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According to Christine Norberg Schultz, the architec-
tural identity of ancient cities splits itself into four 
cosmic, romantic, classical, and compound patterns. 
But does this view applies also to Iranian-Islamic cit-
ies? Schultz introduces genius loci of the space in Is-
lamic cities in his classification of cosmic cities, but a 
quick look at the Islamic urban planning system re-
veals 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 en-
vironments? 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 cit-
ies 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 pre-
sent 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 typol-
ogy 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 me-
dium 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 con-
cept 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.  
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 اسالمی-ایرانی شهرهای شناسی بررسی امکان تفسیر و گونه

 بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز

اسالمی و جستجوی  -تعریف روح مکان شهرهای ایرانی

 شهر ایرانی آرمان

 3، هانیه عزیزی قمی1امیرمسعود نخعی شریف، *1مهدی حمزه نژاد
 . استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.2
 . کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.3

 (22/12/1330، تاریخ پذیرش مقاله: 12/80/1330)تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
و مرکب  کیکالس ک،یرمانت ،یهانیک یچهار الگو نیبشهرهای باستانی  هویت معمارینوربرگ شولتز،  دگاهیبه د نظر

-یرانر یا یشرهرها  ایر امرا    ؛گیررد  قرار می یهانیک یشهرها ۀدر گستر یاسالم یروح مکان شهرها و شود می میتقس

 یرا ابعراد    سرت؟ یچشولتز  ۀینظرالگوی ساختاری با توجه به  ها ی  نالگو هستند؟ یهانیروح ک یادار ،همه اسالمی

در  داد؟ این الگو را گسترشهای اسالمی پذیرفت و  توان در محیط می همفرهنگی و معنایی ناشی از بستر محیطی را 

 یسراز  یها کشف و بوم  ن یالگو ،نرایا یشهرها یبررسروح مکان و  ۀبازنگری در نظریتالش شده با  ،قیتحق نیا

، هرویتی  کند می مکان تیهو سازی کمک شایانی به باززنده ،بومی منطقه یاستفاده از الگوها ،یطراحفرایند در  شود.

از  یریگ با بهره ،حاضر . پژوهشاستشدن  تر کمرنگدر حال  بوطمر ریغ یها یامروزه با توجه به گسترش طراح که

و  یشهرسراز ، منظرر  ،یمیو ارتباط با مطالعات اقل یا و کتابخانه یشناسداریپد ،یفیک صورت به ای رشته میانمطالعات 

و  کنرد  را معرفری  یاسرالم -یرانیا هایروح مکان موجود در شهر تا کند تالش می ،ها مؤلفه نیبر ا یشناس روان تأثیر

شرولتز   ۀنظریر  چهارچوبشهرهای ایرانی در  ،این پژوهش. در دهد قرار ازبینیمورد بشولتز را تئوری  ،ترتیب ینا هب

 ،گیررد؛ در حقیقرت   مری شناسی و سیماشناسی صرورت   شناسی این شهرها از دو منظر موضع گونه وشوند  می بررسی

در الگرو  . نتایج حاکی از  ن است که هرر چهرار   استظرفی برای تعریف هویت اسالمی شهرها  ،ساختار این نظریه

عواملی چون اقلریم شرهر، اعتقرادات و فرهنرگ، تمردن و       تأثیرتحت است و  تعریف قابل اسالمی -شهرهای ایرانی

 کیر  عنروان  بره برا داشرتن روح مکران مرکرب،      یباغشرهر صرفو   ،است. در این میان شکل گرفته ،شهرسازی گذشته

 است. ،یاسالم -یرانیا یشهرها یبرا ییالگو ،شهر  رمان

 
 واژگان کلیدی

 .اسالمی، باغشهر صفوی-شهر ایرانی پدیدارشناسی، شولتز، روح مکان
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 مقدمه
 

  تمدن بشرر بروده   یها نشانه نیاز اول ینیو شهرنش یشهرساز

برره دنبررال   ،سررتنیزبرره شرررو   یاز همرران ابترردا بشررر و 

 مناسرب بروده   یدر مکران  همنوعانو تجمع با  جانشینی یک

و  میاقلرر اسررا  برررهررا  مکرران ،خیدر طررول تررار  .اسررت 

هر منطقره   ،باستان انیروم. اند داشته ییها تنو  یشان،ایجغراف

 یدر قالررب روحرر ، ن یهررا یژگرریو ر طبررقبرر را ییایررجغراف

 نیر و معتقرد بودنرد کره ا    نرد نهاد میو نام  کردند می فیتعر

 ترأثیر و از هم هستند  ارتباطدر  عتیها با انسان و طب یژگیو

 هر وجرودی  ،نیسرزم نیر طبق اعتقادات مردم اب. گیرند می

از و بخشریده   تیمستقل است که به  ن شخص یروح ایدار

بر چیسرتی  مکان روح  درواقعتولد تا مرگ همراه  ن است. 

 تیر فیک ایر  تیبرگرفتره از شخصر  و  داردداللرت   زیر چ کی

الگوهرای   ،تروان  یمر جملره   از  نکه  استمکان  کیخاص 

 یمررردم و الگوهررا  ی،عرریطب طیشرررا بافررت توپرروگرافی،

و  عرت یبرا طب  یشهرساز ۀرابط. برد نام را یانسان یها دادیرو

 ترین مهماز  یکی وانسان بوده  موردتوجه ربازیاز د ، ن تأثیر

 ن  عرت یطب ،ینیجانشر  کیر  یبررا  یعوامل در انتخاب محلر 

 تروان در  را مری  ترأثیر  نیر است و تا بره امرروز ا    منطقه بوده

 شهر در بافت شهری مالحظه کرد. یریگ و شکل یشهرساز

مفهرروم  کرره هنگررامی ،سررتمیدوم قرررن ب ۀمررین شررولتز در

را بره   یدیر مفهروم جد  ،کررد را وارد معمراری   یسشناپدیدار

فراترر   یمعمار گریدمفاهیم در درک  فیتعراین  . ورد وجود

 ، ن زمانمطرح شد که  یدر حال از فراهم  وردن سرپناه بود و

 نیر در ا .مناسب بود هایخلق فضا ،یدرک و مفهوم از معمار

شرد.   ه ورد انیر سخن به م (genius loci) نروح مکااز  ،رابطه

و  هویرت معمراری  ،  ن میو مفراه  شرولتز  فیتوجه به تعار با

و  کیرررمانت ،کیکالسرر ی،هررانیدر چهررار دسررته ک ،روح مکرران

 .(2و1)جدول  شود بندی می ، تقسیمیبیترک

 علت به یاسالم شهرهای که  ای بیان کرد نظریهدر اما شولتز 

 دنشرو  یم یبند طبقه یهانیک ۀدر دست ی،همگهایشان،  فرهنگ

(Shirazi 2009) یاسرالم  یاست که کشرورها  یدر حال نیو ا 

برره  ا توجررهد و شررهرها بررنرردار قرررار ی متفرراوتهررا میدر اقلرر

تواننرد در هرکردام از چهرار دسرتۀ      های جغرافیایی می ویژگی

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

تررین   که اسرالم یکری از مهرم    به این یکسان ندارند و با توجه

محر  ورود بره شرهر، ترأثیرات خرود را       عواملی است که به

رسند کره   عوامل مختلف دیگری هم به نظر می گذاشته است،

 ها تأثیرگذار هستند. بر هویت و روح شهر

ویژگی روح مکان در معماری روم باستان کامالً مشرهود  

ان مثرال سراخت   عنرو  است و ساخت معابد در نقاط خاص، به

 Loukakiمعبد  کروپلیس بر فرراز کروه مقرد   کرروپلیس )    

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

عنروان   اسرت. بره    شده باستان، الگویی مانند این نظریه مشاهده

توان به ساخت هفت  تشکدۀ ساسانی در دامنۀ هفت  مثال، می

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

 توان اقررار کررد کره اعتقرادات     کوه رحمت، اشاره کرد.  یا می

 
رمانتیک، ِ انداز چشمدر سه  ،و عامل غالب ای پایه: عناصر 1 جدول

 کیهانی و کالسیک
Table 1: Basic Elements and Dominant Factor in Three 

Romantic, Cosmic and Classical Perspectives 
 

 عامل غالب روح مکان

 زمین رمانتیک انداز چشم

 آسمان کیهانی انداز چشم

 زمین و آسمان کالسیک انداز چشم

 

 
شهر  یسه الگودر  ،گشودگی در معماری ۀدرج: محصوریت و 2 جدول

 رمانتیک، کیهانی و کالسیک
Table 2: the confinement and degree of openness in the 

architecture of the three patterns of romantic, cosmic and 
classical city 

 

 عامل غالب روح مکان

 گرایی طبیعی برون معماری رمانتیک

 گرایی درون معماری کیهانی

 گرایی گرایی و هم درون هم برون معماری کالسیک

 



اسالمی و  -تعریف روح مکان شهرهای ایرانی: بر اساس نظریۀ روح مکان شولتز یم اسال-ایرانی شهرهای شناسی بررسی امکان تفسیر و گونه 
 شهر ایرانی جستجوی آرمان
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رومیان به خدایان طبیعت با الگوهای طبیعی در ایرران قبرل از   

 اسالم یکی بوده است؟

عررد هرردب، مبررانی و روش، شررولتز اگرچرره از بُتحقیررق 

ولی ارزیرابی درسرتی از شرهرهای     شود محسوب می اعتنا قابل

و کالبرد شرهر    انداده و تفسریر ناقصری از محترو    ارائهاسالمی 

 ینقدتا  است شده یمقاله سع نیادر  .است دهکراسالمی بیان 

 برا  یاسرالم  شرهرهای در رابطه با  ،شولتزروح مکان  ۀیبر نظر

 ،یننگاه که هر د نیاو  ودش انجام ایو جغراف نید ۀرابط کیتفک

 ،و برر طبرق  ن   گیررد  قررار  موردنقرد  ،استمختص هر مکان 

 بیان شود. ،روح مکان وینظریۀ بر مبنای  ،ای جدید نظریه

 

 پژوهش ۀپیشین. 1

برا   همرواره انسان ه ک هستند عتیانسان بر طب ۀشهرها نماد غلب

 Benton & Short) است  شهر را شکل داده ، ن به تغییر جادیا

است کره از قررن    یمفهوم ،یبا شهرساز عتیطب ۀرابط(. 2008

 انیر روم ، ناز  ولری قبرل   اسرت  قرارگرفتره  موردتوجه ستمیب

مطرح کرده و معتقرد بودنرد کره هرر      را یمفهومچنین باستان 

روح مخرتص خرود را دارا    ، ن یهرا  یژگر یو بر اسرا   مکان

در دوران روم  (.Nikravesh Ghasemi Sichani 2014اسرت ) 

منطقره   روحاز  یمحرافظ  عنروان  بره روح مکان  یتئور ،باستان

 وکردن جر  مشخص روزه برایام تئوری نیاما ا شد یشناخته م

 نیا که شود میمدرن استفاده  یدر معمار ،الهام از  ن ایمنطقه 

 روح(. Vittori 2006) شرود  یشرمرده مر   زیمسرئله هنروز نراچ   

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

 شرود  یاستفاده م یو شهرساز یشهر یدر طراح ،ژهیو طور به

(Tomich 2002.) 

کررد کره    انیر ب مریالدی،  1۱۱۳در سرال   ،مایکل مونینگر

بلکره   نیسرت  شناختی جامعه یامدهایبا پ ییفضا یتیواقع ،شهر

 ردیر گ یبره خرود مر    ییاست که حدود فضرا  یشناخت یتیواقع

(Moninger 1993)۰۵حردود   یعلرم شهرسراز   امرا تئروری   ؛ 

 ،امرر  نیا یمیقد فیتعار .است شده رییسال است که دچار تغ

مانند منراطق  ها را   ن شد که یم یخیتار شهرهای لیشامل تحل

 یوهرا الگبرر اسرا     ،هرا   ن ۀوسعت و هگرفت یدر نظر م یعیطب

در  دیر جد فیتعرار . است شده میانجام  ت توسط انسانعیطب

موضرو     گیررد  می صورت شهری اناحطر که توسطعلم این 

برر   هرشر  ۀکره توسرع   استی شهر خیو تار تیر هوهش یاصل

را  هیر نظر نیر ا یدر حرال  ،لتزشوگیرد.  نظریه صورت  نیطبق ا

شرکل در   نیبه بهترر  یاسالم یشهرها شتریکه ب کند یمطرح م

و برا  ن ادغرام    هسرتند خرود   طبیعری  طیدرک متقابل برا محر  

کره برا توجره بره      اسرت  نمونره یرک   ،شرهر اصرفهان   .اند شده

 ،روح مکران ۀ دیر ابرر اسرا     ،هیدر دوران صرفو  ن تحوالت 

 اسرت   شرده  مطررح  ،یاسرالم -یرانیا ایدئالشهر  کی عنوان به

(Shirazi 2009.) 

نرژاد   هحمرز  ۀدر مقال ،رفتار انسان با محیط ۀعالوه بر رابط

 ،(Noghrekar & Hamzenejad 2012) کررار نقرررهو  یتررتف

 تئرروری روح مکرراندر  شررده بیرران حرو چهررار یهررا یژگرریو

بره حضرور    ،. در قسمتی دیگر از همین مقالره است  شده مطرح

باسررتانی اسررالمی  ۀروح مکرران در فلسررف ۀهررای نظریرر ریشرره

کره   روشایرن   ،نظریات از است. با توجه به برخی شده اشاره

بررسی کنریم، هرم از    یمعماری را فقط از منظر مادی و جسم

 شود. می و هم اسالمی رد شده محسوب  پدیدارشناسیدیدگاه 

نظریات مشابهی همچرون   ،محققانی همچون نادر اردالن

معتقد  اردالن،اند.   روح مکان را در شهرهای ایران مطرح کرده

 اسرا   برر هرای اسرالمی    نظام شهرسرازی در شرهر   که است

 ،طبیعرری و هندسرری در شررهرهای مختلررف هررای الگرروبرداری

امرروزه بره    ،روح مکان ۀ( مسئلArdalan 2001) متفاوت است

 کره  طروری  بره  ،است شده تبدیلموضو  پراهمیتی در تمام دنیا 

ساالنه تحقیقات متعددی در رابطه با جزئیات این نظریه ماننرد  

اده از ( اسررتفCui & Ryan 2011 Garrod 2008) درک فضررا

( نقاط ارتباطی برا محریط   Rakić & Chambers 2012) طبیعت

 Strzelecka et al. 2017; Wantanee & Jachna) طبیعری 

 Dimache et al. 2017; McCabeی ( هویت محیط طبیع2016

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

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

شود. همچنین تحقیقاتی در راستای این پرسش کره حرس    می

 اسرت  گرفتره هرم صرورت    ،شرود  مکان شامل چه چیزی مری 

(Chapin et al. 2015; Mullendore et al. 2015.)   

های درک رابطه بین مکان صرنعتی و طبیعرت    از وقتی راه
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 باوجوداینکره  ،بیان شد (Mullendore et al. 2015) در تحقیق

 اسرت  بروده معمراری معاصرر    بخش الهام ،واقعیت روح مکان

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

. شرود  ارجرا  داده مری   یک مکان و وجود روح در یک مکران 

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

از مراده   ،انرژی در طبیعرت  ۀکه چرخ است کردهمکان مطرح 

خررود  ،برره انرررژی و معکررو   ن اسررت کرره ایررن چرخرره   

ای در  باز کشف حس مکانی )روح مکران( ترازه   ۀکنند ترغیب

 شرود  روز شردن طراحری مری    ههر منطقه است که منجر به بر 

(Norberg-Schulz and Seyler 2017) .برا گذشرت    ،درنهایت

ای  بره نظریره   شردن  روح مکران در حرال تبردیل    ۀزمان نظری

در طی  ،زمینه این درشده  است و موضوعات مطرحتخصصی 

موضروعاتی همچرون    .است شدهگرا  بسیار جزئی سالیان اخیر

 .Chen et al) روح مکان در طراحی موزه بر میدان دیرد  تأثیر

 Christou) ها منطقه گردشگری بر genius loci تأثیر( و 2019

et al. 2019)هایی از این موارد هستند ، نمونه. 

 

 پژوهشروش . 1
 صرورت  بره  ای رشرته  میان، روش تحقیق برای رسیدن به هدب

تررا شرد   انجرام ای  کتابخانره  کیفری، پدیدارشناسری و   مطالعرات 

 شناسری  روان تأثیراتمطالعات اقلیمی، منظر و شهرسازی را با 

بره روح مکران موجرود در شرهرهای      ،درنهایتو کند  مرتبط

تئروری روح مکران    ابتردا بنرابراین،   ؛یابد اسالمی دست-ایرانی

عررد ایررن نظریرره یررک بُ گیرررد. قرررار مرری موردبررسرری، شررولتز

 ۀ ن الگوهرای چهارگانر   طریق ازساختاری و کالبدی دارد که 

ابرزار   عنوان بهاز  ن و  اند شده معرفی کالبدی شهری و معماری

 اسررالمی–و هویررت شررهرهای ایرانرری  شررده تحلیلرری اسررتفاده

هرا برا توجره بره      بررسری  اسرت.  دهشر سنجی  بررسی و تطابق

و برر اسرا  کتراب مفهروم سرکونت       شناسی این شهرها گونه

شناسرری صررورت شناسرری و سیما از دو منظررر موضررع ،شررولتز

ایرن   .دکنر  مری  ترر  ساختار مطالعه را غنری  ،و این ابعاد گیرد می

در ایرن   عد روانشناسی را به مطالعات بعردی بررسی بُ ،تحقیق

 تمرکررز دارد ،اقلیمری  ن  عرد بُ برر و بیشرتر   سراارد  مری  زمینره، 

 .(1 نمودار)

 

 . پدیدارشناسی و فلسفه روح مکان3
بابت بابیچ، معتقد است علم فلسفه در دنیای امروزی به چهار 

( فلسرفه علرم   2( فلسفه علم تخلیلری  1شود:  بخش تقسیم می

( رویکررردی 4( فلسررفۀ علررم پدیرردار شررناخت ۳هرمنوتیررک 

پدیررردار شرررناختی ترکیبررری از دو رویکررررد هرمنوتیرررک و 

(Malayeri 2009.) 

پدیدارشناسرری ازنظررر لغرروی، عبررارت اسررت از مطالعررۀ 

ها از هر نو  و توصیف  نان برا در نظرر گررفتن نحروۀ      پدیده

گرذاری، تأویرل و یرا     ها، قبل از هرگونره ارزش  بروز تجلی  ن

گرذار نهضرت    عنروان بنیران   قضاوت ارزش. هوسرل، نیز که به

معتقد است که پدیدارشناسی در پدیدارشناسی معروب است، 

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

منظرور بازسرازی  ن در سرطحی متعرالی پدیرد       کنیم و بره  می

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

 زیسرت شرهری بره دو    بندی محیط است. پس از تقسیم ادراکی

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

ها برر مبنرای دو موضرو      شناسی  ن گونه رویکرد توصیفی، به

هرا را   شناسی پرداخته و بر این اسا   ن سیماشناسی و موضع

 انداز کالسیک، رمانتیک، کیهانی و مرکب در چهار دسته چشم

 

 
 
 
 
 

 کیهانی، کالسیک و مرکبالگوی رمانتیک،  تز در چهارلتئوری روح مکان شو اساس بربررسی نمونه شهرهای ایرانی اسالمی  شناسی روش. 1نمودار 
Chart1: Methodology of Examining Samples of Islamic Iranian Cities Based on genius loci in Four Patterns of Romantic, Cosmic, 

Classical and Composite City 

بومی سازی نظریه روح  تئوری روح مکان شولتز

 مکان

روح مکان  شناسی گونه 

 شهرهای ایرانی اسالمی

 مطالعات روانشناسی منظر و شهرسازی مطالعات اقلیمی
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به چگرونگی   (morphology) شناسیسیما. کرده استبررسی 

برا  ( topology) شناسری  موضرع و  اسرت شکل مصنو  مربوط 

کره   شرولتز معتقرد اسرت    گیررد.  مینظام فضایی در رابطه قرار

همواره نسبت مشخصی از همخوانی و همسازی میان مکان و 

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

خرود را دارد   ۀروح ویرژ  ،مکانویژه قائل است، باور دارد هر 

هرا را در چهرار    تروان  ن  ها مری  از روی شباهت حال بااینولی 

 Pakzad & Jahansah) دکرر  بنردی  طبقره  ،اصرلی فرو    ۀدست

2011.) 
 

 . مکان3-1

عناصرر و   ۀواسرط  بهکه  شود محسوب می مکان بخشی از فضا

 تکرارناپرذیر و  فررد  منحصرربه صاحب هویتی  ،عواملی خاص

خاصریت معمراری ایرن اسرت کره      ”گوید:  شود. شولتز می می

جایی را به مکان تبدیل کند؛ این بره معنری بره فعرل در وردن     

 Sarmast & Motevaseli) “بررالقوه محرریط اسررت ایمحتررو

2002). 

با هویرت   ،پیش از ورود انسان به فضا مکان ،در حقیقت

است. ورود انسان به هر  تعریف قابلطبیعی  ن وجود داشته و 

شخصیت انسرانی خاصری    ،محیط طبیعی متناسب با  ن محیط

دهد کره مکران طبیعری را بره مکران انسرانی تبردیل         به  ن می

 سربب شرده   ،کند. امروزه گسترش رویکرد ماشرینی مردرن   می

چره طبیعری و چره    )و غیر مکرانی   هویت بیفضاهای  است تا

 انسانی( گسترش یابد.

 
 (GENIUS LOCIروح مکان ). 3-1

روح مکران   ازجمله ،هایی مکان پدیدارشناسی دارای خصیصه

یعنی  ؛شود  ن منعکس می انداز چشمدر  ،است. روح هر مکان

 ن بازتراب   انرداز  چشمشرایط مکانی قبل از هر چیز، ابتدا در 

 .(Mahmodinejad & Bemaniain 2000) یابد می

 شرکار کرردن   معتقد است هرگاه فرم و فضرا در کرار    ،شولتز

روح مکان، در کار  ورده شوند، مکان با تمام موجودیت خود 

شود؛ گرویی کره    او درگیر می باوجودو کند  می بر انسان ظهور

 Raesi & Eshghi) کنرد  وجرود او را برر خرودش  شرکار مری     

Sanaati 2012.) 

 ،رای هر منطقه با عروار  طبیعری رود، کروه   در روم باستان ب

روح و خدای متفراوتی وجرود داشرت کره در  ن      ،هدریا و درّ

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

های مقد  و خدایان یا  روح مکان در روم باستان برای مکان

اثرر ظراهری منطقره     و  شده های معابد خدایان استفاده می مکان

اسرررت کررره بررره کمرررک عناصرررر ظررراهری نمرررایش داده   

 عکرس  بره را  تأثیر. پدیدارشناسان این (Loukaki 1997)شود می

کره هرر منطقره قابلیرت تجلری      هستند  و معتقد کنند میمطرح 

هرای طبیعری خرود     ای خاص از خدا را از طریق قابلیت جلوه

روم باستان  چندخداییحتی اگر بینش  ترتیب این بهدارا است. 

 توانیم تفسیری از روح مکان سرازگار  می ،را هم نداشته باشیم

 ارائه دهیم.را با بینش اسالمی 

بره   یرا  ،بسرتر و زمینره   ،در اصل به طبیعت گسترش چگونگی

در یک بستر صاب . وابسته استشرایط عوار  طبیعی زمین 

تغییررات   معموالًپایان است، اما  عام و بی ،و هموار، گستردگی

 ۀکننرد  تعیرین هرا و   جهرت  ۀ ورنرد  وجود به ،برجستگی سطوح

 هررا، تعامررل سررطوح، برجسررتگی ۀواسررط برره .هسررتند فضرراها

 ۀها که به وجود  ورنرد  های ویژه یا مکان ها،  ب، کلیت رستنی

 تصرویر )  ینرد  هستند، به وجرود مری   انداز چشمای  عناصر پایه

فهررم او از محرریطش را نمایرران  سرراخت انسرران(. مکرران 2و1

 سراختی خلرق   هرای انسران   ۀ سراختن، مکران  واسط بهسازد.  می

خود را دارند. در معماری بومی،  ۀکه روح مکان ویژ شوند می

پاسخگوی مکان طبیعی  خوبی بهباید  ساخت انسانروح مکان 

 ۀواسرط  بره تا حردود زیرادی    خود باشد. کیفیت و خصلت  ن

 

 
 

 توسط تصویرسازی و یابی جهت. ایران خارج در کویری شهر :1 تصویر
 .شود می تسهیل دارد، می عرضه را ها آن طبیعت که ای ساده فضایی عناصر

(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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بناهای کوتاه با در این شهر، شهر کویری نائین در ایران.  :2تصویر 
افقی وجود دارند و سایت و محل )شن بیابان( ظهور و نمود گستردگی 

 عینی دارد.
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. 

 
 Shirazi) شرود  مری   ن معرین گشرودگی   ۀو درج محصوریت

2009.) 
 

 . تفسیرهای روح مکانی شهر اسالمی3-3

ثابرت اسرت    یتیماهدارای روح و  ،از یک زاویه یاسالم شهر

. روحری کره از   ابرد ی یتجلر  توانرد  یکه در هر زمان و مکان م

 یبره عبرارت   .اسرت  ایجادشدههویت الهی و اجتماعی اسالمی 

هسرتند کره    یو دینر  برالقوه  یتیمراه دارای  یاسرالم  یشهرها

 ابنرد ی یتجلر  ،طیدر هرر زمران برا توجره بره شررا       تواننرد  یم

(Ghorbani et al. 2018)ی مراهیتی  اای دیگرر دار  اما از زاویه ؛

که با توجه بره طبیعرت و    هستندپذیر با شرایط محیطی  تطابق

گرا نامید که  عد زمینهتوان  ن را بُ د که مینپذیر شکل می ،اقلیم

برا شرهر    اسرالمی  شرهر عدی مشترک و مطلق اسالمی است. بُ

اسرت کره    یشرهر  ،یاسالم یمسلمانان متفاوت است. شهرها

فرهنرگ   اسرا   برر و ساختار  ن  یجار یدر  ن احکام اسالم

 نیر د ،طعامل مسلّ ،یاسالم یشهرها یباشد. در الگو یاسالم

و  یاجتمراع  یها و عناصرر زنردگ   اسالم است و تمام شاخص

اسرت.   افتره ی تیر نظام و هو ،عامل نیشهر بر اسا  ا یکالبد

 سلماناناست که م یاست که شهر مسلمان شهر یدر حال نیا

ابتدا مرردم مسرلمان    ،تر ساده ی. به عبارتکنند یم یدر  ن زندگ

ابتردا  در  ی. شهر اسالماست گرفته شکل یبودند و ساس شهر

نمرود   هرا  در جلروه  افتنیر  یبا تجل گرید یها با نفوذ در تمدن

 Khodaee) جوامع را پاسخ دهرد  هیاول یازهایتا ن کند یم دایپ

& Taghvaee 2011.) تجلری   ،روح مکان شولتز ۀبر طبق نظری

روح کیهانی است. در توصریف   ،شهرهای اسالمی ۀاصلی هم

شهر اسرالمی متشرکل از ترکیبری از فضراهای هندسری و       ،او

بناهرای عمرومی اصرلی مبتنری برر       کره  درحرالی هزارتو است. 

هرای   بخرش و ...(  و مدرسره  مسرجد، ) متعامد اسرت  ای شبکه

بیابرانی   منشرأ  ۀکننرد  بیران واقعیتی که  ،مسکونی هزارتو هستند

 فرهنگ اسالمی و نیز ساختار اجتماعی قرارگاه عربی است.

کند، میران   شهر اسالمی از قواعد محیط طبیعی پیروی می

فرهنگرری تعامررل وجررود دارد و منرراطق  نیروهررای طبیعرری و 

جغرافیایی با روابط اقلیمی، قرومی و فرهنگری تالقری دارنرد.     

ه اسرت و  شرد گرایی تلفیق  واال و عظیم با درون روابط بیرونیِ

گررا و محرریط   سرکونتگاه درون برین  متقابرل و متعامرل    ۀرابطر 

کرانگری و قردرت عظریم و     و مطلق وجرود دارد. بری   کران بی

گی انسرانی  دکاملی برر محریط زنر    ۀن احاطشکل گنبدی  سما

ای  توسط عناصر فضایی ساده ،یابی و تصویرسازی دارد. جهت

شرود. بناهرای    دارد، تسرهیل مری   ها را عرضه می که طبیعت  ن

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

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

تصرورپذیر، خوانرا و معنرادار در شرهر     فضرایی   دهری  سازمان

 اسالمی موجود است.

شرکل محیطری و معمراری بیابرانی اعرراب را در       ،شولتز

عربی اسالمی و مظهرر ال الره    بینی جهان ۀپیوند عمیق و سازند

خدایی قراهر و مقتردر و    ،کند. چنین محیطی اال اهلل معرفی می

، خرود  در مظهریت اسم محریط  خوبی به)واحد( را که  همتا بی

کنرد. چیرزی کره     برای انسان معرفری مری   ،است دادهرا جلوه 

و کالسرریک  رمانتیررکاو هرگررز در روح مکرران   زعررم برره

قابرل تفسریر    ،(. سخن فو Shirazi 2009)نیست  مشاهده قابل

توحیدی است ولی  شکارا ادعایی را در مرورد   ۀپدیدارشناسان

در  نگری و تقلیل را که نوعی سطحی است دهکراسالم مطرح 

تروان   عربستان و کویر نیست ولی می ۀزایید ،خود دارد. اسالم

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

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

 .است دهش

رسرد توصریف شرولتز ترا      بره نظرر مری    ،از سویی دیگرر 

اسرت و تبیرین برخری دیگرر از      سرویه  یرک حدودی ناقص و 
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ای مشرابه شرولتز،    گانه از تنو  سه ،نادر اردالن ازجملهمحققان 

 ۀبا حقیقت سرازگارتر اسرت. بره گفتر     ،برای شهرهای اسالمی

از راه  ،اصررول اسررالمی برررای تبیررین وحرردت ۀتوسررع ،اردالن

هرای   ی و کیفی در قرارگراه بندی اشکال و فضاهای کمّ سازمان

؛ اسرت  بروده ه نظرام مشرهود نظرم  فرینری     انسانی، پذیرای س

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

 دهد: محیطش شکل می

گردان و روستائیان، که از دیگران بره   بادیهنظم طبیعی: ( 1

، نظرم و انتظرام طبیعری را گسرترش     ندهسرت  تر نزدیکطبیعت 

یا فراز و نشیب ها  های عمیق، بستر رودخانه ها، دره کوهدادند. 

ها، همگی در حد مرزهای طبیعی هستند که انسان در  سرزمین

  ورد. به وجود می را هایی ها نظام  ن

ترین  ای وحدت با نظم کهن گونه مثابه به :( نظم هندسی2

های غریرزی یرا    نظامپیشرفت از  های  دمی مرتبط است. شهر

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

جدیرد   کامالًاحداث شهرهای  ،فر یندی  گاهانه بود. این نظم

یرا باسرتانی برپرا     نخورده دستمواضعی  دررا ایجاب کرد که 

خطروط   ،هندسری  کرامالً هرای   شدند. در این شهرها، نقش می

 ی رامررانع گونرره هرریچکرره  وردنررد  نیرومنرردی را پدیررد مرری 

 شناخت.   نمی

کره   اسرت  ای های هندسی موجد شکل :( نظم هماهنگ۳

فرا گاهانره در الگوهرای طبیعری برا      ۀدر چارچوب یک هندس

برار وحردت    ،ذهرن فکرور از کثررت    .انرد  پیوندیافتره یکدیگر 

بار کثرت. ایرانیان در تجلیرل از مفهروم    ،گیرد و از وحدت می

و از رهگذر نظم هماهنرگ   اند توحید به نظمی شاعرانه رسیده

 .(Ardalan 2001) اند تحقق معنوی ارتقا یافته برتری از ۀبه پای

 کررده تالش محققان است که  ازجمله ،میحک میسل میبس

 نظرر  ازنقطره را برخی از اصول معماری و شهرسرازی  تا  است

دیرن   ،وی ۀ. به گفتندو در کتاب خود بیان کاستخراج  ،اسالم

اسالم از قلب سرزمین عربستان به سنتی بسیار قوی در سطوح 

ظهرور   سرازی  سراختمان امور  ازجملهمختلف حیات اجتماعی 

هررای نظررم و  ریشرره ،(. در نظررر حکرریمHakim 2002) یافررت

بره   عمردتاً  ،یکاارچگی موجود در اکثر شهرهای جهان اسرالم 

 ،ناشرری از  ن منررد هررا و ترکیررب نظررام ارتبرراط بخررشدلیررل 

ای از راهبردها و اصول  مجموعه ۀواسط بهاست که  استفاده قابل

معتقد است  یوشوند.  و حفظ می اند ساختمانی به وجود  مده

 یشرهر  ۀو توسرع  وسراز  ساختدر  که از  ن، ینظام ارزش که

 نیبره همر   .شرود  یفقه حاصل م ریاز تفس ،شود یم گرفته بهره

مسرلمان    ن جهران کره سراکنان    یاسرالم  یشهرها اکثر ،لیدل

(. سرلیم  Danesh 2012) دارندمشترک  یاسالم تیهو ،هستند

برر مبنرای اصرول     ،شرهرهای اسرالمی  که است  معتقد ،حکیم

بره   وسراز  سراخت ولی این  اند یافته توسعهو  شده اسالم ساخته

نیز که فرهنگ بومی هر منطقه  شده سارده افراد بومی هر منطقه

اسرالم و   ترأثیر وی  ،درواقرع اسرت.   گذاشتهتأثیر  این روند بر

 داند. می مؤثر ،باهمفرهنگ منطقه را  تأثیر

تحقق حقیقرت   ۀسه مدل الگوی خود را سه مرتب ،اردالن

 .عرر   هرم  ۀکند و نه سه مرتب و یا تکامل تدریجی معرفی می

او و شرولتز از   ۀگانر  سره  بندی تقسیمتوان تناظر تقریبی بین  می

شرهر   ،. شرولتز (۳ جردول ) زیر مشاهده کرد ۀشهرها را به گون

خررارطوم را دارای روح مکرران کیهررانی ولرری نظررم ترکیبرری   

د دهر  تعارضراتی را در سرخنش نشران مری     ،دانست و ایرن  می

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

 نمرود در شهرهای هندسی و منظم رومری   ،اسالمی ظهور کند

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

 

 
 های موردی ها و نمونه آن تطابقانتظام بافت شهر در دیدگاه شولتز و دیدگاه نادر اردالن،  ۀ: مقایس3 جدول

Table 3: Comparison of texture of the city in Schultz's view and Nader Ardalan's view, their correspondence and the desired 
examples 

 

 نمونه شهر شولتز دیدگاه شولتز دیدگاه اردالن نمونه شهر اردالن

 پراگ رمانتیک، نامنظم نظم طبیعی روستاها و شهرهای شمالی

 خارطوم کیهانی، منظم و البیرنتی نظم هندسی بغداد، هرات

 یونان و روم کالسیک، مرکب نظم هماهنگ اصفهان
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شهر رمانتیک باید همراه با طبیعت و با  بخشد. انسانِ های مختلف تشخص می پایان مکان انداز رمانتیک را تعدد بی : پراگ، گرگان )گلستان(. چشم4و3 تصویر
 صمیمیت زندگی کند.

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 

 

شناسی و سیماشناسی در شهرهای  موضع .4

 اسالمی

 اسالمی . انتظام بافت شهرهای4-1

بایرد   ،فضایی احجام ساختمانی و معرابر  دهی سازماندر مورد 

افررزود کرره شررهر اسررالمی فاقررد نظررم نیسررت، ولرری نظررم  ن 

 ،بیولوژیرررک و ارگانیرررک اسرررت. هندسررره و نظرررم شرررهر 

شرود. پرل وارد    در طرول رشرد  ن تعیرین مری     مرحله به مرحله

هرا،   در باب ایران، طرح هزارتو وار خیابران "گوید:  انگلیش می

 .Bagheri 2007)) شهر اسالمی دانسته شده است ۀممیز ۀنشان

 هررای سرررزمینو  هررا اقلرریمحضررور فرهنررگ اسررالمی در 

مختلف و نیز امکانات نامحدود ترکیب و تلفیق فرهنگ بومی 

نروعی وحردت در بسریاری از     ۀبره عرضر   ،با فرهنگ اسالمی

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

اختالفراتی را   ،دیگر تاریخ، موقعیت جغرافیایی و تنو  قرومی 

چه برخری  اگر. ندا  ورده وجود بههای شهری  پدیده این درنیز 

هرای شهرنشرینی دوران باسرتان نیرز      سنت بهها  از این فرهنگ

 (.  Coelho 2005) است برانگیز تأملمجهز بودند که این خود 

عوامرل   ترأثیر در بناها که تحت  گرایی درونرعایت اصل 

شد، به سربب   اقلیم، جغرافیا و امنیت رعایت می ازجملهمتعدد 

و تشرویق   ئیدأتانطبا  با اصل حرمت خانواده در اسالم، مورد 

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

 مرؤثر شرهری   ۀهای متراکم و پیوسرت  شهری، در پیدایش بافت

معنررا و مفهررومی دارد کرره از   ،. حیرراط مرکررزیاسررت برروده

گرایری و خودشناسری و    و توجره بره درون و درون   بینی جهان

. در شرهرهایی کره   است گرفتهت أنش ،خودسازی برای عروج

، انرد  شرده  واقرع شمالی جهان اسالم  ۀدر مناطق سردسیر حاشی

موقعیت اقلیمی باعث شده است که حفرظ محرمیرت فضرای    

 مقردور شرود   ،هرای رو بره معبرر    کل خانره خصوصی برر شر  

 .(Bagheri 2007) (4و۳ تصاویر)

کننرده اسرت:    در معماری اسالمی، چهار عامل مهم تعیین

هرای سرنتی،    شرایط  ب و هوایی، مواد و مصالح محلی، فررم 

کره   های اسرالمی و اجتمراعی، درحرالی    شیوۀ زندگی و ارزش

اسرالمی   ترکیب اجتماعی شهر ایرانی، هماهنرگ برا نیازهرای   

است. مورفولوژی طبیعی  ن تا حردود زیرادی پاسرخ منطقری     

ویرژه توپروگرافی و اقلریم فرالت      فرهنگی به محیط طبیعی بره 

 (.  Bagheri 2007ایران است )

کارگیری و ترکیرب   هویت شهر اسالمی بیشتر در نحوۀ به

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

بخشرد، روح معنروی    اسالمی صبغۀ اسالمیت می به بنیان شهر

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

 مده است. ایرن وحردت،    کالبد شهرهای مختلف اسالمی نائل

گررا و   گررا و بررون   هرای درون  های باز و بسته، گونره  در بافت

 .(Hakim 2002)شود  تر دیده می شهرهای  زادتر و منظم

 یعوامررل متعرردد  یاسررالم یشررهرها گیررری شررکلدر 

 ریر ز بنردی  دسرته را در  هرا   نتروان   یکره مر   هستند تأثیرگذار

 :کرد بندی طبقه

شهرها  گیری ی: عواملی هستند که در شکلعیعوامل طب -

... مواد و مصالح و ،ها ینظام ناهموار ،میمانند اقل دخیل هستند

عوامرل  هرای   هرا شرباهت   از نمونه یاریاست که در بس یهیبد

 .هم شده باشدرها باشباهت شه سبب یعیطب
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 هسرتند  یعیجدا از عوامل طب یعوامل ی:عوامل مصنوع -

 :دارند هو دست، دکه خود

 و صرورت شرهر   کیر زیدر ف مرؤثر عوامل دستۀ نخست، 

 ، شرهرها و هیابن وساز ساخت یها کیمانند تکن یعوامل هستند،

و  عتیاز شرر  شده گرفتهساخت و اصول الهام  نیقواعد و قوان

 یبررا  ییهرا  دسرتورالعمل  یحراو  دنر توان یکره مر   یفقه اسالم

 .دنساخت باش

دستۀ دیگر، عوامل مؤثر در بنیراد و براطن شرهر هسرتند،     

بخشرد، تنهرا رعایرت نکرات       نچه به بنیان شهر اسالمیت مری 

مراتب شرهری، وحردت، بافرت     فقهی و مفاهیمی مانند سلسله

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

 (.Danesh 2012شوند ) می

. گستردگی جغرافیایی و اقلیم شهرهای 4-1

 اسالمی

وسعت منطقۀ اسالمی از اقیانو  اطلس ترا دریرای چرین، از    

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

و همچنرین کشرور     اسرالم    فریقا تا خلیج بنگال است. جهران 

از   بر ینردی   دارنرد کره    متنوعی  هواییو    ب  های ایران ویژگی

و   طبیعری   . چهررۀ  اقلیمری اسرت    سراز عوامرل   تأثیر سرنوشرت 

بررا   متناسررب  ، پیامرردهای اسررالم  جهرران  متنررو   وهرروای  ب

  پوشش  در زمینۀ  ، ازجمله است  داشته  هر را منطقه  های ویژگی

 (6و  ۰ و اقتصراد )تصراویر    پذیری ، جمعیت و جانوری  گیاهی

(Coelho 2005.) 

 

 

 
 

 : وسعت جغرافیایی جهان اسالم2 تصویر
Fig. 5: The geographical area of the Islamic world 

 

 
 

 .(Peel et al. 2007دارد )  متنوعی  و هوایی  آب  های و همچنین کشور ایران ویژگی  اسالم  اقلیمی جهان. جهان بندی پهنه :6 رتصوی
Fig. 6: Climate zoning of the world. The Islamic world, as well as Iran, has a variety of climatic characteristics. 
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 اسالمی -. بررسی شهرهای ایرانی5
 ،شناسرران توسررط اسررالم شررده انجررامبررا توجرره برره مطالعررات 

اصررول  ترررین مهررم ،شهرسررازان و معمرراران ،دانرران جغرافرری

چهررار عامررل   یاسررالم -یرانرریا یدر شررهرها یشهرسرراز

 ی،محررور مسررجدایررن چهررار عامررل،   .اسررت شررده شررناخته

سربب  کره   هسرتند  گرایی طبیعتو  یمحور محله ،گرایی درون

ارتبراط انسران برا     ،چون ارتباط انسان برا خردا   یمیبروز مفاه

ان نوعر مهبرا  ارتبراط   و یسرت هانسان با جهان  ، ارتباطخودش

 گرایری  زمرین  عرد بُاز  یاسرالم  یرانیا یشهرها. شوند میخود 

 ،دگاهیر د نیر ا ۀکننرد  تعیرین  یعامل اصرل  .متفاوت هستند باهم

 یکیکه  ییگرا عتیاصل طب .است عتیبا طب یارتباط شهرساز

 یاسرالم  یرانر یا یشرهرها  گیرری  شرکل  یاز چهار عامل اصل

و عناصررر  ن و  عررتیشررامل تفکررر در رابطرره بررا طب  ،اسررت

اسرالم   اتدسرتور  ازجملره  ن است که  یاجزا انیم یهماهنگ

و  هیر   کسرره یرا  عرت یقر ن تمام طب .استشناخت خدا  یبرا

 & Naghizade) خوانرد  یم عهیطبال ءشناخت ماورا ینشانه برا

Aminzade 2001نین چ طبیعت بااهمیتدر ارتباط  ،زاده (. نقی

 هقر ن و احادیرث معصرومین بر   بسیاری از  یات  .کند می بیان

 تأکیرد هرای خردا    عنروان  یرات و نشرانه    بره توجه به طبیعرت  

انسان با طبیعرت   نزدیکیهای لزوم  نشانه ،ها اند. همه این کرده

 (.(Naghizade 1999د تا بتواند از  ن بهره ببر است

-روح مکان و تعریف شهرهای ایرانری ۀ با توجه به نظری

اسالمی -توان این نظریه را در بین شهرهای ایرانی می ،اسالمی

مبنرای   و روح شهرهای ایران را تعیین کررد و برر   سازی بومی

 ،مکران اسرالمی   روحجدیردی برا عنروان     ۀنظریر  ،مکان روح

 مطرح کرد.

 

 . شهر رمانتیك5-1

از برخری   تروان  مری  ،رمانتیرک با تعریف شولتز از روح مکران  

 دریرا را  ۀجنگلری و حاشری  هرای کوهسرتانی و    شهرهای اقلیم

 رغررم علرری. (8و  2 تصرراویر) دانسررت رمانتیررکدارای روح 

وحدت ناشی از فرهنگ اسالمی، تفاوت روح مکان برخاسرته  

 کرامالً امرری   ،از بستر طبیعی این شهرها با شرهرهای کرویری  

بره   تنهرا  نه. این امر شود محسوب می محسو  در این شهرها

بلکه حتی در مظراهر   ،انجامیدههای کالبدی این شهرها  تفاوت

افراد هرم نسربت    فرهنگی و دینی و روحیه و شخصیت فردیِ

 اسرت  دهکرر برارزی را ایجراد    های تفاوتبه شهرهای کویری 

تروان از روح و شخصریت خراص حراکم برر       مری  که طوری به

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

 

مرطوب، . اقلیم: معتدل و مرطوب، گرم و 5-1-1

 سرد و مرطوب

 . انتظام بافت شهر5-1-1
هرای   توپولوژیک است و نه هندسری.  رایرش   رمانتیکفضای 

های  زاد و  متراکم و نامعین و ردیف ۀاز دست اند عبارتاصلی 

متنو . فضاهای شهری با محصوریتی نرامنظم و وسرعت کرم    

 (.۰ ( )جدول14و12،1۳)تصاویر  شوند معین می

 

 و زمین . تعامل آسمان5-1-3
نظرر   بره  ،پیوسته است، امرا بخرش بخرش    ندرت بهبستر زمین 

هرا،   ها و حفرره  های متنوعی دارد؛ صخره و برجستگی رسد می

رده خ ر ”هرا جملگری    هرا و کوهرک   و چمنزارها، تاه زارها بیشه

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

 ورد.  نمایشی متنرو  از نقراط نرور و سرایه را بره وجرود مری       

ص تشرخّ  سامان بی  و را خط  سمانی مضرّ رمانتیکقرارگاه 

 .(۰ )جدول بخشد می

 
 : نمونه شهرهای رمانتیک ایرانی در مقایسه با پیشنهاد شولتز4 جدول

Table 4: An example of Iranian romantic cities compared to Schultz's proposal 
 

 اسالمی -نمونه ایرانی نمونه شولتز روح مکان

 )جمهوری چک( شهر پراگ شهر رمانتیک
 شهرهای اسکاندیناوی

 ژاپنی های باغ

 )گلستان( گرگان
 )گیالن( انزلی، رشت، الهیجان

 )مازندران( تنکابن، ماسوله
 )لرستان( دختر پل

 و بویراحمد( کهکیلویه) یاسوج
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 فضای زندگی خود را شکل داده است. و انسان در تقابل با آب پرکردهزمین را  های پستی ،آب ،، بندر انزلی )گیالن(. در هردو شهرپراگ :0 و 7تصویر 
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. 

 

 و طبیعت انداز چشم. 5-1-4

 ،هرای مختلرف   مکران  پایران  بری رمانتیرک را تعردد    انداز چشم

همرراه برا طبیعرت و برا صرمیمیت       بخشد. انسان میص تشخّ

از انترزا    ترر  مهرم  ،مشارکت مستقیم سان بدینکند.  زندگی می

 .(۰ جدول) عناصر و نظم است

 در مکان، معنا و روح تأثیر. 5-1-5

رد بره  معنای باشیدن: حرکت از سرطح خ ر  گرایی طبیعی،  برون

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

 .(۰ جدول) (11و  1۵، ۱ )تصاویر

 
 ها در شهر رمانتیک : نتایج بررسی2جدول 

Table 3: The results of studies in the romantic city 
 

روح مکان 
 شهر

 روح و معنا، مکان در تأثیر و طبیعت انداز چشم تعامل آسمان و زمین انتظام بافت شهری

انتظام بافت 
 شهر

محصوریت 
 و وسعت

تعامل 
آسمان و 

 زمین

ارتباط با  انداز چشم خط آسمان
 طبیعت

در  تأثیر
 مکان

معنای 
 باشیدن

 معنویت

نامنظم  رمانتیک
 توپولوژیک

زمین غالب  کم
 است

مضرس 
 سامان بی

همدلی با  کثرت
اجزای 
 طبیعت

گرایی  برون
 طبیعی

 ازحرکت 
رد خُ سطح

)از  به کالن
 مصداق به
 مفهوم(

خدا پنهان 
 است

 

 

 
 

 شهر، در رودخانه وجود رغم علی... و شوشتر و دزفول و خارطوم همچون شهرهایی در ،(یزد) یزد ،(خوزستان) دزفول ،(سودان) خارطوم: 11و  3،18 تصاویر
 ،آفتاب از عمومی فرار و ها خانه بام گنبدی فرم و است آسمان با اصلی ۀغلب. نیست گرا برون چندان و کند می دنبال را ها خانه درون به رو خصلت همان ،بافت

 .است دهکر ایجاد ،یزد همچون ما کویری ایهشهر و شهر این بین زیادی مشترک وجوه
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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 از راست به چپ گرگان شهر با پراگ شهر مقایسه: 13و 12 تصویر
Fig. 12,13: Comparing the city of Prague with with the city of Gorgan, from right to left  

 

 
 

 .کرد بیان هندسی ساختار مقابل در توپولوژیک و محور زمین ۀهندس با توان می را رمانتیک شهرهای کلی مدل :14 تصویر
Fig. 14: The general model of romantic cities can be expressed in the form (Fig14) with geopolitical and topological geometry 

versus geometric structure. 
 

 شهر کیهانی. 5-1
کیهررانی برره شررهرهای رومرری  شررهرهایاز  ،توصرریف شررولتز

او برر شرهرهای    تأکیرد تر است ولی مثرال خرارطوم و    نزدیک

های کرویری منراطق    شهردر  توان می خوبی بهعربی اسالمی را 

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

 
 . اقلیم: گرم و خشك5-1-1
  . انتظام بافت شهر5-1-1

 ای هندسره  اسرت،  یمشخصرات هندسر   ی دارایهران یک یفضا

نظرم   یدارا نظمی، بی نیگفت در ع توان یخاص که مو نظم م

 .سرت یمشرخص ن  ۀهندسر  شرهر دارای کره   گونه اینبه  ،است
 یدر نقراط  یمشابه است ول کیارگان هایحالت الگو به شتریب

. فضررای کیهررانی شررود یمرر یانتظررام هندسرر یشرراخص دارا

هرای  ن ازنظرر کیفری     شکل و همگن است. اگرچه جهت یک

کره   قابرل مت یمورد ی باهانیک یفضا حال بااین هستند.  متفاوت

 .رابطره دارد  نیز دینام)البیرنتی( هزارتو  ی ن را فضاها توان یم
ای متعامرد   شربکه  برر  یمبتنر  یاصل یعموم یکه بناها گونه این

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

 (.Bagheri 2007)(. 2 ( )جدول1۱و18،12 )تصاویر
 

 . تعامل آسمان و زمین5-1-3
 تیر مرورد اهم  اریبسر  نی سمان برا زمر   ۀرابط ،در جهان اسالم

 جراد یبره نرام منرار ا    یرابطه با کمک عناصر عمرود  نیا است.
 و در وجرود شرهر   یهم معنرو  ی ورصب ۀرابط که هم شود یم

تا  عظریم و محریط   (. Shirazi 2009) کند یم جادیانسان ا دید

ها و درختان همچون یرک   ابر که گهگاه میان صخره  سمان بی
خورشرید و مراه و    واسرطۀ  بره  سرمان   و شرود  قطا  تجربه می

 ن را تغییررات جروی   ۀو نظرم سراد   یابد ستارگان ساختار می

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

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

 نمونه اسالمی ایرانی نمونه شولتز روح مکان

 )یزد( یزد، نائین )سودان( خارطوم معماری کیهانی
 )کرمان( کرمان

 )خوزستان( دزفول، شوش، شوشتر
 )خراسان( بیرجند
 )سیستان( زاهدان
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 های خراسان گرایی در خانه گرایی فضاهای جمعی در کرمان، درون درون :16و12 تصویر
Fig.15,16. Introversion of collective spaces in Kerman, introversion in Khorasan houses 

 

 .(2 )جدول سازد مبهم و گنگ نمی

 

 و طبیعت انداز چشم. 5-1-4

شرود،   متنو  طبیعت مواجه نمری “ نیروهای”در بیابان انسان با 

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

 

 در مکان، معنا و روح تأثیر. 5-1-5

حرکت از سطح کرالن بره   معنای باشیدن: گرایی طبیعی،  درون

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

 .(2 جدول) (16و1۰ تصاویر)

 
 در شهر کیهانی ها بررسی: نتایج 7 جدول

Table 7: Survey results in the cosmic city 
 

روح مکان 
 شهر

 در مکان، معنا و روح تأثیر .4 و طبیعت انداز چشم .3 آسمان و زمین تعامل .2 بافت شهر انتظام .1

انتظام بافت 
 شهر

محصوریت 
 و وسعت

تعامل 
آسمان و 

 زمین

ارتباط با  انداز چشم خط آسمان
 طبیعت

در  تأثیر
 مکان

معنای 
 باشیدن

 معنویت

 منظم کیهانی
 هندسی
 البیرنتی

آسمان  زیاد
 غالب است

وحدت و  وحدت یکنواخت
انتزاع نظم 

کلی از 
 طبیعت

حرکت از  گرایی درون
سطح کالن 

)از  ردبه خُ
مفهوم به 
 مصداق(

خدا آشکار 
 است

 

    
  

 : مقایسه ساختار شهر خارطوم، با شهر دزفول از راست به چپ10و 17 تصویر
Fig. 17,18: Comparing the structure of Khartoum city with Dezful city 

from right to left 

دهد.  : مدلی کلی از بافت شهر کیهانی را نمایش می13تصویر 
حال، با موردی  فضای کیهانی مشخصاً هندسی است، بااین

نامید، نیز “ فضای هزارتو )البیرنتی(”توان آن را  متقابل که می
 رابطه دارد.

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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 نمونه شهرهای کالسیک ایرانی در مقایسه با پیشنهاد شولتز :0 جدول
Table 8: An example of classical Iranian cities compared to the Schultz proposal 

 

 نمونه اسالمی ایرانی نمونه شولتز الگو

 روم معماری کالسیک
 یونان

 )اصفهان( اصفهان
 )فارس( شیراز
 )کردستان( سنندج

 )لرستان( آباد خرم
 )آذربایجان شرقی( تبریز

 

 
 

 بخشد و نه تعدد و چندگانگی کالسیک را نه یکنواختی تعین می انداز چشمرم )ایتالیا(، اصفهان )اصفهان(، سنندج )کردستان(. :22و21و28 تصویر
Fig. 20,21,22: Rome (Italy), Isfahan (Isfahan), Sanandaj (Kurdistan). Classical perspective is determined neither by uniformity 

nor by multiplicity. 
 

 . شهر کالسیك5-3
اگرچه شولتز صرریحاً ایرن الگرو را برترر از الگوهرای دیگرر       

خروبی مشرخص اسرت کره      تحلیل او بره ندانسته ولی از طرز 

جامعیت بیشتر را در ایرن روح مکران و ایرن اقلریم مشراهده      

کنررد. ایررن شررهرها اغلررب، در منرراطقی معترردل و خرروش  مرری

 (.8 گیرند )جدول وهوا شکل می  ب

 

 های متفاوت و مرکب . اقلیم: اقلیم5-3-1

 . انتظام بافت شهر5-3-1

های موضرع شرناختی و هندسری را     فضای کالسیک خصیصه

توانرد واجرد نظرم هندسری      بخشد. بنای منفرد می وحدت می

دهرد،   مشخصی باشد که مبنایی را برای هویت  ن شرکل مری  

بسیاری از بناها موضع شناختی اسرت.   دهی سازمان که درحالی

 تصراویر ) شرود   زادی دموکراتیک خاصی بیان می وسیله ینا هب

 .(۱ جدول) (22و26، 2۰

 

 . تعامل آسمان و زمین5-3-3

تعادل هماهنگ زمین و  سمان ظهرور   صورت بهتطبیق  عموماً

خیزد  برمی  رامی بهدارد،  پذیر شکلیابد. زمین که حضوری  می

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

نشیند. نرور طالیری  سرمان را برا مالیمرت پاسرخ        شکوفه می

 .(۱ جدول) (22و  2۵،21 )تصاویر گوید می

 

 و طبیعت انداز چشم. 5-3-4

بخشد و نه تعدد  کالسیک را نه یکنواختی تعین می انداز چشم

از  پررذیر ادراکترکیبرری روشررن و  ،بلکرره در  ن ،و چنرردگانگی

 (24و 2۳ تصرراویر) یررابیم عناصررر مجررزا و مشررخص را مرری 

 .(۱ جدول)
 

 در مکان، معنا و روح تأثیر. 5-3-5

تعرادل برین   معنای باشیدن:  گرایی، گرایی و هم درون هم برون

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

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

 ی،اسرالم  یشرهرها و  باالدر  ذکرشدهبا توجه به مطالب 

 ،برودن همره   یبه علت اسالم یاسالم یشهرها یِگرفتگ جهت

 یکر یادعا کرد که اسالم  توان یم ی. ولنیستروح  کی یدارا

در سراختار و شرکل    رییاست که باعث تغ یعوامل ترین مهماز 

 یراتر ییمختلرف تغ  یبا ورود اسالم به شهرها .شود یشهرها م

و  یاسرالم  یالگوهرا  اریبر اسا  مع ها  ندر ساختار و شکل 

قاعرده   نیر هم از ا ینرایا یشهرها .است ایجادشده یشهرساز

را در شرهر دمشرق    راتییر تغ نیر نمونره برارز ا   ،ستندیمستثنا ن

 .(2۱و28)تصاویر  مشاهده کرد توان یم
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 عکس میدانی() بوشهر های خانهگرایی در  گرایی و برون اصفهان، درون های خانهگرایی در  درون :24و23تصویر 
Fig. 23,24: Introversion in Isfahan houses, introversion and extroversion in Bushehr houses 

 
 ها در شهر کالسیک . نتایج بررسی3 جدول

Table 9: Results of surveys in the classical city 
 

روح مکان 
 شهر

 در مکان، معنا و روح تأثیر .4 و طبیعت انداز چشم .3 تعامل آسمان و زمین .2 انتظام بافت شهر .1

انتظام بافت 
 شهر

محصوریت 
 و وسعت

تعامل 
آسمان و 

 زمین

ارتباط با  انداز چشم خط آسمان
 طبیعت

در  تأثیر
 مکان

معنای 
 باشیدن

 معنویت

تعادل بین  کیهانی
منظم و 
 نامنظم

تعادل در  متوسط
ظهور زمین 

 و آسمان

تعادل بین  تعادل
کثرت و 
 وحدت

کثرت بر 
اساس 

استخراج 
های  خصلت

انسانی در 
 طبیعت

هم 
 گرا و برون

هم 
 گرا درون

تعادل بین 
حرکت در 

 ردخُ سطوح
 کالن و

)مصداق و 
 مفهوم(

خدا گاه 
پنهان و گاه 
 آشکار است

 

     
 شهر بافت انتظام دیاگرام ،(کردستان) سنندج ،(ایتالیا) : رم26و22 تصویر

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

 را هندسی و شناختی موضع های خصیصه کالسیک، : فضای27 تصویر
 بخشد می وحدت

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

 

 
 

چپ از راست به  معابر دمشق در قرون اولیه اسالم بندی استخوان :23 تصویرن. از تصرف مسلمانامیالدی و قبل  7دمشق در اوایل قرن  :20 تصویر
(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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 شهر. باغ5-4
مطرح شرد دو مسرئله    هارواردشهرها که توسط باغ ۀدیا یمبنا

اجتماعات کامرل و   یکه در نظر و «لهضفا نیمدا» یکی ،است

از شرهر و روسرتا    یبر یکو تر رفتنرد  یبدون نقص به شرمار مر  

 «سربز  یدر فضرا  یتک خانوار یها خانه» ۀدیا یگرید د.بودن

دانسرت   ایر اتوپ ایدئالهمان صورتی از  را  ن توان یم است که

 Benevole) اسرت  برروده طررح م نیکترروریکره در فرهنرگ و  

 یحر یتفر یهرا  تیر فعال جادیر به دنبال اغشهبا جنبش (.2006

 براز  یفضراها  نیر ا .برود  یبراز عمروم   یدر فضراها  تأثیرگذار

هرا در   کرارگران کارخانره   یزندگ تیفیک یارتقا یبرا نیچن هم

شرهر  . در طررح باغ (Woolley 2003) بودنرد  شرده  گرفتره نظر 

و  یعبارت است از باال بردن شراخص سرالمت   ،هدب هاروارد

کره قررار داشرته     یهرر سرطح   در یکارگران واقع ۀهم یراحت

 ی غربشهر در شهرسازباغاصلی  ۀاید .(Habibi 2008) باشند

 طیبرا محر   شرتر یارتبراط ب  و داریر پا یها خلق مجتمع منظور به

در  ،طرررح نیررا .مطرررح شررد یالدیمرر 1۱قرررن  دراطررراب 

 ای ایرده  منظور بهو  است یمفهوم معنو ۀدربرگیرند ،انهیخاورم

 .Haghighatbin et al) شرد  طررح م ینیبهشت زم جادیا یبرا

2011). 

 

 شهر صفوی. باغ4-4-1
کره شرهری    شرد  مطررح به این منظرور  الگوی باغشهر صفوی 

هر صفوی ترکیبی از غشساخته شود. در ایران با ایدئالکامل و 

دارای روحری   ذاتراً الگوهای کهن ایرانی و اسرالمی برود کره    

شرده   محسوب می ایدئالشهری  ،به همین دلیلو  ترکیبی بوده

 است.

قسرمت اول   :شرود  یم لیاصفهان از دو بخش تشک خیتار

و اسرت  مسرجد جرامع  ن    وشرهر   میقرد  دانیکه مربوط به م

  ن یهرا  یو همجروار  جهران  نقرش  دانیر م از که دیبخش جد

اول  عبرا   شاهاصفهان در زمان  ۀیطرح اول.  شده است تشکیل

و دو محور عمود بر هرم   یرانیالهام گرفته از باغ او  شد مطرح

و چهاربراغ   رود زاینده ،یشهر ا یدو محور در مق نیبود که ا

 یاصرل  بندی استخوان همدو عنصر عمود بر  نیا که بوده است

 .Haghighatbin et al) دهنرد  یمر  لیشرهر اصرفهان را تشرک   

  در ،باغشرهر اصرفهان   ،دالوالره  ترویپ یها به نوشته بنا(. 2011

 
 

 : نقشۀ شهر اصفهان38تصویر 
Fig. 30: Map of Isfahan (Haghighatbin et al. 2011) 

 

در  ،شهر دهندۀ نظمتقاطع عناصر  وسیلۀ بهاول  عبا  شاهزمان 

شرده کره    یمر  میتقسر  یبه چهرار بخرش اصرل    گیوستیپ نیع

سراکن در اصرفهان را در    یو مرذهب  یمختلف قروم  یها گروه

( Delavale 1969) داده اسررت یمرر یمجررزا جررا یهررا بخررش

 (.۳۵ )تصویر

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

و   ورد درمری مکتب اصفهان الگوی  رمانی خرود را بره اجررا    

دارد.  تلفیقی دقیق و روشن از موجود و مطلوب را عرضه مری 

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

نوایی با  ند و در هماهنگی و همشو می  میخته درهم)راسیونل( 

ریرزی و طراحری فضرایی را      رنامهمفهومی جدید از ب ،یکدیگر

شرهر و بنرا، شهرسرازی و     .(Habibi 2008) دارنرد  عرضه مری 

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

چهرار   کرارگیری  به. هستند  ب، خاک، گیاه، هوا و نظم کیهانی

دهد که چگونه مکترب اصرفهان تلفیرق و     نظم مادی نشان می

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

را در دستور کار زبان طراحری شرهری خرود     نظمی بینظم و 

 .(Habibi 2008) قرار داده است
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 گیری نتیجه
 
نگررش   یمبنرا  برر کره  روح مکران را   ۀیر نظر ،پرژوهش  نیا

و برا   داده قررار  موردبررسیگرفته است،  شکل یشناسداریپد

از دستاوردها و  مندی بهرهراستای در  یگرا تالش بوم یریتفس

در بسرتر  ایرن نظریره   . اسرت  دهکرر  ن  طیمحر  یطراح جینتا

و   گرفتره  از  سریا شرکل   هرایی  بخشاقلیمی اروپا و  فریقا و 

از شهر اسالمی دارد ولی کل نظریه  ای انگارانه سادهمدعیات 

توان در بستر فرهنگ و اقلیم ایرانی تعمریم داد. تبیرین    را می

در احیرای هویرت در    مرؤثر تواند عاملی  کامل این نظریه می

اسالمی باشد و حداقلی از های  سرزمین توسعه درحالمناطق 

شدن  ینیماشو از  کندهویت جغرافیایی و فرهنگی را ایجاد 

 یاسرالم -یرانر یا یشرهرها  تیر شهرها و کمرنگ شردن هو 

هرر   یخرود دارا  ییایجغراف تیدر موقع ،رانی. کشور ابکاهد

 متأسرفانه کره   اسرت  ی و معماریشهرساز یچهار نو  الگو

رو بره   ،اوری جهرانی و فنّر  سازی جهانیبا گسترش مهم  نیا

 احیرای ی و معمراری بررای   شرهر  یطراحر  .رود میانحطاط 

هرای روح مکران در ایرن     تواند از نترایج پرژوهش   هویت می

در مراحرل   تنهرا  ،د. این پرژوهش شو مند بهره خوبی بهحوزه 

هرای جدیردی بررای     توانرد افرق   خود قرار دارد، اما می ۀاولی

هرای اقلیمری و    های شخصیتی از طریق زمینره  مطالعه ویژگی

راهبردهرا و اصرول طراحری     ۀو بره توسرع   بازنمایدرفتاری 

اسرالمی   شهرسرازی محیطی که خود تفسیری از معماری و 

به سازگاری فیزیکی انسان  تنها نه ،د. این امرشومنتهی  ،است

و معنوی انسان  شناختی رواننیازهای  تأمینبا محیط بلکه به 

فرهنگ محیطی کره از   عد الهیات وکند. بُ هم بیشتر کمک می

هرای   هنوز نیاز بره پرژوهش   ،ابعاد محتوایی این نظریه است

تر دارد ولی ابعاد کاربردی و کالبدی  ن بدون شرک   گسترده

هرا و   اقلریم  ۀتروان از طریرق مطالعر    . مری هستند  استفاده قابل

هرای   به اصول طراحی شهری در محریط  ،رفتارهای گوناگون

و روح مکان مطرح در  گوناگون )حداقل سه تیپ شخصیتی

ایرن بررای مرا تنهرا      حرال  درعیناین نظریه( دست پیدا کرد. 

اقلیمرری و  هررای گرررایششرررو  تحقیقرری گسررترده پیرامررون 

بره   تردریج  بهتا بتوانیم  استرفتاری با اصول طراحی مذکور 

متفراوت،   ۀوجود سه جنبر  .یابیم دست تری هویتمعماری با 

یعنی وسعت تاریخی، گستردگی جغرافیرایی و تنرو  قرومی    

هرا برا    ترکیب و  میزش  ن ،و نیز امکانات نامحدود فرهنگی

نوعی وحدت در بسیاری  ۀفرهنگ و تمدن اسالمی، به عرض

. از سوی دیگر، با توجه است شدهها منجر  از مفاهیم بین  ن

هرای   یرده ، اخرتالب زیرادی در میران پد   یادشدهبه سه عامل 

است. مردنیت )شهرسرازی و شهرنشرینی(      مده پیششهری 

هرای   از ویژگری  مترأثر بیشتر  که  ندر بخش کالبدی  ،ویژه به

یکسان در  رافیایی است، دارای ساختی کامالًسرزمینی و جغ

هرای شرهری    هرای متنرو  مسرلمانی نیسرت. سراخت      اقلیت

به  های متفاوت قومی و جغرافیایی، شبیه مسلمانان در اقلیت

هرا    ن ۀروح مشترک هم که  نیکدیگر نخواهد بود، در عین 

های گونراگون   بر مده از مکتب الهی اسالم است که در جلوه

ده اسرت. اثبرات ایرن وحردت در ورای     کرر محیطی ظهرور  

هرای   امری مهم است کره نیراز بره تحقیرق     ،های بومی کثرت

 گنجد. بعدی دارد و در مجال این تحقیق نمی
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در  سازی فرهنگبر نقش و اهمیت  تأکیدشهر اسالمی با  های شاخصو  ها مؤلفهبررسی . 1۳۱۳ .رضایی مقدم رضا علی ،ابوالفضل ،مشکینی

 .۳2-62 پایدار شهر. ایرانی-تحقق الگوی شهرسازی اسالمی

سنجی چهاراصل مسجد  تحقق های شاخصتدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و . 1۳۱4 .اکرم قاسمی ،نژاد مهدی حمزه ،ابوالفضل ،مشکینی

 .معماری اسالمی های پژوهشفصلنامه . اسالمی ایرانی شهردر  گرایی طبیعتمحوری، درونگرایی و 

 .ققنو  پدیدارشناسی.فلسفه علم  .1۳۱6 .محمدحسین ،مالیری

 .۰۱-1۵6 :۰4راهبرد. . کیفی پژوهشهرمنوتیک  پدیدارشناسیفلسفه علم  .1۳8۱ .محمدحسین ،مالیری

 ریزی برنامهجغرافیا و  فصلنامه. بررسی و تحلیل نقش طبیعت در ساختار معماری و شهرسازی اسالمی. 1۳۱4 .سعیدی جعفر ،سعید ،ملکی
  .4۱-2۳(: 2۰)2  زاگر انداز چشمشهری 

 .و دهیاری ها شهرداریتهران: سازمان  .پدیدارشناسی مکان .1۳82 .بمانیان محمدرضا ،هادی ،نژاد محمودی

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

 .42 :۰و4هنرهای زیبا . در متون اسالمی اسالمی شهرصفات . 1۳22 .محمد ،نقی زاده

 .16-۳2 :8 زیباهنرهای  .ن مبانی هنریرابطه معنا و صورت در تبی .1۳2۱ .زاده بهناز امین ،محمد ،نقی زاده

بازشناسی جایگاه روح مکان در طراحی فضای کودکان بر مبنای  رای پدیدار شناختی . 1۳۱۳ .سیچانیمریم قاسمی  ،ریحانه روش، نیک

 .14۰-122انسانی  مدر علو ای رشته میانفصلنامه مطالعات  .نوربرگ شولتز
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