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 1زاًطجَی ّبضضٌبسی اضضس زاًطْسُ ٌّط ٍ هقوبضی ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس یعزFirouzeh_k14@yahoo.com ،

چکیده:
یْی اظ ًیبظّبی هْن ٍ اسبسی اًسبى زض عَل تبضید ًیبظ ثِ سطپٌبُ ٍ جست ٍ جَی آى است ِّ ذبًِ ًبهیسُ هیطَز .ذبًِ
هْبًی است ِّ ذَز زاضای َّیت است ٍ ٍٍتی اًسبى ٍاضز آى هی ضَز ثِ فٌَاى گیطًسُ ی پیبم تٌْب زض یِ ٍاحس ظهبى ٍبزض
است تػَیط ّلیِ ی فٌبغط ٍ حس ىضب ثِ هثبثِ عطحَاضُ ّبیی شٌّی ثِ اٍ هٌتَل ضسُ ٍ ثِ ذبعطُ ی ىطزی هجسل ضَز .ایي
تػبٍیط شٌّی ٍبزضًس َّیت ىطز ضا تطْیل زٌّس ٍ گَیی پیًَسی هیبى ىضبی ذبًِ ٍ ضٍح آزهی ثطٍطاض ضَز.زض ایي هَبلِ ثِ
ٍیژگی ّبی َّیت عطحَاضُ ّبی هسًَْی زض هقوبضی سٌتی ایطاى هی پطزاظین.

واژههای کلیدی:

عطحَاضُ  ،سًَْت گبُ  ،سبظهبى زّی ىضبیی  ،هقوبضی ایطاًی ،هقوبضی اسالهی.

مقدمه:
َّیت هقوبضی ایطاًی گَیی ًطبًگط فبلن ٍاال ثط ضٍی ظهیي است .زض هقوبضی ایطاًی سقی ثط آى ضسُ است ِّ اظ هيبّین فبلن
ّستی سطهطٌ گطىتِ ٍ ایي تػَضات ضا زض ٍبلت ىضبیی اًسبًی چَى حیبط ،ثبك ایطاًی ٍ زیگط فٌبغط ضا ثِ غَضت عطحَاضُ
ّبی هيَْهی ثِ سبٌّیي فطضِ ٌّسّ .سه هقوبض سٌتی تجلی شات ّستی ثط شات آزهی ٍ ثبظذَضز هيبّین آسوبًی ثط جسن
ٍ جبى سبٌّیي است.

روش تحقیق:
ذبًههِ ّههبی سههٌتی ایههطاى تجلههی فههبلن ّسههتی زض ثٌههب اسههت .هقوههبض سههٌتی ایههي فههَالن ضا ثههِ غههَضت عطحههَاضُ ّههبیی
ًوبیهبى ّهطزُ اسهت.زض ایهي هَبلهِ ّهِ اظضٍش تحَیهٌ تَغهیيی -تحلیلهی ٍزض ثسهتطهغبلقبت ّتبثههربًِ ای ٍ ضجههَؿ
ثِ هساضُ ٍ اسٌبز هطثَعِ غهَضت پصیطىتهِ اسهت .سهقی ثهط آى ضهسُ َّیهت ایهي عطحهَاضُ ّهبٍ تػهَیطی ّهِ آى ّهب
اظ ّستی گطىتِ ٍ تبثیطی ِّ ثط شّي هربعت هیگصاضز ضا ثطضسی ٌّس.

طرحواره :
عطحَاضُ یِ هبّیت شٌّی است ّ .طگبُ اًسبى زض یِ هحیظ ٍطاض هی گیطز شّي ٍ ضٍح اٍ ثب آى ىضب اضتجبعی ایجبز هی
ٌٌّس .ایي سبذتبض ثبفث ایجبز افوبل هتيبٍتی زض اًسبى ّب هی ضَز عطحَاضُ گطىتي ّوبى سبذتبضشٌّی است اعالفبت
هحیظ اظ عطیٌ ىطایٌسّبی ازضاّی ثِ زست هی آیس  ِّ،ثِ ٍسیلِ ی عطحَاضُ ّبی شٌّی ثطاًگیرتِ ضسُ ٍتَسظ ًیبظّبی
اًسبًی ّسایت هیطًَس .ایي عطحَاضُ ّب تب حسٍزی ىغطی ٍ تبحسٍزی آهَذتٌی ّستٌس ٍ ،پیًَس ازضاُ ٍ ضٌبذت ضا ثطٍطاض
هیسبظًس  .عطحَاضُ ّب ّوهچٌیي ٍاٌّص ّبی احسبسی ٍفبعيی ٍ افوبل اًسبى ضاّسایت هی ٌٌّس.عطحَاضُ ّبی شٌّی
اهْبى یبزگیطی ٍ ضىتبضّطزى ضاىطاّن هی آٍضًس عطحَاضُ ّبی شٌّی ثِ افوبل اًسبى ضْل هی زٌّس .چگًَگی فولْطز
ّوعهبى اًسبى ،ثطًبهِ ضیعی ثطای حطّت ثِ هههْبًْبی هرتلو ٍ اًجبم ّبضّب ٍ چگًَگی احسبس هحیظ اعطاه اًسبى ضا
ضٍضي هیسبظز.
-1نظم :
" اًِّب ُّلُ ضَیءٍ ذَلٌَََبُٔ ثََِسٓضٍ "هب ّط چیعی ضا ثِ اًساظُ آىطیسین ٍ).وطآیِ)44/
زض آىطیٌص ًؾهبم ّسهتی ذساًٍهس ّوهِ چیهع ضا زٍیهٌ ٍ اًهساظُ گیهطی ضهسُ ٍ ثهب ًؾهن ٍ تطتیهت آىطیهسُ اسهت ٍ توهبم
ًؾبههبت هَجهَز زض جْهبى اظ ًؾهن ٍ تطتیهت گسهتطزُ ای ثطذهَضزاض اسهت .ثهِ ّههبضگیطی ایهي ًؾههن ّهِ اظ ٍههطاض ٍ
ٍبفسُ ی ذبظ ذَز ثطذهَضزاض ثهَزُ ،ضاُ ٍجهَز ّطگًَهِ فیهت یهب ًَهع ٍ ّهط ٍ ههط ضا هسهسٍز ًوهَزُ اسهت .اًسهبى
ًیع ثطای ضسیسى ثِ ّسه ظیسهتی ذهَز زض جْهبى ههبزی ،ىضهبیی ضا ثهطای ذهَز ههی سهبظز ّهِ اظ ٍبفهسُ ٍ ٍهطاض ذبغهی
ثطذَضزاض ثبضس ِّ ثتَاًس ثب یِ ًؾهن ذهبظ هسهیط تْبههل ذهَز ضا عهی ٌّهس .اگهط ًؾهن زض اعهطاه اًسهبى ثهِ گًَهِ ای
غحیح ثبضهس ههی تَاًهس ضاّهی ثبضهس ثهِ سهَی زضٍى ٍ زض اًتْهب اًسهبى ضا ثهِ ذهَز ضٌبسهی ثطسهبًس .یْهی اظ ىضهبّبیی
ِّ اًسبى زض اعطاه ذَز زاضز هحهل سهًَْت اٍسهت .ثهب اسهتيبزُ اظ تٌبسهجبت ٍ تطّیجهبت هغلهَة ٍههَظٍى هیتَاًهس ثهِ

ًؾن زض ثٌب زست یبىهت .زض ثٌهبی ذبًهِ ّهبی سهٌتی ایهطاى ّلیهِ ی تٌبسهجبت ثهط اسهبس پیوهًَی ههٌؾن ٍ ًؾهبم یبىتهِ
ضْل گطىتِ اسهت ٍ ثهِ غهَضتی هبّطاًهِ ّلیهِ ی اجهعا ٌّهبض ّهن ٍهطاض گطىتهِ اًهس ٍٍ.تهی زض ذبًهِ ّهبی ٍهسیوی ًؾهط
هیٌْین تٌبسجبت ضا ثِ گًَِ ای هی ثیٌهین ّهِ اًسهبى ثهب اسهتيبزُ اظ آًْهب ههی تَاًهس ضاّهی یبثهس ثهِ زضٍى ،هحلهی ثهطای
آضاهص اًسبى ِّ زض زٍ ججِْ یب چْهبض ججْهِ ثػهَضتی ّهبهال هتٌبسهت ٍ ثهب اًهساظُ ّهبی هتٌبسهت ثهب ضٍحیهِ اًسهبى آى
ضٍظگبض عطاحی ضسُ است .گهَیی هقوهبض گصضهتِ اظ زضٍى ذهَز آگهبّی زاضهتِ اسهت ٍ ثهِ گًَهِ ای ثٌهب ضا ثهط پهب ّهطزُ
است ِّ ًیبظ سبٌّیي ضا ثهطاٍضزُ سهبظز .ىضهبیی ّهِ زض ظهسهتبى ٍ تبثسهتبى ظًهسگی اًسهبى ضا سهبهبى ههی ثرطهسً ،ؾهن
زض ّط زٍ ىضب ،اًسبى ضا هتَجهِ ًؾهن ًؾهبم ّسهتی ههی ٌّهس ٍ پهس اظ سهیط زض آىهبً ثهِ سهیط زض اًيهس ههی اًجبههس ٍ
ًؾن زضًٍی ضا ضبهل هی ضَز.
 -2ارتباط باطبیعت:
ٍٓاللَِّٔ أًَْجٓتَُْنٕ هِيَ األضٕؼِ ًَجٓبتًب ثُنَّ یٔقِیسُّٔنٕ ىِیْٓب ٍٓیٔرْطِجُْٔنٕ إِذْطَاجٖبًَ) ،ح آیِ)71/71
ذسا ضوب ضا اظ ظهیي ضٍیبًیس ،ضٍییسًی ذبظ .سپس ضوب ضا ثِ فٌبغط ظهیي ثبظ هی گطزاًس ٍ پس اظ آى ضوب ضا ثِ گًَِ ای اظ
ظهیي ثیطٍى هی ّطس.
اًسهبى هَجهَزی اسهت ّهِ اظ عجیقهت ضٍییهسُ اسهت ٍ ثهبظ ثهِ عجیقهت ثهبظ ههی گهطزز ٍ ثهب فهبلن عجیهت پیًَهسی ًهب
گسستٌی زاضز .فٌبغط عجیقت آیهبت ٍ ًطهبًِ ّهبی ٍهسضت ذساًٍهس ّسهتٌس ّهِ اًسهبى ضا یهبزآٍض ٍجهَز الیتٌهبّی ذهسا
هی ٌٌّس ٍهَججبت اتػبل ٍ اضتَهبی اًسهبى ثهِ فهبلن ثهبال ضا ىهطاّن ههی سهبظًس.اضتجهبط ثهب عجیقهت ههَضز تبییهس ٍ تبّیهس
آیهبت ٍ ضٍایهبت اسهت ٍ اًسهبى حهٌ زاضز ثقٌهَاى هحهَض جْهبى ّسهتی زض ّهطُ ی ظههیي ثْتهطیي ثْهطُ ثهطزاضی ضا اظ
عجیقهت زاضهتِ ثبضهس .اههب آًچهِ هسهلن اسهت ٍؽیيهِ ی اٍ زض ٍجهبل عجیقهت اسهت ّهِ ثبیسهتی ثهط اسهبس ثیهٌص
تَحیسی اظ عجیقت ثِ ًحَ احسي اسهتيبزُ ٌّهس ٍ ظًهسگی فجهبزی ٍ هقٌهَی زاضهتِ ثبضهس تهب ثهِ ّوهبل ثطسهس.زض ذبًهِ
ّبی ایطاًهی  ٍ ،هرػَغهب ذبًهِ ّهبی سهٌتی  ،ایهي اضتجهبط ثهب ّوهبٌّگی ٍیهژُ ای اًجهبم ضهسُ اسهت .سهبظهبى ىضهبیی
ذبًِ ّبی سٌتی ایطاى ،ایي اهْهبى ضا ثهطای سهبٌّیٌص ىهطاّن ههی سهبذتِ ّهِ ثطذهی اظ ىقبلیهت ّهب حتهی ذَاثیهسى ضا
زض حیهبط اًجهبم زٌّهس .غهطه مهصا  ،ضسهت ٍ ضهَی لجهبس ٍ ؽهطٍه ًیعگهبُ زض حیهبط اًجهبم هیپهصیطىت .هسهیط آة
ٌٍبت ِّ اظ ٍسظ ثطذهی ذبًهِ ّهب فجهَض هیْهطز ٍ یهب حهَؼ ّهبّ ،هِ پبضهَضُ اش ذسهتگی ٍ گطههبی ًبضهی اظ ّهَا ضااظ
ثهیي هیجهطز .غهسای آضام حطّهت آة ّهِ ضٍح اًسهبى ضا ثهِ اٍ سهًَ ههی زّهس ًَ.هص ٍ ًگهبض ظههیي ٍ آسهوبى ٍ
زضذتبى اًبضی ِّ سبیجبًی ثهطای اىهطاز ٌّهبض آة جهَی اسهت ٍ ّهل حیهبط ضا پَضهبًسُ ظیجهبیی ذبًهِ ضا زٍچٌهساى ّهطزُ
اسهت ٍ زضذتهبى ذبًهِ اظ ّوهیي آة ٌٍهبت سهیط آة هیطهسُ اًهس  ٍ.ثهطٓ زضذتهبًی ّهِ ثهب حطّهت ذهَز آضاههص ضا زض
ىضبی ذبًِ ایجبز هی ٌٌّهس ّ.وهِ ی ایهي ّوهبٌّگی فٌبغهط عجیقهت زض ٌّهبض ّهن ههی تَاًهس اًسهبى ضا زض ضاُ ضسهیسى
ثِ ّوبل هقٌَی یبضی ٌّس .هقوهبض سهٌتی زض جسهت ٍ جهَی آًسهت ّهِ اظ هَاّهت عجیقهی ثْتهطیي اسهتيبزُ ضا ًوهَزُ
ٍ ثِ زًجهبل آههبزُ سهبظی هْهبًی اسهت ّهِ اظ هَاّهت عجیقهی ،ثهسٍى آى ّهِ ذلهَت ظًهسگی ثهِ ّهن ثرهَضز ،اسهتيبزُ
ًوبیهس ٍ سهبظهبى ىضهبیی ذبًهِ ضا اظ جْهبت ٍظش ثبز،تهبثص ذَضضهیسً ،ؾهن ىػهَل ،آة ٍ  ...ثهطای ایجهبز آسهبیص
تهبهیي ٌّهس .اٍ سهقی ههی ٌّهس فٌبغهط عجیقهت ضا ثبفٌبغهط هقوهبضی ،ازمهبم ٌّهس ٍ ثهِ سهبٌّبى ذبًهِ ههی آههَظز ّهِ
اضتجبط آًبى ثب عجیقت ّن زض زضٍى ذبًِ ٍ ّن زض ذبض آى ّویطِ ثَزُ ٍ ذَاّس ثَز.

شکل -1ارتباط با طبیعت،خانه مرتضوی تفت

 -3ارتباط با آب:
ٍٓ ّٔهَٓ الَهصی اًهعِلَ هِهيَ السٓهوبءِ ههبء ىَبَذطَجٌهب ثِهِِ ًَجهبت ُّهلُ ضَه
هٔتَطاِّجب).اًقبم/آیِ ) 44

ىَبَذطَجٌهب هٌٓهِٔ ذِضهطا ًُرهطِ

هٌِهِٔ حٓجهب

ًهبظل ّهطز اظ آسهوبى ثهبضاى ضا تهب ّهط گیهبُ ضا ثهساى ثطٍیهبًین ٍ سهجعُ ّهب ٍ زاًهِ ّهبیی ثهط ضٍی ّهن چیهسُ
ضسُ پسیس آٍضین .
آة یهِ فٌػهط هَهسس اسهت.آة زض یهِ ذبًهِ ی ایطاًهی ههی تَاًهس فهالٍُ ثهط ثطعهطه ّهطزى ًیهبظ اّهبلی ذبًهِ  ،اظ
لحبػ هقٌَی ٍ ضٍحی ًیع تهبثیط ثسهیبضی زاضهتِ ثبضهس .آة زض یهِ هْهبى ههی تَاًهس پهبّیعگی ،ضًٍهٌ ،آضاههص  ،حیهبت
ٍ حطّهت ضا زض ضٍح ٍ ضٍاى اًسهبى ثهِ جهبی ثگهصاضز .آة ّوچٌهیي زض هتقهبزل ّهطزى ّهَا ًیهع سهْن ثسهعایی زاضز .
حطاضت َّا ضا گطىتِ ٍ ثػَضت ضعَثهت زض ّهَا هٌتطهط ههی ٌّهس ّهِ ایهي ذهَز ههی تَاًهس ّهَای ذطهِ ضا هطعهَة ٍ
هغلَة ًوبیهس.اظ ذػَغهیت زیگهط آة اًقْهبس اسهتّ ،هِ تػهبٍیط ظیجهب ضا زض ذهَز هتجلهی ّهطزُ ٍ ثهِ ثیٌٌهسُ تَهسین
هی زاضز .فْهس زضذتهبى ظیجهب زض آة ،فْهس ههبُ ٍ آسهوبى زض آثهی ظالل آة ظیجهبتطیي فٌػهط تعییٌهی زض ّهط ذبًهِ ی
ایطاًهی اسهت.ایهي ذػَغهیبت اضظضهوٌس ثبفهث ضهسُ اسهت ّهِ زض ّهط هْهبًی ّهِ سهبذتِ ی زسهت ثطهط اسهت ،ایهي
فٌػط جبی ذهَز ضا ثهبظ ٌّهس.زض ایهطاى ثبسهتبى ،هقوهبضی ثهِ سهَی آة حطّهت ههی ٌّهس ٍ زضٌّهبض آى آضام ههی گیهطز .
ٍلهی زض زٍضُ اسهالهی آة زضهقوهبضی حبلهت ّهبضثطزی پیهسا ههی ٌّهس ٍ هقوهبضاى ،آگبّبًهِ سهقی ههی ٌٌّهس تهب ثهِ
عجیقهت تسهلظ یبىتهِ ٍ آى ضا ثهِ ًؾهن ثْطهبًٌس ٍ ثهب ضهٌبذت ٍهَاًیي ىیعیْهی ٍ ضىتهبض آة ٍ اضتجهبط آى ثهب اًسهبى ،آى
ضا ثهِ زضٍى هقوهبضی ثْطهبًٌس .آة زض ضهْل ّهبی ٌّسسهی زض اّثهط ثٌبّهب هتجلهی ههی ضهَز ٍ ثهِ ًهَفی هطّعیهت
ٍحست هقوبضی زض آة ضْل هی گیهطز .ثهِ ایهي تطتیهت آى چٌهبى زض سهبذت ٍ تطّیهت ثٌبّهبی ههب ٍاضز ههی ضهَز ّهِ
فوالً ًوی تَاى آى ضا اظ ثٌب جسا زاًست .

شکل -2ارتباط با آب،مسیرآب قنات ،خانه مرتضوی تفت

 -4ارتباط با آسمان:
ٍ هب ذَلٌََب السٓوبءِ ٍٓاالضؼ ٍٓ هب ثٓیٌَِْوب الفِجیي (اًجیبء )61/

ٍ هب آسوبى ٍ ظهیي ٍ آًچِ ثیي آى زٍ است ضا ثبظیچِ ًیبىطیسین.
آسوبى اظ جولِ هرلٍَبتی است ِّ گَیب ثب ظهیي هتحس استٍٍ .تی ثِ آسوبى هی ًگطین گَیب آذط ظهیي ٍ اثتسای آسوبى ثِ
ّن هتػل ضسُ است ٍ ایي آیِ ًٍطبًِ ای است اظ ٍسضت ذسا ٍ تيْط زض آى یَیٌب هٌجط ثِ هب ضا ثِ ذسا ذَاّس ضسبًیس ٍ ثبظ
ًیع ثِ ّسه ذلَت ًعزیِ ذَاّین ضس .زض ه قوبضی سٌتی ایطاى آسوبى ذبًِ ّب ثب یْسیگط ّن تطاظ ّستٌس ثطذاله ىضبی
ضْطی اهطٍظی ِّ ّط ذبًِ سط ثط اىطاضتِ است ٍ ثط زیگط ىضبّب هسلظ است .زض هقوبضی سٌتی ایطاى ضْط یْسست است ٍ
ّوِ ی ضْط اظ ضٍی ثبم ذبًِ ّب زیسُ هی ضَزٍٍ .تی اظ زاذل ذبًِ ثِ آسوبى ًگبُ هی ٌّین گَیب آسوبى اًسبى ضا اظ ىطش
ثِ فهطش هی ثطز .حَؼ زض ذبًِ ّب ًیع ًوهبزی اظ آسوههبى است .گَیب اًسهبى آسوبى ضا ثِ ذهبًِ آٍضزُ ثبضس زض آى ٍضهَ
هی گیطز ٍ ثط ضٍی پطت ثبم یب حیبط ًوبظ هی ذَاًس ٍ ثِ سَی آسوبى پطٍاظ هی ٌّس.

شکل -3ارتباط باآسمان،خانه مرتضوی تفت

 -5اقلیم :
إِىَّ ىِی ذَلٌِْ السّٓوٓبٍٓاتِ ٍٓاألَضٕؼِ ٍٓاذْتِالَهِ اللَّیٕلِ ٍٓالٌَّْٓبضِ آلیٓبتٍ لِّإٍُٔلِی األلْجٓبةِ(آل فوطاى  ،آیِ )691
ّوبًب زض آىطیٌص آسوبى ّب ٍ ظهیي ٍ آهس ٍ ضس ٍ ضت ٍ ضٍظً ،طبًِ ّبیی ثطای ذطزهٌساى است.
ّوبًغَض ِّ زض ٍسوت ًؾن گيتهین ذساًٍهس ّوهِ چیهع ضا ثهب زٍهت ٍ ًؾهن ذلهٌ ّهطزُ اسهت ٍ ّهط چیهع زض جهبی ذهَز
ٍطاض زاضز .ذلَت آسوبى ّب ٍ ظهیي ّهن عجهٌ ًؾهن ذبغهی ذلهٌ ضهسُ اسهت .ثهطای ّهط ّهسام اظ آًْهب زالیهل ٍ اّهساىی
است چطا ِّ ذهبلٌ ّوهِ ی ایهي تنییهطات ذساًٍهس اسهت  .اگهط زض آىهطیٌص ضهت ضٍظ ّهِ زٍهت ٌّهین ههی ثیٌهین ّهِ
ضههت ثههطای آضاهههص ذلههٌ ضههسُ اسههت ٍ ضٍظ ثههطای ّههبض ٍ تههالش  .زض تنیییههطات ىػههَل ًیههع زالیلههی ٍجههَز زاضز .چیههعی
ِّ هس ًؾط هبست ذبًهِ ّهبی سهٌتی ایهطاى اسهت ّهِ ثهط اسهبس ّوهیي ًؾهن ذساًٍهسی عطاحهی ضهسُ اسهت چهطا ّهِ
ثطای ّط ىػهلّ ،هط سهبفت اظ ضٍظ زض ذبًهِ ىْهط ضهسُ اسهت .ظهسهتبى ًطهیي ٍ تبثسهتبى ًطهیي ،اتهبً تهبالض ٍ پهٌر زضی
ٍ سِ زضی ٍ اتهبً ثرهبضی ٍ ّ . ....وهِ ی ایٌْهب ثهب ىْهطی الْهی سهبذتِ ضهسُ اسهت چهطا ّهِ هقوهبض ٍهسین ههی زاًسهتِ
است ّسه اظ ظًسگی زض ذبًِ چیست ،ضسیسى ثِ هقجَز ٍ اضاهص جسن ٍ ضٍح.
اظ ٍیژگی ّبی هقوبضی سٌتی جْت گیطی سبذتوبى است ِّ ثِ ضاحتی جسن ٍ ضٍاى تَجِ ٍیژُ ضسُ است.ضٌبذت
فٌبغطی ِّ ثبفث آسبیص زض هحل ظًسگی ضسُ ثب تَجِ ثِ ىػَل هرتلو سبل ٍ سبفبت ضجبًِ ضٍظ ٍ ثِ ّبض ثطزى آى ّب زض
ثٌب هجیي تيْط هقوبض سٌتی ثِ هجسل ّطزى ذبًِ ثِ ىضبیی اهي ٍ آضام است.

 -6حریم و محرمیت :
یب أَیْٓب الَّصیيَ آهٌَُٓا ال تَسٕذُلَُا ثٔیَتبً مَیطَ ثٔیَتُِْنٕ حٓتَّی تَسٕتَأًِْسَٔا ٍٓ تُسٓلِّؤَا فٓلی إَّٔلِْب شلُِْنٕ ذَیط لَُْنٕ لَقٓلَُّْن تَصََّّطٍُىَ
ای ّسبًی ِّ ایوبى آٍضزیس! زض ذبًِّبیی میط اظ ذبًِّبیتبىٍ ،اضز ًطَیس تب ایٌِْ ثِ زضستی ضذػت علجیس ٍ ثط اّل آى
(ذبًِ) سالم ٌّیس ایي ثطای ضوب ثْتط است ثبضس ِّ ضوب هتصّّط ضَیسًَ(.ض/آیِ )72

اگطچِ هحطهیت زض لنت ًبهِ ثِ غَضت" ًَفی هٌعٍی ٍ هحطهبًِ ثَزى گَضِ گیطی یب ذلَت گعیٌی " هقطىی
ضسُ است .اهب ایي اغغالح زض ّل هَضزی ًسجی ثَزُ ٍ زض عی ٍطى ّب تحَل یبىتِ ٍ اٌَّى ًیع زض حبل تنییط
است  .ثب ایي ٍجَز هحطهیت زض ذبًِ ی ضرػی اظ ثسٍ اهط هجتٌی ثط تيْیِ هطرع ٍ ٍاضح سبٌّبى ٍ ىقبلیت
ّبی آًبى اظ ٍلوطٍ فوَهی ٍ ًیع زیگط ذبًِ ّب ثَزُ است  .هػَى ثَزى ذبًِ اظ ىضبّبی زاذلی اظ زیسگبُ ثیگبًگبى
هَضزی است ِّ آسبیص ذبًَازُ سرت ثِ آى ٍاثستِ است .زض ٍاٍـ هسْي ثِ فٌَاى هحل اهي ٍ اضاهص ذبًَازُ
ثبیس ثِ گًَِ ای هٌبست اظهططه ٍطاض گطىتي زض اهبى ثوبًس .زض هقوهبضی ایطاى حطهت ٍ حجبة یِ اغهل تلَی
هی ضَز ٍ حطین ذبًَازُ اظ تجبٍظسوقی ٍ ثػطی ثِ زٍض است.سلسلِ هطاتت یْی اظ اغَل ثِ ّبض ضىتِ زض هقوبضی
سٌتی ایطاى است  .اغل سلسلِ هطاتت یقٌی سبهبًسّی ٍ تطّیت ىضبّب ٍ فٌبغط ثطاسبس ثطذی اظ ذػَغیبت
ّبلجسی یب ّبضّطزی آًْب ِّ هَجت پسیس آهسى سلسلِ هطاتجی زض ًحَُ ٍطاضگیطی ٍسوتْبی هرتلو ىضبّبی
هقوبضی ضسُ ِّ ًَغِ ضطٍؿ آى ىضبی ٍضٍزی است ّ.لیِ ىقبلیتْب اظ جولِ تنییط هسیط ،تٍَو ،اًتؾبضٍ ،ضٍز،
تَسین ٍ تقییي جْت هسیط ،حطّت ٍ ٍضٍز ثِ ىضبی زاذلی ًیع ّط ّسام اجعاء هتٌبست ثب ذػَغیبت ذَز
ثطاسبس سلسلِ هطاتت زض جْت حيؼ هحطهیت ثبفث ضسُ است ِّ ثیي اجعاء یب جعء ىضبّب ًیع ایي اغَل ضفبیت
ضَز تب ّبضّطز ىضبّبی ٍضٍزی ثِ ثْتطیي ضْل هوْي غَضت پصیطز ّ.طتیّ،طیبس ،زاالى ٍ زیَاضّبی ثلٌس ًحَُ
آضایص ٍسبظهبًسّی ىضبّبی گًَبگَى زٍضا زٍضحیبط ثِ گًَِ ای است ِّ هيَْم حجبة ضا ثِ ّبهلتطیي ٍجِ ًطبى
هی زّس تب ثِ زٍضاظ چطن امیبضزض آضاهص  ،آسبیص  ،اهٌیت ٍایوٌی ظًسگی ٌّس .ذبًِ یِ هسلوبى ثبیس حبىؼ
حطین ذبًَازُ اٍ ثبضس ٍ هغبثٌ ثب ضئَى زیي اسالم ثٌب ضَز .زض ایي ضاستب فوسُ تطیي تأثیط اسالم زض سبذتبض یِ
ذبًِ سٌتی زضًٍگطا ثَزى آى است .ذبًِ ّبی سٌتی ِّ زض ضاستبی فَبیس هسلوبًبى ایطاًی سبذتِ هیطس املت اظ
ثیطٍى میطٍبثل زیس ّستٌس ٍ آًچِ زاضز زض زضٍى ًْيتِ است.

شکل -4حریم و محرمیت،خانه مرتضوی تفت

 -7بهشت:
هٓثَلُ الْجٌَّٓةِ الَّتی ٍٔفِسٓ الْؤتَََُّىَ تَجٕطی هِيْ تَحٕتِْٓب الْأًَْْبضٔ أُُّلُْب زائِنٗ ٍٓ ؽِلُّْب تِلِْٓ فَْٔجٓى الَّصیيَ اتََََّٕا ٍٓ فَْٔجٓى الْْبىِطیيَ الٌَّبض
غيت ثْطتى ِّ ثِ پطّیعگبضاى ٍفسُ ضسُ آة اظ ظیط زضذتبًص ضٍاى است ٍ هیَُّب ٍ سبیِاش ّویطگى است .ایي سطاًجبم
ّسبًى است ِّ پطّیعگبضًس(.ضفس/آیِ )53
زض سهَضُ ّهبی ىطاٍاًهی ذساًٍهس آیهبتی ضا زض ٍغهو ًقوتْهبی ثْطهتی آٍضزُ اسهت ٍ.هطاى ّهطین ّهِ آیهبتی اظ جوهبل ٍ
جهالل ذساًٍهسی سهت ،ثهب تْیهِ ثهط تػهبٍیطی ّهِ اًسهبى اظ سطسهجعی ٍ ذطههی عجیقهت زاضز ،ثْطهت ضا زض جْهبى
آذطت تَغیو ًوَزُ اسهت .پهس اظ اسهالم هقوهبضاى هسهلوبى ثهب فٌبیهت ثهِ ایهي تَغهیيْب ثهِ سهبذت ذبًهِ ٍ ثبمْهبیی
ىٌبپهصیط پطزاذتهِ اًهس تهب جلَّهبی اظ ىٌبًبپهصیطی ٍ جهبٍزاًگی جْهبى اثهسی ٍ ثبمْهبی ثْطهتی ضا ثهطای اًسهبى ّهب ثهِ
تػَیط ثْطٌس ّ.طچٌهس ّوهِ ی آًْهب توثیلهی اظ ثْطهت اذهطٍی اسهت اههب ًطهبًی اظ ذَاسهت ٍلجهی آًهبى اسهت ّهِ زض
جْهبى آذهطت زض آى ثْطهت سهٌْی گعیٌٌهس .ایهي هيْهَم ٍ تجلهی زض هقوهبضی سهٌتی ایهطاى ،ثهِ چطهن ههی ذهَضز .
جَی آة ٍ حَؼ آثی ّهِ زض اّثهط ذبًهِ ّهبی سهٌتی ایهطاى اسهت ٍ هقوهَال اظ هطّهع هیگهصضز ،جلهَُ ایسهت اظ جهَی
ثْطهتی ٍ ًیهع زضذتهبًی ّهِ زض اعهطاه آى ضٍییهسُ اًهس ثهب ضهبذِ ّهبی ثلٌهس ٍ ثهط ظههیي آههسُ ّهِ ًطهبًی اظ زضذتهبى
هیهَُ ی ثْطهتی ضا زاضًهس .زیَاضّهبی ثلههٌس ٍ ٌّگهطُ زاض ذبًهِ ّهب ّهِ ًطهبًی اظ فؾههوت ٍ اهٌیهت ضا ثهِ ثیٌٌهسُ الَههب
هی ٌّس ،ذَز هی تَاًس تَغیيی ّطچٌس هرتػط اظ ثْطت اذطٍی ثبضس.

شکل -5طرحواره ی بهشت،خانه مرتضوی تفت

فهم چیستی خانه:
زض هقوبضی سٌتی ایهطاى عجهٌ عطحهَاضُ ّهبی ثطضسهی ضهسُ هقوهبض سهٌتی سهقی ثهط پیًَهس ثرهص افؾوهی اظ ىضهبّبی
ّبلجسی ثٌب ٍ سبذت هْهبًی ثهطای ٍٍهَؿ ظًهسگی ضٍظههطُ ضا زاضز.ذبًهِ ای ّهِ ثهب ّهَیتی ثطحسهتِ ّیيیهت ىضهبیی ضا ثهِ
هربعت الَب ّهطزُ ٍ ىضهبیی زل اًگیهع ٍ ضٍحهبًی ضا ثهطای سهٌِْ ثَجهَز آٍضز .ىضهبیی ّهِ زض ًگهبُ اٍل ثهِ ضهْل ىطههی
زلپههصیط زض شّههي هربعههت جههبی گطىتههِ ٍ پههس اظ آى ثههِ زضُ ضهعگههبى ٍجههَزی ذبًههِ ٍ َّیههت آى ثپههطزاظز ٍ جلههَُ
ّبی ّستی ذساًٍس ضا زض تيْط ٍَی ذَز پطٍضش زّس.

نتیجه گیری:
زض ایي هَبلِ ثِ ثطضسی َّیت عطحَاضُ ّبی ذبًِ ّبی سٌتی ایطاًی ٍ چگًَگی سطهطٌ گطىتي اظ فبلن ٍاال ٍ تبثیط ًؾبم
ّستی ثط ضٍی هقوبضی ذبًِ ّبی سٌتی پطزاذتین.زض اثتسا ثِ هيَْم عطحَاضُ ٍ هبّیت آى ٍ چگًَگی ّبی آى ثطضسی ضس.
سپس ثِ اًَاؿ عطحَاضُ ّب تبثیط آًْب اظ جْبى ع جیقی یب هبىًَ عجیقی ٍ ًَص آى ثط ٍَُ ی ىْطی ٍ سبذتبض شٌّی ىطز
سبّي ٍ ًبؽط ثطضسی ضس ِّ چگًَِ تجلی یبىتِ ٍ زض ضاُ افتالی ٍیژگی ّبی پبُ ذساًٍسی زض ذبًِ زضیل ًَضظیسُ ٍ ضفبیت
ّطزُ است.
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