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چكيدٌ

مفًُم ًَيت ،عىاصز ي مقًلٍ َاي گًواگًوي را درتزمييگييزد ي َىزَياي تيى ي
َمًارٌ يكي اس تس زَاي ضىاخت ًَيت ايزاوي تًدٌ اتت .معماري تى ي تٍعىًان
محسييً تييزيه ي باتييک در تييزيه ت ييص اس َىييز ايزاوييي در تييا ت عىاصييز ي
تاخ ارَاي فيشيكي گًوياگًوي تيٍ مى يٍ رُيًر رتيي ٌ كيٍ تيٍعىيًان عىاصيز
ًَيتت ص تز «ريح مكان» معماري ايزاوي اثزگذار تًدٌاو  .يكيي اس اييه عىاصيز
تٍصًرت وماد ت يًيزي ي مفُيًمي در بالية «َى تيٍ مقي » رُيًر مييكىي .
«َى تٍ مق » تٍعىًان تزتزيه صًرت وماديه در بالثي مادي تٍ تُ يزيه يهيٍ
در تاخ ار معماري تى ي راَز ض ٌ ي ًَيت معماري را تحيت تيیثيز بيزار دادٌ
اتت .ال ايه تؤال مطزح ميضًد كٍ تشئيىات َى تي چٍ وقطي در ًَيتتاسي
معماري تى ي ايزان در ديرٌ اتالمي داروي ي چيٍ مفياَي ي صيًرتَيايي در
َى تٍ مق  ،عًامک ًَيتتاس معماري تى ي محسًب ميضًو ايه تحقيق تز
مثىاي پژيَص تفسيزي ي تٍ ريش كيفي هُت ارائيٍ مي لي تيزاي تزتيي وسيثت
ي مؤلفٍَاي ًَيتتاس آن اوجيام ضي ٌ اتيت .در وُاييت اييه
ميان َى تٍ مق
و يجٍ اصک ض كٍ ضًر اضكال َى تي در تشئيىات معماري تيى ي تيٍ مباتيٍ
ستان وماديىي عمک ميكىى كٍ تا تياوي مفًُمي ،تجزتٍ سيثاييضىاتياوٍي خاصيي
اس مكان را در اخ يار اوسان بزار مييدَىي « .اييهَمياوي» اصيهٍ اس اييه تجزتيٍ
سميىٍتاس ًَي ي معىادار تزاي معماري تى ي تًدٌ اتت .ت يهمعىا كيٍ َم يًاوي
تا ًَيت اوسان مًهة ت ايم ارتثاط ميان اوسان ي مكان مييضيًد،
َى تٍ مق
مكاوي كٍ ًَي ص تا ًَيت معىايي اوسان تاسگار اتت؛ تٍ طًريكٍ ضاخ ٍَاي
امک پيام ي معىيايي مييضيًد كيٍ تيٍ
كالث ي ،عمهكزدي ي معىايي َى تٍ مق
ًَيت معماري تى ي معىا ميت ط .
كليد ياژٌَاًَ :يت ،وقًش َى تيَ ،ى تٍ مق

 ،معماري تى ي.

ًَ،یؼٌذُیهؼإٍل

* پظٍّـگشدکتشیهؼوبسیداًـگبُآصاداػالهیٍاحذػلَمٍتحقیقبت تْشاى

*
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مقدمٍ ي طرح مسألٍ

ثذیيهؼٌابکاِثاب
َّیتًٍَعجْبىثیٌییكتوذىاػت .

ٌّشهؼوَالًٍاكبلتبً،ثبصتبة
ثشسػیآثبسٌّشییكتوذىدستوبهیاثؼبدآىهیتَاىثِثبصخَاًیَّیتآىپشداخت.
ػٌتهحَساػات،ثاذیي
ًؼجتیکَِّیتثبٌّشداسدً،ؼجتیؿفبفٍسٍؿيدسجْبى 
ًگبُغبیتاًگبساًِ

ٍجَهیکٌذ،


َّیتسادسػَاهلهبٍساییجؼت
هؼٌبکِجْبىػٌتی،
اسهیثیٌذًِثبتبسیخخٌی .
داسدٍجْبىساثبتبسیخدٍِّ 
ایکیفیٍتجلیگبُػبلنسٍحبًیاػتکاِ


ٌّشػٌتیسّیبفتیقذػی،ثبًٌی،ػیٌشُ
دسّشقبلجیکِ،كَسٍػبحتًفؼبًیٍهابدیهتجلایؿاَد،ثیابًگشراتحقیقایٍ
تشیيٍقبثلدسکتشیيثخؾاصٌّاش


ػٌَاىهحؼَع

دسًٍیاؿیبءػت.هؼوبسیػٌتیثِ
ایشاًیدسػبحتػٌبكشٍػبختبسّبیفیضیکیگًَبگًَیثِهٌلِظَْسسػایذُاػات.
دسایيهؼوبسیً،قَؽٌّذػیاستجبىراتیثبهحتَاداسًذٍّشگضجذایاصآىهٌاش 
ًویؿًَذ.فوبیایيهؼوبسی،فوبیکوّیٌّذػِدکبستیًیؼت،ثلکاِفوابییکیفای
اػتکِثٍِاػٌِیحوَساهشقذػیاًتظبمپیذاهیکٌاذٌّ«.ذػاِهقاذع»ثاِػٌاَاى

ثشتشیيكَستًوبدیيدسقبلجیهبدیثِثْتشیيٍجِدسػبختبستضئیٌبتهؼوبسیػٌتی
ایشاًیظبّشؿذُاػت.دسحقیقتاّویتٌّذػِدسهؼوبسیایشاًیًٍش ّبیتضییٌی
هجتٌیثشآىثِػلتساثٌِیًضدیكهیبىٌّذػِثابهفابّینکیْابىؿاٌبختیٍػشفابًی
اػت.دسهؼوبسیػٌتیایيًقَؽسهضیكَسٌّذػیػبلنهبدُساثِػبلنهؼٌابپیًَاذ
اصایيسٍَّیاتدسهؼوابسیػاٌتیسا

هیدّذٍّشًقؾثِحقیقتیپٌْبىاؿبسُداسد.

آسایِّابٍػٌبكاشتضئیٌایٍاص
اًذیـِّبیًْفتِدس 

هیتَاىدسقبلتهفبّین،هوبهیيٍ
جؼتٍجَکشد .

جولًِش ّبیٌّذػی
الصمثِرکشاػتکِؿٌبختَّیتاصًشیقٌّشخَدًیضًیبصهٌذهشٍسیبتیاػات
تَاىثِیبفتِّبهٌوئيثَدَّ.یتیكهلتدسجْبىؿاش،،


ثذٍىتَجِثِآًْبًوی
کِ
ّوبىَّیتیاػتکِػٌتّبساؿکلدادُاػتٍَّیتایشاًیَّ،یتیاػاتکاِثاش

هحَسی،اكبلتػٌتّبیگزؿتگبىٍدسیاكکلواِثاشًاَػی


فشٌّگ
پبیِّبییچَى

ًگبُهؼٌبییاػتَاساػت.هؼوبسیایشاًییکیاصثشجؼتِتشیيهإلفِّبًٍوبدّبیهلای،
تبسیخیٍؿبخقتشیيػٌلشَّیتایشاًیهحؼَةهیؿَد،کِثبٍسٍداػالمهتحَل
صهیٌِیهؼوبسیٍتضئیٌبتٌّذػیٍاثؼاتِثاِآى
ؿذ.هلذاّ،بیایيتحَلدسهتيٍ 
ثبَّیتیهتوبیضّوؼَؿذٍهجٌبیقذػیپیذاکشدّ.وابىًاَسکاِثیابىؿاذ،تجلای
ٌّذػِی هقذع ٍ حقبیق آىثًِشیق اٍلای دس هؼوابسیػاٌتیدٍسُاػاالهیآؿاکبس
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اصایيسٍایيهشٍستٍجَدداسدکِثِایايػٌبكاشثاِػٌاَاىثٌیابًیسٍؿايٍ

اػت.
ییَّیتثخؾکِكَستًٍقؾسادسهؼوبسیسٌّوَىهیػبصًذ،تَجاِؿاَد؛

هٌـأ
ػشچـوِایاػتکِسٍؿٌگشایايكاَساػاتٍقبثلیات

چشاکِهفبّینًْفتِدسآًْب
پزیشؽآىكَسساداسد .
َّیتدسٌّشایشاًیاصجبیگبُهْانٍاًکبسًبپازیشیثشخاَسداساػاتٌٍّشهٌاذاى
ایشاًیدسّوِیحَصُّبیٌّشیػؼیدسثِتلَیشکـیذىاًذیـاِایداؿاتِاًاذ،کاِ
ًوَدآىّوَاسُدسهؼوبسیػٌتیٍتضئیٌبتٍاثؼتِثِآىهـَْداػات.لازاهاشٍسی
هیًوبیذکَِّیتهؼوبسیػٌتیاصًشیقدسیچاِایجذیاذدستضئیٌابتآىثبصیابثیٍ
ثبصؿٌبػیؿَد.اصآًجبییکِایيپظٍّؾثاشهٌبلؼاِی«ٌّذػاِهقاذع»دستضئیٌابت
هؼوبسیدٍسُاػالهیاػتَاساػت،ثٌبثشایيدسایيًَؿتبسً،قَؽٌّذػیثِػٌَاىیك

هبدُفشٌّگیٍکبسکشدّبیَّیتیآىهَسدًظشاػتّ.ذفاصایايپاظٍّؾؿاٌبخت
ًوَداكلػٌخیتقبلتٍهحتَادستضئیٌابتهؼوابسیػاٌتیدٍسُاػاالهیاػاتتاب
اهکبىثبصؿٌبػیهفَْمَّیتاصآىًشیقاهکبىپزیشؿاَدٍهفابّینًْفتاِدسآىکاِ

ثِكَست ػشؿتیفٌشی ،ػقالًی ،رٍقی ٌٍّشیهَجتگشایؾ ثاِ ایاي ًاَع
ّوَاسُ 
ٌّذػٍِکبسثشدؽدس هؼوبسیؿذُاػت،هَسدهٌبلؼِقشاسگیشًذ .


سؤاالت تحقيق
تضئیٌبتٌّذػیچًِقـیدسَّیتػبصیهؼوبسیػٌتیایشاىدسدٍسُاػالهیداسًذ؟ 

-1

چِهفبّینٍكَستّبییدسٌّذػِهقذع،ػَاهلَّیتػبصهؼوابسیػاٌتی

- 2
ایشاىدسدٍسُاػالهیهحؼَةهیؿًَذ؟

ريش تحقيق

اصجٌجِّؼتیؿٌبختیپبساداینپاظٍّؾٍ،اقؼیاتدسایٌجابپذیاذُایهابدیًیؼاتٍ

ٍاثؼتِثِتفؼیشپظٍّـگشاصآىاػت.اصجٌجِهؼشفتؿٌبختی،داًؾدسایايپاظٍّؾ

رٌّیاػتًِػیٌی.داًؾاصتؼبهلثیيپظٍّـگشٍهَهَعهَسدپاظٍّؾکاِّوبًاب
تحلیلًظشیِاػت،ثِدػتهیآیاذٍاصجٌجاِسٍؽؿاٌبختی،داًاؾاصًشیاقاسائاِ

تفؼیشّبیهختلفاصهَهَعایجبدهیؿَد.ثاِایايتشتیاتهجٌابیفلؼافیپاظٍّؾ

دیذگبّیتفؼیشیاػت(ثبصسگبىٍ)19:1389،سٍؽثبیذکیفیثبؿاذ.ثاشایاياػابع
ًخؼتثبتـاشی ادثیابتهَهاَعاصساُگاشدآٍسیدادُّاباصًشیاقجؼاتٍجاَی
ثٌذیهقَلِّب


ایٍثبهشاجؼِثِهٌبثغهکتَةهؼتجشپشداختٍِػپغثِکوكدػتِ

کتبثخبًِ
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ػبصیهْنتشیيهَاسدآًْبً،تیجِثحثدسقبلتهذلیثِتشػینًؼاجتهیابى


ٍثشجؼتِ
ّبیَّیتػبصهؼوبسیػٌتیاصایيًشیقپشداختِاػت .


ٌّذػِهقذعٍهإلفِ

پيشيىٍ تحقيق

پظٍّؾّبیكَستگشفتِثبهَهاَع«ٌّذػاِهقاذع»ؿابهلتاالؽًظشیاِپاشداصاى
ّوچَىسًِگٌَى،ػیذحؼایيًلاشدسکتابةٌّاشٍهؼٌَیات

ػٌتگشایٌّشاػالهی

اػالهی(،)1375تیتَعثَسکْبستدسٌّشهقذع(ٍ)1376افاشاددیگاشچاَىگلاشٍ
ًجیتاٍغلَدسٌّذػٍِتاضییيدسهؼوابسیاػاالهی(ً،)1379ابدساسدالىدسحاغ
ٍحذت(ٍ)1380حؼيثلخبسیقْیدسهجبًیػشفبًیٌّشٍهؼوبسیاػاالهی(،)1388
ّبدیًذیویدسهقبلِیحقیقتًقؾ()1378اػتکِاّویتٌّذػًٍِقَؽٌّذػی
سااصدیذگبُقشآى،حکوتٍػشفبىهَسدًظشقشاسدادُاًذ.هْشدادحجابصیدسهقبلاِی

ٌّذػِهقذعدسًجیؼتٍهؼوبسی(،)1384ثبسٍیکشدیکوّایهفْاَمهقاذعثاَدى
ٌّذػًٍِوبدیيثَدىآىسادسػٌتفیثبغَسثیٍٍجَدتٌبػاجبتدساؿاکبلهختلاف
ًجیؼتساتَهی دادٍُػلنٌّذػِسادستؼذادیاصثٌبّبیتبسیخیایشاىثِکبسگشفتاِ
اػت.آًچِکِدسایيپظٍّؾثِآىپشداختاِؿاذُاػات،ثشسػایپیًَاذهفابّینثاب
كَستًقَؽٌّذػیٍتحلیلهؼبًیٍهحتَایآىاصًشیقٍیظگیّابیؿاکلیایاي

كَساػت.اهباصآًجبکِتَجِثًِقَؽٌّذػیثِکبسسفتِدستضئیٌبتهؼوبسیػٌتی
ثِػٌَاىیكؿبخلَِّیتػبصاصًظشّبدٍسهبًذُاػات،ثٌابثشاثيآًچاِکاِدسایاي
ثبصؿٌبػیاصاّویتثشخَسداساػت،هٌبلؼِثؼتشّبیفکشیؿکلدٌّذُیایايًقاَؽ
اػت،تبثتَاىؿٌبختػویقتشیاصثشّوکٌؾهیبىایيًقَؽٍَّیاتحبكالِاصآى
ثِدػتآٍسد.اصایيهٌظاش،ایايپاظٍّؾساهایتاَاىسٍایتایًاًَؼاجتثاِدیگاش
پظٍّؾّبیاًجبمؿذُتبکٌَىدسًظشگشفت .


چارچًب مفًُمی

هٌبلؼَِّیتهحیيکبلجذیدساؿکبلهختلفٍثبسٍیکشدّبیهتفبٍتیكَستگشفتاِ
اػتکِایيهٌبلؼبتثشاػبعهذلگذعدسچْبسدػتِقبثلتقؼیناػتکِػجبستٌاذ
اص -1:ثشسػیٍجاَُهختلافَّیاتثاذٍىثشسػایتفلایلیهؼوابسی-2.ثشسػای
ٍیظگیّبیهؼوبسیثَهیٍتجییيهَهَعَّیتدسثیيآًْب-3.ثشسػیٍیظگایّابی

هؼوبسیثَهیثذٍىتَجِثِهَهَعَّیت-4.ثشسػیٍجََُّیتٍتجیایيجبیگابُ
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هؼوبسیدسثیيآًْب(،داهیبس.)94:1393،هٌبلؼاِحبهاشثاِسٍؽدٍمكاَستگشفتاِ
اػت.دسایيسٍیکشدٍیظگیّبی«ٌّذػِهقذع»دسهؼوابسیثاٍِاػاٌِیهٌبلؼابت

ًظشیثِػٌَاىػبهلاٍلیِهَسدًظشقشاسگشفتٍِػاپغهفْاَمَّیاتثاِػٌاَاىیاك

ٍیظگیٍػبهلثبًَیِتحلیلؿذُاػت .
سٍچٌیيثًِظشهیسػذکِ«ٌّذػِهقذع»دستضییٌبتهؼوبسیػاٌتیایاشاى

اصایي
دسدٍسُاػالهیثِدلیلػبختبسؿکلیٍهحتاَایٍیاظُخاَدثاِػٌاَاىیاكػٌلاش
ػبصکیفیتیهٌحلشثِفشدثشایهؼوبسیایيدٍساىؿذُاػت .


پشداص،صهیٌِ

َّیت
دسساػتبیثشسػیایيفشهیِ،ثبصؿٌبػیَّیتدسهؼوبسیػٌتیثِسٍؿیکبلجذی
ٍهجتٌیثشػیٌیتكَستهیگیشدَّ.یتکبلجذی،دسایيتحقیقهتـکلاصٍیظگیّبی
کبلجذیثِاًووبمهؼبًیاػتکِاصظَاّشٍکبلجذٌّذػِهقذعدستضییٌابتهؼوابسی
هؼتفبدهیؿًَذ.ثِػجبستدیگشثبیذچٌیيگفتکَِّیتکبلجذیثِهؼٌبیكافبتٍ
خلَكیبتیاػتکِجؼنهؼوبسیسااصغیشهتوبیضکشدٍُؿجبّتؾساثابخاَدیآؿاکبس
کٌذ.ثٌبثشایيایيكفبتثبیذثِگًَِایثبؿٌذ،کِدسػایيحفاتتاذاٍمصهابًی،دس


هی
حبلتحَلٍتکبهلًیضثبؿٌذًٍْبیتبًثِپیذایؾیكکلهٌجشؿَد.ثبتَجِثِایيتؼشیف
هؼیبسّبیاسصیبثیَّیتکبلجذیػجبستٌذاص-1توبیض/تـبثِ-2تاذاٍم/تحَلٍ-3حاذت/
ّ.نچٌیيثبیذاؿبسُکشدکِهٌظَساكلیاصَّیتکبلجذی
کثشت(هیشهقتذایی )37:1383،
هؼوبسیػٌتیدسایيًَؿتبسآىهؼٌبییاػتکِثِهفبّینٍسٍ فشٌّگیؿکلگیاشی
ّشػٌلشکبلجذیکِدسایيپظٍّؾ«ٌّذػِهقذع»ثًَِسخبفاػت،اؿبسُداسد .
 -1تعریف مفاَيم

َىر مقدسٌّ:شیًوبدیياػتکِثبصثبىکٌبیٍِاؿابسُػاخيهایگَیاذ؛صیاشاّاذف
حقیقیآىقبثلثیبىًیؼت؛چشاکِسیـٍِاكلآػاوبًیداسدٍثبصتابةػابلنهابٍساء
ؿٌبختكَستّب،یبثِثیابًیدیگاش،ثاشدسکًوابدگشایی

اػت.دسکٌّشهقذع،ثش
ًْفتِدسكَستّبهجتٌیاػت(هحوَدیٍالیبػی .)148:1388،

َىدسٍ مقدس:ثِػقیذُػیذحؼیيًلشً،قَؽٌّذػیهقذعً،شحیاصایياكال
اًذکِآًچِدسپبییيتشیيػٌَ قشاسداسدً،وابدیاػاتاصآًچاِدسثابالتشیي


ّشهؼی
ّبدسفيًـبًگشجٌجِیهْویاصاػالماػت،کِّذفآىًـابى


اػت.ایيًقؾ
ػٌ 
دادىٍاقؼیتخَدػبلنّؼتیدسهقبمتجلیاصلیخذاًٍذاػت(ًلش .)52:1375،
معماری سىتی:هؼوبسیػٌتی،ثِچْبسػبهلصهبى،هکابى،فشٌّاگٍهؼٌابییخابف
ثؼتگیداسد،اصآىجبکِایيػَاهلهتغیشًذ،ثیبىتؼشیفایکاِدسّواِیٍهاؼیتّاب
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هلااذا،یبثااذ،اهکاابىپاازیشًیؼااتٍ.یظگاایّاابیاػبػاایهؼواابسیػااٌتیػجبستٌااذاص 
-1هحلَلسٍؿیػٌتیدسًشاحیٍػابختاػات-2.داسایالگَّابییاػاتکاِ
تجلَسفشٌّگجبهؼِاػتٍدسًَلصهبىاػتوشاسیبفتٍِدػتثِدػتگـتِاػات.
 -3هؼوبسیػٌتیثباهشقذػایهاشتجيٍگًَاِایهؼوابسیثاباسصؽٍثابهؼٌبػات
(كبد،پی .)14:1388،

ؿَدٍیظگیّابییاكهکابىدس

ًَیت مكانَّ:یت،اثؼبدفوبییداسدکِػجتهی
ػولکشدٍسفتبسافشادتأثیشثگزاسد.یؼٌییاكػابختبسپیچیاذُادساکای/احؼبػایکاِ
ّب،ثبٍسّبٍگشایؾّبیسفتبسیاػتکِػالٍُثشخابًشات،ثاش


هیضثبىكفبت،اسصؽ
چبسچَةّبٍتلَساتفوبییتکیِداسدکِػجتهیؿاَدتاباًؼابىساثاِفوابّبی

(اهیيصادُ .)111:1394،
خبكیهتؼلقکٌذ 
ًَیت فرَىگییَّ:یتفشٌّگیهؼوبسیدسحقیقتثاِتجلایاسصؽّابیفشٌّگای
آلّابٍجلاَُّابی
جبهؼِدسآثبساؿبسُداسد،کًِوبیبًگشاكَل،ثبٍسّب،آسهبىّب،ایاذُ 

تحَالتفکشیجبهؼِاػت.ثِایيتشتیتٍجَُفشٌّگیهؼوابسی،هَجاذکیفیتایدس
هحیياػتکِثیبًگشٍجْیاصَّیتجبهؼٍِاجذآىفشٌّگثِػٌَاىایجابدکٌٌاذُی

(ًقیصادُ .)346:1386،
آىکبلجذخبفاػت 
ًَیت کالبدی:ایيًَعاصَّیتثیبًگشٍحذتفشهیٍؿکلیدسهؼوابسیػاٌتی
اػتکِثِتجغآىثیبًگشهؼٌبییخبفاػت .


مباوی وظری
َ -1ىدسٍ مىشاء َىر مقدس

ًیوِتجشیاذیػلاَمسیبهایٍ
ّؼتیتجشیذیٌّشاػالهی،استجبًیًضدیکیثبهبّیت 
ٌّذػیداسد.ثِػجبستدیگشٌّذػٍِسیبهیبتاصیكػَثبػشفبىًٍگاشؽاؿاشاقی

ثٍِیظُفیثبغَسثیبىٍپغاصآًْابافالًاَىپیًَاذخاَسدٍُّاَیتیػبسفبًاٍِ
یًَبًیبى 
سهضگًَِیبفتِاػت(ثلخبسیقْی.)394:1388،ػٌتفیثبغَسیکِسیـاِدسػاٌتّابی
قذیوی تشؿشّ،وچَىتوذىثبثلٌّ،ذ،هلشٍثًَِػیایاشاىداسدً،گابُخبكایثاِ

اػذادٍهؼبًیسهضیآًْبداؿتِاػتٍاصٌّذػِثِػٌَاىساّیثشایدػتیبثیثاِکوابل

ٍجذاؿذىاصػبلنهحؼَعًٍیضثیبىًوبدیيٍسهضیًظنهَجَددسػابلناػاتفبدُ
هیکٌذ.دسػٌتفکشیافالًَىٍپیشٍاًؾٌّذػٍِثِخلَفًَعًظشیآى،ساّای
ثشایًضدیكؿذىثِآىحقیقتیاػتکِدسػبلنهؼقَالتٍجَدداسد(ّبؿاوی:1391،
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هیًَیؼذٌّ«،ذػِ[]...ؿٌبػابیی آى
.)31افالًَىدسسػبلِجوَْسیدس هَسد ٌّذػِ 
ّؼتیّبیی کِ تبثغ صهبى اًاذ ٍ

ًویؿَد ًِ ٍ ،ؿٌبػبیی
ّؼتی اػت کِ ّشگضدگشگَى 
هیسًٍذٌّ،ذػِ[ً]...فغ سا ثِ ػاوت حقیقات ػاَ،
هیآیٌذ ٍ گبُ اصهیبى 
گبُ پذیذ 
هیپشٍساًذ»(حجبصی .)65:1384،
هیدّذ ٍ دس اًؼبى سٍ حکیوبًِ 

ثِػقیذًُذیوی،خذاًٍذّؼتیساثبٌّذػِآفشیذٍسجاَعٌّذػاِثاِچیؼاتیٍ
هبّیتپذیذُّبثبراتآًْبػت،ثٌبثشایيٌّذػِکیفیتیراتیاػتتابکویتایهقاذاسی.

اخَاىاللفبدسسػبلِدٍمخَیؾاصهجوَػِسػابئلٌّ،ذػاِساثاِدٍهقَلاِتقؼاین

کشدُاػتٌّ:ذػِهحؼَعٌٍّذػِهؼقَلٌّ،ذػِهحؼَعػابهلیثاشكاٌبػتٍ
آفشیٌؾػولیٌٍّذػِهؼقَلساػلتفکشٍآفشییٌاذُػلانٍّاشدٍساساّایثاشای
دسکحکوتٍجَّشًفغهیداًذٍدسجبییدیگشٌّذػِساساّیثِػاَیتقَیات
فکشٍخیبلثشایادساکجَّشًفغٍراتاؿیبءدسًظشگشفتاِاػات(ًاذیوی:1379،
ياًذیـِّبٍثبٍسّابیػشفابًیدس

ایيسٌٍّشهٌذاىهؼلوبىجْتًوَداسػبخت
.)23اص 
ٌّشػالٍُثشاػتقبدات،ػٍِػیلِاختیبسکشدُاًذ«:یکیٌّذػِ،کٍِحاذتسادسًظان

فوبییجلَُگشهیػبصدٍدیگشیٍصى،کٍِحذتسادسًظندًیَیًٍیضغیشهؼاتقین

ػبصدٍػَمسٍؿٌبییکًِؼجتآىثبؿکلّبیقبثالسؤیاتٍجاَد

دسفوبًوَداسهی
هٌلقاػتثِهَجَداتهحذٍد(».ؿکبسیًیشی)14:1385،ثِثیبىدیگاشایايًـابًگش
ػبصگبسیًقَؽٌّذػیثباًذیـِّبیاػالهیاػتکِآىساهجذّلثِیکیاصاثضاسّبی

ٌّشهٌذکشدُاػت.ثًِقلاصثَسکْبست«دساػالمّشٌّاشیػلاناػاتٍّاشػلوای
ٌّش»،ایيػخيثِپیًَذػلنٌّذػٌٍِّشاػالهیاؿبسُداسد.ػلویکِدسحقیقتثاِ
دّذکِاصاؿکبلاكلیٌّذػی،كَسًٍقؾّبییّوبٌّاگٍ

ٌّشهٌذایياهکبىساهی
صیشادسیچِایثاِهؼشفات

هَصٍىثٍِجَدآٍسدٍاهباصدیذیػویقتشٌّش،ػلناػت؛

اصهٌظشجْبىثیٌیقذػی،دسّشچیضیهؼٌابیی

ًظشیهیگـبیذ(ثَسکْبست.)35:1370،
ًْبىٍهؼتتشاػتٍهکولّشكَستخبسجیٍاقؼیتیاػتکِراتًْبًیٍدسًٍای
دّذٍجٌجِایکیفیداسد(اسدالى.)5:1380،ثذیيهؼٌایکاٌِّذػاِدس

آىساؿکلهی
ٌّشقذػیدٍثؼذکیفیٍکویداسد،ثؼذکویآىكَستٍػابختبسٌّاشیساتٌظاین
ٍثؼذکیفیآىًؼجتّبیٌّشیساثشقشاسهیػبصدکِثیبًگشًظبمجْابىّؼاتی

هیکٌذ
هبّیتًیوِتجشیذیٌّذػِ،کابهالً

تجلیساهٌظنهیکٌذ.دسحقیقت

اػتکِچشخِی
ثبػبلنهثبلکِاصیكًشفػشچـوٌِّشاػالهیٍاصًشفدیگشخَدًیاضدسهیبًاِ
ػبلنهؼقَلٍهحؼَعقشاسداسد،هٌٌجقاػت(ثلخابسیقْای.)394:1388،ثاِػجابست
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دیگشٌّشهٌذدسهحوشٌّشاػالهی،ثبصآفشیٌٌذُكَسػبلنهثبلدسدٍثؼذتجشیاذیٍ
هبدیاػت.ثؼذتجشیذیدسكَساًتضاػایًٍقاَؽٌّذػایٍثؼاذهابدیدسقبلات
هؼوبسیثٌبخَدساًـبىهیدّذ؛صیشاثٌبخَدًَػیتأٍیلًٍوابدیاصهؼٌابٍهفْاَم
ًْفتِاػت.هبّیتاًتضاػیٌّشاػالهیدسجْتاًؼکبعكَسػبلنخیبلاػتکاِثاب
هبّیتتجشیذیػلَمٌّذػٍِسیبهیبتاستجابىًبگؼؼاتٌیداسد(ثلخابسیقْای:1388،
.)393ثٌبثشایيٌّذػًِِتٌْبثبایجبدهجٌبیػلویثشایهؼوبسیٍػبیشكٌبیغهشتجيثاب
ؿٌبختیفشاّنهیکٌذ


ثشد،ثلکِصثبىاًتضاػیآىًیضهجٌبییصیجبیی

ثبالهی
آىػٌ آًْبسا
(ًجیتاٍغلَ .)188:1379،

 -2وقًش َىدسی در معماری سىتی

دسػبلنػیيٍّؼتیٌّ،ذػِاػبعّوِیپذیذُّبیًجیؼیساتـکیلهیدّذٍدسک
چٌیيػبلویثذٍىآىهحبلاػت.سٍاثيدقیاقسیبهایٌٍّذػایکبئٌابتاؿابسُثاِ
ػشؿتدقیقًٍظبمپٌْبىهبٍسایّؼتیداسد.هیبىٌّشاػالهیٍسیبهیبتدسػبختبس
ٍثٌیبىسٍاثيخیشُکٌٌذُایٍجَدداسدٍاستجبىؿگفتاًگیضهیبىاهَسػقلیٍهؼٌَی
ثبثیبىتجؼویدسهؼوبسیػٌتیساآؿکبسهیکٌذ(ًلشً.)49:1375،اش ّابًٍقاَؽ

ٌّذػیدسهؼوبسیػٌتیػالٍُثشجلتتَجِثیٌٌذُثِػاَی«هشکاض»«کاِّواِجاب
ػَثظکتیَیؼن(رّيگشایای)»،هؼٌای

ّؼتٍّیججبًیؼت،ػالٍُثشدٍسیگضیذىاص
ؿذُاًذ،اهابدسٍاقاغ
ساتذاػیهیکٌٌذ.ایيًقَؽاگشچِثشػٌَ ثیشًٍیًقؾ 

دیگشی
فػبختبسدسًٍیٍجَدجؼوبًییبهبدیثِهفَْمکلیایيکلوِاًاذ،ایايًقاَؽ

هؼشّ
ّبییهفیذهیافتذکِهؼوبسدسػیيحبلکِػابختبس


ػٌَاىکلیذیثشایدسکدػتوبیِ

ثِ
سادسثشاثشچـنًبظشهیآٍسد،ثِآًْبسجَعهیکٌاذ.ایايًقاؾّابپیبهاذ

ػبلنّؼتی
ؿَْدجْبىهثبلیتَػياّلثلیشتاػاتکاِثاِكاٌؼتگشاىآهَختٌاذکاِچگًَاِ
ًقؾّبیجْبىساثاشػاٌَ ًاش کٌٌاذ(ًلاش.)51:1375،هؼوابسیػاٌتیّواَاسُ

ؿَدکِتَاىثیبىایذُّبیاصلیساثابالگَّابییکاِ

ثِػٌَاىصثبىًوبدیٌیهحؼَةهی

اًؼبىهیتَاًذدسککٌذ،داسدٍػیٌیتًْبییایيهؼوبسیسػایذىثاِهٌلاقٍکوابل
اػت.اصآىجبییکِّذفایيهؼوبسیثِتلاشفدسآٍسدىسٍ ٍػقالاػات،لازا
ٌّذػِ،ػؼیدسًوبیؾًظبمػبلنٍجاَددساثؼابدصهیٌایاؽساداسد.ثاذیيػابىٌّاش
یذاػبػیثشایایجبداستجبىثیيهؼوبسیٍاًگبسُّابییثاَدُکاِػابصًذُدس

ٌّذػِکل
رّيداؿتِاػت(خَاسصهی .)10:1389،
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َ -3ىدسٍ مقدس ي پيًود آن با ًَیت

استجبىَّیتٍهکبىًظشیِّبٍسٍیکشدّبیهختلفیسادسحاَصُّابیهختلافػلاَم

اًؼبًیثِخَداختلبفدادُاػت.چبسچَةایيسٍیکاشددسهؼوابسیٍؿْشػابصی
ٍیظگیّبیاصهحیي»استجبىداسد.اصًظشپشٍؿٌؼکی«َّیاتهکابىٍ

ثبجٌجِّبییاص«

ّبییاصَّیتخَیؾهحؼَةهیؿَدٍّشکذامثًِاَػیتفؼایش


َّیتهکبًیثخؾ
فشداصهحیيٍهؼبًیآىثشایثیبىخَیـتياػت»؛ٍیگاشٍاٍصل«َّیاتساتجابسة
ّبٍهَقؼیتّبیخبفتؼشیفهایکٌٌاذ»؛ثاِػجابستدیگاشػولکاشد

اًؼبىدسهکبى
ایيّوبًی»ثاب
اٍلیِیهکبىایجبداحؼبػیاصٍاثؼتگیٍدلجؼتگیثِآىٍػپغاحؼبع« 
ّبتقَیتهیؿَدٍَّ،یاتهکابًیساایجابد


فوباػتکِثبخبًشات،ثبٍسّبٍاسصؽ
کٌذ.اصًظشسٍاىؿٌبػیهحیٌیَّ،یتهکبًیٍاًؼبىتأثیشاتهتقبثالثاشیکاذیگش

هی
(اهیيصادُ.)110:1394،دسایيهٌبلؼًِگابّی«پذیذاسؿٌبػابًِ»اصهؼٌابیَّیات
داسًذ 
هحیيػبختِؿذُهیخَاّذکاِ

هؼوبسیثِکبسگشفتِؿذُاػت،کِاًؼبىثٍِاػٌِی

خَدساپیذاکٌذ.دسایيهفَْمهحیيػبختِؿذًُقؾیكآیٌِساثابصیهایکٌاذکاِ
اًؼبى،ثَدىخَدسادسآىهؼٌبهیکٌذ.ثِػجبستدیگشهحایيدسكاَستیثاِ«هحایي
اجتوبػیثبهؼٌب»هجذلهیؿَدکِاهکبًبتیغٌیسادستؼییيَّیتاًؼابىاسصاًایکٌاذ
(داهیبسثًِقلاصؿَلتض.)95:1393،هؼاألِاكالیدسایايسٍؽ،هٌبلؼاِراتٍّواِی
هؼبئلهشثًَِاػتکِهٌجشثِیبفتيجَّشُثشایهؼوبسیهیؿَد(اثل .)269:1387،

هیگیاشد ٍ دس ػایي
ثًِقلاصحجیتَّ،یت ّش ؿْش دس یك اػتوشاس تبسیخی ؿکل 
ؿکلگیشی ایاي

هیػبصد .پغ اص
پَیبیی ،خَد سا دسكَس کبلجذی ٌّش ٍ هؼوبسی ًوبیبى 
هإلفِّبی هبَّی ّش ػشصهیي اػت ،خَد اثش ٌّاشی

کبلجذ کِ ثِ ٍاقغثشآهذُ اص َّیت ٍ
یب هؼوبسیاثاضاسی ثاشای اًتقابل هفابّین ،آداة ٍ جلاَُّابی فشٌّگای آى ٍ ػٌلاشی
َّیتپشداص هایؿاَد(حؼایٌیصادُهْشجاشدیٍدیگاشاى:1394،

َّیتػبص ثشای اًؼبى

ثِػجبستدیگشهٌبلؼِجَّشُهؼوبسیثِػٌَاىؿکلیاصفشٌّگً،قاؾٍیاظُای

.)127
اصایيسٍدسایيپاظٍّؾاًؼابىٍثبٍسّابیؾ کاِ ًقٌاِی

دسؿکلگیشیَّیتداسد.

هإلفِّابیتویضدٌّاذُایکاِ ثبػاث

ؿشٍع ٍ جبیی اػت کِ ثٌبیی تَػي ٍی ػبختِ ٍ
توبیض آى هؼوبسی اص اًَاع دیگش ٍ ّنتـبثِ آى ثب هَاسد خَدیّؼتٌذ،هَسد تَجِ قاشاس
گشفتِ اػت.ثِػجبستیدیگش«ٌّذػِهقذع»دستضئیٌبتیکیاصاثضاسّبیاكلیاًتقابل
ٍحفتهؼٌب،فشٌّگ،اًذیـٍِافکبسثـشیثَدٍٍُجِهویّضُیهوتبصیثشایهؼوبسی
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ّبیَّیتثخؾً،قؾقبثلتَجِایدسغٌابی

سٍدٍثِػٌَاىیکیاصهإلفِ

ثِؿوبسهی
َّیتهؼوبسیػٌتیداؿتِاػت.



(ًقیصادُ )330:1386،
ومًدار  :9ارتباط اوسان ،فزَىگ ي محیط ي وسبت آوُا با ًَیت 


ثشسػی ادثیبت هَجَد دس هَسد َّیت هکبى ًـبى دٌّاذُی ٍجاَد ًاَػی دٍتابی 
ی
هؼبًیدسًٍیٍهؼبًی ثیشًٍی دس چبسچَة هحتَایی َّیت هکبى اػت .ثاِ ػقیاذُ سص
ٍیظگیّبی دسًٍای خاَد دس حابل احاشاص

ّوضهبىثبآىکِ یك گشٍُ اص ًشیق ؿٌبخت

َّیت اػت ،دسّوبىصهبى ًیض دس حبل یبفتي استجبًؾ ثاب دیگاشاى اص ًشیاق دسیبفات
ػبهبًِای اػت کِ دس آى استجابًی ثاش

ؿجبّتّباػت؛ ثِ ثیبىدیگشَّ ،یت

تفبٍتّب ٍ

هجٌبی تـبثْبت ٍ هؼبًیاًؼجبم دٌّذُ دسًٍیٍ استجبًی ثش هجٌبی تفابٍتّاب ٍ هؼابًی
(ػلیالحؼبثیٍدیگاشاى.)52:1395،ثًِقال
ثًَِس ّوضهبى دس حبلفؼبلیت اػت 
ثیشًٍی 
دٌّذُی
ًـبى 
دٍتبییای اؿبسُ داسد کِ 

اصػلیالحؼبثی ،ساپبپَستًیض دسهَسد َّیت ثِ

اثؼبد دسًٍی ٍ ثیشًٍی َّیت اػتّ-1:ش َّیت هحیٌی یك هحتَای دسًٍی داسد کاِ
هیدّذ ٍّ-2ش َّیت داسایهشصی اػت کاِ آىسا اص
رات ٍ هبّیت خَدؽ سا ًـبى 
کٌذّ.نچٌیيداًـاپَس ایاي دٍتابیی سا تحات ػٌابٍیي 

ثیشٍى ٍ اص غیش خَدؽ جذا 
هی
هیکٌذکاَِّیات اثجابتی دس دسٍى ؿاکل
َّ-1یت اثجبتی ٍَّ-2یت القبیی هؼشفی 
ؿکلگیشی َّیت تأثیشگازاساػات(ػلایالحؼابثیٍ

گشفتِ ٍ َّیت القبیی اص ثیشٍى دس
دیگشاى .)53:1395،
ثٌبثشایيادساکَّیتهکبىثِاثؼبددسًٍیٍثیشًٍیثؼاتگیداسد.ثؼاذدسًٍاییاب
ؿبهلادساکَّیتاصًشیقتـبثِثباسصؽّبیخَیـتيخاَیؾاػاتٍ

«ایيّوبًی»
یخَداصهکبىثبَّیتٍٍیظگیّبیفکاشیٍفشٌّگایاؽاستجابى


اًؼبىثیيتجشثِ
هؼٌبداسیهییبثذ.ثِػقیذُیپشٍؿٌؼکیاًؼبىثبهکبىاصّوابىساّایاستجابىثشقاشاس
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داًذ.ثؼذدسًٍیَّیتهکبىثشاػبعفشٌّگ،ػبثقِی

هیکٌذکَِّیتؾآىساهْنهی
تبسیخی،خبًشاتجوؼیٍفشمّبیآؿٌبؿاکلهایگیاشدٍثشاػابعتجشثاِیفاشدی

ّبیاجتوبػیٍتفبػیشاجتوبػیدسکپزیشهیؿَد؛ثؼذثیشًٍایَّیات

هؼتقین،فشآیٌذ
ّب(،ثؼذؿخلیتیهکبى)ًوَدهییبثذ.ثؼاذًـابًِای

هکبىاصًشیقتوبیضثبدیگشهکبى
هکبى،هبّیتػبختهکابىٍػولکشدّابیخابفاصهْانتاشیيایايػَاهالّؼاتٌذ
ٌلشیَّیتثخؾدسهؼوبسیػاٌتی

ثِػٌَاىػ
(اهیيصادٌُّ«.)112:1394،ذػِهقذع» 
داسایدٍثؼذدسًٍیٍثیشًٍیاػتکاِدسجاِایاصیگابًگیساثابفاشد،اػتقابداتٍ
ثبٍسّبیؾثشقشاسهیکٌذٍثٍِاػٌِیٍیظگایّابیخابفكاَسیاؽدسػایيحابل
هَجتتوبیضٍتـخقایايًاَعاصهؼوابسیهایؿاَد.ثاِػجابستدیگاشدٍگاشٍُ
هإلفِّبیَّیتیساهیتَاىثشایٌّذػِهقذعثشگضیذ.دسگشٍُاٍلهإلفاِّابییکاِ
ؿبخلِّبیؿکلیٍظبّشیساًوبیبىهیػبصًذ،هثلفشمٍؿکل،صهبى،ػولکاشدٍ...
ٍگشٍُدٍمهَهَػبتیچَىًوبد،ػوجل،هؼٌی،ثابٍس،فشٌّاگ،صیجابییٍ...ساًـابى
هیدّذً.کتِهَسدتَجِآىکِایيهشاتتَّیاتاصیکاذیگشهٌفاكًیؼاتٌذٍػوَهابً
ّوپَؿبًیّبییثبیکذیگشداسًذٍثِػجبستدیگشّشکذاماصایيهشاتتثشظَْسػبیش
هشاتتَّیتیتأثیشداسًذ.اصجولِهشاتجیاصَّیتکِثشایٌّذػِهقذعهایتاَاىدس
ًظشگشفتػجبستٌذاص:الف)هإلفِّبیثیشًٍیَّیتػبصَّ-1:یتتبسیخیَّ-2یت
ػولکشدیَّ-3یتکبلجاذیة)هإلفاِّابیدسًٍایَّیاتػابصَّ-1:یاتدیٌای 
َّ-2یتهؼٌبییَّ-3یتفشٌّگیَّ-4یتاًؼبًی:ایيهشتجِاصَّیاتثاِهؼاألِ
«ایيّوبًی»اًؼبىاؿبسُداسد.ایيًَعاستجبى،ساثٌِاًؼبىٌٍّذػِهقذعدسهؼوبسی
ساثؼبىآییٌِایهتجلیهیػبصدکِاًؼبى،خَیؾ،فشٌّگٍاسصؽٍثبٍسّبیخاَدسا
ثیٌذ.خَیؾساجضئیاصآىٍآىساجضییاصخَیؾهیداًذ.دسایاي

دسآىهٌؼکغهی
هإلفِّبیدسًٍایٍثیشًٍای
ّبیٌّذػِهقذعکِثِػٌَاى 


جبهشٍستداسدثٍِیظگی
دستضئیٌبتهؼوبسیایشاًیایفبیًقؾهیکٌذ،پشداختِؿَد .

َّیتپشداص

 -3-1تبييه مفاَيم وُفتٍ در ساختار وقًش َىدسٍ مقدس

ًقَؽٌّذػیدسقیبعثبًقَؽگیبّیٍاػلیویّاب،جلاَُی

 -9تجزیدی بًدن:
کبهلًٍبثیاصاًتضاعساًـبىهیدّذکِهفبّینرٌّیٍدسًٍیساتذاػیهیکٌذٍایاي
ثِدلیلسٍیکشدقذػیآىاػتکِهبّیتیاًتضاػیاصفوبٍهکبىساثٍِجاَدآٍسدٍُ
ثیبًگشػبختبسحقیقتدسًٍیاصًشیقتجشیذگشاییاػت.ػذمثِکبسگیشیتلَیشگشی
ًجیؼی(ًقَؽاًؼبًی)دسهؼوبسیاػالهیٍکابسثشدًقاَؽاًتضاػایٌّذػایاصاثتاذا
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فَ،الؼبدُتضئیٌابتٌّذػای
ثَسکْبستدلیلتَػؼِی 

ًظشاتثؼیبسیساثشاًگیخت(،)1
ساحفتػٌبكشیهیداًذکِجبٍداًاِاًاذٍایايتَػاؼِساثاشآهاذُاصخاالءتحاشین
ایيسًٍقَؽٌّذػیثبًگشؿی
كَستگشیدساػالمًویداًذ(ثَسکْبست.)20:1370،اص 
غیشؿوبیلیاصثبصًوبییثِكَستپیکشاًؼابًیهایپشّیاضدٍاصًوابدپشداصیساصآهیاضٍ

تكثؼذیحوبیتهیکٌذ(هحوَدیٍالیبػی.)154:1388،ثاِػجابستدیگاشاػاتفبدُاص

گشیضاًِؿکلّبثیبىتلَیشی«ًبهحاذٍدی


آٍسیثِاًتضاعًجیؼت

ًقَؽٌّذػیٍسٍی
یبتَكیفًبپزیشی»خذاًٍذاػتٍػقیذُیاكَلیثِ«تَحیذ»یؼٌییکتابییهٌلاقٍ

هکبؿفِتلَیشًبپزیشیٍٍكفًبپزیشیٍدسیك

ٍحذاًیتخذاًٍذاػت،کِهَجت«
کالمػذمتٌبّی»اػت.ؿاکلّابیاًتضاػایٌّذػایٍاػاٌِایاػاتثاشایدسیبفات
ادساکًبپزیشیآًچِهحبلاػت،یؼٌیػلاَهٌلاقخذاًٍاذیکاٍِسایصهابىٍهکابى

ٍجَدداسد(ًجیاتاٍغلاَ.)106:1379،ؿاَلتضًیاضاصهؼوابسیاػاالهیتحاتػٌاَاى
«هؼوبسیکیْبًی»یبدهیکٌذ،ثِتؼجیشاٍایيفوب،هـخلبًٌّذػایاػات،اٍخلالت
ایيهؼوبسیسااًتضاػیثَدىٍپشّیضاصحوَستٌذیؼگَىهیداًذ،کاِتجلای«جْابًی
آسهبًی»اػت(ؿَلتض .)108:1388،
گبسُّبیٌّذػی«،ػیبلثَدى»ٍ«ثیکشاًگی»
 -1بيکزاوگي ي تکزارٍ:یظگیدیگشً 
ایيًقَؽاػت.ثًِقلاصهذدپَس«تکشاسهوبهیيٍكَستّبّ،وابىسفاتيثاِاكال
اػت».ثِػقیاذُاٌٍّشهٌاذدسایايهوابهیياصالگاَییاصلایًٍاِاصكاَستّابی
هحؼَعثْشُهیجَیذ ،ثًِحَیکِكاَسخیابلیاٍثاِكاَسهثابلیػابلنهلکاَت

یٌّذػیثیٌْبیتگؼتشؽپزیشً،وبدیاػتاص

ًقؾّب
هیپیًَذد(هذدپَس .)134:1384،

کثشتپبیبىًبپزیشخلقت،فاینٍجاَداػاتکاِاصاحاذكابدس

ایيهفَْمكَفیبًِ«:
هیؿَد:کثشتدسٍحذت»ً.بدساسدالىثبایيتؼجیشًقَؽٌّذػایساثاِكاَسهثابلی
تَاًذثبتأٍیلهؼٌَی،رّيطسفاًذیؾسااصظبّشًقاؾ

اصلیٍاثذیتؼجیشکشدُکِهی
ثِحقبیقساصآلَدػشفابًیدسٍجاَدآىسٌّواَىکٌاذ(()2اسدالى.)40:1380،ثٌابثشایي
حوَسایيالگَّبیهکشّسهَجتتلَسثیکشاًگیاػتٍّوایيحاغ«ثایصهابًیٍ
ثِػٌَاىهکولیثشهَجَدیتایؼتبیاهَسدًیَیدسػشاػشًقاَؽٌّذػای
ثیهکبًی» 

گبّبًِجؼتٍجَؿذُاػت .

آ
 -9يحدت وقص:هبّیتػشفبًیاؿکبلٌّذػایاًتضاػایهاذػیٍحاذتهؼٌاَی
ثیصهبىایيػٌتٌّشیاػت،دسٍاقغًقَؽٌّذػیًَػیخبفاصًش اػالیویاًاذ

کِاصثِّنثبفتِؿذىٍدسّنپیچیذىتؼذادکثیشیػاتبسٌُّذػایتـاکیلؿاذُکاِ
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اًتْبییساپذیذهیآٍسد.ایيًش ً،وبد


پیًَذدًٍقؾثغشًجٍثی

ّبیؾثِّنهی

ؿؼبع
اًگیضیاصهشتجِایاصتفکشٍهشاقجِاػتکًِیآىآدهی«ٍحذتدسکثاشتٍ


ؿگفت
کثشتدسٍحذت»سادسهییبثذ(ثَسکْبست.)20:1370،ثِثیبًیدیگشایيًقَؽثبثیبى
هفَْم«ٍحذتدسکثشتٍکثشتدسٍحذت»دسکٌبسًش ّابیاػالیویکاِظابّشی
گیبّیداسًذ،آىقذساصًجیؼتدٍسهیؿًَذ«،تبثجبتسادستغییاشًـابىدٌّاذ»ٍثاب
اثذاعفوبییهؼٌَیسجَعثِػبلنتَحیذداسًذ(هذدپَس .)135:1384،
تٌبػتکِاصاسکبىصیجبییؿٌبػیاػالهیاػتػبهلیاػاتکاِپیًَاذ

 -4تىاسب:
اسگبًیكًَسٍٍجَدساهیؼشهیػبصد.ثِثیبىدیگشاگاشتجلایساظْاَسًاَسٍجاَد

ثذاًین،تٌبػتٍیبّوبى«قذس»قبلتآىاػت،ثذیيهؼٌبکِتجلیدسًظبهیّوبٌّاگ
ٍهتٌبػتجشیبىهییبثذٍایيتٌبػتًٍظناػاتکاٍِحاذتسادساثؼابدگؼاتشدُ

ظنؿگفتاًگیضیّوضهبىدٍهؼٌابساسٍایاتهایکٌاذ:اٍل

کثشتهتجلیػبختٍِثبً
تجلیالیتٌبّیٍحذتکِدسًظنٌّذػیخَدساًوَداسهیػبصد،دقیقبًثِایيدلیلکِ

ًظنخَدٍحذتًوباػتٍدٍمتقبسىٍتٌبػتثیًظیاشیکاِکثاشتساتحَیالثاِ

ٍحذتهیکٌذ(ثلخبسیقْیً.)398:1388،قَؽٌّذػیثبتقؼینػٌ ثاِثخاؾّابی

هؼبٍیثبًظنٍتؼبدلییکؼبىثًَِسًوبدیيهشتجاِایاصٍحاذت،ػاذالتٍتؼابدل
ؿٌبػیاػالهیهحؼَةهیؿًَذ(خضایی.)5:1386،ثٌابثشایي


ّؼتٌذکِاصٍجَُصیجبیی
هفَْمٍحذتٍتجلییگبًگیدسپغًقاَؽٌّذػایثاِػٌاَاىفبکتَسّابیاػبػای
هؼوبسیؿٌبختِهیؿًَذ .

ؿکلگیشیَّیتکبلجذی

 -3-2تبييه مفًُمی بىيانَای شكلی َىدسٍ مقدس

 -9دایزٌ:الگَّبیٌّذػیثِکبسگشفتِدسٌّشػٌتیثباهاَسػقلاییابحتایٌّاش
ػقلیکِپیشًٍظابهیخبكایاػاتّ،ای استجابًیًذاسًاذٍایايالگَّاباصاكاَلی
غیشهبدیػشچـوِهیگیشًذکِخَدآفشیذُرّيخالٍ،تبثغًیشٍیتلَسٍاثتکبسٍ
اثذاعرٌّیّؼتٌذ.پبیٍِاػبعایيؿکلّبیٌّذػی«دایشُ»اػات،کاِتلاَیشیاص

کوبلٍیكکلًبهحذٍدسااسائِهیدّذکِچاَىثاِتؼابٍیتقؼاینؿاَد،ثاِچٌاذ

ىچٌذهلؼی ّابّانهوکاياػاتخاَدثاِچٌاذ

یهٌتظویهجذلهیؿَد.آ

هلؼیّب

تبسُگَىهجذلؿَدٍپیَػتِدستٌبػتّوبٌّگیگؼتشدُهایؿاًَذٍاص
هلؼیّبیػ 

دیذگبُفلؼفی،ؿیَُتٌبثقٍاًتقبلتٌبػجبتسادسیاكدایاشُهحیٌایساثاب«تَحیاذ»
ّوخَاىهی داًذکٍِحاذاًیتالْایػشچـاوًٍِقٌاِپبیابًیثاِّانسػایذىّواِ
پشاکٌذگیّبٍکثشاتدسایيكَستاػت(الؼؼیذ .)11:1377،
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تصًیز  -9وقص َىدسي دایزٌ بیاوگز مفًُم کمال در تشییىات مسجد وصیزالملک ضیزاس (وگارودٌ)


ؿٌبػیاػالهیهشثغٍهکؼتً،وبدهبدٍُحذٍدٍتجؼناًاذٍ

 -1مزبع:دس 
کیْبى
هتجؼذتشیيكَستخلقتدسصهیيًٍوبیٌذُیکویتهحؼاَةهایؿاَد،اصایايسٍ
هشثغآىساهٌبػتتشیيكَستثشایثٌبّبییکِقشاساػتهقاشثبؿاٌذ،

ایؼتبییٍثجبت
(سک:ثلخبسیقْای.)51:1386،دسثشسػیهجبًیتأٍیلیهؼوبسیاػالهیکاِ

قشاسهیدّذ
کؼجًِوبدحقیقیآىاػات ٍتٌْابػوابستیاػاتکاًِاش آىقذػایٍهؼوابساًؾ،
پیبهجشاىثشگضیذُخذایٌذکِػٌَاى«خبًِخاذا»ساداسد)3(.هشثاغثاَدىیابثاِػجابستی
کِثِػٌاَاى
چْبسگَؽثَدىکؼجِثٌیبىکبهالًقذػیٍهثبلیداؿتٍِکبهالًًجیؼیثَدُ 
ًوبدیکیْبًیدسالگَیهؼوبسیهَسداػتفبدُقشاسگیشد.هشثغکِكَستتجؼنیبفتاِ
(ثلخبسیقْی .)418:1388،

گشهیػبصد


کؼجِاػتدسچیؼتیخَدجؼوبًیتساجلَُ
 -9مىدل:هشثاغٍهکؼاتً،وابدهابدٍُحاذٍدٍتجؼانٍدایاشًُوابدکیفیات،
ثیکشاًگی،توبهیتٍکوبلاػت،اتحبدٍّوٌـیٌیهشثاغٍدایاشُ،دسًقاَؽٌّذػای
ًوَدیسٍؿيداسد،ایيّوٌـیٌیدٍؿکلهشثغٍدایشُدسفشٌّگؿشقیثاباكاٌال 
خَسدٍدسچـناًذاصاػالهیٍصثابىفبسػایثاِكاَست«هٌاذلیاب


پیًَذهی
«هبًذال»
دسآهذُاػتٍّنچٌیيدساؿؼبسًظبهیثِهؼٌابی«الیاِّابیافاالک»دسًظاش

هٌذلِ»
گشفتِؿذُاًذ(ثلخبسیقْی.)420:1388،اسدالىػقیذُداسدکِهفَْمهٌاذلثاِهثالیاب

اػوبءٍكفبتالْیسثيپیذاهیکٌذ(()4اسدالى.)27:1380،ثٌابثشایيثبیاذچٌایيثیابى
کشدکِّشآىچِدسرّيٌّشهٌذثِػٌَاىًقَؽٌّذػیثِدًیابیثیاشٍىساُهاییبثاذ،
خَدهشجؼیثیشًٍیداسدکِثِػبدگیًویتَاىثِچٌیيهحفَظبتیدػتیبفت،ثلکاِ
ًیبصثًِگشؽػویق،توشکاضٍاستجابًیدسًٍایثابیاكهشجاغکیْابًیداسد.دسٍاقاغ
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ٌّشهٌذاىػٌتیثِخلقٌّشثیصهبًیپشداختٌذکِثباثذیتپیًَذداؿاتٍثاِهَجات
ّویيپیَػتگی،اسصؽٍاػتجبسیجبٍداًِیبفتِاػت(فیشٍصاى .)175:1384،


تصًیز  -1وقص َىدسي مزبع ي َمىطیىي آن با دایزٌ (مىدل) بیاوگز تىاسبات وقًش َىدسي در
تشییىات مسجد وصیزالملک ضیزاس (وگارودٌ)


یافتٍَای تحقيق

َّیتفشٌّگیهؼوبسییکیاصًضدیكتشیيٍجََُّیتیآثبساًؼبًیثابَّیاتاًؼابى

اػتٍدسحقیقتهلٌَػبتاًؼبًیثًَِػیثَِّیتاًؼبىهشثَىهیؿًَذٍاكَالً
اصآىجْتثشایاًؼبىهْناًذکِتجلیَّیتاٍّؼتٌذَّ.یتفشٌّگیآثبساًؼابًی،

ثِ دلیلثبسهؼٌبییٍهؼٌَیخَیؾًضدیکیثیـتشیثبَّیتاًؼبىداسدٍایيًضدیکی
ثِدلیلاستجبىفشٌّگثبجْبًجیٌیاصیكػٍَثبٌّش(ثاِػٌاَاىخلاقآساءاًؼابًی)اص

جٌجِای غیشجؼوبًی اص تبسیخ
(ًقیصادُ.)346:1386،ایيًَعاصَّیت 
ػَیدیگشاػت 
ٍیظگیّبییاػت کِ ػجت توبیض یكهکبى اص هکابىّابی هـابثِ ،یاب دیگاش فوابّب

ٍ
هیؿَد ٍ تَكیفی غیشهحؼَع اص ؿخلایت ثایهبًٌاذ هکابى اػات.ثٌابثشایي َّیات

هیؿَد .ثبتَجاِ
ثبٍسّبیسفتبسی ،ؿٌبختی ٍ اسصؿی اًؼبىاػت کِ دس هکبى هٌؼکغ 
َّیتػبص

ثِػٌَاى ػبهل
ثِایي هؼٌب ٍ هفَْم َّیت،ػٌبكشیّوچَى«ٌّذػِهقذع» 
ثِػٌَاى ػٌلش کبلجذی ٍ
هیؿًَذ؛چشاکِ ػالٍُ ثش ًوبیؾ خَیؾ 
هؼوبسیػٌتی هٌش 
اسصؽّابیفشٌّگای ،اكاَل فکاشی ،خابًشُّابیجوؼای،

َّیتیظابّشی ٍ ػیٌای،
هیکٌٌذ .
ثبسصُّبی یكفشٌّگسااصًشیقهکبى القبء 
قبثلیتّبی ٌّشی ٍ ػبیش 

ثِگفتِلیٌ َّیتهفَْهیًؼجیاػتکِیكػشآىثِاًؼبىثشهایگاشددٍػاش
دیگشؽدسهحیيتؼشیفهیؿَد.ثٌبثشایيدسػیوبیهؼوبسیػٌتیّوخاَاًیفواباص
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ًشیقٌّذػِهقذعثباًؼبىهَججبتاستجبًیهؼٌبییهتٌبػاتثابآًچاِکاِاصهکابى
سٍد،هیؿَد.لزاثبًيٍهؼٌبیٌّذػاِهقاذعهایتَاًاذثاِػٌاَاىیکایاص


اًتظبسهی
ػَاهلَّیتدٌّذُفشداصًشیقهکبىایفابیًقاؾکٌاذّ.اَیتیکاِحلقاِیاتلابل

صًجیشُثبٍسٍاػتقبداػت.ثذیي هؼٌبکاِّوخاَاًیٌّذػاِهقاذعثابَّیاتاًؼابى

هَجتتذاٍماستجبىهیبىاًؼبىٍهکبىهیؿَد،هکبًیکِّاَیتؾثابَّیاتهؼٌابیی

ًَسیکِؿبخلاِّابیکبلجاذی،ػولکاشدیٍهؼٌابییٌّذػاِ


اًؼبىػبصگبساػت،ثِ
ؿَدکِثَِّیتهؼوبسیػٌتیهؼٌبهیثخـذ.ثٌابثشایي

هقذعحبهلپیبمٍهؼٌبییهی
َّیتًِتٌْبکِیككفتخبفًیؼت،ثلکِهفْاَهیثابالتشاصآىداسدکاِیابدآٍس
تجبسثیاصجٌجِّبیًوبدی،فشٌّگی،تبسیخیٍهفَْهیاػت .

ثٌبثشاثياص دیذگبُ ًَسثشگ ؿَلتضَّ،یت اثؼبدی اػت کِدس اثش استجابى ثاب هحایي،
دّذ.دسایيساػتبیکیاصساُّبیاًتقابلَّیاتاصاًؼابىثاِهحایي،

فشد ثِهحیي 
هی
حوَسثبٍسّبیًْفتِدسپغًقَؽٌّذػیدستضئیٌبتهؼوبسیاػاتکاِصهیٌاِػابص
َّیتیٍیظُثشایهؼوبسیػٌتیاصًشیاقاسائاِهفابّینٍثبٍسّابیاسصؿایاػات.دس
حقیقتحوَسهتٌَعاؿکبلٌّذػیدسهؼوبسیػٌتیثِهثبثِصثبىاػتؼبسیًٍوابدیي
ؿٌبػبًِایخبكیاصهکبىسادساختیبساًؼابى


کٌٌذکِثبثیبىهفبّین،تجشثِصیجبیی
ػولهی
اصیكػَ«ایيّوبًی»حبكلِاصایايتجشثاِثاشایاًؼابىصهیٌاِػابص

قشاسهیدٌّذ،کِ

َّیتیهؼٌبداسثشایایيهؼوبسیخَاّذثَدٍاصػَیدیگشادساکبتٍآگابّیتحات
ایهؼٌبداسٍکیفیساثشایاًؼبىپذیذهیآٍسًذ .


تأثیشایيٍجَدػیٌیٍکبلجذی،تجشثِ
ثٌبثشایيهؼوبسیػٌتیاصًشیقاؿاکبلٌّذػای،هکابىّابی قبثال تاَجْی ثاشای
ساثِػٌَاى ثبصتبثی اص تذاٍم َّیاتجلاَُگاشهایػابصًذ .دس ٍاقاغ ایاي
هؼٌیداسثَدى 

هکبىّب ّؼتٌذ کِ ثبخللت خبف خَد ،هٌجش ثِ ایجبد سٍاثاي اجتوابػی ٍ فشٌّگای،

حبفظِتبسیخی ٍ تجبسةؿخلیٍ ،اثؼتگی ػبًفی ٍ دلجؼتگی ثِ هکابى ٍ دس ًْبیات
هیؿًَذ(ًوَداس .)2
«َّیتهکبى» 

ومًدار  :1مدل مفًُمي وسبت َىدسٍ مقدس ي ًَیت مکان (وگارودٌ)




ٍیظگیّبیخبفكَسیٍهفبّینکیفیکِاصًشیقٌّذػاِهقاذعدسهؼوابسی
سػذ،ثؼتشیاصػٌبكشهؼٌبداسثٍِجاَدهایآٍسد،کاِثابگازس

ػٌتیثِهٌلِظَْسهی
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ّبیرٌّیٍخبًشُجوؼیثشایاًؼبىهیؿاَد،کاِ


صهبىٍتذاٍمآىػجتایجبدداؿتِ
تَػيآىهحیيٍهؼوبسیثبَّیتهیؿَد.اصایيسٌٍّذػِهقذعٍخلیلاِّابی
ثٍِجَدآٍسًذُآىیکیاصهلضٍهبتَّیتثخـیثِهؼوبسیػٌتیهحؼَةهیؿاًَذ؛
دسهؼوبسیػٌتیکِاًؼبىثبتجشثِیؿَْدیثِادساکیسٍؿياصًؼاجتخاَد

چشاکِ
ایاػتکًِقَؽٍفشمّابیهابدیآى


سػذ،دسایٌجبٌّذػِهقذعٍاػٌِ

ثبػبلنهی
تشیيهفبّینَّیتػبصّوچَى«تَحیاذ»ٍ


ایًوبدیيثٌیبدیي

کٌذٍثبجلَُ

تجییيهی
سا
ّبثشایاًؼبىهیآفشیٌذ(ًوَداس .)3


سادستشکیتثبػٌت
«ٍحذت»

ومًدار  :9مدل مفًُمي وسبت َىدسٍ مقدس با مؤلفٍَای ًَیتپزداس (وگارودٌ)




وتيجٍگيری

ّبییسقنهیصًذکِتٌْبدسثؼاتشثٌبّابی


ّوبىاسصؽ
َّیتفشٌّگیهؼوبسیایشاىسا
ؿًَذ؛چشاکِایيهؼوبسیثِآىدلیلؿکلگشفتِتباسصؽّابییسادس


ػٌتیادساکهی
خَیـتيثپشٍساًذٍکبلجاذیٍیاظُساثاشآىهتلاَسؿاَد.اصایايسٌٍّذػاِهقاذع
ایاصػَاهلکبلجذی،فوبیی،ػولکشدی،هؼٌبییدسدػتِثٌاذیكافبتهکابًی


هجوَػِ
اػتکِػجتػبصاستجبىایيكفبتثبَّیتیخبفٍتوبیضآىثابػابیشَّیاتّابی

ؿَد.اصایيسٍصثابىتلاَیشیًقاَؽٌّذػایتضئیٌابتدسهاتيٍصهیٌاِی

هکبًیهی
ثِكَستًوبدیيٍفشاتشاصیكًقؾصیٌتیاػت؛صیشاهؼوبسایشاًایدس
هؼوبسیػٌتی 
کٌبستضئیٌیثَدىایيًقَؽ،ثیؿكثِسٍ ایشاًیًْفتِیدسایيػٌبكشهایاًذیـاذ.
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هؼوبسایشاًی،ثبٍسّب،آسهبىّب،ػٌبكشٍهوابهیيّاَیتیخاَیؾسااصًشیاقکابسثشد
هؼشفیهیکٌذ .

ٌّذػٍِتثجیتکشدىآًْبدسصهیٌِهؼوبسی،
كَستهثبلیٌّذػِهقذعثبهؼبًیپٌْبىآىساثٌِایحقیقیٍراتایداسد،هؼابًی

پٌْبًیکِسیـِدسادساکبتفٌشیاًؼبىداسًذٍهخبًتاصًشیاقحواَسدسفوابی
هؼوبسیثِدسکیؿَْدیاصهؼبًیسهضیًبئلهیؿَدٍایيثِدلیلٍجِکیفیٌّذػاِ

هقذعاػت .
ػٌَاىیکیاصایيػٌبكشؿکلدٌّذُیهؼوابسیػاٌتیثاب


ثٌبثشایيٌّذػِهقذعثِ
گفتوبًیاػتؼالییدسجْتثِتلاَیشکـایذىسهاضٍساصّابییدسػابحتیهفْاَهی،
ثیبًگشَّیتیٍیظٍُهتوبیضثشایایيًَعهؼوبسیثاَدُاػات.ثاًِاَسیکاِثیاٌؾ،
ٌّذػِهقذعثبصتبةهییبثذ .

اًذیـِّبٍثبٍسّبثبػٌَاىَّیتدس



یادداشتَا
-1دسػبیشادیبى،خذاساثِ كَستاًؼبىٍیبهَجَددیگاش،ػابختِرّاياًؼابىهتلاَسؿاذُاػات.دس
اًذیـِیاػالهیخذاًٍذ،دسظشفاًذیـًِوی تَاىثِتلَسدسآٍسدیبًقؾصد.ایيهوٌَػیتدسًاَلتابسیخ
تلَیشگشیٍاقغگشایبًِ»دسٌّشداؿتِاػت(ؿبدقضٍیٌی .)62-63:1382،

ؿکلگیشیٌّشاػالهی،تأثیشػویقیثش«

ً«-2ش تلَسیالگَّبیٌّذػیثشػذدٍ1ثشپیذایؾآىدسجْبىکِهحلٍفاَسؿاکلّابٍالگَّابی
ٌّذػیػت،ثٌبؿذُ.ایيؿکلّب دسحاذتـاخقاػاذاداصًظاشاًؼابىػاٌتیثاِهثبثاِجٌجاِّابیاصکثاشت

آفشیذگبسًذ.ایيًش ثؼبىػذدثشپبیِیتقبسىٍتٌبػتاػت،ثشپبیِّوخَاًیدساًذاصُ،ؿاکلٍدسهَقؼیات
هحَسی)،ثخؾپزیشثٍِػایلِیتاشاصیٍاحاذیابثخاؾپازیشثاِدٍ


ًؼجیجضءّبدسکل؛تقبسىتقبثلی(یبقشیٌِ
یّوبًٌذتَػيّشیكاصدٍتشاصیقبئنثشّناصهحَسهیگزسًاذ؛تقابسىتـؼـاؼی(یابقشیٌاِهشکاضی)،


ًیوِ
یهتقبسىهتؼبٍیثٍِػیلِیّشیكاصػِیبچٌذتشاصیکاِاصهحاَسهایگزسًاذ.ثاِایاي

ثخؾپزیشثِثْشُّب

یجْبتٍثِثیکشاًگیٍثِثخؾپازیشی


اًذثِگؼتشؽدسّوِ
ًشیقایيًش ثبفشایٌذّبیکیْبًیکِهـخق
پبیبىٍاثؼتگیهییبثٌذ(».اسدالى .)40:1380،


ثی
-3کؼجٍِهحَسدٍساًیاًشافآى،خَدًَػیفوبػبصیًٍظنثخـیذىاػتکاِدسدٍػابختبسٌّذػای
هشثغیبهکؼت(خَدکؼجِ)ٍدایشُ(هحًَِایکًَِافساثِكَستدٍسیهیؼاشهایػابخت)خاَدساجلاَُ

سٍهؼوبسثبدٍؿکلٌّذػیدایشٍُهشثغسٍثِسٍػتکِاًتخبةآىتَػيحاقثاشایفوبػابصی


کٌذ،اصایي

هی
(سکً:قشُکبس .)363-367:1390،

کؼجِ،ثیتشدیذساصّبییسادسخَدداسد

هشثغصهیيقبػذُئیػتکِػبهلػقالثاش

-4اسدالىدسهَسدفلؼفِّوٌـیٌیایيدٍچٌیيؿش هیدّذ«:
آىکبسگشاػتتبآًچِساکِصهیٌیػتدسدایشُآػوبىاصًَادغبمٍثِهقبمجوغسػبًذ.هشثغ،اصجْتػکاغ

ایيتوبثل،دسحذًوبدیاصهظْشآخشیيػبلنهخلَقِ،ثِاٍلیيثبصگـتهیکٌذ؛چٌیياػاتکاِثیاتالوقاذع

ّبیثقبءٍثجبتٍ،دایشُیثْـتسٍیصهیي(ثبؽػذى)ثِؿوبسهایسٍد».


ؿَدثبكفت
آػوبًیهشثؼیفشمهی
(اسدالى .)30:1380،
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در تاسضىاتي ًَيت معماري تى ي ايزان

مىابع












اثل،کشیغ()1387؛ًَیت ي معماری،تشجوِیفش حجیت،اًتـبساتداًـگبُآصاداػالهیٍاحاذػلاَمٍ
تحقیقبت:تْشاى .
اسدالىً،بدس؛ثختیبس،اللِ()1380؛حس يحدت :سىت عزفاوي در معماری ایزاوي،تشجوِیحویذؿابّش،،
تْشاىً:ـشخبک .
هؼؼَدسجتًیاب،تْاشاى:

الؼؼیذ،ػلبم؛پبسهبى،ػبیـِ()1377؛وقصَای َىدسي در َىز اسالمي،تشجوِی
ػشٍؽ .
اهیيصادُ،ثٌْبص()1394؛ارسشَا در مىظز ضُزی،تْشاى:اًتـبساتداًـگبُتْشاى .

ثبصسگبى،ػجبعٍدیگشاى()1389؛ريشَا تحقیق در علًم رفتاری،تْشاى:آگِ .
ثلخبسیقْی،حؼي()1386؛حکمتَ ،ىز ي سیبایي،چ،2تْشاى:دفتشًـشفشٌّگاػالهی.

)1388(-------؛مباوي عزفاوي َىز ي معماری اسالمي،چ،2تْشاى:ػَسُهْش .ثَسکْبست،تیتَع()1370؛جايداوگي ي َىز،گشدآٍسًذُػیذهحوذآٍیٌی،تْشاى:ثشگ .
)1376(--------؛َىز مقدس ،تشجوِیجاللػتبسی،تْشاى:ػشٍؽ .

حجبصی،هْشداد()1384؛«ٌّذػِهقذعدسًجیؼتٍهؼوبسیایشاًی»،ديماَىامٍ بىا،ع،5ؽ،23كاق
 .17-44
حؼیٌیصادُهْشجشدی،ػؼیذُ؛هیشًظاد،ػیذػلی ()1394؛«تجییي جبیگبُ هؼاجذ جابهغ یاضددس ایجابد حاغ


هکبى ٍ َّیت ثِ فوبی کبلجذی ؿْش» ،فصلىامة مطالعات ملي ،ػبل  ،16ؽ،1كق .127-150

 خضایی،هحوذ()1386؛«اكَلٍهجبًیصیجابییؿٌبػایٌّاشایاشاى»،کتاا

مااٌ َىاز،ع،9ؽ ،109-110

كق .4-5
 خَاسصهی،پشیؼب؛افْوی،سهب()1389؛«ٌّذػِیکبسثشدیدستضئیٌبتآثابسهؼوابسیایاشاىقجالاصاػاالم»،
کتا ماٌ علًم ي فىًن،ع،4ؽ،129كق .8-13
 داهیبس،ػجبد()1393؛«ساثٌٍِجَُادساکیاًؼبىثابػَاهالَّیاتثخاؾدسهؼوابسی»،مساکه ي محایط
ريستا،جلذ،33ؽ،146كق .91-106
 ؿبدقضٍیٌی،پشیؼب()1382؛«ٍیظگی ّبیکلایٌّاشاػاالهیدسػاِؿابخٌِّاشیخَؿٌَیؼای،تازّیتٍ
ًگبسگشیثبًگبُغیتٍؿَْد»،فصلىامٍ مدرس َىز،ع،2ؽ،3كق .61-72








مااٌ

ؿکبسیًیشی،جَاد()1385؛«ػشفبىًظشیًٍقَؽٌّشّبیکبسثشدیدسهؼوبسیاػالهیایشاى»،کتا
َىز،فشٍسدیيٍاسدیجْـت،ع،4ؽ،91-92كق .8-18
ؿَلتض،کشیؼتیيًَسثشگ()1388؛ريح مکان،تشجوِیهحوذسهبؿیشاصی،تْشاىً:ـشس،دادًَ .
كبدقیپیً،بّیذ()1388؛«تأهلیدسهؼوبسیػٌتی»،وطزیٍ صفٍ،دٍسُ،18ع،18ؽ،48كق .7-16

ثِکبسگیشیسٍؽتحقیقسٍایتایدساسصیابثیَّیاتهکابى»،واماٍ
ػلیالحؼبثی،هْشاىٍدیگشاى()1395؛« 

معماری ي ضُزساسی،ثْبسٍتبثؼتبى،ع،9ؽ،16كق .51-68
فیشٍصاى،هْذی()1384؛راس ي رمش َىز دیىي،تْشاى:ػشٍؽ .
هحوَدی،اثَالفول؛الیبػی،پشیب()1388؛«سٍیکشدّبیدیٌیثٌِّشهقاذع»،وطزیٍ فلسفٍ دیاه،ع،6ؽ
،4كق .139-159
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،تْشاىً:ـشثیيالولل .

هذدپَس،هحوذ()1384؛تجلیات حکمت معىًی در َىز اسالمي
هیشهقتذایی،هْتب()1383؛«هؼیبسّبیؿٌبختٍاسصیبثیَّیتکبلجذیؿْشّب»،وطزیٍ َىزَای سیباا،ع،11
ؽ،19كق .26-17
ًجیتاٍغلَ،گلشٍ()1379؛َىدسٍ ي تشییه در معماری اسالمي،تشجوِیهْشدادقیَهیثیذٌّذی،تْشاى:سٍصًِ .
ًذیویّ،بدی()1378؛«حقیقتًقؾ»:وطزیٍ وامٍ فزَىگستان علًم،ع،9ؽ،14-15كق .19-34
ًلش،ػیذحؼیي()1375؛َىز ي معىًیت اسالمي،تشجوِیسحینقبػویبى،تْشاى:دفتشهٌبلؼبتدیٌیٌّش .
ًقشُکبس،ػجذالحویذ()1390؛مباوي وظزی معماری،تْشاى:اًتـبساتداًـگبُپیبمًَس .

ًقیصادُ،هحوذ()1386؛ادراک سیبایي ي ًَیت ضُز،اكفْبى:ػبصهبىفشٌّگیتفشیحیؿْشداسیاكفْبى .

ّبؿوی،غالهشهب()1391؛«ًظشیثِجبیگبٌُّذػًٍِقَؽٌّذػایدسآساءهتفکاشاىیًَابًیٍهؼالوبى»،
کتا ماٌ َىز،ع،14ؽ،165كق .26-31
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