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 چکیده:
 

بررسی در دوره سلجوقی می باشد. با  تأثیر هویت در طراحی معماری فضاهای قدسیبررسی از این پژوهش، هدف 

و در نهایت تأثیر آن در طراحی عناصر هویت ساز یر هویت در معماری به شناخت احکام مفهومی و عملکردی و تأث

ت، تأثیر و رابطه آن با . با بررسی و تحلیل هویشده است پرداخته در دوره سلجوقیمعماری فضاهای قدسی 

عنوان مهمترین فضاهای کاربردی فضاهای قدسی به رد. مشاهده کبه صراحت  می توانرا فضاهای قدسی معماری 
ه موجب ایجاد اندیشه فکری در انسان با محسوب می شوند ک جزئی از فرهنگ جامعهبه عنوان هر جامعه بوده و 

 ،باهویت معماریِ، هویت، فضای قدسیین پژوهش ابتدا به بررسی تعاریف در امی شود. دیدن فرم ظاهری آنها 

پرداخته می دوره سلجوقی در طراحی معماری فضاهای قدسی یر هویت سپس بررسی تأثدوره سلجوقی و  معماری

معماری می باشد که اوج پیشرفت و شکوفایی واقع همان معماری قدسی و مقدسی  شود. معماری فضای قدسی در
ده با فضا بو وابسته و مرتبطسایر هنرها طراحی همانند به وضوح مشاهده کرد. از آنجا که  فضاهااین  را می توان در

تحلیلی، با ابزار کتابخانه ای  -در این پژوهش از روش توصیفیجامعه است. هر این فضا مرتبط با فرهنگ و هویت و 

مساجد دوره جامعه آماری شامل دو نمونه از شامل مطالعات کتب، مجالت، سایت های اینترنتی استفاده شده است. 
سی مشاهده می شود که فضاهای قدسی مجموعه ای از فضاهای قدمی باشد. در نهایت با بررسی معماری سلجوقی 

دارای جایگاهی شاخص و که هنرهای گوناگون است که برای برقراری ارتباط میان اهلل و خلق پدید آمده است 

یافته های پژوهش یعنی تأثیر هویت در طراحی معماری، شناخت احکام باشد. کارکردی مؤثر در سطح جامعه می

 شناخت عناصر هویت ساز و تأثیر آن بر طراحی معماری فضاهای قدسیرد استفاده و مفهومی و عملکردی مو
 نشانگر پیوند بین طراحی و هویت جامعه می باشد.

 
 

 .با هویتقدسی، معماری  معماری فضای قدسی،هویت، معماری دوره سلجوقی، کلمات کلیدی:      
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 :مقدمه  .1

هنر قدسی، ». (01: ص 0931 ،کریچلو) است زیبایی بیان واقع در و دارد کار و سر زیبایی کلمه، با عام معنای به هنر

مکاشفه ای است از صور گوناگون هستی تا حقیقت این صور را در قالب معماری به تجسم و نمایش بگذارد و در روند این 

شد و قرب به آن یگانۀ برتر را مکاشفه، حیات فردی و جمعی انسانی را برتر آورد تا آن حد که به غربت انسان پایان بخ

دربارۀ رابطه هنر قدسی و معماری باید گفت: معماری مفهومی است که مصالح، »(. 01: ص 0931 ،رهنورد) «میسر سازد
: ص 0910، بلخاری قهی) قوام و دوام خویش را از ماده و شکل و فرم و زیبایی اش را از روح و ذوق و شهود آدمی می گیرد

09.) 

معماری ایران  هایرهتمام دو در هنر ایرانی به معنی حقیقی هنر، همیشه معماری آن بوده است. این برتریترین عالی
از نظر  ترین وجهی معماری اسالم را صادق است. شاید معماری قدیم ایران است که در شکل جدیدش به بهترین و صحیح

 (.090: ص 0933، گدار) هنری و طرز تأثیرش بر تمدن کهن ایرانی به ما می شناسد

فرهنگ بزرگترین نیاز جامعه بشری و عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم حیات جوامع بشری می باشد. امروزه مباحث حوزه 

به عنوان مهمترین عامل در توسعه اقتصادی، سیاسی و انسانی و اخالقی کشور در کانون توجه صاحبنظران،  فرهنگ
تعریف، بازیابی و تکامل همه توانایی ها، ارزشها، هویت ها، باورها،  فرهنگ بستر باز ت.اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته اس

 .(410: ص 0911، صالحی امیری) سنت ها، اسطوره ها و نمادهای بشری است هنجارها،

 به ریمعما که می شود، چرا ادراک سنتی بناهای بستر در تنها که می زند رقم ارزشهایی همان را معماری فرهنگی هویت

 سنتی معماری و نبود چنین اگر که متصور شود آنها بر کالبدی و بپروراند خویش در را ارزشها تا می گیرد شکل دلیل آن

 واجد شهرسازی، و نمی نمود. معماری خاک و مشتی خشت از بیشتر کهن ابنیه معماری می نمود، ارزش فاقد ایرانی

 ساختار بخش در هویت عنصری اساس این بر و دارد پاس خویش ندرو در را فرهنگی ارزشهای کهن تا رسالتی است

 و)حبیب  مشاهده می شود جهان معماری آثار در معماری و فرهنگ همگونی شود، چنانچه شمرده فرهنگی

 .(01: ص  1387،همکاران

ند به صورتی هویت شرط الزم زندگی اجتماعی است و بدون چارچوبی برای تعیین هویت اجتماعی ، انسان ها نمی توان

در واقع بدون هویت اجتماعی ، جامعه ای وجود نخواهد داشت .بنابراین  معنادار و پایدار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
ها ناچارند این بحران را حل کنند.  دی مختل می کند و افراد و گروهبحران هویت و معنا زندگی اجتماعی را به صورتی ج

 .(401: ص 0910، گل محمدی) راه انجام این مهم است بی گمان بازسازی هویت تنها

با توجه به بناهای ایران می توان تأثیر هویت را در معماری دوره های مختلف آن به وضوح مشاهده کرد، بر این مبنا دوره 

و زیبایی  یکی از دوره های درخشان در زمینه هنر معماری است و بناهای باقیمانده از آن عصر که از استحکامسلجوقی، 
خاصی برخوردار هستند، از مهارت و استادی هنرمندان و استادکاران و آگاهی آنان از شیوه های گوناگون معماری حکایت 

دارند. دوره سلجوقی نمایانگر نوعی از توازن و تعادل برای معماری ایرانی بود که از تجارب معماری پیشین ایران مایه می 

 (. 0939)فروزانی،رد ی آینده تثبیت کگرفت و الگوهای جدیدی هم برا
 

 بیان مسئله:. 2

قدسی یعنی  نیاز جامعه به ایجاد مکان هاییبا افزایش افراد جامعه و نیاز انسان به فضاهایی برای نیایش با پروردگار خود، 
با . روان انسان می باشدبر روح و بر فضا و در نتیجه هویت از عوامل تأثیرگذار عبادتگاه ها محسوس می باشد. بر این مبنا، 

. در تر برداشته می شودهای آینده آگاهانه و قوی گام، گذشته ها در این زمینه، عالوه بر حفظ آثار انجام پژوهش افزایش

بر این اساس  پرداخته شده است که فضاهای قدسی در دوره سلجوقیتأثیر هویت در طراحی معماری بررسی این مقاله به 
 ساخته شده در دوره سلجوقی مورد بررسی قرار می گیرد.از مساجد دو نمونه 
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 ) منبع: نگارنده(: بناهای بررسی شده1جدول شماره 

 توضیحات بنا

مسجد 
جامع 

 اصفهان

متر در شمال شرقی اصفهان و کنار میدان کهنه، بر روی ویرانه های  001در  031این مسجد به ابعاد 
ای مربوط به اواخر دوره ساسانی بر پا خرابه های ابنیه مسجد قدیمی تری ساخته شده، مسجد اولی بر

کنار مسجد شیخ لطف اهلل و مسجد امام اصفهان، عمارت عالی (. 091: ص 0919شده بود )دهباشی، 

 قاپو و میدان نقش جهان است.

مسجد 

جامع 

 اردستان

 تانی )شیوهمسجد شبس به ، تبدیل آتشکده گنبدیقرن سوم ه. ق -0ساخت و تکمیل در سه دوره: 

از شبستان گنبدی به ، تبدیل چهارم ه. ق قرن سوم و -4است.  شیوه رازی فعلی به خراسانی(، گنبد

قرن ششم ه. ق در عهد سلجوقیان مسجد تقریباً ویران و به صورت چهار  -9، دننمسجدی کوشک ما
 .است ایوانی در شیوه رازی بنا شده

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق:. 3
افزایش نیاز به فضاهای قدسی و به طبع آن اهمیت فضاهای قدسی در جامعه می شود. بر این  وجبمافزایش جمعیت 

انسان با نگاه به . مشاهده نمودبیشتر را  باشدی اهمیت و نیاز به شناخت هویت که تأثیرگذار بر معماری ماساس می توان 

بنا و انسان را بر این مبنا تأثیر متقابل هویت، ن بنا و اند ارتباط تنگاتنگ بیعناصر تاثیرگذار هویت جامعه ی خویش می تو

فضاهای قدسی  بدون شده و معماری  به وضوح مشاهده کرد. در غیر اینصورت معماری جامعه دچارگسیختگی فرهنگی
 .هویت می شود

 

 هدف تحقیق:. 4

 .دوره سلجوقیشناخت عناصر هویت ساز و تأثیر آن بر طراحی معماری فضاهای قدسی  -
 

 سوال تحقیق:. 5
 چگونه می باشد؟دوره سلجوقی تأثیر عناصر هویت ساز بر طراحی معماری فضاهای قدسی  -

 

 روش تحقیق:. 6
 -استفاده از روشهای توصیفی نظر پژوهش هدف موردوش اصلی برای پیشبرد و رسیدن به با توجه به محتوای تحقیق، ر

جامعه آماری شامل دو نمونه از می باشد.  مجالت، سایت های اینترنتی با ابزار کتابخانه ای شامل مطالعات کتب،تحلیلی، 

 ایران می باشد.ساخته شده در دوره سلجوقی  فضاهای قدسی
 

 تعاریف:. 7
، معماری و باهویت معماریِفضای قدسی، بررسی دیدگاه های مختلف واژه های هویت،  ابتدا به تعریف ودر این تحقیق 

در جدول دوره ی سلجوقی اشاره شده  در طراحی معماری فضاهای قدسیتأثیر هویت  معماری دوره سلجوقی و سپس

  پرداخته می شود. 0شماره 
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 هویت:. 7-2

 گویند؛ هویت شود، معتبر و لحاظ تشخیص با ماهیت هرگاه است. یعنی شده تعریف جزئیه حقیقت به هویت فلسفه، در

منظور از  (.0911 ،معین) است بالعرض گاه و بالذات گاه . هویتاست تشخیص مراد و است خارجی به معنی وجود هویت

آیات و سنت های رایج تاریخی نیست، بلکه هویت بازگشت به آن اشارت هاست که از نظر ادیان الهی بازگشت به »هویت 

ت یکی از . در حقیقت هویت می تواند بر مکان، محیط تأثیرگذار باشد بر این اساس هوی(0: ص 0931ندیمی،) «حق است
 شاخصه های تأثیرگذار بر معماری می باشد.

 

 )منبع: نگارنده(.برخی از دیدگاه ها در مورد هویت، هویت مکان، هویت محیط : 2جدول شماره

 نظریه نظریه پرداز

جهانشاه 

 پاکزاد

د های ذهنی فرارتباط کامل با اندوختهکه  گذاری یا تعیین کیفیتدر واقع نوعی ارزشرا  تشخیص هویت

هویت فضا نه  های فرهنگی و اجتماعی آنان دارد.و گروه، از تجربیات مستقیم یا فرهنگ، سنت و زمینه

دستیابی به هویت فضای شهری را با صفاتی نظیر  و نه نوآوری محض است. معنای تکراری و سنتی بودن

ط الزم برای هویت مراوده اجتماعی و فضایی را به عنوان شر. داندممکن می خوانایی و تعلق راحتی،
 .(0939)صالحی،  معرفی کرده است

ایرج 
 کالنتری

سپس بار فرهنگی اثر و تعلق آن به یک نهضت فکری و  معماری در اثر معماری، ابتدا انعکاس شخصیت
های دراز مدت نظام و اجرایی در جهت  ای خاص، چنین هویتی ممکن است از طریق سیاستجامعه

 بخشی در فرآیندی تاریخی به دست آید در جهت دستیابی به الگوهای هویتتحلیل آثار متنوع معماری 

 .)همان(

هادی 

 میرمیران

ای که ریشه در اند، اندیشههمه آثار بزرگ معماری بر اساس اندیشه مدون و روشن شکل گرفته

درک شود. قومی مشخص می بینی، اسطوره و سنت و عادت دارد و باعث تعلق معماری به تمدن وجهان

ای برای زمینه هویت به عنوان پیش. انجامداندیشه نهفته در پس هر اثر معماری به درک هویت می
 .)همان( معماری امروز ایران می تواند جایگاه ما را در بستر معماری امروز جهان مشخص کند

علی اکبر 
 صارمی

تاریخ گرایی همسان می داند و  را با هویتمی داند.  هویت به عنوان مظهر تناقضات در معماری ایرانی
خواند او برخی از آثار معماری معاصر ایران را تالش برای خلق هر دو را محصول تفکر پست مدرنیسم می

 )همان(. نوعی هویت معمارانه تلفیقی می داند

سید حسین 
 نصر

: صص 0911شود )نصر،  می اطالق انسان سرمدی و ازلی آسمانی، الهی، خاستگاه به  قدسی هویت
 قامت در که وجودی است الوهیت و خلیفه اللهی جاودانگی، نوعی متضمن  قدسی (. هویت410-411

 آسمانی سرشت و الهی فطرت بر وفق عمل موجودی، چنین رسالت .است شده هستی ی روانه انسان،

 (.0939است )صالحی، 

عبدالحمید 

 نقره کار

 

و باطنی است و این دو جنبه را تنها از نظر ذهنی  کالبدی یا ظاهری ی هویت در معنای کلی، دو جنبه

این دو جنبه را تنها از نظر ذهنی می توان از هم جدا کرد. جنبه ی کالبدی  می توان از هم جدا کرد.

بیشتر جنبه ی حیوانی انسان و ویژگی های کمی و کیفی آن را در بر می گیرد؛ اما هویت انسانی چیزی 
ارد که در آغاز بالقوه است و به تدریج بخش اصلی هویت را در برمی گیرد؛ فراتر از کالبد و ظاهر هم د

درعین حال شکی نیست که شکل نهایی هویت در رفتار انسانی، زاییده و برگرفته از تلفیق این دو جنبه 

  .(0: ص 0931 نقره کار، ) «است

اری و بینشی افراد را شکل و فرمی چیزی جز تجلی این باور ماورایی که ماهیت رفت، هویت معنویعلی 



 

 

 
wwwCAUP.ir         5 

زیستن، مردن و تمامی اعمالشان از آن یگانه آفریدگاری است که بازگشت همه  خدایی می دهد، نیست. شریعتی
خالف طبیعت، استعداد این را دارد که صفات  بر» به سوی اوست. آدمی چنان مقام و منزلتی دارد که

 «تکامل پیدا کند و با خوی خدا خوی بگیرد برجسته خداوند را در وجود خود بکارد، پرورش دهد،

انسان، آهنگی است  درباره رابطه انسان و هویت معنوی، باید توجه داشت که .(41: ص 0913شریعتی، )

  (.01: ص )همان که خدا سروده است

مهدی اختر 

 کاوان

ریشه دار  و درونی انسجام تر عام معنای به گاه و دیگر مکاتب از جدایی و تمایز معنای به گاه را هویت

 رویکرد و تاریخی و شناسانه جامعه منظری اول تعریف .اند تعریف کرده عمق با سطح ارتباط و بودن

 را هویت بحث امروزه ما نوگرای معماران و روشنفکران از دارد. بسیاری عرفانی و فلسفی منظری دوم

 ضروری ما کشور برای ند. آنچهدان می سودمند غیر و اساس ایران، بحثی بی مثل کشوری القل برای

 حتی و شده دیدگاه اثبات این است. شکست جهانی تمدن سطح به خود رساندن و بیشتر شناخت است

 در چه و معماری ساحت در چه هم، آنجا در و شده اساسی تغییرات دچار مورد این در هم غرب در

 (.94: ص 0911کاوان،  اختر) باشد می برخوردار باالیی بسیار جایگاه از بحث هویت تفکر، ساحت

 

 معماری: .7-2

دانش و هنر طراحی و احداث (. 40010: ص 0939، دهخدا) معمار یعنی بسیار عمارت کننده و این صیغه مبالغه است
ساختمان، یکی از شاخه های مهندسی که موضوع آن طراحی و احداث ساختمان است. سبک و روش طراحی و ساخت 

 (. 409: ص 0911قیومی بید هندی،  و بهشتیمی باشد ) اربناها، عمل و شغل معم

 

 : برخی دیدگاه ها درباره معماری )مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.3جدول شماره 

 دیدگاه نظریه پرداز

سانتیاگو 

 کاالتراوا

 آنها در کنار زبان هندسه مانند زبان سازه اهمیت دارد. هندسه شالوده و مبنای ادراک معماری است.

 (.0939)صالحی،  هستند خواص مصالح و عالم طبیعت، برای من سرچشمه های زاینده و مهم الهام

معماری به عنوان خلقتی هنری برای برآوردن یک نیاز نیست بلکه آفریدن نیاز است. معماری  لویی کان
 متناسب با عملکردهای خاص انسانی. معماری سازندگی ذهنی است نا ضاهاییف شناسایی همگن

 )همان(. فضاهاست

ند و تا زمانی که عضوی از اجتماع ک که زندگی بشری را احاطه می معماری شامل تمام محیط فیزیکی ویلیام موریس

از مجموعه تغییرات و تبدیالت  یرا معماری عبارتد، زاز معماری خارج ش توان نمی ،بودنمتمدن 

شده است و تنها صحراهای دست نخورده مثبتی که هماهنگ با احتیاجات بشر روی سطح زمین ایجاد 

 )همان(. از آن مستثنی هستند

تحت تأثیر اندیشه لویی کان که هویت معماری را  در رسیدن به وحدانیت وجودی، معماری و تالش اردالن نادر

ملموس دانسته، هدف از معماری را سیر از جسم به روح  ساختن پلی بین عناصر ملموس و عناصر نا
 ان(.)هم داند می

سید هادی 
 انمیرمیر

به  ه روح آن در تاریخ ما ثبت بوده و نبایدک شود توجه به معماری از توجه به میراث معماری ناشی می
در برگیرنده صفاتی از معماری است که روح معماری ایرانی از آنها این میراث  بی اعتنا بود، این میراث

 ن(.)هما انباشته بود و امروزه نیز قابل پیروی است

فرهنگ جامعه دانست و از جمله تخصص ه معماری تنها هنری است که می توان آن را بازتاب گستردحسین سلطان 
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 )همان(. که از دانش ها، فنون و هنرهای گوناگون ترکیب شده است هایی زاده

سانی، اقتصاد و ... ان نیروی مصالح و فنون، عملکرد، اقلیم، معماری به عواملی مانند گیری شکل روند داراب دیبا

 و شکل اقلیمی، -محیطی فیزیکی، مادی، عوامل تأثیرگذاری گذارند. در کنار  تأثیر می نهایی بر کالبد
 برخوردار جامعه یک های ارزش و ها آرمان ازکلیه باید هنری، و فرهنگی، تمثیلی بعد در بنا فضای

 (.013 : ص0931دیبا، باشد )
 

 باهویت: . معماری7-3ِ
 چهار سنتی به معماری کوتاه، بندی جمع یک است. دریا معماری بومی  معماری سنتی برای دیگری مترادف طالحاص این

استعداد و خالقیت  از ایده هایی است که که تبلورمعماری سنتی . دارد بستگی  خاص معناییو  فرهنگ ، مکان، زمان عامل
 .(0939)صالحی،  آدم هایی آگاه سرچشمه گرفته است

ۀ رابطه هنر قدسی و معماری باید گفت: معماری مفهومی است که مصالح، قوام و دوام خویش را از ماده و شکل و فرم دربار

 (. 09ص  ،0930)بلخاری قهی،  و زیبایی اش را از روح و ذوق و شهود آدمی می گیرد

 هنر  خصوصیات تمام تقریباَ و داد جای خود در را اسالمهویتی  خصوصیات که است اسالمی هنرهای   از یکی معماری

 در دلیل همین  به. باشد جاودان نیز او عبادت محل باید پس است جاوید خود خداوند. دارد همراه  به خود با را دینی

 در . آراستند می هنرها  زیباترین به را مساجد معماری بنای و است شده دادهر اهمیت بسیا مساجد معماری به اسالم

 (. 0913د)اعوانی، ستنه اسالمیهنرهای  از ای جلوه مساجد واقع
 

 معماری دوره سلجوقی:. 7-4 

 لحاظ از. رودمی بشمار مادی کالبد در هنری حقیقت یک ظهور جلوه های بزرگترین از یکی عماری در جهان اسالمم
طرف مسلمانان مورد  خود را با مفاهیم اسالمی سازگار نموده، از توانست که آیدمی بشمار هنری اولین معماری تاریخی

در تاریخ معماری جهان قابل بازشناسی  معماری های استقبال قرار گیرد. معماری اسالمی بعنوان یکی از موفق ترین شیوه

یوستاری ارزشمند و پویا را در بناهای اسالمی باز شناسی کرد که موجب شده تمامی توان پی است. در یک نگاه جامع نگر م
 (. 11- 13: صص 0919محمدی نژاد،) آنها در قالبی واحد با عنوان معماری اسالمی در کنار یکدیگر قرار گیرند

با آمدن سالجقه به ایران تحولی در هنر این دوره ی ایران رخ می باشد. معماری دوره سلجوقی متعلق به دوره بعد اسالم 

درخشان »ی  توان دوره داد، زیرا وحدت سیاسی باعث شکوفایی علوم دینی و فنون شد. به همین دلیل، این عصر را می

معماری به عوامل و عناصری . شکوفا شد و به درجه ی کمال رسید دانست. زیرا در این دوره هنر معماری« معماری ایران
که بتوان با آنها به ساختمان مسجد بزرگی که دارای حیاط مرکزی و چهار ایوان باشد، دست یافت و از تلفیق دو عامل، 

 )حاتم(. بددار چهار طاقی، مسجد بزرگ ایرانی به وجود آمدحیاط چهار ایوانی و تاالر مربع گن

 د:توان به دو گروه عمده تقسیم کربطور کلی بناهای دوره اسالمی را می
 .هاا، تکایا، و مصلیه ها، مدارس، حسینیه مساجد، آرامگاه: شامل، الف( بناهای مذهبی

 .ها و آب انبارهاها، بازارها، قلعهپلها، کاخها، کاروانسراها، حمام :ب( بناهای غیرمذهبی. شامل

فضای تازه به  ود و گاهی نیزش از فضاهای گوناگون تشکیل می و چه غیرمذهبی هر بنای دوره اسالمی چه بنای مذهبی

صورت الحاقی به بناهای دیگر اضافه شود؛ مثالً مناره یا منار در مسجد و مدرسه که جزیی از بناست و به طور مجزا هم 
ی به کار رفته مصالحی که در ایجاد بناهای دوره اسالم. است مناره، سردابه، پله، بادگیر. این عناصر شامل: دکاربرد دار

 *. شیشه، چوب، سنگ، خشت، کاشی، گچ، آجرمی باشد. مانند:  متنوع

                                                 
*  -http://www.bayragh.ir/modules/smartsection/print.php?itemid=269 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.bayragh.ir/modules/smartsection/print.php?itemid=269
http://www.bayragh.ir/modules/smartsection/print.php?itemid=269
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 . فضای قدسی:7-5

در رابطه با آن وجود ندارد. مفهومی که کاربردهای فراوانی در علوم مختلف  فضا مفهومی است که هنوز هم اجماع مشخصی

. (30: ص 0911 انی مسعود،ب) از فیزیک و ریاضیات گرفته تا انسانشناسی، روانشناسی و جامعه شناسی و البته معماری دارد

و  ها جاری بودیایش، در زندگی انسانگرفتند و نهای خود در نظر می ها از ابتدا مکانی را برای نیایش در معماری انسان
 نیازمند خودخالق  با ارتباط برای فطریکه به طور  موجودی انسان. همیشه در فکر ساختن مکانی برای عبادت بوده است

 دین. سازد ممکن را الیزالهستی  به آن اتصال و روح عروج ی تجربه که معنوی ایه ویژگیتمام  دارای که است مکانی

فراهم آورده از اهمیت  را امکان این که مکانیو  بوده قائل عبادت اجتماعی ی جنبه برایاهمیت را  ینبیشتر اسالم
ه این مهمترین و بهترین مکان ها ب اسالمیکه در شهرهای  دارند واالیی جایگاه مساجد بنابراینست. ا برخورداربسزایی 

  .(0939)صالحی، کاربری اختصاص داده می شود 

 

 : برخی دیدگاه ها درباره مکان قدسی، فضای قدسی، مسجد )مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.4جدول شماره 

 دیدگاه نظریه پرداز

امر قدسی را صرفاً نباید در تجربه های مخصوص به مواجه با خداوند جستجو کرد. جلوه ی امر قدسی  میرچا الیاده

در فرهنگ های ابتدایی و آسیایی به وفور نهفته  تقریباً در نماد پردازی ها و شعائر هر فرهنگی مخصوصاً
و نمایان است. امر قدسی در اماکن مقدس مانند معابد، حرم ها، مساجد، کلیساها و حتی به نحوه 

وفق احساس محور جهانی یعنی جهت یابی و رویکرد به کانون  محدود در مسکن سازی های موقت بر

نون، مشاغل و صنایع و... فبسیاری از  (.04-09صص  :0931، الیاده) جهان قدسی راستین مجسم است

: 0934، الیاده) منشاء قدسی دارند و در طول زمان واجد معنا و ارزش معنوی قدسی و عبادی بوده اند
  (.09ص 

 جوئل
 بررتون

در اماکن مقدس اغلب نمادهایی وجود دارد که نشانگر ارتباط مردم با الوهیت و امر قدسی است. به 
 ... از این دست نمادها هستند. ال مناره ها، ستون ها، گنبد ها،کاشی کاری ها،آینه کاری ها وعنوان مث

تمسک به نماد های خدا یا خدایان است یک مکان مقدس می تواند شامل تصاویر و شمایلی از خدایان 

د در اشیاء یا باشد که بر حضور آنان داللت دارد. اما اسالم در این میان به شدت در برابر تمکن خداون

 (. 044-041: صص 0933، بررتون) نمادهای محسوس الوهیت مقاومت می کند

پژمان 

 شقاقی

اولین مسجدی که توسط پیامبر اسالم بر پا شد بنایی بسیار ساده بود با دیوارهایی از خشت خام که بر 

عاری از  این بناشدند.  به محیط بیرونی مرتبط می  شالوده ای سنگی قرار داشتند و با سه ورودی
 هرگونه تزئینات، الگوی اولیه ای شد برای مساجدی که بعدها در سراسر کشورهای اسالمی ساخته شدند

 (. مسجد: مکان مقدس مسلمانان می باشد.011-013: صص 0910 شقاقی،)

محمود 

حسین 

 الحریری

صطالح به مکانی گفته مأخوذ است، و در ا« سجد»گاه، در لغت از ریشه معنای سجده واژه مسجد، به

 شود که در ملکیت کسی نباشد و تنها برای اهلل باشد و به نماز و عبادت مسلمانان اختصاص داده شودمی

 ق(. 0091 الحریری،)

 

 . جمع بندی تعاریف و دیدگاه ها:7-6
 .پرداخته می شودتعاریف و دیدگاه ها قبل از بررسی پروژه ها در این قسمت به جمع بندی 
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افراد و گروه ها همواره با توسل به اجزاء و عناصر فرهنگی گوناگون است. مهمترین و غنی ترین منبع هویت فرهنگ  -

از جمله تخصص دانست  معماری تنها هنری است که می توان آن را بازتاب گستردۀ فرهنگ جامعه. هویت می یابند
 . (0939صالحی،) هایی است که از دانش ها، فنون و هنرهای گوناگون ترکیب شده است

هویت فرهنگی به معنای جهان بینی، ایدئولوژی، اعتقادات، ارزش ها، تصورات، هنجارها، اسطوره ها، خرافه ها،  -

تصورات، آیین ها، آداب و رسوم، سنن، نمادها، دانش ها، چیره دستی ها، فن آوری ها و ...  افسانه ها، انگاره ها،

 .(14: ص 0911، دهشیری) ریخی هر ملت استخاطرات و حافظه های جمعی و نقاط عطف تا

میراث  سنّتها و آیینها، نژاد و قومیّت، حکومت و دولت، زبان، دین و مذهب، سرزمین و قلمرو، عناصر تشکیل دهنده -

می آثار معماری تالش برای خلق نوعی هویت معمارانه  "است که می توان نتیجه گرفت:  ... اسطوره ها و فکری،

ظهور هویت در معماری را به اقتباس سمبلیک از گذشته مصور کرده  ها هنری است که می توانمعماری تنباشد. 
 ."است

 .خاص را از عوامل تأثیرگذار نام برد معنایی فرهنگ،  در معماری با هویت می توان آیتم های زمان، مکان،  -

 

 . بررسی بناها:8
 مورد بررسی قرار می گیرد. خل کشوردادوره سلجوقی  در این قسمت از تحقیق دو نمونه از مساجد

 

 مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.) : بررسی مسجد جامع اصفهان5جدول شماره 

 .که به مسجد جامع عتیق هم شهرت دارد جمعهمسجد جامع یا  نام پروژه:

عالم مثال ظاهر تصور بهشت در معماری ابعاد مختلف را به صورت نماد و استعاره به واسطه، و مدد کشف و شهود در 

آبی الجوردی و فیروزه ای بیش از سایر رنگ ها  که تزیین در مسجد یکی از بسترهای آن بوده است. نموده است
 (.00: ص 0931 احمدی ملکی،) استفاده شده است. این رنگ ها را رنگ های عالم مثال و حکمت علویه دانسته اند

 کنار و ترکیب هم که ایجاد یک فضای پاک و مقدس می کند. رنگ های سفید، سیاه، آبی، زرد، آبی الجوردی در

 الملک، حیاط چهار ایوانی و شبستان های گرد آن، مدرسه مظفری، محرابهای متعدد.الملک، گنبد تاج گنبد نظام: شامل
  (. 0934محراب الجایتو تزئین گچبری با گل و بته و شکل های هندسی )پیرنیا،  -

ایوان شمالی( جنس سنگ پارسی، کتیبه بدنه به زبان های فارسی و عربی و خطّ ثلث، با متن: سنگاب ایوان درویش ) -

 و صل علی زین العباد علی و الباقر محمد و الصادق جعفر و الکاظم موسی و الرضا علی و التقی محمد و النقی.... ...
نگ چهارگوش، روی لبه آن پنج جامگاه ای از سسنگاب ایوان صاحب )ایوان جنوبی( سنگابی ساده در میان حوضچه -

دار کوچک، و در قسمت های کنگرهخطّ ثلث و نقشبا  00  است. سطح خارجی سنگاب در باال شامل کتیبه صلوات بر

دار بزرگ است. کتیبه ی بدنه: وقف شرعی نمود توفیق... استاد امین ولد اسمعیل... فی های کنگرهپایین سنگاب، نقش

0014. 
 (.0934کوچک: یکی در کنار حوض میان حیاط مسجد، و دیگری در برابر ایوان استاد )ایوان غربی( )پیرنیا، دو سنگاب -

یر
صاو

ت
 

    



 

 

 
wwwCAUP.ir         9 

 
 

  

مفاهیم 

بدست 

 آمده

سلسله مراتب و تداوم و بازتاب نور در مصالح و ، یرون، تداوم، یکپارچه، سبکی و نورانیتارتباط درون و ب

توجه به ، تعامل مکمل میان معماری و طبیعت ،اندازبندی چشمسامان. پذیری فضایینقوش، انعطاف

و  موزون ترکیبی متعادل، تنوع، مفاهیم و مضامین قدسی چون وحدت، نظم، الگوهای رفتاری و فضایی
 .تمرکز گرایی،سادگی و خلوص فضایی، ابداع و نوآوری، هماهنگ

 

 مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.) : بررسی مسجد جامع اردستان6جدول شماره 

 مسجد جامع اردستان نام پروژه:

ند، این و شبستان گنبدی را تبدیل به نمازخانۀ مسجد کردی چهار ایوان به صورت مسجدلیه او دمسج ق،.ه 119سال 

زمان در عصر سلجوقی  این بنا(. 40: 0911شهبازی، د )های بناهای جدید پوشاندننظیر کاشی کاشیهایی شبستان را با
به  مساجد ایرانی از(. 013ص : 0911 گدار،) راب کرده انددلیل خویران شده یا به همین  ای قدیمیبناست و  ملکشاه

ص : 0911 گدار،) کنداز دیگر بناها بوده است معرفی می ه از سه طرف باز و جداک صورت کوشک گنبدی یا چهار طاقی

011.) 

 در کنار و ترکیب هم که ایجاد یک فضای پاک و مقدس می کند. آبی، زرد، سبزرنگ های آبی، فیروزه ای، 

 آجری. سکوی و دو تزیینی قاب آجری، دو ستون ، دولچکی، دونیمطاق نمای محرابی شکل ، های متعددورودی: شامل

 صفه روی ساختمان مربعی شکل گنبد. گنبد خانه ایوان و( دارای صفه جنوبی) صفه صاحب الزمان -0: ایوان یا صفه  0

 و متعلق گنبد دوره سلجوقی زیر کاری جرو آ بندی می شود. طاقضلعی تبدیل  01ضلعی و 1ها به توسط گوشوارهکه 

ایوان  -4. اطراف  خط ثلث در طاقهای قوسی و به زیبا هایکتیبه مسجد خانه است. گنبد ق. ه پنجم قرن اواخر به
در قرن ( یا صفه امیر صفه امام حسین و)ایوان شرقی -9شد.  کمیلتشاه طهماسب صفوی ( زمان صفه صفا) شمالی

 روی دری که یک لنگه از آن موجود است این شعر زیبا حک شده بر احداث و م میر محمد سعیدیازدهم ه. ق به اهتما

صفه امام حسن مجتبی و یا ) ایوان غربی -0 ساخت رکن این مسجد به صفا.................. جمله الملک آن سعید لقات: اس

 بسته نقش زیبائی طرز به قرآنی وآیات هانقاشی ایوان این سقف ، درای به خط نستعلیق وجود داردکتیبه( حکیم الملک
 .دارد قرار ایمناره آن باالی و در

یر
صاو

ت
 

 
  

 

 
 

 
 

مفاهی
م 

سلسله مراتب و تداوم و بازتاب نور در مصالح و ، ارتباط درون و بیرون، تداوم، یکپارچه، سبکی و نورانیت
توجه به الگوهای ، تعامل مکمل میان معماری و طبیعت ،اندازچشمبندی سامان. پذیری فضایینقوش، انعطاف

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masjed-e-Jameh-Isfahan-Mehrab.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masjed-e-Jameh-Isfahan-Mehrab.jpg?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
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بدست 
 آمده

ابداع ، ترکیبی متعادل موزون و هماهنگ، تنوع، مفاهیم و مضامین قدسی چون وحدت، نظم، رفتاری و فضایی
از نمایی ، دورپویاییع و عین تنودل، در قالب فرمی متعا. تمرکز گرایی،سادگی و خلوص فضایی، و نوآوری

 گیاهی. و سلیمی ، اهندسی بیعتطیی با آواهم  به تصویر بکشاند.دی را عتقای و ان فکرمبانی متق

 

الدین رازی در دانند. نجمرنگ ها از ساحت قدسی هنر دارای مراتبی هستند که آنها را نماد مراتب وجود در عالم می

داند. با زیاد شدن نور روح و کم شدن س میمرصادالعباد مقام نفس را دارای نور ارزق، حاصل ترکیب نور روح با ظلمت نف

آید؛ پایان یافتن ظلمت نفس نور سفید و شود؛ با غلبه کردن نور روح، نور زرد پدید میظلمت نفس، نور سرخ مشاهده می
حاصل آمیخته شدن نور روح با صفای دل نور سبز است و آخرین مرحله و با صاف شدن کامل دل، نوری چون نور خورشید 

 .(04، 0911 ،)کامل نیا گرددن مینمایا

آیینه کاری و بهره گیری از موزائیک ها یا رنگ درخشنده طالیی و فیروزه ای برای گنبدها و تزئین مقرنس ها و نقوش، »

بیانی از قاعدۀ جلوه گری نور است. و این کار چونان کیمیاگری کردن است که معمار در آن سنگ را همچون نور جلوه گر 
 (.430: ص 0933)مدنی پور،  «از دل سنگ که تاریک و سرد است، تأللو و درخششی پدید می آورد می سازد و

 های مختلف است، مثل سفید و سیاه و زرد و قرمز و ممکن است مراد ازها در رنگامت مراد از اختالف الوان، اختالف»

 (.013: ص 01تفسیر المیزان، ج  )طباطبایی، «ها تفاوت هر فردی با دیگر افراد، به حسب رنگ پوستش باشد تفاوت رنگ
میاندو رودی نشات گرفته است  -هنر ایران، ریشه در عرفان شیعی دارد و کامالً از هنر اسالمی عربی،که از هنر بیزانس

و زیبای خداوند "جمال"متفاوت است. رنگها یکدست، کالم خدا بر یکدستی رنگ تکیه شده اشت. رنگهای ناب، جلوه های 

)آیت اللهی،  ت. برای هنرمند اسالمی، زیبا و زیبایی آفرینی عبادت است زیرا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارداس

0910.) 
گر همه عالم است، جهان بدون نور حضرت حق، مفهوم و نور در قرآن کریم مظهر مبدأ هستی و آفریدگار جهان و هدایت

کنند. نور سبب جدایی انواع و تمیز پیدا نمی گردند و تشخیص ویکدیگر جدا نمیو اشیاء متعدد و گوناگون از  معنا ندارد

 (.0939)صالحی،  اجناس از یکدیگر است
شیخ اشراق خداوند را نوراالنوار می خواند و معتقد است که آسمان و زمین از نور خداوند بوجود آمده و موجودات به نسبت 

قد است که نور در مرتبه ی حس و ماده ضعیف تر از نور در مراتب عالی تر است، قرب به نور از وجود بهره مندند. او معت

شفاف تری حاصل می شود. پس تجرد از ماده به  یعنی هر قدر به منبع نور و حضرت نوراالنوار نزدیک تر، نور خالص تر و

از » سایه های نور است. وجود ومعنای وجود و عروج به سمت منبع وجود و نور هستی و دوری گزیدن از نازل ترین درجه 
این منظر نور به عنوان مظهر و نماد وجود در فضای معماری اسالمی تلقی می شود. آیینه کاری و بهره گیری از موزائیک 

ها یا رنگ درخشنده طالیی و فیروزه ای برای گنبدها و تزئین مقرنس ها و نقوش، بیانی از قاعدۀ جلوه گری نور است. و 

ان کیمیاگری کردن است که معمار در آن سنگ را همچون نور جلوه گر می سازد و از دل سنگ که تاریک و این کار چون
 (.430: ص 0933 مدنی پور،) «سرد است، تأللو و درخششی پدید می آورد

 

 با توجه به تعاریف، دیدگاه ها و بناهای بررسی شده می توان به مفاهیم زیر اشاره کرد:
 .فرهنگ مردم با مطابق، و فرهنگیتوجه به مسائل دینی  -

دعوت کنندگی و ، سیر توالی عناصر و فضاها، و برابری اصل تنوع، اتحاداستفاده از مفاهیمی مانند: وحدت،  -

 توجه به هنر و فرهنگ.، هویت شهر و همبستگی اجتماعیاستفاده از انعطاف پذیری، 

 ایوان.و حیاط ، فاطرا طبیعتهمخوانی با محیط و رنگ، ، نور، آباستفاده از   -

 .شیشه، چوب، سنگ، خشت، کاشی، گچ، آجری مانند: مصالح ،رفته کار به احجام خلوصو  حجم افقیاستفاده از  -

http://arel.ir/fa/News-Category-441.html
http://arel.ir/fa/News-Category-441.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
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 اصول معماری ایران. استفاده از -

 ، گنبد، محراب، مناره، ایوان.شبستان، دارای چهار ایوانیاستفاده از پالن  -

 با نقوش اسلیمی گیاهی و یا هندسی. یچین گرهو  آجر چینی، کاشیکاری، گچبریدارای تزیینات  -

 .نقوش هندسىخط کوفی،  قوش تزئینی تلفیقی ازنها با  کتیبهدارای  -

 کاشی. و آجر ، تلفیقمصالح آجر و گچ استفاده از  -

 

 نتیجه گیری:. 9
معماری با توجه به اینکه فضاهای قدسی به عنوان یکی از مهمترین فضاهای مورد استفاده در جامعه اسالمی می باشد. 

این  معماری را می توان دراشد که اوج پیشرفت و شکوفایی می بواقع همان معماری قدسی و مقدسی  فضای قدسی در

این فضا مرتبط با با فضا بوده و  وابسته و مرتبطسایر هنرها طراحی همانند از آنجا که . فضاهای به وضوح مشاهده کرد
که می باشد  عوامل تأثیرگذار بر هویت مختلف که ازفراوانی فرهنگ کشورهای با توجه به جامعه است. هر فرهنگ و هویت 

و آئینی را حفظ کرده و به ایجاد وحدت و معنویت در  مفاهیم فرهنگی، دهندهاجزای تشکیل درستو ترکیب  تلفیقبا 

 ی می باشد که شکل دیگرتعیین کننده بهم پیوسته است که هر کدام  فضای بیرون و درون معماری انجامد.معماری می

فضاهای قدسی بر این اساس شود. دیده می مساجد  وحدت که در بافت قسمت عمده ای از زیبایی، آرامش و احساس
دارای جایگاهی شاخص مجموعه ای از هنرهای گوناگون است که برای برقراری ارتباط میان اهلل و خلق پدید آمده است که 

لکردی مورد احکام مفهومی و عمو شناخت  یافته های پژوهشبا توجه به باشد. و کارکردی مؤثر در سطح جامعه می

نشانگر پیوند بین طراحی و هویت جامعه می که  استفاده و عناصر هویت ساز و تأثیر آن بر طراحی معماری فضاهای قدسی

تأثیر متقابل هویت، ، ارتباط تنگاتنگ بین بنا و انسان با نگاه به عناصر تاثیرگذار هویت جامعه ی خویشبر این اساس  باشد.
فضاهای شده و معماری  اهده کرد. در غیر اینصورت معماری جامعه دچارگسیختگی فرهنگیبنا و انسان را به وضوح مش

 .قدسی  بدون هویت می شود

 

 :منابع. 11

. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، مبانی هنرهای تجسمی. 0910اهلل. الهی، حبیبآیت 

 انتشارات سمت.

مقاله وجوه افتراق و اشتراک در مبانی زیباشناسی و سبکها، ارزشها، در هنر ایرانی (. -آیت الهی، حبیب اهلل.)
مجموعه مقاالت: سایه طوبی اولین مجموعه مقاالت در ساالنه نقش جهان اسالم موزه  اسالمی و در  هنر معاصر غرب.

 . 01هنرهای معاصر تهران، صفحه 

  .اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان. عماری مسجدمجموعه مقاالت همایش م. 0931. احمدی ملکی، رحمان

، صفحه 04  شماره ساختمان، و معماری فصلنامه«. معاصر ی اندیشه و معماری در بحران». 0911مهدی.  کاوان، اختر

94. 

 .کروس انتشارات ، تهران:اعوانى غالمرضا ی ترجمه. معنوى هنر و حکمت مقاالت مجموعه. 0913. غالمرضا، اعوانى

 .م4113  ق./0091عمار،  عمان: دار .أحکام المساجد فی اإلسالمق. 0091. محمود حسین الحریری،

 مترجم جالل ستاری.  تهران، انتشارات سروش.. رساله ای در تاریخ ادیان. 0934الیاده،  میرچا. 

 مترجم نصراهلل زنگوئی.  تهران: انتشارات سروش.  مقدس و نامقدس.. 0931الیاده، میرچا. 

 .خاک: انتشارات تهرانی. پست مدرنیته و معمار. 0911ر. ود، امیانی مسعب
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، صص 0933شماره اول، بهار نشریه نامه فرهنگ، مترجم مجید محمدی.  مقاله فضای مقدس.. 0933بررتون، جوئل. 

041-044. 

وزه هنری سوره سازمان تبلیغات اسالمی، ح. تهران: «بانی عرفانی هنر و معماری اسالمیم». 0910. حسن، بلخاری قهی

 .مهر

. فرهنگستان فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارسی. 0911بهشتی، سید محمد و قیومی بید هندی، مهرداد. 

 هنر.

 نشر معمار.  .شناسی معماری ایرانی سبک. 0919، محمد کریم. یرنیاپ

 نشر معمار.  .شناسی معماری ایرانی سبک. 0934، محمد کریم. یرنیاپ

 ، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.معماری اسالمی ایران در دوره سلجوقیان . 0931معلی. حاتم، غال

 ، تهران: دانشگاه هنر )جهاد دانشگاهی(معماری اسالمی ایران در دورۀ سلجوقی. 0933حاتم، غالمعلی. 

 هویت هویت یا عتاب شهر هویت )کالبد شهر و کالبد گفتمان در تبعی پرسمان». 0913همکاران.  و حبیب، فرح

 ،3 شماره دوم، سال شهر، نشریه هویت«. )شهر؟ کالبد تابع

 . تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.جلد پنجم لغتنامه دهخدا. 0939دهخدا علی اکبر، 

 ، چاپ اول. مرکز اسناد انقالب اسالمی: تهران. «درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی». 0911. محمدرضا، دهشیری

شماره  اول، فرهنگ، سال و معماری فصلنامه«.  ایران معماری بنیادی مفاهیم از برداشت و الهام». 0931داراب.  ا،دیب

 .013، صفحه 0

 .سمتانتشارات  تهران:. «حکمت هنر اسالمی». 0931، زهرا. رهنورد

 .4ی، جلد . دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعت«تاریخ و شناخت ادیان». 0913شریعتی، علی. 

 . تهران: انتشارات قصیده سرا.کالبد خدایان : تجلی امر قدسی در معماری اقوام گوناگون. 0910شقاقی، پژمان. 

ها و دستاوردهای معماری و تزیینی آثار مهم و برجستة ساختمانی و ویژگی. 0910. بازی شیران، دکتر حبیبشه

 .. دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیلتمدّن اسالمی ایران در دورۀ سلجوقیان و ایلخانیان

:  40) 1، 0931مجله آبادی، تابستان . 41جای پای معماری جدید ایرانی در آتلیه های دهه . 0931صارمی، علی اکبر. 

)10-10.   
. اولین کنگره بین المللی اسالم نید یقدس یفضاها یمعمار یدر طراح تیهو ریتأث. 0939صالحی، پروانه و دیگران. 

 .0939ای جدید معماری و شهرسازی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دی ماه افق ه

اولین کنگره بین المللی افق . اسالم نید یقدس یدر فضاها یداخل  یطراح یبررس. 0939صالحی، پروانه و دیگران. 

 . 0939های جدید معماری و شهرسازی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دی ماه 

 .انتشارات ققنوس: تهران. «مفاهیم و نظریه های فرهنگی». 0911 ، سیدرضا.صالحی امیری

. ترجمه ی موسوی همدانی، سید محمد باقر، دفتر انتشارات جامعه تفسیر المیزان. 0930طباطبایی، سید محمد حسین. 

 .01، ج 0930ی مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 

 کز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ اول.، تهران: مرسلجوقیان از آغاز تا فرجام. 0939فروزانی، س. 

 .01-01، صفحات 10، شماره مجله آبادی. رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری. 0911کامل نیا، حامد. 

سید حسن آذرکار، چاپ اول ی . ترجمه «تحلیل مضامین جهان شناختی نقوش اسالمی». 0931کریچلو، کیت. 

 لسفه ایران.، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و ف0931
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. آثار ایران، ترجمه ابوالحسن یادداشتهایی پیرامون کتیبه های موجود بر مناره های اصفهان. 0911گدار، آندره. 

 سروقد مقدم، مشهد: آستان قدس رضوی.

 ی بهروز حبیبی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.. ترجمههنر ایران. 0933گدار، آندره.  

 .تهران: نشر نی. «جهانی شدن، فرهنگ، هویّت». 0910.احمد، گل محمدی

، 19، پاییز 03. نشریه علمی، پژوهشی دانشکده هنرهای زیبا، شماره . حکمت معماری اسالمی0919محمدی نژاد، م. 

 .11- 13ص

، تهران: فرهاد مرتضایی. مترجم نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی طراحی فضای شهری:. 0933.مدنی پور، علی

 .ت پردازش و برنامه ریزی شهریشرک

 .0911. تهران: نشر سرایش چاپ چهارم، فرهنگ فارسی معین. 0911معین، محمد. 

، تهران: سازمان میراث 4دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، جلد «. حقیقت نقش». 0931ندیمی، هادی. 

 فرهنگی کشور.

 .سهروردی نشر: تهران رحمتی، انشاءاهلل ی هترجم. «معنویت و معرفت». 0911نصر، سید حسین. 

 .وزارت مسکن و شهرسازی: تهران. درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی. 0931 نقره کار، عبدالحمید.

 سایت های اینترنتی:

http://www.bayragh.ir/modules/smartsection/print.php?itemid=269 
www.google.com 

http://ammi.ir. 

http://www.bayragh.ir/modules/smartsection/print.php?itemid=269
http://www.google.com/
http://ammi.ir/

