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 چكيدُ
ی مسکه، سثة ایجاد تىاَایی فاقذ ًَیت ي کیفیت مطلًب  امزيسٌ وگزش کمی تٍ مقًلٍ

رغم تىاقضات گًواگًن در راتطٍ تا کاارتزد مفُاًه ًَیات در     ضذٌ است. اس طزفی تٍ
عىاًان معىاا یاا ساطزی اس معىاا       تٍپزداسان، تعزیف آن را  حًسٌ معماری، اغلة وظزیٍ

اوذ، ایه معىا در کىص متقاتل میان اوسان ي مزیط قاتال تعزیاف اسات. در ایاه      پذیزفتٍ
ای ي  وًضتار تا َذف تاسخًاوی ًَیت ملی، تٍ ريش تزلیل مزتًا ي تا تکىیک کتاتخاوٍ

 تاسگطت تٍ خاًد ییشَاا ي اضایا    »ی آن  تا استعاوت اس ريش پذیذارضىاسی کٍ داعیٍ
ي تا حزکت اس مفًُه تٍ مصذاق تاٍ کماک دساتگاٌ فکازی ا فلسافی م  اذرا        « است

عىًان راٌ فُم يجًَی اس رياتط متقاتل اوسان ي مزیط تٍ خاًاوص   )حکمت متعالیٍ( تٍ
َای فضای يريدی در  پزداسیم ي يیژگی َای معىایی در فضای يريدی مسکه می الیٍ

زسی تصزی، تز مثىاای علال یُارگاواٍ    ی آضىایی، عملکزدی ا تماسی ي دست  سٍ الیٍ
ست کاٍ مکاان   ا تىذی ضذٌ است. وتایج تیاوگز آن گیزی َز الیٍ، طثقٍ تأثیزگذار در ضکل

ی مکان تٍ حذيد ي عًارض است،  عىًان ماَیتی ظاَزکىىذٌ اس جىس يجًد ي رفتار تٍ
تًان گفت تقذه ا االت يجاًد تاز ماَیات در کاىص متقاتال تیازين ي درين در         ي می
ٍ    فضا ی  ی يريدی تجلی یافتٍ است. تىاتزایه فضاای يريدی در مساکه ایزاوای ومًوا

 تارس اس مکاوی تا ًَیت ملی است.
 

 .معىاضىاسی، فضای يريدی، ًَیت ملی، مسکه :ّب ٍاشُ كليد
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 ِبيبى هسئل
.(1381:21)الکؿبًسض،هلتعمثبقس«ظهبىؾبذتيضاُثی»ّطثٌبثِهیعاًیظًسُاؾتکِثِ

ًوبیبًرستربثربتکرطاضایفطٌّگریٍارتوربؾیذرَزضاهریظهبىکِثطگؿتطُضاّیثی
ثرفٍهؿٌبؾبظزضؾبذتبضالگَّبییٍیػُاظضٍیسازّبزضهکبًیذبل،ؾٌهطیَّیت

.زضرْبىاهطٍظتالـثرطای(1387:282ًػازٍّوکبضاى،)هحوَزیهکبًیٍظهبًیثبقس
ّبؾت.ٍضطٍضتزؾرتیبثیثرِهؿوربضیثربحفعَّیت،یکیاظهٌبظؾبتانلیهلت

ّبیؾَمٍچْبضمتَؾؿِ،ثِذَاؾرتیَّیتهلیایطاًی،هَضَؾیاؾتکِزضثطًبهِ
هلیًیعتجسیلقسُاؾت.ثٍِاقؽَّیتیکهلتذَزضازضاثٌیِتربضیریٍهَاضیرج

اظ.ثبظذَاًیَّیرتهلرییکری(1391:121)هیطظاییٍّوکبضاى،زّسفطٌّگیًكبىهی
ؾَثربؾرٌتٍَّیرتؾرٌتیایرطاىٍیهباظیکّبیزٍضاىهباؾت؛ربهؿِضطٍضت

ِ ّربٍؾربذتبضّبیایطاًیبىزضگیطاؾتٍاظؾَیزیگط،زضتقبثلیربپرصیطاییاظهؤلفر
ضؾرس.ثرًِػرطهری(1395:19پرَض،)هقهَزیٍحبریظًسَّیتهتزسززؾتٍپبهی
تَاًرسزضثربظذَاًیَّیرتهلریضاّگكربتبضیریهیّبیگبُهطبلؿٍِتحلیلؾکًَت

ضا«ؾرکًَتگعیرسى»ثبقس.ظهبًیکِثكطهَفقثِزضکهفْرَمزضٍىٍثیرطٍىقرس،
ؾٌرَاىتَاًسثِ.ٍاظآًزبکِهؿکيًوی(1393:55ًیبیهطلق،فطٍؾلی)ؾیٌیتزطثِکطز

یاضتجرب ًحرَُهحیطیثِطَضکبهالًهزعااظزًیبیذبضدهحؿَةقرَز،چگرًَگی
ّبیثبظاطرطا آًْرب،اظضرطٍضیبتّبٍفضبفضبّبیهؿکًَیثِیکسیگطٍثِذیبثبى

.اظططفیضًٍسضٍثِضقستقبضبیهؿکي(1387:97پَض،)هسًیططاحییکذبًِاؾت
ؾٌَاىتفکرطثطذبؾرتِّبیهؿکًَیثِگطاثِهحیطٍتَؾؿًِگطـتکثؿسیٍکویت

فطٌّر هؿوربضیهؿبنرط ٍاقتهبزیایطاىهؿبنط،ؾجتقرسُزضیارتوبؾیاظظهیٌِ
ّبیهؿکًَیثرِهؿٌربیٍاقؿریآىاؾوربلیثٌیبزیيکیفیتهحیطتَرِالظمثِهؿألِ

.هَارِْثبافعایفثْبیظهیيٍتَلیساًجَُهؿرکيٍ(1389:48)هؿیٌیٍاؾالهی،ًكَز
تؿطیفاضتجب ثیطٍىٍزضٍىٍاحسّبیاؾتفبزُاظالگَّبیططاحیٍاضزاتیًیعثِاثْبم

.زضاکخطهَاضز،ٍضٍزاظیرک(1393:55ًیبیهطلق،فطٍؾلی)ؾیٌیهؿکًَیافعٍزُاؾت
نَضتترسضیزیفضبثِفضبیزیگطّوَاضُثبثطٍظتوبیعاتثیيزٍفضبیهرتلف،ثِ
ّربیطجیؿریًیرعثرٍِهؿتلعمٍضٍزاظیکیبچٌسفضبیٍاؾطِاؾت.حتیزضهحیط

زلیلتغییطتسضیزیؾبذتبضهحیططجیؿی،هطحلِذطٍداظیکفضبٍٍضٍزثِفضربی
.ٍزضایريؾریطترسضیزی،ًرؿرتیي(1382:13)ثحطیٌری،زیگط،اغلتتسضیزیاؾرت
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تَاىگفتاظزٍهٌػطؾیٌیٍشٌّری،اؾتکِهی«ٍضٍزی»یاضتجبطیافطازثبفضبیحلقِ
ثبظگكرت»کِثعضگتطیيزاؾیِپسیساضقٌبؾیؾیاؾت.ثبتَرِثِایيقبثلتؿطیفٍثطض

اؾت،ّس ایيپػٍّفکبضثطزیکطزىایيًػطیرِهؿوربضیٍ«ثِذَزچیعّبٍاقیبء
ّبیکْيٍثبظتربةثركریسىثرِآىزضهؿوربضیثطضؾیٍاؾترطادآىاظزضٍىهؤلفِ

بظذَاًیَّیتهلیاؾت.ٍیػُزضفضبیٍضٍزی،زضضاؾتبیثهؿکًَیهؿبنطٍثِ


 سؤاالت تحقيق
تَاىثِتؿطیفهکبًیآیبثبهؿٌبقٌبؾیفضبیٍضٍزیزضهؿکيایطاًی،هی سؤال كلی:

ثبَّیتهلیضؾیس؟


 سؤاالت جسئی:
؟هؿٌبیهکبىزضفضبیٍضٍزیهؿکيایطاًیچیؿت-1

ضاؾرتبیّبی(هؿٌبییفضربیٍضٍزیزضهؿرکيایطاًریضازضّبی)الیٍِیػگی-2
ثٌسیکطز؟تَاىطجقِثبظذَاًیَّیتهلیچگًَِهی


 رٍش تحقيق

ِ نرَضتتجیریيٍتحلیرلکیفریهحترَاٍثربتکٌیرکضٍـپػٍّفزضایيًَقتبضثر
ِکتبثربًِ یکرٌفهتقبثرلٍاظثؿرسفلؿرفیایاظهٌػطپسیساضقٌبؾیٍثطاؾبؼًػطیر

نَضتگطفتِاؾرت.زضگربمثطاؾبؼحکوتهتؿبلیِ،زضفضبیٍضٍزیهؿکيایطاًی
ِ پرطزاظاىٍزیرسگبُفلؿرفیاٍلؾؿیقسُتبازثیبتهرطتجطثربتحقیرقاظهٌػرطًػطیر

ِ ّربیآىزضهالنسضازضحَظَُّیتٍهؿٌبقٌبؾیًٍیعهفَْمَّیتهلیٍقبذهر
چٌریيَّیرتهکربىاظٍیػُزضفضبیٍضٍزیهؿکيایطاًریٍّرنهؿوبضیؾٌتیٍثِ
ًػرطقَز.ؾپؽثباؾتساللهٌطقی،ٍثبتَررِثرِاتفرب ثطضؾیهیهٌػطپسیساضقٌبؾی

کِهفَْمهؿٌربزضثؿرتطیرکفطآیٌرساضتجربطیقرکلتوبهیضٍیکطزّبیهططحثِایي
یکٌفهتقبثلٍقفبفیتًػطیٍثیبىقَیحکوتهتؿبلیِگیطز؛ثباؾتفبزُاظًػطیِهی
یربثیٍفْرنستکَیياًؿبىٍَّیرتؾٌَاىروؽًػطحکیوبىاؾالهیزضهَضزفطآیٌثِ

ّبیفضبیٍضٍزیهؿکينَضتهَضزیٍیػگیکٌفهتقبثلاًؿبىثبهحیطثِضاثطٍِ
ثٌسیقسُاؾت.گبًِآىطجقِّبیهؿٌبییؾِثبتَرِثِالیِ
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 هببًی ًظری ٍ هفَْهی
 هفَْم َّیت ٍ َّیت هلی

ارتوبؾیاؾت.َّیتپیرسایهطبلؿبتفطٌّگیٍَّیتیکیاظهفبّینهْنزضحَظُ
کٌرسقٌبؾرسٍهؿٌبؾربظیهریکطزىفطاگطزیاؾتکِطیآىکٌكگطذَیكتيضاهری

یَّیتکِزضؾطحهلیٍارتوربؾی.یکیاظٍرَُهْنٍاضظًسُ(1998:22)کبؾتلع،
ّوَاضُهَضزتَرِثَزُ،َّیتهلیاؾت.َّیتهلیزضٍاقؽاحؿبؼتؿْسٍتؿلقثِ

.زض(1396:86ظازٍُّوکربضاى،)ّبقرویؾطظهیي،ظثبىٍهرصّتاؾرتفطٌّ ،تبضید،
،ٍرَُهؿٌبییَّیتٍَّیتهلیثِاروبلتجییيقسُاؾت.1یرسٍلقوبضُ


 )ٔٙبع: ٍ٘ار٘ذٌاٖ(: ٚجٜٛ ٔختّف ٔعٙای ٞٛیت ٚ ٞٛیت ّٔي. 1ی  جذَٚ ؽٕارٜ

ت
ٛی
ٞ ْ
ٟٛ
ٔف

 

 فزدی ٚ خصٛصیات رفتاری، ٔتٕایش ٞٛیت بٝ ٔعٙي ٞغتي ٚ ٚجٛد اعت؛ یعٙي ٔجٕٛعٝ خصائُ
 (.8: 1394وٙٙذٜ اس دیٍزاٖ )دِٚتي ٚ ضأٙي، 

ٔحٕذی،  اػ اعت )حیذری ٚ خاٖ ٞٛیت بٝ ٔعٙای آٌاٞي فزد اس ویغتي خٛد ٚ تعّمات اجتٕاعي
1396 :142.) 

ٞایي اس باا  ویغاتي ٚ    ی افزاد ٚ اجتٕاعات بٝ پزعؼ ٌٛیي آٌاٞا٘ٝ عٙٛاٖ فزآیٙذ پاعخ ٞٛیت بٝ
 (.19: 1395پٛر،  ی ٘ٛیٗ اعت)ٔمصٛدی ٚ حاجي ی ٘ظٓ وٟٗ تاریخي بٝ عأا٘ٝ تي، پیٛ٘ذ دٞٙذٜچیغ

ّي
ت ٔ

ٛی
ٞ ْ
ٟٛ
ٔف

 

حظ ٞٛیت ّٔي ابشار لذرتٕٙذی بزای تعزیف ٚ تعییٗ ٔٛلعیت ٚ ٔاٞیت فزد در جٟااٖ اعات ٚ   
ٛد ؽا  ی جٟا٘ي با وٕه ٞٛیت ّٔي افزاد بٝ دعت آٔذٜ ٚ ٟٔیاا ٔاي   احغاط تٕایش در یه جأعٝ

 (.3: 1395)دِٚتي ٚ ضأٙي، 
ؽٛد )دا٘ایي  پذیزی وغب ٔي ٞٛیت ّٔي، ٞٛیتي اوتغابي اعت وٝ اس عٛی فزد عي فزآیٙذ جأعٝ

 (.43: 1396ٚ بابایي، 
ٞاای ٔؾاتزن در اجتٕاال ّٔاي      ٞٛیت ّٔي بٝ ٔعٙای احغاط تعّك ٚ ٚفاداری بٝ عٙاصز ٚ ٕ٘اد

 (.11: 1380اعت )یٛعفي، )جأعٝ وُ( ٚ در ٔیاٖ ٔزسٞای تعزیف ؽذٜ عیاعي 
ٞٛیت ّٔي، احغاط ٔؾتزن ٚ آٌاٞي جٕعي اعت وٝ در یه یا ٘غبت بٝ یه لّٕزٚ ٚ عزسٔیٙي 

 (.21: 1396یابذ )بیٍذِٛ،  ٔٙذ ٔعٙا ٔي )دِٚت ا ّٔت(، عیٙیت ٕ٘ادیٗ یافتٝ ٚ بز ٔبٙای یه ادران تاریخ


 حكوت هتعبليِضٌبسی َّیت بب تأكيد بر فلسفِ  هفَْم
ِهیانطالحَّیت،تبثؿیاظزضیبفتفضبیهفَْ ّربیهرتلرفّبیثٌیربزیزضقربذ

قٌبؾری،ّربیفلؿرفِ،ضٍاىهؿطفتاًؿبًیاؾت.ایيتؿبضیفثریفاظّورِزضحرَظُ
)ثیسٌّرسیًٍرَضٍظی،ثٌسیاؾرتقٌبؾیٍغیطُهططحٍقبثلطجقِقٌبؾی،اًؿبىهطزم
ّربیاقربضُزاضزضیكرِزضضٍیکرطز.هؿوَالًتؿبضیفیکِثِچیؿرتیَّیرت(1390:49

گیطیاظانلحطکرتررَّطیٍفلؿفیزاضز؛ًػطثِحکوتهتؿبلیِ،هالنسضاثبثْطُ
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ّربهرَضزثحرجیاضتجب ًفرؽٍثرسىضاکرِؾربلانلاتحبزؾبقلٍهؿقَل،هؿئلِ
اًسیكوٌساىثؿیبضیثَزُ،ٍاضزحیطِرسیسیکطزُاؾت.اٍکوبلًفؽّطاًؿبىضازض

زاًسکِپؽاظگصقتياظهطاحرلؾرِگبًرًِفرؽ)ًجربتی،ثِتزطزؾقلیاٍهیٍنَل
قرَز.تهرَیطیکرِهالنرسضااظَّیرتاًؿربىٍفطآیٌرسحیَاًی،اًؿبًی(حبنلهی

)ثیسٌّرسیٍکٌسثطثؿسثبطٌیٍآذطتیاًؿبىثؿیبضتأکیرسزاضزگیطیآىاضائِهیقکل
َّیتّرطهَررَزی»زاًسیٍرَزیهیحَُ.هالنسضا،َّیتضاً(1390:49ًَضٍظی،

ؾجبضتاظًحَُذبلٍرَزاٍؾت.زضاًؿبىَّیتٍاحسُاؾت.ٍهطازًفرؽاؾرت
)ؾرزبزی،«کِهَرتحفعٍحستٍتكرمًَؾیٍقرهیتافطازٍاًرَاؼاؾرت

ٍنرفٍیرػُحکورت«ٍررَز»ثرِ«هَرَز»کِاًتقبلٍاقؿیتاظچٌبى.ّن(1338:802
فلؿفِنسضاییثطذال ًػطاثيؾیٌبٍاضؾطَکِثطهجٌبیآىهَررَزهتؿبلیِاؾتزض

ٍ«هَررَز»ًقفاؾبؾیزضتحلیلٍاقؿیتزاضز،انبلتثبٍررَزاؾرت.توربیعهیربى
قَزکِهبثِتوبیعزقیقثیيزٍنرَضتٍنرفیٌّگبهیثِزضؾتیفْویسُهی«ٍرَز»

یرب«ثرَزى»)آىچیعیکِّؿت(ٍنَضتقطؿیّؿتی،یؿٌری«هَرَز»ّؿتی،یؿٌی
.(2012:7)قیطاظی،ایهْنزضحکوتهتؿبلیِتَرِکٌینؾٌَاىًکتِثِ«ٍرَززاقتي»


 هبّيت هعوبری براسبس حكوت ٍ ٌّر اسالهی )حكوت هتعبليِ(
ٍؾولیٍپیفاظآىهؿطفرتانریلرپیسایفاحطهؿوبضی،ثِهخبثِحبنلکبضفکطی

حضَضی،هقتضیگصاضاظثبلقَُثِفؿلٍحطکرتزضهطاترتثربالتطیاظٍررَزٍثرِ
،ؾلرلهطرطحزضایريگرصاضثر2ِیتؿجیطیاظًیؿتیثِّؿتیاؾت.زضرسٍلقوبضُ

اذتهبضآهسُاؾت.
 

 : عُّ چٟارٌا٘ٝ ٚ واربغت آٟ٘ا در تبییٗ ٔاٞیت ٔعٕاری.2ی  جذَٚ ؽٕارٜ
 (107: 1394بٝ صاِحي ٚ ٕٞىاراٖ،  )ٔٙبع: ٍ٘ار٘ذٌاٖ با اعتٙاد

 عّت فاعّي

واٝ خّمات ٔظٟاز     چٙاٖ عاختٗ جٟاٖ ٚ ؽىُ ٌزفتٗ دٚ ٔٙؼ اصّي ٔعٕاری اعت. ٞٓ
ای اعت وٝ خذا خٛد را در آٖ بٝ صفات جاالَ ٚ جٕااَ ٔؾااٞذٜ     تجّي اِٟي ٚ آیٙٝ

وٙذ، ٔعٕاری ٘یش ٔظٟز ا٘غا٘ي اعت وٝ بٙابز اعتمادات خٛدػ جٟاا٘ي تااسٜ خّاك     ٔي
 وٙذ.  ابشار ایٗ آفزیٙؼ تخیُ خالق اعت. ٔي

 عّت

 صٛری ا ٔادی

ؽٛد. یعٙي ٔىاٖ، ٔحُ ٔعٕااری اعات ٚ ٔعٕااری ٔظٟاز      ٔعٕاری در ٔىاٖ ایجاد ٔي
أز یا چیشی اعت وٝ چیش دیٍز بز آٖ ٟ٘ادٜ »فعّیت ٔىاٖ اعت. ٔىاٖ در ِغت بٝ ٔعٙي 

(. در تىٕیُ ایٗ تعزیاف باا اعاتٙاد باٝ تعزیاف      470: 1386)عجادی،  «ٚ یا تىیٝ وٙذ
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ٔىاٖ عبارتغت اس عغح باعٗ اس جغٓ وٝ ٔؾتُٕ بز عاغح اااٞز اس جغآ    »ٔالصذرا 
تٛاٖ ٌفت: ٔىاٖ یه جغٓ آٖ ٔمذار اس صٛرت آٖ جغٓ اعت واٝ باز    . ٔي«ٔحٛ اعت

ٖ ٔحا »ٕٞاٖ ٔمذار اس صٛرت جغٓ دیٍز عابیذٜ ؽاٛد ٚ لغإت عاابیذٖ را      «ُ ٔىاا
(. عآِ ٔادی پز اس تٛدٜ ٚ فضا اعت وٝ ٞز دٚ اس جٙظ ٔادٜ 4: 1378ٌٛییٓ )دیباج،  ٔي

صٛرت عیٙي ٚجٛد ٘ذارد ٚ ٔىاٖ ؽزط السْ عاآِ   ٞغتٙذ؛ فضا بذٖٚ در ٔىاٖ بٛدٖ بٝ
ٞاای ٔىااٖ( ٚ    تٛاٖ ٌفت عّت ٔادی ٔعٕاری را تٛدٜ ٚ فضا )ٔادٜ جغٕا٘ي اعت. ٔي

 دٞٙذ. ٔىاٖ تؾىیُ ٔي عّت صٛری ٔعٕاری را صٛرت

 اعّت غایي 

 ٔثاِي

عّت غایي ٔعٕاری، فعّیت ٔىاٖ جٟت ٔعزفت ٚ ٌؾایؼ فضای ا٘ذیؾٝ ٚ خیاَ اعت. 
اػ  ٚ عّت ٔثاِي آٖ تٛصیف بٟؾت اعت. ٔعٕار با اعتفادٜ اس ؽعائز عاٙتي واٝ آٔاادٜ   

 اعت.« ٔثاَ عآِ»تٛا٘ذ آثار ٞٙزی بیافزیٙذ وٝ باستابي اس صٛر در ّٔىٛت یا  عاس٘ذ، ٔي ٔي


پردازاى در راستبی ببزضٌبسی  ی َّیت در هعوبری از دیدگبُ ًظریِ اصَل سبزًدُ

 جبیگبُ هعٌبیی آى
تَاًسهؿیبضّبییثرطایّبیهططحقسُزضضاثطِثبهفَْمَّیتزضهؿوبضی،هیزیسگبُ
ثركیآحبضهؿوبضیزضاذتیربضهؿوربضاىقرطاضزّرس.ایريًکترِزاللرتزاضزکرَِّیت

ـ ّربیکْريفطٌّگریضازضزضٍىهؿوبضیٍقْطؾبظی،ٍارسضؾربلتیاؾرتترباضظ
ثررفزضؾربذتبضفطٌّگریقروطزُذَیفپبؼزاضزٍثطایياؾبؼؾٌهطیَّیرت

پطزاظاى،انَلهطتجطثبهفَْمَّیتاظظاٍیِزیسًػطی3ِیقَز.زضرسٍلقوبضُهی
هؿوبضیتحلیلقسُاؾت.


 پزداساٖ ٔعٕاری. اعتٙتاج اصَٛ ٔزتبظ با ٔفْٟٛ ٞٛیت اس ساٚیٝ دیذ ٘ظزیٝ: 3ی  جذَٚ ؽٕارٜ

 (.15: 1395)ٔٙبع: ٍ٘ار٘ذٌاٖ با اعتٙاد بٝ عّیٕا٘ي ٚ ٕٞىاراٖ، 

 استٌتبج اصَل دیدگبُ در رابطِ بب هفَْم َّیت در هعوبری پرداز ًظریِ

 وزیظ ابُ

دا٘اذ   ٞا ٚ عّْٛ ٔاي  ای اس ٟٔارت ٔعٕاری را ٔجٕٛعٝ
ُ  وٝ  ٘اپاذیز اعات، أاا     لابُ تٛصیف ٘باٛدٜ ٚ تمّیا

دا٘اذ   دادٖ بٝ ٔىاٖ ٔاي  عّٕىزد اصّي آٖ را در ؽىُ
 (.275: 1387)ابُ، 

 ا٘غباق با بافت، الّیٓ، فزًٞٙ،
ا٘غباق با ٘یاسٞای ا٘غاٖ، ا٘غباق 

 با رٚح سٔاٖ
 ا٘غباق فزْ با فٙاٚری ٚ ٔصاِح

 وٙت فزأپتٖٛ
دا٘ذ  تغییز٘اپذیز ٔيای ٘غبتاً  اٚ فزًٞٙ ٔحّي را ٔمِٛٝ

وٝ بایذ ٔبتٙي بز ؽزایظ سٔاٖ تعزیف ؽٛد )فزأپتٖٛ، 
1385 :108.) 

 تذاْٚ، ا٘غباق با فزًٞٙ،
 ا٘غباق با رٚح سٔاٖ

ا٘غباق با فزًٞٙ، لابّیت واِٗ با تأویذ بز ٘مؼ ادران، خااعزات ٚ تجزبیاات    ٌٛردٖ واِٗ
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عٙٛاٖ عأّي ٟٔٓ در عزاحي ٔحایظ بیااٖ    ا٘غاٖ را بٝ
 (.7: 1390وٙذ )واِٗ،  ٔي

عاسی، خاللیت ٚ  ؽخصي
 ٘ٛآٚری،

 ا٘غباق با بافت

 چارِش وٛرٜ آ

دا٘ذ ٚ ٔعتماذ اعات واٝ     اٚ ٞٛیت را یه فزآیٙذ ٔي
ٌیازی ٚ تٛعاعٝ     ؽىُ فزآیٙذی ٞٛیت، ٔٛجب ؽىُ

 ؽٛد آٖ عي سٔاٖ ٚ بز ٔبٙای حُ ٔؾىالت ٚالعي ٔي
 (.10: 1983)وٛرٜ آ، 

، عاسی لابّیت ؽخصي، تذاْٚ
ا٘غباق ، ا٘غباق با ٘یاسٞای ا٘غاٖ

 ،فزْ با فٙاٚری، الّیٓ، فزًٞٙ
 ا٘غباق با رٚح سٔاٖ

 جاٖ ًِٙ

عزاحاٖ بایذ بزای پاعخ بٝ ٘یاسٞای ٞٛیتي ٔازدْ، باٝ   
ٞا ٚ تٕایالت آٟ٘ا تٛجٝ داؽتٝ باؽٙذ. ٞزٌااٜ   خٛاعتٝ

  َ ٞاای جذیاذی باا     وٝ ؽزایظ عٛض ؽاٛد اعاتذال
: 1390اعت )ِٙاً،  اعتفادٜ اس تفىز خالق ٔٛرد ٘یاس 

272.) 

٘یاسٞای  ، ٚا٘غباق با رٚح سٔاٖ
 ا٘غاٖ
ا٘غباق با ، عاسی لابّیت ؽخصي
خاللیت ٚ ، بافت ٚ فزًٞٙ

 ٘ٛآٚری

 وٛیٗ ِیٙچ

ُ » تزیٗ ؽىُ ٔعٙي ٞٛیت را بٝ عادٜ  «ٔعٙي یه ٔحا
تعزیف وزدٜ اٚ عاسٌاری، ؽفافیت ٚ خٛا٘اایي را اس  

دا٘اذ واٝ ارتبااط ٔیااٖ ؽاىُ ٚ       اجشای ٔعٙاي ٔاي  
 (.172: 1390وٙٙذ)ِیٙچ،  ٔي ٞای غیزفضایي را بیاٖ ارسػ

 ا٘غباق فزْ ٚ عّٕىزد )ؽفافیت(
 ا٘غباق با بافت )خٛا٘ایي(
 ا٘غباق با فزًٞٙ )عاسٌاری(

 ،ا٘غباق با رٚح سٔاٖ
 عاسی لابّیت ؽخصي

وزیغتیٗ 
٘ٛربزي 
 ؽِٛتش

یىپارچاٝ  ؽِٛتش ٞٛیت را ٔفٟٛٔي ٚحاذت یافتاٝ ٚ   
صٛرت ٞٛا، عپٟز/ اتٕغفز یا جٛ ٔىااٖ   دا٘ذ وٝ بٝ ٔي

ٔعٕاری » اٚ ٔعتمذ اعت وٝ  .ٌذارد بز ٔخاعب اثز ٔي
اصیُ، ٔعٕاری ٔزالبت اعت؛ أاا ٔعٕااری ٔزالبات    

)٘اٛربزي ؽاِٛتش،    «ِشٚٔاً ٔعٕاری ٔؾااروت اعات  
1382 :115.) 

 ا٘غباق فزْ ٚ عّٕىزد )ؽفافیت(
 ا٘غباق با بافت )خٛا٘ایي(

 غباق با فزًٞٙ )عاسٌاری(ا٘
 ا٘غباق با رٚح سٔاٖ ٚ ٘یاس ا٘غاٖ

 عاسی لابّیت  ؽخصي


ترَاىپطزاظاىزضضاثطِثبهفَْمَّیتٍهؿوبضی،هیثٌسیاظزیسگبًُػطیِزضروؽ
ؾٌَاىًوبزیاظَّیتفرطزٍربهؿرِثٌسیاًزبمزاز.زضزؾتِاٍل،هؿوبضیثِزٍزؾتِ

ِهططحاؾت.زضهقبثلزض ؾٌرَاىهؿٌرب،هفْرَمٍزؾتِزٍم،َّیرتزضذرَزاحرطٍثر
زّس.ّبیاحطضاثبظتبةهیٍیػگی


 هعٌبضٌبسی
هؿٌبقٌبؾیضًٍسیاؾتزضرْتزضکآًچِهؿوبضیثطایآىثٍِررَزآهرسُاؾرت.
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کِثتَاًینتحلیلیهؿٌبقٌبؾبًِاظهکبىزضفضبیٍضٍزیهؿکيایطاًریاًزربمثطایایي
ثطضؾیٍتجبضقٌبؾیالگَّبًٍػطیِزّین؛اثتساثِ قٌبؾریاظزیرسگبُهؿٌربرّبیًكبًِ
پطزاذتین.4یًػطاىزضقبلترسٍلقوبضُنبحت


 ٞای ٘ؾا٘ٝ ا ٔعٙاؽٙاعي. : تحّیّي بز ٘ظزی4ٝی  جذَٚ ؽٕارٜ

 (249: 1395)ٚعىاٜ ٚ ٔٙصٛری،  ٔٙبع: ٍ٘ار٘ذٌاٖ بزاعاط

 هحَر اصلی ًظریِ پرداز ًظریِ

دٚ فزدیٙاٖ 
 عٛر عٛ

ای وٝ اس  پٙذارد. پذیذٜ ٔي «ٔعٙادار»ٚ در عیٗ حاَ  «فیشیىي»عٛعٛر ٘ؾا٘ٝ را ٔٛضٛعي 
 ٌیزد. ؽىُ ٔي «ٔذَِٛ»ٚ  «داَ»تزویب 

چارِش عا٘ذرس 
 پیزط

ای دیٍز را وٝ باٝ اٚ   سٔا٘ي ٘ؾا٘ٝ اعت وٝ لابّیت ا٘تماَ بٝ ٘ؾا٘ٝ «٘ؾا٘ٝ»اس ٘ظز پیزط، 
ٞاا را باٝ    (. پیزط ٘ؾا25ٝ٘: 1995باؽذ )داوزٚ ٚ ؽفز، لذرت ؽىٛفایي ببخؾذ، داؽتٝ 

 (.137: 1381عٝ دعتٝ ٔعزٚف ؽٕایُ، ٕ٘ایٝ ٚ ٕ٘اد تمغیٓ وزدٜ اعت )آِغتٖٛ، 

 أبزتٛاوٛ
دا٘ذ وٝ باا واُ فزٞٙاً ا٘غاا٘ي      ای ٔي ؽٙاعي را حٛسٜ اوٛ در یه تعزیف وّي ٘ؾا٘ٝ

 (.17: 2005وار دارد )اوٛ، ٚ  عز

 رٚالٖ بارت
عاٛروّي   (؛ ب14ٝ: 1386ٞا داؽت )فىٛٞي،  ؽٙاعا٘ٝ بٝ اؽیاء ٚ ٘ؾا٘ٝ ٍ٘اٞي ا٘غاٖبارت 

ٞاایي ٔٛاجاٝ ٞغاتیٓ واٝ ریؾاٝ در       در ٔٙظٛٔٝ فىزی بارت باا ٔجٕٛعاٝ وّیاذ ٚاصٜ   
 ٞای عٛعٛر دارد. ا٘ذیؾٝ

 تزَٚ یّٕشٚف
در تحّیُ یّٕشٚف ٘ؾا٘ٝ حاصُ عّٕىزد دٚ صٛرت فزْ اعت: صٛرت ٔعٙي ٚ صٛرت 

 ِفظ.

 ٞزبزت بّٛٔز

دا٘ذ وٝ  ٞای ٕ٘ادیٗ ٔي ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ را ؽأُ یىغزی تٛافك ٞزبزت بّٛٔز ٔعا٘ي پذیذٜ
(. ٔحیظ عاختٝ ؽذٜ 453: 1379ؽٛد )تٟٙایي،  ای در لاِب سباٖ تعزیف ٔي در ٞز جأعٝ

یابذ وٝ ٔعٙای آٖ اس عزیك وٙؼ ٔتمابُ اجتٕااعي ٚ تفغایز ا٘غاا٘ي     تٟٙا سٔا٘ي ٔعٙا ٔي
 اؽذ.تعییٗ ؽذٜ ب


َّیتیبهؿٌبییکاحطهؿوبضی،هحهَلتؿبهلٍکٌفهتقبثلارتوبؾیهیبىفرطز

ّبیاحطٍتهرَیطشٌّریهربطرتقرکلثطهجٌبیتؿبهلهیبىٍیػگیٍآىاحطثَزُکِ
ّربیّبیگًَبگَىضاقربهلیکؿرطیتَافرقکِّطثطتثلَهط،پسیسُچٌبىگیطز.ّنهی

کرِتوربهی(.ثبتَررِثرِهرَاضزفرَ ٍایري4رسٍلزاًس)ضرَؼقَزثًِوبزیيهی
زاًٌرس؛ایريگیطیهؿٌبضازضثؿتطیرکفطآیٌرساضتجربطیهریّبیفَ ضًٍسقکلًػطیِ

یکٌفهتقبثلکِضٍیکطزیهیبًِضاًؿجتثِپػٍّفزضتحلیلهؿٌبیهکبى،ثطًػطیِ
ؾری،حکورتهتؿبلیرٍِگیرطیاظهؿٌبقٌبهبّیتهؿٌبزاضزاؾتٌبزکطزُاؾت،ٍثبثْرطُ
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ّربیهؿٌربییزضفضربیٍضٍزیپطزاذترِاؾرت.ًورَزاضپسیساضقٌبؾیثِذَاًفالیِ
زّس.،اضتجب ایيهفبّینًٍحَُکبضثؿتآًْبضازضایيپػٍّفًكبىهی1یقوبضُ


 ٞای ٔغزح در ایٗ پضٚٞؼ : اٍِٛیي تحّیّي اس واربغت ٚ ٘حٜٛ ارتباط ٘ظزی1ٝی  ٕ٘ٛدار ؽٕارٜ

 )ٔٙبع: ٍ٘ار٘ذٌاٖ(


 

 هعٌبضٌبسی فضبی ٍرٍدی هسكي ایراًی
ذمزضاثٌیِهؿکًَی،زضگبُیربٍضٍزیزضهَارِْثبًوبیثیطًٍیزضاثٌیِؾٌتیٍثبأل

ثِلحبظاثؿبز،قکلٍٍیػگیحفطُهبًٌسـزضهقبیؿِثبثسًِ،اؾرتخٌبییاؾرتکرِزض
اؾتکِزضتضبزثبهَضَؼیربظهیٌرِ(1)ًوبضخزازُاؾتیبثِؾجبضتیهحوَلیظهیٌِ

)هیطقربّعازٍُقرَزثِآىافعٍزُقسٍُثسیيتطتیتثِؾطحرسیسیاظهؿٌبٍاضزهری
.زضایيضاؾرتبهؿٌبقٌبؾریفضربیٍضٍزیثرباؾرتٌبزثرِهطبلؿربت(1390:5ّوکبضاى،

،اضائِقسُاؾت.5ینَضتگطفتِزضقبلترسٍلقوبضُ
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 ٙاعي فضای ٚرٚدی در ٔعٕاری ٔغىٗ ایزا٘ي.: ٔعٙاؽ5ی  جذَٚ ؽٕارٜ
 )ٔٙبع: ٍ٘ار٘ذٌاٖ(.

 هعٌب فضب

 ٚرٚدی

 (2) ٘مؼ ٕ٘ادیٗ ٚرٚدی

 فضایي درٚاسٜ ٔا٘ٙذ

 (3) ویفیت تمعز

 ٕ٘ٛد عّغّٝ ٔزاتب حزوت ٚ دیذ

 (4) حزٔت آفزیٙي

 ٚجٛد تشئیٗ در عزدر

 (5) ٚجٛد عّٕىزد ٞای ٔتٙٛل

 (6) ٞا پظ اس ٚرٚد صحٙٝرٚیارٚیي عٕٛدی ٚ تٕاؽای 

 تغٟیُ، وٙتزَ ٚ عٛال٘ي وزدٖ ٔغیز حزوت اس بیزٖٚ بٝ درٖٚ

 س فضای ا٘ذرٚ٘يبیزٚ٘ي ا جذاعاسی فضای


 ارتببط بيي َّیت فضبی خصَصی ٍ َّیت فضبی عوَهی

زضتجییياضتجب ثیيفضبیذهَنیٍفضبیؾوَهیزضهؿکي،انلؾلؿرلِهطاترت
هطاتتفضبییزضهؿوبضیؾٌتیایطاىثٌسییبؾلؿلِانلضزُفضبییحبئعاّویتاؾت
ثٌرسیفضربییهیربىزضٍىٍتَاىزیسکِاٍلریيؾرطح،ضزُضازضؾِؾطح،آقکبضاهی

.اضتجرب (1390:63)طجیجیربى،ّبیفضبییتأکیرسزاضزثیطٍىاؾتکِثطهطظثٌسیحطین
،زض1بّسُاؾت،هطبثقتهَیطزضٍىٍثیطٍىزضاتهبلهقیبؼکلثِرعءًیعقبثلهك

ِ نرَضتهطکرعهحلرِ،ّویيضاثطِ،ؾلؿلِهطاتتفضبییزضگصضاظهحلِثِذبًرِثر
(.2یبثس)تهَیطضاؾتِ،گصض،زضثٌس،زضگبٍُضٍزیٍّكتیًوَزهی


 (63: 1390)ٔٙبع: عبیبیاٖ،  : عّغّٝ ٔزاتب ٔحزٔیت در ٔغىٗ.1ی  تصٛیز ؽٕارٜ
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 ارتباط درٖٚ ٚ بیزٖٚ ٚ ٔٛلعیت فضای ٚرٚدی در ٕ٘ٛ٘ٝ ٔغىٗ ایزا٘ي.: 2 ی  تصٛیز ؽٕارٜ
(.129: 1396)ٔٙبع: غفٛریاٖ ٚ ٕٞىاراٖ، 

  
،ؾلؿرلِهطاترتفضربیٍضٍزیزضثطذریاظ6یزضّویيضاؾتبزضرسٍلقوبضُ

ّبیهؿکيؾٌتیٍهسضىایطاىثطضؾیقسُاؾت.ًوًَِ


 ٔزاتب فضای ٚرٚدی در ٔغىٗ عٙتي ٚ ٔذرٖ ایزاٖ.: تحّیُ ٚ ٔمایغٝ عّغّٝ 6ی  جذَٚ ؽٕارٜ
 )ٔٙبع: ٍ٘ار٘ذٌاٖ(

تي
عٙ
 ٗ
غى
ی ٔ
ٚد
ٚر

خا٘ٝ لذوي تبزیشخا٘ٝ عّٕاعي تبزیش 
خا٘ٝ عباعي 
واؽاٖ

ٞا در  خا٘ٝ لشٚیٙي
واؽاٖخا٘ٝ باوٛچي اصفٟاٖ

 
رٖ
ٔذ
 ٗ
غى
ی ٔ
ٚد
ٚر

 





 عغح والٖ                              عغح خزد 

در 
ی 
ٚد
ٚر
ی 
ضا
ي ف
بیم
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 ٝ
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رٖ
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 ٚ
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 ٗ
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ٔ

 

٘اٌٟا٘ي ا تبذیُ دعتزعي تبذیُ ارتباط عّغّٝ ٔزاتبي، غیزٔغتمیٓ ٚ تذریجي خا٘ٝ بٝ ارتباط عزیع، ٔغتمیٓ ٚ 
ٚاعغٝ با ٚاعغٝ اس بیزٖٚ بٝ فضای اصّي بٝ دعتزعي بي

اختالف ارتفال               تغییز جٟت  ایجاد ٔا٘ع             



عّغّٝ ٔزاتب ٚ اٍِٛی فضایي در ٚرٚدی خا٘ٝ عٙتي
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عّغّٝ ٔزاتب ٚ اٍِٛی فضایي در ٚرٚدی خا٘ٝ ٔذرٖ


قسى،کبهالًٍاثؿتِهؿوبضیؾٌتیثطذال هؿوبضیهؿبنطٍهتأحطاظرْبًیفضبزض

ثِهکبىثَز.اظآًزبکِضٍیکطزپسیساضقٌبؾی،ثیفاظّطچیعهتَرِهفربّینظیؿرت
ٍهکبىٍاضتجب زضّنتٌیسُآًْبثرباًؿربىاؾرت؛ضرطٍضیاؾرتهفربّین(7)رْبى

يًػطیِهرَضزٍاکربٍیقرطاضگیرطزتربزضهطتجطثبَّیتٍهؿٌبزضهؿکيثطاؾبؼای
کرِهفْرَمهؿٌربزضثؿرتطیرکّبیهؿٌبییلحبظقَز.ٍثبتَرِثِایيثٌسیالیِطجقِ

یتَاىاظًػطیِگیطز.ثطایتكطیحثیكتطایيفطآیٌساضتجبطیهیفطآیٌساضتجبطیقکلهی
ػطیرِکرٌفهتقبثرلٍکٌفهتقبثلاؾتفبزُکطز.ثٌبثطایيزضازاهِثحجالظماؾتکرًِ

ضٍیکطزآىًؿجتثِهبّیتهؿٌبٍپسیساضقٌبؾیَّیتهکبىثِاذتهبضهططحقَز.


 ًظریِ كٌص هتقببل
ّبیاذیرطقٌبؾیهؿبنطاؾتکِزضزِّّبیًػطیربهؿِکٌفهتقبثلیکیاظزیسگبُ

ِثحج قٌبؾریّبیفطاٍاًیضاثطاًگیرتِاؾت.ایيزیسگبُذَزرعئریاظثیرٌفربهؿر
تطیياًسیكوٌسایيًػطیرِررَضدّطثرطتهیرسٍقربگطزـپسیساضقٌبؾبًِاؾت.هْن

.اظهٌػرط(1390:153)اًَاضی،قَزّطثطتثلَهطاؾتکِهجسؼایيًػطیِهحؿَةهی
ایيًػطیِ،اًؿبىهَرَزیکٌكگطاؾتکِثِهسزقَُتفؿیط،ضفتبضٍؾرلَکذرَیف

ًػطیِکٌفهتقبثلضٍیکطزیهیبًِضاًؿجتثِهبّیتزّس.ضازضثطاثطزیگطاىقکلهی
ّبًِزضشاتذَزاقیبءًٍِزضشّريگیطزکِثطهجٌبیآىهؿٌبیپسیسُهؿٌبزضًػطهی

.ثرط(1379:447)تٌْربیی،اًؿبىقطاضزاقتِ،ثلکِهحهَلضٍاثطهتقبثلارتوبؾیاؾت
،تجییيکطز.2یاضقوبضُتَاىهطبثقًوَزایيهجٌبؾلؿلِهطاتتهؿٌبضاهی
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 عّغّٝ ٔزاتب ٔعٙا با اعتٙاد بٝ ٘ظزیٝ وٙؼ ٔتمابُ :2 ی ٕ٘ٛدار ؽٕارٜ

 (.15: 1395)ٔٙبع: ٍ٘ار٘ذٌاٖ با اعتٙاد بٝ عّیٕا٘ي ٚ ٕٞىاراٖ، 

 


 رٍیكرد پدیدارضٌبسبًِ بِ َّیت هكبى
ّب،هؿٌیٍتزطثیبتاًؿربًیّب،ضٍیسازّس اظهطبلؿِپسیساضقٌبؾبًِ،قٌبذتهَقؿیت

.(1998:3اکطتؿرجط،،)«زّرسایکرِزضظًرسگیضٍظهرطُاًؿربىضخهریثِگًَِ»اؾت
ِ(8)پسیساضقٌبؾی ّربیهفْرَهیهتٌرَؾیضااظپسیساضقٌبؾریاؾرتؿالییازهًَرسؾرَی

َّؾطل،پسیساضقٌبؾیّطهٌَتیکپبئَلضیکَضٍپسیساضقٌبؾیاگعیؿتبًیبلیؿتیهبضتیي
 .(1982:8)اؾپیلجط،،هَضیؽهَضلَپًَتیزاضزّبیسگطٍ


ی ٞٛیت ٔىاٖ در ٔعٕاری عٙتي با تأویذ  ٞای تؾىیُ دٞٙذٜ : پذیذارؽٙاعي ٔؤِف7ٝی  جذَٚ ؽٕارٜ

(.79: 1391)ٔٙبع: ٍ٘ار٘ذٌاٖ با اعتٙاد بٝ تاباٖ ٚ ٕٞىاراٖ، بز فضای ٚرٚدی ٔغىٗ.
الیِ  اصَل هفبّين هحَری ّب هؤلفِ

 فضبیی

ز 
ٙظ
ٔ

ٕا(
عی
 ٚ
زٜ 
یى
)پ

 

ٞااای ٔااٛرد تٛجااٝ فضااا اس دیااذٌاٜ  یىااي اس ؽاخصااٝ
پاذیزی آٖ تٛعاظ    پذیذارؽٙاعا٘ي چٖٛ پالعإا، ادران 

تٕاْ حٛاط اعت. باا وٕاي دلات در ویفیاات حغاي      
تٛاٖ ایٗ ویفیت را در فضاٞای  ٞای عٙتي ایزا٘ي ٔي خا٘ٝ

 (.30: 1394٘ضاد ٚ دؽتي،  ٔختّف خا٘ٝ حظ وزد )حٕشٜ

 عیٕای وّي

 ارتباط بیزٖٚ ٚ درٖٚ

 أىاٖ رٚیارٚیي

 ٕ٘اد، ٔحزن احغاط

 الیٝ آؽٙایي
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یي
ضا
ْ ف
ذاٚ
ت

 

تذاْٚ فضایي لابّیتي ٔعٕارا٘ٝ بزای بغاظ یاه فضاای    
ٔحذٚد ٚ ارتباط آٖ با عایز فضاٞای ٔجااٚر اعات واٝ    

)ویا٘ي ٚ ٕٞىااراٖ،   ٔاٞیت وؾؼ ٚ حزوت را ٘یش دارد
درٖٚ ٚ بیزٖٚ را (. اس دیذ آرٟ٘ایٓ ٔعٕار بایذ، 54: 1394

ٔزتبظ باٞٓ ببیٙذ یعٙي بایذ آٖ دٚ را اجشای یه ٔفٟاْٛ  
 (.123: 2007آرٟ٘ایٓ، بؾٕارد )

 عّغّٝ ٔزاتب فضایي

 ٘ظٓ ادراوي

ٔمیاط ، تذاْٚ در دیذ
 ٚ تٙاعب

الیٝ 
عّٕىزدی 

 تٕاعي ا

ذاد
رٚی
 ٝ
حٙ
ص

 

دٞاذ ٚ   رعیذٖ بٝ ٔىاٖ وٝ پظ اس رٚیاارٚیي ر  ٔاي  »
٘ظٓ ٚ تذاْٚ فضاایي آٖ  ؽٙاخت ٔىاٖ وٝ پظ اس وؾف 

دٞذ، باٝ ٔا٘اذٖ، تعٕاك ٚ فٟآ رٚیاذاد ٔىااٖ        ر  ٔي
ؽٛد ٚ ٞٓ  ا٘جأذ. ٞٓ رٚیذاد اس فٟٓ بیٙٙذٜ حاصُ ٔي ٔي

 (.87: 1391ٔىاٖ دیذار )تاباٖ ٚ ٕٞىاراٖ، 

 حضٛر در ٔىاٖ

ٔىث ٚ عىٖٛ بزای 
 تعٕك فٟٓ ٔىاٖ

الیٝ 
دعتزعي 
 بصزی


یکرِتزطثرِهکربى،ًبقریاظًحرَُتَاىگفرتثطاؾبؼضٍیکطزپسیساضقٌبؾیهی

اضتجب قرمثبهحیطاؾت.ذهَنیبتهکبىزضفضبیٍضٍزیهؿرکيایطاًریکرِ
نَضتهٌػط،ترساٍمفضربییٍنرحٌِضٍیرساز،قَز،ثِهٌزطثِزضکَّیتهکبىهی

ثٌسیاؾتکِفضبیٍضٍزیزضنَضتزاضاثرَزىّرطؾرٍِررِ،هؿٌربزاضقبثلزؾتِ
ذَاّسثَز.


 ّبی تحقيق یبفتِ

ِ ّربیهرتلرفحبهرلنرَضتهؿکيزضرَاهؽپیكربهسضىَّیرتتربضیریزاضزٍثر
.زضزیرسگبُؾرٌتی(9)ایٍهتبفیعیکیاؾرتّبیهلی،زیٌیٍثبٍضّبیاؾطَضُاضظـ

:1394)ررَازیٍّوکربضاى،ظیسکِفقطیکهجسأٍیکهطکعزاضزاًؿبىزضرْبًیهی
ّبؾبذتٍِپطزاذتِذطزّبیارتوبؾیاؾت.ایيقطاضزاز.اًؿبىهسضىتبثؽقطاضزاز(139

)احورسی،«هبثبیسؾطپیچیکٌیناظآىچیرعکرِّؿرتین»گَیس:فَکَهی.اًؿبًیّؿتٌس
ضٍَّیتاًؿبىهسضى،هتکخطًٍكأتگطفتِاظؾَاهلهتؿسزیاؾرت.اظایي(1377:64

.اظططفری(1394:139کربضاى،)ررَازیٍّوقٌبؾربًسؾٌَاىٍاحسکلهیکِآزهیضاثِ
زّسٍیػُفضبیٍضٍزیًكبىهیّبیحبنلاظپسیساضقٌبؾیهؿکيٍثِتحلیلٍیبفتِ

کِهفبّینحَظُپسیساضقٌبؾیکِزضضاثطِثبظیؿترْبىٍهکربىهطرطحّؿرتٌسزض
گیطزٍگیطیهؿکيایطاًیهَضزتَرِثَزُاؾت.هؿکيؾٌتیثباًؿبىَّیتهیقکل
ثركسٍثبزضگیطکطزىحَاؼپٌزگبًِاًؿبىثِقرٌبذتضروٌیاٍاظَّیتهیثِاٍ
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کٌسٍفرطزضاتربهؿٌَیرتثربالزّسٍثِؾطَحثطتطهؿبًیًیعاقبضُهیذبًِضً هی
،زضهجبًیهحتَاییهؿکيؾرٌتیثرِهطاترتاًؿربىٍتكرجی3ِثطز.هطبثقثبًوَزاضهی

سٍُاظططیقًوبزّبیهلکَتی)تأکیسثرططجیؿرت،ًوبزیيذبًِثِاًؿبىکبهلتَرِق
یبثیفضب،هطکعیت،ًَضٍضً ،اقکبلٌّسؾیٍاؾسازهقسؼٍآیٌِزضهؿٌربیؾوت

ًوبزیيرَّطؾطفبى(ثِثبالتطیيؾطحهؿٌبییهتهلاؾت.اظآًزبکِاؾبؼزضکهؿوبضی
،(2014:27،)هخٌرَیٍٍحیرسظازگبىایياؾتکِفضبثِپیسایفنَضتضٌّورَىقرَز

ؾٌَاىآییٌٍِرَزاًؿبى)ثطاؾبؼحکوتهتؿبلیِ(،کبضتریلذال اؾتایزبزهؿوبضی،ثِ
.ًوبیسؾٌَاىؾلتغبییضخهیٍحقیقتزضآىثبگكبیففضبیاًسیكٍِذیبلثِ


: تحّیّي بز ٔعٙای ٔىاٖ در فضای ٚرٚدی ٔغىٗ عٙتي بزاعاط رٚیىزد 3ی  ٕ٘ٛدار ؽٕارٜ

 پذیذارؽٙاعي.

 


 گيری ًتيجِ
یثبظگكرتثرِذرَزچیعّربضاپسیساضقٌبؾیهؿوبضیثبتَرِثِهبّیتآى،کِزاؾیِ

تَاًساضتجبطیزٍططفِهیبىگصقتٍِحبلایزبزکٌسکرِهبحهرلآىططحریزاضز،هی
ثطایآیٌسُثبقس.اظططفیتكریمَّیتیربازضاکهؿٌربًیرعهحهرَلیرکفطآیٌرس

ّبیاحطٍاطالؾبتهَرَززضشّيفرطزایهیبىٍیػگیاؾتکِزضآىهقبیؿِاضتجبطی
گیطزکِاقتطاکهؿٌبییهیربىگیطز.اهبایياًتقبلهؿٌبتٌْبظهبًینَضتهینَضتهی
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اطالؾبتاضؾبلیٍزضیبفتیٍرَززاقتِثبقس.ثطایيهجٌباؾتفبزُاظتساؾیهؿبًیًقكی
هؿوبضیثطؾْسُزاضز.َّیتٍهؿٌبییرکاحرطهؿوربضیٍیػُزضَّیتثركیثِآحبض

ّربیهَررَززضآىاحرطٍهیرعاىاضتجرب هیربىاحرطٍؾلؿلِهطاتجیزاضزکِاظقبثلیت
تَاىآىضازضچْبضؾرطحهؿٌربییقربهلهؿربًیاثترساییٍآیسٍهیهربطتپسیسهی

ثٌسیکطز.کِزضطجقِقکلی،هؿبًیکبضثطزی،هؿبًیًوبزیيٍهؿبًیاحؿبؾیٍؾبطفی
گیطیّطالیِهؿٌبیی،چْبضؾلت)فبؾلی،هبزی،نَضیٍغبیی(تأحیطگصاضًرس.اظقکل

ثؿسفلؿفیًیع،ؾلتفبؾلیثبؾلتغبییٍؾلتهبزیثبؾلتنَضیًرَؾیٍحرست
زاضًس.طجقحکوتهتؿبلیِزضزایطٍُرَز،حطکتثرِؾرَیهجرسأضرطٍضیٍذیربل

ؽٍؾقلاؾت.لصااًؿبىثبتریلذال ثبظآفطیٌیذبلقفضاثبظؾٌَاىٍاؾطثیيحثِ
کٌسنَضتاؾتٍزلیلایزبزـؾلتیبثسٍزضکهییبثس.ٍآًچِاًؿبىثبلفؿلهیهی

نَضیاؾت.ٍآًچِقبثلیتهحلقسىنَضتضازاضزهربزٍُزلیرلایزربزـؾلرت
ففضربیذیربلٍهبزیاؾت.ٍؾلتغبییهؿوبضیّوبىفؿلیتهکبىرْرتگكربی

ّربیفضربیترَاىّرطیرکاظٍیػگری(.ثٌبثطایيهری4یاًسیكِاؾت)ًوَزاضقوبضُ
کِثیكتطیيتزلیآىٍیػگیزض(ضاثطاؾبؼایي5یٍضٍزی)هؿترطداظرسٍلقوبضُ

.(8ییبثیکطز)رسٍلقوبضُافتسهکبىکسامالیِاتفب هی


ا ٔعٕاری بزای فضای ٚرٚدی در ٔغىٗ ایزا٘ي در : تعزیف عأا٘ٝ ٔعٙایي 4ی  ٕ٘ٛدار ؽٕارٜ
 راعتای باسخٛا٘ي ٞٛیت ّٔي
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ٞای فضایي ٚرٚدی در ٔغىٗ در راعتای باسخٛا٘ي ٞٛیت  بٙذی ٚیضٌي : عبم8ٝی  جذَٚ ؽٕارٜ
 ٞای ٔعٙایي اعاط الیٝ ّٔي بز

گيری  علل ضكل

 ّبی هعٌبیی الیِ

 هعبًی ابتدایی ٍ ضكلی

 )الیِ آضٌبیی(

 ـ ًوبدیي هعبًی كبربردی

 )الیِ عوكردی ـ توبسی(

 هعبًی احسبسی ـ عبطفی

 )الیِ دسترسی بصری(

 حزٔت آفزیٙي عّت فاعّي
فضایي ٔزوب اس عٙاصز بزای 
ٚلفٝ ٚ تغییز در ٘ؾا٘ٝ ٚ ٕ٘اد بٝ 

 ٔٙظٛر تغییز فضا

صحٙٝ رٚیذاد عٕٛدی ٚ 
ٞای فضایي  تٕاؽای عىا٘ظ

 پظ اس ٚرٚد

 ویفیت تعمز عّت ٔادی
ٌذر ٚ بٝ عبارتي فضایي بزای 

 درٚاسٜ ٚرٚد

جذاعاسی فضای عٕٛٔي 
)بیزٚ٘ي( اس فضای خصٛصي 

 )ا٘ذرٚ٘ي(

 ٘مؼ ٕ٘ادیٗ عّت صٛری
ٞایي اس وٟٗ  ٚجٛد تشئیٗ ٚ ٘ؾا٘ٝ

 اٍِٛٞا در عز در

وؾؼ فضایي بٝ ٔٙظٛر 
اِمای حظ خصٛصي یا 

 عٕٛٔي بٛدٖ

 عّت غایي
تغٟیُ وٙتزَ ٚ عٛال٘ي 
 وزدٖ ٔغیز حزوت

 ٔتٙٛل ٚ ٌٛ٘اٌٖٛعّٕىزدٞای 
دیذ    ٔزاتب حزوت ٚ عّغّٝ
 ٔغیز ارتباعي در  


تَاىگفتکِفضبیٍضٍزیزضهؿرکيایطاًریًوًَرِهکربًیثربثطایياؾبؼهی

َّیتهلیاؾتکِتوبمؾطَحچْبضگبًِهؿٌبضاثبؾلؿلِهطاتتهكرهریزضذرَز
ثیبًگطآىاؾرتکرَِّیرتربیزازُاؾت.ًٍتبیذحبنلزضاضتجب ثبهفَْمَّیت

یکاحطهؿوبضیاضتجبطیؾویقثبَّیتکبضثطاىذرَززاضزٍزضّوربٌّگیثربتربضید،
زاضایتساٍمهؿٌبییثبگصقتِاؾتٍزضؾیيحبلثبیسثیبًگطضٍحظهبىذَزًیعثبقس.

ؾٌَاىهبّیتیغبّطکٌٌسُهکبىکِهکبىاظرٌؽٍرَزاؾتٍضفتبضثٍِثبتَرِثِایي
ثِحسٍزاؾت،هقسمثَزىانبلتٍرَزثطهبّیتزضکٌفهتقبثرلثیرطٍىٍزضٍىزض

ِ ؾٌرَاىهػْرطفؿلیرتفضبیٍضٍزیتزلییبفتِاؾت.ثٌبثطایيهؿوبضیؾٌتیایرطاىثر
هکبى،اهکبىظًسگیٍاًتربة)طجرقزیرسگبُفلؿرفیهالنرسضا(ضارْرتضفتبضّربی

ؾبظز.ثبهحیطهْیبهیگًَبگَىاضتقبءزازٍُثیكتطیيپیًَسضا
ثٌبثطایيثبتَرِثِایريًکترِکرِهؿوربضیهػْرطفؿلیرتهکربىثرَزٍُؾطهٌكرأ

ّبیهؿٌبییزضططاحی،ًعزططاحبىاؾت،ضطٍضیاؾتکِزضهؿکيهؿبنطثبکیفیت
تؿطیفنحیحفضبیٍضٍزی،اظتساذلقلوطٍّبٍآقفتگیرلَگیطیکرطزتربترساٍم

بؾیهیبىفضبیزضٍىٍثیطٍىایزبزقَز.لصاقبیؿتِاؾتکِفطٌّگی،کبلجسیٍارتو
ضَاثطیثطایططاحیفضبیٍضٍزی،هجتٌیثطانبلتٍَّیتهلیتسٍیيقَز.
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 ّب دداضتبی
ایثرًِربمهططحاؾتکِزضآىهحورَلثرطپسیرسُ«هَضَؼٍهحوَل»قٌبؾیانطالحیثبؾٌَاىزضًكبًِ-1

تطتیتکِزضیکنحٌِ،ظهیٌِتهَیط،هَضَؼضاتكکیلزازٍُافرعٍزُرسیرسثرطآىاؾٌبز،اؾتَاضاؾت.ثسیي
اؾت.«هحوَل»

رفطٌّگی،هؿط ًوربزیيًیرعاؾرت»-2 (.1987:251)گطٍترط،«آؾتبًِؾالٍُثطتزلیؾولکطزؾبذتبضی
شٌّیرتؾربکٌبىٍافرطازآىؾٌَاىؾسیزضثطاثطًگبُیبٍضٍزًبهحطمًیؿت،ثلکًِوربزیاظٍضٍزیذبًِتٌْبثِ
(.1380:33آظاز،ذبًًِیعاؾت)ًبزضی

ایزربزتقؿرطزض(،1987:252)گطٍترط،"«تَاًرسزیساضکٌٌرسُضاپرصیطاثبقرسکیفیتتقؿطزضٍضٍزیهی»-3
بزثطایایزهؿوبضیزض؛کكسزؾتثبظکِفطزضازضآغَـهیزٍحیطضاضٍیثیٌٌسُزاضزهبًٌسأٍضٍزیثیكتطیيت
کٌٌس.،تقؿط)گَزقسى(ٍفطٍضفتگیضازضرساضٍُضٍزیایزبزهیکٌٌسگیحؽزؾَت

هحتَایًوبزیيیبآییٌیٍضٍزثِذبًِ،زضؾلؿلِهطاتتهؿیطهیبىزًیبیذَزٍغیطذرَزهتزلریٍزض-4
(.1380:33آظاز،زفؽتؿطوکبضؾبظثَزُاؾت)ًبزضی

ّبیآٍضز.فضبیٍضٍزیزضذبًِهکجضاثِاًساظُالظمفطاّنهیٍضٍزیفضبییاؾتقبذمٍاهکبى»-5
آٍضزکِاؾوبلیچَىهصاکطُ،زیساضّبیؾرطیؽٍغیرطضؾروی،ضزٍثرسلکرطزىتبضیریایياهکبىضافطاّنهی

(.1375:19)حبئطی،«هبیحتبدٍاظایيقجیلزضآىنَضتپصیطز
ّب،زضتطکیجربتفضربییضضٍیبضٍییؾوَزیٍتوبقبینحٌِّبیٌّسؾیٍپطظائسُؾٌتی،زازضاکپالى-6

فرط،گیطًرس)ؾیٌرییپیَؾتِزضتقؿین،اٍدهیقَز.زیَاضّباظکفتبظیطؾقف،طیحطکتثبالضًٍسُهوکيهی
1382:64.)
رْبى،اظٍاغگبىکلیسیهحققبىپسیساضقٌبؾیزضحَظُضفتبضیرهحیطیاؾت.ٍثِظهیٌِ،هفَْمظیؿت-7

ایکِهطزمثرِطرَضطجیؿریثرِآىتَررٍِآٌّ تلَیحیٍؾطثؿتِظًسگیضٍظهطُاقبضُزاضز؛ظًسگیضٍظهطُ
چٌیيظیؿتررْبى،ّنقبهلظًسگیزًیَیٍّنفطازًیَیاؾت.آهیعیًساضًس.ّنفکَضاًٍِتأهل

اّویرتثؿرعاییثطایهحققپسیساضقٌبؼحرَظُؾلرَمضفتربضیرهحیطری،ظیؿرترْربىٍهکربىاظ-8
طَضّوعهبىاًؿبىٍرْبىضازضکٌبضیکسیگطقرطاضزازٍٍُررَُفضربیی،ثطذَضزاضاؾت؛ظیطاّطزٍیآًْبثِ

ّربیزیگرطکٌٌس.ازضاکبتاًؿبىتحتتأحیطضٍاثطاٍثباًؿربىفیعیکیٍهحیطیٍقبیؽٍظًسگیاًؿبىضاثیبىهی
(.1390:11قطاضزاضز)پَضرؿفطٍّوکبضاى،

ّبیاًؿبًیثَزکِکیفیرتظًرسگیضاتربحرسزضرَاهؽؾٌتی،ؾبذتوبىهؿوَالًچیعیثطآهسُاظاضظـ-9
(.1390:10کطز)الکؿبًسض،ثطزٍاظهفَْمؾویقٍهؿٌَیّؿتیٍهَرَزیتاًؿبىحوبیتهیاهکبىثبالهی
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 هٌببع
 (؛1387اثل،کطیؽ)فطححجیت،تْطاى:ًكطزاًكگبُآظازاؾالهیٍاحرسؾلرَمٍِ،تطرؤعٕاری ٚ ٞٛیت

تحقیقبت.
 (؛1377احوسی،ثبثک)ٝتْطاى:ًكطهطکع.ٔعٕاری ٔذر٘یت، 

 (؛1390اًَاضی،هحوسضضب)«نرم167،ـ20،ؼٔعزفات ،«ًقسٍثطضؾیًػطیِکٌفهتقبثلًوربزیي،
153-171. 

 (؛1382ثحطیٌی،ؾیسحؿیي؛ؾلیطبلتثبثلی،ًبّیس)«تسٍیيانَلٍضَاثطططاحیهحیطٍضٍزیقرْط»،
 .36-13،زاًكگبُتْطاى،نم8،ـؽٙاعي ٔجّٝ ٔحیظ

 فصاّٙأٝ  ،«تحلیلیثطفطآیٌرسَّیتیربثیاظزیرسگبُهالنرسضا»(؛1390ًَضٍظی،ضضب)ثیسٌّسی،هحوس؛ؾلی
.64-49،نم63،ـ15ؼ،عّٕي پضٚٞؾي خزد٘أٝ صذرا

 (؛1396ثیگسلَ،ضضب)«فصاّٙأٝ  ،«تحلیلتبضیریکربضکطزحرؽهکربىزضایزربزٍترساٍمَّیرتایطاًری
 .42-21،نم3،ـ18،ؼٔغاِعات ّٔي

 (؛1390پَضرؿفطی،هحوسضضبٍّوکبضاى)«فصاّٙأٝ  ،«ّربیتربضیریپسیساضقٌبؾیَّیتهکبىزضثبفرت
.20-11،نم3،ـاعالٔئغاِعات ؽٟز ایزا٘ي ا 

 10،ـ6،ؼٞٛیات ؽاٟز  ،«هکبى؛ضٍیکطزیپسیساضقٌبؾبًَِّیتٍ»؛(1391)تبثبى،هحؿيٍّوکبضاى،
 .90-79نم

 هكْس:ًكطهطًسیع.ؽٙاعي   ٞای جأعٝ درآٔذی بز ٔىاتب ٚ ٘ظزیٝ(؛1379اثَالحؿي)تٌْبیی،حؿیي،
 (؛1394رَازی،هْؿبٍّوکبضاى)«ّربیهکربى،َْمَّیتهحیطاًؿبىؾبذتثَؾیلِهؤلفِزضآهسیثطهف

 .160-139،نم41،ـفصّٙأٝ ٔذیزیت ؽٟزی،«فضبٍکبلجس
 (؛1375حبئطی،هحوسضضب)«ًِؼفصّٙأٝ آبادی،«ّبیؾٌتیططاحیهؿکياهطٍظیٍانَلهؿوبضیذب،

.28-19،نم23،ـ6
 ّبیهلیٍرْبًیزضیثطرؿتگیٍّوجؿتگیَّیتهطبلؿِ»(؛1396هحوسی،احؿبى)حیسضی،آضهبى؛ذبى

.156-142،نم3،ـ18،ؼفصّٙأٝ ٔغاِعات ّٔي،«زاًكگبُیبؾَد
 ّربیهزربظیزضگرطایفثرَِّیرتهلریًقفضؾبًِ»(؛1396ؾبضٍئی،ههطفی)زاًبیی،اثَالفضل؛ثبثبئی»،

.68-43،نم3،ـ18،ؼفصّٙأٝ ٔغاِعات ّٔي
 ،تجییيضاثطَِّیتهلیٍپبؾرگَییثِتْربرنفطٌّگریزقروي»(؛1395فطقیسُ)زٍلتی،حؿي؛ضبهٌی»،

.18-3،نم4،ـ17،ؼفصّٙأٝ ٔغاِعات ّٔي
 (؛1378زیجبد،ؾیسهَؾی)«23-4،نم5،ـ٘أٝ فّغفٝ،«نَضتهکبىٍاهکبىنَضت.
 (؛1338ؾزبزی،ؾیسرؿفط)ًب.رب،ثی،ثیفزًٞٙ ِغات ٚ اصصغالحات فّغفي
 (؛1375ؾزبزی،ؾیسرؿفط)تْطاى:اًتكبضاتاهیطکجیط.فزًٞٙ عّْٛ فّغفي ٚ والٔي،
 (،؛1382قَلتع،کطیؿتیيًَضثط)ٖؾلیطضربؾریساحوسیبى،تْرطاى:ِ،تطرورٔعٕاری: حضٛر، سباٖ ٚ ٔىا

اًتكبضاتًیلَفط.
 ؾبظهبىهیطاثفطٌّگی،تْطاىٞای پایذار در ٔعٕاری ایزاٖ ارسػ(؛1376اکجط؛ضازهْط،تقی)نبضهی،ؾلی:

کكَض.
 تجییيچگرًَگیاضتجرب ٌّطهٌرسٍهربطرتزضاحرط»(؛1394ظازُ،هحوس؛حجیت،فطح)نبلحی،ؾؿیس؛ًقی

.124–107،نم41،ـٔذیزیت ؽٟزی،«هؿوبضیثِؾٌَاىذبلقهؿطفت
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 رزضقرْطّبیایطاًریثبظتبةؾلؿلِهطاترت»(؛1390هْط،اًؿیِ)طجیجیبى،هٌَچْط؛چطثگَ،ًؿیجِ؛ؾجساللْی
.76-63،نم7،ـآرٔا٘ؾٟز،«اؾالهی

 ٘ؾزیٝ ٞٙزٞاای سیباا  ،«پصیطیزضهؿکيؾٌتیایطاىالگَییثطایتحلیلاًؿطب »(؛1382فط،ؾلیطضب)ؾیٌی،
 .77-64،نم13،ـ13زٍضُ

 هربثریيهؿرکيتجییيهفْرَمثیرطٍىٍزضٍىزضفضربّبی»(؛1393هطلق،ایَة)ًیبیؾلی؛فط،ؾلیطضبؾیٌی
.66–55،نم2،ـ19،زٍضُ٘ؾزیٝ ٞٙزٞای سیبا ا ٔعٕاری ٚ ؽٟزعاسی،«آپبضتوبًی

 قٌبؾیؾبظهبىفضبییٍؾلؿلِهطاتتٍضٍززضگًَِ»(؛1396ؾري،هیٌب؛حهبضی،الْبم)غفَضیبى،هیتطا؛پی
)ؾطی3،ـ2،ؼواِبذی ریشی تٛععٝ ٘ؾزیٝ عّٕي پضٚٞؾي بز٘أٝ،«ّبیایطاًیثبتأکیسثطهحطهیتذبًِ

.144-129،نم7رسیس(،پیبپی
 (؛1385فطاهپتَى،کٌت)«ِایوبىضئیؿری،ِ،تطرو«گطاییاًتقبزیهٌطق   ً ،26ـ،ٔجّاٝ ٔعٕااری ٚ فزٞٙا

.120–108نم
 (؛1390کبلي،گَضزى)هٌَچْططجیجیبى،تْطاى:اًتكبضاتزاًكگبُتْطاى.ِ،تطروٌشیذٜ ٔٙظز ؽٟزی
 ٔعٕاری ٚ راس جااٚداٍ٘ي، راٜ باي  (؛1381ؿتَفط)الکؿبًسض،کطی   ٗ هْرطزازقیرَهیِتطرور، سٔااٖ عااخت

ثیسٌّسیثبهقسهِهْسیحزت،تْطاى:هطکعچبحٍاًتكبضاتزاًكگبُقْیسثْكتی.
 (؛1390الکؿبًسض،کطیؿتَفط)ؾریطٍؼِتطرور،عزؽت ٘ظٓ، عاختارٞای س٘ذٜ در ٔعٕاری، پذیذٜ حیات

ؾلی،تْطاى:پطّبمًقف.نجطیٍضضباکجطی،
 (؛1394کیبًی،ههطفیٍّوکبضاى)«تساٍمفضبییزضهؿوربضیهؿبنرطایرطاى،ثطضؾریهیرعاىتأحیطپرصیطی
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 (؛1380یَؾفی،ؾلی)«60-11،نم4،ـ1،ؼفصّٙأٝ ٔغاِعات ّٔي،«هیعگطز:فطٌّ َّیتایطاًی. 

 Alston, William, P. (2002); Philosophy of language, (A. Iranmanesh, A. Jalili, Trans.). First 

Edition, Tehran: Sohrevardi, Tehran, 137. 

 Arnheim, Rudolf (2007); The dynamics of architectural form, Tehran; Samt & the Iranian 

academy of the arts. 

 Castells, Manuel (1998); The Rise of network society, Oxford Basil Blackwell. 

 Correa, C. (1983); Architecture and Identity, Singapore: Concept Media Pte Ltd. 

 Ducrot, O. Et Schaffer J.M. (1995); Nouveau Dictionnaire Encyclopedique des Sciences du 

Language, Paris: Seuil. 

 Eckartsberg, R. (1998b); Existential – Phenomenological research, In R. Valle (Ed.), 

Phenomenological inquiry in Psychology, New york: Plenum. 

 Eco, Umberto (2005 ); Function and Sign: The semiotics of Architecture, in Neil Leach (ed ), 

Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, Taylor & Francise – Library. 

 Masnavi, Mohammadreza and Vahidzadegan, Fariba (2014); "Recreation of the Persian 

Gardens Conceptual System Islamic- Iranian Garden city", Nagshejahan, (1) 27- 35. 

 Shirazi, Sadreddin (2012); Intiution of Divinity, Translator by Ali Babaei, Tehran: Mola 

press. 

 Spiegelberg, H. (1982); The Phenomenological movement, Dordrecht, The Netherlands: 

Martinus Nijhoff. 

  



 1931، 1ی  سال تیستم، ضمارٌ

 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


