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According to Christine Norberg Schultz, the architectural identity of ancient cities splits itself into four
cosmic, romantic, classical, and compound patterns.
But does this view applies also to Iranian-Islamic cities? Schultz introduces genius loci of the space in Islamic cities in his classification of cosmic cities, but a
quick look at the Islamic urban planning system reveals that this theory can be completely modified, at
least in the geographical area of Iran. Do all Iranian
cities possess a cosmic spirit? What is the model of
Iranian cities according to the structural model of the
theory of genius loci? Can the cultural and semantic
dimensions of the environmental context proposed in
this theory be accepted and generalized to Islamic environments? In this study, an attempt has been made
to explore Iranian cities and pinpoint their urban
model, and to localize this theory in Iran. The use of
indigenous urban patterns in urban design is one of
the valuable methods in this category that can help
design and shape an identifiable city. Today, due to
the spread of designs unrelated to the identity of cities and the disappearance of urban features, this
identity is increasingly diminishing. The use of urban
patterns is one of the useful methods in recovering
this identity and characteristics. To this end, the present study, using qualitative interdisciplinary studies,
phenomenology and library studies and considering
climate, landscape and urban studies and the impact
of psychology on these components, attempts to pin
down the genius loci existing in Iranian-Islamic urban

spaces, thus revising Schultz’s theory. Thus, Schultz’s
point of view and the theory of genius loci are first
examined. This study analyzes Iranian cities using this
theory in four forms: romantic, cosmic, classical, and
the composition of his choice. According to the typology of these cities, the studies are carried out from
two perspectives: positional and semiotic, and in fact,
the structure of Schultz’s theory has furnished a medium for defining the indigenous Islamic identity. The
results show that all four of Schultz’s models can be
defined in Iranian-Islamic cities, so that the character
and genius loci of each city are shaped by such factors
as climate, beliefs and culture, civilization and past
urban planning. Northern cities and some western
and northwestern cities with humid climates have the
genius loci of romantic places, central cities with dry
climates represent the genius loci of cosmic places
and northern cities and some central and western
cities reveal the genius loci of classical places.
The original idea of the City Garden in Western
urban planning to create sustainable complexes was
further linked to the environment in the 19th century.
This plan in the Middle East contains a spiritual concept and was proposed in order to create an earthly
paradise. Safavid Garden City, with its composite
spirit, is a model for Iranian-Islamic cities as a utopia.
Keywords: Genius loci, Phenomenology, IranianIslamic city, Safavid utopia.
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مهدی حمزه نژاد ،*1امیرمسعود نخعی شریف ،1هانیه عزیزی قمی
 .1استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1330/80/12 :تاریخ پذیرش مقاله)1330/12/22 :

چکیده
نظر به دیدگاه نوربرگ شولتز ،هویت معماری شهرهای باستانی بین چهار الگوی کیهانی ،رمانتیک ،کالسیک و مرکب
تقسیم میشود و روح مکان شهرهای اسالمی در گسترۀ شهرهای کیهانی قرار میگیررد؛ امرا یرا شرهرهای ایرانری-
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بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز

اسالمی همه ،دارای روح کیهانی هستند؟ الگوی نها با توجه به الگوی ساختاری نظریۀ شولتز چیسرت؟ یرا ابعراد
فرهنگی و معنایی ناشی از بستر محیطی را هم میتوان در محیطهای اسالمی پذیرفت و این الگو را گسترش داد؟ در
شود .در فرایند طراحی ،استفاده از الگوهای بومی منطقه ،کمک شایانی به باززندهسازی هویت مکان میکند ،هرویتی
که امروزه با توجه به گسترش طراحیهای غیر مربوط در حال کمرنگتر شدن است .پژوهش حاضر ،با بهرهگیری از
مطالعات میانرشتهای بهصورت کیفی ،پدیدارشناسی و کتابخانهای و ارتباط با مطالعات اقلیمی ،منظرر ،شهرسرازی و
تأثیر روانشناسی بر این مؤلفهها ،تالش میکند تا روح مکان موجود در شهرهای ایرانی-اسرالمی را معرفری کنرد و
بهاین ترتیب ،تئوری شولتز را مورد بازبینی قرار دهد .در این پژوهش ،شهرهای ایرانی در چهارچوب نظریرۀ شرولتز
بررسی میشوند و گونهشناسی این شهرها از دو منظر موضعشناسی و سیماشناسی صرورت مریگیررد؛ در حقیقرت،
ساختار این نظریه ،ظرفی برای تعریف هویت اسالمی شهرها است .نتایج حاکی از ن است که هرر چهرار الگرو در
شهرهای ایرانی -اسالمی قابلتعریف است و تحت تأثیر عواملی چون اقلریم شرهر ،اعتقرادات و فرهنرگ ،تمردن و
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این تحقیق ،تالش شده با بازنگری در نظریۀ روح مکان و بررسی شهرهای ایران ،الگوی نها کشف و بومیسرازی

شهرسازی گذشته ،شکل گرفتهاست .در این میان ،باغشرهر صرفوی برا داشرتن روح مکران مرکرب ،برهعنروان یرک
رمانشهر ،الگویی برای شهرهای ایرانی -اسالمی ،است.

روح مکان شولتز ،پدیدارشناسی ،شهر ایرانی-اسالمی ،باغشهر صفوی.
* نویسندۀ مسئول مکاتبات:

hamzenejad@iuts.ac.ir
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واژگان کلیدی

مقدمه
شهرسازی و شهرنشینی از اولین نشانههای تمدن بشرر بروده

در اقلریمهررای متفرراوت قرررار دارنرد و شررهرها برا توجرره برره

و بشررر از همرران ابترردای شرررو برره زیسررتن ،برره دنبررال

ویژگیهای جغرافیایی میتواننرد در هرکردام از چهرار دسرتۀ

یکجانشینی و تجمع با همنوعان در مکرانی مناسرب بروده

شولتز قرار گیرند .درواقع ،شهرهای اسالمی همگی ،یک روح

اسررت .در طررول ترراریخ ،مکررانهررا بررر اسررا

جغرافیایشان ،تنو هایی داشتهاند .رومیان باستان ،هر منطقره

عواملی است که بهمحر

ورود بره شرهر ،ترأثیرات خرود را

جغرافیرایی را برر طبررق ویژگریهررای ن ،در قالررب روحری

گذاشته است ،عوامل مختلف دیگری هم به نظر میرسند کره

تعریف میکردند و نام مینهادنرد و معتقرد بودنرد کره ایرن

بر هویت و روح شهرها تأثیرگذار هستند.

ویژگیها با انسان و طبیعت در ارتباط هستند و از هم ترأثیر

ویژگی روح مکان در معماری روم باستان کامالً مشرهود

میگیرند .بر طبق اعتقادات مردم این سرزمین ،هر وجرودی

است و ساخت معابد در نقاط خاص ،بهعنروان مثرال سراخت

دارای روحی مستقل است که به ن شخصیت بخشریده و از

معبد کروپلیس بر فرراز کروه مقرد

Loukaki

تولد تا مرگ همراه ن است .درواقع روح مکان بر چیسرتی

 ) 1997مُهر تائیرد برر ایرن فرضریه اسرت .در معمراری ایرران

یک چیرز داللرت دارد و برگرفتره از شخصریت یرا کیفیرت

باستان ،الگویی مانند این نظریه مشاهدهشده اسرت .برهعنروان

خاص یک مکان است که از نجملره مریتروان ،الگوهرای

مثال ،میتوان به ساخت هفت تشکدۀ ساسانی در دامنۀ هفت

توپرروگرافی ،بافررت شرررایط طبیعرری ،مررردم و الگوهررای

کوه خاص در کشور و یا ساخت کاخ تخت جمشید بر دامنرۀ

رویدادهای انسانی را نام برد .رابطۀ شهرسازی برا طبیعرت و

کوه رحمت ،اشاره کرد .یا میتوان اقررار کررد کره اعتقرادات

کرروپلیس (
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اقلرریم و

یکسان ندارند و با توجه به اینکه اسرالم یکری از مهرمتررین

تأثیر ن ،از دیرباز موردتوجه انسان بوده و یکی از مهمترین
عوامل در انتخاب محلری بررای یرکجانشرینی ،طبیعرت ن
منطقه بوده است و تا بره امرروز ایرن ترأثیر را مریتروان در
شررولتز در نیم رۀ دوم قرررن بیسررتم ،هنگررامیکرره مفهرروم
پدیدارشناسی را وارد معمراری کررد ،مفهروم جدیردی را بره
وجود ورد .این تعریف در درک مفاهیم دیگر معماری فراترر

Table 1: Basic Elements and Dominant Factor in Three
Romantic, Cosmic and Classical Perspectives

روح مکان
چشمانداز رمانتیک
چشمانداز کیهانی
چشمانداز کالسیک

عامل غالب
زمین
آسمان
زمین و آسمان

از فراهم وردن سرپناه بود و در حالی مطرح شد که ن زمان،
درک و مفهوم از معماری ،خلق فضاهای مناسب بود .در ایرن
رابطه ،از روح مکان ( )genius lociسخن به میران ورده شرد.
با توجه به تعاریف شرولتز و مفراهیم ن ،هویرت معمراری و
روح مکرران ،در چهررار دسررته کیهررانی ،کالسریک ،رمانتیرک و
ترکیبی ،تقسیمبندی میشود (جدول 1و.)2
فرهنگهایشان ،همگی ،در دستۀ کیهانی طبقهبندی میشروند
) (Shirazi 2009و این در حالی است که کشرورهای اسرالمی

2

│

Table 2: the confinement and degree of openness in the
architecture of the three patterns of romantic, cosmic and
classical city

روح مکان
معماری رمانتیک
معماری کیهانی
معماری کالسیک
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عامل غالب
برونگرایی طبیعی
درونگرایی
هم برونگرایی و هم درونگرایی
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اما شولتز در نظریه ای بیان کرد که شهرهای اسالمی به علت

جدول  :2محصوریت و درجۀ گشودگی در معماری ،در سه الگوی شهر
رمانتیک ،کیهانی و کالسیک

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

شهرسازی و شکلگیری شهر در بافت شهری مالحظه کرد.

جدول  :1عناصر پایهای و عامل غالب ،در سه چشمانداز ِرمانتیک،
کیهانی و کالسیک

بررسی امکان تفسیر و گونهشناسی شهرهای ایرانی-اسال می بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز :تعریف روح مکان شهرهای ایرانی -اسالمی و
جستجوی آرمانشهر ایرانی

رومیان به خدایان طبیعت با الگوهای طبیعی در ایرران قبرل از

این علم که توسط طراحان شهری صورت میگیررد موضرو

اسالم یکی بوده است؟

اصلی شهر هویت و تاریخ شهری است کره توسرعۀ شرهر برر

قابلاعتنا محسوب میشود ولی ارزیرابی درسرتی از شرهرهای

مطرح میکند که بیشتر شهرهای اسالمی به بهتررین شرکل در

اسالمی ارائه نداده و تفسریر ناقصری از محتروا و کالبرد شرهر

درک متقابل برا محریط طبیعری خرود هسرتند و برا ن ادغرام

اسالمی بیان کرده است .در این مقاله سعی شده است تا نقدی

شدهاند .شرهر اصرفهان ،یرک نمونره اسرت کره برا توجره بره

بر نظریۀ روح مکان شولتز ،در رابطه با شرهرهای اسرالمی برا

تحوالت ن در دوران صرفویه ،برر اسرا

ایردۀ روح مکران،

تفکیک رابطۀ دین و جغرافیا انجامشود و این نگاه که هر دین،

بهعنوان یک شهر ایدئال ایرانی-اسرالمی ،مطررحشرده اسرت

مختص هر مکان است ،موردنقرد قررار گیررد و برر طبرق ن،

(.)Shirazi 2009

نظریهای جدید ،بر مبنای نظریۀ روح مکان وی ،بیان شود.

عالوه بر رابطۀ رفتار انسان با محیط ،در مقالۀ حمرزهنرژاد
تفترری و نقرررهکررار (،)Noghrekar & Hamzenejad 2012

شهرها نماد غلبۀ انسان بر طبیعت هستند که انسان همرواره برا

مطرحشده است .در قسمتی دیگر از همین مقالره ،بره حضرور

ن ،شهر را شکل داده است ( Benton & Short

ریشررههررای نظری رۀ روح مکرران در فلسررفۀ باسررتانی اسررالمی

 .)2008رابطۀ طبیعت با شهرسازی ،مفهومی است کره از قررن

اشارهشده است .با توجه به برخی از نظریات ،ایرن روش کره

بیستم موردتوجه قرارگرفتره اسرت ولری قبرل از ن ،رومیران

معماری را فقط از منظر مادی و جسمی بررسی کنریم ،هرم از

باستان چنین مفهومی را مطرح کرده و معتقرد بودنرد کره هرر

دیدگاه پدیدارشناسی و هم اسالمی رد شده محسوب میشود.

ویژگریهرای ن ،روح مخرتص خرود را دارا

محققانی همچون نادر اردالن ،نظریات مشابهی همچرون

اسرت ( .)Nikravesh Ghasemi Sichani 2014در دوران روم

روح مکان را در شهرهای ایران مطرح کردهاند .اردالن ،معتقد

باستان ،تئوری روح مکان برهعنروان محرافظی از روح منطقره

است که نظام شهرسرازی در شرهرهرای اسرالمی برر اسرا

شناخته میشد اما این تئوری امروزه برای مشخصکردن جرو

الگرروبرداریهررای طبیعرری و هندسرری در شررهرهای مختلررف،

منطقه یا الهام از ن ،در معماری مدرن استفاده میشود که این

متفاوت است ( )Ardalan 2001مسئلۀ روح مکان ،امرروزه بره

مسرئله هنروز نراچیز شرمرده مریشرود ( .)Vittori 2006روح

موضو پراهمیتی در تمام دنیا تبدیلشده است ،برهطروریکره

مکان ،حس تداوم و صحت مکان خراص اسرت و اصرول ن

ساالنه تحقیقات متعددی در رابطه با جزئیات این نظریه ماننرد

بهطور ویژه ،در طراحی شهری و شهرسازی استفاده میشرود

درک فضررا ( )Cui & Ryan 2011 Garrod 2008اسررتفاده از

(.)Tomich 2002

طبیعت ( )Rakić & Chambers 2012نقاط ارتباطی برا محریط

ایجاد تغییر به

مکان بر اسرا

مایکل مونینگر ،در سرال  1۱۱۳مریالدی ،بیران کررد کره

طبیعری (

Strzelecka et al. 2017; Wantanee & Jachna

واقعیتی شناختی است که حدود فضرایی بره خرود مریگیررد

) ،)2004نقش روح مکان در تغییرر کراربری منطقره (

()Moninger 1993؛ امرا تئروری علرم شهرسرازی حردود ۰۵

 ،)Delgado 2008گاهی از محیط ( (Ram et al. 2016مطررح

سال است که دچار تغییر شده است .تعاریف قدیمی این امرر،

میشود .همچنین تحقیقاتی در راستای این پرسش کره حرس

شامل تحلیل شهرهای تاریخی میشد که نها را مانند منراطق

مکان شامل چه چیزی مریشرود ،هرم صرورت گرفتره اسرت

طبیعی در نظر میگرفته و توسعۀ نهرا ،برر اسرا

طبیعت توسط انسان انجام می شده است .تعراریف جدیرد در

Cantu

(.)Chapin et al. 2015; Mullendore et al. 2015
از وقتی راههای درک رابطه بین مکان صرنعتی و طبیعرت
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شهر ،واقعیتی فضایی با پیامدهای جامعهشناختی نیسرت بلکره

 )2016هویت محیط طبیعی

الگوهرای

Dimache et al. 2017; McCabe

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

 .1پیشینۀ پژوهش

ویژگ ریهررای چهررار روح بیررانشررده در تئرروری روح مکرران
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تحقیررق شررولتز اگرچرره از بُعررد هرردب ،مبررانی و روش،

طبق این نظریه صورت گیرد .شولتز ،در حرالی ایرن نظریره را

در تحقیق ( )Mullendore et al. 2015بیان شد ،باوجوداینکره

بررسی و تطابقسنجی شرده اسرت .بررسریهرا برا توجره بره

واقعیت روح مکان ،الهامبخش معمراری معاصرر بروده اسرت

گونهشناسی این شهرها و برر اسرا

کتراب مفهروم سرکونت

( )Mullendore et al. 2015این موضو  ،بره حرس یگرانگی

شررولتز ،از دو منظررر موضررعشناسرری و سیماشناسرری صررورت

یک مکان و وجود روح در یک مکران ارجرا داده مریشرود.

میگیرد و این ابعاد ،ساختار مطالعه را غنریترر مریکنرد .ایرن

شولتز ،در سرال  2۵12مریالدی ،در کترابی در رابطره برا روح

تحقیق ،بررسی بُعد روانشناسی را به مطالعات بعردی در ایرن

مکان مطرح کرده است که چرخۀ انرژی در طبیعرت ،از مراده

زمینره ،مریسراارد و بیشرتر برر بُعرد اقلیمری ن ،تمرکررز دارد

برره انرررژی و معکررو

(نمودار .)1

ن اسررت کرره ایررن چرخرره ،خررود

ترغیبکنندۀ باز کشف حس مکانی (روح مکران) ترازهای در
) .(Norberg-Schulz and Seyler 2017درنهایت ،برا گذشرت

بابت بابیچ ،معتقد است علم فلسفه در دنیای امروزی به چهار

زمان نظریۀ روح مکران در حرال تبردیل شردن بره نظریرهای

بخش تقسیم میشود )1 :فلسفه علم تخلیلری  )2فلسرفه علرم

تخصصی است و موضوعات مطرحشده در این زمینه ،در طی

هرمنوتیررک  )۳فلسررفۀ علررم پدیرردار شررناخت  )4رویکررردی

سالیان اخیر بسیار جزئیگرا شده است .موضروعاتی همچرون

ترکیبررری از دو رویکررررد هرمنوتیرررک و پدیررردار شرررناختی

تأثیر روح مکان در طراحی موزه بر میدان دیرد (

(.)Malayeri 2009

Chen et al.

 )2019و تأثیر  genius lociبر گردشگری منطقهها ( Christou

پدیدارشناسرری ازنظررر لغرروی ،عبررارت اسررت از مطالعررۀ

 ،)et al. 2019نمونههایی از این موارد هستند.

پدیده ها از هر نو و توصیف نان برا در نظرر گررفتن نحروۀ
بروز تجلی نها ،قبل از هرگونره ارزشگرذاری ،تأویرل و یرا

برای رسیدن به هدب تحقیق ،روش میانرشرتهای برهصرورت

پدیدارشناسی معروب است ،معتقد است که پدیدارشناسی در

مطالعرات کیفری ،پدیدارشناسری و کتابخانرهای انجرامشرد تررا

اصل ،روشی است بر پایۀ تجربره جهرانی کره در ن زنردگی

مطالعات اقلیمی ،منظر و شهرسازی را با تأثیرات روانشناسری

میکنیم و برهمنظرور بازسرازی ن در سرطحی متعرالی پدیرد

مرتبط کند و درنهایت ،بره روح مکران موجرود در شرهرهای

می ید و علمی مطلقراً نفسرانی و مربروط بره فاعرل حسری و

ایرانی-اسالمی دستیابد؛ بنرابراین ،ابتردا تئروری روح مکران

ادراکی است .پس از تقسیمبندی محیطزیسرت شرهری بره دو

شررولتز ،موردبررسرری قرررار مرریگیرررد .ایررن نظریرره یررک بُعررد

گونۀ هستی طبیعی و هستی مصنو دست بشر ،شولتز ،بنا بره

ساختاری و کالبدی دارد که از طریق ن الگوهرای چهارگانرۀ

رویکرد توصیفی ،به گونهشناسی نها برر مبنرای دو موضرو

کالبدی شهری و معماری معرفیشدهاند و از ن بهعنوان ابرزار

سیماشناسی و موضعشناسی پرداخته و بر این اسا

تحلیلرری اسررتفادهشررده و هویررت شررهرهای ایرانرری –اسررالمی

در چهار دسته چشمانداز کالسیک ،رمانتیک ،کیهانی و مرکب

تئوری روح مکان شولتز

مطالعات اقلیمی

بومی سازی نظریه روح

گونهشناسی روح مکان

مکان

شهرهای ایرانی اسالمی

منظر و شهرسازی

مطالعات روانشناسی

نهرا را
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نمودار  .1روششناسی بررسی نمونه شهرهای ایرانی اسالمی بر اساس تئوری روح مکان شولتز در چهار الگوی رمانتیک ،کیهانی ،کالسیک و مرکب

Chart1: Methodology of Examining Samples of Islamic Iranian Cities Based on genius loci in Four Patterns of Romantic, Cosmic,
Classical and Composite City

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

 .1روش پژوهش

قضاوت ارزش .هوسرل ،نیز که بهعنروان بنیرانگرذار نهضرت
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هر منطقه است که منجر به برهروز شردن طراحری مریشرود

 .3پدیدارشناسی و فلسفه روح مکان

بررسی امکان تفسیر و گونهشناسی شهرهای ایرانی-اسال می بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز :تعریف روح مکان شهرهای ایرانی -اسالمی و
جستجوی آرمانشهر ایرانی

بررسی کرده است .سیماشناسی ( )morphologyبه چگرونگی

در روم باستان برای هر منطقه با عروار

شکل مصنو مربوط اسرت و موضرعشناسری ( )topologyبرا

دریا و درّه ،روح و خدای متفراوتی وجرود داشرت کره در ن

نظام فضایی در رابطه قرارمیگیررد .شرولتز معتقرد اسرت کره

منطقه ساکن بود و روح او در نجا بهتر حس میشرد .معنرای

همواره نسبت مشخصی از همخوانی و همسازی میان مکان و

روح مکان در روم باستان برای مکانهای مقد

و خدایان یا

ساکنان ن وجود دارد .او که برای هرر مکران حرس و حرالی

مکانهای معابد خدایان استفاده میشده و اثرر ظراهری منطقره

ویژه قائل است ،باور دارد هر مکان ،روح ویرژۀ خرود را دارد

اسرررت کررره بررره کمرررک عناصرررر ظررراهری نمرررایش داده

ولی بااینحال از روی شباهتها مریتروان نهرا را در چهرار

میشود) .(Loukaki 1997پدیدارشناسان این تأثیر را برهعکرس

 ،طبقرهبنردی کررد ( Pakzad & Jahansah

مطرح میکنند و معتقد هستند کره هرر منطقره قابلیرت تجلری

دستۀ اصرلی فرو

جلوهای خاص از خدا را از طریق قابلیتهرای طبیعری خرود
دارا است .بهاینترتیب حتی اگر بینش چندخدایی روم باستان

 .1-3مکان
مکان بخشی از فضا محسوب میشود که بهواسرطۀ عناصرر و
عواملی خاص ،صاحب هویتی منحصرربهفررد و تکرارناپرذیر
میشود .شولتز میگوید” :خاصریت معمراری ایرن اسرت کره
جایی را به مکان تبدیل کند؛ این بره معنری بره فعرل در وردن
محترروای بررالقوه محرریط اسررت“ (

Sarmast & Motevaseli

.)2002
در حقیقت ،پیش از ورود انسان به فضا مکان ،با هویرت
طبیعی ن وجود داشته و قابلتعریف است .ورود انسان به هر
محیط طبیعی متناسب با ن محیط ،شخصیت انسرانی خاصری
به ن می دهد کره مکران طبیعری را بره مکران انسرانی تبردیل
است تا فضاهای بیهویت و غیر مکرانی (چره طبیعری و چره
انسانی) گسترش یابد.

با بینش اسالمی را ارائه دهیم.
چگونگی گسترش در اصل به طبیعت ،بسرتر و زمینره ،یرا بره
شرایط عوار

طبیعی زمین وابسته است .در یک بستر صاب

و هموار ،گستردگی ،عام و بیپایان است ،اما معموالً تغییررات
برجستگی سطوح ،بهوجود ورنردۀ جهرتهرا و تعیرینکننردۀ
فضرراها هسررتند .بررهواسررطۀ تعامررل سررطوح ،برجسررتگیهررا،
رستنیها ،ب ،کلیتهای ویژه یا مکانها که به وجود ورنردۀ
عناصر پایهای چشمانداز هستند ،به وجرود مری ینرد (تصرویر
1و .)2مکرران انسررانسرراخت فهررم او از محرریطش را نمایرران
میسازد .بهواسطۀ سراختن ،مکرانهرای انسرانسراختی خلرق
میشوند که روح مکان ویژۀ خود را دارند .در معماری بومی،
روح مکان انسانساخت باید بهخوبی پاسخگوی مکان طبیعی
خود باشد .کیفیت و خصلت ن تا حردود زیرادی برهواسرطۀ

 .1-3روح مکان ()GENIUS LOCI
مکان پدیدارشناسی دارای خصیصه هایی ،ازجمله روح مکران
است .روح هر مکان ،در چشمانداز ن منعکس میشود؛ یعنی
شرایط مکانی قبل از هر چیز ،ابتدا در چشمانرداز ن بازتراب
مییابد (.)Mahmodinejad & Bemaniain 2000

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

میکند .امروزه گسترش رویکرد ماشرینی مردرن ،سربب شرده

را هم نداشته باشیم ،میتوانیم تفسیری از روح مکان سرازگار

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
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.)2011

طبیعری رود ،کروه،

شولتز ،معتقد است هرگاه فرم و فضرا در کرار شرکار کرردن
بر انسان ظهور میکند و باوجود او درگیر میشود؛ گرویی کره
وجرود او را برر خرودش
.)Sanaati 2012

شرکار مریکنرد ( Raesi & Eshghi

)(Noghrekar 2012
Fig.1: Desert city outside Iran. Orientation and visualization
are facilitated by simple spatial elements that nature offers
)(Noghrekar 2012
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روح مکان ،در کار ورده شوند ،مکان با تمام موجودیت خود

تصویر  :1شهر کویری در خارج ایران .جهتیابی و تصویرسازی توسط
عناصر فضایی سادهای که طبیعت آنها را عرضه میدارد ،تسهیل میشود.

اصلی همۀ شهرهای اسالمی ،روح کیهانی است .در توصریف
او ،شهر اسرالمی متشرکل از ترکیبری از فضراهای هندسری و
هزارتو است .درحرالیکره بناهرای عمرومی اصرلی مبتنری برر
شبکهای متعامد اسرت (مسرجد ،مدرسره و  )...و بخرشهرای
مسکونی هزارتو هستند ،واقعیتی که بیرانکننردۀ منشرأ بیابرانی
تصویر  :2شهر کویری نائین در ایران .در این شهر ،بناهای کوتاه با
گستردگی افقی وجود دارند و سایت و محل (شن بیابان) ظهور و نمود
عینی دارد.

محصوریت و درجۀ گشرودگی ن معرین مریشرود (

Shirazi

شهر اسالمی از قواعد محیط طبیعی پیروی میکند ،میران
نیروهررای طبیعرری و فرهنگرری تعامررل وجررود دارد و منرراطق
جغرافیایی با روابط اقلیمی ،قرومی و فرهنگری تالقری دارنرد.
روابط بیرونیِ واال و عظیم با درونگرایی تلفیق شرده اسرت و
رابطرۀ متقابرل و متعامرل برین سرکونتگاه درونگررا و محرریط
بیکران و مطلق وجرود دارد .بریکرانگری و قردرت عظریم و

.)2009

شکل گنبدی سمان احاطۀ کاملی برر محریط زنردگی انسرانی

 .3-3تفسیرهای روح مکانی شهر اسالمی

دارد .جهتیابی و تصویرسازی ،توسط عناصر فضایی سادهای

شهر اسالمی از یک زاویه ،دارای روح و ماهیتی ثابرت اسرت

که طبیعت نها را عرضه میدارد ،تسرهیل مریشرود .بناهرای

که در هر زمان و مکان میتوانرد تجلری یابرد .روحری کره از

کوتاه با گستردگی افقی وجود دارند و سرایت و محرل (شرن

هویت الهی و اجتماعی اسالمی ایجادشده اسرت .بره عبرارتی

بیابرران) ،ظهررور و نمررود عینرری دارد .کیفیررت قرروی مکرران،

شهرهای اسرالمی دارای مراهیتی برالقوه و دینری هسرتند کره

سازماندهری فضرایی تصرورپذیر ،خوانرا و معنرادار در شرهر

میتواننرد در هرر زمران برا توجره بره شررایط ،تجلری یابنرد

اسالمی موجود است.

تطابقپذیر با شرایط محیطی هستند که با توجه بره طبیعرت و

پیوند عمیق و سازندۀ جهانبینی عربی اسالمی و مظهرر ال الره

اقلیم ،شکل میپذیرند که میتوان ن را بُعد زمینهگرا نامید که

اال اهلل معرفی میکند .چنین محیطی ،خدایی قراهر و مقتردر و

بُعدی مشترک و مطلق اسالمی است .شرهر اسرالمی برا شرهر

بیهمتا (واحد) را که بهخوبی در مظهریت اسم محریط ،خرود

مسلمانان متفاوت است .شهرهای اسالمی ،شرهری اسرت کره

را جلوه داده است ،برای انسان معرفری مریکنرد .چیرزی کره

فرهنرگ

بررهزعررم او هرگررز در روح مکرران رمانتیررک و کالسرریک

در ن احکام اسالمی جاری و ساختار ن برر اسرا

اسالمی باشد .در الگوی شهرهای اسالمی ،عامل مسلّط ،دیرن

قابلمشاهده نیست ( .)Shirazi 2009سخن فو  ،قابرل تفسریر

این عامل ،نظام و هویرت یافتره اسرت.

اسالم مطرح کرده است که نوعی سطحینگری و تقلیل را در

این در حالی است که شهر مسلمان شهری است که مسلمانان

خود دارد .اسالم ،زاییدۀ عربستان و کویر نیست ولی میتروان

در ن زندگی میکنند .به عبارتی سادهتر ،ابتدا مرردم مسرلمان

گفت که به خاطر ظرب ظهروری ن ،چنرین ادبیرات و بیرانی

بودند و ساس شهری شکلگرفته است .شهر اسالمی در ابتردا

یافته و پس از گسترش در هر منطقه ،به زبان ن منطقه تفسیر

با نفوذ در تمدنهای دیگر با تجلی یرافتن در جلروههرا نمرود

شده است.

کالبدی شهر بر اسا

Khodaee

از سویی دیگرر ،بره نظرر مریرسرد توصریف شرولتز ترا

 .)& Taghvaee 2011بر طبق نظریۀ روح مکان شولتز ،تجلری

حدودی ناقص و یرکسرویه اسرت و تبیرین برخری دیگرر از

پیدا میکند تا نیازهای اولیه جوامع را پاسخ دهرد (
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اسالم است و تمام شاخصها و عناصرر زنردگی اجتمراعی و

پدیدارشناسانۀ توحیدی است ولی شکارا ادعایی را در مرورد

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

()Ghorbani et al. 2018؛ اما از زاویهای دیگرر دارای مراهیتی

شولتز ،شرکل محیطری و معمراری بیابرانی اعرراب را در
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Fig. 2: The desert city of Nain in Iran. There are short
buildings with horizontal expanse and the site and the place
(desert sand) have an objective appearance.

فرهنگ اسالمی و نیز ساختار اجتماعی قرارگاه عربی است.

بررسی امکان تفسیر و گونهشناسی شهرهای ایرانی-اسال می بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز :تعریف روح مکان شهرهای ایرانی -اسالمی و
جستجوی آرمانشهر ایرانی

محققان ازجمله نادر اردالن ،از تنو سهگانهای مشرابه شرولتز،

است تا برخی از اصول معماری و شهرسرازی را ازنقطرهنظرر

برای شهرهای اسالمی ،با حقیقت سرازگارتر اسرت .بره گفترۀ

اسالم ،استخراج و در کتاب خود بیان کند .به گفتۀ وی ،دیرن

اردالن ،توسررعۀ اصررول اسررالمی برررای تبیررین وحرردت ،از راه

اسالم از قلب سرزمین عربستان به سنتی بسیار قوی در سطوح

سازمانبندی اشکال و فضاهای کمّی و کیفی در قرارگراههرای

مختلف حیات اجتماعی ازجمله امور سراختمانسرازی ظهرور

انسانی ،پذیرای سه نظرام مشرهود نظرم فرینری بروده اسرت؛

یافررت ( .)Hakim 2002در نظررر حکرریم ،ریشررههررای نظررم و

طبیعی ،هندسی و هماهنگ .دمی با ایرن سره راه بنیرادی ،بره

یکاارچگی موجود در اکثر شهرهای جهان اسرالم ،عمردتاً بره

محیطش شکل میدهد:

دلیررل ارتبرراط بخررشهررا و ترکیررب نظرراممنررد ناشرری از ن،

طبیعت نزدیکتر هسرتند ،نظرم و انتظرام طبیعری را گسرترش

ساختمانی به وجود مدهاند و حفظ میشوند .وی معتقد است

دادند .کوهها ،درههای عمیق ،بستر رودخانهها یا فراز و نشیب

که نظام ارزشی که از ن ،در ساختوسراز و توسرعۀ شرهری

سرزمینها ،همگی در حد مرزهای طبیعی هستند که انسان در

بهره گرفته میشود ،از تفسیر فقه حاصل میشرود .بره همرین

نها نظامهایی را به وجود می ورد.

دلیل ،اکثر شهرهای اسرالمی جهران کره سراکنان ن مسرلمان

 )2نظم هندسی :بهمثابه گونهای وحدت با نظم کهنترین

هستند ،هویت اسالمی مشترک دارند ( .)Danesh 2012سرلیم

شهر های دمی مرتبط است .پیشرفت از نظامهای غریرزی یرا

حکیم ،معتقد است که شرهرهای اسرالمی ،برر مبنرای اصرول

ناخود گاه نظم فرینی تا نظام هرای مبتنری برر هندسره ،خرود،

اسالم ساخته شده و توسعهیافتهاند ولی این سراختوسراز بره

فر یندی گاهانه بود .این نظم ،احداث شهرهای کامالً جدیرد

افراد بومی هر منطقه ساردهشده که فرهنگ بومی هر منطقه نیز

را ایجاب کرد که در مواضعی دستنخورده یرا باسرتانی برپرا

بر این روند تأثیر گذاشته اسرت .درواقرع ،وی ترأثیر اسرالم و

میشدند .در این شهرها ،نقشهرای کرامالً هندسری ،خطروط

تأثیر فرهنگ منطقه را باهم ،مؤثر میداند.

نیرومنرردی را پدیررد مرری وردنررد کرره هرریچگونرره مررانعی را

اردالن ،سه مدل الگوی خود را سه مرتبۀ تحقق حقیقرت
و یا تکامل تدریجی معرفی میکند و نه سه مرتبۀ هرمعرر

نمیشناخت.
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 )1نظم طبیعی :بادیهگردان و روستائیان ،که از دیگران بره

قابلاستفاده است که بهواسطۀ مجموعهای از راهبردها و اصول

.

در چارچوب یک هندسۀ فرا گاهانره در الگوهرای طبیعری برا

شهرها را به گونۀ زیر مشاهده کرد (جردول  .)۳شرولتز ،شرهر

یکدیگر پیوندیافترهانرد .ذهرن فکرور از کثررت ،برار وحردت

خررارطوم را دارای روح مکرران کیهررانی ولرری نظررم ترکیبرری

میگیرد و از وحدت ،بار کثرت .ایرانیان در تجلیرل از مفهروم

میدانست و ایرن ،تعارضراتی را در سرخنش نشران مریدهرد

توحید به نظمی شاعرانه رسیدهاند و از رهگذر نظم هماهنرگ

) .(Shirzai 2009نظرم کیهرانی او بریش از نکره در شرهرهای

به پایۀ برتری از تحقق معنوی ارتقا یافتهاند (.)Ardalan 2001

اسالمی ظهور کند ،در شهرهای هندسی و منظم رومری نمرود

بسیم سلیم حکیم ،ازجمله محققان است که تالش کررده

داشررته اسررت و او خررود ،برره همررین مطلررب اذعرران دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

 )۳نظم هماهنگ :موجد شکلهای هندسیای اسرت کره

میتوان تناظر تقریبی بین تقسیمبندی سرهگانرۀ او و شرولتز از

جدول  :3مقایسۀ انتظام بافت شهر در دیدگاه شولتز و دیدگاه نادر اردالن ،تطابق آنها و نمونههای موردی

Table 3: Comparison of texture of the city in Schultz's view and Nader Ardalan's view, their correspondence and the desired
examples
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نمونه شهر اردالن
روستاها و شهرهای شمالی
بغداد ،هرات
اصفهان

دیدگاه اردالن
نظم طبیعی
نظم هندسی
نظم هماهنگ

دیدگاه شولتز
رمانتیک ،نامنظم
کیهانی ،منظم و البیرنتی
کالسیک ،مرکب

نمونه شهر شولتز
پراگ
خارطوم
یونان و روم

تصویر 3و :4پراگ ،گرگان (گلستان) .چشمانداز رمانتیک را تعدد بیپایان مکانهای مختلف تشخص میبخشد .انسانِ شهر رمانتیک باید همراه با طبیعت و با
صمیمیت زندگی کند.

 .4موضعشناسی و سیماشناسی در شهرهای
اسالمی

در مناطق سردسیر حاشیۀ شمالی جهان اسالم واقرعشردهانرد،
موقعیت اقلیمی باعث شده است که حفرظ محرمیرت فضرای

 .1-4انتظام بافت شهرهای اسالمی

خصوصی برر شرکل خانرههرای رو بره معبرر ،مقردور شرود

در مورد سازماندهی فضایی احجام ساختمانی و معرابر ،بایرد

(تصاویر ۳و.)Bagheri 2007( )4

افررزود کرره شررهر اسررالمی فاقررد نظررم نیسررت ،ولرری نظررم ن

در معماری اسالمی ،چهار عامل مهم تعیینکننرده اسرت:

بیولوژیرررک و ارگانیرررک اسرررت .هندسررره و نظرررم شرررهر،

شرایط ب و هوایی ،مواد و مصالح محلی ،فررمهرای سرنتی،

مرحلهبهمرحله در طرول رشرد ن تعیرین مریشرود .پرل وارد

شیوۀ زندگی و ارزشهای اسرالمی و اجتمراعی ،درحرالیکره

انگلیش میگوید" :در باب ایران ،طرح هزارتو وار خیابرانهرا،

ترکیب اجتماعی شهر ایرانی ،هماهنرگ برا نیازهرای اسرالمی

نشانۀ ممیزۀ شهر اسالمی دانسته شده است (.(Bagheri 2007

است .مورفولوژی طبیعی ن تا حردود زیرادی پاسرخ منطقری

حضررور فرهنررگ اسررالمی در اقلرریمهررا و سرررزمینهررای

فرهنگی به محیط طبیعی برهویرژه توپروگرافی و اقلریم فرالت

مختلف و نیز امکانات نامحدود ترکیب و تلفیق فرهنگ بومی

ایران است (.)Bagheri 2007

مفاهیم و مظاهر شهری در نجا منجر شرده اسرت .از سرویی

عناصری که پیش از ن نیز وجود داشتهاند ،نهفته است .نچره

دیگر تاریخ ،موقعیت جغرافیایی و تنو قرومی ،اختالفراتی را

به بنیان شهر اسالمی صبغۀ اسالمیت میبخشرد ،روح معنروی

نیز در این پدیدههای شهری به وجود وردهاند .اگرچه برخری

و ندای تولیدی است که به خلق مفاهیمی نراب و خراص در

از این فرهنگها به سنتهرای شهرنشرینی دوران باسرتان نیرز

کالبد شهرهای مختلف اسالمی نائل مده است .ایرن وحردت،

مجهز بودند که این خود تأملبرانگیز است (.)Coelho 2005

در بافتهای باز و بسته ،گونرههرای درونگررا و بررونگررا و
شهرهای زادتر و منظمتر دیده میشود ).(Hakim 2002

متعدد ازجمله اقلیم ،جغرافیا و امنیت رعایت میشد ،به سربب

در شررکلگیررری شررهرهای اسررالمی عوامررل متعررددی

انطبا با اصل حرمت خانواده در اسالم ،مورد تأئید و تشرویق

تأثیرگذار هستند کره مریتروان نهرا را در دسرتهبنردی زیرر

قرار گرفت و کاربرد این اصل ،در عموم فضاهای معمراری و

طبقهبندی کرد:

برروده اسررت .حیرراط مرکررزی ،معنررا و مفهررومی دارد کرره از

دخیل هستند مانند اقلیم ،نظام ناهمواریها ،مواد و مصالح و...

جهانبینی و توجره بره درون و درونگرایری و خودشناسری و

بدیهی است که در بسیاری از نمونههرا شرباهتهرای عوامرل

خودسازی برای عروج ،نشأت گرفته است .در شرهرهایی کره

طبیعی سبب شباهت شهرها باهم شده باشد.

0

│
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شهری ،در پیدایش بافتهای متراکم و پیوسرتۀ شرهری مرؤثر

 -عوامل طبیعی :عواملی هستند که در شکلگیری شهرها

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

با فرهنگ اسالمی ،بره عرضرۀ نروعی وحردت در بسریاری از

هویت شهر اسالمی بیشتر در نحوۀ بهکارگیری و ترکیرب

رعایت اصل درونگرایی در بناها که تحت ترأثیر عوامرل
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Fig. 3,4: Prague, Gorgan (Golestan). The romantic perspective is characterized by the endless multiplicity of different places.
The romantic city man must live with nature and intimacy

بررسی امکان تفسیر و گونهشناسی شهرهای ایرانی-اسال می بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز :تعریف روح مکان شهرهای ایرانی -اسالمی و
جستجوی آرمانشهر ایرانی

 -عوامل مصنوعی :عواملی جدا از عوامل طبیعی هسرتند

 .1-4گستردگی جغرافیایی و اقلیم شهرهای
اسالمی

که خود ،دو دسته دارند:
دستۀ نخست ،عوامل مرؤثر در فیزیرک و صرورت شرهر

وسعت منطقۀ اسالمی از اقیانو

اطلس ترا دریرای چرین ،از

هستند ،عواملی مانند تکنیکهای ساختوساز ابنیه ،شرهرها و

خلیج گینه تا سیای مرکزی ،از بالکران ترا انردونزی ،از شراخ

قواعد و قوانین ساخت و اصول الهام گرفتهشده از شرریعت و

فریقا تا خلیج بنگال است .جهران اسرالم و همچنرین کشرور

فقه اسالمی کره مریتواننرد حراوی دسرتورالعملهرایی بررای

ایران ویژگیهای ب و هوایی متنوعی دارنرد کره بر ینردی از

ساخت باشند.

تأثیر سرنوشرتسراز عوامرل اقلیمری اسرت .چهررۀ طبیعری و

نچه به بنیان شهر اسالمیت مریبخشرد ،تنهرا رعایرت نکرات

ویژگیهای هر را منطقه داشته است ،ازجمله در زمینۀ پوشش

فقهی و مفاهیمی مانند سلسلهمراتب شرهری ،وحردت ،بافرت

گیاهی و جانوری ،جمعیتپذیری و اقتصراد (تصراویر  ۰و )6

شررهری ،عرردم تمررایز اجتمرراعی و ...در ایررن حرروزه تعریررف

(.)Coelho 2005

میشوند (.)Danesh 2012

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

تصویر  :2وسعت جغرافیایی جهان اسالم

Fig. 5: The geographical area of the Islamic world

Fig. 6: Climate zoning of the world. The Islamic world, as well as Iran, has a variety of climatic characteristics.
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تصویر  :6پهنهبندی اقلیمی جهان .جهان اسالم و همچنین کشور ایران ویژگیهای آب و هوایی متنوعی دارد (.)Peel et al. 2007
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دستۀ دیگر ،عوامل مؤثر در بنیراد و براطن شرهر هسرتند،

بوهرروای متنررو جهرران اسررالم ،پیامرردهای متناسررب بررا

بررا توجرره برره مطالعررات انجررامشررده توسررط اسررالمشناسرران،

شهرهای اقلیمهرای کوهسرتانی و جنگلری و حاشریۀ دریرا را

جغرافرریدانرران ،شهرسررازان و معمرراران ،مهررمترررین اصررول

دارای روح رمانتیررک دانسررت (تصرراویر  2و  .)8علرریرغررم

شهرسررازی در شررهرهای ایرانرری -اسررالمی چهررار عامررل

وحدت ناشی از فرهنگ اسالمی ،تفاوت روح مکان برخاسرته

شررناختهشررده اسررت .ایررن چهررار عامررل ،مسررجدمحرروری،

از بستر طبیعی این شهرها با شرهرهای کرویری ،امرری کرامالً

درونگرایی ،محلهمحوری و طبیعتگرایی هسرتند کره سربب

محسو

در این شهرها محسوب میشود .این امر نهتنهرا بره

بروز مفاهیمی چون ارتباط انسان برا خردا ،ارتبراط انسران برا

تفاوتهای کالبدی این شهرها انجامیده ،بلکه حتی در مظراهر

خودش ،ارتباط انسان با جهان هسرتی و ارتبراط برا همنوعران

فرهنگی و دینی و روحیه و شخصیت فردیِ افراد هرم نسربت

خود میشوند .شهرهای ایرانی اسرالمی از بُعرد زمرینگرایری

به شهرهای کویری تفاوتهای برارزی را ایجراد کررده اسرت

باهم متفاوت هستند .عامل اصرلی تعیرینکننردۀ ایرن دیردگاه،

بهطوریکه مریتروان از روح و شخصریت خراص حراکم برر

ارتباط شهرسازی با طبیعت است .اصل طبیعتگرایی که یکی

معماری و شهر در این مناطق سخن گفت (جدول .)4

از چهار عامل اصلی شرکلگیرری شرهرهای ایرانری اسرالمی
اسررت ،شررامل تفکررر در رابطرره بررا طبیعررت و عناصررر ن و
هماهنگی میان اجزای ن است که ازجملره دسرتورات اسرالم
برای شناخت خدا است .قر ن تمام طبیعرت را یکسرره یره و

 .1-1-5اقلیم :معتدل و مرطوب ،گرم و مرطوب،
سرد و مرطوب
 .1-1-5انتظام بافت شهر

& Naghizade

فضای رمانتیک توپولوژیک است و نه هندسری .رایرشهرای

 .)Aminzade 2001نقیزاده ،در ارتباط بااهمیت طبیعت چنین

اصلی عبارتاند از دستۀ متراکم و نامعین و ردیفهای زاد و

بیان میکند .بسیاری از یات قر ن و احادیرث معصرومین بره

متنو  .فضاهای شهری با محصوریتی نرامنظم و وسرعت کرم

توجه به طبیعرت برهعنروان یرات و نشرانههرای خردا تأکیرد

معین میشوند (تصاویر 12،1۳و( )14جدول .)۰

نشانه برای شناخت ماوراء الطبیعه میخوانرد (
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 .5بررسی شهرهای ایرانی -اسالمی

با تعریف شولتز از روح مکران رمانتیرک ،مریتروان برخری از

کردهاند .همه اینها ،نشانههای لزوم نزدیکی انسان با طبیعرت
است تا بتواند از ن بهره ببرد ).)Naghizade 1999

 .3-1-5تعامل آسمان و زمین

اسالمی ،میتوان این نظریه را در بین شهرهای ایرانی-اسالمی

میرسد و برجستگیهای متنوعی دارد؛ صخرهها و حفررههرا،

بومیسازی و روح شهرهای ایران را تعیین کررد و برر مبنرای

بیشهزارها و چمنزارها ،تاههرا و کوهرکهرا جملگری ”خررده

روح مکان ،نظریرۀ جدیردی برا عنروان روح مکران اسرالمی،

ساختار“ غنی را به وجود می ورند .فتاب نسبتاً کرم اسرت و

مطرح کرد.

نمایشی متنرو از نقراط نرور و سرایه را بره وجرود مری ورد.
قرارگاه رمانتیک را خط سمانی مضرّ

و بیسامان تشرخّص

میبخشد (جدول .)۰

 .1-5شهر رمانتیك

جدول  :4نمونه شهرهای رمانتیک ایرانی در مقایسه با پیشنهاد شولتز

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

با توجه به نظریۀ روح مکان و تعریف شهرهای ایرانری-

بستر زمین بهندرت پیوسته است ،امرا بخرش بخرش ،برهنظرر

Table 4: An example of Iranian romantic cities compared to Schultz's proposal
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روح مکان
شهر رمانتیک

نمونه شولتز
شهر پراگ (جمهوری چک)
شهرهای اسکاندیناوی
باغهای ژاپنی

نمونه ایرانی -اسالمی
گرگان (گلستان)
انزلی ،رشت ،الهیجان (گیالن)
تنکابن ،ماسوله (مازندران)
پلدختر (لرستان)
یاسوج (کهکیلویه و بویراحمد)

بررسی امکان تفسیر و گونهشناسی شهرهای ایرانی-اسال می بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز :تعریف روح مکان شهرهای ایرانی -اسالمی و
جستجوی آرمانشهر ایرانی

تصویر  7و  :0پراگ ،بندر انزلی (گیالن) .در هردو شهر ،آب ،پستیهای زمین را پرکرده و انسان در تقابل با آب فضای زندگی خود را شکل داده است.
Fig. 7,8: Prague, Bandar Anzali (Gilan). In both cities, water fills the earth's crust, and man has shaped his living space in
opposition to water.

چشمانداز رمانتیرک را تعردد بریپایران مکرانهرای مختلرف،

برونگرایی طبیعی ،معنای باشیدن :حرکت از سرطح خررد بره

تشخّص میبخشد .انسان همرراه برا طبیعرت و برا صرمیمیت

کالن (از مصردا بره مفهروم) ،معنویرت :خردا پنهران اسرت

زندگی میکند .بدینسان مشارکت مستقیم ،مهرمترر از انترزا

(تصاویر  1۵ ،۱و ( )11جدول .)۰

عناصر و نظم است (جدول .)۰

جدول  :2نتایج بررسیها در شهر رمانتیک

Table 3: The results of studies in the romantic city

روح مکان
شهر

رمانتیک

انتظام بافت شهری
انتظام بافت محصوریت
و وسعت
شهر
نامنظم
توپولوژیک

کم

تعامل آسمان و زمین
خط آسمان
تعامل
آسمان و
زمین
مضرس
زمین غالب
بیسامان
است

چشمانداز و طبیعت
ارتباط با
چشمانداز
طبیعت
کثرت

برونگرایی
طبیعی

حرکت از
سطح خُرد
به کالن (از
مصداق به
مفهوم)

خدا پنهان
است
] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

همدلی با
اجزای
طبیعت

تأثیر در مکان ،معنا و روح
معنویت
معنای
تأثیر در
باشیدن
مکان

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

 .4-1-5چشمانداز و طبیعت

 .5-1-5تأثیر در مکان ،معنا و روح

Fig. 9,10,11: Khartoum (Sudan), Dezful (Khuzestan), Yazd (Yazd), in cities such as Khartoum, Dezful and Shushtar, etc. Despite
the existence of a river in the city, the texture is the same He follows the houses inwards and is not very extroverted. The main
dominance is with the sky, and the dome-shaped roof of the houses and the general escape from the sun have created many
commonalities between this city and our desert city like Yazd
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تصاویر  18،3و  :11خارطوم (سودان) ،دزفول (خوزستان) ،یزد (یزد) ،در شهرهایی همچون خارطوم و دزفول و شوشتر و ...علیرغم وجود رودخانه در شهر،
بافت ،همان خصلت رو به درون خانهها را دنبال میکند و چندان برونگرا نیست .غلبۀ اصلی با آسمان است و فرم گنبدی بام خانهها و فرار عمومی از آفتاب،
وجوه مشترک زیادی بین این شهر و شهرهای کویری ما همچون یزد ،ایجاد کرده است.

تصویر 12و  :13مقایسه شهر پراگ با شهر گرگان از راست به چپ

Fig. 12,13: Comparing the city of Prague with with the city of Gorgan, from right to left

توصرریف شررولتز ،از شررهرهای کیهررانی برره شررهرهای رومرری

میتوان ن را فضاهای هزارتو (البیرنتی) نامید نیز رابطره دارد.

نزدیکتر است ولی مثرال خرارطوم و تأکیرد او برر شرهرهای

اینگونه که بناهای عمومی اصلی مبتنری برر شربکهای متعامرد

عربی اسالمی را بهخوبی میتوان در شهرهای کرویری منراطق

است (مسجد ،مدرسه و  )...و بخش مسکونی هزارتو هسرتند

گرم و خشک یا گرم و مرطوب مشاهده کرد (جدول .)6

(تصاویر 12،18و( )1۱جدول .)Bagheri 2007( .)2

 .1-1-5اقلیم :گرم و خشك
 .1-1-5انتظام بافت شهر

 .3-1-5تعامل آسمان و زمین
در جهان اسالم ،رابطۀ سمان برا زمرین بسریار مرورد اهمیرت

فضای کیهرانی دارای مشخصرات هندسری اسرت ،هندسرهای

است .این رابطه با کمک عناصر عمرودی بره نرام منرار ایجراد

منظم و خاص که میتوان گفت در عین بینظمی ،دارای نظرم

میشود که هم رابطۀ بصری و هم معنروی در وجرود شرهر و

است ،به اینگونه کره شرهر دارای هندسرۀ مشرخص نیسرت.

دید انسان ایجاد میکند ( .)Shirazi 2009تا عظریم و محریط

بیشتر به حالت الگوهای ارگانیک مشابه است ولی در نقراطی

سمان بیابر که گهگاه میان صخرهها و درختان همچون یرک

شرراخص دارای انتظررام هندس ری م ریشررود .فضررای کیهررانی

قطا تجربه میشرود و سرمان برهواسرطۀ خورشرید و مراه و

یکشکل و همگن است .اگرچه جهتهرای ن ازنظرر کیفری

ستارگان ساختار مییابد و نظرم سرادۀ ن را تغییررات جروی

جدول  .6نمونه شهرهای کیهانی ایرانی در مقایسه با پیشنهاد شولتز

Table 6: An example of Iranian cosmic cities compared to Schultz's proposal

روح مکان
معماری کیهانی
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نمونه شولتز
خارطوم (سودان)

نمونه اسالمی ایرانی
یزد ،نائین (یزد)
کرمان (کرمان)
دزفول ،شوش ،شوشتر (خوزستان)
بیرجند (خراسان)
زاهدان (سیستان)

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

 .1-5شهر کیهانی

متفاوت هستند .بااینحال فضای کیهانی با موردی متقابرل کره

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

تصویر  :14مدل کلی شهرهای رمانتیک را میتوان با هندسۀ زمینمحور و توپولوژیک در مقابل ساختار هندسی بیان کرد.

Fig. 14: The general model of romantic cities can be expressed in the form (Fig14) with geopolitical and topological geometry
versus geometric structure.

بررسی امکان تفسیر و گونهشناسی شهرهای ایرانی-اسال می بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز :تعریف روح مکان شهرهای ایرانی -اسالمی و
جستجوی آرمانشهر ایرانی

تصویر 12و :16درونگرایی فضاهای جمعی در کرمان ،درونگرایی در خانههای خراسان

Fig.15,16. Introversion of collective spaces in Kerman, introversion in Khorasan houses

مبهم و گنگ نمیسازد (جدول .)2

درونگرایی طبیعی ،معنای باشیدن :حرکت از سطح کرالن بره

 .4-1-5چشمانداز و طبیعت

خرد (از مفهروم بره مصردا ) ،معنویرت :خردا شرکار اسرت

در بیابان انسان با ”نیروهای“ متنو طبیعت مواجه نمریشرود،

(تصاویر 1۰و( )16جدول .)2

اما خصوصیت کیهانی کامل ن را تجربه میکند (جدول .)2

جدول  :7نتایج بررسیها در شهر کیهانی

Table 7: Survey results in the cosmic city

روح مکان
شهر

کیهانی

 .1انتظام بافت شهر
انتظام بافت محصوریت
و وسعت
شهر

تصویر 17و  :10مقایسه ساختار شهر خارطوم ،با شهر دزفول از راست به چپ

وحدت

Fig. 17,18: Comparing the structure of Khartoum city with Dezful city
from right to left

وحدت و
انتزاع نظم
کلی از
طبیعت

درونگرایی

حرکت از
سطح کالن
به خُرد (از
مفهوم به
مصداق)

خدا آشکار
است
] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

منظم
هندسی
البیرنتی

زیاد

 .2تعامل آسمان و زمین
خط آسمان
تعامل
آسمان و
زمین
یکنواخت
آسمان
غالب است

 .3چشمانداز و طبیعت
ارتباط با
چشمانداز
طبیعت

 .4تأثیر در مکان ،معنا و روح
معنویت
معنای
تأثیر در
باشیدن
مکان

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

 .5-1-5تأثیر در مکان ،معنا و روح

Fig. 19: Shows an overview of the texture of the
cosmic city. Cosmic space is clearly geometric,
however, and is related to the interaction of what
"can be called "labyrinthine space.
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تصویر  :13مدلی کلی از بافت شهر کیهانی را نمایش میدهد.
فضای کیهانی مشخصاً هندسی است ،بااینحال ،با موردی
متقابل که میتوان آن را ”فضای هزارتو (البیرنتی)“ نامید ،نیز
رابطه دارد.

جدول  :0نمونه شهرهای کالسیک ایرانی در مقایسه با پیشنهاد شولتز

Table 8: An example of classical Iranian cities compared to the Schultz proposal

الگو
معماری کالسیک

نمونه اسالمی ایرانی
اصفهان (اصفهان)
شیراز (فارس)
سنندج (کردستان)
خرمآباد (لرستان)
تبریز (آذربایجان شرقی)

نمونه شولتز
روم
یونان

 .3-5شهر کالسیك

میگوید (تصاویر  21،2۵و ( )22جدول .)۱

اگرچه شولتز صرریحاً ایرن الگرو را برترر از الگوهرای دیگرر
ندانسته ولی از طرز تحلیل او برهخروبی مشرخص اسرت کره

 .4-3-5چشمانداز و طبیعت

جامعیت بیشتر را در ایرن روح مکران و ایرن اقلریم مشراهده

چشمانداز کالسیک را نه یکنواختی تعین میبخشد و نه تعدد

مرریکنررد .ایررن شررهرها اغلررب ،در منرراطقی معترردل و خرروش

و چنرردگانگی ،بلکرره در ن ،ترکیبرری روشررن و ادراکپررذیر از

بوهوا شکل میگیرند (جدول .)8

عناصررر مجررزا و مشررخص را مررییررابیم (تصرراویر  2۳و)24

 .1-3-5اقلیم :اقلیمهای متفاوت و مرکب
 .1-3-5انتظام بافت شهر

 .5-3-5تأثیر در مکان ،معنا و روح

فضای کالسیک خصیصههای موضرع شرناختی و هندسری را

هم برونگرایی و هم درونگرایی ،معنای باشیدن :تعرادل برین

وحدت میبخشد .بنای منفرد میتوانرد واجرد نظرم هندسری

حرکت در سطوح خرد و کالن (مصدا و مفهوم) ،معنویرت:

مشخصی باشد که مبنایی را برای هویت ن شرکل مریدهرد،

خدا گاه پنهان و گاه شکار است (جدول .)۱

درحالیکه سازماندهی بسیاری از بناها موضع شناختی اسرت.

با توجه به مطالب ذکرشده در باال و شرهرهای اسرالمی،

بهاینوسیله زادی دموکراتیک خاصی بیان میشرود (تصراویر

جهتگرفتگیِ شهرهای اسالمی به علت اسالمی برودن همره،

26 ،2۰و( )22جدول .)۱

دارای یک روح نیست .ولی میتوان ادعا کرد که اسالم یکری

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

(جدول .)۱

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

تصویر 28و21و:22رم (ایتالیا) ،اصفهان (اصفهان) ،سنندج (کردستان) .چشمانداز کالسیک را نه یکنواختی تعین میبخشد و نه تعدد و چندگانگی

Fig. 20,21,22: Rome (Italy), Isfahan (Isfahan), Sanandaj (Kurdistan). Classical perspective is determined neither by uniformity
nor by multiplicity.

از مهمترین عواملی است که باعث تغییر در سراختار و شرکل

 .3-3-5تعامل آسمان و زمین

شهرها میشود .با ورود اسالم به شهرهای مختلرف تغییراتری

مییابد .زمین که حضوری شکلپذیر دارد ،به رامی برمیخیزد

شهرسازی ایجادشده است .شهرهای ایرانی هم از ایرن قاعرده

و در درختانی کره ارزش شرکلی خراص خرود را دارنرد ،بره

مستثنا نیستند ،نمونره برارز ایرن تغییررات را در شرهر دمشرق

شکوفه مینشیند .نرور طالیری سرمان را برا مالیمرت پاسرخ

میتوان مشاهده کرد (تصاویر 28و.)2۱

14

│

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.1

عموماً تطبیق بهصورت تعادل هماهنگ زمین و سمان ظهرور

در ساختار و شکل نها بر اسا
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معیار الگوهرای اسرالمی و

بررسی امکان تفسیر و گونهشناسی شهرهای ایرانی-اسال می بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز :تعریف روح مکان شهرهای ایرانی -اسالمی و
جستجوی آرمانشهر ایرانی

تصویر 23و :24درونگرایی در خانههای اصفهان ،درونگرایی و برونگرایی در خانههای بوشهر (عکس میدانی)

Fig. 23,24: Introversion in Isfahan houses, introversion and extroversion in Bushehr houses

روح مکان
شهر

کیهانی

 .1انتظام بافت شهر
انتظام بافت محصوریت
و وسعت
شهر
تعادل بین
منظم و
نامنظم

متوسط

 .2تعامل آسمان و زمین
خط آسمان
تعامل
آسمان و
زمین
تعادل
تعادل در
ظهور زمین
و آسمان

Fig. 25,26: Rome (Italy), Sanandaj (Kurdistan),diagram of
texture of the city

تعادل بین
کثرت و
وحدت

کثرت بر
اساس
استخراج
خصلتهای
انسانی در
طبیعت

هم
برونگرا و
هم
درونگرا

تعادل بین
حرکت در
سطوح خُرد
و کالن
(مصداق و
مفهوم)

خدا گاه
پنهان و گاه
آشکار است

تصویر  :27فضای کالسیک ،خصیصههای موضع شناختی و هندسی را
وحدت میبخشد

Fig. 27: Classical space unites the features of cognitive and
geometric position

)(Naghizadeh, 1374
Fig. 28: Damascus in the early 7th century BC. Fig 29: Bone marrow transplants in the early centuries of Islam from right to left
)(Naghizadeh, 1374
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تصویر  :20دمشق در اوایل قرن  7میالدی و قبل از تصرف مسلمانان .تصویر  :23استخوانبندی معابر دمشق در قرون اولیه اسالم از راست به چپ

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

تصویر 22و :26رم (ایتالیا) ،سنندج (کردستان) ،دیاگرام انتظام بافت شهر

 .3چشمانداز و طبیعت
ارتباط با
چشمانداز
طبیعت

 .4تأثیر در مکان ،معنا و روح
معنویت
معنای
تأثیر در
باشیدن
مکان
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جدول  .3نتایج بررسیها در شهر کالسیک

Table 9: Results of surveys in the classical city

 .4-5باغشهر
مبنای ایدۀ باغشهرها که توسط هاروارد مطرح شرد دو مسرئله
است ،یکی «مداین فاضله» که در نظر وی اجتماعات کامرل و
بدون نقص به شرمار مریرفتنرد و ترکیبری از شرهر و روسرتا
بودند .دیگری ایدۀ «خانههای تک خانواری در فضرای سربز»
است که میتوان نرا صورتی از همان ایدئال اتوپیرا دانسرت
کره در فرهنرگ ویکتررورین مطررح برروده اسرت (

Benevole

 .)2006جنبش باغشهر به دنبال ایجاد فعالیرت هرای تفریحری
همچنین برای ارتقای کیفیت زندگی کرارگران کارخانرههرا در
نظر گرفترهشرده بودنرد ( .)Woolley 2003در طررح باغشرهر
هاروارد هدب ،عبارت است از باال بردن شراخص سرالمتی و
راحتی همۀ کارگران واقعی در هرر سرطحی کره قررار داشرته
باشند ) .(Habibi 2008ایدۀ اصلی باغشهر در شهرسازی غرب
بهمنظور خلق مجتمعهای پایردار و ارتبراط بیشرتر برا محریط
اطررراب در قرررن  1۱مرریالدی مطرررح شررد .ایررن طرررح ،در
خاورمیانه ،دربرگیرندۀ مفهوم معنوی است و بهمنظور ایردهای
برای ایجاد بهشت زمینی مطررح شرد ( Haghighatbin et al.

.)2011

تصویر  :38نقشۀ شهر اصفهان

)Fig. 30: Map of Isfahan (Haghighatbin et al. 2011

زمان شاهعبا

اول بهوسیلۀ تقاطع عناصر نظمدهندۀ شهر ،در

عین پیوستگی به چهرار بخرش اصرلی تقسریم مریشرده کره
گروههای مختلف قرومی و مرذهبی سراکن در اصرفهان را در
بخررشهررای مجررزا جررای م ریداده اسررت ()Delavale 1969
(تصویر .)۳۵

 .1-4-4باغشهر صفوی
کامل و ایدئال ساخته شود .در ایران باغشهر صفوی ترکیبی از

مکتب اصفهان الگوی رمانی خرود را بره اجررا درمری ورد و

الگوهای کهن ایرانی و اسرالمی برود کره ذاتراً دارای روحری

تلفیقی دقیق و روشن از موجود و مطلوب را عرضه مریدارد.

ترکیبی بوده و به همین دلیل ،شهری ایدئال محسوب میشرده

در این تلفیق ،دو روش طراحی اندامین (ارگانیک) و خردگررا

است.

(راسیونل) درهم میخته میشوند و در هماهنگی و همنوایی با

که مربوط به میدان قردیم شرهر و مسرجد جرامع ن اسرت و

عرضه مریدارنرد ( .)Habibi 2008شرهر و بنرا ،شهرسرازی و

بخش جدید که از میردان نقرشجهران و همجرواریهرای ن

معماری نیز تجلی و حضور چهار نظم مرادی (زمینری) یعنری

اول

ب ،خاک ،گیاه ،هوا و نظم کیهانی هستند .بهکرارگیری چهرار

مطرحشد و الهام گرفته از باغ ایرانی و دو محور عمود بر هرم

نظم مادی نشان میدهد که چگونه مکترب اصرفهان تلفیرق و

شهری ،زایندهرود و چهاربراغ

ترکیب مکان و محیط ،مصنوعی و طبیعی ،ساخته و ناسراخته،

بوده است که این دو عنصر عمود بر هم استخوانبندی اصرلی

نظم و بینظمی را در دستور کار زبان طراحری شرهری خرود

تشکیل شده است .طرح اولیۀ اصفهان در زمان شاهعبرا
بود که این دو محور در مقیا

شرهر اصرفهان را تشرکیل مریدهنرد (

Haghighatbin et al.

قرار داده است (.)Habibi 2008

 .)2011بنا به نوشتههای پیترو دالوالره ،باغشرهر اصرفهان ،در
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تاریخ اصفهان از دو بخش تشکیل میشرود :قسرمت اول

یکدیگر ،مفهومی جدید از برنامهریرزی و طراحری فضرایی را

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.6.2

الگوی باغشهر صفوی به این منظرور مطررحشرد کره شرهری

مکتب اصفهان ،تحقق « رمان-شهر» دولت صفوی است.

│
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تأثیرگذار در فضراهای براز عمرومی برود .ایرن فضراهای براز

بررسی امکان تفسیر و گونهشناسی شهرهای ایرانی-اسال می بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز :تعریف روح مکان شهرهای ایرانی -اسالمی و
جستجوی آرمانشهر ایرانی

نتیجهگیری

تفسیری بومگرا تالشی در راستای بهرهمندی از دستاوردها و

قابلاستفاده هستند .مری تروان از طریرق مطالعرۀ اقلریم هرا و

نتایج طراحی محریط ن کررده اسرت .ایرن نظریره در بسرتر

رفتارهای گوناگون ،به اصول طراحی شهری در محریطهرای

اقلیمی اروپا و فریقا و بخشهرایی از سریا شرکلگرفتره و

گوناگون (حداقل سه تیپ شخصیتی و روح مکان مطرح در

مدعیات ساده انگارانهای از شهر اسالمی دارد ولی کل نظریه

این نظریه) دست پیدا کرد .درعینحرال ایرن بررای مرا تنهرا

را میتوان در بستر فرهنگ و اقلیم ایرانی تعمریم داد .تبیرین

شرررو تحقیقرری گسررترده پیرامررون گرررایشهررای اقلیمرری و

کامل این نظریه میتواند عاملی مرؤثر در احیرای هویرت در

رفتاری با اصول طراحی مذکور است تا بتوانیم بهتردریج بره

مناطق درحالتوسعه سرزمینهای اسالمی باشد و حداقلی از

معماری با هویتتری دستیابیم .وجود سه جنبرۀ متفراوت،

هویت جغرافیایی و فرهنگی را ایجاد کند و از ماشینی شدن

یعنی وسعت تاریخی ،گستردگی جغرافیرایی و تنرو قرومی

شهرها و کمرنگ شردن هویرت شرهرهای ایرانری-اسرالمی

فرهنگی و نیز امکانات نامحدود ،ترکیب و میزش نهرا برا

بکاهد .کشور ایران ،در موقعیت جغرافیایی خرود دارای هرر

فرهنگ و تمدن اسالمی ،به عرضۀ نوعی وحدت در بسیاری

چهار نو الگوی شهرسازی و معماری اسرت کره متأسرفانه

از مفاهیم بین نها منجر شده است .از سوی دیگر ،با توجه

این مهم با گسترش جهانیسازی و فنّراوری جهرانی ،رو بره

به سه عامل یادشده ،اخرتالب زیرادی در میران پدیردههرای

انحطاط میرود .طراحری شرهری و معمراری بررای احیرای

شهری پیش مده است .مردنیت (شهرسرازی و شهرنشرینی)

هویت میتواند از نترایج پرژوهشهرای روح مکران در ایرن

بهویژه ،در بخش کالبدی نکه بیشتر مترأثر از ویژگریهرای

حوزه بهخوبی بهرهمند شود .این پرژوهش ،تنهرا در مراحرل

سرزمینی و جغرافیایی است ،دارای ساختی کامالً یکسان در

اولیۀ خود قرار دارد ،اما میتوانرد افرقهرای جدیردی بررای

اقلیت هرای متنرو مسرلمانی نیسرت .سراختهرای شرهری

مطالعه ویژگیهای شخصیتی از طریق زمینرههرای اقلیمری و

مسلمانان در اقلیت های متفاوت قومی و جغرافیایی ،شبیه به

رفتاری بازنماید و بره توسرعۀ راهبردهرا و اصرول طراحری

یکدیگر نخواهد بود ،در عین نکه روح مشترک همۀ نهرا

محیطی که خود تفسیری از معماری و شهرسرازی اسرالمی

بر مده از مکتب الهی اسالم است که در جلوههای گونراگون

است ،منتهی شود .این امر ،نهتنها به سازگاری فیزیکی انسان

محیطی ظهرور کررده اسرت .اثبرات ایرن وحردت در ورای

با محیط بلکه به تأمین نیازهای روانشناختی و معنوی انسان

کثرتهای بومی ،امری مهم است کره نیراز بره تحقیرقهرای

هم بیشتر کمک میکند .بُعد الهیات و فرهنگ محیطی کره از

بعدی دارد و در مجال این تحقیق نمیگنجد.
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. بصیرت: تهران. شهر در جهان اسالم ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند.1۳۱۵ . الگ،گرابار
 بررسی مؤلفهها و شاخصهای شهر اسالمی با تأکید بر نقش و اهمیت فرهنگسازی در.1۳۱۳ . علیرضا رضایی مقدم، ابوالفضل،مشکینی
.۳2-62  شهر پایدار.ایرانی-تحقق الگوی شهرسازی اسالمی

 تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخصهای تحققسنجی چهاراصل مسجد.1۳۱4 . اکرم قاسمی، مهدی حمزهنژاد، ابوالفضل،مشکینی
. فصلنامه پژوهشهای معماری اسالمی. درونگرایی و طبیعتگرایی در شهر ایرانی اسالمی،محوری
.  ققنو. فلسفه علم پدیدارشناسی.1۳۱6 . محمدحسین،مالیری
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.۰۱-1۵6 :۰4 . راهبرد. فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک پژوهش کیفی.1۳8۱ . محمدحسین،مالیری

 فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی. بررسی و تحلیل نقش طبیعت در ساختار معماری و شهرسازی اسالمی.1۳۱4 . سعیدی جعفر، سعید،ملکی
.4۱-2۳ :)2۰(2

شهری چشمانداز زاگر

. سازمان شهرداریها و دهیاری: تهران. پدیدارشناسی مکان.1۳82 . محمدرضا بمانیان، هادی،محمودینژاد

. دفتر نشر و فرهنگ اسالمی: تهران. انسان و طبیعت.1۳2۱ . سید حسین،نصر

.42 :۰و4  هنرهای زیبا. صفات شهر اسالمی در متون اسالمی.1۳22 . محمد،نقی زاده

.16-۳2 :8  هنرهای زیبا. رابطه معنا و صورت در تبیین مبانی هنر.1۳2۱ . بهناز امینزاده، محمد،نقی زاده
 بازشناسی جایگاه روح مکان در طراحی فضای کودکان بر مبنای رای پدیدار شناختی.1۳۱۳ . مریم قاسمی سیچانی، ریحانه،نیکروش
.14۰-122  فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.نوربرگ شولتز
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