
 

 
 

 
  

 معماريگروه آموزشی 

 
 معماري پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

طراحی حسینیه در شهر کاشان با رویکرد نقش مکان هاي آیینی در شکل گیري سبک زندگی حسینی و وحدت 
 بخشی جامعه

 عنوان:

 :استاد راهنما دکتر سلمان نقره کار

 :مشاور / دومي راهنما استاد دکتر نادر روزرخ
 انشجو:د احمد نوذري فردوسیه

   
 کلیدي:واژه هاي  فرهنگ جامعه ه،ینیحس ت،یعصر انتظار، ترب ،ینیحس یسبک زندگ

 چکیده: 
 یآل در جامعه است که م دهیا یامروز و در عصر انتظار توجه به سبک زندگ یعیجامعه ش ياز دغدغه ها یکی

 یبه سبک زندگ دنیرس ياهلل برساند. برا فهیبه کمال و مقام خل دنیرس یعنیخود  یاصلتواند انسان را به هدف 
 کی)ع( به عنوان  نیو مکتب امام حس رهیس هاز جمل تیسلوک اهل بو  رهیتوان آنرا در س یآل در جامعه م دهیا

هدف دست  نیبه ا ینیمکتب حس يرهنمون هاجامعه بر اساس  تیو ترب میاسوه حسنه جستجو  نمود و با تعل
و  یو مراکز فرهنگ هینیکه حسدغدغه  نیبا توجه به ا هینیحس یپژوهش با موضوع طراح نیراستا ا نی. در همافتی

که در  يا هیبگذارند شکل گرفته است. فرض ریمردم جامعه تاث یدر سبک زندگ توانند یچقدر و چگونه م یمذهب
به  دنیو رس يریگشکل  يجامعه برا تیدر ترب ینییمکان آ کیبه عنوان  هینیاست که حس نیمطرح بود ا نجایا

 یزندگسبک  يریدر شکل گ ینییآ يسئوال مطرح شد که نقش مکان ها نینقش دارد و ا ینیحس یزندگسبک 
،  ينظر یو مبان کردیبخش شامل رو 7پروژه در قالب دو قسمت پژوهش و طرح در  نیچگونه است؟ ا ینیحس

و  يو نمونه ها بر اساس مطالعات کتابخانه ا قیمصاد یبررس، شناخت بستر طرح و  هینیشناخت موضوع حس
ها در  يریگ جهیو نت يو جمع بند ودهباز سئوال به جواب  ریانجام گرفته که هر بخش شامل مقدمه و س یدانیم

 جهیو نت يبندجمع  یدر بخش چهار چوب طراح هینیحس یطراح يو الگوها ،اصولیشامل مبان یقالب جداول
 یتیو ترب یفرهنگ يبا حوزه ها يا هینیحس یبه طراح تیو در نها ينداز و طرح راهبرشده و منتج به چشم ا يریگ

 جادیروز جامعه را در قالب ا یو آموزش یتیترب يها ازیاست که ن دهیمستمر در طول سال انجام يها تیفعالبا 
 یخود را با فرهنگ بوم وندیسازد و پ یبرآورده م ژهیو يو عملکردها يها تیانجام فعالمناسب به منظور  يفضاها

 یبازار اصل انخل،پ هیو با ارزش مانند تک یخیو تار یمراکز مذهبدر کنار  يریو موجود حفظ نموده و با قرار گ
 خود نموده است. در برآوردن اهداف  یبا آنها سع يو ارتباط قو یخیکاشان و آب انبار تار

 

 

 

 


