
 

 

 

 

 

 

 لطف اهلل( خیمسجد ش یحس مكان ) نمونه مورد یابیو ارز یبررس

 
 

 

 

  چكيده
کند همچنین پدیدار  یک احساس عمیق درونی بین انسان و مكان است که بودن انسان را در آن مكان تعریف می 1مكان حس

 کناد و مای   سازد. در این تجربه انسان چیزی فراتر از خصوصیات فیزیكی مكاان را احسااس مای    مكان را نیز گشوده و نمایان می

به طور انكار ناپذیری فضایی، محیطی و معماراناه   تواند پیوستگی خود با روح مكان را احساس کند. هستی انسان بی چون و چرا و

است واز این رو از حس مكان غیر قابل تفكیک است. این پژوهش به جستجوی حس مكان و عوامل به وجود آورناده آن و تایریر   

استفاده کننده از مكان پرداخته و آنچه حاصال داده در مساجد دایف اطاف اع باه عناوان ماورد         این حس بر احساس و رفتار افراد 

پژوهشی کاربست یافته. دیوه پژوهش کیفی است. نتایج نشان می دهد مهمترین عامل حس مكان در مسجد دیف لطاف اع سایر از   

درونی و دو جانباه   ست که موجب برقراری ارتباط عمیقظاهر به باطن یا به عبارت دیگر آمیختگی عمیق عناصر کالبدی با معانی ا

 بین بنای مسجد و استفاده کننده از بنا می دود. این ارتباط موجب باالترین سطوح حس مكان در مسجد دیف لطف اع دده است.

 
 

 مكان، معانی، مسجد دیف لطف اع. حس عوامل مكان، روح مكان، حس هاي كليدي:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sense of place 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه  -1
 کاه  داود مای  نامیاده  مكان حس آیدوجود می به فرد در خاص محیط به نسبت قضاوت و ادراك از پس که کلی حسبه 

 آنها احساس تعلق نهایت در و کنندگان استفاده محیط، رضایت از بهتر برداریبهره محیط، باعث و فرد هماهنگی در مهم عاملی

یكی از نقش های مهم معماری تحقق عینی حس مكاان اسات باه گوناه ای کاه از طریاق        .دودمی درآن حضور تداوم و محیط با

(. در این مقاله سعی دده 1350،15لینچ،چنین حسی فضای انتزاعی به مكانی ملموس تبدیل دود ودخصیت خود را به دست آورد)

مای آورناد؟و در پای ایجااد حاس      پاسخهایی برای این پرسش ها بادد که حس مكان چیست؟چه عواملی حس مكان را به وجاود  

 مكان چه مفاهیمی به وجود می آید؟ در این راستا ارتباط مسجد دیف لطف اع با استفاده کنندگان آن بررسی دد.

 

 روش پژوهش -2

حاس مكاان را    یمقولاه   یمطالعات کتابخاناه ا  کیبر منابع معتبر و مرتبط با موضوع و با تكن هیپژوهش ابتدا با تك نیا

اداراك داده توساط اساتفاده کننادگان از مكاان       میو مفااه  یداناخت معاان   یبارا  نیقرار داده است. همچنا  یمورد بررس

 تیا باا رعا  یرانا یا ریا و غ یرانا یا ساتان یتور نیدر با  رسشنامهپ 30راستا تعداد  نیصورت گرفته است. در ا یپژوهش تجرب

فطاف اع   فیمسجد د ،یاطالعات مورد نظر از نمونه مورد یع آورجهت جم یو به طور تصادف حیصح یریاصول آمارگ

. باداد یم یانساال یتاا م  یداامل جاوان   یاست، گروه سان  یمتفاوت و دامل مرد و زن به تعداد تصادف یارائه دد. گروه جنس

 بادد. یو...م هی،روس نیآلمان، بحر ا،یفرانسه، اسپان ا،یتالیا ران،یمتفاوت بوده و دامل ا زیپاسف دهندگان ن تیمل

 مكان است.  نیآن بر استفاده کنندگان از ا ریتار زیسواالت نشان دهنده سطح حس مكان ، عوامل مورر بر آن و ن پاسف

 

آراری است که از زمان صفویه در اصافهان باه جاای    یكی از نفیس تریندیف لطف اع نمونه موردی ، مسجد دیف لطف اع

مسجد بی نظیر در ضلع دارقی میادان نقاش    ایندرخشددرخشان در تاریف معمارى ایرانیان مىهمچون جواهرىمانده است و

در زماان خاود کام نظیار     دده است. داخصاه هاایی در ایان مساجد دیاده مای داود کاه        مقابل کاخ عالی قاپو واقعجهان و در

من فقاط   --با دیف لطف اع عنوان کرده از اصفهان دادت در رابطهلوییس ای کان، معمار برجسته جهانی در بازدیدی کهبود

ایاران نوداته   پروفسور پوپ در کتاب بررسای هنار  نقره می توانم چنین ارری را تصور کنمخیال و با جوهری از طال ودر عالم

کاوچكترین نقطاه    --نیاز در جاایی دیگار بیاان کارده:      . و --محصول دست بشر دانست به سختی می توان این ارر را --است: 

توافقى اسات باین یاک    نقشه طرح بسیار قوى و زیبا و به طور خالصهنمى دود، اندازه ها بسیار مناسب،دیدهضعفى در این بنا

و الهاام  زیبادناسى بوده و منبعى جز ایمان ماذهبى  ذوق سردارآرامش بادكوه که نمایندهدنیا دور و هیجان و یک سكوت و

 ( 1344،  رهنرف)دادته بادد آسمانى نمی تواند

 

    مكان  مفهوم-3

گذرانادن عمار    نیهمچنا "دادتن یهست"و "یوجود هست "یبودن و بودن خود به معنا یاسم ظرف است به معنا ی غهیص مكان

تاوان   یم بیترت نی(. بد1373دادن است )دهخدا، یبودن، دواقع ددن و رو یاز معان گرید یكی.شودیم یمعن زین "کردن یزندگ"و

کاردن اسات وهمچناان کاه      یبه منظور زندگ عیو وقا دادهایددن رو یجار یبرا ییجا یکرد که مكان خود به معنا ریتفس نگونهیا



 

 

 

 

 

 

در هم  جهیدر نت طیبادد.مشخصه مكان خاصتر بودن آن نسبت به فضا و مح زیبخش ن یدارد، هست اتیو ح یبا هست یكیارتباط نزد

 یزیا دور بودن از آن چ یعنیمكان است. مو متعاقب مفهو هین بودن،هدف اولاست . ظاهرا در درو یانسان یآن با ارزش ها یدگیتن

 (.1382،یقرار دارد )پرتو رونیکه در ب

 

 مفهوم حس مكان   -4

 حاس  این. است روزمره های نگاه پدیدار دناسان حس مكان به معنای مرتبط ددن با مكان به واسطه درك نمادها و فعالیت از

 حاس  چگاونگی  بار  جمعی و فردی های بد. ارزشیا گسترش و عمق زمان گذر با و آمده وجود به فرد زندگی مكان در تواند می

  گاذارد  مای  تایریر  مكاان  در افاراد  اجتماعی و فردی رفتار ویژه به و ها نگرش ها، ارزش بر نیز مكان حس و گذارد می تیریر مكان

(Relph,1976.) 

لحاا  تااریخی    از دارد، 2مكاان  روح به نزدیک معنایی که است مكان دخصیت یا غیرمادی های مكان به معنای ویژگی حس

 تبادیل  خود افتاد می اتفاق آن در سم مرا و اعمال این که جایی دد، روح مكان برای برپایی جشن و مراسم مذهبی به کار برده می

 روح و کرد می متمایز ها یكی از مشخصه های مكان بود که آن را از سایر مكان حتراما احساس این و گردید می ای ویژه مكان به

 بود بامكان دوستی و رفاقت احساس یک و مذهبی و یینی تكرار یک محیط، از پویا و زنده آگاهی آن ارکان دد، می نامیده مكان

(Brinckerhoff,1994) که به فرد نوعی احساس وصف نشدنی القا کرده  ددارن جاذبه از احساسی چنان آن ها . بعضی از مكان

 (1384فالحت،.)دود می نامیده مكان حس که کنند می ها آن مكان به بازگشت به مند و او را سرزنده، داداب و عالقه

مكان حس مكان مفهوم مشخصی نیست که بتوان تعریف دقیقی برای آن ارائه داد، بلكه باید با آزمون روابط میان  3نظر رِلف از

او معناای اصالی مكاان فراتار از      دیا از د .(Brinckerhoff,1976) داود  ارزیاابی  و سنجیده جغرافیا پدیداردناختی های¬و پایه

 دنیاوی  و مصانوعی  تجاارب  ورای و کناد  باالتر از اجتماعی است که آن را ادغال می کند، عملكردهایی است که مكان تیمین می

 باه  ناخودآگاهانه التفات جهت از یعنی تجربه، در مكان ماهیت اما هستند، مكان الزم های جنبه موارد این همه چه اگر. است مكان

، ایان کیفیات   (Seamon 1996) کند تعریف می  بشرت که مكان را به مثابه مرکزی پرمحتوا و عمیق از هستی و وجود اس مكان،

 است. 4خاص درون یک مكان قرار گرفتن

 به یابی دست و ذهنی تطهیر معنای به دناختی پدیدار تجربه. است ادراك در رکن ترین پدیدار دناختی مكان، تجربه اصلی در

 داناد  می عاملی را عمیق تجربه این 5گاسو آلن. بادد به واسطه نمود ادیا از خالل فرد است که در حس مكان مؤرر می چیزها ذات

 داده  بیاان  ها حس توسط که است محیط از ای قطعه مكان یک. نماید یک مكان تبدیل می به را ومحیطی فیزیكی موقعیت هر که

 وجاود  ناخودآگاهی انسان، آگاهی های سطح ترین عمیق در. دهد به ما می مكان طبیعت از بهتری دناخت که است حس همین و

است و مرکزی از سالمت، امنیت، ارتباط و در  تهنهف آن در انسان های ریشه که است مكان این است، دده همراه مكان با که دارد

 این و دود خیلی از افراد هم احساس می  با درآن انسان که است ذهنی و فردی مكان، تجربه  است گیری جهت از ای نهایت نقطه

 Gussow in) دود می نامیده مكان حس است، آن ناخودآگاه تجربه و مكان در دخص حضورفیزیكی واقع در که احساسی هم

                                                 
2 Genius loci (Soul or spirit of place)  
3 E. Relf 
4 Existential incidents 
5 Alan Gasv 



 

 

 

 

 

 

Relph, 1976 .)نیااز  زنادگی  محایط  باه  نسبت خاص معنوی و عاطفی حسی، تجربه به ها از دیدگاه روان دناسی محیطی انسان 

ن نیازها از طریق تعامل صمیمی و نوعی همذات پنداری با  مكانی که در آن سكونت دارد قابل تحقاق اسات. ایان تعامال     ای. دارند

(از نظر روانی حس مكان کاتالیزوری اسات کاه   1384،59دود. )فالحت، نامیده می مكان حس یا روح پنداری، صمیمی و همذات

تجربه عمیق مكان نه به عنوان یک دئ بلكه به عناوان یاک اگرگانیسام     روند دود،¬باعث تبدیل ددن یک محیط به یک مكان می

 اسات  خااص  ربااتی  نیازمند ها افراد و مكان ینب روابط رو این از دود، می محقق درپی پی متقابل های زنده است که بعد از انطباق

 (1384،60فالحت،. . )هستند مكان حس درباره دده مطرح مباحث ترین مهم تجربه، و معنا و عاطفه

 اسات  اجتمااعی  محایط  به فرد هویتی و تعلقی رابطه مكانی تعلق هویتی، لحا  از و دود یا یک فضای خاص اطالق می محیط

 احساسای،  معاانی  کاه  اسات  مكاان  باه  افاراد  توسط دده ایجاد نمادین رابطه مكان به دلبستگی واقع در. کند می زندگی آن در که

. دلبستگی به مكان مبنایی برای درك فرد و گروه نسبت به محیط است و هدد اص میخ فضای یک به مشترکی فرهنگی و عاطفی

 فرهنگای  عقایاد  و بوده دناختی و عاطفی تجربه از بیش چیزی مكان، به تعلق بنابراین. آید معموالً در محیطی فرهنگی به وجود می

مكان نیز از عوامل مؤرر در حاس   جربه.چگونگی ت( Altman & Low,1992) دود می دامل نیز را مكان به افراد کننده مرتبط

 و داناد  مای  خااص  رفتاری قرارگاه  دریک خاطر انبساط و هیجان چون ای حس مكان را تجربه 6مكان است. چنان که فریتز استی

  .انگیزد می بر را خاص احساسات این که است فضا دخصیت یا مكان روح این که است معتقد

 سطوح مختلف حس مكان 1-4

  اسات  کارده  معرفای  را مكاان  حاس  گوناه  پانج  7هیاومن  دارد، مختلاف  سطوح مكان حس داد نشان ها همان گونه که بررسی

(Hummon,1992 ) مكاانی  بای  و مكاان  باا  بیگاانگی  نسابی،  مكاان  ناخودآگاه،  داری عقیدتی، ریشهکه عبارت از ریشه داری 

 او. کناد  هیومن حس مكان را ترکیبی از رابطه با مكان و حاس حضاور در اجتمااع تعریاف مای      زا تبعیت به نیز جنیفرکراس. است

 مانناد  عاواملی  باا  کاه  کند، می بندی دسته  وابستگی و مادی روایتی، عقیدتی، معنوی، ای، نامه زندگی صورت به را مكان با رابطه

دامای برای حاس مكاان ساه مرحلاه اصالی تعلاق باه مكاان،         ( Cross,2001). تلفمخ سطح پنج رضایتمندی و درونیت هویت،

 می نشان را مكان حس فرایند کاربرد مكان، حس از سطوح این. کند دلبستگی به مكان و تعهد به مكان  را با هفت سطح تعیین می

  (Shamai, 1991د: )دو می دامل زیر ترتیب به را مكان به نسبت فداکاری حس تا تفاوتی بی از که دهند

 حس سنجش در تواند می ولی دود نمی واقع توجه مورد مكان حس ادبیات در معموالً سطح این: مكان به نسبت تفاوتی ا بی1

 .گیرد قرار استفاده مورد مكان

 و کناد  مای  زنادگی  متماایز  مكان یک در که داند مكان: این سطح هنگامی است که فرد میا آگاهی از قرار گیری در یک 2

 ممكان  فارد  حالات  ایان  در. نادارد  وجاود  کند، متصل مكان به را او که احساسی هیچ ولی دهد را تشخیص می مكان آن نمادهای

که بخشی از آن مكان است. در این سطح آگاهی از مكاان فراتار از یاک     ددان¬نمی ولی است مستقر مكان یک در که بداند است

 آدرس یا موقعیت نیست. 

ا تعلق به مكان: دراین سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مكان آگاه است، بلكه با مكان احساس بودن و تقدیر مشترك دادتن 3

 ن رخ می دهد، برای فرد نیز مهم است.نیز دارد، در این حالت نمادهای مكان محترم و آن چه برای مكا

                                                 
6 Fritz Stee 
7 Hummon 



 

 

 

 

 

 

ادلبستگی به مكان: در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مكان دارد مكان برای او معنا دارد و مكان محور فردیت است و 4

 و نمكاا  بودن فرد به منحصر بر حالت این در دهد، تجارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مكان دخصیت می

 .دود یم تیکید ها دیگرمكان با آن تفاوت

ا یكی ددن  با اهداف مكا ن : این سطح نشان دهنده درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مكان است . در این حالات فارد   5

 نسابت  گذدتگی خود از و حمایت عشق، دور، فرد در کند، اهداف مكان را تشخیص داده، با آنها منطبق دده و از آنها پیروی می

 . دارد وجود مكان به

ا حضور  در مكان: این سطح به نقش فعال فرد در اجتماع که علات آن تعهاد باه مكاان اسات، توجاه دارد. در مقابال تماامی         6

 باه  را سطح این معموالً فرد. دود سطوح قبل که مبنای نظری دادتند، این سطح و سطح بعدی از رفتارهای واقعی افراد بردادت می

 .دهد مثل زمان، پول و غیره نشان می نیانسا منابع گذاری سرمایه با ضمنی طور

 فداکاری و دارد مكان به نسبت را تعهد ترین ا فداکاری  بر ای مكان: این سطح باالترین سطح حس مكان است و فرد عمیق7

 آماادگی  سطح این در. دهد و رفاه در موقعیت های مختلف از خود نشان می ها آزادی ها، ارزش گرایشات، جهت در زیادی های

عالیق بزرگتر نسبت به مكان وجود دارد. از نظر رِلف عمیق ترین سطح وابستگی به  رخاط به جمعی و فردی عالیق کردن رها برای

ودیار آگاهی محو مای داود. رِلاف ایان     مكان به صورت ناخودآگاه به وجود می آید و طی آن اگنس و آدنایی با مكان از بخش ه

 (Relph, 1976)  کند مكان، بیان می سح برای را درونیت و بیرونیت از درجه هفت او. نامد وابستگی را ریشه داری می

ارتباط  نیلطف اع را تجربه کنند. در ا فیبا مسجد د قیعم یدهد که اکثر افراد توانسته اند ارتباط یپرسشنامه ها نشان م یبررس

 میساكوت کنا   زیو اگر ما ن دیگو یبنا با سكوت خود با همه سخن م ست،ین انیو سن در م التیتحص زانیم ت،ی، مل تیجنس گرید

 مسجد است. نیاز حس مكان در ا ییها نشان دهنده سطح باال افتیحال و در رییو تغ اطارتب نیا م،یشنویسخن او را م

داده   فیلطف اع تا سطح دشم از هفت سطح تعر فیدهد استفاده کنندگان از مسجد د یپرسشنامه ها نشان م یبررس نیهمچن

 را تجربه کردند. یداما

 عوامل شكل دهنده حس مكان2-4

و مفاهیمی که پس از ادراك مكان توسط فرد رمزگشایی می دود از عوامل ایجاد حس مكان هساتند . در ایان صاورت     معانی

حس مكان تنها به معنای یک حس یا عاطفه یا هرگونه رابطه با مكانی خاص نیست، بلكه نظام و ساختاری دناختی است که فرد باا  

احساس تعلق پیدا می کند .از این رو افراد بدون حس مكان قادر باه زنادگی    مكانآن به موضوعات، ادخاص، ادیا و مفاهیم یک 

در محیطی خاص نیستند ، چرا که حس مكان توانمندی فضا یا مكان در ایجاد حسی خاص نسبت به کلیات مكاان اسات و باا ایان      

(در 1384،62می کند . )فالحات،  یمینحس، مكان رابطه فرد با تمامی مفاهیم، ادخاص و سایر موضوعات موجود در آن مكان را ت

این مفهوم، حس به معنای احساس مرحله قبل از ادراك نیست بلكه به معنای عاطفه یعنی مرحله پس از دناخت است. به این ترتیب 

 مؤرر حس این دریافت در ها مكان ها در افراد مختلف حس های متفاوتی ایجاد می کنند و نقش دخصیت و تجارب گذدته انسان

. داود  فضاایی کاه در فارد حاس مكاان و تعلاق ایجااد مای کناد دیگار بارای او فضاا نیسات و تبادیل باه یاک مكاان مای                  ست.  ا

 (1384،63فالحت،)

  یبه اجتماع نیز از عوامل مؤرر در ایجاد حس مكان است چنان که هیومن حس مكان را دامل تعلق به اجتماع و حس محل تعلق

اك فردی مردم از محیط خود و احساسات کم و زیاد آگاهانه آنها از آن محیط است. تعریف کرده است. از نظر او حس مكان ادر



 

 

 

 

 

 

می دهد که فهم و احسااس انساان باا زمیناه معناایی فریتاز اساتیل محایط باه یاک            یوندحس مكان دخص را به گونه ای با محیط پ

انسان با آن  محیط دارد از نظر  ( معتقد است حس مكان هر محیط بستگی به نحوه ارتباطHummon, 1992) رسد پارچگی می

 ( :Steele,1981)او

ا رابطه انسان و مكان تعاملی است، یعنی انسان ها چیزهای مثبت یا منفی را باه محایط مای دهناد و ساپس از آن مای گیرناد .        1

 .گذاراست ارر آنها بر محیط تیریر کیفیت در مردم های بنابراین چگونگی فعالیت

کالبدی، بلكه روانی یا تعاملی است و حس مكان به عنوان یک تجربه از ترکیب یک مكان  رفتار و آن ا تصور مكان نه فقط 2.

چه انسان به آن می دهد، به وجود می آید، به بیان دیگر برخی از چیزهایی که انسان در مكان ایجاد می کند، بدون او و مساتقل از  

 .آیند او به وجود نمی

 از(.1384،63فالحت،. )گذارند¬ای مختلف تیریرات مشابه میه¬مكان قویی دارند که بر انسان ا برخی از فضاها آنچنان روح3

 تناساب،  مقیااس،  تضااد،  محصوریت، درجه مكان، اندازه مكان، حس و ادراك در مؤرر کالبدی عوامل ترین مهم استیل فریتز نظر

  (Steele,1981)دهنده آن فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تناوع بصاری  اسات.    دكل عوامل و مكان حس مفهوم انسانی، مقیاس

او همچنین خصوصیاتی نظیر هویت، تاریف، تخیال ،راز و رماز، لاذت، داگفتی ، امنیات، سارزندگی،  داور  و خااطره را موجاب          

مای داود کاه دارای دخصایت      افات برقراری رابطه متمرکز با مكان می داند. از نظر نوربرگ دولتز حس مكاان در مكاان هاایی ی   

مشخص و متمایز هستند و دخصایت محیطای از چیزهاای ملماوس سااخته داده کاه دارای مصاالح، داكل، بافات و رناگ اسات             

(Norberg-Schuls,1997        همچنین از نظر لینچ نیز حس مكان عاملی است کاه میاان انساان و مكاان ارتبااط برقارار کارده و  )

هویت قابل ادراکی دادته بادد و قابل دناسایی و به یاد ماندنی و نمایان بادد تا حاس مكاان    ایدوحدت به وجود می آورد و فضا ب

 ( 1376ایجاد کند. این نوع حس مكان می تواند احساس تعلق نیز به همراه دادته بادد )لینچ،
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 نیالزم و ملزوم هساتند.ا  گریكدی یدو برا نیانسان و مكان است،ا نیودو جانبه ب یدرون قیارتباط عم کیاز  یمكان ناد حس

مكان همانطور که جسم انسان با کالبد مكان)جسم مكان(  کیاست. با حضور در  ریارتباط در قالب تجربه و با گذز زمان امكان پذ

 نیا باداد ،ا  یهمان روح مكاان ما   یعنیمكان  ییارتباط با بعد معنا ازمندین زیند، روح انسان نک یم دایحواس خود ارتباط پ قیاز طر

وجود خود که باه   گرید یها هیاست. در واقع انسان در مكان با ال طیبا مح یهمذات پندار یو نوع یمیصم یتعامل ی جهیارتباط نت

 . ابدی یم شیافزا شتنیو خو یاو از مكان ،جهان هست ناختدود و د یدر عالم خارج )مكان( وجود دارد آدنا م گرید ینوع

لطف اع دااخص نشاان    فیگذار بر احساس و رفتار  استفاده کنندگان در مسجد د ریداخصه تار نیدهد مهمتر ینشان م جینتا  

 ریناه تنهاا دااهد سا     فضا  نیکه دخص در ا یبه گونه ا ختهیدر هم آم یداخص در حد کمال با عناصر کالبد نیاست ا یها و معان

 یاحسااس ما   زیا سلوك را در خود ن نیبا مسجد ا یو درون قیارتباط عم جهیبلكه در نت ستمسجد از ظاهر به باطن ا یعناصر کالبد

 ساتان یمكاان در تور  یبرا یحس تعهد و فداکار نیکند.همچن یددن با مكان را در خود تجربه م یكیافراد  احساس  نیکند. بنابرا

 دارد. یمل تیدر هو شهیر شتریتجربه ب نیکند، ا یم زیماملل مت ریرا از سا یرانیا ستانیسطح تور نیدود.تجربه ا یم دهید یرانیا
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 .      42،ص14با،دمارهیز ی،مجله هنرها یمكان ی(،مكان و ب1382)نی،پرویپرتو

دانشااااااگاه تهران،تهااااااران.                                                                                                 زدهم،انتشاااااااراتی(،لغاااااات نامااااااه دهخدا،جلااااااد س  91373اکباااااار) یدهخاااااادا،عل

اا  42، صافحات   22دماره  ،، مجله هنرهای زیبا، تهران«نقش طرح کالبدی در حس مكان مسجد» (،  1384فالحت، محمدصادق ) 
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   62-58صفحات 26با،،تهران،دمارهیز ی(،مفهوم حس مكان،مجله هنرها 1384 محمدصادق ) فالحت،

 ، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.«تئوری دكل خوب دهر»(،  1376کوین )  لینچ،

 تهران. ران،یا یدانشگاه مل ،انتشاراتینیدهر،ترجمه مز یمای(،س 1376کوین )  لینچ،

 جان جهان، تهران ،انتشاراتی:معناومكان،ترجمه برازجانی(،معمار1382)انیستیدولتز،کر نوربرگ

 . یرازیمحمد رضا د ،ترجمهیمعمار یدناس داریپد ی(،روح مكان به سو1382)انیستیدولتز،کر نوربرگ

 اصفهان. نا،یاصفهان،انتشارات ب یخیآرار تار نهی(،گنج 1344لطف اع ) هنرفر
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