٜ اظ وٝ ٔقٕاضی ی قیٜٛ ٘رؿتیٗ قیٜٛ پاضؾی،

ٜ اؾت. اِثتٝ پیف اظ زٚضٜ پاضؾی ٘یع ٔٛضز تطضؾی ٔحممیٗ آٖ اظ لْٛ پاضؼ تطٌفتٝ قس ٘اْ ٚ ٌیطز تطٔی زض چٟاضْ ی ؾسٜ تا

تپٝ  چٖٛ  تاضید ٔقٕاضی لطاض ٌطفتٝ اؾت وٝ لثُ اظ ٚضٚز آضیایی ٞا ٔی تاقس ٚ اظ تٙاٞای تٝ را ٔا٘سٜ ی زٚضٜ پیف اظ پاضؾی
یٟا زٚضٜ پاضؾی قطٚؿ ٔی تا٘ٝ ٚ ؾپؽ تا ٚضٚز آضیایٍٕٞ زض ٔاز تٕسٖ آٖ اظ تقس ، اؾت.چغاظ٘ثیُ ظیٍٛضات ٚ ؾیّه تپٝ ظاغٝ،

 :زاضز ضا ظیط ٞای ٚیػٌی پیط٘یا اؾتاز ٘ؾط اظ وٝ قٛز

 :ویژگی معماری پارسی

 ؾاذتٕاٖ ؾاظی تط ضٚی ؾىٛ _

 زضٖٚ ٌطایی ) تٝ ٚیػٜ زض ترت رٕكیس ٚ قٛـ( _

 اضتثاط زازٖ فضاٞای فطفی )ٕٞچٖٛ آقپعذا٘ٝ( تا ضاٟٞای پٟٙا٘ی تٝ ؾاذتٕاٖ انّی _

 قٝال ؾًٙ تا ؾاظی پی _

 ِقاتساض واقی تا زضٚ٘ی ٕ٘اؾاظی ٚ تطاـ ؾًٙ تا تیطٚ٘ی ٕ٘اؾاظی _

 (رعییات تا ؾطؾتٖٛ آضایف) ؾطؾتٖٛ ٚ ؾتٖٛ پایٝ اظ ٌیطی تٟطٜ _

 تٙا ٞای تٝ رای ٔا٘سٜ اظ ؾثه پاضؾی: پاؾاضٌاز، آضٍٔاٜ وٛضٚـ، واخ قٛـ، ترت رٕكیس ٚ آضأٍاٜ ٞای ٘مف ضؾتٓ
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 سثک پارتی-2-3 

اظ حّٕٝ اؾىٙسض تٝ ایطاٖ پسیساض قس ٚ زض زٚضٜ اقىا٘ی، ؾاؾا٘ی، نسض اؾالْ ٚ زض تطذی راٞا حتی تقس اؾالْ قیٜٛ پاضتی، پؽ 

 تا ؾسٜ ی ؾْٛ ٚ چٟاضْ ٞزطی ز٘ثاَ قسٜ اؾت؛ اظ ٘ؾط اؾتاز پیط٘یا ٚیػٌی ٞای ظیط ٔرتم ؾثه پاضتی اؾت:

 ویژگی معماری پارتی:

 ٔرتّف ٌٛ٘اٌٛ٘ی زض عطح ٞا ٚ تٟطٜ ٌیطی اظ فضاٞای _

 رفت ؾاظی زض ٘یایكٍاٞا ٚ واخ ٞای پصیطایی _

 پازرفت ؾاظی زض واخ ٞای ٔؿىٛ٘ی ٚ ذا٘ٝ ٞا _

 زضٍٚ٘طایی تا تٟطٜ ٌیطی اظ ٔیا٘ؿطا )حیاط ( _

 قىٜٛ ٚ فؾٕت زازٖ تٝ ؾاذتٕاٖ تا تّٙس ؾاذتٗ آٟ٘ا _

 تٟطٜ ٌیطی اظ ؾمف ٞای ذٕیسٜ ٚ ٌٙثسی _

 پی ؾاظی تا ؾًٙ القٝ _

  ٛتیچ ؾاظی ٌٛقٝ _

 ذٕیسٜ ٚ قىؿتٝ ذغٛط تا تطی ٌچ _

 ؾاذتٕاٖ ٕ٘ای زض (پٙزطٜ اظ ٕ٘ای) وٛضزضٞا ٚ وٍٙطٜ اظ ٌیطی تٟطٜ _

تٙاٞای تٝ رای ٔا٘سٜ اظ ؾثه پاضتی: ٘یایكٍاٜ آ٘اٞیتا زض وٍٙاٚض، واخ اِحضط، ٔزٕٛفٝ ٘ؿا، واخ آقٛض، وٜٛ ذٛارٝ، تاظٜ ٞٛض، 

 ؾطٚؾتاٖ، واخ لهط قیطیٗ آتكىسٜ فیطٚظ آتاز، تاق وؿطی، تیكاتٛض، واخ

 سثک خراسانی3-3 

اظ قف قیٜٛ ٔقٕاضی ایطاٖ، زٚ قیٜٛ پاضؾی ٚ پاضتی اظ پیف اظ اؾالْ ٚ چٟاض قیٜٛ ذطاؾا٘ی، ضاظی، آشضی ٚ انفٟا٘ی تقس اظ 

ٔاٖ اؾالْ ٞؿتٙس. قیٜٛ ذطاؾا٘ی، زض ؾسٜ ٘رؿت ٞزطی قطٚؿ ٚ تا ؾسٜ چٟاضْ ٞزطی ازأٝ یافت. آ٘چٝ زضتاضٜ فطًٞٙ ایٗ ظ

پیساؾت، ایٗ اؾت وٝ زٌطٌٛ٘ی ٞای فطٍٞٙی، تیكتط زض ذطاؾاٖ ضخ ٔی زٞس ٚ اظ آ٘زا تٝ قٟطٞای چٖٛ زأغاٖ ٚ یعز ٚ... 

 ضؾیسٜ اؾت وٝ ٚیػٌی ٞا ٔقٕاضی آٖ اظ زیسٌاٜ اؾتاز پیط٘یا ٔٛاضز ظیط اؾت:

 ویژگی معماری خراسانی:

 ْ ٚاضتط قس٘ساٍِٛ ٌطفتٗ اظ تاٚضٞای اؾالٔی تٙاتطایٗ ؾاذتٕاٟ٘ا ٔطز _

 

 اظ ِحاػ فٗ ؾاذتٕاٖ ؾاظی یا ٕٞاٖ ٘یاضـ، ٔقٕاضی قیٜٛ ذطاؾا٘ی تا قیٜٛ پاضتی تفاٚتی ٘ىطز. _
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ؾاذتٕایٝ ٚ یا ٕٞاٖ ٔهاِح تْٛ آٚضز تٛزٜ اؾت، یقٙی آٖ ضا اظ ذٛز ٔحُ ؾاذت، تسؾت ٔی آٚضز٘س؛ تطای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؿزس رأـ  _

 .اؾت ذكت اظ ٞا ؾتٖٛ ٚ فٟطد فٟطد، زیٛاضٜ ٞای چیٙٝ ای اظ ٌُِ

 ٚ زاقتٝ اضرٕٙسی رایٍاٜ ٕٞٛاضٜ ایطاٖ ٔقٕاضی زض ٚ قس پسیساض ذطاؾا٘ی قیٜٛ زض وٝ ؾاظی ؾاذتٕاٖ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ اظ یىی _

 .اؾت ٔؿزس زاضز،

تٙاٞای تزای ٔا٘سٜ اظ ؾثه ذطاؾا٘ی: ٔؿزس ٔسیٙٝ، ٔؿزس رأـ فٟطد، تاضیرا٘ٝ زأغاٖ، ٔؿزس رأـ انفٟاٖ، ٔؿزس رأـ 

 ٔؿزس رأـ ٘اییٗ، ٔؿچس رأـ ٘یطیع اضزؾتاٖ،

 

 

 ٔقٕاضی ؾثه ضاظی.

 سثک رازی4-3 

قیٜٛ ضاظی، چٟاضٔیٗ قیٜٛ ٔقٕاضی ایطاٖ اؾت وٝ اظ ظٔاٖ آَ ظیاض قطٚؿ ٚ زض ظٔاٖ آَ تٛیٝ، ؾّزٛلی، اتاتىاٖ ٚ ذٛاضظٔكاٞیاٖ 

ٌٛ٘ٝ زاضا اؾت؛ زض ٚالـ زض ایٗ ؾثه  ذٛب قیٜٛ ٞای پیكیٗ ضا تٝ تٟتطیٗ ٞای ٚیػٌی ٕٞٝ ازأٝ پیسا ٔی وٙس؛زض ایٗ ؾثه

٘غع واضی ؾثه پاضؾی، قىٜٛ ؾثه پاضتی ٚ ضیعٜ واضی قیٜٛ ذطاؾا٘ی تاٞٓ پسیساض ٔی قٛز. آغاظ ؾثه ضاظی ٌطچٝ اظ قٕاَ 

ایطاٖ تٛزٜ أا زض قٟط ضی پا ٌطفتٝ ٚ تٟتطیٗ ؾاذتٕاٖ ٞا زض آٖ ؾاذتٝ قسٜ ا٘س أا ٔتاؾفا٘ٝ زض پی غاضت ٔحٕٛز غع٘ٛی اظ 

 یاٖ ضفتٝ ا٘س.ٔ

 ویژگی معماری رازی:4-3-1

 زض قیٜٛ ضاظی ؾاذتٕاٖ ٞای تا واضوطز ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ پسیس آٔس٘س، ٔا٘ٙس آضأٍاٞای تطری. _

 زض ایٗ قیٜٛ تطذی ٔؿزسٞای زاضی قثؿتاٖ ؾتٛ٘ساض، تٝ چٟاض ایٛا٘ی تثسیُ قس.)ایٛاٖ یىی اظ فضاٞای تٛز وٝ پیف اظ  _

 قسٜ تٛز ٚ زض ایٗ زٚضٜ ٔزسز تىاض ٌطفتٝ قس( اؾالْ زض ٔقٕاضی ایطاٖ ؾاذتٝ
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 ؾاذت تاق ٚ ٌٙثس تؿیاض پیكطفت ٔی وٙس. _

 ٌٛ٘ٝ ٞای ٍ٘اضٜ تا ذغٛط قىؿتٝ ٚ ٔؿتمیٓ وٝ تیكتط تا آرط واض قسٜ اؾت.، زض ایٗ زٚضٜ یافت ٔی قٛز. _

 ٌٛ٘ٝ ٌچ تطی زض قیٜٛ ضاظی تا ٘غعواضی تؿیاض تىاض ضفتٝ اؾت. _

ؾثه ضاظی: ٔمثطٜ أیط اؾٕافیُ ؾأا٘ی، ٌٙثس لاتٛؼ، تطد ٞای ذطلاٖ، ٔؿذ رأـ انفٟاٖ، ضتاط قطف،  تٙاٞای تزای ٔا٘سٜ اظ

 ٔؿزس رأـ ظٚاضٜ، ٔؿزس رأـ اضزؾتاٖ، ٌٙثس ؾطذٝ ٔطاغٝ

 

 ؾثه ٔقٕاضی آشضی.

 سثک آذری-4-3-2

ٜ زْٚ آٖ اظ ظٔاٖ تیٕٛض ٚ پایترتی قیٜٛ آشضی زاضای زٚ زٚضٜ اؾت، زٚضٜ ٘رؿت اظ ظٔاٖ ٞٛالٌٛ ٚ پایترت قسٖ ٔطاغٝ ٚ زٚض

 اظ. قس٘س ٔی آٔازٞٝ ظٚزتط ٞطچٝ تایس وٝ تٛز ٌٛ٘اٌٖٛ ٞای ؾاذتٕاٖ ٚ ؾاذت تٝ ٘یاظ ظٔاٖ آٖ زض  ؾٕطلٙس آغاظ ٔی قٛز.

 ) ٔا٘ٙس واضتٙسی زض ؾاظٜ(. آٚضز٘س ضٚی یىؿاٖ فٙانط اظ ٌیطی تٟطٜ تٝ پؽ ٌطفتٙس، قتاب ؾاظی ؾاذتٕاٖ ضٚ٘س زض ضٚ ٕٞیٗ

 ی معماری آذری:ویژگ

 تٟطٜ ٌیطی تیكتط اظ ٞٙسؾٝ زض عطاحی ٔقٕاضی _

 ؾاذتٕاٖ ٞایی تا ا٘ساظٜ ٞای تؿیاض تعضي ؾاذتٝ قس وٝ زض قیٜٛ پیكیٗ ٔا٘ٙس ٘ساقت، ٕٞچٖٛ ٌٙثس ؾّغا٘یٝ _

رط ٚ ؾًٙ زض قیٜٛ ضاظی، آرطواضی ٕ٘ا ٕٞطاٜ تا ؾفت واضی ا٘زاْ ٔی قس أا زض قیٜٛ آشضی، ٘رؿت ؾاذتٕاٖ تا ذكت یا آ _

 تسٖٚ ٕ٘ا ؾفت واضی، ؾپؽ ٕ٘اؾاظی تٝ آٖ افعٚزٜ ٔی قسٜ اؾت. )زض ٚالـ ٕ٘اؾاظی اظ ذٛز تٙا رسا تٛزٜ اؾت(

 وٓ وٓ اظ واضتطز آرط واؾتٝ ٚ رای آٖ ضا واقی )ؾفاَ ِقاتساض( ٌطفت. _

 تىاض ٌطفتٗ اظ واقی تطاـ یا ُٔقطق ٚ واقی ٞفت ضً٘ _

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 کىفراوس ملی شهرسازی ،معماری،عمران يمحیط زیست پىجمیه

 

12 

 

ثطٜ ؾّغا٘یٝ، ٔؿزس فّیكاٜ تثطیع، ٔؿزس رأـ ٚضأیٗ، ٔؿزس رأـ یعز، ذا٘ماٜ قید تٙاٞای تزای ٔا٘سٜ اظ ؾثه آشضی: ٔم

فثساِهٕس ٘غٙع، ٔؿزس ٌٛٞط قاز، ٔؿزس غیاحیٝ ذطٌطز، ٔؿزس ٔیطچرٕاق، ٔؿزس تی تی ذا٘ٓ ؾٕطلٙس، ٌٛض أیط ؾٕطلٙس، 

 ٔؿزس وثٛز تثطیع

 

 ؾثه ٔقٕاضی انفٟا٘ی .

 سثک اصفهانی3-4-3

اٖ پسیس آٚضز٘سٜ ی ؾٝ قیٜٛ، ضاظی، آشضی ٚ انفٟا٘ی تٛزٜ اؾت؛ پؽ ذاؾتٍاٜ ایٗ قیٜٛ قٟط انفٟاٖ ٔقٕاضی تٛٔی آشضتایز

٘ثٛزٜ ِٚی زض آ٘زا ضقس ٚ تٟتطیٗ ؾاذتٕاٖ ٞا زض آ٘زا ضقس وطزٜ اؾت. اظ زیسٌاٜ اؾتاز پیط٘یا قیٜٛ ی انفٟا٘ی آذطیٗ ٔقٕاضی 

فٛی، افكاضی ٚ ظ٘س... لاراض ٘أیسٜ قسٜ ا٘س. زض ٟ٘ایت اؾتاز پیط٘یا قیٜٛ ٔقٕاضی ایطاٖ اؾت وٝ زض ٘ٛقتٝ ٞای غطتی تٝ قیٜٛ ن

 ٚیػٌی ٞای ایٗ ؾثه ضا چٙیٗ تطضؾی ٔی ٕ٘ایس:

 ویژگی معماری اصفهانی:

 ؾازٜ قسٖ عطح ٞا زض تیكتط ؾاذتٕاٖ ٞا، فضاٞا یا چٟاض پّٟٛ ٞؿتٙس )ٔطیـ( یا ٔؿتغیُ. _

ٞای پیچیسٜ ای ؾاذتٝ قس٘س أا زض قیٜٛ انفٟا٘ی، ٞٙسؾٝ ؾازٜ ٚ قىُ زض قیٜٛ آشضی تا تىاضٌیطی یه ٞٙسؾٝ لٛی، عطح  _

 ٚ ذظ ٞای قىؿتٝ تیكتط تىاض ضفت.

 پیف آٔسٌی ٚ پؽ ضفتٍی زض ؾاذتٕاٖ وٕتط قسٜ، ِٚی اظ ایٗ قیٜٛ تٝ تقس ؾاذت ٌٛقٝ ٞای پد زض ؾاذتٕاٖ ضایذ تط قس. _

 ؾازٌی عطح زض تٙاٞا ٞٓ آقىاض ٔی قٛز. _

 اظی اُفت ٔی وٙس.ویفیت ؾاذتٕاٖ ؾ _
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تٙاٞای تزای ٔا٘سٜ اظ ؾثه انفٟا٘ی: ٔؿزس أاْ انفٟاٖ، ٔؿزس قید ِغف اهلل، ٔسضؾٝ ذاٖ قیطاظ، ٔزٕٛفٝ ٌٙزقّی ذاٖ، 

 ٔؿزس حىیٓ، چّٟؿتٖٛ، ٞكت تٟكت، ٔسضؾٝ چٟاض تاك انفٟاٖ، ٔسضؾٝ أاْ ؾّغا٘ی، ٔسضؾٝ آلا تطظي واقاٖ.

 نتیجه گیری:.5

ی زاقتٝ تاقیٓ.ایٗ ٚاغٜ پیف اظ آ٘ىٝ ٘ٛؿ ٍ٘طـ زض ٔقٕاضی تاقس آقىاض وٙٙسٜ ی زیسٌاٜ اذاللی ٚ زضٍٚ٘طایی تط زاقت ٔرتّف 

فطفا٘ی ٞط الّیٕی ٔی تاقس.تٛزاض تٛزٖ ٌطایف تٝ حاالت زضٚ٘ی ٚ پطٞیع اظ ٘كاٖ زازٖ آٖ حاالت تٝ نٛضت تؾاٞط،تقضی اظ ایٗ 

ؽاٞط ٚ زض فٛو واض تط زضٖٚ ٔقٙا زاضز.تا آ٘زا وٝ زض وّیت  ٔفاٞیٓ ٔی تاقس .زض تحج ٔقٕاضا٘ٝ ی ایٗ ٚاغٜ ٘پطزاذتٗ تٝ

ٔقٕاضی ایطا٘ی ٔی تٛاٖ ذا٘ٝ ٞا اظ ٘ؾط ٕ٘ا ی تیطٚ٘ی ؾازٜ ٚ تی آالیف تٛزٜ ٚ زض فٛو زض زضٖٚ غؾٕت ٚ قٍٜٛ چكٓ ٘ٛاظ 

ی زض ایطاٖ قسٜ.ٌٛ٘ٝ .ؾاظٔا٘سٞی فضا ٞا ٘ؿثت تٝ حیات ٚ تاحیط الّیٓ ٔٙغمٝ تط ٔقٕاضی ٔٛ رة قىُ ٌیطی زٚ٘ٛؿ ٔقٕاضزاضز

ی تیطٖٚ ٌطا ٚ تطٖٚ ٌطا .آب زض ٔقٕاضی زضٖٚ ٌطا فالٜٚ تط فّٕىطزٞای اضتثاعی ٚا٘ؿزاْ زازٖ تٝ فضاٞای ٔرتّف فضاٞای تاظ 

تٝ تیطٖٚ ضا تٝ زاذُ آٚضزٜ اغّة فضاٞای زاذّی تٝ آٖ تاظ ٔیكٛ٘س ٚ ایٗ تطتیة ذا٘ٝ ٞا اضتثاط وٕی تاتیطٖٚ زاض٘س ٚتٕأی 

یطا٘ی قىُ وأال ٔطتـ ٚٔؿتغیُ زاض٘س.حیات ٔطوعی زض زقٛاضٔحیغی ٚ لّٓ ضٚأٙی پسیس آٚضزٜ وٝ ٔتضٕٗ تما ٚ حیاط ٞای ا

آؾایف واضتطاٖ اؾت ٚ زض ٔیا٘ف عثیقت ٔحسٚز أا قازاتی پسیس آٔسٜ وٝ آب ٕ٘ا ٚتاغچٝ ٚ زضذتاٖ ارعای آٖ ٞؿتٙس ٚحیاط 

اب زض ٚؾظ حیاط وٝ اتقاز آٖ تٝ حساوخط ٔیطؾسا٘طغی ذٛضقیس  ٔطوعی انّی تطیٗ فضای ذا٘ٝ ذا٘ٝ ٞای وٛیطی اؾت حٛو

ضٚ زض ذٛز رای ٔی زٞس تٝ ایٗ تطتیة تأییٗ ٞٛای ذٙه ٚ ٔغثٛؿ تطای ٞط ٚاحس ٔؿىٛ٘ی تا ٔحفٛػ وطزٖ حیاط ٞای فٕیك 

اٞای ٚ تٙفؽ ذا٘ٝ ٞای تٝ ٞٓ فكطزٜ اظ زاذُ ایٗ حیاط ٞا أىاٖ پصیطـ قسٜ اؾت حیاط ٞا وٝ اظ ٕٞٝ عطف تافض

ؾطپٛقیسٜ ٔحهٛض قسٜ ا٘س حیاط ٔطوعی تٝ آؾٕاٖ ذتٓ ٔی قٛز ٚ زض ٔطوعیت آب ٘كؿتٝ اؾت ٚرٛز آب زض ٔقٕاضی تافج 

       ٔیكٛز وٝ ا٘ؿاٖ فالٜٚ تطؽطافت ٞای تٙا عثیقت اعطاف ضا ٞٓ تثیٙس.

 مناتع:

 ٞٙط آالیٗ. -

 چاپرا٘ٝ ٔطٚی. زائطإِقاضف ٔقٕاضی ٚقٟط ؾاضی. ؾیساتٛاِماؾٓ ؾیسنسض .چاج اَٚ  -

 وتاب ؾثه قٙاؾی ٔقٕاضی ایطاٖ.تاِیف:زوتطٔحٕس وطیٓ پیط٘یا . تسٚیٗ :زوتط غالٔحؿیٗ ٔقٕاضیاٖ  -
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