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 چکيده
د منحصربه فرسناریوی معماردارای شخصیتی متمایزو -دراین نقش عملکردی ،اندیشه هنرارجح است

محرک ،مکان است  –حرکت، فضا  –هنر وهنرمند واالست.ایست، مکان  –ولذت بخش معنویست

محرک،مکان وفضاست که تولید ابداع -محرک،فضااست و سپس، مکان است  –وسپس ،فضا است 

هنرراجلوه  است،که بعدهای پنهان شده همواره اسکیما در تکاپوحضورفضاوظهورمکان-میکند

یکند،این معنای هنر میدهد.اثرمعماری ایجادشده دراین مرکب،بانقش ارتباط با ابعاد گرونمایان م

دیگر،دارای ویژگی هایست وپیام هایی را خواهد داد این پیام ها توسط اجزایی ازفضا قابل انتقال 

است،جزییات دالل دررابطه وتم های فضاهای مختلف ،هریک به نوعی نقشی تعیین کننده دارند اینها 

واقع اشیایی هستند که مربوط به فضااند فضایی که مرتبط است و مرتبط میشود با جهان قدسی  در

دراین معماری، با این معماری ،مواجه خواهید شد که چیزی که، -که با چشم عادی قابلیت دید ندارد

ست یانسان فرزانه با-از ابتدا موجود نیست ،مشخص نیست و مشخص است که قبل از ابتدا موجود است

وجوه آشکاراثر را مشاهده کند و همچنین درپی وجوه پنهان اثر باشد وکشف نماید و خلق نماید و 

طرحواره هایی رادرذهن خود ایجاد کند و متصورشود که با –ابتکارنماید ودرمورد چیستی حدس بزند

خالق پی عناصری خاص وتشکیل دهنده ی فضایی به بودن  تداوم و توالی این گونه فضاها به واسطه

برده ووجود اورا احساس بنماید وپرده ازهرچیزی افکند وردایی پاک وآکنده ازمادیت زمینی به دعوت 

حق لبیک گویان درآن زمان درآن فضا درآن مکان ،خویش رارها سازددرآن لحظه هم کنشی ایجاد 

ت که س خدای معبود که به میانجی گری این جزئیات خاص،فضایی–انسان–میشود مابین عناصرفضا

آن معماری را تاسیس کرده است واین معماری ست که این نوعه فضا را تبدیل به مکانی معنایی 

روح را پرمیکشدواندکی به گفتگو می پردازد درناحیه یی گسترده تر،که نام آن راستین ستایش –نموده

دت به آن معماری،طی شده است..نیروی خارق العاده هنرستودنی ست وبش–است وفرا روند،ساختمان

عالقمند است وسپس زیبا هنرآفریدن! این یک پاناروما و اسکیمای هنریست! ژانریست متشابه و 

 .غیرمتشابه

یکه ی فرد ، جزییات دالل ، راستین )بت( ، دراما واسکیما ، هنروهنرمند  :يديکل واژگان
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 بهرام احتشام کردکندي

 .ساختمان و معماری مربی مدرس و ،ماریعکارشناسی ارشد م

 
 نام نویسنده مسئول:

 بهرام احتشام کردکندي

 تایپ آرکی معماري گيري موضع با - معماري هاي ميانجی

 مقدسه هاي محيط و

 (    فضا چندبعدي محيط به اتصال وصل و اسکيما) 
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 هدف پژوهش
های تشکیل دهنده ی آن ، دنبال میکنند.بدون شک هنر همراه با هدف و شرح پژوهش بسط خط فکری یست که هنر و سایر مولفه 

-شگفتی ست وشگفتی نیز بعداز زیبایی هنر خلق میشود. ابعاد هنر نامتناهی ست واشاره به نظم دارد که منجر به آفرینش نظم میشود)نیوتن

وان بهره بردار ومخاطب هنر سعی براین دارد که (.دراین بین باشنده ی فضاهای معماری ویا انسان بعن5931-()گاردنر5931-()شپرد5931

د. شپی به بنیان اصلی هنر و ارتقاء آن برای تولید و آگاهی بعد یا بعدهای دیگرهنر ، برده و چیزهایی را کشف کند وفرصتی را درنظرداشته با

کند که چگونگی وچرا این پدیده ی مجهولی  لذا نویسنده قصد دارد که با توجه به دانستنی های موجود به پدیده ها ومجهوالتی دست پیدا

که از منظر انسان مجهول و منفی ست ، توانسته است عالمی از بعد های دیگر را به دیدنی های مشاهده شده وقابل لمس آن ، محسوس و 

 مفهوم بخشیده و آگاهیش را به بشر بروز دهد وتا اینکه خود را ظاهر سازد.

شیوه ی پژوهش/ شایسته است ، شایستگی که برای هنر مدنظر قرار داده میشود ، این است که هنرمند بتواند پیام ها وسیگنال های  

( ، شیوه ی که ملحوظ میشود تحلیل و توصیف از گزارش 5931-()نیوتن5931-()گاردنر5931-خوبی را به استفاده کننده انتقال دهد)شپرد

شکل گیری هنر توحیدی و ماورایی که اشاره به بعد دیگر واژه ی قابل ستایش هنررا دارد ، ارائه میدهد. نیازبه ابزاری فضایی هنری درراستای 

دارد که جذب است و ابزار جذب خود را توصیف میکند.نگاره هایی را ارائه میدهد و روان رفتاری محیط مورد نظررا با توجه به خواسته های 

بایست متصورشد که همواره اندیشه ی هنر به دنبال چیستی ست و دایره ی  –ود و هنروری هنررا نمایان میکند باشنده ی فضا متصور میش

 قانونی آن میخواهد چیزی را در هر برهه ی زمانی موردآزمایش قراردهد و نتیجتا چیز و چیزهایی را کشف میکند.

 

 موضوع اثرمقدمه و واکاوي 
ی وچیستی دارد که ذهن و کنته های سالیق را به چالش کشیده ، وموضوع اثرکه مسئله یی را ادراک اندیشه ی هنر تاکید برچرای

(.ازهمان آغازپیدایش 5931-خلق مینماید ، پاسخی یکپارچه به این مجموعه منسجم را ارائه داده و سپس به انتخاب منتهی میگردد)شپرد

رپناهی را برای خود میسازد و به ناچار برای مرتبط بودن به فضای خارج زندگی بشر، انسان برای پاسخگوبودن به خواسته های خود ، س

-زندگی درون ، بازشویی را تعبیه مینماید که ازمسیر موجود نگرشی پالن معماری حرکت کرده و به فضای پیرامونی دست پیدامیکند)گیدیون

ل وعرف است و ابعاد دیگررا روشن مینماید و نوعی آزادی ( این حرکت درواقع حرکتی پیمایشی و دارای نظم است که متناسب ، معمو5931

، هناخته شدآنجای ش –فضایی دربین روابط فضایی وفضایی روشنگر همراه با نهفتگی خلق میکند. اینجای شناخته شده ، و آنجای ناشناخته 

نهان میتواند توسط اشیاء ی آشکار نمایان شود  تا ابعاد پ –درواقع ابعاد آشکاروابعادپنهان اثر را منعکس میکنند  –اینجای شناخته نشده  و

انسان با موجودیت خود در درون فضا ، با توجه به چیزهایی موجود ، آرام  -مخاطب فضا به موجودیت آن پی ببرد و مجهوالت را کشف کند

حقیقت ناب همان  –مایان میکند آرام درمی یابد که وجود چیزی در آن فضا احساس میشود که ملهم میشود و جوهره و حقیقت ناب را ن

-دلخواه خاص کاربرفضاست که بشدت به آن عالقمند است. نمونه ی موردی این موضوع میتوان به هنرفضایی توحیدی و ملکوتی)بوکهارت

ن  یک  ( اشاره نمود که وجود پروردگار یکتا بشدت احساس میشود و انسان را دردرون خود فرو میبرد ، ای5911-()شیخ الحکمایی5911

 اسکیمای  هنریست....

 -فطرت باطن بودن -سرشت باطن بودن-،قدسی بودنوقدیسان  فائیان -انسانها اوبرای تمامی سرزمین هدراما و محیط های مقدسه، 

-ی ست ،اینها واژه هایی هستند که با هنرمعماری توحیدی)بوکهارتجبروت -ست ملکوتی -ست  عرفانی-ست  کیهانی -رکن باطن بودن

( عجین شده اند که میخواهند رابطه یی غیرمنطقی وقراردادی مابین دنیا وتمامی اشیاء موجود درون آن رابا 5911-()شیخ الحکمایی5911

 ناپنهان فیزیکی وپنهان ماورائی... –د عالم مثال و مثل ایجاد نمایند ، سپس هنرواقعیت وهنرغیرواقعیت توامان شکل میگیرن
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 موءلف( -ميانجی ها( )اسکيس و تحليل –انسان  –اسکيماي هنر)یگانگی معبود 

 

 سود مندي هاي ميانجی ها )واسطه ها و دالل ها ي کامپوننت(
 سود مندي آب

 -افزایش بعد فضا ودرک پنهان فضا وحرکت دردرون فضا-نماید راایفا انعکاس و شفافیت ومیخواهد –آب سودمند است و اثربخش  

صوت لذت بخش وآرامش وارهمراه با عناصر مربوط و بخشی ازهنررا القاء مینماید...اصلیترین عنصر منظر و –حس تالءلووپاکیزگی  -سبکی

اهد مایه ی تطهیر است ازصلبیت بنا میک بن هستی ست براشیاء پلید و نکبت وار مهر پاکی داده و -آرشیتکت نمایی زمین محسوب میشود

ن سیال -آب اشاره هایی دارد وهم خوی حق است -تا اینکه بنای مورد نظر برمظهر آخرت تجلی عرش الهی را تداعی دهد تا اینکه استوارگردد

ا کرده ت برپایه یی از اوهام بنو دگرگونی آن باعث تضعیف بناهایی میشود که سازندگان به تصور خویش جاودان بودن بنا را با نفی موجودی

(،که هرچه برصورت ظاهری افزون 5911-()شیخ الحکمایی5911-اند وسعی درنمایاندن بنا در معنا درصورت عینی بنا را خواستارند)بوکهارت

 صورت ظاهری تجلی تر  گردد پیامدهایی را برروی ماهیت باطنی تجلی می دهد وهرچه  برماهیت باطنی افزون تر گردد پیامدهایی را برروی

سلسبیل، انهارموجود دربهشت اشاره به هی  -کوثر -تسنیم -صفت عمل آب تطهیر است بنا را پاک کرده وبرتقدس آن می افزاید -می دهد

 آب مقدس است.    -دارد

 سودمندي نور 

 5931-ای معماری ست)گیدیوناصلیترین وعمده ترین عامل پویایی وسرزندگی درفضاه -نورسودمند است واثربخش حاالت و ملکات  

عمده ترین مشخصه ی معماری توحیدی ست واشاره یی  -(5931-وجلوه گر هنر و دخول بعددیگربه بعد دیگر، درون، فضای هنری)نیوتن

 رتقدس است وبرباالی محراب ها ، خاص تاکید برحضو -به موجودیت الهی در نهایت فقدان آن تنگنایی و دمور بودن را ، مفهوم میبخشد

درطلوع خورشید ازجهت شرق  کلیساها که جایگاه حرب است ،درآن جهت ونمایان شدن روح القدوس واشاره به گل رز مقدس  -الیزال الهی

(/ قلمرویی متبلور میشود که متغییر است وکثرتی که به وحدت دامن 5931 –که درانقطاب خود ،رنگها را پدید می آورد)زارعی 

بازهم اشاره یی دارد به معنا وعرفان خالص ومحاق غیاب ونسیان شده ی دنیوی بودن را،که معنایی ست  -استمیزند،رویدادی، وهنری زیب
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ومعنای ایمان است ،اشراقی ست جد لی ست ونه منطقی ...توسط سطوح مختلف با رنگمایه های براق درخشان وستیزنده ،نور مورد 

 -سوی نمایان متافیزیکی نور ،شگفتی می آفریند -(5911-()الحکمایی5911-)بوکهارتشکارقرارگرفته تا دوباره انعکاس یابد وبازخورد شود

 ومعنایی و مثبت و -درآن لحظه فضا زیباست -وسپس رها میسازد تا بازهم به گوهره ی درون فضا مکان ،انسان را پیوند دهد -زنده می کند

 زنده وار...  

 سودمندي روزنه  
ی دنیوی وتحرک در دیدنی های روزمره ی دنیویه فضاهای درون و بیرون ،روزنه ها سودمند  جدا ازتحرک دردیدنی های روزمره

در مکان های مقدس روزنه ها تعبیه میشوند به طوری که ارتباط دیداری مابین فضاهای درون و برون وجود نداشته باشد وتاکیدی  -هستند

( را منجر 5911-نقش روزنه اثر بخشی ومکمل بودن فضای الهیاتی)بوکهارت -دمتمرکز برباشنده ی فضای معماریه، درون فضا ،را، طلب نمای

روزنه های بلند و کشیده وهمراه با نقوش مختلف وشیشه های رنگین گوتیکی،احساس را دریافت کرده است وقصددارند که تنها  -میشود

شبکه های ،آن انعکاس تصاویر  -شکل و فرم وهندسه ی آنبا تشعشع نور توسط روزنه، -(5931-نورقدسی رادرون فضا بازتاب نمایند)زارعی 

تداوم و توالی فضا را خواستار خواهد بود و گشودگی وکارکردها را فراهم می آورد ؛ که یک مجموعه ی هنری  -مرکزیت -مختلف بیرون فضا

روزنه های مدور گل سرخی کاترینا –یست نشان دهنده ی زمان وحرکت  فضاهاست وبعدی متغییر درفضای هنردارد برای یک زندگی نوین

(  وتاکید دارد به چرخه ی گردش حیات و عدم انزوا و فعالیت ها امید و مغلوب پوچی 5931-،نمادی ازچرخ ی زندگی درکلیساهاست)زارعی

پویایی و امید به  (دربناهای مختلف که5911-رابه همراه خواهد داشت ویا روزنه های شکم پاره )یزد( ودرهای چند چشم )کاشان()الحکمایی

برای تمامی سرزمین ها ،روزنه ها ومنافذ شاهد هستند و چیزهایی را عنوان  -حجاب و تجسس را نوید میدهند -زندگی بهتر بودن وزیبا بودن

 با مفهوم خوب و یا با مفهوم بد...   –می نمایند ،شفافیت وادراک بعدهای دیگرفضا 

 

  

                                                                                           
                                                                                                           

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مریم ما بانوي) ومسيحيت اسالم ، ها روزنه واریته
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                                                                                     سنخيت ها و ميانجی ها )واسطه ها و دالل هاي کامپوننت( )وصل اتصال به عالم ، معنا وغيرمعنا (                                     

ند،کماکان ازجنبه های علم آرکی تکچری و شهودات آن دارای تداوم وسازمان روزنه( همواره درحالت تکاپو هست -نور -آحاد ) آب

ست بازی آنها معنوی آسمانی ست وآلفایی است ،بای -دهنده ی شکلهای فضایی اند ازاین منظرنمایی پاکترین جایگاهها را نشانه گیری میکنند

روی زمین ساخته شده است تا رهایی ازتنگنایی های دنیوی و احساس شوند درک شوند و توسط ذهن لمس شوند،گویا قسمتی ازآسمانها بر

مادیت رافراهم آورند ،آنها گرایش دارندوداده هایی راازعالم غیب وپنهان فضایی به وجهی مخصوص وتو معنینه ،به وصف  قلب میرسانند 

چ بعد فضایی پنهان نیست همه چیز آشکاراست هی -رهایی است –وامری لطیف  رادرنهایت بندگی ،قلمداد کرده اند ،آنچه بر روح عارض شده

 وسپس زیبا هنرآفریدن!    

 
                                                             مکان درفضا( است -ضادرمکان )ف 

 ترتیب نظم فضایی ایجاد شده ،  بعدهای مختلف فضااند.  –زمان سپری شده  –حرکت پیموده شده 

هویتی برخواسته ازجهان بینی الهی که  -(5935-نسبت مابین فضا و عناصر خاص که موجب و جنبه ی هویت سازی دارد)شولتز

مکان و گوهره ی آن در وجوه پنهان موضوع اثر آشکار میگردد وبه وضوح در ذهن باشنده ی فضا نقش می بندد و سپس به نهایت بندگی 

اصلی وجود بناهایی که بصورت تجمعی استفاده کنندگان در آنها حضور به عمل میرسانند ، وجودیت دلیل  –( 5911-خواهد رسید)بوکهارت

همان ندای حضور و حضور الیزال حق ویا بت مورد ستایش اوست.  –است وجودیت از نظر است وآن نظر همان کیفیات نامرئی وآسمانی ست 

عالم اجسام  –تین زیستن بصورت الهوت است وناسوت به الهوت مبدل میشود در این گونه از بناها در هرزمان که باشی فرا روند راس

ری در واقع معما–فضای برین ست و موالید ملکوت . آرام آرام به عمق ندای درون میرسد  –)فضامثبت است( به عالم غیب )فضامنفی است( 

شریف کرده است. توالی فضاها و ارزش گماردن به آنها و  سرویس داد و تکلیف انجام داده است )کامپوننت( معماری شریف است وانسان را

حضور  جنبه ی آن بیشتر بر روی –روابط فضایی و ریتم دگرگون شونده که با تغییراتی درزمان فضای زندگی و کارآفریدن را انعکاس میدهد 

آن جهت سوق پیدا میکنند. فضا کوچک و  انسان ها ماننددیگر موجودات اند که در سیطره ی نور قرار میگیرند و در .و تقدس فضا ست

فضا بزرگ وروزنه های کوچک و رنگین اما متعدد ،ساختاری ست ازفضائیت  –فضا کوچک و روزنه های کوچک  –فضا بزرگ ونورانی  –نورانی 

ر انسان د –رفیع مثبت ومنفی در مکان که در گرایش های مختلف ، متفاوت است. ساختمان آرمیده است ساختمان مرتفع است و بلند و

ناحیه و تاکیدی دارد بر سکون تا اندکی وصول یابد ووصل شود، اما تصوف کافی نیست باید به زندگی دلهره و سراسیمگی ست، مکثی دریک 

کتی ه تاحردرنتیجه ی زمان نور نیز تغییر کرده است خداوند میگوید به زندگی ات ادامه بد–مادی بازخورد شود تامورد آزمایش قراربگیرد 

.هریک ازاین رویدادها تعریفی ست ازمکان نهفته درفضا ویا فضایی نهفته درناحیه یی وسیع ترکه منجربه ادراک بهترابعاد -جاودان پدیدآید

محقق است. مفهوم نور ،  –روزنه  -نور–آب  –درخت  -مکان -فضا –(. ازآنجا که نور هست موجودیت انسان 5935-متعدد فضاگردد)شولتز

، نورو مکان –نورمکان  –حس و مکان  –حس مکان  -حس ونور -حس نور -ظهورفضا و حس هستندنورومکان ازجنس  –وم مکان است مفه

 حقیقتش ،کشف بعدی دیگراز پنهانی های فضایی ست.پس  
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                                  م وتعریف فضاي هنراسترش وتقسيسازه زیباست و بعنوان عناصري درنيا
متباین ازبحث سازه و تکنیک های عامل و حاصل از آن ، سازه ها جا و مکان هستند که  مرزهای فضا را شکل میدهند که در علم 

در حقیقت تعریف فرا انتزاعی سازه ، تعریفی از،بخشی ازمعماریست ، که آن بخش تعریف شده ی معماری که خود،  -معماری مطرح میشود

کف زمین زیرپاست و دیوارها افق  –در تعریف فرا انتزاعی آن سقف آسمان باالی سراست  -ری را تولید میکندسازه است ،بخشی مهم ازمعما

های اطراف ،دراین بین فضا محدود و محصورمیشود اما فضا مسدود نمیشود وبرجنبه هایی ازلژاند فضایی تاکید دارد،  که در این موارد  

دالیی ست و دارای  تماثل است. سازه خود  واسطه یی ست برای نوع  تفکر و آلترناتیوهای ماهیت رسیدن  به  فضایی  توحیدی ویامان

کشیدگی ها و آسمان مجهول و اشاره به آسمان وخدایی که در آسمان  –توحیدی که سرانجام  به  )یکه ی فرد( و یگانگی میرسد ومیرسند 

وخدایی که درزمین هم  هست و نزد  بشر، داللت دارد. تمامیت  این موارد  است و فشردگی هاوزمین دانستنی که اشاره به سادگی و فروتنی

 برای نمایش این تم فضایی و مکانی ،واسطه یی عمل کرده ونوع  گوناگونی روزنه و شکل تناسب وتعداد واندازه ی روزنه ودرنهایت  ورود نوع

یگانگی هنروهنرمند وسرانجام آفرینش فضایی درخورهنر،که ازبطن وجودی هستند.آن معنای هنرمفهومی وپرتوهای نور چگونه است را،دخیل 

 ارائه میدهد.    هنرخالق و کارآمد نشات گرفته است را
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 کت بعنوان نيروها وکيفيات فضاییچشم اندازي مسکون یافته وبرنامه دهی دراماي آن براي زمان وحر

روان محیط وعوامل واسطه کارها درمحیط ، جهت  -همواره محیط و فرد بایکدیگرمرتبط هستند لذا زندگی سازهایی را شکل میدهند 

( را القاء مینمایند. 5935-ایی جهت تعمق وتنسیق ابعادمختلف فضا مکان)شولتزادراک محیط فضایی بسیارحائزاهمیت اند و بعنوان محرک فض

 یبرای تمامی محیط ها وزندگی سا زها ، برنامه یی فضایی وجود دارد که قصد دارد روابط مابین فضاها وفضابین ها را بوجود آورد وبعد فضای

واقعیت رفتارهایی هستند  که توسط اجزای شکل دهنده ی فضای محیط را تشخیص دهد و اشاره به مجهوالت آن نماید. روان محیط  ، در 

که هرکدام مکان محسوب میشوند  و خواسته هایی که توسط باشنده ی موجود در فضای محیط  ، ورفتارهای حاصل ازاین خواسته ها که 

مس، منجر به انقالب فضایی میشود و توسط باشنده ی موجود در فضای محیط  که بطور محسوس و قابل لمس وغیرمحسوس ووغیرقابل ل

دل دادن  و همبستگی فرا رسیده  و آن زمان است که  )محیط  و فرد(  با ارتباط  انقالب فضایی درنگ را ایجاد می نمایاند و سپس زمان

 منجر به رویت بعدهای پنهان هنردر فضا و فضا درهنرمیشود.. عاشقانه یی ، از همدیگر تقدیرمی نمایند..که 
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رویداد وپدیده دارای ارضاء وشگفتیهاست  -همواره فضای هنرتلفیقی است و نهایتا دارای فضای مشخصی ست که به آن رویداد میرسد 

(، نتیجه یی / که بتواند کمک کننده باشد و درخور واژه ی قابل ستایش هنر و این جستار ، میتوان اینگونه 5931-()نیوتن5931-)شپرد

 -تمامی سرزمین ها دربشریت ،هنرمند عارف ،عارفانه ،تصوف وسالک طریقت محصول استثنایی خود را می آفریندمطرح نمود که ، برای 

، ه جزء میرسد ودوباره به کل میرسدازکل ب -حقیقت، هستی فضااند، درون فضا درمسیرطی میشود  -طریقت -اومنحصربه فرد است،شریعت

مل یافته رادردرون مسیر طی شده ی خوبی فضا به گوهره ی درونی مکان برساند وحجاب کل معنایی ازهنر است که قصد دارد انسان تکا

 امابین انسان رها گشته و فرزانه را، نازنینا، صوفیا ،ازحضورنامرئی خالق پرده افکند و اوج میگیرد، که بعدی از بعدهای پنهان شده ی فض

 معمارانه، وآرایه هایی –هنرمندانه  –ظات زیباشناسانه بطور، سخاوتمندانه آشکارمیگردد.دراین بین نقش واسطه هایی مطرح است که مالح

اینگونه ،معماری،محصول معماری راتولید می کند/ اینگونه ، معماری ،محصول  -هستند که مشاهدات برزخی را نیز به تکامل خواهند رساند

یاداوکوران میکند و دردرون -اینجاست نهفته دردرون تمامی فضاها... معماری را تولید کرده است. امری ست لطیف وپران ، وپروازباطن واهلل 

دراما ومحیط های مقدسه وشرح هرآنچه که  -مکان درنگ وبهت زده است وبازهم نهفته دردرون تمامی فضاها...ودوباره زیباست  –، همهمه 

پی درپی! و سپس زمان و حرکت در ژانر فضا )متشابه درمورد معماری صحبت شود وسپس زیبا هنرآفریدن ! وبعدهای پی در پی ! ودیدهای 

 فضایی.. Feedbackاسکیمای هنریست که مشاهده میشود.. یک  این یک پاناروما و -و غیرمتشابه( 
 

 پی نوشت
مورد لکه یی از مکان زندگی انسان ، که خودرا از هر آنچه مربوط به آالت و زینت های مادی و زمینی ست ، رها نماید و با بت -5

ستایش اش به گفتگو بپردازد واندکی روح و اندیشه ی خود را متصور نماید وتسلیم ندای حق آگاه نهفته ی درون شود، فضا خلق شده ارضاء 

 کننده است وشخص تخلیه میشود.

ا متناسب بتم های فضایی منوهای تشکیل دهنده ی فضایی اند که هریک به نوعی خاص دارای مراتبی تاثیرگذاروروان محیطی -1

 کاربری فضای موجود را ارائه خواهند داد، که هریک به بخش هایی ریز، تفکیک خواهندشد.

فضایی ارزشمند خواهد بود که حرکت را بصورت پیمایشی ایجاد نماید وفضاها توسط حرکت پیموده شده و مکانیکی به یکدیگر -9

 (5931-مرتبط شوند.)گیدیون

 سازه یی ، برای شکل دادن وجان دادن به بنای معماری بعنوان اثرمعماری خلق شده ی فیزیکی ست.جزییات ریز به ریز  - 4

 فلسفه ی روح و ذهن(. 9بخش -آلفایی و متافیزیک است و نامحسوس وگسسته که مربوط به روح و ذهن و رویای خیال است.)هگل-1

عالم غیب الهی که هیچگونه نقص و خطایی درآن موجودیت ندارد ماوراء و آلفایی ست   Spirit and Heavenالهوت ماورائی-6

، و instinctکه عالم از طبیعت فیزیک نیوتنی ست قابل لمس و مربوط به سرشت انسان  Earthlyبرخالف آن عالم ناسوت زمینی ست 

 (.5911-وکهارتعلوم فلسفی روح و ذهن()ب -انسان ممکن است خطایی از خود نشان دهد.)هگل

تصوف و شیدایی عارفانه و شخص خود را از هر آنچه که بصورت مادی و فیزیکی ست منزوی کرده است و توسط این عالم میتواند  -1

به وجوه اصلی و نهایی پنهان شده ی فضایی دیگر ببرد و خویش را رها سازد و پی ببرد، چیزهایی دیگر هم وجودارد که بایست درمورد آن 

 ود.معتکف و در جهت ماسوی اهلل...تفکرنم

(، حباب ایجاد شده در محیط ی متناسب با خواسته ها ی فردی که موقعیت مکانی 5935 -)شولتز sense of placeحس مکان  -1

 سرگرم کننده است.procrastination ، رفتارهایی را به باشنده فضا انتقال داده و همراه با درنگ و تعلل  

ن های سازه یی ایجاد شده که عالوه بر جنبه ی استراکچری نقش زیبایی شناسی وغرائب درهنرومهندسی معماری عالمت ها و الما-3

 را بیان کرده است.

 یکه فرد ، شاخص است و معبود واشاره به پروردگارعالمی یان است.)ویا بت مورد تقدیروستایش(.-51

ی استعاره است و داری ابهام و ایهام در مرحله نخست از برداشت و ، هنریست که معنایی و داراConceptual Artهنرمفهومی -55

استنباط مخاطب ، که نهایتا به مفهوم واقعی خود میرسد ، در این مورد مخاطب نیاز به آموزش وشناخت آن شئ را دارد که به حقیقتش 

 (.5931-()گاردنر5931-()شپرد5931 -رسیده وسپس کشف نماید.)گیدیون

مکان همراه با درنگ و بهانه یی را ایجاد  –ایجاد میکند که باید بصورت پیمایشی باشد که سودمند واقع گردد فضا حرکت را -51

میکند که باشنده ی فضا در آن لحظه به نوعی تحت تاثیر آن رویداد مکانی قرارمیگیرد و شئ خصوصیات و ویژگی هایش را به مخاطب و 

 (.5931-()گیدیون5935-بهره بردارومشاهده کننده منتقل کرده و وابستگی را پدید می آورد.)شولتز
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