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 چکیده 
روح  کرده است و فضا    شیوجود و پاال  قتیتشنه ارتباط با حق  شیاز پ  شیمعاصر، انسان را ب  یعدم توجه به معنا در معمار

محکم    ی به مثابه پل  تواندیو سرشار از معنا باشد م  یوجود  یهاشهیگرفته از ربرمشکل. چنانچه فضا    نیرفع ا  یا براست    یبستر

در   یستیدارد، لذا با ینیفرازم یخود، هدف ینیفضاهاست که صرفنظر از کالبد زم نیاز ا یکی  شگاهیایساند. نبر یاو را به حق تعال

اصل  یرمعما نقش  معنا  عهده   یآن،  ارا  و  باشد  نم  نیدار  اتفاق  معمار  افتدی هدف  با  بنایپیتایآرک  یمگر  پژوهش    نیا  نیا بر. 

ترک روش  با  که  آنست  پدیکم-یفی)کیبیدرصدد  منظر  از  شناخت  یدارشناس ی(  راهکارها   یبه  در   پیتایآرک  یطراح   یاز 

ارتباط با ناخودآگاه    قیبتوانند از طر  شوندیدستاوردها ساخته م  نیکه با استفاده از ا  یمقدس  یسد تا بناها بر   رانی ا  یهاشگاه یاین

گستره   یجمع و  تار  یاانسان  اله  ت،یبشر  خیاز  منبع  با  مخلوق  ارتباط  تحق  یسبب  در    ی ها ه ینظرنخست    رو،ش یپ  قیشوند. 

  ، یبدست آمده در چارچوب نظر   یارهایمع  ،یفیقرار گرفته، سپس با روش ک  یرسبرمورد    پهایتای نظران درخصوص آرکصاحب 

  ی آمار   ل یاز تحل  ن،یآنها توسط متخصص  یازدهیو پس از امت  میتنظ  یآن پرسشنامه ا  قیو از طر  یابیارز  یمورد های  نمونهدر  

  ی معنا   یدارا  یهمگ  یپیتای آرک  یارهایاز آن است که مع  یحاک  جیاستفاده شده است. نتا  Spss  افزارها با استفاده از نرم داده 

  یی که توانا  شودیم  ییهاشگاه یاین  جادیدن از آنها هم در قالب )کالبد و عملکرد( و هم )نشانه و معنا( سبب ابرمستتر بوده و بهره 

 . گردید  نیتدو  هاشگاه یاین  یطراح  یابر  ییاساس راهکارها   نیابر   تیرا دارند، درنها  یارتباط با ناخودآگاه جمع  یقرار بر
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 مقدمه   -1

اله   یمعنو  یمکان   ،یمکان قدس  ا  یقدس  یهاکه صورت   ستیهنر  یاست و حاو  یو  غالباً با هدف    ، یآرامش روح  جادیدارد که 

ز عبادت،  تعال  ی ابی شفا  ارت،یتفکّر،  روحان   یو  متاف  یبعد  بعد  الوه  یکیزیو  با  او  ارتباط  و  ا  تیّانسان  باال  عالم    گردد یم  جادیو 

و شف)عدل ب1369  بورکهارت،)؛(1395  زاده، عیدوست  متوجه معمار  یبیآس  نیشتری(.  عارستیکنون  یکه  و    ی،  معنا  از  بودن 

،  انداز شناخت خودشان محروم ساخته مردم را    یافراط  ییگراکه متخصصان، با نخبه  ی (. در زمان1395است )رحمانپور،    تیفیک

ساده  یوقت مردم  الگوها مدل  نیترکه  و  زمان   یی ها  که  تلو  یرا  طور  زندگ  یبخش  ،یحیبه  مروزمره  یاز  محسوب    شدیشان 

کرد؛ آنچنان که بتوان آنها را دوباره   حیروشن و تصر  یرا به طور علم  یو بوم  یخیتار  یها و الگوها، الزم است انگارهشناسندینم

:  1386در،( مطرح کرده و بتوان راجع به آن در سطح عموم بحث کرد )الکسانیحیتلو  یبجا  حی)به صورت صر  دیجد  یبه صورت

خودآگاه و ناخودآگاه    ریضم  یهاه یال  نیتر  قی در عم  شهیاند که رشکل گرفته  ییالگوها  ادیز  ی خی(. در جوامع با قدمت تار214

شکل  یجمع خود  و  هداداشته  و  بستیدهنده  ارزش  یاریکننده  رفتارها از  ترجها،  انتظارات،  مطلوبحی،  و  اها  هستند،    ن یها 

حتمدل الگوها  و  شکل  یها  ارزش  یدهدر  و  فضا  نظام  کل  یگذاربه  سهم  تیبه  )  رقابل یغ   یآن،  دارند  کاکاوند،    ی اتبرانکار  و 

بنظر م 1395 پد  رسدی(.  ا  یدارشناسی فلسفه  از    نیبتواند  را  از طر  دگانید  برابرمانع  با مکان،  را  او  ارتباط  و    ق یانسان حذف 

  ی چرا که رشد فلسف  ست،ی نگران  گرید  یو از سو  یدواریام  هی ما  ییخود از سو  نیقرار سازد، ابرمکان    یشناس  یپرداختن به هست

غالبا    ران،یا  ی سردرگم کنون  ی(. در معمار1395مساعد است )رحمانپور،    طیبه بستر و شرا  ازمند ین  یدر معمار  یدارشناسی پد

بدون توجه   یمذهب  یزهااز ساخت و سا  یعیاند. حجم وسها شکل گرفتهساخت، فارغ از توجه به اصل انسان انسان    یهاطیمح

ر و  فرهنگ  م  ی خیتار  یهاشهیبه  کارها  یدیتقل  یبعض  شود،یانجام  از  بعض  یربومیغ   ی هستند  گرفته  گرید  یو  از  نشئات  اند 

فردگرا تعداد  کی  انهیتعلقات  و  ا  زین  یشخص  و  تخصص  اثراجرا شده  ده ی بدون  واقع  در  د  یاند.  وجود  عنصر  به  توجه    ده یاز 

که    بدون روح را به وجود آورده  ی متفاوت، کالبدها  ی ها  یژگ یبا و   یی هاانسان  یابر  کسانیبه صورت    ، یاحطر  نیو قوان  شودینم

هستند که    یی ها یبراز جمله کار  ها شگاهیای . نکندمی  ی زوال ط  یکم راه به سوداشته و کم  یی محدود کارا  ی تنها در بازه زمان

 یالهیوس  یموفق خواهد بود که معمار  ی ارتباط زمان  ن یاند و اها مرتبط  سانبا روح و روان ان  ی ستیز  ازیفارق از هر ن  ماًیستقم

فراهم گردند، از   دیبا  زین  یاریبس  یها  رساختیز  یفلسف  کردیرو  نیتحقق ا  یابر.  یانسان در راه شناخت خود و هست  یابرباشد  

 . دارند لوبمط تیبا وضع یادیز اریمعماران و تفکر عموم؛ که در حال حاضر فاصله بس دیجمله د

می شکل  نقطه  همین  از  پژوهش  این  نمونهضرورت  و  کم  گیرد  آن  به  بارز  ساخت    ی پیتایآرک  یطراح   ی راهکارهاتوجهی  در 

 یافراد درجوامع کنون  یروان  ازیو ن  یروح  تیبا توجه به وضع  یمعنادار  یفضاها  نی به داشتن چن  ازین  ،است  رانیا  یهاشگاهیاین

شود که    یی هاشگاهیایسبب خلق ن  یمعمار  یطراح  ی است تا با شناخت راهکارها  آنپژوهش به دنبال    ن یلذا ا  شودیاحساس م

امر    نیسازند و هم  ریپذرا امکان  و ارتباط او با عالم باال ه کنند  رخن  ی به عمق وجود و  یارتباط با ناخودآگاه هر انسان  قیاز طر

ن خلق  تنها    شودیم   ییهاشگاهیایسبب  نه  کنون  برکه  تاث  یمخاطبان  پاسخگو  رگذارندیخود  ن  یهانسل  یبلکه  خود  از   زیبعد 

عرصه    یبلکه در تمام  یالگوها نه تنها در هنر معماراست و وجود کهن  یغن  اریبس  ی و فرهنگ  یخیسابقه تار  یدارا   رانیهستند. ا

 .  دهدیم  شانن شیاز پ  شیرا ب نهیزم نیدر ا  ینی، لزوم توجه و بازبیبستر مناسب نیها به وضوح قابل مشاهده است وجود چن

شد؛  بیان  آنچه  به  توجه  پژوهش   با  این  اصلی  راهکارها  هدف  ن  ی پیتا یآرک  یطراح  ی شناخت  منظر    رانیا  یهاشگاهی ایدر  از 

و  یدارشناسی پد فرعی(    است  اهداف  عنوان  راهیسته  ب)به  عنوان    که  مطلوب  یها  شگاهیاین  جادیابرای    دنبال    ی ها مکان به 

 ی)متصدیو خصوص  یدولت  یهاسازمانای که  به گونه   شوندانسان    یکیزیو متاف  یبعد روحان  یمقدس سبب آرامش روح و تعال

   .استفاده کنندپژوهش  نیا جی از نتا بصورت کاربردی بتوانند یقاتی( و مراکز تحقهاشگاهیاین یاجرا 

راستا،   این  استتحقیق  در  سوال  دو  این  به  پاسخ  پی  اینکهدر  نخست  راهکارها  ؛  در    پ یتایآرک  یطراح  یکشف  مستتر 

پد  هاشگاهیاین اینکه  دهد؟یم  یچگونه رو  یدارشناس یبه کمک  پد  و دوم  ارتباط  یدارشناسیاز منظر  و    هاپیتایآرک  انیم  یچه 

دارد؟  رانیا  یهاشگاهیاین تحق   وجود  سؤاالت  به  توجه  ا  قیبا  بر  فرض  شده  انجام  مطالعات  که  نیو  روش   است  از  استفاده  با 

در هر    رسدیبنظر مو    برد  یپ  هاشگاهیاین  یبکار گرفته شده در معمار  یهاپیتایپنهان آرک  قت یبه حق  توانیم  ،یدارشناسی پد

وجود دارد،    تینیو ع   تیذهن   انیم  ی قیاست و ارتباط عم  ختهی( با هم آمپها یتای( و باطن )آرکرانیا  ی هاشگاهیا یظاهر )ن  دار،ی پد

م نظر  به  تصو  یمعمار  رسدیدرواقع  واقع  یذهن  ریاز  از  م  یهاتیانسانها  بوجود  خود  راهکارهای    د یآ  یاطراف  طریق  این  از  و 

 . طراحی در این زمینه شکل میگیرند
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 مبانی نظری   -2

   یدارشناسیپد  -2-1

بدون   تیشرح موقع  یابراست    یروش  یدارشناسیپد   لسوفان،یف  یابر  .نه معمارانه  یفلسفاست    یریدر اصل تعب  یدارشناسی پد

  ، یعلم  تصورات پیشینبست و از دام    دیام  یداورشیپ بدون    یبه درک  توانیکه با آن م  روشی  ،و اشیا  طیمح  میمستق  و  واسطه

واسطه   رسی توصیفی و بی برپدیدارشناسی در پی    .(Mooney & Moran,  2002)  ختیگر  یو روانشناخت  یکیزیمتاف  ،ی مذهب

پدیدار می  بره که  چآن ما  تا  آگاهی  است  و دیدن  نگریستن  بیشتر شیوة  و  است  آموزهمجموعهشود  از  و دقیق ای    های سخت 

باشد و آنها نه به عنوان دو چیز در  پذیر نمیدر نگرش پدیدارشناسی جدایی انسان و جهان امکان(.  1399اصالنیان و دیگران،  )

بلکه به عنوان یک کل منسجم در نظر گرفته می  پس با توجه به مفهوم    .(2:  1392نده،یو پو  یازنداه   یعیبد)  شوندکنار هم، 

کامل و    فهمشبداند و    تینیع   اری مستقل خود را مع  یاعنوان سوژه   به  تواند یمعتقد است که انسان نم  دگری جهان، ها  و  انسان

به  ینیع  انسان  بلکه  هست2ن یدازا»عنوان    باشد؛  کام  ی«  و  جهان  ه  بهوابسته    ال در  و  است  ن  چگاهیآن  کامل  او    ست یفهم 

شناخت واقعیت ناب نخستین را دارد و    برتاکید  فلسفه  توان گفت این  به همین دلیل می  (.126:  1390،یمو کاظ  فردییدانا)

باشد بدون آنکه اندیشه محقق در آن سهمی داشته باشد این به معنای درک پدیده ها با توجه به درون مایه و ذات هریک می

 . (263: 1392محمدپور، )

 3تایپ آرکی   -2-2

ازل  یتوپوس به معناآرخه   ی ونانیاز واژه  آن  اصل     یزهایبوده که چ  ییالگو  یبه معنا و    گرفته شده  ی سرنمون و نمونه کهن و 

رو از  را  م  یهمانند  آرکه،    (.1379،رانیضم)  ساختند یآن  مبرمفهوم  اسطوره   انیزخ  فلسف  یامفهوم  مفهوم  و  را  ی  منشا  اصل 

  الگوها،کهن  ا یها  تایپآرکی  ،نشان داده شده  3طور که در تصویر شمارههمان(.  11:  1393  ،فریدزینالیو    گالبچی )دهد  نشان می

 هزاران سال بوده و در   یبشر ط  یهستند که حاصل تجربه جمع  یداریو پا  یاصل  یالگوهااند، یک نوع  به دو صورت شکل گرفته 

.  دارند  ی ها، مفهوم و جوهره مشابهو در همه مکان  اندیو باستانی  الگوها جهان کهناین    . گردندیم   رهیحافظه پنهان ناخودآگاه ذخ

  ی خالق اثر است؛ ول  یو ناخودآگاه شخص  یامنطقه   ریاساط  ،ییایجغراف  ،یمیخاص اقل  طیاز شرا  رتأثمالگوها،    نیاندک ا  تغییرات

ا  یاصل  یمحتوا  کی  یدارا  همچنان سبب  که  هستند  مشترک  عم  جادیو  انسان  قیارتباط  همه  پرویزی،  )شود  میها  با 

در    یاتیها نقش حتایپآرکیاین  (.  VII:  1393  ، فریدو زینالی  گالبچی )؛(1398ی و دیگران،  خزائلعرب  )؛( 1390قابلی،  )؛(1399

  ، فریدو زینالی  گالبچی ) کردند  می  اد ی   ی و اصل  نیادیبن  یکنند و گذشتگان از آنها به عنوان روح هامی  فا یو ذهن بشر ا  ا یخلق دن

  انیم  یکینزد  اریرابطه بس  او  (.104:  1385شولتز،  )شود  الگوها میو کهن  4یونگ وارد مطالعات اسطوره شناسی (.  19-11:  1393

  ردیگیناخودآگاه قرار میطه  در ح  شتریب  ،یآنها صور مثال  لهیهستند که به وس  یابزار  ،و هنر کشف کرد؛ هر سه  ریاساط  اها،یرو

و    اهانیگ  م، یماه، اقل  د،یها، از خورشتایپشناخت آرکی  یابرتا بحال اسطوره شناسان،  (.  193-194،  1370و همکاران،    نیگور)

اقوام مختلف و آثار هنرنییها، آها، اسطورهافسانه  اها، یرواما در واقع    اند بهره گرفته  ...   نیو مهمتر  نیترییابتدا  ،یها، مناسک 

از درون   و  خود ما هستند  قتر،یدق انیبه ب ا یاز ما و  ی بخش، آنها ها را در خود مستتر دارندتایپهستند که آرکی ی روان یهادهی پد

الگوی کل بشریت   برعالوه   (Jung،1990:3)؛( 7:  1370،  دیستیبا)؛(19-11:  1393  ،فرید و زینالی  گالبچی) گویند  ما سخن می

ای برنژادهای مختلف در مکان، اشاره کرد که در آن اهمیت یک رخداد یا تجربه، توان به تجربیات جمعی در فرهنگ جوامع، می

، کشور  ، التیمحدود به ا  تواند این نوع می(  که قبال بحث شد) خالف نوع جهانی  بردر واقع  .  اهالی یک گروه حائز اهمیت است

   (.1392ی، چوقادو  یجعفر)و ( 1399 ،یزیپرو) خاندان باشد یا  منطقه

 
2 Dasein (Existence) 
3 Archetype 
4 Mythology 
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 (1400،  نگارندگان)ماخذ: الگوها کهن یر یشکل گ  یانواع صورت ها: 1شکل  

 

 شده است: خی از آنها اشارهبربه به اختصار جدول ذیل اظهار نظر کرده اند، که در  یادیز صاحب نظران نهیزماین در 
   هاتایپآرکیدیدگاه های نظریه پردازان در زمینه ناخودآگاه و : 1جدول 

 دیدگاه  نظریه پرداز

ی
نظریه پردازان خارج

 

 5زر یفر  مزیج

(1854-1941 ) 
 ی مشترک جهان  اطالعات 

 6د یفرو گموندیز

(1856-1939 ) 

 . استآمده از خودآگاه و وابسته به آن  برناخودآگاه .1

 .کنند ی م نییانسان را عوامل ناخودآگاه تع یو اجتماع یفرد یاز رفتارها ی بخش مهم.2

 . است نی و نماد یریو تصو کرمندیپ  یباستان  ی زبان ناخودآگاه مانند زبانها.3

 . انداست که عواطف و احساسات از آنها مشتق شده ز یواپس زده و غرا یها شه یاند  ،مینیب   یآنچه در ناخودآگاه م.4

   7ونگ یارل گوستاو  ک

(1875- 1961 ) 

و    ر یحال تصاو عین  دسترس و در    در هایی  ستمیالگوها، سعوامل پنهان در اعماق روح خودآگاهندکهن  ، یبه نوع.1

 .نی دارندروا یی هستند و از آن فراتر جنبه ها یو ساختار عقل یکه همزمان موروث جاناتندیه

 . ندارند یآدم یالگوها وجودی ماورای زندگکهن.2

 ی است الگوها ناخودآگاه جمعکهن یمحل نگهدار .3

 8ل یآرگا کلیما

(1925-)... 

 .هستند یتکامل انسان  ج ینتا   وآثار و زندی غرا همانند.1

 .شودمی افتیجهان   ان ی که در تمام اد ،یاحساس امر قدس  با خود دارند،  ینیاز معنای د  یاحساس.2

 9الکساندر  ستوفر یکر

(1936_)... 

 . الگوهای مشترک به مثابه یک زبان مشترک در معماری عمل می کنند.1 :مرز بندی الگویی

 .الگوها هستندها و ناخودآگاه جمعی، همان کهنواسته از سنتخ برزبان مشترک  .2

 ام یخ 

(1048- 1131 ) 

  پیداست نهایت نه بدایت نه را آن / ماست رفتن و کامدن ای دایره در

  دور به چشانند را جمله که است جامی/ غَور ناپیدا سپهر دایرة در

  بر جهان اصغر و اک  نیدر ب   وستهیدر آن جاری است و پ  اتیح  ۀسازد که چرخیمصور م  رةی را به شکل دا  یهست  او

 ینیع  نمود  نی دوران همان گنبدی است که از کثرت به سمت وحدت اروج میکند و ا  ن یدر حرکت و دوران است ا 

 .آوردمیو الگوها را با خود به ارمغان  میمفاه یوستگیو پ جام است که انس  ی ران یمانداال در بطن معماری ا الگوکهن

ی
نظریه پردازان داخل

 

 موالنا 

(1207- 1273 ) 

 ش ی روزگار وصل خو دی باز جو   / شیکو دور ماند از اصل خو  یهرکس

بازگشت و  او  .1 به صورت    وجود دارد والگوها  در کهن  موضوع  نیاشاره دارد و هم  زیاصل و منشأ هر چ  افتنی به 

و    خی در تار  نیست که در صورت نخستییهاشهیالگوها دارای ر   ن ی.ا2.اندازد  ی م  طرهیادراک انسان س  بر ناخودآگاه  

 . دی آیدرم شی ثابته به نما انیفرهنگ بشری موجود است و به صورت اع

 گان یشا وش یارد

(1313- 1397 ) 

  .ناخودآگاه نهفته است  یازل  ای یبالقوه در در  یی رویهمچون ن   و  داست یناپ  نفسه ی  ف  ،ندارد  یبه خودی خود محتوائ 

 . هاستتایپآرکیی طرح بخشی و سازندگ ش یپ هجنب م،یبر   یم راثیآنچه ما به م

 نادر اردالن 

(1318-...) 

 گوناگون   ملکوت و عرضه در قالب صورتهای موجود در عالم تیواقع کی.1

 یآدم یکم یها مصنوعه و  الیخ یفیو ک عیانتزا  عالم  ان یم ی همچون پل یصور ماد.2

  نی الدرجاللیم

   یکزاز

(1327- ...) 

ناخوداگاه    انهیدر م ی وندگریو پ یانج یم توانیمرا   آن . کندمی یمعرفی ناخودآگاه تبارنام  روان را ب  از ی گریداو الیه 

  تا  اندافتهین   یگستردگاند که هنوز ژرفا و  نهفته  ییها و نمادها نگاره  ،یتبار  یناخودآگاهدر  .  شمرد  فردی و جمعی 

 .ستندین   زین   یفرد کسره ی ،یسو گر یاز د . باشند  کسانیو فرهنگ   تباربشوند و در نزد همه مردمان، از هر   یجهان 

اصل گالبچی محمود  پا  ی الگوهای  تجرب   داری ی و  حاصل  که  ط  ی جمع  ۀ هستند  در  حافظ   ی بشر  در  و  بوده  سال  پنهان    ۀ هزاران 

 
5 James George Frazer 
6 Sigmund Freud 
7 Carl Gustav Jung 
8 Michael Argyle 
9 Christopher Alexander 
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 .دارند یها مفهوم و جوهرة مشابهمکان ۀ در همجهانی هستند و . گردندیم ه ریناخودآگاه انسان ذخ ( ... -1336)

 1400منبع: نگارندگان، 

 

  یتایپآرکی  ی معمار  -2-2-1

است، در    یذهن  ،بودن  ینیععین  در    است؛یپو  ،ییستایثبات و اعین  در  .  است  یمتعدد  یهاپارادوکس  یدارای  تایپآرکی  یمعمار

را که مردم  یی و فضاها ردیگ برتواند فضا را در می. کرانه استیب  یمندکرانهعین در زمان زنده و جاودانه است و در   ی زمانیبعین 

باشند، رقم زند  زینالی  گالبچی)  در آن حس زنده بودن داشته  جدا شدن    قیاز طر  ی تایپآرکی  یمعمار  (. VII:  1393  ،فریدو 

که  دنیایی  .  شودمی  سریم  یو جاودانه ناخودآگاه   ی هانیکرانه و کیب  ی ایدر دن  ریو س  شیو موقت خو  ی شخص  یای از دن  یمعمار

را در هم م   یایدن  یهاچارچوب  به هزاران سال قبل سفر می-فضا   دهیخم  یشکند و در منحنیمحدود  از    استفاده.  کندزمان، 

.  دارند  یکسان ی  ی الگوها مشابه هم هستند و الگوهاکهن.  و متنوع است  ی متعال  یمعمار  کیبه    دنیهای رساز راه  ی کیالگوها  کهن

انسان    یروح  ی ازهایکه بتوانند به ن  افتیدست    یی بتوان به ساخت فضاها  یالگوها در حوزه معمار  نیا  ی با تجل  رود میانتظار  

  ی الگوها در معمار از کهن استفاده (. 1392 نه،ینقش و  مترجم) قرار کنند برها ارتباط انسان زا یعیوس  فیپاسخ مثبت دهند و با ط

به معنا از عناصر و مفاهمی  دی جد  یاثر معمار  ک یو    ستین  دی تقل  ا ی  یی واپسگرا  ی امروز  استفاده  با    ی معنا  ،دار  شهیر  م یتواند 

طور که در تصویر همان(.  1395ضیایی، ) مخاطب و اثر شود  نیب یارتباط موثرتر جاد یکند و باعث ا  دایپ  یترتر و منسجم قیعم

 . (1395 ،یفرد و طوس یسنجر)ند برها را در معماری خود بکار میتایپبه آن اشاره شده است، معماران در سه حالت آرکی 2

 

 
 (1400،   نگارندگان)ماخذ: یدر معمار هاپیتایآرک  یریبکارگ  یانواع صورت ها: 2شکل  

 

 ها تایپانواع آرکی  -2-2-2

 . اشاره خواهد شد زیبه ر کیموجود و معیارهای هر  یهایدارند، در ادامه به دسته بند یها انواع مختلفتایپآرکی

 
 ها تایپانواع آرکی: 2جدول  

 1400منبع: نگارندگان، 

 

 

 

 
10 Mandala 

 هاتایپع آرکیانوا

 گذار

 قدسی 
 10مانداال  پرواز

ستون  

 کیهانی 

کوه  

 کیهانی 

اسپیرال  

 کیهانی 

گنبد کیهانی  

 )فضا و زمان( 

درخت  

 کیهانی 

 تعیین قلمرو 

 )خانه و شهر( 
 نور 

طاق  

 کیهانی 

بهشت  

 گمشده 
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 یتایپ آرکیمولفه های    -2-2-3

ی به شرح ذیل تقسیم بندی شده و از آنجایی که هدف این پژوهش  پیتایآرکبا استناد به مطالعات صورت گرفته، مولفه های  

  گالبچی ) رسی پژوهش انتخاب گردیده است برنگاه به ژرفای معانی و عمق موضوعات است دو مولفه معنا و نشانه به عنوان بستر 

 (.1396ی،  طاهر)و ( 1393، فریدو زینالی

 هاتایپآرکی یمولفه ها: 3جدول 

 
 1400نگارندگان، منبع: 

 یتایپآرکی یارهایمع  -2-2-4

تاث  یابر نحوه  بهتر  راه  یها در معمارتایپآرکی  ریدرک  نو  آنها  از  استفاده  تا    ازی های  بیشتریمولفهاست  تمرکز  با   ی رسبر  ها 

 .اشاره شده استدر دو مولفه معنا و نشانه  رگذاریتاث  یارهایمعبه  کیبه تفک ریدر جدول زرو از این ،شوند
 تایپییارهای هریک از انواع آرکیمع: 4جدول 

گذار قدس
 ی 

 منبع معیار مولفه

معنا
 

 مرگ( -ازدواج-مراحل مهم گذار)تولد

  ،فریدو زینالی گالبچی )

 ( 60-41ص :1393

 ایجاد ارتباط میان جهان فعلی و جهان دیگر 

 مسیر مقدس در آن تعریف شده است راه شیری به مثابه 

 قرارگیری در محل تقاطع و تفکیک قلمروهای کیهانی 

 ایی از آسمان و داخل آن تصویری از بهشت است نما و سردر استعاره

 رنگین کمان به مثابه راه مقدس، پلی میان آسمان و زمین است 

نشانه )نماد، شما
ی

 ل، 
نما
هی 

 تفکیکی آب قدسی در مراحل گذار استفاده از نقش  ( 

 اسپیرال و حلزونی هستند.-اشکال گذار یا خطوط سیر به صورت های مستقیم

 استفاده از نمادهای بهشتی و قدسی در باالی محل گذار 

نمایش نقطه اوج و دروازه بهشت )که نماد آن ستاره قطبی و در مواردی سیاره ونوس است( به  

 پنج گوشه، دایره، مربع و مستطیل-شش-ستاره هشتشکل های  

 آیین هایی همچون تعظیم، سر فرود آوردن، لمس ثواب دار دست 

پرواز
 

 الهام از پرواز  1

  ،فریدو زینالی گالبچی )

 2 ( 69-66ص: 1393

 عقاب )درافسانه ها به پدر شمن هم معروف است(. 

 )کسی است که مسیر رسیدن به نواحی کیهانی را می داند(.  11شمن 

 آسمان )به مثابه سقف جهان و پایین ترین الیه بهشت( 

 پر پرندگان قدرتمند ) آنها پیام آوران میان انسان و نیروهای آسمانی هستند(. 

است و مشابه با عقاب  خورشید )در هنگام طلوع و غروب در میان کوه به نظر میرسد دارای دو بال 

 شود، نماد فروهر که همان خورشید بالدار است نمونه آن است(.در نظر گرفته می

 پرندگان مقدس از جمله ققنوس، سیمرغ و طاووس)پرنده بهشتی( 

 شود(. )نقش دو طاووس به صورت قرینه در معماری ایرانی نیز دیده می

مانداال
  ،فریدو زینالی گالبچی ) )آسمان(   یبه معنا ره ی( و دا ن ی)زم ی مربع به معنا 1 

 ، (84-72ص : 1393

،  نژادمهرآبادییسلمان )

 8*8و  9*9های  ها و دایره های هم مرکز شکل گرفته، مربعساس بسیاری از مانداالها از مربعا 2

 15، تانگکا 14کاالچاکرا ، 13، استوپا 12یانترا 

 
11 Shaman 
12 Yantra 
13 Stupa 
14 Kalachakra 
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هروی و دیگران،  )،(1393 ضلعی به سوی دایره)کمال( 4نماد هشت ضلعی به عنوان گذرگاهی از اشکال 

و   مقدم یروزیف)،(1398

 ( 1399دیگران، 
 چهارطاقی)مانداالی سه بعدی( 

 نماد گردونه خورشید 

ن ک
ستو

ی
هان

از حرکت و   یپارادوکس ،یگانگی و آسمان(  ن یزم ن،ی رزمی)ز   ییفضا هیستون با اتصال سه ناح 1 ی 

  ،فریدو زینالی گالبچی ) آوردمیرا بوجود  ییفضا  ی سکون، نفوذ و شکستن مرزها

 ، (114-93ص: 1393

 2 ( 42: 1391ایلکا،)

شود و در عالم صغیر با ستون مرکزی خانه یا  در عالم کبیر با درخت، کوه و ستون نمایش داده می

 سوراخ باالیی خیمه عامل ارتباط است. 

 )ستون سنگی با قاعده مربع و نوک هرم( 16ابلیسک یا اوبلیسک 

کوه ک 
ی

هان
 ی 

 به معنای عظمت و پایداری  1

  ،فریدو زینالی گالبچی )

 ( 134-119ص: 1393

 ( 352: 1389الیاده،)

2 

 غار نمادی از یک مرکز معنوی 

 زیگورات)نردبانی به سوی آسمان( 

 هرم 

 استوپا 

 پاگودا 

سپ
ا

ی
رال

ک  
ی

هان
 وجود دوگانگی معنایی  1 ی 

  ،فریدو زینالی گالبچی )

 ( 149و148ص: 1393

 اتصال زمین به عالم ماورا 

2 

 17فرم سه گانه نیوگرنج 

 لبیرینت و استفاده از آن در روان درمانی 

 شود( میز )حرکت به صورت انتخابی و باعث پویایی فضا و خسته نشدن می

گنبد ک 
ی

هان
 ی 

1 

 بلندترین بخش گنبد، مرکز آسمان است)ناحیه مقدس( 
  ،فریدو زینالی گالبچی )

 ، (162-160ص: 1393

 ( 1396طاهری، )

 تصور جهان به شکل گنبد 

 اند. در گنبد، بهشت را دایره و زمین را مربع با چهار محور اصلی متصور شده

 عروج آسمان است(  نقطهنماد  )بسیاری از گنبدها وجود نمادی با عالمت درخت کیهانی در باالی  2

ت ک 
درخ

ی
هان

 ی 

 ای توصیف حیات، جاودانگی و خرد است.بر تصور درخت  1

  ،فریدو زینالی گالبچی )

 و ( 179-171ص: 1393

 ( 1389سرلو، )

 است  نیرزمی ز  یاش به معنا  شهیو ر نیزم ی آسمان، تنه اش به معنا یبه معنا شی شاخه ها 

2 

 گنجشک، لیمو، انجیر، درخت کریسمس)درخت کاج(، نخل و پاپیروس درختان مقدس: بلوط، زبان

 گل نیلوفر نمادی از تولد دوباره 

 تک درخت در باالی بلندی نماددرخت کیهانی و عامل پیوند آسمان و زمین 

 های متفاوت وجود دارد مانند سرو، خرما، انار در فرهنگ ستایش چنار کهن و درختهای دیگر

قلمرو، 

شهر 

وخانه 
  ،فریدو زینالی گالبچی ) مقدس  میوجود حر  یمعنابه  1 

 هان یشهر نماد ک 2 ( 187و186ص: 1393

نور 
 1 

  ،فریدو زینالی گالبچی ) گذاردتقدس جهات و نواحی مختلف فضا اثر می برتقدس نور و نحوه طلوع خورشید،  

 ( 221-207 : ص1393

به   51: 1385 ،ی)زمرد

  ،ییو وفا  یاوری نقل از 

1396 ) 

 نور تجلی اخالق، معنویت، تعقل و فضیلت اخالقیست 

 سپیدی نور به معنای ترکیبی است از تمامیت

 عنصر خدایی در بسیاری از فرهنگها شناخته شده نور یا خورشید به عنوان یک 

 د ینماد پرنده آفتاب، گردونه خورش 2

 
15 Thangka 
16 Oblesik 
17 Newgrange 



 1400  تابستان، 7، شماره2شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -ی فصلنامه پژوهش        
 
 

ق 
طا

یک 
هان

  ،فریدو زینالی گالبچی ) کمان، مسیر خورشید، غار و نردبانی به سوی بهشتطاق، نشانگر طاق آسمان، رنگین 1 ی 

 )بدلیل ارتباط طاق با رنگین کمان( آسماننماد پردازی هفت رنگ رنگین کمان همانند هفت  2 ( 236و237ص :1393
شده 

ت گم
ش

به
 

 گسست از دنیای مادی با ورود به بهشت گمشده و فضای بی زمان  1

  ،فریدو زینالی گالبچی )

 ( 60-41ص :1393

 آب به عنوان سرچشمه هستی وجود آدمی
 مربع و دایره نماد غیرمادی بودن  2

 آن)آب،گیاهان و سنگها( نماد پاکی و تقدس طبیعت و عناصر 

 1400منبع: نگارندگان، 

 پژوهش  نهیشیپ  -3

  ی و معمار  اتی ادب  ،یاز جمله فلسفه، روانشناس  یمختلف  یهانهیموضوع پژوهش، لزوم استفاده از منابع با زم  یارشته   نیب  خصلت

م سبب  ن2006)  کسیهندر  گردد، یرا  نگاه   زی(  با  خود  کتاب  شناس  یدر  زبان  حوزه  در  و    ، یروانشناس  ،یچندجانبه  فلسفه 

خورد با موضوع سبب برنحوه    نیا  رسد یقرار داده است و به نظر م  یرسبرمورد    ینحلقه زما  کیآثار معماران را در    یمعمار

   . شودیبه پژوهش م  شتریب یاعتباربخش

 
 ( 1400،   نگارندگان) ماخذ: پژوهش نهیشیپ :3شکل  

 

 درجه اول و دوم(  پیشینه پژوهش )کتب  :5جدول 

No  رویکرد  کشور/ناشر  سال مولف/مترجم  عنوان 

1 
(  ییالگو کهن)یتایپآرکی معماری 

 ن یادیبن  داریپا  یالگوها

و مهندس   یمحمود گالبچ

 د یفر  ینالیز  دایآ
1393 

موسسه   ایران/

چاپ و  

انتشارات  

 دانشگاه تهران 

در   پهایتا یآرککاملی از  یبند  میبه تقس

حوزه   نی در ا یو اصول طراح ی معمار

 . پردازندیم

 و هنر  ی امر قدس  ،پردازی نماد  2
ترجمه محمد   اده،یال رچایم

 ی کاظم مهاجر
1394 

کتاب    ایران/

 پارسه 

شدن احساسات    ختهیبه احتمال برانگ  الیاده

و نماد اشاره   ری تصو یبه واسطه ینید

  وند یها پو هنر نی د ان یو م کندیم

 . قائل است یمشترک

3 

ها در هنر  الگوکهن شناسی  نشانه 

  یها نیباستان و سرزم  رانیا

 همجوار 

 1395 ی طاهر ن یصدرالد 
  ایران/

 ن یشورآفر 

  ران ی الگوها در هنر اکهن یشناسدر نشانه

باور    نی همجوار، بر ا یهانیباستان و سرزم

  یو گفتار در ساحت شهیاشاره دارد که اند

تا انسان به کمک  ابند ی یم ن یتکو ن ینماد 

 .دی و سخن بگو شد یند ینمادها ب 

4 

اسطوره و   یساختارها واکاوی

-ینقد اسطوره ا  الگوکهن

 عکس  ییالگو کهن

 ایران/ شوان  1397 کاوه فرزانه 

و  یپوشان ها، تشابهات و نقاط همتفاوتاز 

اسطوره و کهن الگو    لیو تبد ریینحوه تغ

 . دیگو یسخن م

 ی ونگی  هایالگوکهن 5
  ژن یرابرتسون، ترجمه ب  ن یراب 

 ی میکر
 دف  /رانیا 1398

  ونگ، یروانشناسانه  یهاشهیاند  یبررس

و   پی تایتمرکز خود را بر موضوع آرک

ناخودآگاه  ر یارتباط آن به عنوان زبان ضم

انسان و   ت یشخص  یریبا شکل گ  یجمع

 اند اعمال خودآگاهش گذاشته

 ش سمبولهای  و انسان 6
ترجمه   ونگ، یکارل گوستاو  

 ه یدکتر محمود سلطان 
 جامی /رانیا 1399

7 
و   جمعی ناخودآگاه  کتاب

 الگو کهن

ترجمه   ونگ، یگوستاو   کارل

محمدباقر   ،یفرناز گنج

 پور  لیاسماع

1400 
-یجام/رانیا

 مصدق

8 
Images and Symbols: 

Studies in Religious 

Symbolism 
Eliade, Mircea 1991 

U.S.A/Princ

eton 

University 

  یشناخت نمادها و نمادپرداز  تیبه اهم

 پردازدیم کی هر  یو به معرف کندیاشاره م
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Press یو غنا ریتصاو  یروانکاو ادی ز ریو بر تاث  

 .دی نمایم دیواژگان تاک یحس

 1400منبع: نگارندگان، 

 
 (یروانشناس و یمعمار ، یادب یپژوهش هاپیشینه پژوهش ): 6جدول 

No  کرد یرو ناشر  سال نویسندگان  عنوان 

1 

الگوی  اشکال کهن  یواکاوی برخ

  ی ناخودآگاه قوم در  مانداال

 طاهره صفارزاده 

صغری  

نژاد    یسلمان 

 مهرآبادی 

1393 
  فصلنامه پژوهشهای

 ی و بالغ یادب 

مانداال مورد تعمق قرار گرفته و   ی کهن الگو

 .شده است  یبررسبه تفکیک  آن   ینمادها

2 
انعکاس    ،یتایپآرکی ی معمار

 هان یاز ک یذهن

محمود  

  دای آ، یچالبگ

 د یفر  ی نالیز

1394 

  نی کنفرانس ب اولین 

  ، یانسان، معمار ی الملل

 ، تبریز عمران و شهر

و   نیبا کائنات، زم یپیتا آرکی یهابه ارتباط فرم

اشاره و انواعشان   یآسمان از منظر مورفولوژ

 ه شده است.داد حیتوض

3 

در   نه یماد یهاپی تایبازتاب آرک

براساس   ران ی ا  یخیتار  ی معمار

در   ینگیماد رمز)  ونگ ی یآرا

  یمعمار مانداالوار  یهاطرحواره

 ( رانیا  یخی تار

،  یهرو هیحسن

محمدمنصور  

فالمکی، سید  

  عطااهلل

 یی طاها

 باغ نظر  یعلمیه نشر 1398

در   پهایتا یآرک ینگیماد زانیارزش و م  یبه بررس

پرداخته    ران یا  یمردساخت معمار ی خیتار  طیمح

متفاوت   ی هاموضوع در شکل نی ا  تاًیشود و نها یم

 . شده است یمعرف ییها شده و نمونه ییرمزگشا 

4 

الگوهای نژادی در  تاثیر کهن

ادراک حس معنوی مکان  

 مسجد 

 1399 الهام پرویزی 

-فصلنامه علمی

پژوهشی معرفت  

 فرهنگی اجتماعی

  هاپی تایآرک یریگبه نحوه انتقال و انواع شکل

ها و ارتباط با  اشاره شده و استفاده از طرح واره

را سبب تداوم حضور افراد    یناخودآگاه جمع  ریضم

 .داندیاثر م تیو موفق

5 

  معاصر با  یآثار معمار لیتحل

 ی انقد اسطوره  کردیرو

  انه یپا  ی طرح معمار انطباق

  یالگوبا کهن( وکوهامای )  یبندر

 ی ران یباغ ا 

 ،ینیمیستاره  

  سایپر

 ، یمحمدیعل

 کاوه بذرافکن 

 باغ نظر  یعلم هی نشر 1399

 یالگوها  ی اشاره شده که ظهور و تداوم برخ

است و   یو مکان  یفارغ از ابعاد زمان  ی معمار

نداشته و در قالب   ینینمود ع  یمعمار یالگوها

قابل    یبخش معمارصورت ی هادستور زبان در نظام

الگوها هستند که  کهن نی ا تاً یهستند و نها یریگیپ

و در   یجهان  یاسهایدر مق ی از منابع مشترک روان 

 . رندیگیسرچشمه م یموارد مل یبرخ

6 
archetypes in 

contemporary 

architecture 

Marta 

Pieczara 
2019 

Journal of 
Architecture and 
Urban Planning 

مرجع   کی به عنوان  را  ی معمار یکهن الگوها

ساختمان ها   به مربوط  یجاودانه از گونه شناس

تایپها  در آن اشاره شده که آرکی.میکند ف یتعر

  یهاتیفیبه ک  یفکر یهایاب ی ارز قی طر از میتوانند 

و   دن شو  ل یتبد ی اصول طراح به و سپس   یمفهوم

به عنوان  از آنها  آن را دارند که  لیپتانس

 .شود  استفاده یی فضا فی تعر ی ها دستورالعمل

 1400منبع: نگارندگان، 

اند و در  رسی قرار دادهبرتایپها را فارق از بستر مورد  آرکی  موارد  شتریدر بمعماری  پژوهشگران  بیان شد    با توجه به آنچه تاکنون

را    ییالگوکهن  مواردی دیگر مطالعه به  خود  انجام داده و توجه کمتری  عملکرد  .  انددرک معنا داشتهبیشتر در حوزه کالبد و 

  ی از لحاظ سبک و منطقه جا یبنددسته ک یدر  ا یبوده و    یمقطع خاص زمان  ک یدر رسی شده بیشتر بری هانمونهآن،  برافزون 

این.  اندگرفته بهره  قیتحق  نیا  رو؛از  نمونهبا  در  نشانه  و  معنا  کشف  به  ریزبینانه  نگاهی  با  پدیدارشناسی  روش  از  هایی  گیری 
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نگرفتهمی قرار  زمانی  بازه  یک  در  تنها  نه  که  کاررود  تفکر  نحوه  در  تفاوت  و  جانمایی  لحاظ سبک،  از  بلکه  نیز  براند  خود  ان، 

  . باشداین اساس پژوهش حاضر بدیع و جدید می برمتفاوت هستند،  

 پژوهش   روش  -4

ا به    یدارشناسی مستقل، روش پد  ریبه عنوان متغ  شگاهیایوابسته، ن  ریبه عنوان متغ  یپیتایآرک  یطراح  یمقاله راهکارها  نیدر 

اند. پژوهش حاضر از کنترل در نظر گرفته شده  ری به عنوان متغ  رانیو ا  گرلیتعد  ری مذهب به عنوان متغ  ،یانجیم  ریعنوان متغ

در    پیتایآرک  یطراح  یاز راهکارها  یترو به منظور شناخت و درک گسترده  شودیمحسوب م  یدبرکار  قاتیهدف، جز تحق  رنظ

  قاتیمطالعات انجام شده در زمره تحق  تی( استفاده شده است. ماهی فیو ک  ی )کم  یبیترک  قیاز روش تحق  رانیا  یهاشگاهیاین

  ن یاطالعات و تدو  ی. جهت گردآورشودیها پرداخته مالگوها و اسطوره کهن  ناختو ش  یرسبردر آن به    رایقرار گرفته، ز  یخیتار

از    ی تصادف  داری بهره گرفته شده است. د  ی دانیو م  یاکتابخانه  ، ینترنتیاز منابع ا  ، یدارشناسیبا استفاده از روش پد  ، ینظر  ی مبان

پژوهش   مکان  ته  یابرچند  و  اطالعات  آوردن  همچن  هیبدست  و  غ   هاستفاد  نیعکس  مشاهدات  جهت    ی علن  ری از  پژوهشگر، 

اطالعات در بخش   یگردآور  یهاراهکارها جهت قرار دادن در پرسشنامه، از جمله روش   یطبقه بند  تاًیبه صورت باز و نها  ریتفس

  ی ریاز پرسشنامه استفاده شده است، نمونه گ  هاهیبه منظور اثبات فرض  زین  قیتحق  ن یا  یژوهش بوده است. در بخش کمپ   یفیک

صورت گرفته و سپس داده ها با استفاده از نرم    یگان معماربرمختصصان و خ  ی هدفمند از جامعه آمار  ی به صورت تصادف  زین

افراد متفاوت و با دقت   یناخودآگاه جمع بر  ریاساس عمق و تاث بر  ها؛ شگاهیایمهم در ن  یتا راهکارها شوند یم  لیتحل  SPSSافزار 

 .گذاردیم  شیروند را به نما نیاز ا یخالصه ا 4ارهشم ریگردند. تصو نیتدو یشتریب

 
 (1400،   نگارندگان)ماخذ: ساختار پژوهش: 4شکل  

 ی مورد  های نمونهمعرفی    -5

اند که  نمونه هایی انجام دادهروی    برالگویی خود را  تحقیقات کهن در پیشینه پژوهش اشاره شد که پژوهشگران در بیشتر موارد

از لحاظ سبک و منطقه جای  در یک مقطع خاص زمانی بوده و یا در یک دسته ای بر در این تحقیق  این  بربنا.  اندگرفته بندی 

 . های موردی فارق از هر گونه شباهت، انتخاب شدندرسیدن به نتیجه همه جانبه، نمونه

 



 نگین امینی و حامد مضطرزاده ........ ،یدارشناسیاز منظر پد رانیا یهاشگاهیایدر ن یپیتایآرک یطراح یراهکارها نیتدو    

 
 

11 

 
 

 ی موردهای نمونه معرفی اجمالی: 7جدول 

   رالملکیمسجد  نص. 1 

 ( عه ی ش)  اسالم :مذهب فارس  راز،یش :شهر قاجار  - 1307-1293 :سبک/سال ساخت

 انتخاب  لیدل ی، تفاوت مذهبی، جغرافیایی و زمانی با دیگر بناهامتماد یسالها طی یی معنا یدارتایپ، پای بسیاری از معیارهای آرکیوجود 

مساجد   ی در الگوها دیتشد  ای  رییتغ نیرنگ و نور در آن و همچن یتجلو بوده   زی نسبت به مساجد دوره خود شاخص و متما

 .شده است  زیتما  نی که سبب ا  ستی ادر آن، از عوامل یسنت
 حات یتوض

 ی مسجد جامع شافع .2

 ( اهل سنت)  اسالم :مذهب کرمانشاه، کرمانشاه  :شهر یعثمان 1324 :سبک/سال ساخت

  گر یبا د ی و زمان  ییا یجغرافمذهبی،  تفاوت، تایپآرکی یارهایاز مع یاریوجود بسمعماری خاص و متفاوت از دیگر مساجد ایرانی، 

 های متمادی ، پایداری معنایی پس از گذشت سالبناها
 انتخاب  لیدل

 حات یتوض .قرار دارد( بازار   کهیتار )مسجد جامع در کرمانشاه است در راسته بازار کرمانشاه  

  (لیساقره ک )تادئوس مقدس یسایکل .3 

 تیحیمس :مذهب ی غرب  جان یچالدران، آذربا  :شهر یصفو :سبک/سال ساخت

 انتخاب  لیدل بناها  گر یبا د   یو زمان  ییا یجغراف ،یمذهب تفاوت، تایپآرکی یارهایاز مع یاریوجود بس

  ن یرتر یدر بنا به نوبه خود از کم نظ یو حجم پرداز  کی تکن. دارد یمنحصر به فرد یهایژگیتادئوس مقدس و  یسایکل

 . است یتجسم یهنرها ی هاپرداخت
 حات یتوض

  آتشکده آذرگشنسب  .4 

 ی زردشت :مذهب ی غرب  جانیتکاب، آذربا  :شهر ی ساسان  :سبک/سال ساخت

 انتخاب  لیدل بناها   گریبا د یو زمان یی ایجغراف  ،یمذهب تفاوت،  بنا  ن یتایپ در اآرکی یارهایاز مع یاریوجود بس

از ویژگیهای بارز آن وجود . متر بلندتر است20هکتار که از اطراف حدود 12است به وسعت   یا«قلعه -شهر» مانیتخت سل

 . دریاچه و دید پرنده از آن میباشد
 حات یتوض

 سان یمالن سهیکن .5  

 کلیمی :مذهب اصفهان ، اصفهان  :شهر 1301 :سبک/سال ساخت

 انتخاب  لیدل بناها  گریبا د  یو زمان  ییای جغراف ،یمذهب تفاوت

اصفهان  ی هاسهیکن نی باتریاز ز یکدارای معماری داخلی متفاوتیست و ی ، ساده آن  اریبس  یخالف ظاهر خارج بر  سهیکن ن یا

 . است نترییمتر پا کیاز کف کوچه حدود   سهیکن نی سطح ا. است
 حات یتوض

 1400منبع: نگارندگان، 

 

 
 ( 1400،  نگارندگان)ماخذ: تصاویر و موقعیت نمونه های موردی  :5شکل 
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.  شودها پرداخته میداده  لیو تحل  هیدر دو بخش به تجزها  فرضیهبه منظور اثبات    ، در ادامه با توجه به معیارهای بدست آمده 

ای تنظیم شده و  پرسشنامه تحلیل  در بخش دوم،    اختصاص داده شده و  پژوهش  یرهایمتغ  یفیتوص   لیبه تحل  نخستبخش  

و صورت گرفته    (یمعماراساتید و متخصصان در حوزه  )گان  برخ  یجامعه آمارنفر از میان  15هدفمند از    یتصادف  یریگنمونه 

 . ارائه شده استپژوهش  یرهایمتغاز استنباطی  یلیتحلنهایتاً  

 ها   افتهی  لیتحل  -6

 بخش تحلیل توصیفی   -6-1

ارزیابی شد و شرح آن به تفسیر   ینظر  مبانی اساس اطالعات بدست آمده در  برپنج نمونه موردی، با استناد به متون و اسناد و  

 .در جداول ذیل قابل مشاهده است

 
 ی  موردهای  نمونه یف یتوص لی تحل: 8جدول 

 توضیحات  تصاویرگزیده ای از  بنا

حوه  
ن

بکارگ 
ری

ع  ی 
منب

صاویر 
ت

 

 ی گذار قدس

1 

 طاق در قسمتهای مهم-رواق 

وجود  - از قبیل ورودیها، پنجره، شبستان

 آستانه و درب -ایوان 

 تقلیدی
شفیعی و  )

 (1396دیگران، 

2 
 

 یدیتقل

(En 

.wikipedia 
.org) 

(tripadvisor 

.com) 

3 

 

 مهم یطاق در قسمتها-رواق

استفاده از  -آستانه و درب -هایورود لیقب از

الگوها در باالی محل  کهننمادهای بهشتی و 

 گذار 

 یدیتقل
)هوسپیان، 

1387 ) 

4 

 

آستانه و  -مهم یطاق در قسمتها-دروازه

-تفکیک فضای مقدس از غیرمقدس -درب

 نقش آب قدسی در مراحل گذاراستفاده از  

 یدیتقل
 عبداللهی،)

1391 ) 

5 

 

-آستانه و درب -مهم ی طاق در قسمتها

 رمقدس یمقدس از غ یفضا تفکیک
 یدیتقل

شفیعی و  )

 (1396دیگران، 

 پرواز

1 

 
از نماد و اشکال پرندگان مقدس یا نماد  

تنها آسمان به  .خورشید استفاده نشده است

 .مشابه سقف بهشت خودنمایی میکند

 یدیتقل
شفیعی و  )

 (1396دیگران، 

2 

 

 tripadvisor) یدیتقل
.com) 
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3 

 

 ترکیبی  وجود پرندگان مقدس -الهام از پرواز
)هوسپیان، 

1387 ) 

 مانداال

1 
 

طرح مانداالیی در سقف، گنبد، پنجره و  

 تزیینات 
 یدیتقل

(Ehteshami, 

Soltaninejad, 

2019) 

2 

 

گردونه خورشید و ستاره در طرح سقفها و 

 وجود هسته مرکزی -گنبدها
 ترکیبی 

(Parstoday 

.com), 
(tripadvisor 

.com) 

3 

 

استفاده از نمادهای مانداالیی همچون گردونه  

در پالن و نماهای داخل و )خورشید و چلیپا  

 ( خارج 

 یدیتقل
)هوسپیان، 

1387 ) 

4 

 

طرح مانداالیی پالن به شکل مربع با هسته  

استفاده   -مسیر حرکت به شکل چلیپا-مرکزی

 پر از ستاره هشت

 یدیتقل
 عبداللهی،)

1391 ) 

5 

 

پالن به شکل مربع با هسته   ییطرح مانداال

 ی مرکز
 یدیتقل

و   سنگتراش)

 ( 1398، پورمند

 ی هانیستون ک

1 

 

های مسجد به عنوان جفت ستون  مناره

استفاده از ستون  -ستونهای شبستان-مقدس

 مقدس در تزیینات 

 تقلیدی
(Ehteshami, 
Soltaninejad, 

2019) 

2 

 

 -در دو طرف محراب جفت ستون مقدس 

مسجد به عنوان جفت ستون   یهامناره

 شبستان  ی هاستون-مقدس

 یدیتقل
(Parstoday 

.com), 
(tripadvisor 

.com) 

3 
 

 یدیتقل وجود ستون در فضای داخل -ابلیسک 
)هوسپیان، 

1387 ) 

5 

 

 یدیتقل وجود ستون پیکره
و   سنگتراش)

 ( 1398، پورمند

 ی هانیکوه ک 

3 

 

 یدیتقل مخروط به مثابه کوه کیهانی 
)هوسپیان، 

1387 ) 

4 

 

 یدیتقل زیگورات 
 عبداللهی،)

1391 ) 

 ی هانیک  رالیاسپ
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1 

 

 روی ستونها  برطرح مارپیچ 

 زیر سقف  بر طرح اسپیرال  
 یدیتقل

(Ehteshami, 

Soltaninejad, 
2019) 

2 

 

 یدیتقل ستونها   یرو بر چ یطرح مارپ
(Parstoday 

.com), 
(tripadvisor 

.com) 

 ( زمانفضا و ) یهانیگنبد ک 

1 

 

گنبد به مثابه جهان و بلندترین بخش آن 

 مرکز آسمان 
 تقلیدی

(Ehteshami, 

Soltaninejad, 
2019) 

2 

 

  نی استفاده از گنبد به مثابه جهان و بلندتر

و طرح لوتوس در   بخش آن مرکز آسمان

گنبد ها در نمای خارجی کامال  –مرکز آن 

 متمایز شده اند. 

 یدیتقل
(Parstoday 

.com), 

(tripadvisor 

.com) 

4 

 

 یدیتقل
 عبداللهی،)

1391 ) 

 ی هانیدرخت ک 

1 

 

ها وجود گیاهان خودنمایی  در تزیینات بدنه-

در سرستونها و درب و پنجره و  -میکند 

 . طرح لوتوس به کار رفته است ها ارسی

 ی بیترک

شفیعی و  )

 و(1396دیگران، 
(Ehteshami, 

Soltaninejad, 

2019) 

2 

 

-ها وجود گیاهان در تزیینات و کاشیکاری-

– استفاده از طرح درخت کاج در سقف

استفاده از ستونهای سبزرنگ و سرتون های 

 گیاهی به مثابه درخت کیهانی 

 ترکیبی 
(Parstoday 

.com), 

(tripadvisor 

.com) 

3 

 

از جمله لوتوس و درخت  گیاهان وجود -

  -های بدنهیبرسنگو  ناتییدر تز  زندگی

نمادی در باالی بلندی به مثابه درخت  

 کیهانی 

  -یدیتقل

 ی بیترک
)هوسپیان، 

1387 ) 

4 

 

 ی بیترک گل نیلوفر نمادی از تولد دوباره 
 عبداللهی،)

1391 ) 

 (خانه و شهر)قلمرو  نییتع

1 

 

-فضا  کیتفک ی ابراستفاده از طاق و قوس  

قلمرو و  نییتع-از دروازه و آستانه استفاده

  ییفضا تیفیک رییتغ-ییفضا   یمرزها کیتفک

  ف یتعر-یعیعناصر طب ایبا استفاده از نور  

 ای بنا در شهر بر مقدس  میحر

 تقلیدی

شفیعی و  )

 و(1396دیگران، 
(Ehteshami, 
Soltaninejad, 

2019) 

2 

 
-فضا  کیتفک ی ابراستفاده از طاق و قوس  

قلمرو و  ن ییتع-استفاده از دروازه و آستانه

 یی فضا   یمرزها کیتفک

 یدیتقل
(Parstoday 

.com), 

(tripadvisor 
.com) 

3 

 

 یدیتقل
)هوسپیان، 

1387 ) 
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15 

 
 

4 

 

 ک یقلمرو و تفک نییتع -شهر نماد کیهان

 استفاده از دروازه و آستانه -یی فضا  یمرزها
 یدیتقل

 عبداللهی،)

1391 ) 

5 

 

 یدیتقل یی فضا  یمرزها ک یقلمرو و تفک نییتع
و   سنگتراش)

 ( 1398، پورمند

 نور 

1 

 

نور از   ت یهدا -یمثبت و منف یفضاها جادی ا-

مشبک،   یهادر و پنجره رواق،-به درون  رونیب 

و   یکاربند ها،روزنه رها، ی، نورگهاارسی

 حضور نور   یابر  ی بندمقرنس

 یدیتقل
و  یعیشف)

 (1396 گران،ید

2 

 

و  ها سقفدر طرح  دیاستفاده از گردونه خورش

 گنبدها
 ترکیبی 

(Parstoday 
.com), 

(tripadvisor 

.com) 

3 

 

 ی بیترک د ی گردونه خورشنماد استفاده از  
)هوسپیان، 

1387 ) 

4 

 

نور از   ت یهدا -یمثبت و منف یفضاها جادی ا-

 به درون   رونیب 
 یدیتقل

 عبداللهی،)

1391 ) 

5 

 

نور از   ت یهدا -یمثبت و منف یفضاها جادی ا-

 کاربندی -به درون  رونیب 
 یدیتقل

و   سنگتراش)

 ( 1398، پورمند

 ی هانیطاق ک 

1 

 

ها در  با استفاده از طاق  ییفضا یمرزها ف یتعر

که به عنوان   و در فضای داخل جبهه بنا4

 یپرداز نماد-.هم کار میکند یهان یدروازه ک

 هفت رنگ همانند هفت آسمان 

 یدیتقل
و  یعیشف)

 (1396 گران،ید

2 

 

ای جداسازی قسمت  براستفاده از طاق 

-طاقی در فضای داخل4استفاده از  -محراب 

  -ای قسمت ورودی برای  براستفاده از طاق 

 وجود طاق در بازشوها 

 یدیتقل
(Parstoday 

.com), 
(tripadvisor 

.com) 

3 

 

 ف ی تعر استفاده از طاق و دروازه کیهانی و

 یی فضا  یمرزها
 یدیتقل

)هوسپیان، 

1387 ) 

4 

 

 یدیتقل یی فضا یمرزها ف یاستفاده از طاق و تعر 
 عبداللهی،)

1391 ) 
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5 

 

 یدیتقل
و   سنگتراش)

 ( 1398، پورمند

 بهشت گمشده 

1 

 

به   یران ی از هندسه باغ ا  استفاده-ایپو  یفضا-

از تقدس   استفاده-کهن الگو کی عنوان 

 (و سنگها گیاهان آب،) و عناصر آن  عتیطب

 یدیتقل

شفیعی و  )

 (1396دیگران، 
 ,Ehteshami)  و

Soltaninejad, 
2019) 

2 

 

و   عتیاستفاده از تقدس طب  -دارای فضای پویا

 عناصر آن 
 یدیتقل

(Parstoday 
.com), 

(tripadvisor 

.com) 

3 

 

 یدیتقل و عناصر آن  عتیاستفاده از تقدس طب
)هوسپیان، 

1387 ) 

4 

 

 یدیتقل هستی استفاده از آب بعنوان سرچشمه 
 عبداللهی،)

1391 ) 

 1400منبع: نگارندگان، 
 

 

 

 استنباطیبخش تحلیل    -6-2

در  .  شد  تحلیل  و  تجزیه  بندی،ها دستهداده  دارد،  سازگاری  متغیرها   نوع  و  تحقیق  روش  با  که  آماری  هایتکنیک  از  گیریبهره  با

  . تاستفاده شده اسExcel  و SPSS24 افزاراز نرم ق،یتحق اتیفرض یآمار یهابخش جهت آزمون  نیا

 .باشندیزن مبقیه درصد   46.7درصد جامعه مورد مطالعه مرد و 53.3شود مشاهده می 9چنانچه از جدول

 
  تیحسب جنس بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز: 9  جدول

 درصد  فراوانی جنسیت 

3.53 8 مرد  

7.46 7 زن   

 100 15 جمع 

 1400منبع: نگارندگان، 

 

 .  باشد یم التیاساس سطح تحص بر انیپاسخگو یفراوان  عینشان دهنده توز 10جدول

 تحصیالتحسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز: 10 جدول

 درصد  فراوانی تتحصیال

 6.7 1 کارشناسی 

 13.3 2 کارشناسی ارشد 

 80 12 دانشجوی  دکتری و باالتر 

 100 15 جمع 

 1400منبع: نگارندگان، 

 

دهند ، و افراد با رده    ی م  لیدرصد تعدادپاسخ دهندگان را تشک  60سال    35تا    25  یدارندگان رده سن  دهد ینشان م  11جدول

 . دهند یم لیپاسخ دهندگان را تشکبقیه درصد  40.6 یسال با فراوان 45تا36 یسن

 ی حسب رده سن بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز :11 جدول

 رده سنی   فراوانی درصد 
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سال  30زیر  0 0  

 سال 35تا  25 9 60

 سال 45تا 36 6 40

 جمع  15 100

 1400منبع: نگارندگان، 

 

و    نهیاستاندارد، کم  انحراف  ن، ینگمیا)  یپژوهش ارائه شده است که شامل شاخصها  وستهیپ یرهایمتغ  یفیآمار توص  12در جدول

 . باشدیم قیتحق یمربوط به هر یک از متغیرها( نهیشیب

 متغیر های پژوهش یفیآمار توص: 12 جدول

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیر

 4.25 2.75 50833. 3.6056 گذار قدسی 

 5.00 2.50 67788. 3.7667 پرواز

 5.00 2.00 97955. 3.9333 مانداال 

 5.00 2.00 1.18723 3.8667 ستون کیهانی 

 5.00 3.00 60159. 4.2000 کوه کیهانی 

 5.00 1.00 99043. 3.5333 اسپیرال کیهانی 

 5.00 2.00 85496. 3.4667 گنبد کیهانی 

 4.80 2.60 63636. 3.8267 درخت 

 5.00 1.00 1.27988 3.7333 تعیین قلمرو 

 5.00 2.33 91258. 3.9111 نور 

 5.00 2.00 79732. 3.7000 طاق کیهانی 

 5.00 2.00 1.09978 3.7333 بهشت گمشده 

 1400نگارندگان، منبع: 

 

از آزمون    دگاه یاز د  لیمورد تحل  یهاشاخص  نیانگیم  تیوضع  یرسبر  یابر ابعاد دوازده گانه  استیودنت   -tپاسخ دهندگان در 

با توجه به این که پاسخ های مربوط به این سواالت از نوع ترتیبی می باشد، از روش تحلیل  .  ای استفاده شده استتک نمونه

از آزمون    ترکیبای  بر،  (طیف مجموع نمرات)طیف لیکرت   ای مقایسه  برتک نمونه ای    tنمرات پاسخگویان استفاده و سپس 

 : استفاده شده است( 05/0)در سطح خطای مفروض ( میانگین مفروض) 3میانگین پاسخ های بدست آمده با مقدار متوسط 

 :  1رابطه

مولفه ها    اریو انحراف مع  نی انگیم15جدول    خروجی  به  توجه  باست.  ا  همدآ  13ولجد  در  لـتحلیمورد    یرهایمتغ  یفیتوص  نتایج

ارائه شده است که با توجه به خروجی آزمون در تمامی  14ای در جدول تـک نمونـهt آزمون  یخروج جینتا نیآمده است همچن

های  مذکور از دیدگاه  میانگین  نمرات مولفه  اینکه فرضیه  صفر   مبنی  بر است 0.05 که کمتر از مقدار sig مولفه هایی   که مقدار

و  ،می   باشد 3 مساوی دهندگانپاسخ متوسط مـشخص  میشـود  وضعیت رد شده  مقدار  با   )3( میانگین  شاخص موردآزمون 

درصدی  اختالف میانگین  بدست آمده و   95 و   باالی  فاصله اطمینان از طرفی  درصورتی  که کرانهای  پایین .تفاوت معنادار دارد

میانگین مورد آزمون، هردو مثبت باشند بیان گر این موضوع خواهد بود که وضعیت شاخص مد نظر بیشتر از حد متوسط و نسبتاً  

بیشتر از مقدار پنج صدم است   sig مطلوب میباشد  بعالوه در مولفه های اسپیرال کیهانی  و گنبد کیهان ی باتوجه به اینکه مقدار

از دیدگاه  پاسخ دهندگان اینکه فرضیه  صفر  مبنی   بر دلیلی  برای  رد مولفه های  مذکور   ،می  باشد  3 مساوی میانگین  نمرات 

درصدی  اختالف میانگین  بدست آمده   95 وجود ندارد و با توجه به مختلف العالمه بودن کرانهای  پایین  و باالی  فاصله اطمینان

 و میانگین مورد آزمون، میانگین  نمرات در دو مولفه اسپی رال کیهانی و گنبد کیهانی  در حد متوسط می باشد
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 یپیتا یآرک یطراح هایمولفه یفیآمار توص: 13 جدول

معیار انحراف میانگین تعداد   میانگین معیار انحراف   

 13125. 50833. 3.6056 15 قدسی  گذار

 17503. 67788. 3.7667 15 پرواز

 25292. 97955. 3.9333 15 مانداال 

 30654. 1.18723 3.8667 15 کیهانی  ستون

 15533. 60159. 4.2000 15 کیهانی کوه

 25573. 99043. 3.5333 15 کیهانی  اسپیرال

 22075. 85496. 3.4667 15 کیهانی  گنبد

 16431. 63636. 3.8267 15 درخت 

 33046. 1.27988 3.7333 15 قلمرو تعیین

 23563. 91258. 3.9111 15 نور 

 20587. 79732. 3.7000 15 کیهانی  طاق

 28396. 1.09978 3.7333 15 گمشده  بهشت

 1400منبع: نگارندگان،  

 

 ی تابپ یآرک  یطراح یمولفه ها یتک نمونه ا یآزمون ت جینتا: 14 جدول

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 8871. 3241. 60556. 000. 14 4.614 قدسی  گذار

 1.1421 3913. 76667. 001. 14 4.380 پرواز

 1.4758 3909. 93333. 002. 14 3.690 مانداال 

 1.5241 2092. 86667. 013. 14 2.827 کیهانی  ستون

 1.5331 8669. 1.20000 000. 14 7.726 کیهانی کوه

 1.0818 0151.- 53333. 056. 14 2.086 کیهانی  اسپیرال

 9401. 0068.- 46667. 053. 14 2.114 کیهانی  گنبد

 1.1791 4743. 82667. 000. 14 5.031 درخت 

 1.4421 0246. 73333. 044. 14 2.219 قلمرو تعیین

 1.4165 4057. 91111. 002. 14 3.867 نور 

 1.1415 2585. 70000. 004. 14 3.400 کیهانی  طاق

 1.3424 1243. 73333. 022. 14 2.582 گمشده  بهشت

 1400منبع: نگارندگان، 
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 (1400،  نگارندگان)ماخذ: هامربوط به مولفه ستوگرامیه یرهایتصو: 6شکل  

 

 گیری نتیجه  -7

داشت این است که هرچه قدمت بنا بیشتر برهای موردی به صورت کیفی و تطابق معیارها با معماری آنها، اولین  رسی نمونهبربا  

در معماری بیشتر بوده است، همچنین مشخص شد که    (هی نما   ل، ینماد، شما)  نشانه های معنایی و  بود، میزان استفاده از مولفه

چنانچه در کلیسای تادئوس مقدس گستره استفاده از  .  انداکثرا به صورت تقلیدی و خارج از دستکاری معمار به کار گرفته شده

نشانه و  وسیعنمادها  بودها  دیگر  بناهای  از  آرکی.  تر  به  باید  آمده  بدست  نتایج  دیگر  کیهانیاز  کوه  در    تایپ  که  کرد  اشاره 

قرار مینیایشگاه استفاده  ایران کمتر مورد  نیز گواهی  های  زمینه  این  در  پاسخ متخصصان  و  بود  برگیرد  تحلیل  .  این موضوع 

تایپی و ناخودآگاه وجود دارد چراکه پس از مشاهده تصاویر  های متخصصان نشان داد ارتباط معنایی میان معیارهای آرکیپاسخ

شود که معیارهای  شده مشخص میاز مباحث مطرح  .  پرسشنامه با نمرات قابل قبولی جواب داده شده بودواالت  سها،  نیایشگاه

ها چه در قالب کالبد و عملکرد و چه دن از آنبرها دارند و بهرهنشانهیی و  محتوایی،  رمزگان معناتایپی ارتباطی عمیق با  آرکی

معنا می و  ایجاد  استعاره  که میها شگاهیای نتواند سبب  افراد  یی شود  با  عمیق  ارتباطی  تفاوت) توانند  از  آنهافارق  قرار بر(  های 

دادهبر.  سازند از  راهکارهای طراحی حاصل  اساس در جدول ذیل  راهنمایی  این  بتواند  تا  ارائه شده  پژوهش  ای ساخت  برهای 

 . هایی مطلوب در ایران باشدنیایشگاه

 
 یپیتا یآرک  یطراح ی: راهکارها15جدول 

ی
آرک

پ 
تای

 

 ی راهکار طراح

ی
آرک

پ 
تای

 

 ی راهکار طراح

گذار قدس
 ی 

دسترس  یبند.مرحله1 فضا  یکردن  ماب   ی به  داخل  نی باز،    یو 

 سه مرحله تولد، ازدواج، مرگ   فی در تعر

گونه  یطراح.2 نماد  یابه  مجموعه  از  خارج  جهان    یکه  از 

 کند.  نیاز جهان ماورا را تلق یباشد و داخل آن حس  یفعل

 رانه یمقدس و نامقدس به صورت سختگ یفضاها کیتفک.3

بازد .4 بعض  دکنندگانیاجبار  تعظ  یدر  به  ها  قسمت    میاز 

 خاص  ن ییانجام آ ا یکردن و  

 ها یو مقدس جلوه دادن ورود شتریدر نظر گرفتن ارزش ب .5

 در طرح  یو خروج یمجزا نمودن ورود.6

 کامال متفاوت   یاتصال دو فضا یابراستفاده از پل .3

 وان یستفاده از دروازه و ا ا.4

 فضا  تیفیک نییاستفاده از نور در تع.5

 یورود ق یاز طر عتیبا طب  یداخل یارتباط فضا جادیا.6

 ها  یاستفاده آب در مراحل متفاوت دسترس .7

 ی و حلزون  رالیو اشکال اسپ میستفاده از خطوط مستقا.8

هشت .9 ستاره  اشکال  از  دا-شش-استفاده  گوشه،    ره،ی پنج 

 دروازه بهشت شی نما ی ابر لیمربع و مستط

 مقدس در کار  ریمس جادیا.10

مانداال 
 

دا.1 اشکال  ارتباط  از  در    رهی استفاده  مانداال  مرکز(  )هم  مربع  و 

 ( 8*8و  9*9پالن )

مانند    یاتییدر جز   ییمانداال  یگرفتن از طرح ها  دهی ستفاده و اا.2

 ها حصار و نرده و پنجره نات،ییتز

 ی هسته مرکز جاد یا.3

 دار یآرام و پا  ی مکان  جادی ا  یابر عتیاستفاده از طب.4

ضلع.5 هشت  نماد  از  گذرگاه  ی استفاده  عنوان  اشکال    ی به  از 

 )کمال(  ره یدا  یبه سو  یضلع.4

 ی استفاده از چهارطاق.6

 شکسته   یپایو چل پایاستفاده از چل.7

 د یاستفاده از نماد گردونه خورش.8
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پرواز
 و طاووس(  مرغی س ، یاستفاده از پرندگان مقدس )ققنو.1 

 .ایجاد حرکت به سوی آسمان 2

 .توجه ویژه به سقف و ارتباط با آسمان 3

ستون ک
ی

هان
  سک یاوبل ا ی  سکیاستفاده از ابل.1 ی

   یی فضا ه ی اتصال سه ناح  یابراستفاده از ستون .2

 در کار   زی درخت، کوه بصورت متمااستفاده از .3

کوه ک
ی

هان 
  استفاده از استوپا و پاگودا .1 ی 

 یدر طراح و مخروط استفاده از فرم هرم .2

 گورات یاستفاده از فرم ز .3

گنبد ک
ی

هان 
 ی 

  مقدس  هی مرکز آسمان از آن به عنوان ناح دنید.1

 به آن   هیشب  ایاستفاده از گنبد  .2

 گنبد  ی در باال ی هان یاستفاده از درخت ک.3

اسپ
ی

رال
ک 

ی
هان 

 ی 

 ج یمارپ ی . استفاده از راه پله ها1

 وگرنج ی. استفاده از فرم سه گانه ن 2

 یحرکت ونیرکوالسیس جادی. ا2

 چ یمارپ ای . استفاده از اشکال حلزون 3

 در محوطه  نتیر یدن لببر. بکار 4

 در محوطه  زی. استفاده از م5

نور 
 

 تیتمام شی نما  یابرنور   یدیاستفاده از سپ.1

 استفاده از نماد پرنده آفتاب .2

 د یاستفاده از نماد گردونه خورش.3

  رها، ینورگ  ها،یمشبک، ارس  و پنجره  بدر.استفاده از رواق،ساباط،4

 ی بندو مقرنس یخانه، هورنو، کاربندها، جامروزنه

 ی مثبت و منف یفضاها جادی ا ی ابراستفاده از نور  .5

 یبه درون در طراح   رونینور از ب  ت یهدا.6

 ها  یورود شیو پ یاستفاده از هشت.7

ت ک
درخ

ی
هان 

 ی 

 تولد دوباره  به عنوان لوفر یگل ن استفاده از .1

ل.2 گنجشک،  زبان  بلوط،  مقدس:  درخت    ر، یانج  مو، یدرختان 

نخل)درختسمسیکر سرو،    ،کهن  ،چنار  ،روسیپاپ  ،کاج(، 

  .باشندیانار م و  خرما

 مختلف  یپرنگ درخت هاحضور .3

تع
یی

 ن
قلمرو 

 فضاها  کیتفک یابراستفاده از طاق و قوس، پل، پله، سکو  .1 

 سلسله مراتب   جادیا  یابر استفاده از دروازه و آستانه .2

 ی در طراح یپر و خال یفضاها جاد یا.3

 ی عیعناصر طب ای با استفاده از نور   ییفضا  تیفیک رییتغ جاد یا.4

 ها در طرح  میحر  جاد یا.5

طاق ک
ی

هان 
 ی استفاده از چهارطاق.1 ی 

پرداز.2 نماد  از  رنگ  ی استفاده  رنگ  همانند    ن یهفت  کمان 

 هفت آسمان 

ت گمشده 
بهش

 

 استفاده از آب .1

 کهن الگو  کی به عنوان    یران یاستفاده از هندسه باغ ا .2

 و سنگها(  اهانیو عناصر آن )آب،گ عتیاستفاده از طب.3

 1400منبع: نگارندگان،  
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