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  دهيچك
و اسـت   گيـري معمـاري ايـران    هاي اخالقي از عوامل بسيار مهم در روند شكل ارزش

هايي كـه   . پرسشاست هبود مؤثر ها آنگيري  سنتي و روند شكلابنية ر ماهيت دهمواره 
هـاي اخالقـي در    جايگـاه ارزش  الف)از:  است  عبارتشود  در اين پژوهش مطرح مي

ر دي را تـأثيرات چـه   هـاي اخالقـي   توجه بـه ارزش  ب) ؟كجاستمعماري سنتي ايران 
يي بـه ايـن   گـو  پاسـخ  منظـور  بـه  اسـت؟   معماري سنتي شهر كويري يزد بر جاي نهاده

 .اسـت  هپژوهشي انتخاب شـد  نمونة منزلة بهآثار معماري سنتي يزد ده بنا از  ،ها پرسش
آوري اطالعات  جمعبراي و  است »تفسيريـ  تاريخي«رفته در اين پژوهش كار بهروش 

  است. هاي ميداني استفاده شده اي و روش هخان كتابمنابع  براينداز 
هاي اخالقي در روند ساخت بنا و نيـز   ارزش به آن است كه بيانگرنتايج پژوهش 

داري از فرهنـگ   در قالب پـاس آن  تأثيراتو  شده استبرداري از آن توجه  زمان بهره
و طبيعت تجلي  ،و توجه به وحدانيت، انسانيت ،ها نامه وقف، عمل برطبق اصول فتوت
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  مقدمه .1
ناپذير اصولي است كه در مفاهيم معنوي اين  پايانگنجينة معماري و شهرسازي سنتي ايران 

دسـت   بـه  را هاي مورد توجه گذشـتگان  بسياري از ارزشانسان امروز دارد. ريشه سرزمين 
كالبد در  ها آن لوةجآگاهي از اعتقادات گذشتگان و شناخت  بنابراين، .است فراموشي سپرده

از اهميت خاصي  ،بهبود كيفيت معماري و شهرسازي معاصرمنظور  به ،معماري و شهرسازي
شـمار   بـه هاي اخالقي از مفاهيم مورد توجه گذشتگان  ارزش ،اين ميان  دربرخوردار است. 

ديـد.  چشم  و نيز كالبد بناهاي شهري به نانآتوان در متن زندگي  را مي ها آنآيد كه نمود  مي
هاي اخالقي در زندگي گذشتگان، حفظ و احترام به  جريان ارزش يادآوريضمن  ،اين بناها

  .شوند متذكر ميخويش  ساكنانرا نيز به  ها آن
  

  تحقيقپيشينة . 2
  تعريف واژگاني اخالق 1.2

هـا، جمـع    خـوي  ) چنين معنا شـده اسـت:  99: 1359( ديعم لغت فرهنگاخالق در واژة 
چنـين معنـا كـرد: خـوي،      برده نامتوان با استناد به فرهنگ لغت  لق را نيز ميخُواژة لق. خُ

  .و عادت ،طبع، سجيه
  
  اخالقفلسفة سير تحول  2.2
 اثر بر ،تاريخ طي اخالق ةفلسف كه برد پي نكته اين به توان مي تاريخي متون مطالعة با

 اســت پذيرفتــه خــود بــه را گونــاگوني تعــاريف ،اجتمــاعي حيــات هــاي دگرگــوني
 تـا  و ارسـطويي  جنبة تر بيش رنسانس دورة در اخالق فلسفة .)16: 1379 اينتاير، مك(

 فلسـفة  اوليـة  هـدف  دوره اين متفكران ،درمقابل. داشت افالطوني بوي و رنگ حدي
 ها آن ).52- 44: همان( است نفسه في مطلوب خود كه دانستند مي اعلي خير را اخالق
 ،باشـد   داشته بر در را اعتدال از اي گونه اخالقي فضايل نيست نيازي كه داشتند عقيده
 اخالق فالسفة نظريات. باشد عاقل يا و زيبا اعلي حد به انسان كه است آن بهتر بلكه
 ،جـا  ايـن  در. بـود  برخـوردار  اي گسـترده  تنوع از ميالدي هجدهم و هفدهم نوقر در
 .T( هـابز  تـامس . يمكن مي بيان را زمان اين فالسفة از برخي نظريات ،مختصر طور به

Hobbes (ديويـد  و اسـت  اسـتوار  زيان و سود بر اخالق فلسفة بنياد كه داشت عقيده 
 يارتقـا  و انسـان  منـافع  تـأمين  در اخالق ماهيت كه بود معتقد نيز )D. Hume( هيوم
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 )I. Kant( كانـت  ايمانوئل ديدگاه از .)69: 1368 وارنوك،( است نهفته بشري سعادت
 كنـد  مي تحميل را شرط و قيد بدون و قطعي تكاليف موجودات همة بر اخالق فلسفة

 درصـدد  احكـام  ايـن  و آورند الزام انسان اهداف و ،منافع تمايالت، به توجه بدون كه
  .)23: 1369 كانت،( خيرند نيت حفظ طالب بلكه نيستند، انسان سعادت تأمين

 مفـاهيم  مبنـاي  بر كه ودش مي اطالق ها دستورالعمل از دسته آن به اخالقي احكام
 انسـان  كـه  معنـا  بدان: رواني هالة ،اول: دارند ويژگي چهار و اند هشد تدوين اخالقي

 دهـد  مـي  جهت او رفتار به كه است برخوردار احساسي از تصميم يك اتخاذ از پس
 بازنمايي ،دوم ؛دارد بازمي رفتاري از را او خويشتن مالمت و گناه حس تأثير تحت يا
  وي رفتـار  در را انسـان  هـر  اخالقـي  اصـول  بازتاب توان مي كه معنا بدان: رفتار در

 فـردي  اگـر  كـه  معنـا  بـدان : اخالقي احكام پذيري كليت ،سوم ؛كرد مشاهده زندگي
 متعهـد  امـور  از يينـ مع نوع به مخصوص ديدي اب را خود بپذيرد، را اخالقي يحكم
 را اخالقـي  احكـام  كـه  معنـا  بـدان : اخالقـي  احكـام  پذيري موضوع ،چهارم ؛داند مي
 رويكردهــاي قالــب در را هــا آن و بازشــناخت هــا آن موضــوعات روي از تــوان مــي

  .كرد بندي دسته متفاوت

  
  .)72- 64: 1368(وارنوك، هاي احكام اخالقي  ويژگي .1نمودار 

  
  اخالق اسالمي 3.2
 را او تـا  است انسان قلبي درجات و مراتب افزايش اخالق از هدف ،اسالم ديدگاه از
 را اخـالق  اسـالم  زمينـه،  اين در. كند برخوردار خدا به تقرب براي الزم شايستگي از

 رواني هالة

 پذيري موضوع

 پذيري كليت رفتار در بازنمايي
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 دانـد  مـي  معنوي و روحي سازندگي نوعي را آن بلكه داند، نمي مواعظ از اي مجموعه
 او عمـل  و بيـنش  ييسـو  هـم  موجب و است پذير امكان بصيرت و ايمان ساية در كه
 اخالقـي  هاي ارزش حفظ دربارة اسالمي احكام از يكي .)17: 1382 سادات،( شود مي

 مرحلـة  در نـه  غيـر،  بـه  ضرررسـاندن  اساس اين بر كه است الضرار و الضرر قاعدة
 متعـدد  رويكردهـاي  ،اسـاس  ايـن  بـر . نيست جايز ،اجرا مرحلة در نه و گذاري قانون
  .است  شده آورده وار خالصه 1 جدول در اخالق فلسفة

  فلسفة اخالق (منبع: نگارندگان) دربارةمعاصر  يكردهايرو .1 جدول

  ديدگاه  پرداز نظريه  نظري مباني  كرديرو

  شهودگرايي
 اخالقي احكام
  .نيستند پذير تعريف

   مورادوارد  جورج
)G. E. Moore(  

 ادراك/ بد و خوب
  شهودي

   پريچارد آرتور
)A. Prichard(  

  وظيفه مفهوم رد
/ نادرست و درست
  شهودي ادراك

  )D. Ross( راس ديويد

/ بد و خوب نسبيت
  شهودي ادراك
   وظايف الزام تعيين
  زمينه بر تكيه با

  گرايي احساس
  .معنايند بي اخالقي احكام
 رواني جنبة ياخالق احكام

  .دارند

   كارناپ رودولف
)R. Carnap(  تكاليف اهميت  

   اشليك موريتس
)M. Schlick(  

احساسات  ياخالق احكام
  .كنند مي يانب را يندهگو

  عقل جايگاه رد
 لوئيس رابرت

  استيونسن
 )R. L. Stevenson(  

   داراي ياخالق احكام
  .تأثرندو  تأثير

  گرايي هدايت
   اخالقي احكام
  .اند امري جمالت

 هئر مروين ريچارد
)R. M. Hare(  

 سؤال ينبه ا گويي پاسخ
  »بكند؟ بايد چه فرد«كه 

  گرايي اصول
   اخالقي احكام
 حقيقي وظايف اولويت  راس ديويد  .اند مدون اصولي

  ظاهري وظايف بر
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و  ي(سازگار
  )پذيري يتكل

  .شوند مي پذيرفته ثابتي معيارهاي اخالقي مسائل ارزيابي براي  گرايي طبيعت

  گرايي نتيجه

 ياحكام اخالق سنجش  نگري تكليف
  اعمال نتايج واسطة به

  )انساني حقوق(حفظ  حقوق بر مبتني نگري تكليف
  و شر) يرخ يع(توز يعتوز يبر الگو يمبتن نگري تكليف

  جايگاه ارزي هم بر مبتني نگري تكليف
  كنند، شما با مردم كه خواهيد چه (آن

  )كنيد چنان آنان با نيز شما 

 ياحكام اخالق سنجش  سودنگري
  يجارزش نتا واسطة به

  ميل  استوارت جان
)J. S. Mill(  

   عمل به ناظر
 افراد منفعت بر(اتكا 

  )ربط ذي
 ناظر
 به

  قاعده

  واقعي قاعدة

  آرماني قاعدة

 سازگاري اخالقي احكام  گرايي نسبي
  .ندراند  دروني

به  ياحكام اخالق ي(وابستگ فرهنگي گرايي نسبي
  ها) فرهنگ

  به افراد) ياحكام اخالق ي(وابستگ افراطي گرايي نسبي

 اخالقي احكام وابستگي  گرايي زمينه
  زمينه صحيح درك به

  پرس سندرز چارلز
 )Ch. S. Peirce(  اخالق موضوعي اصل  

   كند، يو امر م كند، مي نهي شمارد، يم يزخداوند جا چه آن هر  الهي فرمان نظرية
  و واجب است. ،درست، نادرست يبترت به

 بصيرت و ايمان سايةاست كه در  يو معنو يروح يسازندگ ينوع اخالق  اسالمي اخالق
  .شود مي عمل و بينش سويي هماست و موجب  پذير امكان

  
  روش بررسي .3

  پژوهش هدف 1.3
گيري آن در كـار  بـه نحوة معماري و حوزة هدف از اين پژوهش شناخت جايگاه اخالق در 

گيري اين مفهـوم در   ر شكلد مؤثرضمن بررسي عوامل زمينه، . در اين استمعماري سنتي 
سـه  دربارة و نتايج را بررسي  را بنا از معماري سنتي يزدده  در ميان برده ناممعماري، عوامل 

  تفصيل بيان خواهيم كرد. بهبنا 
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  هاي پژوهش پرسش 2.3
  يم:هست هاي زير پرسشپاسخ به دنبال  بهدر اين پژوهش 

  ؟ستكجا رانيا يسنت يمعمار در هاي اخالقي جايگاه ارزش .1
 يجـا  بر زدي يريكو شهر يسنت يمعمار در اثرهاييهاي اخالقي چه  توجه به ارزش .2
  است؟  نهاده
  
  روش پژوهش 3.3

از آوري اطالعـات   جمعبراي و  است »تفسيريـ  تاريخي«رفته در اين پژوهش كار بهروش 
  است.  هاي ميداني استفاده شده اي و روش هخان كتابمنابع  برايند
  

  ها هيافت .4
  معماري حوزةجايگاه اخالق در  1.4

. ديـد  چشـم  به طبيعت و ،انسانيت وحدانيت، حوزة سه در وانت مي را معماري حوزة در اخالق
 زمينـه  ايـن  در و آيد مي شمار به معماري اخالق در بنيادين اصول از خداوند معرفت و شناخت

 معمـاري  در توجه درخور اصول از يكي همواره »وحدت در كثرت و كثرت در وحدت« اصل
 فـراهم  مخاطبـان  بـه  آرامـش   حـس  القـاي  و فضايي وحدت براي را الزم زمينة كه است بوده
 و خوددوسـتي  ميـان  اعتـدال  برقـراري  موجـب  اخالقـي  هـاي  ارزش ،آن بـر  عـالوه . آورد مي

 ميان عدالت حفظ در توان مي را معماري آثار در اخالقي هاي ارزش نمود. شود مي ديگردوستي
 و بنـا  هـاي  انـدام  ميـان  تعـادل  برقـراري  و نسـلي  برون و نسلي درون مقياس در ها انسان حقوق
 اخالقي هاي ارزش چهارچوب در بايد معماري الگوهاي زمينه، اين در. جست پيرامون طبيعت
 در هـا  انسان ديگر با انسان يزيست هم كيفيت ارتقاي موجب طريق اين از تا شوند، داده پرورش

  .شوند او پيرامون محيط در غيرانساني زندة هاي ارگانيسم ساير نيز و اجتماعي زندگي متن
  اي كويري ايرانشهره يسنت يمعمار در ياخالق يها ارزش نمود 1.1.4
 توان مي را ها آن اثر و ستا  بوده خاصي جايگاه داراي سنتي معماري در اخالقي هاي ارزش

 طـرف  از و محوري ـ بوم و محوري، ـ انسان محوري، ـ خدا اصل سه به توجه در طرفي از
 مـنش  تـأثير  طرفـي  از كـه  چنـان  كـرد؛  مشـاهده  بـرداري  بهره و ساخت دورة دو در ديگر،

 ناكـاربر  زندگي نحوة و بنا ماهيت بين ارتباط ديگر طرف از و ساخت فرايند رد سازندگان
  .كند مي بيان را
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  .ايران (منبع: نگارندگان) هاي اخالقي در معماري سنتي شهرهاي كويري نمود ارزش .2نمودار 

  ساخت دوران و بنا سازندگان 1.1.1.4
 كـه  چنـان هاي پسنديده در ميان ايرانيان است.  آيينفرهنگ وقف يكي از : فرهنگ وقف

هاي كويري اقـدام و از گـذاردن    هايي در ميان راهسرا كاروانانديش به ساخت  گاه افراد نيك
هـا نيـز    ). گـاه در مجـاورت خانقـاه   234الف:  1386(پيرنيا،  اند هكردابا  ها نام خويش بر آن

كـه   ندشـد  يا دارالضيافه احداث مي ،دارالعبادهن دارالسياده، ويعنابا هاي رايگاني  هخان مهمان
  گزيدند. مسكن مي جا آندر بضاعت  مسافران و دراويش بي
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  .خانقاه بندرآباد يزد (منبع: نگارندگان)مجموعة  .1تصوير 

رعايـت اصـول اخالقـي در    دربارة ها از نخستين منابع مكتوب  نامه فتوت: ها نامه فتوت
 فتوت در اين آثـار چنـين تعريـف شـده    واژة  آيند. شمار مي ساخت آثار معماري به فرايند
 ،هـا  نامـه  . با تكيه بـر اصـول فتـوت   »راحت خلقصرف وجود در اطاعت حق و يا «است: 

حفظ منش اخالقي از چهار خصلت عـام مربـوط بـه فتيـان و     منظور  به بايدسازندگان بنا 
از:  انـد  عبـارت ايان برخوردار باشند. چهار خصلت عـام  هفت خصلت خاص مربوط به بنّ

از:  انـد  عبارتنيز خاص و وفا. هفت خصلت  ،امن يا ايمان، صدق و دوري از ريا  تواضع،
ذكـر اسـت كـه     شايانو نجابت.  ،، مروتباطن صحت ي،دار دينذكور بودن، بلوغ، عقل، 
براي مثال صفت نجابـت   كه چناناز علتي برخوردار است؛  برده ناملزوم هر يك از صفات 

همسـايگان خـويش   خانـة  رونـد در   ايان زماني كه از داربست باال ميشود تا بنّ موجب مي
  نگاه نكنند.

  يبردار بهره دوران و بنا تيماه 2.1.1.4
اصول بنيادين در اخالق معمـاري سـنتي    از خداوند معرفت و شناخت: تي) وحدانالف

 وحدت در كثـرت «اصل وان در ت ميكه مصداق آن را آيد  ميشمار  بهشهرهاي كويري ايران 
به معناي فقط بوركهارت وحدت در هنر مقدس عقيدة چشم ديد. به  به »و كثرت در وحدت

وحدت ميان اجزا نيست، بلكه اين وحدت در ذات اثـر جـاري اسـت. او عقيـده دارد كـه      
متضمن تفكر واحدي اسـت  اين هندسه و نهفته است  »كيفيهندسة «مفاهيم هنر مقدس در 

براي القـاي  الزم را زمينة وحدت در فضا  ).20: 1389خزايي، و  كه خالق اثر دارد (خاكپور
تعـامالت اجتمـاعي   برقراري و موجب آورد  ميپديد نگري  درونو  ،حس آرامش، معنويت

  ود.ش مياخالقي هاي  ارزشسالم بر مبناي 
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هندسـة  از:  انـد  عبـارت ي ايـران  مصاديق وحدانيت در معماري سنتي شـهرهاي كـوير  
  همگوني درون و برون. و ات اسالمي،تزئينمركزگرا، 

مركزگـرا در   هندسـة گنبد از مصاديق هندسة الگوي حياط مركزي و : مركزگرا ةهندسـ 
از وحـدت و كثـرت يـا    اي  اسـتعاره معماري سنتي ايران است. تمثيل پيوند آسمان و زمين 

مشـاهده  وان آن را در ساختار هندسي گنبـد  ت ميكه آيد  ميشمار  بهيگانگي خالق و مخلوق 
پس از و ود ش ميكثرت جهان در زمين و عالم خاكي با نماد مربع بيان  ،با اين مضمون .كرد
  كه در آن جهت و مكان مطرح نيست.رسد  ميمراتبي به آسمان با نماد كره  سلسلهطي 

بـراي  الزم را زمينـة  ات هندسي و طبيعي در معمـاري اسـالمي   تزئين: ياسالم ناتيتزئـ 
نگـاري   شـمايل و اگر در معمـاري اسـالمي   آورد  ميدر مخاطب فراهم نگري  درونتعمق و 

  .شد اين امر حادث نمي، رفت ميكار  به
را بـه   تأملفكر و  كه خأل، تيفيك نيا با ريمغا يرو چيه به يدر هنر اسالم ناتيتزئ يفراوان

وزن و آهنگ ناگسسته و  واسطة به ،يبا صور انتزاع نيتزئ. برعكس، عمل ستيهمراه دارد، ن
  ).21- 20: 1389(خاكپور و خزايي،  ديافزا يم خأل نيا تيفيبر ك آن، انيپا يب يدگيچيپ همدر

كـه هريـك خـالي از مضـامين      يهندسـ  يها هيما نقشوان گفت كه تكرار ت مي بنابراين،
چـون  همو دهد  ميهماهنگ است كه آهنگ وحدت را از تكثر سر وزني ن دنيوي است مبي 

  ).21- 20: همان( دكن تهي مي غير وجود انسان را از افكارِ »ذكر«
واحـد و نگرشـي   اي  فلسـفه همگـوني درون و بـرون بنـا در    : همگوني درون و برونـ 

پـارچگي و همگـوني در بناهـاي معمـاري سـنتي       بـروز يـك  دارد كه موجب ريشه معنوي 
 با وجود ،درون ساختمان يها درگاهو ها،  طاق، ها ستون چون هم. عناصر ساختماني شود مي
واحد مرتبط با بافت پيرامون خود قرار دارنـد، از نـوعي اسـتقالل نيـز     اي  مجموعهدر  كه آن

. آورنـد  مـي وجود  بهنوعي تنوع را در فضاي داخلي وزن تناوب و  واسطة بهبرخوردارند كه 
ــر را   ــن ام ــود اي ــينم ــ م ــك هندســةوان در ت ــازار و ي ــون  ب ــا بافــت پيرام ــارچگي آن ب   پ

  .كردمشاهده 
 از: انـد  عبـارت مصاديق انسانيت در معماري سنتي شهرهاي كويري ايران : انسانيتب) 

  از اسراف.و پرهيز  ،نوازي، آسودگي كاربران مهمانمحرميت، پاكيزگي، 
 اين نمود. است  شده ستوده بسيار پاكي ايزد يا ناهيد ايران كهن هاي آيين در: پاكيزگي ـ
 بـراي  كه چنان ديد؛ چشم به نهر آب پاكيزگي حفظ چون هم رفتارهايي در توان مي را بينش
 بـين  از جاري آب با را آن اتصال و ميكردند ايجاد نهر مسير كنار در را مجرايي وشو شست
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 نيـز  اسـالمي  دورة در ).197: همـان ( نشـود  آلوده مردم عموم استفادة مورد آب تا بردند مي
 در كـه  چنـان  بـود؛  معمـاران  توجـه  مورد مساجد چون هم مذهبي ابنية كالبد پاكيزگي حفظ
 هـاي  انـدام  و كردند مي طراحي وضو و وشو شست براي را فضايي ها آن ورودي خوان پيش

 ابنية ،آن بر عالوه .ندكرد مي مجزا مسجد مقدس هاي اندام از نيز را نگهبان خانة چون وابسته
 اطـراف  فضـاي  در اي آلـوده  هـيچ  درنگ امكان تا بودند بازار و گذر معموالً مساجد مجاور
 ديـوار  از نمـا  طـاق  رديـف  يـك  واسطة به معموالً نيز بازار يها هحجر و نيايد فراهم مسجد
  .شدند مي جدا مسجد
ارزش سـاكنان آن  اي از  ي سنتي شهرهاي كويري نشـانه ها هيي خانگرا درون: محرميتـ 

بـا  ها فضاي اندرون و بيرون خانـه   در اين خانه به زندگي شخصي انسان و حرمت اوست.
از ديـد افـراد غريبـه بـه      ترتيب و بدين اند جدا شده ديگر يكدرپيچ از   پيچي رو راههشتي و 

در خانه نيز داراي دو كوبه است كه يكي  ،عالوه بر آنشود. داخل حريم خانه جلوگيري مي
خانه از محـرم و   ساكنانتا  استزنان ويژة مردان و ديگري با صداي زير ويژة با صداي بم 

در  ،گـرا  درونهاي  عالوه بر خانه ،. اصل محرميتبودن مهمان خويش آگاه باشند  يا نامحرم
نـام    عنصـري بـه  با  معموالًها  ورودي باغخورد.  چشم مي بهها نيز  باغ چون هم گرا برونآثار 
خود در ميان بـاغي قـرار    گرا برون يو كوشك نيز در قالب بنايشود  ميسدود م 1مدينفخر 

  شود. ديوارهاي پيرامون محدود ميبا دارد كه 
سـادة  در فرهنگ ايراني مهمان از منزلـت خاصـي برخـوردار اسـت. نمـاي      : نوازي مهمانـ 
كننـدگي   داراي سردري مجلل است كه اين امر خود به دعوت معموالًهاي شهرهاي كويري  خانه

اشاره دارد. سكوهاي واقع در مجاورت در ورودي و فضاي هشتي نيز  ساكناننوازي  بنا و مهمان
زيـرا در   ،اسـت  هشـد  به خانـه را ندارنـد طراحـي     ورودحفظ آسايش مراجعاني كه قصد براي 

خانه است در فضاي گذر درنگ كنـد.   صاحبته نيست مهماني كه در انتظار فرهنگ ايراني شايس
 2نشـين  داراي يك شـاه  معموالً حياط بيروني خانه به مهمانان اختصاص دارد و اتاق مهمان در آنْ

كـه خانـه    اسـت در صـورتي   شايان ذكـر . ت كه به بزرگ مهمانان و يا بزرگ خانه تعلق دارداس
  .شود چه واقع ميكو يبر رو فروارباشد، اتاق مهمان در قالب يك نداشته حياط بيروني 

ـ يطرح بـازار ا  داران،يخر شيحفظ آسا منظور بهكاربران: آسودگي ـ  ـ  يران را از  انبازرگان
 موجـب  خـاص  ييكـاال  بـه  بـازار  3رسته. اختصاص هر دارد  ميباز يبيفر و مردم ييسودجو

، كاالي مـورد نظـر خـود را بـه     متعددفروشندگان  اجناس سةيمقاضمن  دار،يخر تا شود يم
 منظـور  به ،). عالوه بر آن31- 15: 1371(نوروزي،  ين بها خريداري كندتر ارزانو به  خواه دل
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 انـد  نشدهاحداث  ديگر يكي رو روبهچهارراه  صورت به معموالًها  جلوگيري از ازدحام، رسته
  .است  گرفتهمشاغل قرار  ديگرها دور از گر مسرستة  چون همهاي پر سروصدا  و رسته
 دينـي  اعتقـادات  بـر  تكيـه  بـا  داشـتند  سعي همواره سنتي معماران: اسراف از پرهيز ـ

 در غيرضـروري  عناصـر  كـاربرد  از پرهيز ضمن بنابراين، و 4كنند پرهيز اسراف از خويش
 بهتـرين  انتخاب ،آن بر عالوه. ببرند بهره بهينه صورت به نيز امكانات حداقل از بنا، ساخت
 سـنتي  معمـار  شد مي موجب خويش آثار در ها آن تكامل و گذشتگان آثار ميان از ها نمونه
 ،اتتزئينـ  جملـه  از ،سـنتي  معمـاري  عناصـر  تمـامي . دنكن آزمون هدوبار را آزموده هرگز
 زيـر  در كاربنـدي  از اسـتفاده  نمونـه،  براي .آيد مي شمار  به ساختمان بنيادين كار از بخشي
 ارتفـاع  واركردن مردم نيز و بنا حرارتي شرايط تعديل منظور به هوا از عايقي سقف پوشش

 معمـوالً  سـنتي  هـاي  خانه در اتاق ابعاد). 29- 28: ب 1386  پيرنيا،( است  كرده ايجاد اتاق
 و اسـت  چنـدعملكردي  معمـوالً  هـا  اتاق اين. است ساكنان نيازهاي با متناسب اما كوچك
 كـه  چنـان  د؛شـو  مي استفاده گوناگون هاي فعاليت با متناسب نيز ها آن در كاررفته به وسايل
 شـدن برچيـده  از پـس  نيـز  روز در و شـود  مي پهن خوابيدن براي شب در ها خوابرخت

 ،خشـتي  ديوارهاي در ها طاقچه). 163- 162: الف 1386  پيرنيا،( دارد كاربرد پشتي منزلة به
 ماننـد  روزمره وسايل چيدن براي نيز را الزم فضاي د،نكاه مي ديوار وزن از كه آن بر عالوه
  .دنآور مي فراهم كتاب و آينه

معمـاري سـنتي    رسـوم توان يكـي ديگـر از    ا نيز مير ها ساختمان از مجدد يبردار بهره
هـا بـا    هاي مـذهبي نظيـر آتشـكده    ساختماناز حساب آورد. پس از ورود اسالم به ايران،  به

معاصر معماري ايران جامعة اين سنت در . دشبرداري  مساجد بهره اندكي تغييرات در قالب
هاي شهرهاي كـويري بـا تغييـر كـاربري بـه       بسياري از خانه كه چناننيز تداوم يافته است، 

  .اند ههنر و معماري بدل شددانشكدة 
 و اسـت  خداونـد  مواهـب  سراسـر  عـالم  كه داشتند عقيده سنتي معماران: طبيعت) ج

 آيـد  مـي  شـمار   بـه  شكرگزاري از اي گونه ها آن به احترام و مواهب اين صحيح گيريكار به
 پيرامـون  طبيعـت  و معمـاري  ابنيـة  ميـان  تعـادل  برقـراري  بنابراين، .)81: 1386 بمانيان،(

 چـون  هـم  محيطي باارزش منابع كه اي گونه به ،آيد مي شماربه طبيعت به احترام از اي نشانه
 بـه  احتـرام  مصـاديق . نشـود  ممكـن  آسـيب  تـرين  كم متوجه گياهي پوشش و آب، زمين،
 از گيـري  بهره ،گيري جهت تراكم،: از اند عبارت كويري شهرهاي سنتي معماري در طبيعت
 ناتتزئي و ،آورد بوم ةساز و مصالح انرژي، مصرف در جويي صرفه تجديدپذير، هاي انرژي
طبيعي الگوهاي از ممله.  
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توزيـع  بنـدي صـحيح،    شهرهاي كويري از طريق كاربرد استخوان فشردة بافت: تراكمـ 
سـاختار   ؛)47: 1379(گلكـار،   استشده و استفاده از تراكم بهينه محقق  ،ها مناسب كاربري

  .انجامد ميشهر اطراف هاي مطلوب  جويي در مصرف انرژي و حفظ زمين به صرفه برده نام
چـون تـابش   بر عوامل اقليمي  والًمعمشهرهاي كويري ابنية گيري  جهت: گيري جهتـ 

موجب سـهولت سـرمايش و گرمـايش در     اد منطبق است كه اين امر خودبآفتاب و وزش 
  .شود تابستان و زمستان مي

كـه در   انـد  گير و خيشخان از جمله عناصـري باد: ريدپذيتجد يها يانرژاز  يريگ بهره ـ
هـواي  . بادگيرهـا  شـوند  مـي  ورود بادهاي خوش و تعديل دما موجباقليم گرم و خشك 

د و هواي گرم و آلوده را از جهت نكش خنك و پاكيزه را از يك جهت به داخل ساختمان مي
دارد قرار  خانه حوض. در كنار اتاقك بادگير اتاق ندنرا ديگر بر اثر خاصيت مكش بيرون مي

يـا   ،لتوان با حصير، سفا است. خيشخان را مي خيشخان نام با كه سقف آن داراي نورگيري 
  .شودر اثر وزش باد هواي خنك وارد اتاق ببر آن آب پاشيد تا هاي خاردار پوشاند و  بوته
طراحـي   يصـورت  بـه بناهاي سنتي شـهرهاي كـويري   : جويي در مصرف انرژي صرفه ـ
شـود؛    كاسـته  هـا  ر آندعوامل خـارجي   تأثيراز نوسانات دماي فضاي داخلي و كه  اند هشد

هـا و   بندي روزن ند و تقسيمك ميحرارتي عمل  يعايق چون همبام دوپوستة پوشش  كه چنان
  قيم آفتـاب بـه داخـل   تنيـز مـانع از نفـوذ تـابش مسـ      هـا  آنهـاي رنگـي در    كاربرد شيشـه 

  .شود اتاق مي

  
  .آباد (منبع: نگارندگان) ها در باغ دولت بندي روزن تقسيم .2 تصوير

 موجـب  معمـاري  ابنيـة  در آورد بوم سازة و مصالح از استفاده: آورد بوم سازة و مصالح ـ
 نيـز  و ،مرمـت  و سـاخت  فراينـد  تسـهيل  زيست، محيط تعادل حفظ اقليمي، شرايط بهبود
 كـويري  شـهرهاي  ابنيـة  در رفتهكار به مصالح. شود مي اقتصادي و انساني هاي هزينه كاهش
 هـاي  هزينـه  كـاهش  موجـب  و تهيه گودبرداري از حاصل خاك از كه است آجر و خشت
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 نيـز  هـا  آن فشـاري  خاصـيت  كه است ذكر شايان. شود مي محيط دماي تعديل و بنا ساخت
 معمـاران  خودكفايي بيانگر امر اين و است شده گنبد و طاق متعدد هاي گونه پيدايش سبب
  .است كويري شهرهاي سنتي
از ديدگاه اسـالم تقليـد از الگوهـاي طبيعـي شـرك      : م از الگوهاي طبيعيات ملهتزئين ـ
و  را بـه اشـكال هندسـي دگرگـون كـرده       بـرده  نـام معماران سنتي الگوهاي  بنابراين، ؛است
از  اي جلـوه كـه ايـن امـر     انـد  هرا خلـق كـرد  و ختايي  ،چيني، اسليمي گره چون همتي ناتزئي

  هماهنگي بنا با اعتقادات ديني معماران است.
  

  . بحث5
ده هاي اخالقي در معماري شهرهاي كويري را در ميـان   ا نمود ارزشت ميا آن بردر اين بخش 

بـر  ، بنـابراين بيان كنـيم.   تفصيل بهسه بنا دربارة و نتايج را بررسي بنا از آثار معماري سنتي يزد 
 هاي اخالقي در معماري سنتي ارزشجلوة  استخراج ةنام شاهدهم ها، يافتهمبناي نتايج بخش 

  .كنيم ميبيان  3خالصه در جدول  صورت به را يتهيه و نتايج كم 2در قالب جدول  را يزد

  اخالقي در معماري سنتي يزد (منبع: نگارندگان)هاي  ارزشاستخراج نمود  ةنام مشاهده .2جدول 

  بنا نام
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  )نگارندگان: منبع( يزد سنتي معماري در اخالقي هاي ارزش كاربرد ميزان .3 جدول

  بناها
  يزد سنتي معماري در اخالقي هاي ارزش نمود

  برداري بهره دوران ـ بنا ماهيت  ساخت دوران ـ بنا سازندگان
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  خان حمام

  

                              ؟
  آباد دولت باغ

  

                              ؟
  رسوليان خانة

  

                             ؟
  مرتاض خانة

  
                              ؟

                              ؟  ؟  هاالري خانة

  بندي جمع
5/4   -  ٢۵/٧  ۵/۵  ۵/٧  ۶  ۵  ٢  ٩  ٩  ٧۵/٧  ٧  ٨۵/۴  ٧  ١٠۵/٧  ۵/٨  

۵/۴    ٨/۶  ٧/٧  ٢/٧  
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  .(منبع: نگارندگان) هاي اخالقي در معماري سنتي يزد ي ارزشكاربرد كم .3نمودار 

  
  مسجد جامع يزد 1.5

بر جايگاه آن جديد و بناي مسجد جامع  مريقهجري مسجد جامع عتيق يزد در قرن ششم 
 يبنا ساخت در. معمار )114- 111: 1341 افشار،( احداث شد مريقهجري در قرن هشتم 

 ريقنات از ز نياستفاده كرده كه با وجود عبور چند يعيطب يپ منزلة بهآن  ريمسجد از خاك ز
هـاي   ارزشنمـود   .)33- 32: ب 1386(پيرنيـا،   اسـت   حال نشست چنداني نداشته  آن تا به

  آمده است. 4خالصه در جدول  صورت بهاخالقي در مسجد جامع يزد 
  (منبع: نگارندگان) هاي اخالقي در مسجد جامع يزد نمود ارزش .4جدول 

  يكالبد جلوة  ياخالق يها ارزش

سازندگان
 بنا 

 و
دوران
 

ساخت
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  ياسالم ناتيتزئ
 ينيچ گره و يمياسل از اعم ياسالم ناتيتزئ انواع از استفاده

  مسجد يفضاها در
  

 و درون يهمگون
  برون

 يمركز هستة منزلة به شهر ساختار با مسجد يكالبد انسجام
  محله با آن ارتباط تيتقو براي متعدد يها يورود طرح ـ آن

 ---  

انسان
تي

  

  يزگيپاك

وح
ر

  ي

  ---   ورود ضمن ييفضا مراتب سلسله حفظ

مي
جس

  

 در واقع باغچه  گودال در سابق وضوخانة طرح
   آب حوض طرح ـ ورودي صحن

  جلوخان فضاي در
 هاي حجره و مسجد ميان فاصلدر حد  نما طاق طرح

  غيرعبادي از عبادي بناي تفكيك براي بازار
مسجد  يخروج روي راهدر  فعلي وضوخانة طرح
  غيرعبادي و عبادي هاي اندام تفكيك منظور به

 

ماهيت
 بنا 

 و
دوران
 

بهره
 

برداري
  

  نوازي ن مهما
  استفاده از  واسطة بهبنا  كنندگي دعوت افزايش

  تزئيناتو سرشار از  يعرف سردر
  

  يمركز ياططرح ح واسطة به گرايي درون حفظ  محرميت
  

  كاربران آسودگي
  يمياقل يطمتناسب با شرا يفضاها طرح
  نمازگزاران آسايش حفظ براي 

 --  

  اسراف از پرهيز

   پيشين هاي دوره معماري آثار تكامل
  سردرگنبد و  چون هم گوناگون هاي بخش در
  مقرنس ياستفاده از كاش ـ )ي(كاربند كاربردي تزئينات

   گنبد در مرمت امر تسهيل براي 

طبيعت
  

  ---   مركزي حياط پيرامون فضايي متراكم طرح  فشردگي

  گيري جهت
  آن با متناسب فضاها استقرار و راسته رون
ـ  غربي جنوب ضلع در واقع) يتابستان ي(فضا گنبدخانه

  يواقع در ضلع شمال غرب يشبستان زمستان
 ---  
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 از گيري بهره
 هاي انرژي

  تجديدپذير
  ---   ها روزن واسطة به هوا تهوية

 در جويي صرفه
  انرژي مصرف

  استفاده از گنبد دوپوسته واسطة به يينوسانات دما كاهش
 هاي استفاده از روزن واسطة به يشو سرما يشامر گرما تسهيل

  سقفي نورگيرهاي و كوچك
 ---  

 سازةو  مصالح
  آورد بوم

  ---   و آجرفرش آجر، خشت،  مصالح

  ---   يعيطب يو پ باربر، ديوار طاق، گنبد،  سازه

 از ملهم تزئينات
  طبيعي الگوهاي

  كاري  كاشي هاي طرح در انتزاعي اشكال از استفاده
  

  
  بازار يزد 2.5

 ةمجموعـ  در قالـب بخشـي از   مترمربـع هـزار   130وسـعتي برابـر بـا     يزد با بازار ةمجموع
دوران پهلوي با احداث خيابان قيام در  احداث شد. اين بازار اميرچخماقتاريخي   ـ  فرهنگي

سـاختار ايـن    .كلي تخريـب شـد   بهدو قسمت تقسيم شد و برخي از فضاهاي اصلي آن  به
هـا   گيـري از آب قنـات   بهره منظور بهو  استي كوتاه و نامنظم ها همجموعه متشكل از راست

اخالقـي در بـازار يـزد    هـاي   ارزش. نمـود  )1371(نوروزي،  شيبي از جنوب به شمال دارد
  آمده است. 5خالصه در جدول  صورت به

  )نگارندگان(منبع: بازار يزد مجموعة هاي اخالقي در  نمود ارزش .5جدول 

  كالبدي جلوة  اخالقي هاي ارزش

سازندگان
 بنا 

 و
دوران
 

ساخت
  

  ---   ---   وقف فرهنگ

  ---   ----   نامه فتوت

وحدانيت
  چهارسوق فضاي از بازار هاي راسته انشعاب  مركزگرا هندسة  

    خان ميدان در مركزي حياط الگوي از استفاده

  ---   ---   اسالمي تزئينات

 و برون همگوني
  درون

ساختار بازار با ساختار شهر  يكالبد انسجام
  آن يستون فقرات اصل منزلة به

 ---  

انسان
يت

 

  ---   ---   پاكيزگي
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  ---   ---   نوازي ن مهما

  ---   ---   محرميت

  كاربران آسودگي

 برايخاص  كااليي به بازار ةراستهر  اختصاص
  ضمن انتخاب كاال كاربران يشآسا تأمين
 ساير از) گرها مس( سروصدا پر هاي راسته تفكيك
  خريداران رواني آسايش تأمين منظور به ها راسته

بافت  بابازار  هاي ورودي تنگاتنگ ارتباط
  يدسترس يلو تسه يتامن تأمين براي يرامونپ

 يسقف يرهايو استفاده از نورگ سرپوشيدگي
 اندازي، يه(سا اقليمي آسايش حفظ براي

  )يهو تهو نورگيري،

 

ماهيت
 بنا 

 و
دوران
 

بهره
 

برداري
  

  اسراف از پرهيز

 در پيشين هاي دوره معماري آثار تكامل
 و زني طاق شيوة چون هم متعدد، هاي بخش

  نورگيرها ساخت
 يها از حجره ياريمجدد: بس وري بهره نبود *

  اند شدهمتروكه رها  صورت بهبازار 
 

طبيعت
  

 بافت با بازار فضايي ساختار تنيدگي درهم  فشردگي
  خويش پيرامون

  

  ---   ---   گيري جهت

 از گيري بهره
 هاي انرژي

  تجديدپذير

  سقفي هاي روزن واسطة به هوا تهوية
حضور حوض آب و  واسطة به يريتبخ برودت

   خان يداندر م ياهگ

 در جويي صرفه
  انرژي مصرف

استفاده  واسطة به يشو سرما يشامر گرما تسهيل
  از 

  سقفي هاي روزنو  يمضخ هاي جداره
 ---  

 سازةو  مصالح
  آورد بوم

الح
مص

  

  آجرو  خشت
 و سنگ از استفاده: آورد غيربوم مصالح *

    بازار پوش كف مرمت ضمن موزاييك

  سازه

  يزهو تو طاق، باربر، ديوار
  

 از ملهم تزئينات
  ---   ---    طبيعي الگوهاي
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  رسوليان ةخان 3.5
علي واقع در بافت تاريخي يزد احداث شد  بن سهلمحلة قاجار در  انرسوليان در دورخانة 

خانـة  اخالقـي در  هـاي   ارزشنمود  .كاربرد داردهنر و معماري دانشكدة  منظور بهو امروزه 
  آمده است. 6خالصه در جدول  صورت بهرسوليان 

  (منبع: نگارندگان) رسوليان يزدخانة هاي اخالقي در  نمود ارزش .6جدول 
  كالبدي جلوة  ياخالق يها ارزش

سازندگان
 بنا 

 و
دوران
 

ساخت
  

  ---   نامه وقف  وقف فرهنگ
  ---   ----   نامه فتوت

وحدانيت
  مركزي حياط  مركزگرا هندسة  

    يهشت چون هم يياز گنبد در فضاها استفاده
  ---   ارسي اتاق بازشوهاي در هندسي تزئيناتاز  استفاده  اسالمي تزئينات
 درون همگوني

  ---   محله منسجم بافت از بخشي مثابة هب خانه  برون و

انسانيت
  

  اتاق داخل به كفش و خاك و گردنشدن وارد اتاق، آستانة  پاكيزگي

  
  نوازي ن مهما

بنا و  يكنندگ به دعوت اي اشاره سردر، تزئيناتنما و  سادگي
  ساكنان ينواز مهمان

 قصد كه مراجعاني آسايش هشتي، فضاي و پاخوره عنصر
  ندارند را خانه به ورود

 و مهمان آسودگي ارسي، اتاق تزئيناتو  يرونيب حياط
  او به احترام

  محرميت

 تفكيك ـ يمركز ياططرح ح واسطة به گرايي درون حفظ
  اندروني و بيروني حياط

 درپيچ پيچ روي راهو  يهشت واسطة بهبه خانه  يرمستقيمغ ورود
  ها اتاق به غيرمستقيم ورودـ 

 

ماهيت
 بنا 

 و
دوران
 

بهره
 

برداري
  

 آسودگي
  كاربران

 حفظ منظور به يمياقل يطمتناسب با شرا يفضاها طرح
  ساكنان يشآسا

 ها، اتاق ديگر به يدسترس يلضمن تسه ،مطبخ يت(موقع
  )آورد مي فراهم خانه خانم آسايش برايدنج را  ييفضا

  اسراف از پرهيز

  گوناگون هاي بخش در پيشين هاي دوره معماري آثار تكامل
  زني طاق شيوة چون هم

 ها، آنمتناسب با عملكرد  ها اتاق ابعاد طرح: كاربردي عناصر
    مقرنس چون هم يكاربرد تزئيناتاستفاده از  
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چندگانه  يادغام عملكردها: يچندعملكرد فضاهاي
   چون هم

  اتاق يكدر  يدنو خواب نشستن، خوردن،غذا
  طاقچه  چون هم يچندعملكرد عناصر

باربر)،  يوارآن و كاهش جرم د يرو يلوسا يدن(چ
  يرهو غ خواب، رخت

  امروز دانشكدةبه  ديروز خانة يكاربر ييرمجدد: تغ وري بهره

طبيعت
  

 ---   مركزي حياط پيرامون فضايي متراكم طرح  فشردگي

  گيري جهت

  آن با متناسب فضاها استقرار و راسته رون
ـ تاالر  شمالي ضلع در واقع) نشين (زمستان ارسي اتاق

  ) نشين (تابستان
  جنوبي ضلع در واقع

 ارتباطي روي راهـ  غربي ضلع در واقع دري سه هاي اتاق
  شرقي ضلع در واقع

 --- 

 از گيري بهره
 هاي انرژي

  تجديدپذير
  يشخانو خ خانه حوضـ  بادگير

  

 در جويي صرفه
  انرژي مصرف

 آسمانةو  يمضخ يوارهايد واسطة به يينوسانات دما كاهش
  دوپوسته

نوع استقرار  واسطة به يشو سرما يشامر گرما تسهيل
  كوچك هاي و استفاده از روزن ييفضا
   از استفاده و شرقي شمال بخش در مطبخ(استقرار 

  )كاهد مي گرم فضاي اين گرمايش ميزان از سقفي نورگير
 

 سازةو  مصالح
  آورد بوم

  و آجرفرش آجر، خشت،  مصالح

  طاقو  باربر ديوار  سازه  

 از ملهم تزئينات
  ارسي شبكة  طرح در انتزاعي اشكال از استفاده  طبيعي الگوهاي

  
  

  گيري نتيجه .6
كـه فصـل مشـترك ايـن      اسـت  داشـته تاريخ تعاريف متعـددي   طيي گراي اخالقاخالق و 

بــا تمــايالت انســاني و برقــراري اعتــدال ميــان خوددوســتي و  هــا آنارتبــاط تعــاريف در 
اخالق اسالمي عمل اخالقـي را ناشـي از نـوعي بصـيرت      ،. در اين مياناستديگردوستي 

  .انجامد مييي بينش و منش سو همداند كه به  حاصل از ايمان مي
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در ميان آثار معماري سنتي ايران و نيز شهر تاريخي يـزد از جايگـاه    هاي اخالقي ارزش
ساخت بنا و دوران توان از طرفي در  ها را مي نمود اين ارزشو است  هخاصي برخوردار بود

چشـم ديـد. نتـايج     بـه ) و طبيعت ،وحدانيت، انسانيت( برداري از طرف ديگر در دوران بهره
 ،بـرداري از بناهـا   ضمن سـاخت و بهـره   ،ست كه معماران سنتي يزدپژوهش حاكي از آن ا

توان در كالبـد   را مي ها آننمود  كه چنان؛ اند شتههاي اخالقي دا توجه شاياني به حفظ ارزش
عوامـل در ميـان آثـار     ديگراست كه توجه به طبيعت بيش از  شايان ذكر. مشاهده كردبناها 

هاي گوناگون عموميت دارد، در  زيرا طبيعت در ميان كاربري ،خورد چشم مي به شده بررسي
مصاديق متنـوعي را   انسانيت نيزآيد و  ميچشم  بهتر در آثار مذهبي  كه وحدانيت بيش حالي

هـاي   شاخصـه يكـي از   منزلـة  بـه  ،معيـار پـاكيزگي   به معماران سنتي كه چنان؛ كند طلب مي
نـوازي و   مهمـان  معيارهـاي  و انـد  هدكـر تر در ساخت بناهاي مـذهبي توجـه    بيش ،انسانيت

  .اند همحرميت را در بناهاي مسكوني در اولويت قرار داد
  
  ها نوشت پي

مـانع   كـه  آنيا كاشـي اسـت كـه ضـمن      ،مدين ديواري مشبك متشكل از گل پخته، سفال . فخر1
از نزديـك  بـراي سـاكنان   فضـاي بيـرون را    مشـاهدة ، امكـان  شـود  داخل مـي فضاي  شدن ديده
 .آورد مي  فراهم

 تورفتگي واقع در اتاق مهمان كه سطح آن از سطح اتاق باالتر است.. 2

 شود كه به يك صنف خاص اختصاص دارد. رسته به هر بخش از مسيرهاي اصلي بازار گفته مي. 3

 .)3: منونؤ(م ...» ندا گردان رويكه از كار بيهوده  ، آنانمؤمنان :... معرضون اللغو عن هم نيوالذ«. 4
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