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Abstract 

Religious buildings are important and Affected areas of identity and cultural 

challenges.  The purpose of this study is to identify and find the causes of 

cultural challenges resulting from the phenomenon of urbanization and their 

representation on the architecture of religious buildings in Tehran in the post-

revolutionary period.The method used in this research is qualitative research 

strategy with phenomenological method and hermeneutic approach and non-

random sampling method (individuals) is snowball and the method of 

selecting religious buildings is Targeted.Findings indicate irregular 

migration during the period before and after the Islamic Revolution in Iran, 

and the subsequent formation of an increasing trend of urbanization in the 

form of main themes, such as: cultural heterogeneity, cultural and 

philosophical confrontation, cultural turmoil, pluralism. Cultural and lack 

and cultural reproduction were examined, which caused identity and cultural 
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crises and its representation on the architecture of religious buildings in 

Tehran.The results of the research show that in some religious buildings in 

Tehran in the post-Islamic Revolution period and as a result of these 

challenges, an undesirable and chaotic face and contrary to religious and 

indigenous culture has been shown.  To control the crisis of architectural 

identity and the shift towards sustainable and identity-based architectural 

design in the study area, strategies such as: balance, production-oriented, 

cohesion, place identity, traditionalism, demographic diversity, social 

participation and culture were proposed. 

Keywords: Architectural identity, cultural identity crisis, Phenomenological 

study of religious buildings, Tehran city 
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 چکیده

هدف این است.  های هویتی و فرهنگیتأثیرپذیر از چالشهای مهم و بناهای مذهبی از عرصه

ها حاصل از پدیده شهرنشینی و بازنمود آنفرهنگی  هاییابی چالشو علتپژوهش، شناسایی 

روش مورد استفاده  بر معماری ابنیه مذهبی شهر تهران در دوره پس از انقالب اسالمی است.

با روش پدیدارشناسی و با رویکرد هرمنوتیکی و  ،استراتژی تحقیق کیفی در این پژوهش،

غیراحتمالی روش انتخاب بناهای مذهبی بوده و  برفیگلوله غیرتصادفی )افراد(گیرینمونه روش

ب اسالمی رویه در طول دوره قبل و پس از انقالهای بیها حکایت از مهاجرتیافتهباشد. می

گیری روند افزایشی شهرنشینی می باشد که در قالب مضامین در ایران، و متعاقب آن شکل

فرهنگی، تکثر فرهنگی و  آشفتگیتقابل فرهنگی و فلسفی، اصلی، چون: ناهمگونی فرهنگی، 

های هویتی و فرهنگی فقدان و بازتولید فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت که موجب بروز بحران

 دردهد نتایج تحقیق، نشان میمود آن بر معماری ابنیه مذهبی شهر تهران شده است. و بازن

 ایچهره هااین چالشاسالمی و در اثر بروز  دوره پسا انقالب تهران در مذهبی بناهای از برخی

جهت مهار  .است گذاشته نمایش به هاآن از نامطلوب و آشفته و مغایر با فرهنگ دینی و بومی

در  یتهو یو دارا یدارپا یمعمار یطراح یو چرخش به سمت و سو یمعمار یتبحران هو
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-مکان، سنت یتانسجام، هو یدمحوری،: تعادل، تولیلاز قب ییمحدوده مورد مطالعه راهبردها

 شد. یشنهادپ سازیو فرهنگ یمشارکت اجتماع یتی،تنوع جمع یی،گرا

مطالعه پدیدارشناسانه ابنیه مذهبی، هویت معماری، بحران هویت فرهنگی،  واژگان کلیدی:

 شهر تهران
 17/01/01تاریخ پذیرش:   16/01/01تاریخ بازبینی:   02/10/00تاریخ دریافت: 

 206-165، صص 1401، بهار 43، پیاپی 2، شماره 11فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ، سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله -1

 یاادبااه تقل ،ساااخت یهااایوهموجااود در شاا کمبودهااایبااه  عنایااتبااا  یمعمااار

 کاردتاوان ادعاا یما باه عناوان مثاالاسات.  یافتاه یالمدرن تقل یاز معمار صوری

 ،نااامطلوب داشااته اساات یتااأثیر یاارانا ی حااالکااه باار معمااار یاز جملااه عااوامل

 از انقاالب اساالمی در ایاران، ودر طاول دوره قبال و پاس  رویاهبای هاایمهاجرت

و  مشاکالت از انباوهی کاه موجاب باروز شاهری اسات جمیعات رشاد آن متعاقاب

و  ارکااان فرهنگاای کشااور تمااامی و اساات هااا در حااوزه فرهنگاای شاادهچااالش

 اسااالمی جامعااه (97  ص. 1394)حبیباای   اساات. برگرفتااه در را آن عملکاارد

اسااطه حرکاات در راسااتای مدرنیتااه و حاااکم شاادن شاارای  گااذار باار وایااران بااه

 چااالشپااذیری و حاال کشاور دسااتخوش اخااتالبت قاباال تااوجهی در روناد جامعااه

 62تایی از سااشهرنشااینی و کاااهش جمعیاات رو تسااریر روناادهویاات اساات و 

باعا  مشاکالت فرهنگاای، ، 1370درصاد در ساال  43باه  1345درصاد، در ساال 

بااه هرحااال، حرکاات بااه ساامت جامعااه  .شااده اساات فراواناایاجتماااعی و عمراناای 

مسااهله را بااه همااراه داشااته اساات: اول، افاازایش  شااهری و توسااعه شهرنشااینی، دو

ی دوم در ایااران هااا. مسااهله، گسااترش سااریر برخاای از آنتعااداد شااهرها و دوم

)زارع شاااه آبااادی   تااری دارد.وساایرحااادتر و تبعااات ناشاای از آن نیااز دامنااه 

گ ازجملااه پایتخاات و هااای شااتابان بااه شااهرهای باازرمهاااجرت (39  ص. 1375

از نظااام  متااأثرشهرنشاینی همگااام بااا تغییاارات اساساای در ساابی زناادگی شااهری 
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شهرنشااینی در  متعاادد مشااکالتهااای جدیااد باعاا  بااروز داری و فناااوریساارمایه

ویاژه اجتمااعی شاهرها شاده ی و باهمحیطای، کالبادتمامی ابعاد اقتصادی، زیسات

 هام کارده اسات و منجار باه از متاأثرشاهری را  محاالتنظاام  تحوبتاست. این 

نگااین  &)رضااایی  .تسااو ساابی زناادگی شااده ا تعااامالتپاشاایدگی و گسساات 

آثااار و پیاماادهایی  ،(شهرنشااینی)پدیااده همچنااین ایاان  (70  ص. 1394ناااجی  

مای وارد مهاجرپاذیر و مهاجرفرسات منطقاه فرهنگای و اجتمااعی سااختار در را

و تکثار اشااعه فردگرایای، ، نشاینیگیاری حاشایهشاکلموجاب  توانادمای و کناد

فقاادان تولیااد و بازتولیااد فرهنگاای،  و فرهنگاای ، ناهنجاااریگشااتی فرهنگاایگاام

 مخاارب اثاارات داشااته و یااا و... تعااادلگساایختگی و عاادم،گراییتوسااعه مصاارف

 بگاذارد. جاا مختلا  فرهنگای، از جملاه معمااری باه بخاش هاای در نیز را دیگری

 ایاران پاس از انقاالب اساالمی معاصار معمااری وضاعیت از مختلفای تعابیر امروزه

 جااویوجساات و شاادهیاااد مسااا ل در کنکاااش بااا پااژوهش ایااندر . شااودماای نقاال

 فرهنگاایهویاات  هااایپیاماادها و چااالش بااه ،شهرنشااینیمعماااری و  مباحاا 

 معماااری بناهااای مااذهبی هااا دردر ایاان پدیااده و بااازنمود ایاان م لفااه موجااود

 .شودمی طراحی شده در دوره پسا انقالب اسالمی در شهر تهران پرداخته

 اهداف و سؤاالت پژوهش -2

یااابی چااالش هویاات فرهنگاای در و علااتهاادف ایاان پااژوهش، شناسااایی 

اساات. در  از انقااالب اسااالمیمعماااری ابنیااه مااذهبی شااهر تهااران در دوره پااس 

 تنظیم شده است: ت زیرابس مطالعه حاضر  در همین راستا

 اصلی: سؤال

معماااری ابنیااه مااذهبی شااهر هااای هویاات فرهنگاای در کاادام عواماال و چااالش

 اند؟گذاشته تأثیر تهران در دوره پس از انقالب اسالمی

 فرعی: سؤال

 یااتبحااران هو یو فرعاا یاصاال ینمضااام یدارشااناختیپد یرمعنااا و تفساا

 شهر تهران کدامند؟  یمذهب ینهدر اب یمعمار یگفرهن

 



     171 رانیدر ا ینیبر روند شهرنش دیبا تأک یشهر تهران بعد از انقالب اسالم یمذهب هیابن یدر معمار یفرهنگ تیبحران هو دارشناسانهیمطالعه پد 

 پیشینه پژوهش -3

باه بررساای هویاات  (1389)عااارف   انجااام یافتااه در داخال کشااوردر مطالعاات 

معماااری ملاای از دیاادگاه بااه مطالعااه  (1388)پرویاازی   اسااالمی پرداختااه اساات.

معماااری بااه هویاات فرهنگاای پرداختااه اساات. در ایاان مطالعااه آمااده اساات کااه 

گااذارترین هنرهااا در جهاات تأثیرعنااوان زمینااه اتفااای زناادگی بشاار یکاای از 

نمایاناادن فرهنااگ عامااه و الگوهااای ساااختاری آن در هاار دوره اساات و ایاان اماار 

، تفکاار و ناخودآگاااه باعاا  بازتااابش کلیتاای قاباال بررساای و قضاااوت از فرهنااگ

بااه بررساای هویاات  (1388دیگااران   &)کالنتااری  .ملاای، در معماااری شااده اساات

بااه مطالعااه  (1387)تقاای زاده   دیناای و جوانااان در شااهر شاایراز پرداختااه اساات.

اساات. در ایاان  ارتبااام معماااری ایااران، هویاات و ساانت بااا مدرنیساام پرداختااه

مطالعااه آمااده اساات کااه تأماال در مفاااهیم مااذکور بیااانگر خلاا  برخاای مباحاا  و 

هااای ناکارآماادی اساات کااه همااواره ناشاای از مسااتور بااودن و یااا گزیناایمعااادل

داشااته شاادن مبااانی نظااری آثااار معماااری و شهرسااازی باارای جامعااه مسااتور نگااه

بااه بررساای رویکردهااای نااوین در  (1387اصاال  رزاقاای  &)فیضاای  .بااوده اساات

بااه ایاان  (1385آیرملااو   &)مااوثقی  معماااری و طراحاای شااهری پرداختااه اساات.

تاوان اند کاه در سلساله مباحا  فرهنگای و اجتمااعی کمتار ماوردی مایپرداخته

بااه بررساای  (1383)رضااازاده   .یافاات کااه کلیاادواته هویاات در آن یافاات نشااود

)میرمقتاادایی   .نقااش معماااری در تااداعی معااانی و انتقااال مفاااهیم پرداختااه اساات

باااه معرفااای معیارهاااای شاااناخت و ارزیاااابی هویااات کالبااادی شاااهرها  (1383

 پرداخته است. 

در (mahghoub, 2007) نیاااز درمطالعاااات انجاااام یافتاااه در خاااار  کشاااور

میااان بااروز هویاات فرهنگاای و معماااری در کشااور ای بااه بررساای رابطااه مطالعااه

معماااری را بااه عنااوان هویاات (crisprantono, 2006) کویاات پرداختااه اساات.

هااای فرهنااگکنااد. در ایاان مطالعااه بااه قاباال مشاااهده بااودن فرهنگاای طاار  ماای

 ,gospodini) باومی و قادیمی در بسایاری ناواحی انادونزی پرداختاه شاده اسات.

شناساای شناساای و وضااعیت شااکلی بنااا، بااه بررساای ریخااتدرباااره ریخاات (2004

 (lim, 2004) .شااهری و هویاات مکااانی در شااهرهای قاااره اروپااا پرداختااه اساات

 رابطااه هناار معماااری و هویاات را در ساانگاپور مااورد بررساای قاارار داده اساات.

(delanti & paul, 2002)ای بااه بررساای رابطااه هویاات اروپااایی و نیااز در مطالعااه

ور کلاای بااه یاای در ایاان پااژوهش معماااری بااه طاا انااد.معماااری ایاان قاااره پراختااه
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گفتمااان مهاام باارای نشااان دادن عبااارات جدیاادی از هویاات فراملاای تباادیل شااده 

بحاران هویات فرهنگای در معمااری ابنیاه ماذهبی شاهر تهاران در مورد  امااست. 

کاه موضاوع اصالی پاژوهش حاضار  بعد از انقالب اسالمی با تأکیاد بار شهرنشاینی

بررساای ماادون و علماای هااا بساایار انااد  بااوده و هساات، مطالعااات و پااژوهش

 تاکنون صورت نگرفته است.

 تعاریف مفهومی و مبانی نظری -4

 هویت فرهنگی و بحران در آن -4-1

-مای شاکل جامعاه در دیگار افاراد باا ارتباام هماواره در کاه است امری هویت

 از گروهای باا هااشناساایی شاباهت هویات، بنیاان انادگفتاه کاه طاوری باه گیرد؛

 فرهنگای هویات (woodwark, 2004) اسات. دیگاران باا تفااوت احساا  و افاراد

 مایالدی 1950 ساال حادود باار اولاین بارای کاه اسات جدیاد نسابتاً مفهاومی

 شاناخت بارای آمریکاا، در« شناسای اجتمااعیروان»پژوهشای  هاایگاروه توسا 

مریکااایی آدر جامعااه « مهاااجران»شاادن  مسااتحیل و ورود بااا ماارتب  مسااا ل

 چهاارچوب یافات. بیشاتری گساترش اجتمااعی علاوم در آن از پاس و شاد مطار 

 بناا« هاای ماایدیگرانبنادی ویژگایطبقاه»از  ایشایوه پایاه بار فرهنگای، هویات

 بار کاه اسات اجتمااعی هویات از بخشای فرهنگای، هویات عباارتی، به شده است؛

 در بایاد معماوبً را آن هاایزمیناه کاه تماایزی دارد؛ قارار« تماایز فرهنگای»پایاه 

 یاا ملتای قاوم هار تااریخی حافظاه و باورهاا هاا،ارزش رساوم، و آداب هاا،سانت

  (219  ص. 1396)محسنی   کرد. جستجو
کاه تفکار مادرن در  ایمتعلاق باه جامعاه اسات بحثای یت نیز اساساًهوبحران 

در چاون و  مادرنپسات عناوانداشات کاه باا  ییآمادهایو سپس پ بوجود آمد آن

 یااا یشخصاا یااتبحااران بااه هو یااننااام گرفاات. ا یاات، بحااران هویفلسااف هاااییچرا

-روان منظارگاردد کاه از یزماان و مکاان بار ماابعااد در « خاویش» یگاههمان جا

درهام  )یعنای بعادیماورد  اسات.یقای بحا  عم یاربسا یشناختو جامعه یشناخت

-یما یاداباه ماورد اول ارتباام پ ی، تاا حادود(باا تشاخ  یتهو یمعنا یختگیآم

و گسسااتن در باارون و درون  یوسااتنفاارد در پ یگشااتگگاام باادین ترتیاابکنااد. 

-یبا یباه عباارت یاا یاتهویگاذرد او را بایما یراماونشخود نسبت باه آنچاه در پ

 (78  ص. 1387)ایمانی   .کندیتشخ  م
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 های آنو چالشینی  روند شهرنش -4-2

و آثااار گسااترده جمعیتاای و اجتماااعی و تااداوم ساایل اسااالمی  انقااالبپااس از 

، رشااد )کااه قباال از وقااوع انقااالب اسااالمی آغاااز شااده بااود( هااامهاااجرت

در  خصااوصبااه) جدیااد درآماادی اقشااارگیااری گساایخته شااهری، بااا شااکلافسار

 هااوربااروز و  ای باارای ، شااهرها را بااه عرصااهتحمیلاای( هااای پااس از جنااگسااال

هویاات باادل باایهااای محتااوا و متظاهرانااه معماااری موردپسااند گااروهالگوهااای باای

هاای یکساان شاهری و روساتایی، بادون توجاه باه از طرف دیگر تهیاه طار  .کرد

هااای ساارزمینی و عملکااردی متفاااوت شااهرها و پیشااینه و ساااختارها و ویژگاای

تقریباااً تمااام میااراگ فرهنگاای شااهر و روستاسااازی و مجموعااه  ،روسااتاهای کشااور

ای، جنگلاای، ارزشاامندی از انااواع معماااری ساااختمانی و شااهری کااویری، کوهپایااه

 .ساحلی و نظاایر آن را باه انباوه یکساان و فاقاد ارزش شاهر و روساتاها بادل کارد

هااای همسااان مهاااجرت گسااترده روسااتا یان بااه شااهرها از طریااق تهیااه طاار 

یابناده مواجاه  روستایی، هویات شاهری و شاهروندی را باا بحاران شادتشهری و 

)معظماای   .نمااوده کااه در حااال حاضاار بااه معضاالی اساساای باادل شااده اساات

 (52  ص. 1394
بعااد از  ویژه در شااهر تهاارانو بااه ایااران در مهاااجرت و رونااد شهرنشااینی

تحات  طارف یای از شاده اسات. هویات نادهفزایبحاران  باه منجار انقالب اساالمی

هااای عمیقاای را در ایاان دوره پذیرفتااه گرایی اساات کااه دگرگااونیتجاادد ثیرأتاا

کااه در  باشاادماای اساات. در وهلااه دوم منبعاا  از مهاااجرت هااای داخلاای وخااارجی

، طاای مضااامینی یااراندر ا ینیشهرنشاا یتیو هااو یفرهنگاا هااایچااالشبخااش 

 فرهنگاای، هویاات)اصاالی و فرعاای( بااه ایاان مهاام پرداختااه شااده اساات.همچنین 

 نمایانادن و حفا  باا کننادمای ساعی مردماان کاه اسات پنهانی آشکار و نمادهای

و باتوجاه باه اینکاه در هویات فرهنگای  بازشناساند جوامار ساایر از را خاود آنهاا

هااای میااراگ مااادی محسااوب ایرانیااان، بناها)بااه ویااژه بناهااای مااذهبی(جزو م لفااه

شوند، فلاذا بخاش مطالعاات ماوردی در پاژوهش حاضار بناهاای ماذهبی ماورد می

کاه معمااری بناهاای  رسایدیم ایان نتیجاه باه هاابررسای به توجه باباشد. بح  می

هااای هویاات فرهنگاای و رونااد شهرنشااینی هااا و بحااراناز چااالش متااأثرمااذهبی 

 باشد.می

 روش پژوهش -5
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سی رویکرد با و بوده کیفی نوع از پژوهش این شنا ست شده انجام پدیدار  در .ا

 کشاا  متعددی افراد دیدگاه از مفهوم یا پدیده یی معنی پدیدارشااناساای، مطالعه

 هدف (creswell, 2007, p. 58) .اندکرده تجربه را پدیده یا مفهوم آن که شااودمی

 در که آنگونه هاساات،پدیده شااناسااایی و صااری  توصاای  پدیدارشااناساای، پژوهش

 واقر در (vanderstop, 2009, p. 50) .شوندمی ادرا  افراد سوی از خاص موقعیتی

سی شنا ضی  هم پدیدار ست ذهن تو ضی  هم و ا سیر و تو ضوع و محتوا تف  .ذهن مو

(Erabi & Boodlaei, 2012, p. 32) گفتگوهااای طریق از محقق پژوهش، این در 

 آنها زنده تجربیات به تا شااود وارد کنندگانشاارکت دنیای به کندمی تالش عمیق

یدا کامل دساااترسااای عه این در (shahavi & et al, 2015, p. 3) .کند پ  از مطال

سی شنا ش  برای (تأویلی)  Hermeneuticپدیدار چالش هویت فرهنگی در  دبیل ک

ستفاده ابنیه مذهبی تهران  مندنظام رویکردی هرمنوتیی پدیدارشناسی .است شده ا

 یی با نظر مورد پدیده دهدمی اجازه و کرده ارا ه پدیده یی تفساایر و مطالعه برای

سیری، دید ستی هایتجربه از تریعمیق در  به تف ست زی  ,habibi & et al) .یابد د

2015, p. 44) هااای اساااااتیااد معماااری دانشاااگاااه پژوهش، این هاادف جااامعااه

وتحقیقات، آزاد وصااانعت، علومعلم شاااهرتهران)دانشاااگاه تهران، شاااهیدبهشاااتی،

 گیرینمونه روش اسااا  بر که بودند 1399 -1400 تحصاایلیسااال در مرکز(تهران

صادفی  صورت این به گیرینمونه یندآفر شدند؛ انتخاب( ایزنجیره) برفیگلوله غیرت

 پژوهش، زمینه به مساال  اساااتید از نفر چند همراهی و کمی با ابتدا محقق که بود

استاد معماری که ) داشتند را نمونه عنوان به شدنانتخاب معیارهای که نمونه نفر چند

ابنیه مذهبی در شااهر تهران را داشااته و بیشااترین بار تجربه فضااایی در حداقل یی

شندشناخت را از نمونه شته با آن از ادامه در و کرده انتخاب (های موردیِ منتخب دا

 را تحقیق به ورود هایمال  که شااناسااندمی را دیگری اساااتید اگر که خواساات ها

شته  .نمایند معرفی مطالعه در شرکت برای هستند، زمینه این در تجربیاتی دارای و دا

ساتید(هانمونه انتخاب یندآفر شباع به که زمانی تا )ا سیدند، ا شباع .کرد پیدا ادامه ر  ا

 ادامه با اینکه از اسااات عبارت و بوده نمونه حجم کفایت مال  کیفی، تحقیق در

 مفهومی کد و باشد قبلی هایداده تکرار شده، آوریجمر هایداده ها،داده آوریجمر

 این در هاداده (adib haj bagheri & et al, 2018, p. 27) .نگردد حاصاال جدیدی

شباع به نفر 12 با پژوهش سید ا صاحبه دیگر نفر 3 با اطمینان، برای که ر  عمل به م
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شباع به گیرینمونه نفر، 15 با نهایت در و آمد سید ا صات که ر شخ  جدول در آنها م

 .است آمده (2)

 ابزار پژوهش -5-1

 باه شاد؛ اساتفاده سااختاریافته نیماه مصااحبه از هااداده آوریجمار منظور به

 تسا اب شاده، داده جاواب باه بساته و مطار  کلای سا ال چناد کاه صاورت ایان

پاذیری تأثیر: دبیال از بودناد عباارت کلای تسا اب .شاد پرسایده دیگری اکتشافی

کدامنااد؟ گسااتره، میاازان و حااد  معماااری ابنیااه مااذهبی از رونااد شهرنشااینی

اثرگااذاری شهرنشااینی باار معماااری ایاان بناهااا چقاادر بااوده اساات؟ پیاماادهای 

 ماادتاری باار معماااری بناهااای مااذهبی کدامنااد؟ ذفرهنگاای و هااویتی ایاان اثرگاا

 جلساه یای کننادهشارکت هار بارای کاه بود دقیقه 70 تا 45 بین هامصاحبه زمان

 ضاب  ناوار روی هاامصااحبه کننادگان،شارکت اجاازه باا .آماد عمال باه مصااحبه

 ماورد و پیااده هاامصااحبه ماتن مکارر، دادن گاوش و مصااحبه اتمام از پس و شده

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 ارا اه کننادگان شارکت باه حاصاله نتاایج پاژوهش، باودن معتبار تأییاد بارای

 خاود شاده بیاان تجربیاات باا پاژوهش نتاایج همااهنگی و صحت بر آنها همه و شد

 شاروع از قبال شاده اعماال اخالقای مالحظاات از کننادگانشارکت .داشتند تأکید

 ،آن در حضاور اداماه و پاژوهش در شارکت باودن آزاداناه :جملاه از مصااحبه،

 رضاایت ،پاژوهش از مرحلاه هار در انصاراف اعاالم حاق ،مصااحبه حاین پاذیرایی

 . شدند آگاه کنندگانشرکت ماندن ناشنا  و محرمانه از اطمینان و آگاهانه

  ایمرحلااه 9 روش از هاااداده تحلیاال و تجزیااه باارای اینکااه نهایاات در

Colaizzi.اسااتفاده شااد (adib haj bagheri & et al, 2018, p. 74) باادین 

 :شد انجام زیر صورت به هاداده تحلیل و تجزیه فرایند ترتیب

 بارای مرحلاه ایان در :محقاق توسا  نظار ماورد پدیاده توصای  .1

 و تحقیاق ساوگیری بادون شاروع محقاق، ذهنیاات باا آشانایی

 محقاق ذهنای هاایبرداشات طرفاناه،بای صاورت باه پدیده توصی 

 .درآمد نگارش به پدیده درباره

مشاارکت مرحلاه ایان در :کننادگانشارکت هاایتوصای  آوریجمر .2

ابنیااه مااذهبی  هااایچااالش از غناای تجربااه دارای کاه کننادگانی

 .شدند انتخاب کنند، ارا ه خوبی به را آن توانستندمی وبودند 
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 بارای محقاق مرحلاه ایان در :کننادگانشارکت هاایتوصی  قرا ت .3

هااای هااویتی در بناهااای چااالش از کلاای در  یاای بااه رساایدن

 باا را آنهاا هاایتوصای  کننادگان،مشاارکت تجاارب و ماذهبی

 .کرد پیاده کاغذ روی بر صوتی، فایل از باره چندین شنیدن

 منظاور باه محقاق مرحلاه ایان در :اصالی عباارات اساتخرا  .4

 و کشایده خا  کلیادی جماالت و کلماات زیار هاا،داده کدگاذاری

 توصایفی هاایعناوان یاا برچسا  ماتن مهام و اساسای قطعاات به

 .داد

 قطعاات و جماالت کلماات، :اصالی عباارات معناای کاردن پیادا .5

 مرحلاه ایان در بودناد، شاده مشاخ  قبال مرحلاه در کاه اساسای

 تادریج باه تاا شادند بنادیدساته و شاده نوشته جدید هایمحل در

 .دهند نشان را خود ها،دسته این در نهفته معانی

 هااتام و هااخوشاه قالاب در معاانی کاردن فرمولاه و دهایساازمان .6

 ایجااد قبلای مرحلاه در کاه را هااییدساته محقاق :(هاامضامون)

 داده قارار جدیاد هاایدساته قالاب در و مقایساه هام با مرتباً شده،

 کاه داد انتزاعای عناوان یاا برچسا  یای تام، یاا دساته هار باه و

 سااختار بناابراین .باود دساته آن در نهفتاه اساسای مفهاوم گویاای

 .داد نشان را خود پدیده اساسی

 هاادساته از کادام هار از مرحلاه ایان در :جاامر توصی  یی نوشتن .7

 .شد نوشته جامر توصی  یی هاتم و

 مفهاوم شادن تارروشان بارای :پدیاده اساسای ساختار کردن فرموله .8

 ،مضاامین ارتباام جادولی، قالاب در پدیاده، اساسای سااختار یاا

 (3.)جدول شد داده نشان آنها زیرمجموعه فرعی و اصلی

 یاا اصاال  و محقاق و کننادگانشارکت هاایتوصای  مقایساه .9

شارکت باه را هاایافتاه محقاق مرحلاه ایان در :بزم ماوارد افازودن

 باا را محقاق هااییافتاه ساازگاری نیاز هااآن و برگرداناد کننادگان

 .کردند تأیید خود تجارب

 انتخاب مطالعات موردی)بناهای مذهبی تهران(روش  -5-2
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دیگااران   &)رنجباار  هدفمنااد(گیااری غیراحتمالی)(: روش نمونااه1)جاادول 

  (245  ص. 1391
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 به کفایت(
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-)انتخاب نمونه

ها در جهت به 

وجود آوردن 

 یی نظریه(

 تعمیم امکان پذیری: یعنی.انتقال1

 مشابه جوامر سایر به نتایج

 گرا. نوع تعمیم: طبیعت2

 کاربرد: بیشتر در مطالعات کیفی. 3

 . هدف: در  عمیق از پدیده4
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 (: موقعیت ابنیه مذهبی مورد مطالعه در شهر تهران1شکل )

 
 پژوهش در کنندگانمشارکت کلی (: مشخصات2جدول )

کد فرد
 

وضعیت 

 شغلی
 محل کار

مذهبی  ابنیه شاخ 

 در تهران 

گستره 

 پذیریتأثیر

میزان و حد 

 پذیریتأثیر

1 
استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

 تهران
 خیلی زیاد و تر یناتفرم  حرم امام خمینی)ره(

2 
استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

 تهران
 خیلی زیاد فرم و عملکرد مسجد امام رضا)ع(

3 
استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

 تهران

مسجد حضرت 

 ولیعصر)عج(
 خیلی زیاد فرم و محتوا

4 
استاد 

 دانشگاه

 دانشگاه 

و  علم

 صنعت

 حرم امام خمینی)ره(
تز ینات و 

 عملکرد
 زیاد

5 
استاد 

 دانشگاه

 دانشگاه 

و  علم

 صنعت

 زیاد فرم مصلی امام خمینی)ره(

6 
استاد 

 دانشگاه

 دانشگاه 

و علم 

 صنعت

مسجد جامر شهر  

 غرب
 زیاد فرم و عملکرد

7 
استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

شهیدبهشت

 ی

 خیلی زیاد فرم و عملکرد مسجد امام رضا)ع(

8 
استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

شهیدبهشت

 ی

 زیاد فرم و محتوا مصلی امام خمینی)ره(

9 
استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

شهیدبهشت

 ی

مسجد حضرت 

 ابراهیم)ع(
 زیاد فرم

1

0 

استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

علوم و 

 تحقیقات

 زیاد تز ینات حرم امام خمینی)ره(

1

1 

استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

علوم و 

 تحقیقات

مسجد حضرت 

 ولیعصر)عج(
 خیلی زیاد فرم و عملکرد
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1

2 

استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

علوم و 

 تحقیقات

مسجد قد  سعادت 

 آباد
 زیاد فرم

1

3 

استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

 مرکزتهران 

مسجد قد  سعادت 

 آباد
 خیلی زیاد فرم

1

4 

استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

 تهران مرکز

مسجد جامر شهر  

 غرب
 زیاد فرم و عملکرد

1

5 

استاد 

 دانشگاه

دانشگاه 

 تهران مرکز

مسجد حضرت 

 ابراهیم)ع(
 زیاد فرم و محتوا

 های پژوهشیافته -6
اسات  یانداده شاود ا یبادان پاسار روشان یساتیپژوهش کاه با ینس ال اول ا

معمااری ابنیاه ماذهبی شاهر هاای هویات فرهنگای در کادام عوامال و چاالشکه 

 ایاان بااه پاساار در انااد؟گذاشااته تااأثیر تهااران در دوره پااس از انقااالب اسااالمی

پااژوهش و قالااب  هااایداده یاالو تحل یرتفساا ی ،حاصاال از توصاا یجساا ال، نتااا

تقلیااد  فرعاای همچااون:مضااامین  یاز اثرگااذار یااتبدساات آمااده، حکا مضاامون

-انگیاازی، شااخ ، تناااقو و تضاااد، ابهااامتعااادلعاادمنگااری، غیرمنطقاای، سااطحی

گرایاای، گساایختگی، تجماال و هااا، آشاافتگی، انفعااال، نساابیگرایاای، تزلاازل ارزش

تهاران اساتخرا  و نتیجاه گرفتاه شاد  ماذهبی بناهاای از برخای گرایای درمصارف

  .دارد جودو هویت، انفعال و بحران نوعی این دوره که در

 یاصاال ینمضاام یدارشاناختیپد یرمعناا و تفسا ینکاهبار ا یسا ال دوم مبنا در

شاهر تهاران کدامناد؟  یماذهب یناهدر اب یمعماار یفرهنگا یاتبحاران هو یو فرع

 هاااییاادگاهاز جانااب د شهرنشااینی ینکااهساا ال، بااا توجااه ا یااندر پاساار بااه ا

 یانماورد توجاه قارار گرفتاه اسات بار ا یاسایو س یساتمیس ی،اجتمااع ی،اقتصاد

 مطار  پدیاده شهرنشاینی یاینتب یبارا ینظار هاایاز مادل یاسا  انواع مختلفا

از  یاایدرباااره آن مطاار  شااده اساات کااه هاار  یگوناااگون یاااتنظر و آرا و اناادشااده

-از مهااجرت یاتحکا هاایافتاهاناد. پرداختاه ایان پدیادهاز  یخاص یقآنها به مصاد

و متعاقااب  یاران،در ا اساالمی انقاالب از پاس و قبال دوره طاول در رویاهبای هاای

 ینباشااد کااه در قالااب مضااام یماا ینیشهرنشاا یشاایرونااد افزا گیااریآن شااکل

-تشااتت و گاام ی،و فلسااف یتقاباال فرهنگاا ی،فرهنگاا یچااون: ناااهمگون ی،اصاال

 یمااورد بررساا یفرهنگاا یاادو فقاادان و بازتول یتکثاار فرهنگاا ی،فرهنگاا گشااتگی
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و بااازنمود آن باار  یو فرهنگاا یتیهااو هااایبحاارانقاارار گرفاات کااه موجااب بااروز 

 .شهر تهران شده است یمذهب یهابن یمعمار

همچنااین از اطالعااات میاادانی بااه منظااور دسااتیابی بااه هاادف اصاالی تحقیااق 

گیااری شااده اساات. ابتاادا بااا رجااوع بااه متااون تخصصاای و علماای و کنکاااش بهااره

راحای پرسشانامه هاای مارتب  باا آن، اقادام باه طم لفاهسوابق تحقیق متغیرهاا و 

اسااتید  باا یافتاه انجاام هاایمصااحبه از اولیاه مضامون 45گردیاد. همچناین 

شاهر  یماذهب یدر بناهاا یفرهنگا یاتهو هاایعلال چاالش خصاوص در معمااری

 5 در مشاابه، و مشاتر  هاایمضامون ادغاام از پاس کاه آماد دسات تهاران باه

 (3) شاماره جادول در کاه شاده خالصاه فرعای مضامون 13 و اصالی مضامون

 کادام هار ماورد در کننادگان شارکت ا هاارات نموناه اداماه، در و شده بندیدسته

 .گیرندمی قرار بررسی مورد هامضمون از
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 تهران یمذهب ابنیهدر  یفرهنگ یتچالش هو دالیلاصلی و فرعی استخراج شده از  ینمضام(: 3جدول )

مقوله 

 هسته
 مضامین فرعی مضامین اصلی

 

 توضیحات

ل 
دبی

ی شهر تهران
ی مذهب

ی در بناها
ت فرهنگ

ش هوی
چال

 

 ناهمگونی فرهنگی
 گسیختگی

 آهنگی فضاهای عملکردیعدم هم

 فقدان منطق هندسی در تز ینات

 فقدان محور و مرکزیت در بنا عدم تعادل

 تقابل فرهنگی و فلسفی
 الگوگیری از مفاهیم فلسفی فولدینگ در فرم ابهام انگیزی

 آمیزفرم دارای مفهوم دوپهلو و شر  هاارزشتزلزل 

گشتگی تشتت و گم

 فرهنگی

 آشفتگی

 نفی سلسله مراتب عمودی در فرم

 الگوگیری از فلسفه پست مدرن در فرم

 عدم توجه به زمینه در فرم

 نادیده انگاشتن رو  مکان

 نگری رو  حاکم بر بنابرون گراییشخ 

 تناقوتضاد و 
 زیستی با فرم حاکمسیره ساده

 سیر از کثرت به وحدت و تناقو با فرم

 تکثر فرهنگی
 هابخشی به فرم و ناپایداردانستن ارزشاصالت گرایینسبی

 توجهی به ورودی بنابی انفعال

فقدان تولید و بازتولید 

 فرهنگی

 گراییمصرف
 دیدگاه سمبلیی به عظیم و تجملی ساختن

 ارزش در فرمعرضه عناصر آشنا و کم

 زری و بری فضاهای داخلی تجمل

 تقلید غیرمنطقی
 حذف سلسله مراتب در عملکرد

 تقلید عین به عین از فرم کعبه

 نگریسطحی

 پیکری به جای عظمتجایگزینی صفت غول

 تقلید از عناصر بدون توجه به عملکرد

 طر  های نامتعارف بندی وترکیب
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 چالش هویت فرهنگی در ابنیه مذهبی شهر تهران دالیل مفهومیِ مدل(: 2شکل )

 

  

ی تهران
ی مذهب

ی در بناها
ت فرهنگ

ش هوی
ل چال

دالی
 

-تشتت و گم

 گشتگی فرهنگی

تقابل فرهنگی 
 و فلسفی

ناهمگونی 

 فرهنگی

 تکثر فرهنگی

تضاد و 
 تناقو

 گراییشخ 

 آشفتگی

تزلزل 
 هاارزش

 ابهام انگیزی
 

 عدم تعادل

 گسیختگی

 تجمل

 گراییمصرف

 انفعال

 گرایینسبی

فقدان تولید و 
 بازتولید فرهنگی

 زیستی با فرم حاکمسیره ساده

 نگری رو  حاکم بر بنابرون

 نادیده انگاشتن رو  مکان

 عدم توجه به زمینه در فرم

الگوگیری از فلسفه پست مدرن 
 در فرم

 نفی سلسله مراتب عمودی در فرم

-فرم دارای مفهوم دوپهلو و شر 

 آمیز

 زری و بری فضاهای داخلی

ارزش در عرضه عناصر آشنا و کم
 فرم

 دیدگاه سمبلیی به عظیم ساختن

 توجهی به ورودی بنابی

 یناپایدار، بخشی به فرماصالت
 هاارزش

 کثرت به وحدت و تناقو با فرماز

 حذف سلسله مراتب در عملکرد

فولدینگ در  هالگوگیری از فلسف
 فرم

 فقدان محور و مرکزیت در بنا

 فقدان منطق هندسی در تز ینات

 آهنگی فضاهای عملکردیعدم هم

تقلید از عناصر بدون توجه به 
 عملکرد

 پیکری جایگزینی صفت غول

 کعبهتقلید عین به عین از فرم 

 بندی و طر  های نامتعارفترکیب

 نگریسطحی

تقلید 

 غیرمنطقی
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 رهنگی و هویتی شهرنشینی در ایرانهای فچالش -6-1

 ای اساات کااه در ذیاال مااورد بررساایشهرنشااینی دارای تبعااات فرهنگاای      

 گیرد:قرار می

 (: ناهمگونی فرهنگی 1مضمون اصلی)

 اساتان فرهنگای هاایبیاه شاهری، مانادگاریهاای روساتامهااجرتدر       

مقصاد  در گونااگون هاایفرهناگخارده گیاریشاکل باه منجار مهااجرین بار مبدأ

 و هویات فرهنگای افتاادن خطار باه آن نتیجاه کاه شاودمای مهاجرپاذیر( )منطقه

 و همگاونی فرهنگای شادنطلبیاده چاالش باه اسات. مقصاد شاهر معناوی انسجام

رفتارهاای  احتارام، ماورد هنجارهاای و مسال  فرهناگ باا هاافرهناگخرده تعارض

ساکنی و مهااجر هاایگاروه فرهناگخارده بار تکیاه باا و زده دامن را هنجارگریزانه

 برقارار باومی فرهناگ باا را ایساازنده کمتار تعامال مساتقل، محاالت گزیادن در

 (30  ص. 1388)معین آبادی   شوند.می باع  را چندگانگی فرهنگی و کرده

 (: تقابل فرهنگی و فلسفی 2مضمون اصلی)

موجب بااه 1359در سااال  هاتعطیلاای دانشااگاهو انقااالب اسااالمی وقااوع       

زیااادی از خاارو  تعااداد و ریزی قبلاای در مهاااجرت باادون برنامااه ،انقااالب فرهنگاای

مااوازات  امااا بااه. ثر بااوده اساات ماا متخصصااین و وابسااتگان بااه رتیاام پهلااوی

 و فرهناگ علمای از جملاه معمااران کاه باامهااجرت آناان، بسایاری از نخبگاان 

کاه هماین  گشاتندباه کشاور بازمی مختل  در غارب آشانا شاده بودناد هایتمدن

هااای مهاااجرت بازگشااتی، باعاا  انتقااال نااوآوری اعاام از بااه کااارگیری سیسااتم

ساااختمانی و تفکاار پیرامااون ساااخت مصااال  و فرآینااد تکنولااوتی ساااخت از 

شادند کاه هماین امار باعا  و مباانی غربای باه ایاران مای طریق انتقاال فرهناگ

 گشت.های دینی و ملی میتزلزل ارزش

 گشتی فرهنگیگمتشتت و  (:3مضمون اصلی)

 توساعه کمتار کشاورهای شاهرهای در عمومااً کاه هااییپدیاده از دیگار      

کاالن باه مهااجرت کشاورها ایان در .اسات نشاینیحاشایه شاودمای دیاده یافتاه

 هاایشایوه نارساایی دلیال باه عمومااً مهااجرین و گیاردمی انجام سرعت به شهرها

 باه آن پاایین باازده و (کوچای شاهرهای یاا روساتا) خاود ساکونت محال تولیاد
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نشاین کسای اسات کاه حاشایه .کننادمای کاو  شاهرها کاالن خصاوص به شهرها

اقتصااادی شااهر  -باشااد، امااا جااذب نظااام اجتماااعیدر محاادوده شااهر ساااکن ماای

نشده و به عناوان یای شاهروند مشاروع در جامعاه شاهری نیاز پذیرفتاه نگردیاده 

یسااات شااهری اسااتفاده و بااه صااورت وابسااته از بازارکااار و تأس اساات بلکااه موقتاااً

پاااا ین باااودن رو  تعلاااق  (169  ص. 1392دیگاااران   &)غالمااای  کناااد.مااای

هااای ساارخوردگیو  احسااا  تبعاایوماار ، وهاار عاادم مشااارکت،  شااهروندی و

هااای در طااول دهااه .نشااین اسااتانباشاات شااده از خصااای  بااارز مناااطق حاشاایه

نشااینان، نااوعی هویاات خاااص در ایاان مناااطق شااکل متمااادیِ زناادگی حاشاایه

ماردم شاهر و یاا باه اصاطال  هماان  گرفته است که باا هویات متاداول حااکم بار

نشااین اساات. بساایاری از مااردم مناااطق حاشاایه در تضاااد و تناااقونشااینان مااتن

نشااینان رانااده کننااد کااه از سااوی مااتنخااود را شااهروند درجااه دوم احسااا  ماای

 .اندشده

 تکثر فرهنگی(: 4مضمون اصلی)

-مردماانی باا ریشاه مهااجرتعدم تجانس و نااهمگونی شاهرها باه دلیال       

فرهنگاای و نااژادی مختلاا  و بااا سااط  زناادگی متفاااوت، موجااب  هااای قااومی و

شااود و زناادگی را در عااین تنااوع، بااروز ناهماااهنگی و تضاااد در درون شااهرها ماای

-وضاعیتی بای کناد. در چناینساازد و تساام  بیشاتری را طلاب مایدشوارتر مای

و رشااد  یابااد و بااه تضااعی  انسااجام مکااانیکیهنجاااری در شااهرها توسااعه ماای

کنااد. همااین اماار موجااب توسااعه و غیرشخصاای کماای ماایمنفعالنااه زناادگی 

هاا و تضاادها شاود و ناابرابریقشربندی و انشقای گاروه هاا و فاصاله اجتمااعی مای

در شااهرها دهااد و باه دنبااال خاود آساایب هاای مختلاا  اجتمااعی را افازایش مای

بااا ایاان  (15  ص. 1388چاااوش باشاای   &)صااالحی امیااری  .یاباادگسااترش ماای

جهاات قضاااوت رفتااار افااراد از فرهنااگ  خااود یاز اسااتانداردها یاادافااراد نبا وصاا 

 استفاده کنند. یگرد

  فقدان تولید و بازتولید فرهنگی (:5مضمون اصلی)

و  شااناختیروانهااای گسااترش شهرنشااینی بااا جنبااه، زمااینمغااربدر       

 ایشاایوهگرایاای بااه عنااوان را باارای مصاارف بسااتر ،خااود یویااژه شااناختیجامعااه

شاایوه و ، ایاان ماایالدی قاارن بیسااتم اوایاالدر  ابتاادا. مهیااا کااردخاااص از زناادگی 
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متوساا  و در میااان افااراد طبقااه  نااوینخاااص بااا الگوهااای فرهنگاای  ساابی

و  گردیااد احااداگهااای باازرگ ر شااهرها فروشااگاه. دیافااتشااهری روا   فرادساات

و  تارویج شادیای شاعار اصالی  خااص،. در ایان فرهناگ القاا  شادگرایای مصرف

باار پایااه همااین شااعار بااود کااه  : بیشااتر بخریااد و بیشااتر مصاارف کنیااد آن اینکااه

رقاباات در خریااد و مصاارف بااه عنصاار اصاالی ایاان فرهنااگ تباادیل شااد. افااراد در 

گرایای باه گرفتناد و مصارفز یکادیگر سابقت مایخرید بیشاتر و مصارف بیشاتر ا

گرایاای نااوین از در کشااور مااا نیااز مصاارف مباادل گردیااد.نااوعی وجهااه اجتماااعی 

رویاه شاکل بای فرهنگ غرب ریشه گرفته و بدون توجاه باه تولیادات فرهنگای باه

به صاورت آسایب اجتمااعی درآماده اسات کاه مساتلزم شاناخت علمای و ساپس 

فرهناگ  ی ماادر شاهرها .ریازی اساتگار برناماهاساسای، یاا باه عباارت دی درمان

را  یانساان یلاصا یهااارزش یافکناده و اقتصااد مصارف یهبار فضاا ساا یداریهسرما

و  یفرهنگاا یهاااارزش ییجااوو منفعاات یزدگااکمرنااگ کاارده اساات. مصاارف

باشاای  چاااوش  &)صااالحی امیااری  باارده اساات یهرا در شااهرها بااه حاشاا یانسااان

پسااندی گرایاای و مروجااان عامااهعمااده اقاادامات مقلاادان مصاارف (15  ص. 1388

هاای معمااری کالسایی بادون توجاه باه تناسابات و در استفاده تقلیادی از نشاانه

بنادی، اساتفاده از نماهاای کااذب، نمایشای و تز ینای، اساتفاده از تقارن و ترکیاب

هاایی خاار  از گیاری از نشاانهعناصر و مصال  مارتب  باا خااطرات جمعای و بهاره

 &)یوساافی  شااود.ماادار زمااانی و مکااانی نظااام فرهنگاای خااویش خالصااه ماای

  (288  ص. 1398دیگران  
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 مضامین در بناهای مذهبی شهر تهران:توصیف و تحلیل  -6-2
 

 حرم امام خمینی)ره( در مضامین فرعیتوصیف و تحلیل  (:4)جدول

 مضامین فرعی حرم امام خمینی)ره(

محمد : معمار

 تهرانی
 . تقلید غیرمنطقی1 1369: تاریخ بنا

 نگری. سطحی2

 تجمل. 3
 گراییسنت: گرایش

 فار  بزرگراه خلیج شش کیلومتر :آدرس

 توصی  و تحلیل
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-سلساالهحااذف  تقلیددد ریرمنطقددی: .1

مراتااب فضااایی بااا الهااام از کلیساااهای شاارقی 

باه حاذف شاأنیت رفتاار روحاانی از که منجار 

 ساااختارهمچنااین  کالبااد بنااا شااده اساات.

 هاایفرم و رومای هاایباا طای ،مرقاد چلیپایی

ترکیااب شااده اساات و  شااکلچادری نامااأنو 

 نااامتوازن و نادرساات ایشاایوه بااه مرقااد بنااای

 و جهاااان اساااالم معمااااری گوشاااه هااار از

 ایاان شاااهدان .اساات شااده ترکیااب غیراسااالم

 و طاااای بناااا، چهارگاناااه هایادعاااا خیماااه

 و عجیاااب هایساااتون گونااااگون، هاااایقو 

 ورودی بخاااش الحااااقی بانساااایه پرتنااااقو،

  .است (ره)امام مرقد ضری  و مراسم

در الاا ( :و تجمددل نگددریسددطحی .3و2

 باار حاااکم انگاااره مشااابه دقیقاااً مرقااد بنااای

 بزرگااای وساااطی، قااارون کلیسااااهای برخااای

 رعااب نااوعی ایجاااد و سااطو  پرکاااری و کالبااد

مخاطاب دیاده شاده اسات و صافت  در ابهام و

را « عظماات»جااای مفهااوم « پیکااریغااول»

 مرقااد اندخواسااته ب(سااازندگان گرفتااه اساات.

بعاد  و کنناد طراحای خیماه مانناد را( ره)امام

 و متموبنااه کالبااد چنااین ساااخت ساامت بااه

 در کااه هاخیمااه. اناادرفته عجیااب هااایترکیب

 ،انااادفضاااا افزوده و باااری بااار زری داخااال

 اناادنامتعارف کردهزینااه بااا وساایر نورگیرهااایی

 باار نیااز خااارجی نمااای در خااود ترکیااب بااا و

 تااأثیر بیارون ناا ر دیاد از مرقاد کالباد کلیات

 .گذارندنمی جا به خوبی
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تنااااقو میاااان تجمااال در  :تندددا   .4

 زیساااتی ومعمااااری مرقاااد باااا سااایره ساده

-مااای کاااه ،  رفیتااایهاااای اماااام )ره(آرمان

 فرهنگاای بسااتر از روایتاای مثابااه بااه توانساات

باشاااد، باعااا  باااروز تنااااقو شاااده و  خاااود

بااروز باعاا  مرقااد،  بنااای تزیینااات و هااانگاره

شااده  پااذیری تاااریخیمتاارین امکااان ارجاعک

 است.
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 مسجد امام رضا)ع(مضامین فرعی در توصیف و تحلیل  (:5)جدول 

 فرعیمضامین  مسجد امام رضا)ع(

 سعیدرضا: معمار

 بریری
انگیزی و . ابهام2و1 1391: تاریخ بنا

 آشفتگی

 گرایی. شخ 3

 هاتزلزل ارزش. 4

 فولدینگ: گرایش

خیابان انقالب، خیابان گرگان : آدرس

 ()نامجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصی  و تحلیل

نااای بانگیددزی و آشددفتگی: ابهددام.2و1

 ماادرنحاضاار کااه بااه ساابی معماااری پساات

 ، باااه طورمساااتقیم فلسااافهطراحااای شاااده

ای کاااه )فلسااافهفولدینگ و دیکانستراکشااان

-انگیازی، عاادم وجاود ارجحیات در هاای ابهاام

بار  تأکیادمراتاب عماودی و چیز، نفای سلساله

رش کشااد( و پااحرکاات افقاای را بااه دوش ماای

گاااه زنااد. شاااید هاای ماای کیهااانی را فریاااد

ی ایاان ساابی، بااه یاای معماااری را بااه اناادازه

 .فلسفی نزدیی نبینیمگرایش 

بااه دلیاال  در ایاان بنااا :گرایددیشددخص. 3

اتکای اصالی معمااری آن بار بنیادهاای فکاری 

مااداری، رو  حاااکم باار اومانیسااتی و انسااان
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نگاری ویاژه و باه این بنا نمایشاگر ناوعی بارون

عبااارت دیگاار مااذهب  اااهر مطلااوب انسااان 

ی فرهنگااای غربااای اسااات کاااه در حاااوزه

کناااد. ر مااایخودبنیاااادی و اومانیساااتی سااای

هماین امار، ایان بناای عباادی اساالمی یعناای 

مسااجد را از رو  و جایگاااه اصاالی خااود خااار  

باعاا  گشااته تااا بنااا، پاایش از و  کاارده اساات

آنکااه نمااازگزاران را دعااوت بااه خداونااد یکتااا 

 .کند، دعوت به خودش کند

 :ها. تزلزل ارزش4

 اشفلساافه براسااا  ایاان ساابی معماااری

 آمیاازشاار  سپاا و دوپهلوساات دارد ایهااام

 اسات متکثار و اسات معنااییچناد دچار. است

 و اساات متزلاازل. رودماای توحیااد جاادال بااه و

ریشااه یقااین آدماای  بااه پااس برانگیااز، شاای

زنااد. و همانگونااه کااه از فلساافه تیشااه ماای

رود، قاارار اساات دیکانستراکشاان انتظااار ماای

متناااقو باشااد، پااس بااا همااه آنچااه کااه در 

ایام رسایدهمعماری مسااجد اساالمی باه بااور 

متناااقو اساات. بااا عاادل ساار ناسااازگاری دارد 

 .چرا که دچار آشفتگی است
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 مسجد قدس سعادت آبادمضامین فرعی در توصیف و تحلیل  (:6)جدول 

 فرعیمضامین  مسجد  دس سعادت آباد

: مسعود معمار

 یوسفی
 1390: تاریخ بنا

 دیکانستراکشن: گرایش آشفتگی و تناقو. 2و1

آباد، خیابان مدیریت، بلوار  سعادت: آدرس

 دریا

 توصی  و تحلیل

 :آشفتگی و تنا  . 2و1

 فلسااف  را کااه دیکانستراکشاان فلساافه

ثباات، دوگاانگی، عادم ابهاام، ایهاام، آشافتگی،

معنااایی تزلاازل، فریااب، عاادم سااودمندی، چنااد

تااوان بااه عنااوان مبااانی و تناااقو اساات، نماای

یی مساجد باه کاار بارد. طار  نظری معماری 

حاضاار، بااا مفهااوم او  و تعااالی و حرکاات از 

کثااارت باااه وحااادت در معمااااری اساااالمی 

متناااقو بااوده و بااه وساایله گنبااد هرماای 

شاااکل، بنیادهاااای اومانیساااتی و معتقااادات 

 مجامر فراماسونری را فریاد کشیده است.

 

 
 ولیعصر)عج(حضرت مسجدمضامین فرعی در توصیف و تحلیل  (:7)جدول 

 فرعیمضامین  مسجد حضرت ولیعصر)عج(

رضا : معماران

دانشمیر و کاترین 

 اسپریدون 

 آشفتگی و انفعال.2و1 1387: تاریخ بنا

 گرایینسبی.3

-. گسیختگی و عدم5و4

 تعادل

 مدرننهو: گرایش

خیابان انقالب، چهارراه ولیعصر، : آدرس

 جنب تهاتر شهر
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  (34  ص. 1393)نقره کار   توصی  و تحلیل

 :. آشفتگی و انفعال2و1

ایااان رویکاااردی کاااه در قباااال طراحااای 

مسجد صورت گرفتاه انگاار بیشاتر خاود را در 

گارای قبلای تعریا  کارده تقابل با طر  سانت

گااارا و باااه عماااد از هرگوناااه تاااالش زمیناااه

تاار و در نگاااهی کلاایه )هااویتی( دوری کاارد

سرگشااتگی در انتخاااب زبااان معماااری معاصاار 

ورودی بااه  .کشاادایراناای را بااه تصااویر ماای

-و عماالً انساان نشادهها، توجاه خاصای انسان

هااااا را در مقاباااال ساااااختمان منفعاااال و 

 .نمایدتماشاچی می

در ایااان ناااوع  :گرایدددینسدددبی. 3

ساااختمان، اصااالت بااه کالبااد بنااا داده شااده و 

هااادف ساااختمان باااه جاااای وساایله خاااود 

. از منظاار معرفاات شناساای و انسااان شااودمی

گرایای شاده شناسی دچاار شاکاکیت و نسابی

شناساای و فلساافه، اساات و در حااوزه زیبااایی

گرایاای، و متغیاار و معیاااری، نساابیدچااار باای

هاااا، و هاااا، اصاااالتناپایااادار دانساااتن ارزش

 شناسی شده است.معیارهای حسن

 .گسدددیختگی و عددددم تعدددادل:5و4

ای رای هندساااهحجااام خاااارجی مساااجد دا

سیال و موجی اسات کاه فاقاد محاور و مرکاز 
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باشااد و پیکااری اساات نامااأنو  و غریبااه، ماای

شااده از بافاات و تحمیاال شااده بااه آن. جاادا

تااوان هااای موجااود نیااز ماایآنچااه از نقشااه

دریافاات، گساایختگی و عاادم تعااادل و عاادم 

آهنگاای فضاااهای عملکااردی و نیااز سااازه هاام

 .باشدبنا، با حجم و کالبد بنا می

 

 

 
 مصلی امام خمینی)ره(مضامین فرعی در توصیف و تحلیل  (:8)جدول 

 فرعیمضامین  مصلی امام خمینی)ره(

سیدپرویز  :معمار

 م یدعهد
 1364: تاریخ بنا

گرایی و . مصرف2و1

 گرای تاریخی سنت: گرایش نگریسطحی

 : بزرگراه رسالتآدرس

 

 

 توصیف و تحلیل

 :نگریسطحیگرایی و . مصرف2و1

 باه منجار مصالی باهیی سامبول دیادگاه

 گرایایتجمال و ساازی عظایم به گرایش نوعی

 جناوبی ایاوان طاای کاه جایی تا است، شده بنا

 فارم، نظار از هام و نظاری مبانی نظر از هم آن،

 را آن کاه دارد مادا ن ایاوان باه زیادی شباهت

-مای ساساانی هاایکاا  تفاخرپر معماری نماد

 بااا کااامالً مجموعااه پااالن سااایت. داناایم

 از پااارتی و ساسااانی هااایکااا  ساااماندهی
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 باا اسات؛ مقایساه قابال جمشاید تخات جمله

 تهاران، مصالی مجموعاه در کاه تفااوت ایان

 عناصار هااکاا  جمشاید، درتخات و باز فضای

 حتای روناد.مای شامار باه فضا ساماندهی اصلی

 شاکل باه مصالی آشاکار مظااهر و هااقو  در

 شاده تأکیاد فضاا ایان ایرانی هویت بر رنگی پر

 .است

 
 مسجد جامع شهرک غربمضامین فرعی در توصیف و تحلیل  (:9)جدول 

 فرعیمضامین  مسجد جامع شهرک ررب

محسن : معماران

و مهند   رمضانی

 طوسی

 1370: تاریخ بنا

 . گسیختگی1

 مدرن: پستگرایش نگری. سطحی2

، خیابان 3ابتدای فاز  غرب،شهر  : آدرس

 شهید سی 

 

 توصی  و تحلیل

طراحاااای ممکاااان  در . گسددددیختگی:1

 عناصار و هاافارم ساطحی بیاه به صرفاً نیست

 و تفساایرباااز بارای تالشاای و شاود نگاااه سانتی

 «منطااق» سااازیمعاصاار یااا روزرسااانیبااه یااا

 صااورت ساانتی عناصاار ایسااازه یااا هندساای

-باه نظار مای حاضار مساجد،در طار  نگیرد. 

رسااد کااه رویکاارد در پاایش گرفتااه شااده در 
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ینااات نااوعی کااالت عناصاار ساانتی  مااورد تز

هااای غیرمتعااارفی را بناادیاساات، کااه ترکیااب

تغییار یااافتن کالباد کلای )نساابت  یدر نتیجاه

 به کالبد سنتی( بنا به وجود آورده است.

نگاااه طاارا  بساایار نگددری:. سددطحی2

کارده  کاراناه باوده و ساعیگرا و محافضاهسنت

ارکااان اصاالی و آشاانا و ساامبلیی مسااجد را 

حف  کند. در این طار  عناصار اصالی مساجد 

یعناای گنبااد، دو مناااره، سااردر و حیااام را بااا 

تغییاارات ناااچیز نساابت بااه ترکیااب ساانتی را 

. بااا عنایاات بااه رویکاارد م ببیناایمیتااوانماای

هاای پیچیاده و خلاق طار معماران سانتی در 

طراحای و توجاه باه ناوآوری در غنی هندسای 

هااای دو در طاار و ساااخت در طااول تاااریر، 

بعااادی هندسااای کاااه در جاهاااای مختلااا  

هاا و ، چاه در انتخااب طار رفتهمسجد به کار 

بناادی ایاان چااه در چگااونگی کاااربرد و ترکیااب

 مواجااهنگااری ینااات بااا سااطحی هااا و تزطاار 

 شویم.می

 

 

 
 ابراهیم)ع(مسجد حضرت مضامین فرعی در توصیف و تحلیل  (:10)جدول 

 فرعیمضامین  مسجد حضرت ابراهیم)ع(

اصغر : علیمعمار

 شعرباف
 1370: تاریخ بنا

 گرایی . مصرف1

 تقلید غیرمنطقی. 2
 مدرن: پستگرایش

، محل نمایشگاه بزرگراه چمران: آدرس

 المللی تهرانبین

 توصی  و تحلیل



 1401 بهار ♦ 2شماره  ♦ 11سال  ♦راهبرد  196

 

 

وتقلیددددد  گرایددددی. مصددددرف2و1

گرایاای درایاان رویکاارد مصاارف :ریرمنطقددی

 از ارزشمعماری باا عرضاه عناصار آشانا و کام

تناسااب و  عاادم ( وکی )شناساایزیبایی منظاار

عاااادم هماااااهنگی در ترکیااااب عناصاااار 

خصااوص درباااره عناصاار آشاانایی کااه در به)

اناد، مثال رفتاهمعماری و هنر گذشته باه کاار 

تقلیااد بااا  کعبااه( مشااهود بااوده و تااالش شااده

 اهکارای باادلی از شاانسااخه ،عااین بااه عااین

نمایااد. ارا ااه )کعبه( را معماااری و شهرسااازی

هاا، معاانی اصالی هساتی بشار را این معماری)

نمایاااد و از ایااان رو ماااردم از مااانعکس نمی

بهاااره هاااا بااایاز مکان خالقاناااهاساااتفاده 

گردنااد و در نهایاات بااا تباادیل شاادن بااه می

شاهدان و تماشااگرانی منفعال احساا  تعلاق 

 (دهندمی خودبه مکان را از دست

ای از مجموعااهایاان طاار   :آشددفتگی. 3

تناسااب را در فرآیناادی عناصاار تقلیاادی و باای

و عاااری از نگاارش ترف در کنااار  خالقانااهغیر

انگاشااتن رو   نادیااده کااه بااا هاام قاارار داده

جداشاادن از بسااتر اصاایل و حقیقاای و و  مکااان

 ،اندازماار  در محاای  و چشااموهاار  ایجاااد

محققااین بااه  مزیااد علاات گردیااد تااا اکثاار

 .کنونی اجماع نمایند اثرهویتی یب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه -7
خصااوص مااورد بحاا  قاارار ایاان هااای مختلفاای در نظریااه پااژوهش ایاان در

هاای هاا و مادلتهاوری هاای فرهنگای،چاالشتشاری   ضامن شاد گرفات و ساعی

دارای تبعااات و  رونااد شهرنشااینیطبااق پااژوهش،  مهاام در ایاان رابطااه ذکاار شااود.
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ناااهمگونی همچااون:  مضااامین اصاالیای اساات کااه تحاات فرهنگاایپیاماادهای 

گشااتگی فرهنگاای، تکثاار تقاباال فرهنگاای و فلساافی، تشااتت و گاامفرهنگاای، 

مااورد بررساای قاارار گرفاات کااه بااا بررساای فرهنگاای و فقاادان و بازتولیااد فرهنگاای 

هااا، مضااامین فرعاای ایاان عناااوین چااون: تقلیااد غیرمنطقاای، چااالشبااازنمود ایاان 

گرایای، تزلازل ادل، تنااقو و تضااد، ابهاام انگیازی، شاخ نگری، عادم تعاسطحی

 در گرایایو مصارف گرایای، گسایختگی، تجمالها، آشافتگی، انفعاال، نسابیارزش

 ایان دوره تهاران اساتخرا  و نتیجاه گرفتاه شاد کاه در ماذهبی بناهاای از برخی

  .دارد وجود هویت، انفعال و بحران نوعی

نشاان دادناد کاه  (1394ناوذر   &)آزادارمکای  هاایپاژوهش مشاابه، طاور باه

  -ایرانای معمااری ساازهویات هاایم لفاه از گیاریبهاره در نزولای رونادی شااهد

 باه تنهاا و پرداختاه بیگاناه معمااری از گیاریبهاره و تقلیاد باه و ایامباوده اسالمی

کاه باا  ایامکارده اکتفاا باومی ساازهویات عناصار چاشانی از کمای کاردن اضاافه

نیااز  (1395بااابزاده   &)شاااهرودی پااژوهش حاضاار همسااو و همراسااتا هسااتند. 

 و فکاری مباانی تاأثیر خااطر باه مدرنیتاه های خود نشاان دادناد تفکاردر پژوهش

 دگرگاونی شهرساازی، و معمااری در اصاولش تجلای و ،معمااری خاود بار فلسافی

 باه ماوارد از برخای در و کنادمای آناان ایجااب فرهناگ و هااانساان بر را بنیادینی

-آن وقاوع از هاا پاسساال کاه اسات داده ساوی سامتی به را آنان ناخواسته صورت

ه و کاه ایان ماورد نیاز مشااب اسات داده نشاان را خاویش نابهنجاار تبعاات هاا

 &)حماازه نااژاد  همچنااین در تحقیقاااتهمراسااتا بااا پااژوهش کنااونی هساات. 

قیااد شااده اساات در طراحاای مساااجد نااوگرای امااروزی از ماارز  (1393عرباای  

بداعت و نوآوری عبور شده است؛ باه طاوری کاه تاالش بارای ایجااد شاکل جدیاد 

و هماهنگ با محی  باعا  شاده اسات کاه معناا و هویات اساالمی و عباادی، هام 

و بنااا خوانااایی  در کالبااد خااارجی و هاام در فضااای عبااادی دروناای کمرنااگ شااود

 گااذارد.خااود را از دساات بدهااد کااه ایاان مطلااب باار پااژوهش حاضاار صااحه ماای

 وام باه جاای کناد کاه اگارهم در پاژوهش خودشاان اشااره مای (1395)ر یسی  

 باه مادرن، تمادن شهرساازی و معمااری نکاات مثبات برخای محادود از گیاری

 مناتج شاود، غربای هاایسابی و کالبادی هاایکانش از کماال و تبعیات تماام

 معاصار و شهرساازی معمااری در هویات بحاران تعمیاقِ و تاداوم جاز اینتیجاه

-و این مطلاب نیاز همساو باا اهاداف پاژوهش حاضار نیاز مای داشت نخواهد ایران

 باشد.
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 مااورد شهرنشااینیپدیااده  تااأثیرتحاات  هااایآمااوزه و مفاااهیم از اسااتفاده

ناامطلوب و آشافته و مغاایر باا فرهناگ و  ایچهاره بناهاا، ایان معماری در استفاده

 یانا از رهاایی . بارایاسات گذاشاته نماایش باه هااآن از دینای و باومی سانن

 مساهله کارد. تاالش ایرانای هویات احیاای جهات در بایاد آشافتگی و ساردرگمی

 هماان عینااً تاواننمای حاضار درحاال کاه اسات آن آیادمای پیش اینجا که مهمی

 اهمیات اینجاا آنچاه بلکاه کارد پیااده معاصار دوران در را گذشاته معمااری اصول

 باه بسایار کمای هااییپاژوهش چناین بناابراین .اسات مقولاه زماان کنادمی پیدا

 در جایگااه آن تثبیات و دادن جلاوه مهام هویات و بیشاتر هرچاه شناساایی

ثرتر و اجارای قاوانین  ریازی مااسات باا برناماه داردکاه امیاد ایران معاصر معماری

 خصاوص در منساجم سیاساتی باه چاارچوب دساتیابی یزمیناه مربوم درمصوب 

ساازی توسا  متولیاان فرهناگ بتاوان از پیامادها و و گفتماان ایان روناد مدیریت

هاای فرهنگای از جملاه معمااری های ایان پدیاده و اثرگاذاری آن بار بخاشچالش

 کاست.

 :دسر نظر میهب بزمنهادات مربوطه زیر در قالب پیشه به نکات لذا توج

ن و آزای سااازنده جاامناادی از تعااادل در کاال بنااا و ابهااره: راهباارد تعااادل .1

هاات نیاال بااه عاادالت در معماااری جهااایی شنااین دسااتیابی بااه روچهم

هااایی چااون: رعایاات سلسااله مراتااب بناهااای مااذهبی بوساایله شاخصااه

فضااایی، اسااتفاده از تز ینااات طبیعاای، اسااتفاده از مصااال  همگاان و ساااده 

عناصاار باارای باارآورده کااردن نیازهااای عملکااردی و همچنااین ریااتم در 

 این ابنیه.

تادوین اساتراتژی دقیاق و  ریازی هدفمناد و: برناماهراهبارد تولیادمحوری .2

و ایجاااد  باارداری از اساتعدادهای طبیعاای کشااوربهاارهدر راسااتای  مناساب

فضای رقاابتی در باین متخصصاین معماار در جهات تولیاد محصاوبت باا 

ی و مااذهبی و اعتباربخشاای و حمایاات ارزش و متناسااب بااا فرهنااگ ملاا

 های خالقانه اسالمی. از طر 

در حااوزه کاربساات  خصااوصشااهر بااهدی کیفیاات کالباا: راهباارد انسااجام .3

امی ابعاااد آن بایااد حاصاال گااردد و ایاان اماار مااتوتی و در کنولااده تفزایناا

ماال هر بایااد کاشااود مگاار آنکااه شااهر در ساایمای بناهااای شاانماایق محقاا

 گ باشد. شده، منسجم، زیبا و هماهن
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هااا، شااده در نماای تعریاا هااسااتفاده از رنااگ: اراهباارد هویاات مکااان .4

مصااال  جدیااد برخاسااته از کارگیری دی در بااهمناامحاادودیت و قا لااه

هاای هماهناگ حجمای د، قالابمصاال  جدیاواد و هاای ماد تکنولوتیرش

و وها هااای نااوین، الگوهااای مشااتر  در بازشااکل گرفتااه از تکنولااوتیشاا

ت، تکنولااوتیکی اسااده کااه منااتج از رشاااد فزایناا مااواردی از ایاان دساات

تر  و و شایسااته بااه در  مشاات توانااد در صااورت اسااتفاده درسااماای

کالباادی کااه از ارکااان احااراز هویاات مکااان هماااهنگی ساایمای محاای  

 .ت، بیانجامداس

محاال رجااوع و ای ر جامعااهدر هاا بناهااای مااذهبی: گرایاایراهباارد ساانت .5

مااردم و انجااام امااور  عاجتماااا گردهمااایی مااردم شااهر هسااتند کااه باا

مراساام مااذهبی حااس تعلااق رای فاارایو و اجااون انجااام مشااتر  همچاا

 تأکیاادی خاصاای باااه گااروه اجتماااعی یااا محاادوده جغرافیااایهروندان شاا

مرحلااه اول نت در گااردد. در طراحاای معماااری ایاان فضاااها بایااد سااماای

سااازی نااگوتی در صااورت عاادم کمرمبنااای طراحاای بااوده و تکنولاا

عااین حااال فضاااهای  رد. درگیااتفاده قاارار اساا معیارهااای ماااهوی مااورد

تان امامزادگااان در و آساا هاااینیهحساااجد، مساار  نظیاار مااذهبی و متباا

ه یکاادیگر و همااواره عاماال پیونااد و تعلااق خاااطر مااردم بااساارزمین مااا 

-بخاش باهن عوامال هویاتتاریره مهامباوده و در زما انش  سکونتیمحی

 .اندمار آمدهش

  ار مختلاااجمعیتااای و حضاااور اقشاااتناااوع : راهبااارد تناااوع جمعیتااای .6

. دآیااهااای اصاالی شااهر و شهرنشااینی بااه شاامار ماایم لفااهی از اجتماااع

بایااد امکااان حضااور و  معماااری بناهااای مااذهبیی ریاازی طراحاابرنامااه

را فااراهم سااازد و  ایاان بناهاااهااای مختلاا  اجتماااعی در کونت گااروهساا

باادین ترتیااب امکااان تحقااق تجربااه شااهروندی را باارای شااهروندانش بااه 

 .ان آوردمغار

دادن  توجااه بااه آرا و نظریااات مااردم و تااأثیر: راهباارد مشااارکت اجتماااعی .7

و اجاازای آن و  بناهااای مااذهبیریاازی و طراحاای آن در رونااد برنامااه

هااا، ی و اجاارای پااروتهاز نیروهااای محلاای و بااومی در طراحاا تفادهاساا

رهاااا و زنااادگی، نیازهاااا، باو سااابیهاااای شاااهری را باااا د طااار پیونااا

ا  مساهولیت ماردم در ندان برقارار سااخته و احساهاای شاهرویتحساس
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مایااد و از اباازار بسترسااازی و نان را تقویاات ماایشااقبااال محاای  زیساات

 .رودارتقای هویت مکانی به شمار می

رعایاات مجموعااه عواماال فرهنگاای و اجتماااعی : سااازیراهباارد فرهنااگ .8

 .ش دارددهی به هویت شهر نقمردمان هر منطقه در شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 منابع فارسی و التین
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(. بازنمایی هویت ایرانی اسالمی در معماری 1394نوذر  ن. ) &آزادارمکی  ت.  

معاصر شهر تهران)مطالعه موردی: بر  آزادی و بر  میالد(. پایان نامه کارشناسی 

 ارشد پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ.

نهفته. مجله آینه خیال   (. بحثی در چیسااتی معماری، حقیقت1387ایمانی  ن. ) .1

78-81. 

(. معماری ملی از دیدگاه هویت فرهنگی. فصااالنامه مطالعات 1388پرویزی  ا. ) .2

 .108-81ملی  

شهر نوپرداز ایرانی)با تأکید بر دوره 1394حبیبی   . ) .3 شهر، تهران؛ نماد  صه  (. ق

 (. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1332-1299

(. بررساای اصااالت اسااالمی ایرانی در مساااجد 1393) عربی  م. &حمزه نژاد  م.   .4

نوگرای معاصر، مطالعه موردی: طر  مسجد چهارراه ولیعصر)عج( تهران. فصلنامه 

 مطالعات شهر ایرانی اسالمی.

(. علت کاوی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران 1395ر یسی  م. ) .5

نه بینش، ارزش، کنش. نشاااریه ه گا تأکید بر ساااه  بابا  معماری و  -نرهای زی

 .74-63شهرسازی  

(. بررسااای نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم 1383رضاااازاده  ر. ) .6

 .48-37معماری و مساجد سنتی یا نوآورانه. فصلنامه هنرهای زیبا  

(. بررساای راهکارهای موثر در ایجاد محله 1394رضااایی  م. و نگین ناجی   . ) .7

شار سو (. مجله پژوهش پایدار با رویکرد م کتی)مطالعه موردی: محله راهنمایی یا

 .69-82و برنامه ریزی شهری  

ن. ,بهرامی م و سلیمانی ع. و خوشدل  م. و صلصالی  ع. و   ,حق دوسترنجبر  ه ،  .8

(. نمونه گیری در پژوهش های کیفی: راهنمایی برای شااروع. مجله علمی 1391)

 .250-238جمهوری اسالمی ایران  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

(. جامعه شااناساای شااهرهای جدید)نقدی بر پدیده 1375زارع شاااه آبادی  ا. ) .9

 .38-58شهرهای جدید در ایران(. فصلنامه جمعیت  
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(. بازتاب هویت در آثار معماری آندره گدار 1395بابزاده  ا. ) &شااااهرودی  ف.   .10

پژوهش هنر، دانشااگاه آزاد تهران در ایران. پایان نامه کارشااناساای ارشااد رشااته 

 مرکزی.

(. چالش های فرهنگی شهرنشینی 1388صالحی امیری    و چاوش باشی  ف. ) .11

 .36-9در ایران. مجله پژوهشنامه  

 .111-138(. هویت اسالمی ما. فصلنامه اسالم پژوهی  1389عارف  ر. ) .12

و اجتماعی  (. عوامل اقتصادی1392ن. ),م. و شهبازی ,کفشگریغالمی  ر و سیفی .13

حاشاایه نشااینی در ایران)مطالعه موردی کالنشااهر تهران(. فصاالنامه آفای امنیت  

167-186. 

(. شهرسازی منظر، رویکردی نوین در معماری 1387فیضی  م و رزاقی اصل   . ) .14

 .36-27منظر و طراحی شهری. فصلنامه باغ منظر  

هدانی ,کالنتری  ع. و عزیزی .15 هد زا ی1388 . ) ,  و زا نان (. هو ت دینی و جوا

 .141-125)نمونه آماری، جوانان شهر شیراز(. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران  

سنی  م. ) .16 شارات 1396مح سی فرهنگی ایران. تهران: انت شنا سی در جامعه  (. برر

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

(. مهاجرت و معضاااالت فرهنگی اجتماعی قم. فصااالنامه 1388معین آبادی   . ) .17

 .56-29معیت  ج

(. عناصاار هویت فرهنگی در شااهر. همایش شااهر 1385موثقی  ر و آیرملو   . ) .18

 برتر، طر  برتر. همدان.

(. معیارهای شاااناخت و ارزیابی هویت کالبدی شاااهرها. 1383میرمقتدایی  م. ) .19

 .38-29نشریه هنرهای زیبا  

سجد ول1393نقره کار  ع. ) .20 ساختمان جدید م صر)عج( (. ارزیابی و نقد طر  و  یع

 .40-23در مجاورت تهاتر شهر )تهران(. مجله پژوهش های معماری اسالمی  
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