تبییي رٍش هٌاسب جْت هتبلَر ساختي هعواری سٌتی اسالهی بِ لحاظ صَری
تکاهِ عباس ًیا طْراًی

چکیدُ :
زض حَظُ هیٌیاتَض ایطاًی ًگاضگط تالـ بط آى زاضز وِ ویفیات شٌّی ضا بِ حسالل بطؾاًس ٍزض ایي حَظُ هی باقس وِ زیس ػیٌیت
گطایی هغطح هی قَز بِ گًَِ ای وِ اؾاؾی تطی ي گام زض ایي خْت حصف هٌظطگاُ ًاظط ٍ ؾاذتاض پطؾپىتیَی اؾت وِ فضایی زٍ
بؼسی ٍ ػٌهطی بِ ًام ؾغح هغطح هی قَز ٍ تالـ آى بطای ضؾیسى بِ ػیٌیت قیء ٍ هفَْم ػیٌیت گطایی اؾت بِ عَضی وِ
هیٌیاتَض ایطاًی با پیطٍی واهل اظ هفَْم فضای هٌفهل ٍ ویفی تَاًؿت ؾغح زٍ بؼسی هیٌیاتَض ضا بِ تهَیط اظ هطاتب ٍخَز بسل
ؾاظز ٍ بیٌٌسُ ضا اظ افك حیات هازی ٍ غیطلسؾی بِ هطتبِ ای ػالی تط اظ ٍخَز آگاّی اضتماء زّس.
ایي ٌّط بیاى وٌٌسُ اؾطاضنغیط هی باقس ٍ زض حالی وِ هؼواضی ؾٌتی اؾالهی اقاضُ بِ اؾطاض وبیط زاضز بسیي هؼٌی وِ اؾطاض
نغیط هطیس ضا آهازُ بطای زضن اؾطاض وبیط هی وٌس ٍ ایي همالِ بط آى اؾت با بْطُ اظ ضٍـ تحمیك تحلیلی تَنیفی بِ تؼییي ضٍـ
هٌاؾب خْت هتبلَض ؾاذتي فضاّای هؼواضی ؾٌتی پطزاذتِ اؾت ،وِ آیا هیٌیاتَض هی تَاًس ضٍـ هٌاؾبی خْت هتبلَضؾاذتي
فضا ّای هؼواضی ؾٌتی باقس؟ یا خْت هتبلَض ؾاذتي ایي خٌؽ فضاّا بْتط اؾت اظ پطؾپىتیَ ٍ زیس شٌّیت گطایاًِ بْطُ گطفت؟
زض ًْایت با ایي باٍض وِ هؼواضی ؾٌتی اؾالهی ٍ ًگاضگطی باًی تدلی ػالن هثل هی باقٌس ،هی بایس بطای زضن بْتط فضا ٍ حؽ
فضاّای هؼواضی ؾٌتی اؾالهی ٍپطظاًتِ آى اظ ًگاضگطی ایطاًی بْطُ گطفت.
ٍاشگاى کلیدی

ًگاضگطی ایطاًی،هؼواضی اؾالهی،ػیٌیت گطایی،شٌّیت گطایی

هقدهِ :
زض حمیمت ٌّطّا یىی اظ هْوتطیي ٍ ؾطضاؾت تطیي تدلیات انَل ؾٌت اًس چطا وِ اًؿاى زض هیاى نَض ظًسگی هی وٌٌس ٍ بطای
گطایف ؾَی هتؼالی بایس نَضی احاعِ قَز وِ هثل هتؼالی ضا پػٍان هی زٌّس توسى اؾالهی اضائِ زٌّسُ ًوًَِ بطخؿتِ ای اظ
یه توسى ؾٌتی اؾت .
زض زضباضُ هیٌیاتَض ایطاًی ّوچَى بؿیاضی زیگط اظ خٌبِ ّای ٌّطّای اؾالهی هماالت هتؼسزی ًگاقتِ قسُ اؾت ٍلی بِ خعء هَاضز
هؼسٍزی تَخِ چٌساًی بِ هفَْم ٍالؼی ایي ٌّط ًكسُ اؾت ٍ ّوچٌیي بِ اّویت هؼٌَی ایي ٌّط ٍ ضابغِ آى با هفَْم ظهاى،فضا
ًكسُ اؾتً(.هط)883،،831،
بسیي گًَِ زض ایي همالِ بط آى اؾت وِ بِ بطضؾی هفَْم فضا زض ًگاضگطی بپطزاظین با زض تظط گطفتي هفَْم ػیٌیت زض ًگاضگطی
اؾالهی بِ گًَِ ای وِ ًوَز آى ضا زض فضای هتهَض ؾاذتِ زضن وطز ٍ زض ایٌداؾت وِ حضَض ػالن هثال لابل زضن اؾت .با ایي
وِ تساػی وٌٌسُ ػالن نغیط هی باقس ٍلی ػالن نغیط ضا هی تَاى گكایكی بِ ػالن وبیط زاًؿت.
زض ایٌدا ؾَال بط ایي اؾت وِ بطای هتهَض ؾاذتي فضا ّای هؼواضی چِ قیَُ ای هٌاؾب اؾت بطای زضن حؽ فضا ٍ هی تَاى
یازاٍض قس زض ایٌدا وِ پطؾپىتیَ ػٌ هطی اؾت وِ زض حال حاضط اظ اى بْطُ گطفتِ هی قَز خْت هتبلَض ؾاذتي فضاّای هؼواضی
اؾالهی ٍ ایي ًىتِ وِ هؼواضی ؾٌتی اؾالهی توام ؾؼی اى بط ایي اؾت وِ پیًَس ذَز ضا با ػالن باال لغغ ًؿاظز ٍ با توام لَا یاز
آٍض ػالن باال باقس ٍزض حالی وِ پطؾپىتیَ خسایی اظ ػالن ها زی ًساضز ٍ زض ایي ػالن ؾیط هی وٌس ٍزیسگاّف زیسگاُ هازی ٍ

ٍؾؼت زیسـ بِ اًساظُ زیس ًاظط اؾت ٍ فطاتط اظ زیس اًؿاًی ًوی ضٍز پؽ ًوی تَاًس فاوتَض هٌاؾبی خْت ًوَز فضای هؼواضی
ؾٌتی اؾالهی باقس پؽ بط اًؿت زض ایي همالِ وِ با بْطُ اظ ضٍـ تَنیفی -تحلیلی بِ یافتي ضٍـ هٌاؾب خْت زضن ٍ هتبلَض
ؾاذتي فضاّای هؼواضی ؾٌتی پطزاذتِ قسُ اؾت.بسیي گًَِ زض ابتسا بِ بطضؾی هفاّین شٌّیت گطایی ٍ ػیٌیت گطایی پطزاذتِ
قسُ اؾت زض اًتْا بِ همایؿِ ایي زٍ زیسگاُ ٍ ؾپؽ زض اًتْا بِ ووه تحلیل ایي فاوتَضّا بِ زیسگاُ هٌاؾب خْت هتبلَض ؾاذتي
هؼواضی ؾٌتی اؾالهی هی ضؾس.
)1پرسپکتیَ بِ هثابِ رٍیکرد ذٌّیت گرایی در ترسین(سِ بعدی) :
اظ آًدایی وِ زض زٍضاى ضًؿاًؽ ذطز ٍ تؼمل اًؿاًی بِ ػٌَاى هْتطیي ابعاض هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت ٍ ؾطآغاظی بطای تفؿیط ٍ
تؼطیف خْاى اظ هٌظط اًؿاًی بَز ٍ ٌّطهٌس ایي زٍضاى ؾؼی بط ایي زاقت وِ اظ هٌظط اًؿاًی بْطُ خَیس .
لاًَى فضایی ضًؿاًؽ ًتیدِ پطؾپىتیَ اؾت یؼٌی ًتیدِ اؾتمطاض خؿن ؾِ بؼسی بِ عَض ػیٌی بط ضٍی نفحِ اؾت فطزگطایی ٍ
ایواًتیؿیي لطى  81اظ ایي ػلن خسیس فضایی وِ اخاظُ هی زّس بٌا بِ ّواى گًَِ وِ اًؿاى آى ضا هی بیٌس ضٍی واغص عطاحی قَز
هكتك هی گطزز با تبؼیت اظ لَای بیٌایی ٍ هٌظط اًؿاًی ًیع بِ ػٌَاى انل اؾاؾی زض ًماقی قٌاذتِ قسُ ٍ اظ ایي پؽ شّي اًؿاى
بَز وِ تهوین گط بَز ؾغَح ترت ٍ فالس ّطگًَِ ػوك ًوایی خای ذَز ضا بِ پطؾپىتیَ ٍ حدن پطزاظی زازًس  .با ایي اٍناف اظ
زٍضاى ضًؿاًؽ بسیي ؾَ واضبؿت پطؾپىتیَ ٍ انَل زلیك آى بِ ػٌَاى یىی اظ بٌیاى ّای انلی ٍالغ گطایی همبَلیت ػام یافت ٍ .
ایي ٍالغ گطایی فمظ بِ ٍاؾغِ شّي ؾَغُ زاضای اػتباض اؾت ٍ بِ ػباضت زیگط اًؿاى ٍ هٌظط اٍ هالوی بطای ػیٌیت ًیؿتٌس ٍ ًماـ
بِ هكاّسات ذَز وِ ٍابؿتِ بِ ظاٍیِ زیس ٍ شّي اٍؾت اوتفا هی وٌس ٍ ًبایس فطاهَـ وطز وِ انَل ػوك ًوایی ٍ پطؾپىتیَ ّیچ
هؼازل ػیٌی زض زًیای پیطاهَى خعء زض شّي ٍ هٌظط ؾَغُ ًساضز .
هازام یىِ یه ؾَغُ وَچىتط بِ ًظط هی ضؾس وِ اًؿاى بِ ػٌَاى ًاظط اظ فانلِ ای ًؿبتاً زٍض آًطا هكازُ هی وٌس ٍ زض نفحِ ی
تهَیط ثبت هی وٌس ٍ ایي تهَیط بٌابط تغییطاتی ضا وِ پصیطفتِ اؾت ّیچگاُ ػیٌیت خْاى ٍالؼی ضا بطًوی تابس .
ًْایتاً بطاؾاؼ هفَْم شٌّیت گطایی واًت  ،تواهی ازضاوات اًؿاًی چیعی خعء هفاّیوی شٌّی وِ بِ ٍاؾغِ ؾاذتاض شّي تؼسیل
یافتِ ًیؿتٌس ٍ ًوَز بیطًٍی ًساضًس ٍ با واضبؿت لَاًیي پطؾپىتیَ زض ػطنِ ًماقی زض حمیمت اػوال فطم بِ عبیؼت بَاؾغِ شّي
اًؿاى اؾت ٍ ّیچگاُ ؾَغُ با تغییط فانلِ وَچىتط ًوی قَز ٍ ذغَط هَاظی بِ یىسیگط ًوی ضؾٌس ٍ تغییطات ضًگی بِ ٍاؾغِ
زٍضی ٍ ًعزیىی نَضت هی پصیطز ٍ ّیچ گاُ قاهل ذَز قیء ًوی قَز بلىِ تواهی ایٌْا حانل اػوال فطم بِ ٍاؾغِ شّي ؾَغُ
هكاّسُ قسُ ٍ اظ ظاٍیِ ای ذال نَضت هی گیطز ً .ماقی با بِ بىاضگیطی لَاػس پطؾپىتیَ ًَػی اظ تهَیطگطی شٌّیت گطایاًِ اؾت
ٍ زض همابل آى ًَػی ًماقی زیگط بِ هاًٌس ًگاضگطی ایطاًی وِ زض همابل ًماقی ػوك ًوایاًِ ضًؿاًؽ اؾت .
 )2رٍیکرد عیٌیت گرایی :
با فطضیِ بىاضگیطی زاًف پطؾپىتیَ وِ اظ ؾاذتاض شّي بكط پیطٍی هی وٌس ٍ بِ گًَِ ای وِ زض ؾغح تهَیط ؾِ بؼسی ضا بِ
ًوایف هی گصاضز .
با ػسم بىاضگیطی انَل پطؾپىتیَ هؼواض اّل ؾٌت فضایی ضا وِ بِ هطاتب ػیٌی تط با قأى ٍخَزیف ضا بِ تهَیط هی وكس ًِ بساى
گًَِ وِ شّي بِ آى فطم ٍ ؾاهاى هی بركس .
هْوتطیي ٍ اؾاؾی تطیي گام زض خْت تهَیط وطزى فضای زًیای ػیٌی حصف هٌظطگاُ هؼواض ٍ ؾاذتاض پطؾپىتیَ زض اثط اؾت زض
ایي ضاؾتا ّیچىسام اظ انَل ػوك ًوایی زض اثط ٍخَز ًساضز بِ عَضیىِ فضای تهَیط قسُ حانل هكاّسُ اًؿاًی ًیؿت چطا وِ ًوی
تَاى خایگاّی بطای ًاظط زض ًظط گطفت ٍ زض ایي ٌّگام اؾت وِ فضایی زٍ بؼسی ٍ ػٌهطی بِ ًام ؾغح هغطح هی قَز .

)2_1عٌصر سطح (دٍ بعدی):
زض ؾلؿلِ هطاتب فضایی قىل ّا بِ ؾغح ّای ذَز هحسٍزًس اظ ایي ضٍی ؾغح ّا هی تَاًٌس واضوطزی زٍگاًِ زاقتِ باقٌس خؿواً
هی تَاًس قىل ضا حسٍز بركس ٍ اظ ایي ضّگصض فضاّای ویْاًی ایي خْاًی ضا هتبلَض ؾاظًس هؼٌاً هوىي اؾت با تَؾؼِ ویفیت
هتؼالی قأى ًفؽ ضا فطاؾَی هىاًْای زؾت ؾاظ آزهی بِ زضخات ػالی تطی اظ زضٍى بیٌی ضٌّوَى قَز ً (.ازض اضزالى ،8831 ،
)88عاق ؾطزض هؿدس قید لغف اهلل یىی اظ ًوًَِ ّای فطاٍاى نفَی اظ ایي ٌّط ؾغح پطزاظی اؾت(تهَیطّ ٍ )8وچٌیي زض ػطنِ
ٌّط ًگاضگطی ایطاًی ضا ًام بطز وِ بط پایِ تمؿین هتبایي فضای اعطاف زٍ بؼسی اـ قىل هی گیطز .
خسٍل .8حَظُ ًفَش ٌّط بط هؼواضی

عیُیت
گشایی

رُْیت
گشایی

ًَٕد تجهٕس
يیُیبتٕس

پشعپکتیٕ

اصٕل عبختبسی
َگبسگش ثجبي تشعیى
دَیبي پیشايٌٕ ثش
اعبط قٕاي ثیُبیي ٔ
رٍْ اَغبَي اػ،
ععي دس حزف خٕد
ثّ عُٕاٌ يؾبْذِ گش
دس جٓت ،سعیذٌ ثّ
خٕد پذیذِ سا داسد ٔ
ثّ ًْیٍ خبطش اص ثّ
كبسگیشي صأیّ دیذ
خٕد صشفُظش يي
كُذ
تجعیت اص يؾبْذات
اَغبَی چشا كّ ایٍ
اصٕل دس دَیبي
ٔاقعي ٔجٕد َذاسَذ
ثهكّ فقظ حبصم
ادساكي اَغبَي اَذ

تبسیخچّ
أنیٍ آثبسی کّ ثتٕاٌ
َبو َقبؽی ثش آَٓب َٓبد،
دس غبس دٔؽّ نشعتبٌ
ٔ ثب حذٔد ْؾت تب
دِْضاس عبل قذيت ثّ
دعت آيذِ ٔ ،دس دٔسِ
تبسیخی آَچّ سا کّ
ثتٕاٌ َقبؽی َبيیذ دس
دیٕاسَگبسیْبی
اؽکبَی ٔ عبعبَی
يیتٕاٌ دیذ
کؾف پشعپکتیٕ ثب
دٔساٌ سَغبَظ يقبسٌ
ثٕد؛ ثب کؾف اَغبٌ
ایٍ جٓبَی ٔ يیشا.
ُْشيُذ گٕتیک دس
اَغبٌ ٔ طجیعت جالل
انٓی يیدیذَ .گبِ
سَغبَظ ثّ آدو َگبِ
عهًی ثٕد .آدو جبی
اصهی پشدِ سا گشفت
ٔ عُبصش دیگش سا
کُبس صد.

عجک ْب
يکتت عهجٕقی
،يکتت ثغذاد یب (عجبعی)
،يکتت تجشیض أل (یب
يغٕل)،يکتت ؽیشاص
أل،يکتت جالیشی،يکتت
ؽیشاص دٔو،يکتت
ْشات،يکتت ثخبسا،يکتت
قضٔیٍ،يکتت تجشیض دٔو یب
صفٕی یب اصفٓبٌ
،يکتت َقبؽی قبجبس
َ،گبسگشی قبجبسی
َ،قبؽی قِٕٓخبَّ
پشعپکتیْٕب سا ثّ دٔ دعت ّٔ
عهًی ٔ تشعیًی تقغیى کشد

هٌبغ ًگاضًسُ

پیؼ کغٕتبٌ
دٔعت يحًذ
عجبعی،صيبٌ،
ثیگ،
ثٓضاد،
يبَی،يعیٍ،ؽفیع
عجبعی...

حٕصِ َفٕرثّ يعًبسی
عذِ ْبی َخغت
ْجشی ٔ پیؼ اص
حًهّ يغٕل ٔ ثّ
عُٕاٌ يثبل دس کتبة
دیٕعکٕسیذٔط
(تبسیخ .ِ 126ج)
عبصيبَذْی فضب ْبی
يعًبسی ٔ ًَب ثّ ؽکم
تخت َؾبَذادِ ؽذِ
اعت.

جٕتٕ،
ثشَٔهغکی،
يبصاچٕ،
نئَٕبسدٔدأیُچی،
يیکم آَژٔ ،
سافبئم افضٌٔ ثش
َقبؽبٌ
ایٍْب،
ًْبَُذ
دیگشی
ْٕثشت ٌٔ آیک
ٔ یبٌ ٔیٍ آیک
َیض ثّ اعتفبدِ اص
پشعپکتیٕ دس آثبس
خٕد پشداختُذ

دٔساٌ سَغبَظ

تهَیط 8ؾطزض هؿدس قید لغف اهلل ًوًَِ ٌّط ؾغح پطزاظی

ً )2_2گارگری ایراًی ٍ اسالهی با رٍیکرد عیٌیت گرایی :
زض ًگاضگطی با ػسم بىاضگیطی انَل پطؾپىتیَ وِ ذَز هبتٌی بط ًَػی تهَیطگطی هؼغَف بِ خْاى هثالی هی زاًٌس وِ ؾؼی زض بِ
ًوایف زض آٍضزى تهَیطی اظ آى خْاى ضا زاضز بِ ایي زلیل اؾت وِ ایي قیَُ اظ پصیطـ انَل ػوك ًوایی ؾط باظ هی ظًس ٍ ًگاضگط
ؾؼی بط آى زاضز وِ ز ضحیغِ تهَیط ویفیات شٌّی ضا بِ حسالل هوىي بطؾاًس ٍ تالـ آى بطای ضؾیسى بِ ػیٌیت قیء اؾت یىی
اظ ناحب ًظطاى زض ایي ضٍیىطز اؾتاز ؾیس حؿیي ًهط اؾت چٌیي بیاى وطزُ اًس  :لَاًیي ػلن هٌظط وِ زض هیٌیاتَض ایطاًی اظ آى
پیطٍی قسُ اؾت  ،لبل اظ ایٌىِ ًفَش ٌّط ضًؿاًؽ ٍ ػَاهل زاذل باػث اًحغاط آى قَز  ،لَاًیي ػلن هٌاظط عبیؼی اؾت وِ انَل
ٍ لَاػس آى ضا اللیسؼ پؽ اظ اٍ ضیاضی زاًاى اؾالهی هاًٌس ابي ّیثن  ،ووال السیي فاضؾی تسٍیي وطزًس .
هیٌیاتَض ّوَاضُ اض ایي لَاًیي پیطٍی وطزُ ٍ بطپایِ ٍالغ بیٌی وِ اظ ذهَنیات زیي اؾالم اؾت ّیچگاُ بِ عبیؼت زٍ بؼسی ؾغح
واغص ذیاًت ًىطزُ زض حالیىِ زض زٍضُ ضًؿاًؽ با واضبطز ػلن هٌاظط ههٌَػی وِ اظ زٍ بؼس ذاضج قس .
هیٌیاتَض ایطاًی با پیطٍی واهل اظ هفَْم فضای هٌفهل ٍ ویفی تَاًؿت ؾغح زٍ بؼسی هیٌیاتَض ضا بِ تهَیط اظ هطاتب ٍخَز بسل
ؾاظز ٍ بیٌٌسُ ضا اظ افك حیات هازی ٍ غیطلسؾی بِ هطتبِ ای ػالی تط اظ ٍخَز آگاّی اضتماء زّس ٍ اٍ ضا هتَخِ خْاًی ؾاظز هافَق
ایي خْاى خؿواًی  ،اها زاضای ظهاى ٍ هىاى ٍ ضًگْا ٍ اقىال ذال ذَز ٍ خْاًی وِ زض آى حَازثی ضخ هی زّس اها ًِ بِ ًحَ
هازی ّویي خْاى وِ بلىِ حىوای اؾالهی آًطا ػالن ذیال هی ذَاًٌس (. .تهَیطً ( )2هط )83، ، 883، ،
اوٌَى بایس هطتبِ ی ػالن هثال ٍ همام آًطا زض ؾلؿلِ هطاتب ٍالؼیت آقىاض ؾاذت ؾلؿلِ هطاتب ٍخَز ضا هی تَاى زض  1هطتبِ ی
هی ًاهٌس (ًوَزاضً( .)8هط )8،1 ،883،،
انلی ذالنِ وطز ٍ ػطفا آًطا حضطات االلْیِ

تهَیط  2هیٌیاتَض انیل ایطاًی هاذص (ًازض اضزالى )8831،11،

فضا زض هیٌیاتَضایطاًی زض ٍالغ ًوَز ایي فضای هلىَتی اؾت وِ ّواى ػلن ذیال ٍ هثال ٍ یا نَض هؼلمِ هی باقس ٍ اقىال ٍ
ضًگْای آى خلَُ ای اظ اقىال ٍ ضًگْای ّویي ػالن هثال اؾت  .ضًگْا  ،ذهَناً ضًگْای عالیی  ،آبی  ،وبَز ٍ فیطٍظُ ای نطفاً اظ
شٍق ٌّطهٌس ؾطچكوِ ًگطفتِ اؾت بلىِ ًتیدِ ضؤیت ٍ قَْز ٍالؼیتی اؾت ػیٌی وِ بِ ػالن هثال تؼلك زاضز (.خسٍلً( )2هط ،
)8،1 ،883،
خسٍل .2ؾلؿلِ هطاتب ضًگ

هیٌیاتَر ّا(رًگداًِ ّای
هعدًی)
قرهس

قٌگطف

زرد

ظضًید

سبس

ظًگاض

آبی

الخَضزی

سیاُ

ًَن هسازی

سٌدلفام

ذان ضؼ

سفید

للغ

هاذص(ًازضاضزالى)8831،38،
ًوَزاض 8ؾلؿلِ هطاتب ٍخَز

ػالن هله

عالن خیال(هلکَتی)

ػالن خبطٍت

ػالن الَّت

ػالن ٍابؿتِ

هٌبغ ًگاضًسُ

)3هعواری سٌتی اسالهی با رٍیکرد عیٌیت گرایی)ًگارگری) :
بِ ًظط هی ضؾس ًگاضگطاى بِ عَض هؼوَل اظ فضاّای ٍالؼی ٍ ػیٌی بطای الگَبطزاضی ٍ عطاحی اؾتفازُ هی وطزًس ٍ هتٌاؾب با
هَضَع ًگاضُ،بِ گًَِ ای ضوٌی ٍ غیط زلیك ٍ ًكاًِ ای ٍ گاُ بِ نَضت ًؿبتا ضٍقي ٍ گَیا فضاّای هؼواضی ٍ قْطی ضا تطؾین
هی وطزًس .البتِ زض بؿیاضی اظ هیٌیاتَضّا وِ بِ هَضَع یا ضٍیسازی زض فضاّای عبیؼی اقاضُ زاقتِ اًس ،هاًٌس نحٌِ ّای هطبَط بِ
قىاض ،خٌگ ،بعم ٍهاًٌس آىّ ،یچ گًَِ فضای ؾاذتِ قسُ ای زض ًگاضُ وكیسُ ًكسُ اؾت .افعٍى بط ایي آقىاض اؾت وِ زض ًگاضُ
ّای تا پیف اظ حولِ هغَل ،ووتط بِ فضاّای هؼواضی تَخِ هی قس ٍ زض هَاضزی وِ هی ذَاؾتٌس ضٍیسازی ضا زض یه فضای
هؼواضی ًكاى زٌّس ،اى ضا بؿیاض ؾازُ ٍ زض بیف تط هَاضز زٍ بؼسی تطؾین هی وطزًس ،زض حالی وِ اظ زٍضُ ایلراًی ٍ بِ ٍیػُ اظ
زٍضُ تیوَضی ،بِ بؼس اظ پطؾپىتیَ بطای بْتط ًكاى زازى فضا ٍ ػوك ًوایی اؾتفازُ هی وطزًس.
واضبطز پطؾپىتیَ زض ًگاضُ ّای ایطاًی تمطیبا ّیچ گاُ بِ نَضت واهل ٍ اهطٍظی ًبَزُ اؾت ،ظیطا اظ یه ؾَ زض ؾٌت ًگاضگطی ایطاًی
تا زٍضُ تیوَضی وِ زض تساٍم ًماقی ّای هاً َی ٍ فطٌّگ زٍضاى اؾالهی قىل گطفت ،زض بیف تط هَاضز فضا ضا بِ نَضت زٍ بؼسی
ًكاى هی زازًس ٍ اظ زٍضُ ایلراًی ٍتیوَضی بِ بؼس وِ اظ پطؾپىتیَ ًیع اؾتفازُ هی قس ،غالبا بِ نَضت هَضزی اظ آى اؾتفازُ هی
وطزًس .اظ ؾایِ ٍ ضٍقي اؾتفازُ ًوی قس ،ضًگ ّا غالبا بِ نَضت ذالم ٍ ترت اؾتفازُ هی قس .ایي فطآیٌس ووابیف تا زٍضُ
نفَیِ ازاهِ زاقت .زض اى زٍضُ ًماقی ایطاًی بِ ؾبب ٍخَز قواضی اظ عطاحاى ٍ ًماقاى اضٍپایی زض ایطاى ٍ ًیع ٍخَز قواضی تابلَ
ّای غطبی بِ تسضیح تحت تاثیط ًماقی اضٍپایی لطاض گطفت ٍ بطذی اظ ًگاضگطاى ایطاًی اظ پطؾپىتیَ ٍ ؾایِ ضٍقي بِ قیَُ اضٍپایی زض
آثاض ذَز اؾتفازُ وطزًس .ایي ضًٍس زض زٍضُ لاخاض بِ تضؼیف ًگاضگطی ایطاًی ٍ تَؾؼِ ًماقی بِ ؾبه اضٍپایی هٌدط قس(.ؾلغاى
ظازُ)8831،3،
اهطٍظُ زیگط تهَیطی اظ فضا ٍ هىاى (غیطهازی) ٍخَز ًساضز چٌیي فضایی هتهَض قَز آًطا ًتیدِ تَّن بكطی زاًؿتِ ٍ بطای آى بِ
ذَزی ذَز خٌبِ ٍخَزی لائل ًیؿتٌس ٍلی با حضَض چٌیي فضایی اؾت وِ ٌّط لسؾی بِ عَض ولی ٍ هرهَناً با ٌّط ایطاًی ؾط ٍ
واض زاضز بغَضیىِ زض هْوتطیي ٌّط لسؾی اؾالم  ،یؼٌی هؼواضی هؿاخس فضای زاذلی فَق عبیؼی زض همابل فضای عبیؼی ذاضج
ًیؿت بلىِ همهَز ایداز فضایی اؾت وِ نلح ٍ آضاهف ٍ ّواٌّگی عبیؼت بىط ضا اظ عطیك اًحالل وكف ٍ ػسم تؼازل فضای
ػازی زٍباضُ بِ ٍخَز آٍضز اها ٍ ّویي اهط بِ قیَُ ذَز فضایی هتفاٍت ٍ ویفی بِ ٍخَز هی آٍضز وِ با حصف تٌف ّا ٍ فكاضّایی
وِ ٍیػگی ظًسگی ًاؾَتی ٍ هازی اؾت اًؿاى با زذَل زض ایي فضا ذَز ضا زض همابل اهط ابسی احؿاؼ هی وٌس .
اًؿاى  ،ویْاى ٍ هؼواضی لسؾی اظ حیث ٍالؼیت ّؿتی قٌاؾی قاى ًْایتاً ٍابؿتِ بِ شات الْی اًس .
هؼواضی اؾالهی ّوچَى ّوِ اًَاع هؼواضی ؾٌتی تا ویْاى قٌاؾی هأًَؼ ٍ هطتبظ اؾت اًؿاى ّوچَى ویْاى انل الْی ضا باظهی
تاباًس ً ( .هط  ، 8831،ل)زض هؼواضی ؾٌتی هاًٌس ّوِ ٌّطّای ؾٌتی ّ ،یچ چیع ّطگع اظ هؼٌی هٌفه ًیؿت ٍ هؼٌی ّوِ چیع
خعء هؼٌَیت ًوی باقٌس ً( .هط، 8831،م)
زیسگاُ تَحیسی ؾٌت ًِ تٌْا هؼواضی ٍ ولیت آى ضا قاهل هی قَز بلىِ زض بطگیطًسُ ّوِ ػٌانط بِ ٍخَز آٍضزًسُ یه نَضت
هؼواضی اظ لبیل فضا  ،قىل ًَ ،ض ٍ ضًگ ٍ هازُ ّؿت  .ول هؼواضی اؾالهی واضبطزـ ّط چِ باقس خایگاّف بِ ّواى زیسُ ای
ًگطیؿتِ هی قَز وِ یه هؼواضی واهالً لسؾی چَى هؿدس ّواى زضیافت اظ فضا ٍ قىل وِ هؿدس بِ ها هٌتمل هی وٌس ػیٌاً زض

ذاًِ یا باظاض ًیع هحؿَؼ اؾت  ،چَى فضایی و ِ اًؿاى اّل ؾٌت ّوَاضُ زض آى ظًسگی هی وٌس ّط ودا وِ پیف آیس ّواًی اؾت
وِ ّوَاضُ اؾت ً( .هط، 8831،ل)
زض هؼواضی اؾالهی فضا ّطگع اظ نَضت خسا ًكسُ اؾت ایي فضا ّواى فضای اًتعاػی اللیسؾی ًیؿت وِ نَضت ذاضخی پصیطفتِ
اؾت  .فضا تَؾظ نَضتْایی وِ زض آى ٍالغ اًس خٌبِ و یفی هی یابس  .یه هطوع لسؾی لغبیت وٌٌسُ فضای اعطاف ذَز اؾت ػیٌاً
هىِ ً( .هط  ، 8831،ل)زض ًْایت زض خْاى بیٌی بِ اًتظام خاهؼِ ؾٌتی  ،زض ؾلؿلِ هطاتب فضایی ٍ یا حتی زض همیاؼ والى تط
ػٌانط هؼواضی چِ زض تعییٌات ٍ یا ولیات فضایی هؼواضی ؾٌتی بغَضیىِ خسا خسا ٍ یا یىدا باقٌس ضا هی تَاى خٌبِ ًكأت هثالی
قاى (ٍخَز) بِ نَضت توام ٍ ووال زضیافت ًوَز  ٍ .با ٍخَز ایي خْاًی قاى زضخِ بِ زضخِ بِ ػالن هثل ذَز ًعزیه هی قًَس ٍ
زض ًْایت اگط بِ ّوِ ایي ػٌانط زض ػیي وثطت ًگطیؿتِ قَز پػٍاوی خعء ٍحست ضا تساػی ًوی وٌس ( .تهَیط)8

تصَیر 3گٌبد هسجد شیخ لطف اهلل (کثرت در ٍحدت)

ًتیجِ:
زض ًْایت بطای بِ تهَیط وكیسى فضاّای هؼواضی اؾالهی وِ اًؿاى اّل ؾٌت زض آى ظًسگی هی وٌس بْتطیي قیَُ خْت ًوایف ٍ
زضن بْتط ایي فضاّا بَؾیلِ ٌّطی اظ خٌؽ ذَز باقس ًٍِ پطؾپىتیَ،وِ ًكاًی اظ فطزیت ٍ ٍابؿتگی بِ ػالن هازُ اؾت پؽ بسیي
گًَِ بْتطیي ضٍـ ًوایف ٍ عطح فضای هؼواضی اؾالهی بِ ٍؾیلِ ًگاضگطی ایطاًی،ظیطا وِ ّواًٌس هؼواضی اؾالهی اقاضُ بِ ػالن
ذیال زاضز ٍ هی تَاًس ًوَزی اظ آى ػالن باقس.

هٌبغ ًگاضًسُ
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