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 چکیده
بدان  تبدیل کند، برداري و سکونتمکانی قابل بهره به را یمحل که است این معماري غایی یکی از اهداف

 اهمیت حائز بسیار کانم مطالعه رو این از عیان نماید؛ را محیط در عناصر حاضر بالقوه معنا که ذات نهفته و
 در فلسفه محدود هرگز اما ،است فلسفی در شاخه علوم شناسیآغار مفهوم پدیده نقطه از سوي دیگر. است

شناسی پدیده رویکرد گرفته است.بر در معماري جمله از نفوذ خود را در علوم مختلف دیگر، دامنه و دهنش
 عنوان به شولتز نوربري کریستین .آن است ماهیت درونی و آشکار سازي ذات در در مورد یک پدیده، تفکر

 گسترش بسیار عمیقی در أثیرت مسکونی در مکان و معماري شناسیپدیده هايچهره ترینبرجسته یکی از
 مطالعات ز طریقاطالعات ا ابزارهاي گردآوري از استفاده با پژوهش، ایندر  .است داشته گفتمان این

 و مکان با مفهوم رتبطم اصول و مفاهیم تا است تالش شده هاي شخصی میدانیاسنادي و برداشت
مبدأ و تبلور  که شناسی فلسفیپدیده ابتدا راستا این در .شودتحلیل واژه خانه  و بررسی مکان، شناسیپدیده

 نوربري کریستین یاتنظر آراء و در کنار آن، تفحصی دربررسی و است،  معماري در شناسیمفهوم پدیده
انه، محل قرار و سپس، مفهوم خ. است شدهن مکا شناسیپدیده و مکان مفهوم پدیده حوزه در شولتز

اخص مفهومی مکان ساختار خانه با شو در  ي قرار گرفته استسکونت همراه با آرامش انسان مورد واکاو
هاي ارزشمند تاریخی ایران (خانه عنوان نمونه موردي، یکی از خانه از دیدگاه شولتز مطابقت داده شد و به

 هاي کاشان) مورد کنکاش قرار گرفت.بروجردي
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 مقدمه -1
بسیار باال در   سرعت با تاریخی هايبوم است. زیست اي شدهپیچیده بسیار هايبحران مدرن دچار دنیاي

رویه هاي بیبرداريبهره و هاي پیچیده مصنوعات صنعتیآلودگی طبیعی، قربانی محیط ،است حال تخریب
 انسان کلی، طور است. به شده رفتاري مادموجودي  عنوان به صرفاً انسان،با ذات  و هشد از منابع زمین

است (شولتز،  غریبه خودش و جهان به نسبت و دهدنمی شکل را معنادار تمامیت یک از بخشی دیگر
 با توجه به اینکه است و داده دست از وجود هستی به را خاطرش تعلق احساس ي،امروز انسان). 1382

دهد، می ظرف روي آن زندگی انسان در و کندمی خلق انسان زندگی براي را ظرفی که است هنري معماري
 مدرن دنیاي و این نقیصه خود نماید نزدیکی انسان به ذات و ابعاد درونی جهت در شایانی تواند کمکمی

 و قابلیت به باید بخشنشاط و زنده فضاي طراحی براي اینکه از مدرن غافل معماريدر . ترکندرنگرا کم
 انفجار است. شده توجه مادي محیط و فیزیکی هايقابلیت به داشت، تنها محیط توجه روانی کارکرد

 به که خارج آن، و داخل فضاهاي عدم توجه کافی به هویتدلیل  به آیگو پروت طبقه یازده هايساختمان
 و لوکوربوزیه دیدگاه آن طراحی در شده بود و تبدیلدر سن لوییس میسوري  از مدرنیسم نمادي نوعی به

 انسان روانی نیازهاي به توجه عدم اوجنقطه  نوعی به را مورد استفاده قرار گرفته بود، مدرن جهانی کنگره
 شد.  شناخته در ایاالت متحده

 حوزه در آتی براي تحقیقات را زمینه ،مدرن معماري از برخاسته هاي عمیقبحران و هارویداد چنین
 هانگريسطحی از هم که ساخت، محیا محیط و معماري از ترعمیق خوانشی و انسان فراجسمانی نیازهاي

 بگشاید. فضا و انسان وجودي هايسویه و هستی بر نو افقی هم و باشد دور به مدرن معماري هايتعمیم و
 هايیتوانمند به میالدي هفتاد و شصت هايدهه در پردازاننظریه و معماران از برخی گسترده، این تالش در

 این برآمدند. شناسیپدیده فلسفی هايهآموز پایه بر نو نگرشی تبیین درصدد و آگاهی یافتند شناسیپدیده
 نکریستی چون شاخصی هايهچهر خواند، شناسیپدیده فلسفه »معمارانیدن« را آن بتوان شاید که فرآیند

 به پردازاننظریه و منتقدان کیفی رویکرد. شودمی شاملرا  ،است آنها ترینمهم از که شولتزنوربري 
 .است تحقیق پیشبرد این در اصلی عامل رسد،می نظر به نیز موجه که معماري

 شناسیپدیدهو  مفاهیم پدیده -2
 آن از متفاوتی هايبرداشت هاي گوناگون علمی و پژوهشی،در عرصه که است فلسفی اصطالحی پدیده

واسطه که شامل مشاهدات بی هايتجربه با که است ماهیتی شناسان، پدیدهپدیده دیدگاه . درشده است
 جنبه یک یا شیء یک معناي به فرهنگی در بستر پدیده واژه ).1388 دارابی،(شودمی حسی نباشد، ظاهر

ت معقوال اصطالح و با است حاصل آمده فکر)، از طریق حواس (نه طریق از شده که نمود از اشیاء شناخته و
اسی، چیزي بیشتر شنو دریافت فکري، در تقابل است. پدیده ظهور و بروز چیزي بر انسان است اما پدیده

ظاهر و آشکار  خود خودي به که است چیزي پدیده، دیگر، عبارت به ).1392(پرتویی، از توصیف آن است
دیگر است یا  چیز مدولکه  جهت آن از نه سازد،را به وسیله خودش هویدا می خود که چیزي یعنی است؛

). دو ویژگی ماهیتی (خصوصیات ثابت و ضروري) 1387همکاران، و انصاري( ندکمی حکایت دیگري چیز از
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تري براي احراز آن و شهودي (خصوصیتی اعتباربخش که از طریق شهود حاصل شده و هیچ مستند قوي
). 1391ی سیگارودي و همکاران، ترین دالیل براي وجود یک پدیده است (امامشود)، محکمیافت نمی

ست؛ این دقیقا نقطه مغفول دوره مدرن است ا شناسان رسیدن به حقیقت و اصالت ذاتی اشیاهدف پدیده
 ).1393انصاري، انسان، بر ذات اشیاء غلبه نماید( جویانهکه باعث گردیده تا نگاه ابزاري و سلطه

 در است. پدیده واسطه هربی تحقیقرسی و بر مستقیم، شناخت شناسی،پدیده در اصلی حقیقی هدف
هر  و گیرد صورت قبلی پیرامون یک پدیده از نظریات رها و اول، خالص دست برخوردي ش بایدرو این

 و تجربه ذهنی نوعی ماهیت درك شناسی،بنابراین پدیدهشود.  بیان و شناخت هست که چنانآن هپدید
 دیدگاه خالف ). بر1393پردنجانی،  و مرادي صادقی( اندکرده تجربه را آن که است کسانی دیدگاه از زنده

 به موارد اغلب در واست  جدي و مهم بسیار شخصی آن عقاید شناسی، محقق وپدیده دیدگاه اثباتی، در
 لذا باشد؛ نشده ارائه اشخاص دیگر وسیله به است ممکن که شودمی منجر فرد به منحصر نظریاتی ارائه

 اشخاص کند.نمی دوري آن از داند ومی نعمت و امتیاز نوعی را پژوهشگر عقاید شخصی شناسپدیده
 به نسبت گوناگون هايدیدگاه باعث بروز که دارند متفاوتی هايحساسیت ي تحقیقی وهاسبک گوناگون

از  بهتر دریافت و فهم، شناسایی به کمک با هدف شناسیپدیدهدر  در نتیجهشود. می مطالعه مورد پدیده
 و بیگانگی خود حس از تعلق، حس مکان، حس چون هاییجنبه ؛مصنوع محیط مألوف و عادي جوانب

 ).1392(پرتویی، شود می استخراج و استنباط آن از حس وحدت
 شناسیپدیده تا فلسفی شناسیپدیده سیر حرکت تاریخی از -3

 معماري
 چیزي شرح موقعیت جهت و در فیلسوفان بار توسط براى نخستین که است فلسفى اىواژه ناسىشپدیده

 شود،مى پدیده ما آگاهى بر واسطه آنچهبی و توصیفىبه طور  رفته است و کاربه پیدایش آن، وضعیت و یا
 و هاى سختآموزه از اىدیدن است و مجموعه و نگریستن هبه بیان واضح، نوعی شیوکند. را بررسی می
یک  ایجاد و سخت هايگزاره و احکام ترویج تحصیل و پى در ناسىشپدیده در نتیجه در .دقیق نیست

 هایىرهنمون و اشارات آوري فراهم پى در بلکه بیشتر ،یمنیست آن کالسیک معناى به استوار فلسفى نظام
 ). 90 :1391، (شیرازى هستیم محیط ادراك و فهم براى منعطف نرم و

سکونت  و انس براى محلى ، براي ایجادانسان تثبیت و مهر با فیزیک جهان به دهیشکل معمارى
فلسفه در معماري تالش ندارد تا با رهانیدن انسان و یا ایجاد بستري ). 5، 1394، تنىپنجافراد است (

گري بوده مسیري ایمن و مستقیم فراهم آورد بلکه همواره به دنبال پرسش ،مطمئن نسبت به هموار کردن
هاي گذشته را به فرضو پیش اي ما در عرصه معماري فراهم آوردبازبینی ذهنی بر تا باعث شود نوعی

هاي جدید براي درك شرایط موجود، تفکر عمیق، دقیق و گسترده به معماري را براي راه و چالش بکشد
 ). 91، 1391ما فراهم آورد (شیرازي، 
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اي ابژه مثابه به تنها بلکه، کندنمی وجهت مکان مقوله به در دوران کنونی، نه تنها سازيشهر و معماري
 این آن وجود دارد؛ با همراه مقابل خود و نه در یک سوژه براي اي کهابژه کند؛می نگاه آن به صرف،

 مقابل در را خود که تبدیل کرده صرف ايسوژه به انسان را تفکر،  این .است دکارتی تفکر حاصل دستاورد
 نگرانهسویک کیفیت با چیزها به فقط که شودباعث می نگرش این ببیند. آنها با و آنها کنار در چیزها و نه

 سوي به بازگشت« شود.می با چیزها انسان واسطهبی تماس دادن دست از موجب شود و انداخته نظر علم
 به شناسیپدیده(شناسی پدیده هدف عنوان به هوسرل توسط بار اولین براي که است شعاريچیزها  خود

 به هوسرل ادموند نام با شناسیپدیده ). مکتب1393نصاري، (اگردید  مطرح )تفکر براي روشی عنوان
 تحول و مرحله گذر دهندهنشان شناسیپدیده هوسرل، نظر است. از خورده گره مکتب این گذارپایه عنوان
 مانند عالم درباره اينظریه عنوان به نه شناسیپدیده. است علمی وضع به علمی از پیش وضع از فلسفه
 است. هوسرل شده معرفی یکی از علوم عنوان به فلسفه تحقق نخستین همچون بلکه دیگر، هاينظریه
 استقالل، به ما و نه بر عالم اشیاء داند.نمی عالم از جداي دیگر و وجودي به آورندهذاتاً روي را و آگاهی ذهن
 این است. نامیده التفاتی حیث یا قصد را این مفهوم شوند. هوسرلمی ظاهر از ذهن خصلتی پرتو در بلکه
 است. بدین خوانده شناسیپدیده را شناخت آن و پدیده را آن هوسرل که است چیزي همان شدن ظاهر

 آن به انسان ذهن و التفات توجه به منوط عالم پدیده شدن و شدن ظاهر شناسانهپدیده دیدگاه از ترتیب،
 ).1392پرتویی، (است 

 اصطالح این با نیز هوسرل از پیش فلسفی در جهان نمایان ساخته، خود را زبان همواره که آلمانی زبان
 متفاوت و جدید معنایی اصطالح، دچار دگرگونی شده و به این هوسرل از بعد واقع بهاست.  آشنایی داشته

 آن) براي اصطالح از پس و هوسرل از پیش تاریخی (دوره دوره دو ایجاد موجب این و یافت، دست
 مورد را هستی ادراك و فهم عمدتاً شناسیهوسرل، پدیدهپسا زمان در شد. مفهومی لحاظ به شناسیپدیده
 مواجه مفهومی تکثر از نوعی با شناسیپدیده هوسرل، از پیش زمانی دوره در اما ،است داده قرار توجه

، انتقادي نگرشی با هایدگرل، هوسر شاگردان میان ). در1391 همکاران، و سیگارودي امامی(شود می
 فلسفه از مختلف، هايدر حوزه را تفکر عرصه و ددا و گسترش فراگرفت با دقت خاصی را استاد هايآموزه

 هستی شناخت به ما مسیر شناسی راهایدگر، پدیده مارتین .ساخت متاثر معماري را و سینما تا علم و دین و
 و ممکن شناسی هستی شناسی،پدیده پرتو در کند که تنهاداند و بیان میآن می به بخشوضوح روشی و

  گردد.می مقدور
 معماري نظري مباحث در شناسیپدیده نگرش ورود به شایانی کمک شناسی،پدیده فالسفه از هایدگر

 تریننزدیک رسید چاپ به اندیشیدن و باشیدن ساختن، عنوان با که 1951 سال در او سخنرانی متن .دارد
گردید  وي از پس معماري، شناسپدیده پردازاننظریه از بسیاري مایهست و دستا معماري به وي گفتار

 در معماري شناسانپدیده براي گاهیتکیه و الهام منبع نیز، همواره ). موریس مرلوپونتی1391مصطفوي، (
 شناسیهپدید مطابق ايگسترده طور به را خود فلسفه مرلوپونتی نظام .است نظري و هاي عملیعرصه

 طور به انسان و هستی است جهان ، آشکارکنندهاو از دیدگاه شناسیپدیده است. نموده هوسرلی مطرح
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 است ). وي معتقد1391چی، ابریشمیابد(می دست ادراکی آگاهی طریق از حقیقت و هستی به ذات مستقیم
 خود بالواسطه تجربه در را آن که زمانی هستی بنگریم. جهان به چگونه آموزدما میبه  شناسیپدیده که
 شود،می متبادر وجود به که گونهآن جهان معنی درك و آگاهی مورد در را نگرش همین و یابیممی در

 و هایدگر مارتین برجسته؛شاخص و  فیلسوف دو این از متأثر عمدتاً معماري در شناسیپدیده .طلبدمی
 مایهدرون به شناختیهستی خصلتی فضا مکان و باشیدن، باب در هایدگر تفکرات .است مرلوپونتی موریس

 هوایی و حال و خصوصیات حواس، و حرکت تن، دریافت، درباره مرلوپونتی دهد، تأمالتمی معمارانه کار
 بخشد. می آن بیشتري به  عملی و عینی

 کاتالیزوري همانند وي براي هایدگر فلسفه که ورزد می تأکید و است هایدگري دیگر شولتز، نوربري
 جهان، هستی، درباره هایدگر تفکرات در ریشه اساساً معماري از شناختی شولتزپدیده درك. است بوده

 معماري، حوزه در شناسپدیده پردازِنظریه دیگر عنوانبه پاالسما دارد. اما یوهانی و باشیدن چیز حقیقت،
 و حواس دریافت، تن، باب در تفکراتش و او به متعددش است؛ ارجاعات مرلوپونتی تأثیر تحت بیشتر

 است.  باره این در آشکار شواهدي حرکت،
 مکان  شناسیپدیده مفاهیم و اصول -4
 مکان  پدیده -1 - 4
گیري و رشد در جهت شکلکه  است زمین سطح در خاص نقطه مکان، واژه آکسفورد لغات فرهنگ در

 موضع یک بیشتر از چیزي مکان، شناسانه،پدیده دیدگاه از هاي انسانی آن، قابل شناسایی باشد.ارزش
 شده است ساخته واقعی چیزهاي و اشیاء از که نیست و یک کل واحد است مکان یک جزء است، انتزاعی

 محیطی هايویژگی هم عناصر با ز ایناي امجموعه و رنگ است. بافت شکل، ماده، مصالح، داراي و
 ).1382کنند (پرتوي، می تعریف را مکان

 مستقیم تجربیات در که است هستی اي در جهانپدیده مکان، کرد که، بیان چنین توانمی بنابراین
 ايپدیده عنوان به مکان .است پویا هايفعالیت و هادیدنی معنا، از سرشار شود، مکانمی شناخته انسان

 با انسان روابط دارد و سرزندگی و پویایی انسان انسان است، براي فردي و اجتماعی به بخشیمنبع هویت
ناخوشایندي  اوقات بعضی و چسبیدل و خوشایندي اسباب تواندمی با یکدیگر هاانسان روابط مانند آن،

و  کلی پدیده مکان که کرد بیان توان چنینمی کلیطور ). به1393انصاري، (گر نماید هجلو یک فضا را
 دست از ارتباطات فضایی بدون آن (مثل خصوصیات از یک هیچ به را آن تواننمی که است کیفی البته
 .داد کاهش آن)، واقعی طبیعت دادن

یک  بخواهیم اگر داند.می از وجود یکپارچه جزئی و انتزاعی محل یک از بیشتر چیزي را مکان شولتز،
 مکان به توجه با تمامی اتفاقات، که چرا باید از واژه مکان استفاده کنیم؛ درك کنیم، عینی را محیط مجرد

 ايگونه به پدیده در جهان هستی، عنوان یک به مکان به شولتز نوربري نگاه دهد.می البته در مکان رخو 
ذاتی  کیفیت دلیل، این و هست که است چیزي همان اساساً مکان شولتز، نظر از .است متفاوت بنیادین
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 که بود خواهد موفق همیشه از بیشتر زمانی مکان در انسان مداخله لذا ست؛ا ما فیزیکی محیط در موجود
 این با که نماید ایجاد انسانی و در گام بعدي، محیطی دبشناس را مکان ماهیت اصلی گام ابتدایی در بتواند
 متکثر بعدي، باید چند مکان، پدیده جمله از انسانی ). هر پدیده1393باشد (انصاري،  هماهنگ بیشتر پدیده

 هاویژگی از بخشی بر با تکیه اابراز نمود که صرف توانلذا نمی باشد؛ پویا و دیالکتیکی روابط از برخوردار و
 .شناخت را آن ماهیت و آورد فراچنگ را آن واقعیت حتمی، و جبري در یک رابطه آن کردن خالصه با یا

اهتمام  جدید هايمکان خلق و موجود هايمکان و نگهداري احیاء تا به دکنکمک می به ما مکان فهم
 ست،ا انسانی یک فضا مشخصات بردارنده در که مکان، از پدیده درك جامعی بیشتري داشته باشیم. بدون

درك و توصیف مکان، یکی از  .داد توضیح مکان یک قابل درکی براي خاص بودن دلیل بتوان مشکل
  ).1390( پورجعفر و همکاران،  شناسانه یک مکان استاهداف اساسی در تحقیق پدیده

  مکان سکونت پدیده -4-2
 عمیق تأثیري که است معماري در شناسیپدیده هايچهره ترینبرجسته از یکی نوربري شولتز کریستین

محسوب فلسفه  و است روش یک شناسیدیدهکه پ است معتقد است. شولتز داشته گفتمان این بر گسترش
 علمی رویکرد او نظر زندگی است. به جهانِ معانی و ساختارها آوردندست به روشی براي و راه ،شودنمی

 هوسرل شعار را خود نقطه عزیمت شناسیپدیده مبناي اونماید. می پذیرسنجش اموري را آنها چیزها، به
 »عینی جهان زیست« از ما فهم به نتوانست مدرن علم که او، تأکید نیز و»  چیزها خودسوي  به« بر مبنی

 شناسیپدیده و است، معنادار و مندخصلت چیزهاي جهانِ جهان،از زیست او منظور .دهدمی قرار کند، کمک
 یعنی دهند،می بروز خود از که است منديطبیعت مطابق همان چیزها به رویکردش که است طریقی و راه

 دیگر با رابطه در تنها که بودن از روشی مندي یاذات یک تجلی بلکه ،هم نیست از جدا موجوداتی مانند
بدهد  دست از را خود همانیاین آنکهبی کند،می مقاومت زمان طی در و است فهم قابل بودن هايراه

است.   روزمره جهان وجود در نفوذ براي مناسب بسیار روشی شناسیپدیده شولتز ). از دیدگاه1394(شولتز،
 و جهان شرح به آن بتوان با که فلسفه از متداول شیوه نه یک روش و را شناسیهایدگر پدیده همچون او

 عنوان به را مکان تواننمی که ستا ). باور شولتز این1392، شیرازي(انگارد می معماري آن پرداخت،
 علم اصل، یک مثابه نمود. به توصیف علمی تحلیلی ابزارهاي به وسیله پیچیده طبیعت یک از کیفی کلیت
 دست از رهگذر این روزمره که در زندگی نماید. جهانمی انتزاع را شده داده ، امورعینی دانش به نیل براي
 طور به معماران و شهرسازان و طورکلی به بشر واقعی نگرانی موجب باید که جهان) است_زیست(رفته 
 فالح، و پورمند(دارد  وجود بستبن این از خروج براي شناسیپدیده روشی با نام بختانهخوش .باشد خاص
1392 .( 
 دوران در چه و نخستین انسان میان در مصنوع، چه محیط شولتز، ساخت شناسیپدیده دیدگاه از

 انسان فهم نیست، بلکه ساختانسان فرم قالب به معنا برگرداندن مفهوم به سازيبه نمایان معاصر، محدود
 میرگذار(آورد می گردهم را معانی نهایتا سازد ومی نهادینه و کندمی سازد، تکمیلمی نمایان را محیطش از

 شناسانهپدیده نگاهی نیزمعماري  تاریخ به نوربري شولتز نگاه واقع ). به1394فطرت، نیک و لنگرودي
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 شده منسوخ معماري زبان ما روزگار در که ستا این معماري در شناسانهپدیده رویکرد در او است. فرض

 برخاسته و است گراییکارکرد از رواج ناشی همه است. این آن نشانه فضایی پیکره و مصنوع شکل فقدان و
 شناختیگونه زمینه نوع هر وجود شعاري چنین در نتیجه کند؛می پیروي کارکرد از شکل که شعار این از
 سازد.می مطرح نو از همواره را اشکال خلق و کندمی کتمان را

محسوب  ما صرعشاخصه  که ،است تجرید به گرایش عمومی از ناشی معماري زبان فقدان شولتز، نظر از
 فضاي به را قعیوا مکان و پایین آورده کمی چیزي حد تا را واقعیت شأن فقدان، همین سبب . بهشودمی

بیگانه  به موجودي زهاچی بین در آدمی و محو روزمره، جهان ترتیب، این بهدهیم. می شکل تغییر منتزع
 محورکمیت اندیشه برابر در که کندمی آغاز هوسرل شعار از شولتز وضع، این با مقابله شود. برايمی تبدل
 ).1383اهري، (کشید  پیش را »چیزها خود سوي به«شعار امروزي، دانش

 سکونتمکان  ساختار -3 -4
 از مکان به حس و الفت با مسیر نیل در کمی رویکردهاي کاستی و شهري در فضاهاي معنی بحران
ن ، بیا2مونی و1موران بر همین اساس،. است بوده ناسیشپدیده نیز و کیفی رویکرد به بازگشت دالیل

 گونههر از (رهاداورى پیش فارغ از هرگونه و ناب تا نگرشى آنست ناسى درصددشپدیدهد که نکنمی
 در انسانىتجربه  اساسى بنیادین و وجوه بر فرهنگى) یا مذهبى متافیزیکى، رویکرد علمى، و فرضپیش
  ).1: 2002(موران و مونی، باشد داشته جهان از و جهان

 آنها، میان از که تاس گردیده ارائه گرانپژوهش توسط مکان، ساختار با ارتباط در متعددي هايشاخص
 این شود. دریم محسوب مکان شناسیپدیده سوي به عزیمت براي خوبی مجموع نقطه در شولتز نظرات
 ایجاد بعدي گام. است ساختانسان هايپدیده و طبیعی هايمیان پدیده تمایز گام اولین دیدگاه،

 عانیم داراي بنديطبقه نای .است برون -عمودي، درون-زمین، افقی-آسمان نظیر هایی متضادبنديطبقه
 توجه ديوجو بعد عنوانآن به  به بلکه ،یستریاضی ن مفهوم یک فضا، آن در و بسیاري است فضایی

 فراهم را روزمره و عیزندگی واق بستر در مکان بررسی امکان مکان، کتراکار به توجه در نهایت، شود.می
مقوالت  واسطه تا به داد توضیح »قرارگاه«و  »انداز چشم«حسب بر توان،مکان را می ساختار .کندمی
 را مکان هک است عناصري بعدي سه ساختار فضا، از منظور گیرد. قرار تحلیل مورد »خصلت«و  »فضا«

 تمایز براي دارد. اشاره ت،سا آن خواص ترینیکی از جامع اتمسفر کلی مکان که خصلت و و بهسازند می
 واقع به گرفت. کاربه را زیسته فضاي چون مفهوم جامعی توانمی مکان، ساختار در خصلت و فضا میان

است.  تفاوتم خصلت با خواهان مکانی متفاوت، کنش هر واقع در و است فضا از ترکلی مفهومی خصلت
 عناصرِ عینیِ رفتار با مطابق را متفاوتی کامالً خصلت است ممکن، فضایی مشابه هايسازمان حقیقیت، در

  باشند. دارا فضا کنندهتعیین

                                                           
1 Moran 
2 Mooney 
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 سقف (باالو پایین) (درون و بیرون) و  دیوار کف (زیر و رو)، صورت به شده ساخته فضاي یک در کرانه

 رابطه اند.شده ساخته آسمان و افق بستر، از و اندمشابه ساختاري نظر از کرانه اندازِ چشم یک در واست 
 از متنوعی هايدرجه داراي فضاها که دهدمی نشان است، عینی فضاي نخستین وجه درون که -برون
 مشخص پیوسته کامالً وجود این با و امتداد، متنوع واسطه به اندازها . چشماست محصوریت و امتداد

 ارتباط یک داراي رو این از انداز چشم و قرارگاهمحصور هستند.  هاییموجودیت ها،گردند. قرارگاهمی
 انداز، ظاهر چشم گسترده بسترِ با در ارتباط پیکره یک چونان محصوریتی هر کل، در .است بستر-پیکره

 و کندمی عمل براي پیرامونش کانون یک مثابه به مرکز یک شکل به محصوریتی هر اینگونه، و گرددمی
 هايدرجه و با مرکز از عینی فضاي واقع، در .شودمی قرارگاه به بخشی هویت موجب ارتباط این وجود
 گسترده )زمین و آسمان عمودي، یعنی و افقی اصلی جهات(مختلف  جهت در و )ضرباهنگپیوستگی ( متنوع

 وسیله به مکان خصلت یک شود.می واقع آن در جهان که است ايپایه حالتی مکان، خصلت اما .شوندمی
 ساخته چیزها چگونه که این به خصلت دیگر، عبارت گردد. بهمی تعیین مکان شکل و مادي ساختار

 ساختار گردد.می تعیینساختن) (آورانه فن بخشیِ واقعیت واسطه به رو این از و است وابسته شوند،می
شولتز، (باشد می فضا و خصلت وجوه دربرگیرنده که گردد،می ظاهر محیطی تمامیت صورته ب مکان
1394.( 

 مکان سکونت شناسیپدیده هدف و موضوع -4-4
 پرانتز در براي فراخوانی است؛ دانش بر مقدم که دنیایی به بازگشت براي است فراخوانی شناسی،پدیده

 در اصلی نکته است. زیست)تجربه روزمره جهان(جهان  زیست به بخشیدن و تقدم مادي دنیاي گذاشتن
 اند؛تنیده هم در تنگاتنگ طور به آنها محیط و مردم که است این فرض بر مبتنی شناسانه،پدیده رویکرد

 هايسوژه همانند محیط در نماید. مردممی و منعکس آوردمی وجود به را دیگري آن یک هر که ايگونهبه
 تلقی محیطی رفتار به یا ساختاري شناختی رویکردهاي که گونهکنند (آننمی عمل شیء یک با مرتبط

 تحقق محیطی در آنان هايشناخت و رفتارها اعمال، که هستند کنندهتجربه موجوداتی مردم بلکه، نمایند) 
و  جستجو محیطی مطالعات در شناسانپدیده اصلی هدف .دارد قرار اعمال این تأثیر تحت که یابدمی

 ). 1392پرتویی، (ست ا هاپدیده اصلی ماهیت کاوش

 
 )96 : 1390،همکاران و شولتز (اخوت نگاه از سکونت مفهوم -1شکل 

شکل ( داندمی موقعیت تعیین و هویت احراز را سکونت دوگانه هايجنبه شولتز، مدنظر ناسیشپدیده
 را محیط شخصیت روي به بازبودن و د گشودگیدار سزاییب نقش مکان ساختن در که هویت ). احراز1
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 است درصدد مکان، ناسیشپدیده .کردندیاد می مکان روح عنوان آن تحت از درگذشته که شودشامل می

  دربردارد (شکل را مکان)روح (حس معنا و خاطره، که مکان هویت احراز در (ساختاري) اصول اساسی تا
 مورد کاراکتر، و فضا مؤلفه دو در قالب تحلیلی رویکرد با مکانی هر منظور، همین به شناسایی کند )،2

 و (بمانیان خواهد شد میسر بنديتقسیم چنین طرح قالب در تنها مکانی هویت احراز گرفته و قرار بررسی
 ).17، 1387 همکاران،

 
 .)645، 1395شولتز، (ذبیحی و همکاران،  همانىاین تلخیص -2شکل 

ببینیم.  انسان وجود با ارتباط در و خود ذات در را مکان که طلبدمی مکان شناسانهپدیده مطالعه در
 ترنزدیک مکان به میزان شوند. هرمی اهدا ما بر هایشپدیده و جهان که شودمی جایی تلقی مثابه به مکان
 بیانی ). به1393شود (انصاري، می زنده ما در بودن جهان در بیشتر احساس باشیم مکان در یا و باشیم
 مکان، ساختارهاي و ثابت عناصر که است زبانی توصیفی مکان، شناسانهپدیده مطالعه در هدف دیگر،

 مشخص دارند، گزیدنسکنی و بشري تجربه براي هاپدیده این که معنایی به توجه با را انداز چشم محیط،
 .)1983، 1( هریساست دیدن و شهود بر متکی باشد، روشنفکرانه و عقالنی آنکه از پیش که نماید. زبانی

 اول، ):1گیرد(جدول می قرار بررسی و آزمون مورد اصلی موضوع سه گفتمان این در کلیطور به
 صدا، نظیر محیط، اصلی خصوصیات دوم، محیطی؛ درونی و تجربه اساسی، ارتباطات خصوصیات
 سوم، شود؛می انداز چشم و خاص مکان کترِاکار ارتقاي موجب که فضایی وکیفیات نور توپوگرافی،

 با مکان شناسیاز پدیده نوعی زمینه در هادیدگاه و هابصیرت ارتقاي و محیط با انسان ارتباط هايزمینه
 کترهاياکار یافتهنظام، است تماس در مکان روح با بیشتر که ریزيبرنامه و طراحی ارائه و نمایش هدف،

 هايمکان ماهیت به وفاداري ضمن که است آن محسوسغیر و محسوس خصوصیات و مکان گوناگون
، 2(سیموندهدمی تسري متقابل ارتباطات و اصلی ساختارهاي از تريوسیع الگوي به را آن معنی خاص،
 تغییر است، مکان مطالعه فرآیند و روش نگرش، در شکنیشالوده معناي نوعی به شناسیپدیده ).1982
 پذیرش با همراه مکان، با صادقانه و صمیمانه عمیق، دیدن و ارتباطی شیوه در بنیادین و رادیکال جهتی
 تلقی با و انسانیافتگی آرام و قرار و گزیدنسکنی بخشتجلی و هستی و بودن معناي عنوان به مکان

 .گیردمی قرار علمی مرسوم و رایج تعریف وراي در آن، از جدیدي
 

                                                           
1 Harris, K. 
2 Seamon, D. 
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 هاریزشاخص هاشاخص 
 * ارتباطات درونی اساسی 1

 * تجربه محیطی
2  

 محیط
 * نور کاراکتر

 * صدا
 * توپوگرافی

 * کیفیت فضایی
 اندازچشم

 * روح مکان انسان با محیط 3
 * نامحسوس
 * محسوس

 .هاي مکان از دیدگاه دیوید سیمون؛ منبع: نگارندگانشاخص -1 جدول
 

 محل سکونت ایرانیهاي ظاهري و فرم زیبایی -4-5
ذاتی و معنوي خانه، به زیبایی ظاهري نیز توجه داشته  ایرانی، در کنار توجه به زیبایی-مسکن اسالمی

بارز معماري ایرانی است. در معماري مساکن و مساجد سنتی ایران نظیر  است. هندسه و تناسبات از ویژگی
یم، هندسه در ساختار آشکار بنا، در قالب خطوط و تناسبات متبلور هست آنچه در کاشان و اصفهان شاهد آن

صورت کامالً طبیعی و  شود؛ هندسه اعجازآفرین که حرکت از کثرت و تنوع را به مرکزیت و وحدت، بهمی
هاي ماند. متانت، سادگی، هماهنگی بدنهزي است که پنهان میوبخشد. در باطن بنا، رمازن تداوم میمتو

، همه از مواردي است که در معابرآوایی بدنه با هندسه فضاهاي عبوري و خارجی بناها با یکدیگر، هم
، محل سکونتدارشناسی از آنجا که موضوع فلسفه پدی البته بدان اشاره شده است.نیز  حکمت عملی اسالم 

مباحثی که مربوط به جلوه بیرونی  توجه به ذات مسکن و روح آن و احساس تعلقی که انسان به آن دارد،
 .وگو نیستاست، در آن قابل بحث و گفت محل سکونت

 روح خانه  -6 -4
پذیريِ انگیزي و سکونتخاطره چونهمهاي مهم فضایی، توجه به کیفیت، بیکنونی معماري و شهرسازي
 معماري بین انسان و محیط زندگی او شده است. و شگرف اي عمیقایجاد فاصله است. این مهم باعث

بینی تبدیل با عملکردهایی مشخص و قابل پیشو روح فاقد کالبدي آفرینش صرفاً به  ساز،یک بناي دست
ز منظر مادي تعریف است. دیدگاهی که محل سکونت را فقط اارزش و معنی شده  هرگونه فاقد وگشته 

ناسی،  شپدیدهبر اساس دیدگاه  .ناسی مطرود استشپدیدهکند، چه از نظر دین اسالم و چه از منظر می
 انساناحساس تعلق  و نمایدهویت تبدیل میو بیفاقد ارزش ، به تماشاگرانی متأثر را چنین مکانی، افراد

اي پدیدارشناسی از مفاهیم پایهذات اصلی یک مکان و  احساس تعلقی که ؛گیردمی را از ایشانبه مکان 
. تنوع گیردمکان نشأت میذات و اصالت مفهوم در رابطه با روح مکان و از  است. این حس تعلق، معماري

از ساختارهاي فضایی و الگوهاي مربوط به وضعیت سازي این حس زیاد است و در برانگیختگی و نمایان
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ناسانه شپدیده. نگاه عمیق گیردمیدر بر ،را انسانی و روابط مردم و الگوهاي وقایع موقعیت گرفته تاو طبیعی 

تبدل کرده  هااز مفاهیم و ارزش ايمجموعه را به ، خانهی نیزدیدگاه اسالم در فرهنگ سکونتبه مقوله 
و به  عاطفیکه هر یک از افراد ساکن آن، بر اساس نیازهاي روحی و  ین خانه، مکانی استا بنابرست. ا

کنند و از آن، براي رسیدن به آسایش و آرامش بهره قرار میخود، با آن ارتباط براندازه ظرفیت زمانی 
 و فلسفى در نگاه شود. این تعریفدر آن پدیده می روزمره زندگى وقوع که است مکانى . خانهگیرندمی

 شویممى مقیم خانه در اما کنیم،مى بیتوتهکاشانه  در تفاوت است. مام کاشانه و خانه شناختى، بینروان
 اىابژه به معناي معمارى، طرح یک تبلور و تجلى صرفاً خانه ).344، 1394چراغى و بندرآباد، (شاه

در  و شخص را فهمیمکان .است اجتماعى و کاوانهروان شناختى،پدیده روان بلکه یک نیست، زیباشناختى
  . یابدمىدر را آن خود وجود درك مقام در سوژه که واقعیتى است نخستین یافتن، مکان

 پایداري خانه  -4-7
ناسانه از یک مکان نباید صرفا به عملکرد فضایی و چیدمان آن در یک کالبد شدیدهدر تعریف معماري پ

 هاي فضایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. خانه بایدساز تکیه کرد بلکه ارتباطات مناسب و پیچیدگیدست
هاي بعد را اي طراحی گردد که سواي پایداري در ساختار و کالبد فیزیکی خود، احساسات نسلگونه به

گردد؛ مفهوم برانگیخته و نوعی تعلق خاطر را براي افراد ایجاد نماید تا عمري طوالنی براي خانه متصور 
 .کندمییاد » زمان ساختنروش بی«عنوان هکریستوفر الکساندر از آن بنوینی که 

رانی، مقتضیات هاي سنتی ایرانی، اثبات کننده این نظریه است که معماران قدیمی ایبسیاري از خانه
کردند. این ویژگی، نوعی عظمت، سازهایی جاودانه خلق میزمان درنوردیده و دستزمان و مکان را هم

هاي ز مفاهیمی که در سالآورد. همچنین یکی ازیبایی و تا حدودي شفافیت را براي ساکنین فراهم می
اخیر تحت عنوان معماري پایدار یا معماري سبز مورد توجه بشر قرار گرفته است، نوعی رویکرد ارتباطی 

مندي از مصالح انسان با محیط طبیعی و پیرامونی خود است. ماندگاري بنا، حفظ منابع تجدیدناپذیر، بهره
استفاده از دیوارهاي معماران قدیمی ایرانی بوده است. هاي اصلی بومی و در دسترس بودن آن، از شاخصه

در  خورشید انرژي، به منظور جذب کاشانهاي شهر کویري کاهگل در خانه خشتی و با اندود ضخیم
هنگام  دردیوارها این شده جلوگیري از نفوذ آن به داخل بنا و تخلیه انرژي ذخیره روزهاي گرم تابستان و

به اقلیم و در نظر گرفتن تمام معماران قدیمی دهنده توجه کامل ، نشانگذاردشب که هوا رو به سردي می
مندي از بادگیرها، از جهت مهار بادها و استفاده از جریان آن . بهرهآن بوده است زوایاي اقلیمی و طبیعی

ست. استفاده ) با محیط طبیعی پیرامونی بوده اکاربربه داخل خانه، نمونه دیگري از ارتباط انسان (طراح و 
را نیز در  »خودبسندگی«کارگیري مصالح مناطق دیگر، نوعی از به از عناصر و مصالح بومی و عدم بهره

نماید؛ ضمن گر میسازهاي انسانی را با طبیعت پیرامون جلوهبناهاي ایرانی هویدا کرده و سازگاري دست
(پیرنیا، مایه آن مدنظر بوده است مندي از ساختاینکه در هنگام نوسازي یک بنا، دسترسی به سهولت بهره

1390 ،31.( 
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 خانه؛ مکان آرامش -4-8

است.  رتتر باشد، تغییرناپذیرتر و همگانییهرچه یک نماد، قدیمناسی بدین اشاره دارد که شپدیدهدریافت 
جمعی و قدیم انسان باشد، جهان شمول بودن صورت  است نماد راستینی از خود بنابراین چون خود ممکن

دین آن تبیین و مقاومت شدید مردم در برابر هرگونه تغییر در شکل اصلی و بنیا» خانه«نمادین آن، یعنی 
ان را پشت نمادهایی شخودند خواهموجودي شکننده است. بنابراین می ،براي بیشتر مردم، خود .شودمی

توان ناشده و تغییرناپذیرند. تعجبی ندارد که در قوانین بعضی کشورها، میکه آشنا، استوار، نقض ندپنهان کن
. مورد توبیخ قرار داد ،و وارد آن شده است در صورت ضرورت، فردي که حریم خانه را به زور نقض کرده

دار نوع بشر باشد. به هاي عمومی و ریشهترس از نقض و تجاوز به حریم خود (خانه)، شاید یکی از هراس
 اياندازه تامتحرك، اي خانه خانه قایقی یا، اي مدورکردن در خانههمین دلیل براي بیشتر مردم، زندگی

را تغییر افراد در مورد قرار و پایداري خانه ها ممکن است تصورات بنیادین خانهتهدیدآمیز است؛ چراکه آن 
طور متقابل یکدیگر را تقویت  هدهند که از خود دارند. یک خانه سنتی و یک تصور ایستا و صلب از خود، ب

ونه از طریق داند، درست باشد، باید فراگیریم که چگاي که خانه را نمادي از خود میاگر نظریه د.کننمی
کننده برخوردهاي جمعی، نشست با ساکنان، مشاهدات مشترك و گفتگوهاي حضوري، با تصورات مراجعه

هایی بیابیم تا آن تصورات را از طریق طراحی فضاهاي از خودش ارتباط برقرار کنیم و نیز باید شیوه
 .بخشیم، کمال مسکونی

بیشتر بر پایه تبادل  دارد؛ خانهر از یک سرپناه مفهومی فراتخانه ، شولتز دیدگاه پدیدارشناسی در
. شودبنا نهاده میهاي مشترك ها و احساسات و توافق و تعامل با دیگران، به معناي پذیرش ارزشاندیشه

یابی به تفاهم و آرامش و رسیدن به اتفاق نظر میان ساکنان در این مفهوم، خانه، به منزله وسیله دست
بعد ترجیحی ارتباط با دیگران، ارتباط با مکان آن ارتباط است (ارتباط با خانه)؛ ارتباطی  .استمحیط خانه 

سازد. فردي ساکن با گذشت زمان، بیشتر که نوعی تعلق خاطر فرد را به محیط و محل سکونتش آشکار می
باعث بروز  واسطه از دست دادن خاطراتی که کندن از آن بهبسته و شیفته مکان شده و ترك یا دلدل

پذیر نیست. ظهور و بروز راحتی امکان اصالت میان انسان و محیط زندگی خود است، بهنوعی پیوند با 
خانواده در کنار محل قرار و ثبات فردي، مشاوره، اطالع از وضعیت جسمانی و روحی یکدیگر و تبلور 

 گیرد. شکل میهاي اولیه زندگی اجتماعی، در کنار اعضاء خانواده و در خانه جنبه
 شناختی اسالم به خانه نگاه پدیده -9 -4
عنوان  تب اسالم، بیشتر از آنکه به رابطه روانی بین انسان و خانه پرداخته شود، نقش خانه، بهمک در

آرامش افراد خانواده و نیز حفاظت از بنیان آن و ایجاد  کوچکترین واحد اجتماع، در کمک به آسایش و
. اشاره آیات و روایات مورد توجه قرار گرفته است، هاي فردي و جمعیسایر فعالیتمحیطی خصوصی براي 

)، استحکام 43)، زیبایی و نوآوري (نمل، 89به خانه و جایگاهش به عنوان مکان سکونت و آرامش (نحل، 
شیعه، )، رعایت بهداشت (وسایل ال154، 76)، موقعیت و همسایگی (بحاراالنوار، ج156، 76(بحاراالنوار، ج

)، بایستگی، شایستگی و رعایت 150، 76)، وسعت و گستردگی فضایی مورد نیاز (بحاراالنوار، ج342، 3ج
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و  157و  151، 76)، پوشیدگی و توجه به محرمیت (بحاراالنوار، ج160، 6حقوق همجواري (بحاراالنوار، ج

 ).1399نماید (قرآن، ژه شارع مقدس را نمایان می)، توجه وی189
 شناسی غربدریچه پدیده از سنتی معماري به نگاه -10 -4

 چرا نداریم؛ حضور لماین عا در ست که دیگربدین معنی ا کنیم،می سنتی تفکّر معماري حقیقت دروقتی 
 تاریخی گسست ردچا هم ما معماري سنتی تفکّر، توقف و سنت، جریان پیوستگی و تداوم با عدم همراه که

 حاکمیت و هتحت سیطر و سنت دوران از متفاوت دورانی ما کهحالی در تاریخی گسست این است. شده
 هر تفسیري باشد و داشته را سنت دریچه از گذشته به هنگا تواند ادعايکنیم، نمیمدرن را طی می تفکّر

فقط  که است مطلقی مجهول هثابم به ما گیرد. سنت برايصورت می امروزي مدرن نگاه دریچه آن، از از
 و متافیزیک بانزبا  باید چگونه ). لزوم اینکه36، 1392(فیرحی،  است یافته ظهور امکان تجدد آینه در

ماهنگی میان جهان هنماد  سنتی بازشناسیم، بسیار است. معماري را هاو بنیان مفاهیم آن مدرن، تفکّر
براي  سنت، نای است. احیاي یافته دیگري معناي زمان گذر در و بوده، و تاریخ انسان زندگی، هستی،
 با مواجهه رد .است و ضروري الزم پیوسته قرارگیري در مسیر شناسایی آن، و تاریخی هویت بازیابی

کند، گزینش مناسب و می ما کمک به موجود شناسیروش خأل وجود با که تنها ابزاري سنتی، معماري
فکري  هايستگاهخا دلیل به تردید ). بدون33، 1392طبیعی با رویکردي انتقادي به سنت است. (فیرحی، 

 غربی دیدگاه از استهبرخ روشی به رجوع ناچار و ما و نبوده، سره و کامل اصیل طور به هاپاسخ متفاوت،
 را شیوه این زینشگ معیارهاي کیفی، میان رویکردهاي در ناسیشپدیده روش جایگاه و هاهستیم. ویژگی

کرده  بیان سنتی، اريمعم با بنیادین مرتبط هايپژوهش به دهیپاسخ براي مناسب رویکرديعنوان  به
  .است

 هاي کاشانمعرفی خانه بروجردي -5
هجري  13و با مالکیت حاج سید حسن نطنزي و در نیمه قرن  6F1یعلی مریم کاشان این بنا که توسط استاد 

در محله سلطان میراحمد کاشان واقع است. بادگیرهاي قرینه هاللی شکل، زیبایی بر بام تاالر شده ساخته 
گذارد. مساحت را به معرض نمایش می معماري ایرانی هايفرنگی روي آن یکی از زیباترین جلوه و کاله

دي ورو دوقسمت بیرونی و اندرونی،  دومترمربع است؛ شامل  1000متر مربع و زیربناي آن  1700این خانه 
هاي سرپوشیده و نشین، آشپزخانه، حیاطنشین، زمستاناصلی و فرعی، هشتی، راهرو، حیاط، تابستان

 . وجوداستطبقه ، سه ها در دو طبقه و در قسمت جنوبی با سردابزیرزمینی بزرگ است. خانه بروجردي
 است. ، شاخصه این خانه هابريگچ ارزنده و هاينقاشی

 
 

                                                           
الدوله در مرکز استاد علی مریم سازنده چندین بناي فاخر معماري در کاشان و نواحی اطراف بوده است. ساخت تیمچه امین 1

 دهند.بازار کاشان را نیز به ایشان نسبت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DA%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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 هاي کاشانبررسی دیدگاه شولتز در خانه بروجردي -1 -5

شناسی محیطی را با توجه به طبیعت و عوامل مؤثر آن در پیوند با کریسین نوربري شولتز، تأکید بر پدیده
تمامی ابعاد ساختاري خانه باید به بررسی دقیق  بنابر ایندهد؛ انسان و زندگی انسانی مورد ارزیابی قرار می

هایی از روح مکان سکونت و عوامل پیرامونی آن دست هایی را حاصل نمود تا به شاخصو مؤلفه پرداخت
                        یافت. 

و شرایط آب و هوایی منطقه کویري، طراحی و ساخته  خصوصیات اقلیمیها متناسب با خانه بروجردي
 بام بهشده است. گرماي شدید تابستان، هواي خنک و مطبوعی از طریق بادگیرهاي واقع در باالي پشت

               ).1 تصویر( کندها سرازیر میصورت طبیعی و دائمی به زیرزمین

 
هاي معماري خانه تاریخی بروجرديتوجه به تغییرات دمایی در ساختار  -1 تصویر

 )40، 1393کاشان (بخشیان و مفیدي شمیرانی، 
 هاایوان زیر بخشی از دیوارها و( زیرزمین)، سقف اي درتعبیه روزنه( هشتیمندي از نور، شاخص بهره در

 آشپزخانه )،فضاي راهروي زیرزمینروشنایی  و جریان هوا نقش عبور وهاي مشبکی پنجره ،هاطاقچه یا
فوقانی  نورگیر( اصلی تاالردر آنجا دارد) و تهویه  و نور کمتري به خانه که نیاز يهادرگوشه ،انبارها(در کنار 

بدون ضربه زدن به منابع تجدیدناپذیر و ، تداوم کیفیت نورگیريتوان اشاره نمود. همچنین را می )سقف در
ت کرده استأمین می را براي ساکنینقابل توجهی  البته و الزم از منابع پاك و پایدار طبیعی، نور بهرهبا 
 ). 2 تصویر(
 

 
 گاننگارندها، از نور طبیعی، خانه بروجرديمندي توجه و بهره - 2 تصویر
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ها، زمان با بهره از نور الزم بدون نوسان درکیفیت آن با استفاده از عناصري چون ارسیهم آسایش حرارتی

گویی این بنا را در میزان بهره از منابع انرژي و عدم اتالف ها، پاسخها و کونالکانالها، ها، داالندريپنج
 ).3تصویر( کندآن بیشتر نمایان می

 
دري( زردرنگ) و مندي از نور و هوا با توجه به ساختار معماري پنجبهره -3 تصویر

 گاننگارند ها،مزرنگ)، خانه تاریخی بروجرديبا شیشه رنگی (قر ینورگیرهای
که زیر نظر دو هنرمند بزرگ و نامدار نقاشی ایران در  یهایو هنري، نقاشی شناسیزیبایینمادهاي 

اش مرحوم میرزا محمدخان غفاري کاشانی و برادرزاده دوران قاجار (مرحوم میرزا ابوالحسن غفاري کاشان
بري خانه نیز با نظارت این دو استاد به انجام رسیده است. هاي گچ) ترسیم و طرحالملککمالملقب به 

شود (ایمانی و ظفرمندي، میهرچند سلیقه در معماري از مشاهده خصوصیات ظاهري یا عینی بنا آغاز 
هنرهاي و  معماريهنر اصول کلی مبانی هنرهاي تجسمی تحلیل و ماهیت پژوهش بین  )،34، 1396
 ). 4 تصویر(شودارزیابی میرا  میتجس دیگر

 
 هاي کاشان، نگارندهها، خانه بروجرديبريمندي از نقوش، طراحی و گچبهره -4 تصویر

و  شودمحسوب مینشانه بارزي براي القاي معانی پنهان بنا  ،ها در معمارينقوش، اشکال و رنگ
). سادگی 4 تصویرشود (معانی نایل میآن  درك شهوديمخاطب از طریق حضور در این فضاي معماري، به 

مصالح  نیز دخیل بوده است و باعث  آوريهاي ظاهري که در ماهیت بومنقوش نیز نه تنها در اشکال و فرم
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تأمین نیازهاي جسمانی در کنار نیازهاي روحانی شده است. این تجرید نمادي از گسست از دنیاي مادي و 

کمال و در راه رسیدن به  کر برخواستن از خاك به سمت آسمانقرار گرفتن در دنیاي معنوي است، تف
 توان در آن به خوبی تشخیص داد.را می انسانی

شناسی گشتالت بررسی با موضوع پژوهش محیط، توسط انسان، در روانادراك بصري چگونگی 
بوده و در منابع شود. اما به جهت اینکه معماري سنتی از جانب کاربران و ناظران مختلف مورد توجه می

شناسی تواند مرجع مناسبی براي کشف مفاهیمی چون زیباییمتعدد به ارزشمندي آن اشاره شده است، می
 .در فضاي سکونتی باشد

 
تاریخی بري در خانه کاري و ترسیمات هندسی ریزنقش گچتزئینات گچ -5 تصویر

 گاننگارند هاي کاشان،بروجردي
وه بر بادگیرهاي بخش الع است. بها نماي جنودر خانه بروجردي تزئیناتپرکارترین نما از حیث 

ي طاق ورودي درکنار فضاهاي باز نما، نشانی از ضرورت کوران هوا در االهاي بخاننشین خیشتابستان
شوند اما در آن نقوشی با این بخش دارند؛ تزئینات هم اگرچه بیشتر نقوش اسلیمی و مجرد را شامل می

و  نمادري و طاقتوان تشخیص داد. نماي شمالی شامل پنجماورها و پرندگان و شیرها را میاشکال س
. نماي شمالی هم پرکار اما نه استتزئیناتی است که مانند نماي جنوبی ترکیبی از نقوش تجریدي و عینی 

نشین یعنی دقیقا به است که راه به تابستان فردمنحصربه به اندازه نماي جنوبی، نکته جالب آن بادگیر
تر از آنها، تر از دو نماي دیگر است و در ارتفاعی پاییننماي شرقی حیاط سادهدارد.  فضاي پشت سر بیننده

 ،شود. تزئینات در این نماهاي بازشوهاي فضاها و مسیر ورودي فضاهاي سمت شرقی را شامل میبقا
تعدادي  از رؤیت است. نماي غربی هم که فقط همانند دو نماي دیگر و البته با رنگ و بوي کمتر قابل

). تزئینات، واژگانی حامل 1397(حنیف،  اي از نماي شرقی استدر واقع آیینه ،ستتشکیل شده ا نماطاق
سازد، معمار نیز با افزا میکه شاعر در ترکیب موزون آنها معنایی دلکش و روحچنان. )5 تصویرمعنا هستند (

بخش با مخاطب خویش خواهد داشت. این مقادیر کمی که از هندسه یق و روحاین واژگان سخنی بس عم
براي مثال، اشاره به ). 1378گویند (ندیمی، میاند، حامل کیفیتی معنایی هستند و از آن سخن زاییده شده

کیفیت نور است که از مکانی به مکان دیگر تغییر کرده، اما آگاهی نسبت به این ظهور، پیش از تجلی 
ها در این جهت ). پس تمام تالش142، 1392نماید (شولتز،افتن نور از طریق شکلی مصنوع، دشوار میی
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واسطه با جهان صورت گیرد؛ از این جهت در خانه نیازي به گزینش مسیر و است که نوعی آشنایی بی

). دو 141، 1392جستجوي هدف نیست، جهان در خانه و حول آن به سادگی ارزانی گردیده است (شولتز، 
 ها از سر راه انسان برداشته شده و در یک مسیر خود به خودي به سوي کمال هدایت خواهد شدراهی

  ).6 تصویر( 

 
 گانها، نگارندخانه بروجردي از طریق تعالی به سمت منبع نور، حرکت به سوي کمال -6 تصویر
خط تقارن که با ارتفاع  سازيشاخصدر ظاهر نما و  تقارنهاي سنتی یک نماي اصلی دارد. خانه اکثر

 ).7تصویر( سازدزدگی و فرورفتگی، خود را به نمایان میزیاد، تغییر در حجم و شکل، مجوف بودن یا بیرون
تري دارند مرکزیت ضعیف روي آن مهم است؛ لیکن نماهاي دیگر خانه قاعدتاًبعد از نماي اصلی، نماي روبه

 ترین تصویر مورد تحلیل، مربوط به نماي اصلی بنا باشد.اصلی )، تا112، 1392، و همکاران (اخوت

 
 گانهاي، نگارندسازي و تقارن در خانه تاریخی بروجرديشاخص -7 تصویر

نشین، اصول چارلز جنسن در خصوص در سطح بعدي با وجود سقف گنبدخانه و فضاهاي داخلی تابستان
تنوع، ریتم، تنوع (کمپوزیسیون)،  تعادل، هماهنگی(کنتراست)،  تناسب، تباینکه عبارتنداز:  بالندگی تجسمی

  ).8تصویر( رعایت شده است به وضوح)، 20، 1389(صدقی،  نقطه تمرکزبودن  و غالب ریتم، حرکت در
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نشین خانه تابستان اصلی گنبد زیر بنديرسمی تنوع، تکرار و تکامل در ریتم -8 تصویر

 گانهاي کاشان، نگارندبروجردي
، 1379هاي مشابه در کنار متضاد) در جهت حس وحدت (حلیمی، یک اثر هنري (ریتم انرژي و زندگی

در  تکرار و تکاملدر جهت وحدت بخشیدن به فرم و فضا،  یی باالهمگرا با بهره از تناسبات طالیی)، 60
تم نماي اصلی این بنا است نشین تا باالترین نقطه بنا، نمودي از تنوع در ریبندي زیر گنبد تابستانرسمی

 ).9 تصویر(

 
بهره از تناسبات طالیی در نماي تابستان نشین، حیاط و سازماندهی فضایی،  خانه  -9 تصویر

 هاي کاشان، نگارندگانبروجردي
دلیل ترکیب  به بنااطراف حیاط باید به این نکته توجه داشت که اگرچه  سازماندهی فضاییدر مورد 

اما داراي ، )143، 1392گیرد (شولتز، خود می کمتر صورت قراردادي به ،در حوزه خانهرفتارهاي شخصی 
 ).9تصویرنظمی تعریف شده است (مچهارچوبی مشخص و 

نماي جنوبی که  بلند ندارد. سبک ارتفاعهاي آن دوره، ها همسان با بسیاري از خانهخانه بروجردي
کشاند. در برابر نماي سنگین شمالی و دو نماي می نهاییکمال چشم را به عمق و به سمت قبله و همان 
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شوند و اینها همه براي ملموس کردن به سمت آسمان هدایت می ارتفاعی پلکانیشرق و غربی که افزایش 

 ).10 تصویرزدیکی آن به جهان مادي است (جهان معنوي و ن

 
، هايارتفاع در خانه بروجردي توجه به ارتفاع پلکانی و نمادسازي در باالترین -10 تصویر

 گاننگارند
شود و تجربه مستقیم حرکت اغلب در فضا می حس حرکتویژه خط باعث ایجاد  عناصر تجسمی به

تواند روي یک صفحه دوبعدي یا در کند که میافتند که چشم جهتی خطی را دنبال میزمانی اتفاق می
ي خطی مستتر است. اضافه بر این، حرکت را در بعدي باشد که همواره حرکت در مسیرهایک مسیر سه

نمود عنصر حرکت در نماي اصلی ). 196، 1379(حلیمی، توان احساس کرد اثر تکرار عناصر بصري نیز می
کند. با توجه به اینکه معماري از نوع بنا، خطوط کناري حوض است که ناظر را به سمت هدف هدایت می

شود. معماري از نوع حفره، از رفتار حرکتی ناشی می صري است، هاي مدرك بسلطه صورت محفظه، تحت
 ).196، 1392(آرنهایم، 

ست. بازبودن ا مندترین نقاط طراحی بنانظر حرکتی، یکی از قدرت نشین ازمعماري فضاي تابستان 
چشم ناظر، قبل از ورود فیزیکی، بر حرکت در میدان دید بصري،  کشیدگیدروننشین که با قسمت تابستان

 .)11 تصویر( کند به سمت گنبدخانه برودوادارش می

 
د به گنبدخانه در خانه ایت چشم ناظر از لحظه وروکشیدگی بصري و هددرون -11 تصویر

 گانهاي کاشان، نگارندبروجردي
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در  ترین عملکردهاي حیاطموثر در آن یکی از با اهمیتمختلف با توجه به عوامل  سازماندهی فضاهاي

و با توجه به حیاط در مرکز و قلب همه ساختارهاي فضایی قرار گرفته  )12 تصویر( طراحی این خانه است
چهار حیاط دیگر (اصطبل، خدمه، خواجگان، نارنجستان)، نیز اضافه شده است (قبادیان، تا نه، کارکردهاي خا

1385 ،135 .( 

 
 هاي کاشان، منبع: نگارندهحیاط و سازماندهی فضایی در خانه بروجردي -12 صویرت

اداشته تا هر ضلع را به هاي مختلف، سازندگان خانه را وبا توجه به تاثیرات گردش خورشید بر جبهه
). همه فضاها جایگاهی مشخص در سازمان خانه 16: 1375فصلی و ساعتی اختصاص دهند (معماریان، 

ها عنوان فضاي باز راه داشته باشند؛ تقریبا همه راه پله باعث شده همه آنها با حیاط به گراییبرون ودارند 
در نقطه روبرو، حیاط نیز در نقش  ).13 تصویرها به حیاط متصل هستند (ها و سردابهو پاگردهاي اتاق

کرده است نمایان خرد و کالن خانه ها و فضاهاي هایی براي تمام اتاقخانه طراحی شده و آراسته اندازچشم
دهنده فضاها، عنوان نشانه حریم تملک، وحدت دهنده عناصر خانه، ارتباطبه حیاط). 122 :1388(حائري، 

امن و آرام براي آسایش خانواده  ، سازماندهی فضاهاي مختلف و حریمسرسبزي و نشاط، هواکش مصنوعی
  است.

 
 دگاننگارن ،هاي کاشانگرایی در خانه بروجردياصلی  برونعنوان عامل  حیاط به -13 تصویر

ها مرکزي و سایر حیاط حیاط مرز بین فضاهاي باز با فضاهاي بسته و نیمه بسته است. شکل کلی حیاط
 . )14 تصویر( است مستطیلی، فضاهاي خلوتحتی ها و و شکل غالب اتاق
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، هاباز و بسته در خانه بروجرديساختار مستطیلی کلیه فضاهاي باز، نیمه  -14 تصویر

 نگارندگان
فقط ناشی از عوامل  فضایی اما شیوه سازماندهی اندهاي شن بسیاري را دیدهساکنین در کویر طوفان

در یک چهار دیواري است.  محصوراقلیمی نیست؛ در کویر مرکزي ایران و حاشیه آن فضاهاي خانه معموال 
) داراي اهمیت محرمیتلحاظ روحی و اعتقادي ( بهلحاظ طبیعی و هم  به هماین نوع سازماندهی فضایی، 

اي دیگر به بیرون داشته باشد غیر از ورودي، نباید روزنه خانه بهدر ساختار این شکل  فراوان بوده است.
ز هاي مجاور و شارع مشخص است. همچنین اخانه با خانهیک  مرز) و در واقع 251:  1375 (معماریان،

نهایی جسمی و روحی  قرار و آسایشعنوان محل  اي به، توجه ویژههاي ساختاري آنخانه در تمام الیه
و شامل نقوش تجریدي است که برگرفته از طبیعت و  ماهاي چهار طرف بنا، اصوال سادهنموده است. ن

چون سایر اجزا بنا، از خشت و گل است. اشعه سوزان اصلی در نما هم صالحمگیاهان اقلیم خود بودند و 
 کارگیري از این مصالح است.ماه دلیل مهمی براي به آفتاب و گرماي تیرماه و مرداد

به لحاظ  ).15تصویر( کارگیري این مصالح مهم بوده استو کاربرد نیز در به کارپذیريسهولت در 
 آید میدست و مقاوم درنیز خشت خام بعد از خشک شدن به شکل یک توده یک ایستاییقوانین 

 
استفاده از مصالح بومی متناسب با اقلیم محل، ضمن توجه به مفاهیم ایستایی،  -15تصویر 

 گانهاي کاشان، نگارندکارپذیري و مباحث انرژي، خانه تاریخی بروجردي
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 گیرينتیجه -6
 یک منزله به دانستند بلکهمیکننده در امور نمشارکت هستی را در انسان وجود هوسرل متفکران قبل از

 کردند. گروهیبیان می هم از مجزا عامل دو را ابژه و سوژه این دسته از متفکران واقع در .دانستندمی ناظر
 به گروهی و کردند گذاريپایه را ثنویت نوعی استدالل قیاسی از استفاده با و بودند خرد اصالت به قائل

شناسی پدیده .داشتند باور اتکا، قابل منبع معرفت تنها عنوان به استقرائی استدالل مبناي بر تجربه اصالت
 قرار براي محملی با توجه به اینکه مکان، .دانست مردود را ابژه و سوژه انگاري دوگانه بیستم، این قرن در

 و فرازپر تاریخ سالیان دراز طول در که است سرگشته در جهان هستی انسان رسیدن آرامش به و یافتن
 دقیق، توجهیقابل شکل به مکان، ماهیت است. شده درازيدست آن آفرینش به بارها نشیب خویش،

 .کنندمی مطرح را آن مرسوم علمی هايروش که است آن از تربعديچند  و پیچیده
در  است. موضوع شناسانه به اینپدیده بررسی مکان، پژوهش در مورد هايروش ترینبهینه از یکی

 و ارزشی قضاوت و ویلتأ گذاري،ارزش هرگونه از قبل هاتوصیفی پدیده مطالعه تالش براي شناسیپدیده
 تجربیات و حوادث از جنبه توصیفی به روش ست. اگرچه اینا هاپدیده واسطهبی و مستقیم شناخت بر مبتنی

ماهوي (به  دانشی شناسیبرخوردارند. پدیده اهمیت دوم درجه از توصیفات این در نهایت اما کندنگاه می
گیرد. پدیده است) مورد بررسی قرار می فردمنحصربه و یگانه کیفیت یافتن آن اصلی معناي اینکه هدف

 فراد با مکان درهممندي آن است. شخصیت امندي و زمانشرط الزم براي تجارب مکانی انسان، خاطره
 دهد.و نداشتن هر یک، ارتباط با دیگري را تحت تاثیر قرار می داردآمیختگی 

 نیست. همیشگی و ثابت حالتی مکان، یک ساختار است، معتقد شولتز مکان، شناسانهپدیده بررسی در
 معنا بدان این حال این با دهد.می روي سرعت به این روند مواقع برخی یابند وتغییر می هامکان معموالً
 آغاز در مکان که، داد شرح گونهاین را مکان ساختار توانمی در کل .کندمی تغییر مکان ماهیت که نیست
 چونانزمان،  گذردر و شودمی حاضر ،اولیه تجربه شده خود به خود تمامیت یک ،پدید آمده امر یک چونان

 .است گردیده نمایانخصلت،  و فضا وجوه تحلیل وسیله به که گرددمی ظاهر شدهساخته جهان یک
 که کرد بیان گونهاین توانمی مکان، پدیده حوزه در شولتز نظریات و آرا در شده انجام تفحصیات با
 را نما و نقشه ، پالن،در مکانها بوده و بر اسامی مستند نیست. معمارفعل بر مبتنی شناسی معماريپدیده

 در قرارگیري با انسان .کندمی ادراك را آنها به روي آوردن و شدن نزدیک کنش کند، بلکهنمی احساس
 معماري از حسیچند به درکی )فضا خصلت( کلی جو و فضا)(عناصري  بعدي سه ساختار درك و مکان

ها آن و شودمی نزدیک چیزها به انسان کالبد که کرد بیان توانمی اینگونه واقع یابد. بهمی یک فضا دست
هاي مکانی است، در روند تجربه مکان و انسان را به کند. خانه نیز که یکی از پدیدهمی تجربه نزدیک از را

مآبانه از رویدادهاي وابسته به آن را آمیخته و حس عمیقی از مکان و حس نوستالژي حالتی متداخل، درهم
 کند. براي انسان تداعی می

گیري از یک شناسانه در آفرینش و بهرههها در کاشان نمونه بارز مفهوم پدیدخانه تاریخی بروجردي
گیري عنوان بستري اولیه و مهم در شکل خانه به خانه، با رویکرد تعریفی این مفهوم از مکان است. توجه به
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شود؛ زیرا ارتباطات بین افراد، در این بستر شکل گرفته و آثار آن در فرهنگ افراد یک جامعه محسوب می

شود. روابط انسان با روح خود در مسیر تعالی حقیقی (ریزفضاهایی تحت عنوان ینمایان مپیرامونی جامعه 
اندرونی و یا تعدد فضاها براي خلوت انسان با خود)، رابطه انسان با طبیعت و محیط پیرامونی در جهت 

جاد و جاي تسلط و مداخله در آن، استفاده از عناصر سازگار با محیط در ای سازگاري و رفاقت با طبیعت به
بازسازي احتمالی (مصالح، درخت، حوض آب، نوگیرها و بادگیرهاي متنوع براي استفاده از عنصر باد)، رابطه 

نوعان در راستاي کیفیت بهتر زندگی و بروز زوایاي پنهان روحی (مفاهیم، ایثار، گذشت، انسان با هم
اریخی شهرستان کاشان از جمله خانه هاي تدوستی و ...)، از خصوصیات بارز خانهفداکاري، همکاري، نوع

است. این خصوصیات، غناي حسی غیرقابل انکاري از یک مکان را هم براي معمار سازنده،  1هابروجردي
مندان و گردشگران امروزي هویدا نموده است. با توجه به بیان هم براي ساکنین اولیه و هم براي بهره
اشان را هاي کشناختی دیگر، خانه تاریخی بروجرديهاي پدیدهموارد باال و همچنین بسیاري از مؤلفه

 شناسانه مکان از دیدگاه کریستین نوربري شولتز برشمرد.توان نمونه آشکار ظهور تفکرات پدیدهمی
 .اندبندي نمودهدر جدول زیر دستهها این موارد را به تفکیک شاخص نگارندگان

                                                           
گیري عنوان اداره میراث فرهنگی و گردشگري شهرستان کاشان مورد بهره اکنون بههاي کاشان، همخانه تاریخی بروجردي  1

 گیرد. قرار می

هاي خانه ویژگی 
 هابروجردي

 شناسیشاخص پدیده

گی
یژ

و
 ها

یی
توا

مح
 

 سازدکه هستی خانه را متبلور می تنها وجودي جایگاه انسان
 انسان در نهایت زیستن و بودن است مفهوم زندگی

 خانه نماد مفاهیم معنوي و ماورایی نیست عدم تاکید بر نماد بودن
 و غایت است عنوان هدف نهاییطبیعت به توجه به طبیعت

 تعریف فلسفی دارد توجه به وجود
 ک داردانگیز و نوستالژیخاطرهفضایی  انگیزيخاطره

 ادي گذاري در مسیر زمینی و منفی نمادهاي افالطونی و ارزش نگرش بنیادي به جهان هستی
 شخصیت و هدف اصلی خانه رسیدن به آرامش است میل به آرامش

ي
بد

کال
 

 ایوان و تراس عنصر اصلی ارتباط با طبیعت است وجود ایوان و تراس
 توجه به اتمام و آغاز فضاهایی با اتمسفر متفاوت دارد تعریف مرز

 تناسبات و هندسه مقدس جایگاهی ندارد عدم تاکید بر هندسه
 خلوت انسان با طبیعت را مدنظر دارد توجه به خلوت
 داردتوجه و اهمیت ذاتی به مصالح  توجه به مصالح

 توجه شده است فضاهاي خصوصیگرایی اتاق و به برون ارتباط  با محیط پیرامونی
 بخش هستندفضاهاي مستطیلی آرامشهاي بهره از ریزفضا
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هاي کریستین نوربري ها بر اساس دیدگاهسازي تفکیکی خانه بروجردي شاخص -2جدول 
 ، نگارندگانشولتز

 
 منابع
، شماره فلسفه ماه کتاب مجله، »مرلوپونتی نزد پدیدارشناسی در درنگی«). 1391چی، مهدي(ابریشم

57:25- 30. 
: مهرداد قیومی بیدهندي. تهران ترجمه، نیروهاي ادراك بصري در معماري .)1392ف(آرنهایم، رودول

 .فرهنگستان هنر، تهران
 معنوي مسکن مفهوم بازشناسی سکونت، در«). 1390(محمدرضا و مجتبی انصارى هانیه؛ بمانیان، اخوت،

 . 102- 95 :5، شماره شهر ایرانى اسالمی مجله مطالعات، »کویري اقلیم سنتی
 شناسیروش« ).1391(نوري و سعیدعلی ، زهرارهنورد ، ناهید؛نیري دهقان عبدالحسی؛ سیگارودي، امامی

 . 63- 56 :68 نگر، شماره  ، جامعمامایی و پرستاري مجله ،»شناسیکیفی: پدیدار تحقیق
). 1387(نژادو هادي محمودياکبر علی، تقوایی؛ محمدرضا، جعفرپور، محمدرضا؛ بمانیان ؛مجتبی انصاري،

محیط  تکنولوژي و علوم مجله، »شهر مکان به فضا ارتقاء در تاملی شهري: محیط شناسیپدیدار«
 .4شماره  ،زیست

 انتشارات ، آبادان:جهان نقش میدان مکانی حیث مکان هرمنوتیک شناسیپدیدار). 1393(مجتبی انصاري،
 پرسش.

 نامهفصل، »معماري تاریخ بررسی در پدیدارشناسانه رویکردي غرب، معماري در معنا). «1383(زهرا ،اهري
 .  50 -40: 10، شماره هنر فرهنگستان

زیرزمینی در معماري بومی اقلیم گرم و  فضاهاي«). 1393(بخشیان، مقدي و سید مجید مفیدي شمیرانی
 .44- 35: 17، شماره مجله هویت شهر، »خشک ایران

).  1387(تقوایى اکبرو علی ، مجتبیانصارى، محمدرضا؛ پورجعفر، هادي؛ نژادمحمودىرضا؛ محمد بمانیان،
 .297 -282 :4شماره  دهم، دوره ،زیست محیط نشریه، »شهرى محیط ناسىشپدیدار«

 .14شماره   ،زیبا هنرهاي مجله، »شناسانهپدیدار رویکردي مکانیبی و مکان« ).1382(پرتویی، پروین
 .متن هنري آثار نشر و تألیف، موسسه :تهران دوم، چاپ ،مکان پدیدارشناسی). 1392(پروین پرتویی،

و  حکمت اطالعاتمجله ، »بیدهندى قیومى با مهرداد گفتگو معمارى، فلسفه« ).1394(منیره تنى،پنج
 . 12- 5 :112شماره  ،معرفت

 مستطیلی
 تنوع ترازها در سکوها و فضاها موکد است تنوع ترازها
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 ).1390(تابان  محسندمنه، لیالسادات و   ذبیحی، حسین؛ هاشمیعلی؛ حسن ،پورمندجعفر، محمدرضا؛ پور

 ،اسالمی ایرانی شهر پژوهشی علمی مجله ،»تاریخی هايبافت در مکان و هویت پدیدارشناسی«
 .11-20 :3شماره 

 ،»تاریخی بافت مکان هویت بازخوانی مکان، پدیدارشناسی). «1392(فالحعلی و حسین حسن پورمند،
 .21-16 :181، شماره هنر ماه کتاب مجله

هاي درون آشنایی با معماري اسالمی ایرانی ساختمان). 1390(پیرنیا، محمدکریم و غالمحسین معماریان
 ، ناشر: سروش دانش.شهري و برون شهري

 .، احیاکتاب، تهرانو مبانی هنرهاي تجسمی اصول .)1379(حلیمی، محمدحسین 
هاي مطالعه موردي خانه( هاي ایرانیمفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانه). «1397(حنیف، احسان

 .44-31 :4شماره ، م، سال دومعماري هعلمی پژوهشی اندیش هدوفصلنام ،»)کاشان دوره قاجار
 مطالعات نامهفصل ،»سیاسی هايپدیده تحلیل و تجزیه در پدیدارشناسی رویکرد). «1388(علی دارابی،

 . 82-61 :5، شماره سیاسی
هاي مجتمع از رضایت میزان بین رابطه). «1390(منش، فرح و کمال رهبرىحبیب ؛حسین ذبیحى،

در  مسکونى مجتمع چند موردى: روابط انسان (مطالعه بر مسکونى هاىمجتمع تأثیر و مسکونى
 .118-103 :8شماره  ،شهر هویت نامهفصل، »تهران)

محاط در محیط: کاربرد روانشناسی محیطی در معماري و  ). 1394(شاهچراغی، آزاده و علیرضا بندرآباد 
 ، تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران.شهرسازي

 جان نشر تهران، برازجانی، نوروز ویدا ترجمه ،مکان و معنا معماري). 1382(کریستین نوربري شولتز،
 اول. چاپ جهان،

 ،یاراحمدي ترجمه محمود امیر ،مفهوم سکونت به سوي معماري تمثیلی). 1392(کریستین نوربريشولتز، 
 .تهران: نشر آگه

مترجم: محمدرضا شیرازي،  ،معماري شناسیپدیده بسوي مکان روح ).1394(يبررنوشولتز، کریستین 
 .نو رخداد پنجم، تهران: چاپ
 تهران: اول، چاپ ،پاالسما یوهانی ظریف پدیدارشناسی و حواس معماري).  1391(محمدرضا شیرازي

 نو. رخداد انتشارات
، شماره شهرآرمان مجله ،»محیط و معماري تحلیل در پدیدارشناسی جایگاه« ).1392(اشیرازي، محمدرض

11: 91-99. 
 روش و تفسیري فلسفی، رویکردي پدیدارشناسی؛). «1393(پردنجانی اهللا مراديستار و حجت صادقی،

 . 72-62 :2، شماره شناسی دینیدوفصلنامه مطالعات روش ،»کارآفرینی مطالعات به شناختی
نامه دکتري، ، پایانتحلیل عوامل و عناصر مؤثر بر تأثیرگذاري پیام در تصویرسازي  .)1389(صدقی، مهرداد 

 .دانشگاه تربیت مدرس، تهران
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، سال چهارم، ، مجله پژوهش باغ نظرمبادي سلیقه در معماري). 1396(، سویل و نادیه ایمانی يظفرمند

 .40-33: 53شماره 
 نشر نی. :تهران .اسالم در مشروعیت و دانش قدرت،). 1392(داوود فیرحی،

 هاي فرهنگی.غرب، دفتر پژوهش عماريم بانی و مفاهیم درم .)1386قبادیان، وحید(
 .رکز چاپ و نشر قرآن کریمم: مق، موسسه الهادي ).1399(قرآن مجید

تهران: مرکز  )،گرادرونگونه شناسی ( آشنایی با معماري مسکونی ایران). 1375(سینحمالمعماریان، غ
 .انتشارات دانشگاه علم و صنعت

شماره ، هنر کیمیاي نامهفصل ،»هنر هرمنوتیکی پدیدارشناسی و هایدگر). «1391(الملوكشمس مصطفوي،
3: 47-54. 

 پیتر اندیشه در رهیافت پدیدارشناسانه ).1394(فطرت نیک و مرتضی صدیقه سادات لنگرودي، میرگذار
 .معمار رویال علم تهران: انتشارات اول، ، چاپزومتر

، مطالعات معماري ایران، اطوار مرکز تحلیلی بر مراتب مفهوم مرکز در معماري، )1393(ندیمی، ضحی 
 129-115صص  ، 1393،بهار و تابستان  5شماره 
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