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 چکیده

 یم نیهمچن. باشد یمشموالت م یریقرارگ یبرا یمحمل تیهو گرید یانیبه ب .دانست طیفرهنگ در مح یتوان تجل یرا م تیهو

جامعه  کی یخیاست که در بستر تار ای دهیپد تیهو .کرد ادیاجتماع  کیها به شامل شدن در  دهیورود پد هیتوان از آن به عنوان ال

درک  یبرا .کندیم کپارچهی جامعه را تاًیو نها تیو رفتار فرد را هدا شودیم یدر فرد درون تیحس هو نیا با گذر زمان. ردیگ یشکل م

 یساز معمار تیحاکم بر آ نها عناصر هو دیحکمت و عقا افتیو در رانیا یاصول بناهای سنت یتوان با بررس یم یرانیا یمعمار تیهو

 ییدرونگرا ارش،ین ،یهودگیاز ب زیپره، یشامل پنج اصل مردم وار یرانیا یمعمار ی هایژگیو  ایرنیطبق نظر دکتر پ. افتیرا در یسنت

 یو سردرگم یفیتکلدچار بال یو فرهنگ یتیما از لحاظ هو .قابل مشاهده است یبه نوع یسنت یاست که در همه بناها یو خودبسندگ

بودند  یمعمار ینوع یگذشتگان ما دارا .میا افتهیدست ن تیهو یاز مفهوم واقع یکه هنوز به درک درست لیدل نیبه ا دیشا م،یهست

هرگاه برای بررسی هویت آثار معماری در کنار توقع در برداشتن میراث محیطی . پرداخت یم تیکه معمار حول آن به کار و خالق

حتی  توانیمازیم و آن گاه می فرهنگی، موضوع کارکرد آنها را نیز مد نظر قرار دهیم، بهتر خواهیم توانست به ارزیابی مسئله بپرد

 .آثاری را با هویت بیابیم که مستقل از میراث محیطی و فرهنگی مکان آن آثار باشد

 هویت ، معماری ، فرهنگ، ایرانی: کلیدی واژگان
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 مقدمه-1

چیستی خود در برابر طبیعت و ماورای زمان که انسان احساس کرد باید به کیستی و  نآ.ای به بلندای تاریخ دارد سابقه  هویت  ای به نام مقوله

زیرا مکانها از انسان معنا می گیرند و انسان نیز مجموعه ای از  هویت را می توان تجلی فرهنگ در محیط دانست .هویت متولد شد طبیعت پاسخ گوید،

و محیط می توان مشاهده نمود که همان هویت باورها و اندیشه ها است که فرهنگ او را شکل می دهد و نمود و تجلی از فرهنگ انسان را در مکان 

 (2938کابلی،. )اوست

 

 هویت-2

 معنای لغوی-2-1

د ر فرهنگ معین (. 93312993دهخدا،)هویت در فرهنگ دهخدا عبارت است از تشخیص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است

یعنی آنچه باعث (. 188212922معین،)آنچه موجب شناسایی شخص می شود-9هستی ، وجود -8ذات باری تعالی -12 هویت اینگونه بیان شده است

میر ) و یک غیر و گونه شناسایی معنا پیدا نمی کند از این رو هویت در خالء مطرح نمی گردد الزاماً یک خود وجود دارد. تمایز  فرد از دیگری شود

هویت در لغت به .هویت شیء یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری وی باشددر فرهنگ عمید هویت یعنی (. 9812929مقتدایی به نقل از کاردان،

آکسفورد از هویت به عنوان کیستی و چیستی شخص یاد می (. 233212999عمید،)معنای شخصیت، ذات ، هستی و وجود و منسوب به هو می باشد

 (Oxford,8002).کند

 ممکن را موجودات همه که مالصدرا .آورد برمی را هستی و وجود معنی لذا .شود اطالق می خداوند مطلق ذات به هویت ایران، عرفانی ادبیات در

 هویت الحکم، فصوص مقدمه در قیصری داوود.است دانسته ممکنات ی دایره به رسان فیض معنای به و ساریه هویت را هویت داند، می نسبی و الوجود

 (22112921سجادی،) گویند تشخّص، هویت اعتبار به و گویند؛ حقیقت تحقق، اعتبار به است آن به شیئ شیئیت را آنچه :کند می تعریف چنین را

 

 هویت از دیدگاه صاحبنظران-2-2

 از فرد شناسایی عامل هویت  (.2212922قطبی،)است شدن شناخته عامل و شناسنامه که داند می شدن حال در روند یک را هویت هال استورات

 یا چیزی با خود ساختن مرتبط و افراد و اشیا بندی طبقه هویت :است معتقد جنکز چارلز .آید می حساب به ها گروه سایر از گروه اشیاءو از شیء افراد،

 ورود الیه عنوان به آن از توان می همچنین .باشد می مشموالت قرارگیری برای محملی هویت دیگر بیانی به (.22-18 2923تاجیک،.)کسی دیگر است

 (288-1229 2923مهدوی نژاد،) .کرد یاد اجتماع یک در شدن شامل به ها پدیده

 یا و بنا شهر، انسان، هر روح و حیات اصلی مبنای که هایی داند، کیفیت می بناها در نام بی های کیفیت کالبدی تجسم را ،هویتالکساندر کریستوفر

 که است و بزرگی کوچک تفاوتهای همان هویت که است معتقد بور والتر(. 31212922الکساندر،)گذاشت  آنها بر نامی توان نمی اما هستند، بکر طبیعت

 .آورد می بوجود را محیط حس دلبستگی ، کالن .آورد می بوجود را محیط دلبستگی وحس شود می محیط خوانایی و مکان یک باعث بازشناخت

 از شهری طهایمحی تشابه و یکنواختی از پرهیز و محیط هر فردی شخصیت به توجه را هویت او .دارد تاکید محیطها سایر با محیط هر تفاوت براهمیت

است  دیگر عنصر عنصری از و تشخیص تمیز قابلیت هویت راپاپورت نظر زا.کند می تعریف محیط هر خاص های ویژگی آوردن جلوه در به طریق

 (2212922قطبی،)
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 و هدایت را فرد رفتار میشود و درونی فرد در هویت حس این زمان گذر با .میگیرد شکل جامعه یک تاریخی بستر در که است پدیدهای هویت

 را جامعه و فرد روانی و رفتاری نیازهای تا نماید -می جستجو را کالبدی جامعه، سطح در شده ایجاد رفتاری وحدت .میکند یکپارچه را جامعه نهایتا

 با اسالمی شهر .مییابد اجرا قابلیت خود خاص کالبد در که مینماید را طلب خاص رفتاری خود، خاص ایدئولوژی طرح با نیز اسالمی شهر .نماید برطرف

 عمده کننده مشخص عبارت این .میشود منتشر خود پهنه در محالت شکلگیری با و مییابد بازار توسعه محوریت با میگیرد، شکل مسجد مرکزیت

یگانگی  تا است داشته برپا را عناصر این شد وارد آن در اسالم که هرجایی در و میباشد ملی حتی و منطقهای و محلی در سطح اسالمی شهر فعالیتهای

از همه  شیکه ب یزیچ نیب نیدر ا ندیب یشولتز ساختن را تنها در اشغال فضا نم (12-192  2932زنگانه،) . بکشد رخ به سرزمین آن عرصه در را خود

 نیزم نیخاص ب یبه صورت ارتباط عتیطب یشکل و فضا. بافت سازه و آسمان است ن،یزم نیب قیعم یارتباط یروح مکان و برقرار یدارد افشا تیاهم

 شیوه زندگی یعنی و است زندگی ظرف معماری که فرض این شمردن صحیح با ( .23-118 2922شولتز،)بخشد  یم تیمکان قطع تیو آسمان، به هو

 دوما جامعه است، بر حاکم ی ارزشها بیانگر اوال :که است هویتی دارای معماری نتیجه در .است برخاسته جامعه فرهنگ از که ارتباط انسانها و زیست

 هویت برای هنرمند گاه(1993 2929طیبی،.) است آن پدیدآورنده فرهنگی هویت عوامل بیانگر سوما .دارد تمایل نها آ به جامعه که است ارزشهایی مبین

 اثر هویت تعیین و هنر تاریخ تحلیل برای آغاز در که سبک مفهوم گسترش، این با .می برد بهره گذشته اصیل الگوهای از خود، هنری اثر به بخشیدن

 ایرانی معماری در امروزه که شیوه ایست این (1891 2922رحیم زاده،.) میگیرد  عهده بر هنری اثر آفرینش در فعال نقشی بود، شده گرفته کار به هنری

 ایجاد برای روش این آیا که این اما می نامیم، گذشته الگوهای تکرار شیوه را آن ما و می رود کار به بسیار هویت با اصطالح به معماری ساختن برای
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 مردم .نمادهاست از استفاده دارد کاربرد معماری اثر هویت سازی در که دیگری شیوه .نمی گنجد نوشتار این در خیر است یا مناسب باهویت معماری

 بیانگر اسالمی-ایرانی هویت (112 2922مهدوی پور،.) دارند هویت سازی گاه ی سمبلها و نمادها خود، تاریخ و گذشته به توجه با فرهنگی هر

 .شود متجلی نیز شهرسازی و معماری عرصه بخصوص زندگی، شئونات تمام در باید که موضوعی .است سرزمین این ومشخصات فرهنگی خصوصیات

 و معماری در هویت با معماری سوی به حرکت در کوشش .است ایران معاصر معماری در اهمیت پر بسیار موضوعی باهویت، معماری به دستیابی

 تزیینی معماری در (28812929مهدوی نژاد،) .است ایشان مادی نیازهای تمامی کنار در ها، انسان معنوی نیازهای به پاسخی ایران، معاصر شهرسازی

 و می رساند ظهور به بنا در را جامعه آرمانهای تزیینات این با معمار .است جامعه مردم عقاید از برگرفته ارزش جمله از بسیاری ارزشهای دارای نقش هر

 و ایران سنتی بناهای اصول بررسی با توان می ایرانی معماری هویت درک برای( 1212923بمانیان،) .معماری می رسد  در هویت سازی از گونه ای به

 اصل پنج شامل ایرانی معماری ی ویژگیها  پیرنیا دکتر نظر طبق .دریافت را سنتی معماری ساز هویت عناصر نها آ بر حاکم عقاید و حکمت دریافت

 خودبسندگی و نگرایی درو نیارش، بیهودگی، از پرهیز ،)است معماری در روانشناسانه عوامل از نمودی است ...و تناسبات به توجه شامل که( واری مردم

 (1212923بمانیان،) .است مشاهده قابل نوعی به سنتی ی بناها همه در که است
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کرده و  ینیب شیرا پ نیساکن یانسان یازهاین م،یچون فرهنگ و اقل ییبه مولفه ها هیبا تک یمتماد انیدر طول سال یرانیا - یاسالم لیاص یمعمار

 یمعمار رد یو اندرون یرونیب یفضا یریتوان به شکل گ ینمونه م یبراخود قرار داده است، یفضا ها یریشکل گ هیآنها را دستما یبه شکل هنرمندانه ا

 .شکل گرفته اند یفرهنگ یازهاین یفضاها جهت رفع برخ نگونهیرسد ا یاشاره داشت به نظر م یرانیا یخانه ها لیاص

هویت دست نیافته  ما از لحاظ هویتی و فرهنگی دچار بال تکلیفی و سردرگمی هستیم، شاید به این دلیل که هنوز به درک درستی از مفهوم واقعی

هم اکنون بخشی از هویت فرهنگی  و یا به عبارتی آن را از یاد برده ایم، چرا که پیشینیان ما به این مسئله واقف بودند و آثاری به جا گذاشته اند که ایم

هرگاه برای بررسی هویت آثار معماری در کنار . و خالقیت می پرداختگذشتگان ما دارای نوعی معماری بودند که معمار حول آن به کار . ما را می سازند

توانست به ارزیابی مسئله بپردازیم و آن گاه می  توقع در برداشتن میراث محیطی فرهنگی، موضوع کارکرد آنها را نیز مد نظر قرار دهیم، بهتر خواهیم

از این رو عوامل دیگری نیز باید در تکوین هویت  .توانیم حتی آثاری را با هویت بیابیم که مستقل از میراث محیطی و فرهنگی مکان آن آثار باشد

این عوامل همان هایی هستند که تمام آثار واالی . معماری مداخله داشته باشد تا فقدان چنان مهمی نتواند مهر بی هویتی بر موجودیت اثر معماری زند

ی که با گذشته پیوند دارند و چه آنهایی که فن آوری را همچون نمودی معماری چه آنها که از پیشینیان بر جای مانده و چه آنها که معاصرند و چه آنهای

 (128 2922،یقطب. )زیبایی، دانش، اصالت طرح، جوهر طرح1 از دنیای امروز و فردا ارائه می کنند به یک اندازه از آنها برخوردارند و عبارت اند از

 

 نتیجه گیری-5

مجموعه  کی زیمالک تما توان یرا م تیّهو رو، نیا از. دانند یآنها م تیّآنها را هو یهست نییاصطالح تب و موجودات و به ها دهیپد ا،یاش تیماه نییتع

و در  میبنگر یفرهنگ تیماه ۀدیبا د رانیا نیسرزم یخیاگر به حوادث تار. کند یها دانست که موجبات بقا و تداوم آنها را فراهم م مجموعه گریدر برابر د

 یتیهمواره در بستر هو ایکه گو میشو یمواجه م رانشهریبا عنوان ا یبه مفهوم م،یباش رانیا تیها به دنبال درک هو ها و سلسله و نسل ها بیراز و نشپس ف

 یفیبازتعر ای فیتعر ۀبه بعد به سمت ارائ طهو از زمان مشرو دیقرون جد یاعتبار یمبان ریتحت تأث یتیّهو نیچن. وجود داشته است نیسرزم نیمردمان ا

 یاسیدولت و ملّت در مفهوم س لیتشک یالزم را برا یها نهیزم ،یپهلو ۀسلسل شیدایرفت، اما تا زمان پ شیپ یملّ تیّدر پرتو هو شیخو شتنیاز خو

 .اوردیدست ن به

در  .ارشین-1 یخودبسندگ-3 یمردم وار-9 یهودگیاز ب زیپره-8 ییدرونگرا-12اصل مشاهده کرد 1 نیرا در ا یرانیا یمعمار توانیم یبه طور کل

بناهای  طراحی حال حاضر معماری ایران دارای سبک التقاطی است و هویت ایرانی اسالمی خود را حفظ نکرده است و  در نتیجه این معضل را در

این نکته هم قابل ذکر است که جرقه هایی از هویت ایرانی در بناهای فرهنگی در معماری معاصر خورده است مانند .  فرهنگی کامالً مشهود است

 .فرهنگسرای نیاوران و چند اثر دیگر که با تاثی از معماری اصیل ایرانی طراحی گردیده است

 

 نمونه موردی تحلیل شده-6

 :مجموعه فرهنگ سرای نیاوران-6-1

http://ahoopa.blogfa.com/post-33.aspx
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مجموعه فرهنگ سرای نیاوران با طراحی مهندس کامران دیبا، در همسایگی کاخ نیاوران در خیابان پاسداران، به عنوان نخستین فرهنگ سرای 

هزار مترمربع است که  220مجموعه نیاوران مساحت . به اتمام رسید 2919شمسی شروع و در سال  2911ساخت این بنا در تاریخ . ایران احداث شد

به عنوان دانشکده هنر و زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت نموده و در  2923تا  2993این مکان از سال .هزار متر مربع می باشد 20زیربنای ساختمان ها 

 .با عنوان رسمی فرهنگسرا شروع به کار کرد 2923سال 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسپکتیو  1 8تصویر                               پالن معرفی فضاهای طبقه همکف  21تصویر 

  فرهنگسرای نیاوران

 

 

 1بررسی از نظر اقلیم  -2

اقلیم به علت وجود بادهای این می باشد در اقلیم در موقعیت معتدل کوهستانی فرهنگسرای نیاوران به لحاظ

گر چه .طرف صورت می گیرد 3نورگیری این بنا از . فرهنگسرا به صورت شرق و غرب طراحی شده استشمال معماری 

ساختمان نیاوران به صورت قسمتهای مجزا طراحی شده و بعد در کنار هم قرار گرفته اما با بداعت های خاص طراح 

لی مجموعه به علت آنکه در اختیار قسمت شما .ارتباطی صحیح و جستجوگر میان دو ساختمان بوجود آید ، توانستند

 .موسسه تحقیقات ریاضی و فیزیک قرار گرفته غیر قابل بازدید می باشد
 

 حیاط مرکزی فرهنگ سرای نیاوران 91تصویر 

 

ساختمان فعلی فرهنگ سرای نیاوران در بخش جنوب غربی 

حیاط نظام یافته اند که  می باشد که بر گرد  بستر واقع شده و ترکیبی از اجزای مختلف

حجم کلی بنا . آورده است مانندی را بوجود  "U"قرارگیری مجموعه بدین نحو، تقریبا شکل 

دارای ارتفاعی تقریبا  با ارتفاع حدود دو طبقه دیده می شود و تمامی اجزای مجموعه 

 .یکسان هستند

 وعهموقعیت فعلی فرهنگ سرای نیاوران در مجم 31تصویر

 

 

 

این سر در به عنوان . سر در ورودی این بنا، به صورت متقارن است1ورودی  -8

سر در فوق برگرفته . پیش ورودی برای دسترسی به درب اصلی فرهنگسرا می باشد

 . از ساختار فضای هشتی در معماری سنتی می باشد

 

 سر در ورودی فرهنگ سرای نیاوران11تصویر 
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سمت راست درب ورودی نگهبانی قرار گرفته و دسترسی به ساختمان های اصلی از طریق 

وجود دو عامل بعدی، سکوها و شمشاد ها در دو طرف پله ها، عمل . پله ها صورت می گیرد

 . هدایت مخاطب به ساختمان اصلی را به عهده دارد

 ورودی فرهنگ سرای نیاوران پلکان  91تصویر 

 

 

 

ه حیاط مرکزی مخاطب مقید برای ورود ب

به گذشتن از زیر قالب سنتی که به شکل سر 

حیاط مرکزی یکی . در ورودی است می باشد

این قسمت دارای . استفاده شده است دیگر از نمودهای سنتی است که در این بنا 

دو آبنما و دو باغچه می باشد و تمامی دربهای  .ساختمان به این سمت باز می شود

 در ورودی به حیاط مرکزیسر 21تصویر 
 

 

 

 1حیاط مرکزی  -9

این قسمت دارای دو آب . یکی دیگر از نمودهای سنتی است که در این بنا استفاده شده است

 .ساختمان به سمت حیای مرکزی باز می شود و تمامی دربهای مختلف می باشد نما و دو باغچه

 حیاط مرکزی 21تصویر 

 

 1 در حیاط مرکزی دو ساختمان مشاهده می شود 

 1طبقه می باشد 8که شامل ( 2ساختمان شماره ) سمت چپ 

 .طبقه اول سالن آمفی تئاتر که بعنوان سالن سینما از آن استفاده می شود

 سن اصلی-9ها   خروجی -8پذیرش -2.فی تئاتر شامل سه قسمت اصلی استسالن آم1 آمفی تئاتر 

زیرا افرادی که می خواهند به بیرون از آمفی تئاتر بروند ابتدا به .یک ورودی یا سراسرست که یک حسن برای آن تلقی می گردد این مکان دارای

 .یک هال انتظار وارد شده و سپس به محیط بیرون هدایت می شوند 

تاق برای برق اضطراری و ترانسفورماتور در زیر آریتوریم اتاق پروژکتور سالن مجهز به دیوارها و سقفهای مقاوم در برابر آتش سوزی می باشد و یک ا

 . دو برابر عرض است واز شیب طبیعی زمین برای شیب آمفی تئاتر استفاده شده است  "طول سن آمفی تئاتر تقریبا.طراحی شده است

 .رسدی نگارخانه و بخش اداری می بوسیله چند پله به طرف در ورود( 8ساختمان شماره ) اتاق رئیس و معاونین سمت راست 1 طبقه دوم 

 
   نماهای داخلی از حیاط مرکزی 31تصویر 
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 نگارخانه   -3

قبل از ورود به .از حیاط مرکزی بوسیله چند پله به طرف در ورودی نگارخانه هدایت می شویم

برای ورود به . کتابخانه راه داردنگارخانه یک هشتی وجود دارد که هم به رستوران و هم به 

نگارخانه از یک راهروی چرخشی ، هدایت کننده به طرف جلو استفاده شده که ازآن به عنوان 

بخشی از نگارخانه استفاده می شود و فضای مفیدی نیز برای نگارخانه ایجاد کرده است 

. حساس گرددساختار چرخشی راهرو باعث شده تا فاصله راهرو تا قسمت اداری کمتر ا.

1 20تصویر             

 نگارخانه فرهنگسرای نیاوران
 

نیم طبقه آن به عنوان سالن اصلی  9نیم طبقه تشکیل شده که از  1نگارخانه از 

 . استفاده می شود

 1 بخش اداری  -1

 .طبقه مجزا تشکیل شده است 9بخش فوق از 

شامل بخشهای مالی، شامل اتاق تایپیستها و طبقه دوم و سوم ، 1 طبقه همکف 

اداری، موسیقی، کامپیوتر و مدیریتهای فرهنگسرا و مشاورین می باشد که همگی 

الزم به تذکر است که قسمت . توسط پارتیشنهای شیشه ای از هم جدا شده است 

 .اداری به قسمتهای دیگر فرهنگسرا اشراف ندارد

 بخش اداری فرهنگسرای نیاوران 1 22تصویر 

 

 رستوران  -9

 -9ورودی نگارخانه  -8حیاط مرکزی  -12 فضای رستوران در دو طبقه پیش بینی شده که دسترسی به آن از سه بخش ساختمان امکان پذیر می باشد

 کتابخانه 

 1 کتابخانه  -2

مخزن  -1مراجعه و تحویل  -3قسمت کاتالوگ  -9هال ورودی  -8ورودی  -12 فضای کتابخانه شامل 

 سالن مطالعه  -9کتاب 

آرایش داخلی این مجموعه به نحوی است که خوانندگان می توانند به آنچه می خواهند دست 

 . پیدا کنند و احساس آرامش بنمایند

 .کتابخانه شامل کتابهای تخصصی هنر بوده و برای استفاده هنرجویان و اساتید هنر می باشد 

 

 کتابخانه فرهنگسرای نیاوران1 28تصویر 
 

بتن )در زیبایی شناختی این ساختمان، طراح با ترکیبی میان بافت . سازه این بنا مسلح می باشد

توانسته ساختار جدی از معماری سنتی و ( معماری ایرانی)و سنت ( ساده هندسی)، فرم (و سنگ

 .بافت نمای مجموعه، بتنی با چاشنی خردلی رنگ می باشد . مدرن را خلق نماید
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 مراجع-6

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی1 ،ترجمه مهرداد قیومی، تهران«معماری و رتز جاودانگی»(2922)کساندر کریستوفرال -2

خانه  ینمونه مورد) عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه های ایرانی» (2923)بمانیان محمد رضا،غالمی رستم نسیم، رحمت پناه جنت -8

 9-11، ص 29شماره  ،یاسالم یمطالعات هنرها هی، نشر«(زدی انیرسول

 فرهنگ گفتمان1 تهران ،«انیرانیا انیدر م تیو هو رتیغ تیروا»(2923)محمدرضا کیتاج -9

 انتشارات دانشگاه تهران1، تهران«لغت نامه دهخدا»، (2993)اکبر یدهخدا عل -3

 ن،یفرورد ،یفرهنگ راثی، سازمان م)8ج  ران،یا یو شهرساز یمعمار خیکنگره تار نیدوم( تیمفهوم هو» (2922)زاده محمدرضا میرح -1

 . 891، ص )ارگ بم(کرمان

 یعلم هی، نشر«(شهر ری1 مطالعه موردی)یکالبدی در شهرهای اسالم تیهو یبازشناس» ،(2932) یعل یشماع ،یزنگانه ابوالفضل،موحد عل -9

 12-92، ص 1شماره  ،یمنطقه ا یزیبرنامه ر یتخصص

 کتابخانه طهوری1 ، تهران9، جلد «اصطالحات و تعبیرات عرفانیفرهنگ » (2921)سجادی سید جعفر -2

1 تهران« (ساسله مقاالت و گفتارهایی پیرامون هویت ایرانی)بازناب هویت ایرانی در معماری اسالمی از هویت ایرانی»(2929)طیبی محسن -2

 انتشارات سوره مهر

 انتشارت امیرکبیر1 ، تهران«فرهنگ عمید» ،(2999)عمید حسن -3

  20،نشریه آینه خیال،شماره «مفهوم هویت و معماری امروز ایران»(2922)لی اکبرقطبی ع -20

 یعمران ، معمار یالملل نی، کنفرانس ب"یرانیا تیهو کردیبا رو یفرهنگ یبنا"، (2938) لی،اسماعیچرات یانی، کاو. ،رضاییکال دیس یقنبر  -22

 زیتبر ی،دانشگاه آزاد اسالم یشهر داریو توسعه پا

 Sazenews.com تیسا ،«رانیا یدر معمار تیهو»،(2938)احمد رضا  یکابل -28

 از ،خالصه 2922 تهران، آگاه، نشر امیر یاراحمدی، محمود :ترجمه ،)تمثیلی معماری سوی به( سکونت مفهوم شولتز، نوربرگ کریستین -29

 . 23 و 18 صص

 انتشارات امیرکبیر1 ، تهران«فرهنگ لغت فارسی»(2922)معین محمد -23

 23ف نشریه هنرهای زیبا، شماره «معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبد شهرها»(2923)میرمقتدا مهتا -21

 زمستان ،تهران،)انقالب مسکن بنیاد تخصصی فصلنامه( انقالب و مسکن معماری، نشریه در فرهنگ تأثیر بر ی مها مقد ، نیحس پور مهدوی -29

 . 12 ص ، 2922

و مدرن و  شامدرنیپ یدر دوره ها تیهو یمعنا نییتب ،یمعمار تیهو»( 2923)محمدرضا، خاکسار ندا   انینژاد محمد جواد، بمان یمهدو -22

 288-229، ص 2شهر، شماره  تیهو هی، نشر«پسامدرن

 
 

 

22- “Oxford English Dictionary: 22th Edition Revised”, (8002). Edited by Catherine Soanes & Angus Stevenson. 
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