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 سپاس و قدردانی

 

نگارر آن،  وخداوند را شاااا که  ر تک اااتت کنا ت  کد تا اا ابتداش نگارر ا ه رسااااار تا انناه دتا  ن ا ت 

 ه پژوهش کلمت ستاوردها ت  ر در انناه ابخش و آموانده بود. دمسیکش را طت نما م  ر اگکچر دشوار، اما اذت

 ه منال انتینر  ک  ار گکوهت است  ر با  ک هدف مشتکک بر نتینر رسیده است.  ،بکاش محقق تکاهم گکد د

شتند و  ارش ساار نقش دا سانت  ر در نگارر ا ه ر ست تا  اا  لیر   سان مه بودهتک تت ا شکک نما م. در ر اند ت

بنده را بر  شرگزاره،  ر هدا ت رسااااسااسا راهنما، جناب آقاش د تک م دش حمزه نژاد تاد هاش اسااابتدا اا تالر

ثک ؤساار بسیار مهاش ا شان در تشخیص راهکارها واتخاذ تدابیک  حیح و تقو ت کلمت راند و راهنما تک ده داشتر

 م  ر در تشااکک نماصااارش جناب آقاش د تک پدراه حهاش دانم اا راهنما تبوده اساات. همینیه بک خود ماه مت

 اه. هاش ا شان ب که بکدهطول انناه رساار همواره اا راهنما ت

ها طت ت آنسااساسااگذاره  ر بدون حما ارشااده خواهک پدر و مادر کز زه و همینیه هاش در ن ا ت اا پشااتینانت

 د نموده است.منها مه را ب کهخداوند را شا که  ر اا نعمت حضور آن همواره ،ا ه مسیک ممکه ننود
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 چکیده

هاش مختلف بر ها و اماندر طکاحت مساااکه، در تکهن  مف ومت  -بر کنوان  لیتت سااااختارش شپذ کانعطاف

شکتت ساختارهاش ذهنت اتکاد متفاوتدم ل پی ست. انعطاف بوده ها و  ا  شور ما،   پذ کش در امان معا ک وا در  

 ر بدون در  باشااادمت اش لیتت سااااختارش و دور اا مفاهیم منطقربا   ا سااانک ج انت اش اا دنیاش غکبکار ر

 رسدک متبر نظ. است پذ کرتوجر بر ساختارهاش مف ومت تکهن  ما در حال وجودش آن و بت شنظکگیکش پیشینر

سالمت شجامعرگذارد  ر با رو مت لیتت را پیش ،تکهن  مدرن شور ما داراش تطابق ، ا شدنمتومت مف مکده   ، با

هاش مت با بکرسااتا ه تطابق در امان حال با تفکک تعلت مکده  ر تک ینت اا مدرنیتر و اسااال چگونگت اانتر بکرساات

ش ن بوسیلرتطنیق آهاش اسالمت و اراردر قااب آن  میزانچگونگت ، بلکر شوداش  کف پاسخ داده نمت تابخانر

یسک م ا ه دوره ، با نظک  ارشناسانکب و ا کان استبیه غ تفاوت ر تضاها پذ کش در مقیا  روابط و خکد انعطاف

 گکدد.مت

استفاده اا بکرست تطنیقت نظاه با کش، در دو بخش تصل منانت نظدر  ، اربکدش -تحلیلت هاشبا رور ا ه پژوهش

شناست و کنا ک ش پیشینر و خاستگاه وجودش،گونرمقا سر هاشمنموکرا ک با پذ کانعطافراهنکدش طکاحت مسکه 

ش نفوذ طکاحت پذ ک در غکب و ا کان، بر منظور محدود نمودن حواهتضاااش معمارش مسااکونت انعطاف شساااانده

در  نما د؛ش طکح معمارش را معکتت مت ننده، کنصک مف ومت حک م بر کنوان تحد دغکبت در مسکه ا کانت معا ک

ست  نیز بخش دوه سکه اا بعد نمودبا بکر سالمت هاشارار م سکه  آن با بقو تطا ا اواو ت رکا ت  ،پذ کانعطافم

ک م را بر کنوان ح اول؛در بخش منانت طکاحت،  در تصال دوه ؛ نداول حک م معکتت مت شها را در وهلرا ه ارار

مکاتنت لرساالتحلیل ساا تکآ ندبا اسااتفاده اا هاش پیشاایه، منتج شااده اا بکرسااتطکح معمارش غکبت  ش نندهمحدود

(AHP) شنیدارش، بو ا ت وتضاهاش داخلت مسکه  همنوارشاواو ت ر منظور ب حک تت(  در چ ار بعد )د دارش، 

ااگوهاش رکا ت ا او طکحت  لت  مورد تحلیل قکار دادهبا توجر بر نو  و شکل خانواده  ،با تعییه قلمکوهاش موجود

سکه انعطاف، اجااه تغییکات در آ ندهج ت  نتکل  حک م را  بخش   درو  دهدمت ارائر بر  ورت  مت پذ کدر م

سکهپذ کش در مقیا  خکد انعطافدوه؛  سخگو ت بر احاد ث و روا ات مکبوطر در راب م ش طر با اندااهبر منظور پا

 ،اتک س اتزا شتمدومر تر و طکح مبا رور  بر دور اا اسکاف و قناکت بیش اا حد باشد را  ماه است،مسکه  ر 

پذ کش هک تضا بر طافها و قابلیت انعتضا شاندااهها و حدا ثکهاش ر اتت حداقلبر منظور دبر کنوان منانت طکاحت 

 دهد. ورت منزا بسط مت

 هاش اسالمتارار، AHPپذ کش، معیار، مسکه، انعطاف  کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1-1

سکه شاره پذ کانعطاف م  و دارد را ساختمان پا ر سطح در  ارآمد و  اتت اما اوایر،  یفیت حداقل شارائر قابلیت بر ا

 با و باشااددارا مت ار  اربک هک امان طول در تغیکتکدشم هاشخواسااتر بر پاسااخ توانا ت بااقوه، تضاااهاش طکاحت طک ق اا

ند مفاهیمت  اسااات؛ اجکا الح در ثابت د دگاهت با ج ان در حاضاااک، حال در  ربوده  تعک ف قابل پذ کشتطنیق مان

 اسااا  بک با د ارشمعم طکاحت  ر  ندمت تعک ف را ها ت مشااخصاار تکهنگت هک بومت و اکتقادش هاشد دگاه  رحااتدر

پیشاان اد  غکب را را ج طکاحت اا منفک گاهاً و مشااتکک ساااختارش بخشاات،محدود ت با خود نوبر نیز اساااله. باشااد آن

 . دهدمت

سکه ر زشبکنامر هاشد دگاه سالمت م سالمت هاش آمواه اا اا اه با با د دگاه ا  و اجتماکت تغییکات روند بک همواره و ا

گیکد و همواره مت اا ااه جاامعار آن اکتقاادش و ن اادش تغییکات اا اساااات، منتنت جاامعار هااشدگکگونت و تحومت

 اجکاش امینر امکانات، تماه  ارگیکشرب با  ر  ندمت سننش و ارا ابت  ورتت بر را امکانات و شکا ط و ها، منودهاتوان

 درست در اتتت و روشه در ت هاتواقعی اا  ر است اشر زش بکنامر موتقیت پذ کانعطاف مسکه آ د؛ آن تکاهم  حیح

نمت و دارد یااهاش با دائمت تما  در را خود دتوا یااهاش بر و بگذارد جامعر واقعت ن  مختلف هاشگکوه و تکادا واقعت ن

 . باشد متکت جامعر متحول شکا ط شناخت و اجتماکت

 مکده وناگونگ دافاه با  ر مختلفت هاشاساااتفاده بر پاساااخگو ت ج ت محیطت، توانمندش کنوان بر پذ کشانعطاف

 با ا کان سنتت معمارش در منحث ا ه است، معا ک دوره مسکه معمارش در توجر قابل رو ککدها ت جملر اا باشد، سااگار

 و تترگک پیش اا بیش رونقت اول ج انت جن  اا پس موضااو  ا ه غکب معمارش در اساات. داشااتر وجود خاص تدابیکش

 و ننوده انتظار اا خارج نیز شدن، ج انت با ا کان معا ک مسکه بک موضو  ها  گذارشتأثیک. نمود تعک ف را منزا ساختارش

 .است داشتر ا کان در مکده اندگت سنک تفاوت بر توجر با را مختلفت نمودهاش

 مطکح سااالمتا د دگاه اا را مسااکه پذ کانعطاف معمارش درک چگونگت د گک بیان بر دارد، سااعت پژوهش ا ه حال

 تداکت را نآ نیز خاص تکمت و شکل و نیست خاص مکانت و امان مختص اسالمت  ر هاشارار نظکگیکش در  ند،  عنت

 .باشدمت مسلمانان اکتقادات بکاش طکاحت اا  حیحت شکلت بلکر  ند،نمت

 لهأمس بیان -1-2

بر ناه مسااکه  پذ کش بر منظور تأمیه نیااهاش خانوار  م درآمد با تعک فتبا توجر بر ا ه  ر در دوران معا ااک انعطاف

ش ، اگک ا ه رو ر کدش دوه پا دارش اجتماکت گیکش نمود و سااعت بک پا دارش اقتصااادش و در وهلرحداقل شااکو  بر اوج

 پذ کشانعطافداراش رواج گکدد با ستت ا ه موضو  را مدنظک داشت  ر،  ،ش اسالمت استتککش در ا کان  ر داراش امینر

 بود، خواهد خاص شاکا طت داراش اساالمت معمارش بیان در مساکه طکاحت در پا دار اهداف پیشانکد بکاش راهت کنوان بر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


