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 تقدیم به                                                       

 كه    انسانهایي                                                               

           بهتر به فردایي                                                               

 مي اندیشند. 

 

 مقدمه ناشر
 

ایر ه با سقدرتی که در مقایس؛ کران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشیدسپاس بی

سان را ی، انده است که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکند. مکاتب الهموجودات باعث ش

های تقرب باشد. از جمله راهگیری او به سوی خالقش میکه جهت دانندطلب و پویا میموجودی کمال

از  شانینهر ذره  ،کران آنعلمی که زیبایی عقل است. علمی که در دریای بی ؛به خداوند علم است

اندوزی ه علمبشود. از این روست که یدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بیشتر میآفر

ترین آن آموزی به ابزاری نیاز دارد که مهماما علم؛ نظیر مبذول گردیده استآموزی توجهی بیو دانش

 د.د بوز خواهپاسخگوی این نیا ،مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان یکتاب است و انتشار نتیجه

ی های علم و دانش و رشد و شکوفایجهت تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقای پایه

طنان نوی هموهای معانتشار کتاب را یکی از اهداف خود قرار داده و انتظار داریم با حمایت ،استعدادها

جربه و ت د در حد دانشهای مؤثر و ارزشمندی را برداریم. گرچه تالش خواهد شگرامی بتوانیم گام

زیزان های شما عاذعان داریم که راهنمایی اما ؛اندکمان کارهایی بدون اشکال تقدیم حضورتان گردد

های ماییو راهن همیشه منتظر پیشنهاداتبنابراین  ؛گشا باشدتواند ما را در ارتقای کیفی کتاب راهمی

        شما خواهیم بود.

کاری می و هف تهیه، تدوین و چاپ کتاب از همفکردر مراحل مختل از همه عزیزانی که ،در پایان

هندس مو  )نویسنده( محمدرضا دهقانی سانیج مهندسبه خصوص آقای  ،امبرخوردار بوده هاآن

 فزونشان را آرزومندم.سپاسگزاری نموده و موفقیت روزا ،محمد خانی )مدیر فروش(علی

 
 

 مهدی خاني           

 آوای قلمارات انتشمدیر مسئول  



 نویسندهمقدمه 
 

هاای زستا  ی اناریی و للددی هاهای جهاان  در زمیهاهبه دلیل بروز بحراندنیای معماری، امروزه 

تدان ادعاا نمادد به جرأت م ، به اصدل و الگدهای معماری بدم  و سهت  خدسش بازیشته اس . محیط 

ترسن و ساک ساد خاناه از ابتاداس ی خاناه، دارای اهمیا  نیتاتهدی زسارا از که هیچ سک از بهاها به اندازه

ترسن نیازهای انتان اس  و به عهدان جاسگاه اصل  خانداده برای بقای انتاان و جامعاه از اهمیا  اساس 

د کاه از هباشاهای چهارصفه در سازد م ی مدرد پژوهش در اسن کتاب، خانهبتزاس  برخدردار اس . خانه

ای اقلیم یار  و خشاک سازد فرسهای طاق ر تابتتاناصدل تهدسه طبیع  و به تبع لن لساسش حرارت  د

ا   لسادده، کامال و زسباا باماممهاناد، پیادا کردهتجلّا   انهاسشدر چهارصفهها که خانهاسن  ند.برخدردار

مردمان اسان سارزمین خش  خش  لن بریرفته از اقلیم، فرههگ و اعتقادات  دارند که ساکهان  نیکدنهاد

زمین ی اسارانجاای پههاهبه لفرسهش لثااری ارزشامهد در جای ش خدسش،ی قابل ستاسبا اندسشه و اس 

 ،انادباساتان  اساران از میاان نرفته یهای شایدهامید اس  که تا سک باه ساک اسان خاناه اند.اقدا  نمدده

هااس  کاه ها و پژوهشبه میراث مل  اسران، با دسدن و خداندن تصااوسر، نقشاه مهدانپژوهشگران و عالقه

 ،یدناایدن  بتایار مداجاه هتاتهدهای چهارصفه در سزد که با کتاب پیش روس ، با اسن خانه حاصل لن،

از شامار  ،یاررداز عمرشاان م که هرچه  غرسب و مهحصربفرد،ی هاخانهاسن  تا و کمک کههد شدندلشها 

ماثثر اقادامات و  در سالم  کامل باه سار ببرناد ،شدندکاری م شدد و سا دس تر م اندکشان کم و کم

انهد دسگر بهاهای ساهت  سااخته شاده، ساازیار باا هم هااسن خانه چدندی ها صدرت ییرجه  مرم  لن

ی خانههااز هه  غالب ذتصدسر باشاهد و از طرفا ،   معمااری ساهت  اساران م طبیع  و اصدل مههدس

 اس . یمرکز طحیای لگداخانههاس  با ، سزددر به وسژه  انسری امهاطق مرکز

و  هابهدی، وسژی در یا  دو ، یدنه .اندشدهکامل معرف  های چهارصفه، خانهکتاب، در یا  اول 

ای الگدی چهارصفه هیدن تبارشهاس  و دیر ،در یا  سد ، خاستگاه .اندها ذکر شدهلگدی اسن خانهازبان 

ها و مطبیع ، سیتت تهدسه، ضمن معرف  مبان  نظری یا  چهار در  .اندبا ذکر تماسزات، بیان شده

  اند.بیان شدهشدند، های چهارصفه باعث تهدسه طبیع  م اصدل  که در خانه

و  مههدس مهدی خان دکتر علیرضا دهقان  سانیج،  از لقاسان دانمخدد الز  م  بر ،اسهجا در

 نظر کردندها اظهار ی لنندسس مطالب مختلف را مطالعه کرده و دربارهکه پیش مههدس عل  محمدی

 تشکر و قدردان  کهم. ،داشتهدهمکاری با اسهجانب ها، ی عکسرضا دهقان  سانیج که در تهیهو لقای 

ی اسران  لشها و ی ارزشمهد خانهاسن یدنهی عزسز را با بتداند شما خدانهده ی اسن اثرامیدوار  مطالعه

ههمددهای سازنده و کهم با رعزسز تقاضا م ی از شما خدانهده چهینهم .ساری کهددر جه  تروسج لن 

ای بعدی هچاپمرا در ، Mohammadrezadehghani68@gmail.comارسال نظرات خدد به اسمیل: 

 ساری فرماسید. کتاب
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