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Abstract: 
One of the architecture's purposes is to explain "identity" at various levels and based on 
cultural background. It appears that since the growth of the foundations of modernity in 
the regions with identity, this function has encountered obstacles, and numerous 
dimensions of architecture, including interior architecture, have been imitated, broken 
from traditions, and lack identity. Consequently, how to identify interior architecture - 
regardless of the use of space - and determine the "fundamental components" is the main 
subject of the current research. The study's main purpose is to develop a fundamental 
structure for evaluating and designing the identity and tradition-oriented interior 
architecture. To accomplish this purpose, data pertaining to interior architecture, tradition, 
and spatial identification were collected using a qualitative research approach and based 
on the method of contextual theorizing and content analysis, and also, the resultant 
information was directed in order to meet the goal. The results have been organized and 
their theoretical underpinnings have been established for the research's philosophical 
perspective by employing an argumentative and inferential approach. According to the 
results of a study, the four traditions of "providing trust," "negating harm," "talent," and 
"reflection of acts" have a profound content link with the process of making an 
architectural work. In the way that the tradition of providing trust guides the architects' 
epistemology, vision, intention, and motivation. Furthermore, the tradition of negative 
negation encompasses functional approaches and the manner in which conceptual 
components from the environment are used (fixed, semi-fixed, and non-fixed elements). 
The talent tradition is related to the emergence of interior architecture work, and the 
reflection tradition explains the mutual impacts of the work of the architect and the 
audience. A model based on holy traditions and expressing the answers to establish a 
platform for the quality of the architect and the audience of the interior space has been 
presented as a result of the logical juxtaposition of these examples. 
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  یداخل یمعمار یمؤثر بر طراح یهامؤلفه
 یرانیا-یاسالم تیبر هو یمبتن

 
  پژوهشينوع مقاله: 

r.labibzadeh@gmail.com mail:-E      زادهبیلب هیراض* 
 

  5/10/1401: پذیرشتاریخ   29/9/1401تاریخ بازنگری:   13/1/1401تاریخ دریافت: 
 چكيده

در مراتب  متلفبو ب  بر ا بات   بلر  «تیهو» نییتب ،یمعمار یاز کارکردها یکی
در  لبهیم رن یکبارکرد سبا از ت بلرب مببان نیبا ر ب یا ت.  ه نظبر مب یفرهنگ
از جمفبه -یمواجه ش ه ب ا عاد متلفو معمار ییها ا چالش من تیهو یهانی رزم
 ن،یتشبله ا بتب  نبا را یلیهبویها ب  ت  ت از  نت  ،یدچار تقف-یداخف یمعمار
 ییب شنا با-فضبا یصرف نظر از کار ر-یداخف یمعمار یمن  ازتیهو یچگونگ

 جبادیمقالبه، ا یسژبهش حاضبر ا بت. هب ف اصبف ی ؤال اصف «یاهیسا یهامؤلفه»
 یداخفب یمحور معمبارب  بنت من تیهو یب طراح یا یارز ی را نیادی ن ی اخلار
 بر  یدر سژبهش ب مبلن یفیه ف  ا ا لفاده از راهبرد ک نی ه ا یا ید ل یا ت.  را
 بنت  ،یداخفب یمرتبط  ا معمار یهامحلوا، داده لیب تحف یانهیزم یا یهیربب نظر

 به هب ف  لیبن یب اطالعات حاصبفه در را بلا یفضاها تردآبر یمن  ازتیب هو
 هاافلبهی ی بامان ه یب ا بلنلاج یا بل لل کردیان .  ا ا لفاده از ربش ه یدهجهت

سژبهش مشبت  شب ه  یفف ف یریتموضع یآن  را ینظر یصورت ترفله ب مبان
 ینفب»، «عبر  امانبت»مشت  شب ، چهبار  بنت  قیتحق یهاافلهیا ت.  را ات 

اثبر  جبادیا نب ی با فرآ یقبیعم ییارتببا  محلبوا«  ازتاب اعمال»ب « ا لع اد»، «حرج
 زهیب انگ تین نش،ی  ،یشنا که  نت عر  امانت معرفت یدارد،  ه صورت یمعمار

 یریکارتب نحبوه  به یعمفکبرد یهاوهیحرج ش ی نت نف کن ،یم تیمعماران را ه ا
. ردیبتی( را در  رمبرثا بتیب غ ثا تمهی)عناصر ثا ت، ن طی از از محعناصر مفهوم

 راتیتأثا ت ب  نت  ازتاب عمل  یداخف یاثر معمار ی نت ا لع اد، مر و   ه تجف
 یموارد م ل نیا یمنطق ینه. از  رهم ینمایم نییملقا ل اثر  ر معمار ب متاط  را تب

معمبار ب  ی  بلر تعبال جبادیا یا لوار ا ت ب راهکارهبا یش ه که  ر  نن الهارائه
 .داردیم انیرا   یداخف یمتاطبان فضا
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 مسئله طرحو  هقدمم
افرراد اامعره و بره  یهاشهیاندبر  سمیبا نام مدرن آن راتیتأث و یصنعت انقالب تحوالت
 گونراگون ابعراد و (201: 1391 ،ونیدیر)گاثرر گااشرته  ریرمعمراران در سرده ا  آن، تبع
 ییهاچالش با را هاانسان یزندگ ،یتیهو و یتیامن ،یاسیس ،یااتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ
کره برا  روانش اصرول  ی. بره صرورت(61: 1391 ،همکارانی و )آصف است سا ته موااه
 خ،یو مردود سا تن تار ییادا. کرد یگاارنام «انفکاک نهضت»آن را  توانیم سمیمدرن
  وانده سمیمدرن محصول تواندیم «بودهآنچه در گاشته  تمام»و  ییمحتوا اصول ،سنت
و ی نقراد یو حتر مرداوم ینروآورمثابره به بردعت» گفرت توانیم گرید یانیب به. شود
: 1393 ،)حجرت «است سمیمدرن شهیندا در شده دهی( راه برگزکانستراکشنی)د یرانگریو
به طریقی کره است،  کردهنفوذ  زیفضاها ن یدا ل یو طراح یمعمار در دگاهید نیا. (37

هرای کالبدسازی فضاهای دا لی مبتنی بر اعمال سلیقه طراحان یا کارفرمایان برا دیردگاه
برا رویکرردی ایجرابی  بدین معنی که معماران دا لی ،(1)گیردشکل میپیشینی یا پسینی 

نماینرد و یرا به تعریف فضای دا لی مطلوب پردا ته و در راستای ایجاد آن اقردام مری
کارفرمایان با رویکردی توصیفی فضاهای دلخواه  ویش را معرفری نمروده و سرعی در 

 ایر و یگرائرسرب  برر یمبتنر تواننردیمر کردهایرو که هرکدام از این سا ت آن دارند
 تازه یبدعت وو مواب آسیب معماری دا لی گردند  (95: 1395 ،)گروتر دباشن یمدگرائ
 .ندینما جادیا یدا ل یفضاها یطراح در

اهلل اوادی آملی علم تجربی مواود، معیروب اسرت، چرون در سریری از منظر آیت
بینرد و اایرت و فرارامی متصرور دهد و عالَم مبدأ را نمریافقی به مسیر  ود ادامه می

پندارد و اایگاه الهی آن را مد نظر قررار این نگرش علم را زاییده تفکر  ود مینیست، 
هرای معمراری توان گفت یکری از چرالشبنابراین می ؛(60: 1395 آملی،)اوادیدهد نمی

مند و سنتی )مبتنی بر سنت الهی( ]دا لی[ در دوره معاصر، عدم واود سا تاری هویت
کنندگان از فضاست. با تواه به این مسئله، پرووهش و استفادهبرای طراحان، کارفرمایان 
ایجابی در پی ایجاد سرا تاری روشرمند و بنیرادین بررای -حاضر با رویکردی توصیفی

بررسی، ارزیابی، طراحی و یا اصالح معماری دا لی است که بر سرنت الهری و هویرت 
منرد شردن هویرت استایگامی در ر تا با کم  آن ی باشدکاربرد واسالمی استوار شود 

سرنت  و هراشرهیبرر اند مبتنری «مطلروب تیرهو»فضاهای دا لی بردارد. در این مقاله 
پنجمین مؤلفه مرؤثر در محتروای بیانیره « کارایی»و با تواه به اینکه مؤلفه  (2)یستاسالم

 .شودبر انبه کاربردی آن تأکید می (33: 1401 ،همکاران)ذاکری و گام دوم انقالب است 
و « سرنت»، «یدا لر یمعمرار» یمحورهاف فوق سابقه موضوع در برای دستیابی به هد
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 یاسرالم نینرو تمردن ریمسردر  ریسر یبررا قیتحق ینظر یمبان و شدهبررسی «تیهو»
اصررلی برررای  هایمؤلفرره زیررن یدا لرر یفضرراها یکالبدسرراز یبرررا. گرررددمرری لیتشررک
-یرانریا سازتیهوعناصر و  شدهاستخراجساز معماری دا لی وتحلیل عناصر مفهومتجزیه
 (3)مردلی هرادادهنهی گردد. سپس با برهمبراساس زبان معماری دا لی ترامه می یاسالم

 گردد.کاربردی و بنیادین برای مطالعه، ارزیابی و نیز طراحی فضاهای دا لی ارائه می
 

 سؤاالت تحقيق
سا تار روشمند و بنیرادین بررای مطالعره، ایجاد »هدف اصلی پووهش  نکهیتواه به ا با

« ایرانری-مند معماری فضاهای دا لی مبتنی بر هویت اسرالمیارزیابی و طراحی هویت
 شود:های زیر مطرح میاست، در این راستا پرسش

 اند؟های مؤثر بر معماری دا لی کداممؤلفه -

 شود؟دا لی می ایرانی در معماری فضاهای-به هویت اسالمیهایی منجرچه ویوگی -

 های الهی( چه مواردی هستند؟ساز در معماری دا لی )مبتنی بر سنتهای هویتسنت -

 گردد؟در کالبد معماری دا لی متجلی می چگونهساز های هویتسنت -
 

 روش تحقيق
 ایای، زنجیررهیرابی زمینرهبا تواه به رویکرد پووهش، در این مقاله با استفاده از روش نظریه

 هرااز اطالعات مرتبط با معماری دا لی، سنت و هویت سا ته شده و نتیجه حاصل از آن
 اص بر معماری دا لی و هویرت تمرکرز  طوربهگردد، اطالعات این بخش تکوین می

 الل تحقیق صورت گرفتره و نترای   ها درها، بازآزمایی آندارد. پس از گردآوری داده
اسرتفاده از روش اسرتداللی و اسرتنتاای، مبرانی نظرری دهی شده است، سپس با اهت

حاضرر  پووهش راهبردبنابراین ؛ گرددتحقیق نگاشته و در قالب مدلی کاربردی ارائه می
)برا اقتبراس از وانر  و  (1نمرودار در راستای نیل به هدفی بنیادین  واهد برود ) ی وفیک

 .(181: 1394 ،همکاران

 
 روش تحقیق :1نمودار 
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 ی پژوهشنظر یشالوده وپيشينه 
 یدا لر یطراح یبرا نیادیبن یسا تار یمعرف یپ در قیتحق نیا شد، انیب که گونههمان
 ینظر یو مبان نهیشیپ ضرورت دارد نی، بنابراایرانیست-یاسالم تیهوسنت و بر  یمبتن

شرود؛  بررسری و مطالعره «تیرهو» و« سرنت»، «معماری دا لی» یموضوع در محورها
ای از معمراری دا لری و رویکررد تکراثری آن در عصرر سرابقهدر مرحله اول،  بنابراین

سنت و مفاهیم و معانی آن پردا ته  واهد شد و پرس از  بهشده و سپس حاضر بررسی
سراز معرفری هرای هویرتگردد تا سنت وانش هویت، ارتباط سنت و هویت تبیین می

 .شودیم یمعرف قیه تحقو شالود ینظر یمبان و مبتنی براین مطالب شوند
 

 حاضر عصرآن در  یتكاثر كردیو رو یداخل یمعمار
 دهرد.مطالعات مربوط به معماری دا لی محور اول  وانش پیشینه موضوع را تشکیل مری

توان سابقه پردا تن به معماری فضاهای دا لی را در معماری روم باسرتان اسرتجو می
نمود، به بیانی دیگر، معماران رومی بودند کره فضاسرازی را در معمراری دا لری براب 

اما پس از سیر تاریخی این نوع از فضاسازی، در بررسری ؛ (68: 1389 مسعود،)بانیکردند 
شرود، ازدیراد منرابع ی، منرابع فراوانری مشراهده مریادبیات نظری معاصر معماری دا ل

در ایرن براب باشرد « گرایریگرایری و سرلیقهکثررت»تواند دلیلی برر معماری دا لی می
هرا را براسراس موضروعات تروان آنبندی کلی مری، اما در ی  دسته(71: 1393 )حجت،

شناسانه معمراری اریخمنابع ت-2منابع آموزشی در حوزه معماری دا لی، -1معرفی کرد: 
منرابع آمروزش  ازاملرهشناسرانه در معمراری دا لری. منابع سب -3و طراحی دا لی 
ی.چینر  ک نوشرته دی. مراع کامرل معمراری دا لریتوان به کتاب معماری دا لی می

هرا، های معماری دا لی سرا تمان( اشاره کرد که ضمن معرفی عناصر و سیستم1392)
هرا( کنندگی و ماننرد آندر معماری )ریتم، حرکت، سکون، دعوت به آموزش اصول پایه

ی و سراتیتأسهرای ای، سیسرتمهای سازهپردازد، وی در این کتاب اشاراتی به سیستممی
 طراحری کتراب سولی در بهداشتی، نور و آکوستی  و مواردی از این قبیل دارد. آنتونی

 و تمرامی پردا تره رشته این مطالعه چارچوب و اصول تشریح به روند و نظریه: دا لی
اسرت  ییهادهیرادارد طراحی دا لی بیان می وی دهد،می شرح را طراحی روند مراحل
 .(52: 1395)گلچین، کند می دا لی فضای عناصر درگیر را طراح که

؛ 1392، همکاران)بروکر و منابع آموزشی فراوان دیگری نیز در این زمینه واود دارند 
و برر حسرب تجرارب  مؤلفرانهرای که مبتنی برر اندیشره و...( 13: 1396 گریملی و الو،
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ای دیگر از مطالعرات در براب پردازند. دستهها به آموزش طراحی دا لی میشخصی آن
، ایرن مطالعرات بره اسرت یدا لرطراحی دا لی، منابع مرتبط با سیر تاریخی معمراری 

ای، راهکارهای سرنتی در ات در معماری دا لی صخرههای تاریخی، تزئینبررسی مبلمان
تروان از شناسی معماری دا لری مریاند. در بین منابع تاریخمعماری دا لی و... پردا ته

 بررسری بره ایرن کتراب( نام برد. 1397نوشته پایل و گورا ) تاریخ طراحی دا لیکتاب 
ترین و نقطه آااز بررسری  رود را، پرس از ابتردایی پردازداعماق تاریخ زندگی بشر می

برا « فضرای بیررون»گیری این مفهوم در برابرر و شکل« فضای درون»های بشر از تجربه
، دهردقررار می« بیررون»در مقابرل « درون»سازی مفهروم برای عینی گرفتن در اارهاپناه

شروع شده و ترا انتهرای  های نخستین در اارهاهای انسانمطالعات او از بررسی نقاشی
یابد. بخش سوم مطالعات در  صوص معماری دا لی منرابع برا دوره مدرنیسم ادامه می
هرای شرنا ت سرب ( در کتراب 1395دوشه روبرر )شناسانه هستند، رویکردهای سب 

 بنردیهای ظاهری و سا تاری شا ص را عامل دسته،  صلتمعماری و دکوراسیون دا لی
نماید. ایرن سب  در معماری دا لی معرفی می 37کرده و بر این اساس  ها معرفیسب 
شرود و در های زمانی شکل گرفته و از هنر مصرری آاراز مریبندی براساس دورهدسته

هایی از هنر یونان، روم، بیزانس، رومانس ، گوتی ، رنسرانس بررسری مریادامه سب 
هرای کنرونی الملل، پرا  آرت و گررایشینهایی تحت عنوان بگردد، در پایان نیز سب 

 محمدرضرا مفیردی ترألیف شناسری در معمراری دا لریسب  کترابشروند. معرفی می
های های  اص در انواع سب ها، اازا و شا صها، کارکردبه معرفی مؤلفه ( نیز1397)

 .پردازددکوراسیون دا لی می
ی تعداد مشخصی از اارزا  و در معماری دا لی به وسیله  هر سبدر این پووهش 

سب  و در بخرش  32شناسی تاریخی . در بخش سب شده است مشترک معرفیعناصر 
رسرد برا بررسری شود. به نظرر مریسب  معرفی می 15معاصر( الملل )شناسی بینسب 

اسرتنباط نمرود و  توان رویکرد پیشرینی پووهشرگران رامنابع در هر سه دسته ماکور می
بیان کرد معماری دا لی در دوران معاصر، یا بر محور معمار بروده و ترابعی از بیرنش و 

که هر دو حالرت  است« باشندگان محیط»و یا کامالً مطابق امیال مدگرایانه  سلیقه اوست
بی»که از آن تحت عنوان  تواند منجر به تکثر و ناهماهنگی معماری دا لی گرددامر می
کننردگان[ هویرت دارد، معماری امروز به تعداد معماران ]یا استفاده»شود: یاد می« یتیهو

پس هویتی ندارد. معماری امروز در پی  لق هویتی ادید است، پس از هویت مواود 
« اسرت یمعمرارزبرانی در آثرار هرویتی ایجراد هرمکند. راهکار مقابله با بریپیروی نمی
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پووهش حاضر بدون گرایش بره رویکرردی پیشرینی یرا  کهیدرحال. (59: 1384 )حجت،
معماری دا لی  به یبخشتیهو درو بنیادین  ریپامیتعمپسینی، در پی بررسی اشتمالی، 

رسد با ایجاد زبانی واحد با کمر  است. به نظر میمند تیمتقن و هو یاشاکله یمبنا بر
تروان امران آن مفهروم مریمفهومی مشترک )مثل سرنت و هویرت( و ارائره راهکرار تر

کره  است یضرورمند شدن معماری دا لی را فراهم کرد. برای این امر موابات هویت
 معرفی شود. یاسالم سازتیهو هایسنت وبررسی گردد « سنت و هویت»پیشینه 

 
 سنت و مفاهيم مرتبط با آن

 ایرن در کره شرودمی اضرافه اسرم یر  بره معموالً و است روش یا راه معنای به سنت،
 نقرل طبرسری قرول از قررآن قاموس کتاب در است، مسمّی آن روش معنای به صورت،
 بره لراا. (342: 1386 بنرایی،قرشری) «هسرتند هرم نظیرر سیره، و طریقه و سنّت» که شده
 عالم امور آن، اساس بر متعال  داوند و دارد واود الهی افعال در که قوانینی و هاروش
 هرای. سرنت(425: 1391 یرزدی،)مصباح گویندمی الهی هایسنت کند،می تدبیر را آدم و

 قررآن در صریحاً که هاآن  صوصیت ترینمهم. هستند ایویوه  صوصیات الهی دارای
 .(4)(77اسرا ، ) «تَحویالً لِسُنَّتِنا تَجِدُ ال: »نیستند تبدیل و رییتغقابل که است این شده ذکر

 هرایسرنت -1شوند: می تقسیم دسته دو به بندی کلیتقسیم ی  در الهی هایسنت
 و آفررینش اساسی قوانیندرواقع  و نیستند چیزی بر متوقف که هستند ییها: سنتمطلق
 اسرتثناپایرها سرنت ایرن گریدعبارتبه و هستند عمومی و ثابت لاا هستند، انسان تدبیر
 توانردنمری دیگری سنت هیچ و هستند همیشگی و دائمی و هاانسان همه شامل و نبوده
شود )مانند سنت  لق انسان در احسن التقویم، سرنت هردایت تکروینی و  حاکم هاآن بر

 هراآن تحقرق کره هسرتند هراییسنت: دمقی هایسنت -2؛ (5)فطری، سنت قَدَر الهی و ...(
 هراسنت این است انسان ا تیار در مقدمات آن سا تن فراهم که است مقدماتی بر متوقف
 شررایط در دیگرر، بعضری بررهرا آن از بعضری است ممکن و هستند تبدیل و رییتغقابل
 یهاسرنت  صروصدر . (86: 1399 ،همکرارانزرنگرار و  ،)ابراهیمریباشند  مقدم  اص،
ترالش الزم  ،یالهر وهیرو تیبه هدا دنیرس یگردد برایمتاکر م ن،یمربوط به مؤمن دیمق

 لحظره یگرام و   یر ،یگام اول را  ود انسان بردارد، گاه دیبا ر،یمس نیاست و در ا
هرا ارزش آنچره بره تالشو  را بره دنبرال دارد یو نجرات ابرد تیتالش  الصانه، هدا

 مؤمنرانهای مقید مربروط بره سنت ازامله. (410: 1397 )قرائتی، ستدهد،  لوص ایم
توان به سنت هدایت افرادی که دارای زمینه هدایت هسرتند توسرط  داونرد )بقرره، می
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( و سنت عدم تسلط شریطان 257توسط پروردگار )بقره،  مؤمنان(، سنت سرپرستی 213
توان گفت بی( اشاره کرد. همچنین می42بر کسانی که تحت فرمان  دا هستند )حجر، 

ان از والیت  داوند و قرار گررفتن تحرت های الهی مواب  روج انستواهی به سنت
برر « سرنت زیرادت ضراللت»(، در این صورت براساس 257لوای طااوت است )بقره، 

هرای نعمرت« سنت امال  و استدراج»( و مبتنی بر 5گمراهی کافران افزوده شده )صف، 
و  نردیفزایبشود تا فریفته و مغرور شوند و بر کفرر  رود دنیوی اهل طااوت افزوده می

مندی از سرنت ( و اثبات نمایند لیاقت بهره178عمران، تری شوند )آلدچار عااب بزرگ
زمین از لوث « سنت استیصال»( و در نهایت براساس 124بقره، عرض امانت را ندارند )

ای آیینی و پایدار اسرت پدیده مثابهبهبنابراین سنت ؛ (15ها پاک گردد )اسرا ، واود آن
آمروزد زیستن انسان در این اهان و تمایز بین  وب و برد را بره او مری که راه و رسم

تواند هویت و شخصیت انسان را تشکیل دهرد و زمینره ها می. سنت(29: 1393 )حجت،
 سعادت او را ایجاد کند.

 
 هویت

، هویرت است« هو»هویت در لغت به معنی شخصیت، ذات، هستی و واود منسوب به 
خصری کره مشرتمل برر صرفات اروهری وی باشرد و باعر  یرا ش  یشیعنی حقیقت 
هرر  تیرهو یرازیشر نیصردرالمتاله. (1984: 1363 )عمیرد،گردد « این از آن»تشخیص 
ست ای واحد تیهو ،در انسان :دیگویداند و میاز نحوه  اص واود او مرا  یمواود

هویت ی  فرایند است، نه یر   .(48: 1380دشتی، )شود یکه متشان به شئون مختلف م
، شاید بتوان آن را به ردپرایی تشربیه کررد کره یر  تمردن در طرول «چیز یافت شدنی»

توانرد گیررد و نمرینا ودآگراه شرکل مری صورتبهگاارد و حرکتش از  ود بجای می
 ،)معمراری( طیمحر و تیرمسرئله هو برابدر  .(82: 1387، )کورئامصنوع یا عاریه باشد 

مفهروم  نیا یبرا یمختلف یهااند و مؤلفهداشته انی ود را ب دینظران مختلف عقاصاحب
 والترر برور .(65: 1391 ؛ تقروائی،67: 1384نیرا، ؛ کامل83: 1379زاده، )نقی انددر نظر گرفته

 ،یاز نظرر و .سرتا «محریطو  تیرهو ارتبراط»حیطه در نظران صاحب ازامله( 1376)
مکران و   یراسرت کره باعر  بازشرنا ت  یکوچ  و بزرگ یهاهمان تفاوت تیهو
 آوردیمحریط را بره وارود مر تیو حساسر یبسرتگو حس دل شودیم یطمح یی وانا
از  زیرو پره طیهرر محر یِفررد تیرا تواه به شخص تیکالن هو .(55 :1383 ،پوردانش)
 راص هرر  یهایوگیبه الوه درآوردن و قیاز طر یشهر یهاطیو تشابه مح یکنوا تی
 .(55 :1383 ،پوردانش) کندیم فیتعر طیمح
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هرای ضرمن پرردا تن بره پیچیردگی معماری و هویت( در کتاب 1387کریس ابل )
کنرد و هویرت هویت انسان، هویرت موارود در شرهرهای مردرن و صرنعتی را رد مری

دارد، تعراملی بیران مری-های ااتماعیهای ارتباطی و کانالمعماری را وابسته به سیستم
که مدرنیسرم از معمراری حراف کررد و  است یمعماروی در پی بازگرداندن چیزی به 

دو  تیرهو یبررا( 1395) نچیرلدارد. ای اعالم مریراهکار را در معماری محلی و منطقه
 یبره عبرارت شرود،ه مریدیرنام صیحس تشرخ اول : کارکردردیگیکارکرد مهم در نظر م

را  طیبتوانرد محر تراکنرد یکمر  م یو بره و دهدیم صیتشخ رتبه انسان قد تیهو
، باشرد (زیو تمرا صی)حرس تشرخ تیرفاقرد هو طیکنرد. اگرر محر ینیبشیبخواند و پ

 طیمحر تیهو یمحیط، عملکرد عاطف تیهو یبرا نچی. کارکرد دوم لستی واندن نقابل
مختلف  طیکه در شرا است طیاز مح یتی صوص هویت، (1390) ازنظر راپاپورت. است
سرب   نرات،یینظیر شکل، ابعراد، تز یکیزیف اتی صوصشامل  تواندیمو  کندینم رییتغ

  یر یعملکردهرا ایو  طیدر مح ی اص اار یهاتیفعال ایباشد،  ی و امثالهمسا تمان
 تیرهو نرهیاسرت کره درزم یشرمندانیاز اند گررید یکریالکساندر را بیان نماید.  طیمح
 شودمتجلی می یهنگام طیدر مح تیهو او دهیبه اظهارنظر پردا ته است. به عق یطیمح

 .(53: 1388)سلسله،  حاصل شده باشد طیفرد و مح نیب یو منطق یعیکه ارتباط طب
پرایری هویرت در معمراری و تحقرق( در کتراب 1396الحسرابی )کرار و علرینقره
هرای با رویکردی اسالمی، سه مؤلفه اصرلی بررای ظهرور هویرت در محریط شهرسازی

هرا و تجلری ایرده-1نماینرد: مصنوعی )معماری و شهرسازی( را بدین شرح معرفی می
-3ها در محریط و نروع اعتقرادات مرردم، حضور انسان-2های معماران در کالبد، آرمان

تواند مبین هویت یا چیستی مؤلفه میاعمال فردی و ااتماعی مخاطبان، مجموع این سه 
گیررد و بنابراین، هویت برای انسان، باوریست که به مدد ایمان شرکل مری؛ محیط باشد

کنرد کره از سروی سازنده و پردازنده کرردار و رفترار اوسرت و از اصرولی پیرروی مری
 صول سازندهگردد، این او از طریق وحیِ به انبیا، به انسان ابالغ می صادرشدهپروردگار 

شخصیت و هویت انسان و هنجارهای ااتماعی اوست، بر همین اساس هویت در آثرار 
شرود السراعه نبروده و در تکمیرل تردریجی کسرب مریای  لقمعماری ]دا لی[ پدیده

 .(59: 1384)حجت، 
 حراکم برر اامعره یهاارزش انگریب طرف یاز است که یتیهو یدارای معمارپس 

همچنرین دارد.  لیرهرا تمااست که اامعه بره آن ییهاارزش نیمببوده و از طرف دیگر 
و آنچره  (369: 1386 ی،)طبسآن است  دآورندهیپد یفرهنگ تیعوامل هو انگریب معماری
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و  یامعر تیتعلق آن به هو معد ایدهد، تعلق یالوه م تیبا هو «عموم»را در نگاه  اثر
 یپر در یمعمرار در تیرهو مقولره نکرهیا بره تواره با .(58: 1384 ،)حجتاست  داریپا
نرام بررد،  «یمعنرو تیرهو»عنوان بره آن از توانیم است، کالبد در مفهوم یتجل شینما
 و باورهرا یمعنرو واروه بره اشراره بر عالوه که است تیهو از یامرتبه یمعنو تیهو

 از مقولره نیا یعنی؛ است یانسان یهاسا ته و آثار از مستفاد یمبان بر مشتمل اعتقادات،
 هراآن یماد یزندگ ظاهر شکل درکه -اامعه باور مورد یهاارزش و اصول شامل ت،یهو
 ثرارآ ی درمعنو تیهو نی؛ بنابرا(21: 1391 ،همکاران و ی) سرو گرددیم-ابندییم یتجل
این پووهش قررار دارد کره  مدنظرساز اسالمی های هویتمبتنی بر سنت یدا ل یمعمار

 باید به طریقی در فضای دا لی ترامه کالبدی گردد.
 

 ساز در معماریهای هویتسنت
ای سرنتی از سرنن الهری در اامعره کهیدرصورتتوان گفت با تواه به مطالب فوق، می

ااری شود، مواب تمایز آن اامعه از دیگر اوامع  واهد شرد و بره طریقری هرویتی 
عررض »سروره احرزاب،  72نماید. مطابق با آیه آن سنت برای اامعه ایجاد میمبتنی بر 

. امانت همان تکلیف اسرت و انسران است یالههای مطلق یکی از سنت« امانت به انسان
کره  اسرت یزیرچچون استعداد پایرش این تکلیف را داشرت، آن را پرایرفت. امانرت 

شرود. ف از آن باع  عقراب مریحفظ، نگهداری و عمل به آن مواب رستگاری و تخل
« عمل صرالح»و « شنا ت  دا»در تفسیر المیزان امانت به والیت الهی تفسیر شده که از 

بنرابراین ؛ (358: 1398 )طباطبرایی،شود یا علم و عدل )در مقابل اهل و ظلم( حاصل می
معمار مسلمان در پی دستیابی به دانرش و بیرنشِ مبتنری برر  کهیدرصورتتوان گفت: می

حکمت نظری اسالم )عقل و نقرل( و گررایش و انگیرزه عادالنره )حکمرت عملری( در 
هرای دارد. یکی دیگر از سنتی ادای امانت الهی گام برمیسوبهطراحی فضای دا لی باشد، 

. مطابق برر ایرن سرنت، سوره بقره است 185براساس آیه « سنت نفی حرج»الهی  مطلق
 داوند برای بندگانش یُسر  واسته و عُسر نخواسرته اسرت )حتری در مسرائل زهرد و 

های عملی مبتنری ی شیوهریکارگبهتوان گفت معمار مسلمان موظف به عبادت(. پس می
مکران و مطرابق برا -تا سا تاری مناسب، مبتنی بر شرایط زمان است یاحرفهبر ااتهاد 

ایجاد کند و زمینه آرامش و آسرایش ایشران را فرراهم  مخاطبان فضا (6)فنیازهای مختل
ها اندیشهدارد سوره نوح است و بیان می 27و  26برآمده از آیه « سنت استعدادها»سازد. 

موارب  توانردیابد و مریتوسط او تجلی می جادشدهیاهای و دستگاه فکری انسان در پدیده
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توان از ایرن سرنت چنرین . می(90: 1399 یمی و همکاران،)ابراهسعادت یا شقاوتش شود 
کند و ادای از آن برداشت کرد که اندیشه معمار مسلمان در پدیده هنری تجلی پیدا می
سرنت بازتراب »نیست، همچنین برای متجلی کردن ایده در پدیده، استعداد الزم اسرت. 

کند هر عملری آثرار متناسرب می و بیان (7)بقره استسوره  286نیز برآمده از آیه « اعمال
کننده بر وابستگان بره آن نیرز مریبر ی از اعمال، افزون بر عمل ریتأثبا  ود را دارد و 

بنرابراین ؛ (59: 1398 )طباطبرایی، ردیگیفرامرسد و پیامدهای بر ی از اعمال، ااتماع را 
، بره اسرت یقطعرامرری  پدیده معماری بر معمار و مخاطب اثرر راتیتأثتوان گفت می

 (10: 1395 کرار،)نقررهصورتی که از بعد مادی ابری و از بعرد معنروی ا تیراری اسرت 
 (.2نمودار )

 
حرج، استعداد و بازتاب اعمال با مراحل  يسنت عرض امانت، نف 4ارتباط معنادار  نییتب :2 نمودار

 (82: 1399: و همکاران يمابراهی؛ 5: 1395 کار،)با اقتباس از نقره یپنجگانه خلق اثر معمار

 
های پنداری و مستخرج از نص صریح آیات قرآن هستند مطالب فوق در دسته سنت

توان از آن استنباط کرد. برای دستیابی به راهکارهای و اصول کلی معماری دا لی را می
مثرال  طوربرههای گفتاری و کرداری ائمه معصومین مرااعه کرد. توان به سنتعملی می

هرا، گیری شرهر و  انرهمطابق با شرایط زمان و مکان، ضوابط و مقرراتی در باب اهت
فضاهای دا لی هر  انه، بهداشت و نور فضاها، فضاهای شرهری و اانمرایی هرکردام، 

وآلره( و امامران معصروم علیهاهللها توسط پیامبر اسالم )صلی آندهسازمانها و نقشه راه
هرای یراد . تواه به امیع سرنت(11: 1391، )العاملی (8)استم( تدوین شده السال)علیهم
 هرا()سنت مقید در  صوص انسران مؤمنانتواند زمینه کالبدی برای رشد و تعالی شده می

 هرایها گردد )سنتتواهی به آن باع  ضاللت و گمراهی انسانرا فراهم سازد و یا با بی
ها در معماری )فضاهای دا لری( ی این سنتریکارگبهبنابراین برای ؛ مقید برای کافران(

 که عناصر کالبدی فضاهای دا لی شناسایی گردد. است ریروض
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 ساز فضای داخلی مبتنی بر زبان معماری داخلیعناصر مفهوم
طور واضح و روشن توسرط محریط معنری ساز چیزی است که بهمنظور از عناصر مفهوم

. (39: 1390 )راپراپورت،گرردد مواب آشکار شردن الگوهرا و قواعرد آن مریشود و می
ثابرت و سازی از هر محیط، ترکیب عناصر ثابت، نیمرهترین مفهومو ساده نیترلمسقابل

 ها،ها، سقفها، دیوارها، کفایرثابت آن است، عناصر ثابت تأسیسات زیربنایی، سا تمان
هرا ایرر مکررر و کنند، امرا تغییررات آنها تغییر میاگرچه آنها و امثالهم هستند، ستون

توان گفت که عناصرر ثابرت، ، به بیانی دیگر می(54: 1391 )راپاپورت،نسبتاً مشکل است 
 .(40: 1395 )شولتز، است یدا لمرزهای فضای 
تابلوهرا،  ها،های محیط هستند و دکورها، تزئینات، گیاهان، پردهثابت مبلمانعناصر نیمه

هرا هرا، رفتارهرا و لبراسشوند. عناصر ایرثابرت، مرردم، فعالیرتها و... را شامل میچراغ
قوانین  هایهستند. عالوه بر این، عناصر ایرثابت عمل متقابل، ارتباطات ااتماعی، سیستم

ها، ایدهایرمستقیم آن را به ارزش طوربهبخشی از محیط  عنوانبهو  ردیگیبرمو... را در 
هرای . نیازهرا و  واسرته(55: 1391 )راپاپورت،دهد ها ارتباط میها، سالیق و  واستهآل

، اعمرال و رفترار مخاطبران را «فضا»گیری آن شده و سپس، مخاطبان فضا، مواب شکل
ثابت توسط مخاطبان تصاحب، تعریرف و یعنی بخشی از عناصر نیمه؛ کنددهی میاهت

شود که مواب ایجراد حرال نامیده می« سازیشخصی»ردد، این فرآیند االباً گاصالح می
فرهن  یکسان باشرند شخصری ازنظرشود )حتی اگر مردم و هوای بخصوص محیط می

سازی محیط ممکرن اسرت برا هاست(؛ همچنین شخصیاز هویت فردی آن متأثرسازی 
 .(51: 1391 ت،)راپاپورهای طراحان متفاوت باشد سلیقه و ارزش

 از یترریازئر یهرامرتبره کره اسرت یضرورساز فضا از معرفی عناصر مفهومپس 
را فررم، شرکل،  یدا لر یطراحر واژگان( 1392) ن یچگردد.  یمعرف ثابتمهین عناصر
 یمعرف تأکید و تمیر ،یهارمون تنوع، و وحدتتوازن،  اس،یبافت، نور، تناسب، مق رن ،
 و یحرارت یهاقیعا کف،سقف،  وار،یرا شامل سازه، د یدا ل یو عناصر معمار کندیم

 رمر،، نررده، پلره، پنجرره، و در سرقف، یهرایشکسرتگ براربر، ریا یهاغهیت ،یرطوبت
 یدر مبحثر او نیهمچن. داندیم یبرق ،یبهداشت زاتیتجه ها،چهیدر سات،یتأس آسانسور،

 را امثرالهم و یسرقف یهراچرراغ وار،ید و کف یهامبلمان، پوشش  ،یادا، نور، آکوست
 عوامرل یمنطقر یبنرددسرته یراسرتا درکره  رسردیم نظر به. دهدیم قرار یموردبررس
 گیشکسرتهمراه  به( ییربنایز ساتی)و تأس سقف و اداره کف، بتوان ،یدا ل یمعمار
 یدا لر یمعمار در ثابت عناصرعنوان بهرا و ...(  هاپنجره ها،درب مثل) شانیهاهروزن و
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 نیردر ا ترریدقیرق یبنرددسرته ثابت،مهین عناصر یگستردگ به تواه با اما کرد، یمعرف
 یکراربرد لیوسرا هرا،نتیکمرد و کاب مبلمان، انواع از توانیم پس، است ازی صوص ن

 تابلوهرا،؛ «زاتیرتجه»عنوان و مانند آن بره واریکف و د یهاپوشش ،)متناسب هر فضا(
 یلیو وسا ؛«ناتیتزئ»عنوان به امثالهم و هامجسمه ،ینتیز یهاپوشش و لیوسا ها،گلدان

عنوان بره ییروبنرا یشیسرما و یشیگرما لیوسا رآالت،یش زها،یپر و دیکل ها،مانند چراغ
 .(152: 1392 ،ن یچ از باست)با اق کرد ادی «ادوات»

گرفته و متأثر از آن هستند و ثابت در دل عناصر ثابت اای به طریقی که عناصر نیمه
متقابل محیط و رفترار(،  راتیتأثها بر عناصر ایرثابت تأثیرگاار  واهد بود )هر دوی آن

منرد و سرنتی )مبتنری سرنت ساز محیط هویت(. پس در صورتی عناصر مفهوم3نمودار )
ن مند است )سریر از ارز بره کرل( و رفتارهرای مخاطبراالهی( باشند معماری نیز هویت

 دهد.ی هویت مطلوب سوق میسوبهاامعه را 

 
 (55: 1391: )با اقتباس از راپاپورت يداخل یاز فضاها سازی سلسله مراتب عناصر مفهوم :3 نمودار

 
ایرانی همواره در بستر زمان و -معماری و شهرسازی سنتی اسالمی نکهیاتواه به  با

زاده و )لبیرباز اصول ثابت به مسائل مختلف داشته  منبع های متفاوت، اما مکان، پاسخ
دارای هویتی مترداوم بروده -های کهن و تاریخیدر دوره-و آثار آن (58: 1397، همکاران
محرور و سرنتی آن را براز وانی و توان کالبردهای هویرت، می(33: 1393)اردالن، است 

چررون  یاصررولایرانرری -احکررامی در ایررن راسررتا اسررتنباط نمررود. در معمرراری اسررالمی
و  احترراز از کبرر ت،یقلمرو، حجاب و محرم و میمراتب، وحدت در کثرت، حرسلسله»

 «نظرم یی، امنیرت واوکمرال و ییبرایز ،یو هماهنگ یوندیپتعادل و تناسب، هم ،تبرج
 یتجلرقابلیرت « با هرر ابرزاری»و « ایدر هر دوره»که  (218: 1390 ،زادهی)نق واود دارد
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نمودهرای کالبردی تجلری هویرت در  عنوانبره هامؤلفرهدارند. عالوه بر این، بر ری از 
، «تکررار و تکامرل الگوهرای قبلری»شرامل  هامؤلفهایرانی هستند. این -معماری اسالمی

« تزئینات»و « گرامعماری بومی و زمینه»ی ریکارگبه، «استفاده از نمادهای ملی و ماهبی»
واری، پرهیز از بیهرودگی، نیرارش، یعنی: مردم« معماری ایرانی گانهپن اصول »به همراه 
. برا تواره بره اینکره (63: 1389 ،و همکراران )بمانیانگرائی و  ودبسندگی هستند درون
و براسراس اصرل  (95: 1390 )گروترر،های پایه زیربنرای کالبرد معمراری هسرتند ارزش

بروده و در  راسرتاهمدهنده معماری اسالمی وحدت در عین کثرت، تمام عناصر تشکیل
سراز معمراری توان عناصرر هویرتمی (334: 1394 کار،)نقرهاند پی ی  هدف ایجاد شده

آن برر عناصرر ثابرت و  راتیترأثنشان داد و سلسله  4نمودار  صورتبهاسالمی را -نیایرا
  ایرمستقیم( را در نظر گرفت. صورتبهمستقیم( و عناصر ایرثابت ) صورتبهثابت )نیمه

 
 ،زاده)با اقتباس از نقي اسالمي-ساز در معماری ایرانيعناصر محتوایي و کالبدی هویت :4نمودار 

 (63: 1389 ،؛ بمانیان و همکاران218: 1390
 

 مندساز معماری داخلینهی اطالعات و ارائه مدل هویتبرهم
گیرری ی او در شرکلانسران و  واسرته شرد مشرخص ،گفترهشیپر مباح ِ بهبا تواه 

فضاهای معماری نقشی محروری دارد. محریط نیرز پرس از سرا ته شردن برر اعمرال و 
. همچنرین (126: 1394؛ دورک، 249: 1393)لنر ، رفتارهای مخاطبان فضرا مرؤثر اسرت 

 زات،یتجهثابت )مشخص شد، محیط متشکل از عناصر ثابت )کف، اداره، سقف(، نیمه
: 1396، همکرارانکار و )نقرهها و رفتارهایشان( است ( و ایرثابت )انسانادوات و ناتیتزئ
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در این میان طراحی عناصرر ثابرت و نیمره (.54: 1391؛ راپاپورت، 154: 1392؛ چین ، 89
و مخاطبان پس از حضور در  است یدا لی معماران محتوا و کالبد به عهده ازنظرثابت 
کننرد )برا سازی آن اقدام مریشان نسبت به شخصینیازها و هویت فردی بر اساسفضا 

سازی فضرا برر عناصرر شخصی ریتأثکنند، ی تغییر میسختبهتواه به اینکه عناصر ثابت 
ثابرت ظررف است کره عناصرر  ینکته ضرور نیذکر ا البتهتر است(. ملموس ثابت مهین

سرازی عناصر ثابت در شخصری ریتأثپس  ،و بر آن اثرگاار است است ثابت مهینعناصر 
دهری مخاطرب حتری پرس از ، یعنری امکران اهرتاست یابرثابت امری عناصر نیمه
سازی فضا برای معماری دا لی وارود دارد، در ایرن فرآینرد، معمرار دا لری، شخصی

ها و امیع شرایط زمانی و مکرانی مخاطبران و اهرانمحیط را برحسب نیازها،  واسته
ها نماید، مخاطبان براساس نیازها،  واستهبینی  ودش )هویت اولیه( طراحی و اارا می

نمایند. برآیند حاصل از این سازی فضا اقدام میبینی  ودشان نسبت به شخصیو اهان
کررنش و واکررنش بررر مخاطبرران اثرگرراار برروده و هویررت ایشرران را برره سررمت مطلرروب 

 (.5نمودار کند )دهی مینامطلوب( اهت)

 
ها دهي به رفتارها، خواستهثابت و غیرثابت و نقش آن در جهتارتباط عناصر ثابت، نیمه :5نمودار 

 های مخاطبان فضاو اندیشه
 

دهی به هویت مخاطبران توان گفت که هدایت رفتارها اهتمی 5نمودار با تواه به 
ان های الهی معمراراما براساس سنت؛ فضا توسط معماران دا لی امری اثبات شده است

مسلمان برای آنکه بستر سعادت مخاطبان را ایجاد نمایند، موظرف بره سریر در طریقرت 
است که انسان پرس از  لقرت  اسالمی هستند. در سیره الهی، عرض امانت اولین سنتی

وظیفه پایرفته است، بنابراین در مدل طراحی دا لی نیز این سنت  عنوانبهقبول کرده و 
 د.زیربنا و شالوده  واهد بو
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شرود، تواه به سنت عرض امانت مواب معرفت معمار هنرمند از عالم و انسان می
کند، در ایرن مرحلره رابطه میان انسان با عوالم را کشف می ازآنپسمعبود را شنا ته و 

شرود. پرس از معرفرتمنرد مریمعمار از حکمت نظری اسالم مبتنی بر عقل و نقل بهره
لوای سنت عرض امانت اسرت ترا انگیرزه و نیرت معمرار شناسی، مرحله دوم نیز تحت 
عادالنه شکل بگیررد و مبرری از اهرل و ظلرم  صورتبهمبتنی بر حکمت عملی اسالم 
عمل صالح یاد کرد. سنت دوم، نفری حررج  عنوانبهتوان از آن باشد، در این صورت می

شرنا ته و  بیان شد، براساس این سنت، معمار دا لی موظف است که عناصر طراحی را
عادالنه هر چیز را در اای  ود طراحی نماید.  صورتبهمکان و -مبتنی بر شرایط زمان

ثابت )تجهیزات، ادوات و تزئینات( اهمیت در این مرحله از طراحی، عناصر ثابت و نیمه
تجلی ایده و ظهور کالبرد  ازآنپسشود. کند و شیوه و روش معمار مشخص میپیدا می

سنت استعداد است. بدین معنی که ایده باید در درون پدیده باشد اما برا آن آن مبتنی بر 
یکی نباشد، بیرون از آن باشد ولی ادای از آن نباشد، در این مرحله باید تواه داشرت 
هرکسی استعداد الزم اهت طراحی و سا ت فضای دا لی را ندارد. پس از طراحری و 

گااشته و سپس برر روی مخاطبران فضرا  ریثتأسا تِ فضای دا لی، اثر بر  ودِ معمار 
مؤثر  واهد بود. در این مرحله مخاطبان با تواه به هویت فرردی  ودشران نسربت بره 

طراحری و سرا ت فضرا  کهیدرصورتتوان گفت نمایند. میسازی فضا اقدام میشخصی
فرراهم های الهی انجام شده باشد، محیط دا لی بستر عروج مخاطبران را براساس سنت

تواه به طریقت اسالم باشد، زمینه هبوط افراد فرراهم شرده بی کهیدرصورتنماید و می
 ی طراحی دا لی را مشاهده کرد.توان مدل کامل شدهمی 6شماره است. در نمودار 

 موااه طیمح از نوع دو بابرای طراحی دا لی  ،یدا ل معمارانالزم به ذکر است که 
منظور از نروع اول،  ،بکر یدا ل یفضا یطراح-2نِ مواود و سا تما یطراح-1: هستند
که عناصر ثابت در آن واود داشته و در نوع دوم، طراحی عناصر ثابت نیز  است ییفضا

« برازطراحی»تروان از واژه بررای طراحری دا لری نروع اول مری .در ا تیار معمار است
برای ارزیرابی و طراحری هرر دو . مدل ماکور (24: 1392 ،همکاران و)بروکر استفاده کرد 

 حالت ممکن قابلیت کاربرد دارد.
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 ياله هایو سنت يرانیا-ياسالم تیبر هو يمبتن يداخل یفضاها يمدل کامل شده طراح  :6نمودار
 

 گيرینتيجه
هرردف از ایررن پررووهش، دسررتیابی برره راهرری برررای درک واقعیررت فضرراهای دا لرری و 

هدف با تواه به تکاثر موارود در طراحری فضراهای سا تاردهی به آن اعالم شد، این 
هویتی حاصل از مدرنیته تبیین گردیرد. بررای دسرتیابی بره هردف مراکور، دا لی و بی



 .... یمعمار یمؤثر  ر طراح یهامؤلفه

 209 

مطلرق  صرورتبههای الهی تعاریف پایه از سنت الهی ارائه شد و مشخص گردید سنت
تره و ابرزار هایی هستند که رسم زیستن در این اهران را بره انسران آمو یا مقید، روش

توانند هویت افرراد و اامعره ها میگاارند. سنتسنجش  وب از بد را در ا تیار او می
هرای الهری چهرار سرنت ها را ایجاد کنند. در بین سنترا شکل دهند و شئون متمایز آن

ارتباط معنراداری برا فرآینرد « بازتاب اعمال»و « استعدادها»، «نفی حرج»، «عرض امانت»
ها و نیرات افرراد تحرت شناسی، بینش، ایدهثر معماری دارند، به صورتی که معرفتایجاد ا

ها )معماران و مخاطبان اثر( تحت لوای آن موظف و انسان شدهتیهداسنت عرض امانت 
 به شنا ت  ود،  داوند و اامعه هستند تا مبتنی بر آن اقدام به عمل صالح نمایند.

 واهد، ره دارد که  داوند برای بندگان سختی نمیسنت نفی حرج به این موضوع اشا
ساز فضا مبتنی بر این سنت، معمار دا لی موظف است با استفاده از عناصر مفهوم

ها و نیازهای مختلف مخاطبان را اانا نموده و رفتارها و ثابت(  واسته)ثابت و نیمه
کردارهای ایشان )عناصر ایرثابت( را در محیط هدایت کند. سپس مبتنی بر سنت 

 هایآلها و ایدهیابد، این کالبد ادا از ایدهاستعدادها، اثر معماری متجلی شده و کالبد می
بر مخاطبان مؤثر  ازآنپسر شخص معمار و معماران نیست، بنابراین بازتاب عمل ابتدا ب

شان نسبت به شخصی واهد بود، مخاطبان اثر نیز با تواه به نیازها و هویت فردی
های که استوار بر سنت شدهارائهنهی این مسائل مدلی کنند. از برهمسازی فضا اقدام می
ادت مخاطبان را فراهم تواند بستر سعکه تقید معمار می شدهانیبالهی است، در مدل 

های استیصال تواند مواب ااری شدن سنتسازد و عدم تقید او به سنن الهی، می
 )نابودی(، زیادت ضاللت و امال  و استدراج در اثر معماری یا معمار و مخاطب شود.
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 .53ر81: 1393 کار،رک نقره -1
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