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تحليل نقش روابط تعاملی در ساختار سايه

ح حبيب3 ج اعتصام2، فر نيما وليزاده1،ایر

چكيده 
رغتــبليــلحتلب ل ردطــتلدــللاــو لعطللمــتلع لشــوبل لاــو لبــرليــلحتلعتــدملريــت.لب لریــنلبحــدگله،ليــلحتلپدحــدهلریلثلاوحــتلفــرضلع لگــربب.ل
گــذر لب لآثــل لعممــل یل کــتليــلحتلهلللدــللعوجوبحقــ لعســقت ل لللثســرل ب لریــنل  شليــلحتلهلل رلپدحــدهل»اــو لاسســت«لع لپندر حــملب لحللــ ل
قلبــ لليتســ لهســقند.لب لریــنلعتللــتلضمــنلعمرفــ للکنسکلهلیــیلبــرریلفهــمليــلحتلهل،ل  حکــربیلعقفــل تلدــتليــلحتلهللب لعممــل یل
کــتل ر رئــتلع لگــرببللــللدللریــنلدصســرت،لدــتلفهم للــلزهلرزلکسفســتلفضلیــیلليــتلللثســرليــلحتلهللبپربرزحــم.لاقلیــجلليتســقلاشــلنلع لبهــدل
ــلالل بیــنلکسفســتلعممــل یل ليــلحتلهللل ردطــتلعســقتسمل لعثبقــ ل جــوبلبر بل لشــنلشتللملعــ لعسلنلریــنلب لرزلرهمســتل یــژهلریلب لد

بــربنلبهــرهل  یلعممــل یلبر رلع لدلشــد.

ریــنلليتســقلرزلاــوعلليتســقللوصسفــ -لليتستــ لريــتل لحــکلليتســقلکسفــ لعيســوبلع لگــربب.  شلليتسقلریــنلپژ هــخ،ل  شل
ــلل ــاشلبرلریــنلريــتلل ــللعــدلليــلزیلعفهوعــ ل رلپــیلع لگســرب.لل ريــقدالللعنطتــ لريــتل لعســسریلبرشوريــقتلرزلليتســ لبربهلهــللل
کــتلچگواــتلع للــورنلدــللشنليــلییل لليتســ ل لر زحلبــیلاویــنل  ردــ لعقملعــ 4ل رزلریــنلطریــقلدتلریــنلپريــخلريليــ لپليــخلبربهلشــوبل

عنلصــرلعقغسیــرلعممــل ی،لرلگوهلیــیلهوشــمندللــرلر رئــتلگرباــد.

واژه های کليدی:للليتس ليلحت،لعمتکربليلحتلهل،للملع لب ليلحتلهل،لعدللللملعت .

  nima.valizadeh@iaut.ac.irل للبراشجویلبکتریلبراشگلهلآزربلرياع ل رحدلعتومل لليتستلتللهررن،للهررن،للریررنل 1
ietessam@hotmail.com للريقلبلعممل ی،لبراشگلهلعتومل لليتستلتللهررن،للهررن،للریررنلل 2

  f.habib@srbiau.ac.ir للريقلبلعممل ی،لبراشگلهلعتومل لليتستلتللهررن،للهررنل،ریررنل)اوحسندهلعسئول(ل 3

لل یخلب حلفت:ل96/04/09
لل یخلپذیرش:ل96/06/15



یب
مب
بوی
خب
مب
دوی
عی
بسا
ی ع
ط
وات
لیو

ینق
ل
حاف

 

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-2
تابستان 1396

نقـــش 
ن جهـــا

22

مقدمه
رــبیدویرایهن گــعیسعیریفــمیس اــریاهیوواتــطیپیچفــ هیوی تهبنــعی
رــعی رــ هیخب پیهــبایسعیتبشــ .یاینیوواتــطیچ خــبیحفــبتیوایدوی
گزیــ ی سفســ یسعیمــبهن یویانســباییــ اقیهیســبنیدویایــنیسحفــطینب
گفــ قی تــبیشــیبختییرانفــنینبسکتــربیطرفعــتیامــت.ییهــ هی
اهیوواتــطیپیچفــ هیویمــبخببوقیطرفعــتیسســبازایپژوزــلی
ویشــیبختیسعیتبشــ یویدویایــنیوامــببیپژوزشــگ اایی رنیــ ی ــبی
ییشــب یت انیــ یویهیســبنیدویایــنیعبلــمیواییــ اقیخــردیویدیگــ اای

ز راو ــ یمــبهن .

»عبلــم،یز ــراوهیدویغفــبیامــتیویز گــزیظبزــ ینشــ هیامــتیوی
حــقی عبلــعیز فشــبیظبزــ یامــتیویز گــزیغبیــبینشــ هیامــتی
پــسیرنچــبیدویداوی حقــقیویوتــردیویدویسحفــلیغفــبیویشــهردی
امــت،یچــبیدویظبزــ یویچــبیدویتبطــن،یچــبیدویاّولیویچــبیدویرخــ ،ی
زــ یچــبیزســت،یز ــبیحــّقیامــتیویتــبیتــزیاویز ــبیتبیبــبیوزــمیوی

ــبلیامــت.«]1[ی مــبخببیخف

یسحصــرلیسع ــبوقیسرتردیبــعیامــتیتــبی قبیلیزــبقیچیــ ی
مــریبیدوینظــبایزســبعیویایــنیسحصــرلیتــبیی ــ اوایطرفعــتی
ریلیزــبقی حفــبتیسعیپذیــ دیویخــردیسیشــبییــ وهیریلیزــبیویوا
گسســبعیتــبی دیگــ یسعیگ دد.یایــنیویببوزــبیتــبیطــ هیغفــ ییبیــلی
عراســلیطرفعــعیویهیســبعیدویزــمی یفــ هیسعیشــرن ،یتطــروقی
رــبی حافــلیویببوزــبقیچیــ یمــریبیتــبیپیچف گعیزــبقیهیــبدقی
وویــ ویسعیگــ دد.یزــ یچیــ یاهیووشی حافاــعیدوییهــمیسعبنــعیوی
ــبیسفبزفــمی ــ ی ازی ــمیاســبیاغاــبیدویار ویــییایهبســبتیییهــ هیسعیی ی
ویشــبیزبقیپیهــبایحفــبتیتخــلیدچــبویانقطــبعیسعیگ دنــ .یدوی
رــب:ی»العاــمی ــبینقــلیاهیحضــ تیعاــعی)ع(یرســ هیامــتی ح یثــعیت
نقطــبیرث زــبیالابزاــرا«.یعاــمینقطــبیاقیییــلینفســتینبدانــبای

سعیرییــ ]2[.ی سبکثــ شی

نــرو،یمــبیب،یایافــمیویاتیفــبیدوی عبســلی یگب یــگیویلحظــبیتــبی
لحظــبیاهیزــمیدویگذونــ یویدویزــمیادغــبایسعیگ دنــ یویتــبیرفففــتی
هن گف ــباینقــلیسعیدزیــ .یزــ یچیــ یسع ــبوقیوایتــبیعیــراای
پــسی گبزبنــبیسعیپی اویــم،ی ر اوادهیاقی ی اییــ یتشــ قیحبصــلی
اهیا  ــبایرایاداوهییضــبقیهیســبعیخریــلیوایتــبیدمــتییضــبقی
سعیریفــم.ی هن گــعی رای وی حــتی برفــ ی مــپ دهی شــ هی مــبخببی
سع ــبوااییضــبقیخردتــبایواییضبیــیی حــتی برفــ یس ی یــتی
اهی پــسی سطبلعــبتی ووی اهیایــنی انــ .]3[ی رــ دهی سحفــطی ع یــفی
مــبختیاتیفــب،یاز فــتیسعییبتیــ یویسطبلعــبتیدویحفــنیی رییــ ی
ــ اقییهــمیرفففــتیغبیــیی ــبینظــ ین عیومــی .یی ط احــعیربیــعیت
اوهیبیــیی گفــ قیووشی ازیــبیو حافــل،ی  رفــب،ی تــکبوی یضــب،ی
داواقیمــیبعیدی یــنیامــت.یزــ یچیــ یدویایــنیسســف یتســفبوقی
ــ ،ی ــبدقیگسســببیسعیگ دن ــبیتیف ــفیپیهــبایاس اهیوشــببیزبقیظ ی
تــبیسالحظــبتی عبساــع،یییــنیاتــزاءیویسبغفی زبیایــنیرمــفبیزبقی

پژوزشــعیتــبیح ایــلیسعیومــی .]4[

وی ویبــبویسبعبســلیمــبیبی تــبی وویبوویــیی اهیایــنی حقفــقی زــ فی
رــبی عبســالتی سحفــطیسعیتبشــ یویایــنیسفســ ینفســتیتزیایــنی
رفــ ینــبی دوونــعیمــبیبیاتبــ ایشــیبخببیشــرن .ییدویایــنیووشی ب
یــ ی فکفــکیعیبصــ یمــبهن هییضبیــییتاکــبی رتــبییــ یا صــبالتی
مــبیبی نقــلی امــت.ی گشــببی امــبراوی یضــب،ی سفهرسعیمــبهن هی
دویایافــم،یتبیــگبهیمــبیبیدویهســبا،یاو رــبطیمــبیبیویسفبزفــمی
نظــ قیسع ــبوقیویی ومــعیاینیتــبیزــمی یف گــعیسســف قیامــتی
سبمــراقیمــف ی حافاــعیمــبیبیزب.یزــ یچیــ یدویتخــلیسع یــعی
نــرعیمــبیبی تــبی  بیــزیمــبی یهــمیمــبیبی یــ اقی  کیفکیزبیــیی
پ داخبــبیشــ هیامــتیاسبیایــنی فکفــکیخــطیسشــعیسشــخصعی
زــمی یفــ هی دوی گبنــب،ی مــبی او ربطیزــبقی وی دنرــبلیسعیریــ ی وای
وییکپبوچــبیتبیــعیسعیسبنیــ یویاهینظــ یدووین عیگ دنــ .یدویوایــیی
ــ یوواتــطیدوونــعیسبغفی زــبقیواتســببی رفــ یدویایــنیپژوزــلیی  ب
امــتی ــبیامــبقاللیاتــزاء.یدویاداســب،یسبغفی یزبیــیینظفــ یهســبای
ویســکبایویایافــمیویاتیفــبیدویواتطــبیتــبیمــبیبیزبیســرودینقــ ییــ اوی
سعیگف نــ یوی برف یایــنی قبیلیزــبیووقیع اکــ دیاتیفــبیسع ــبوقی

سعیشــرد. ی ومــعی

رــبینــرویتــبیمــطرحیسبقــ ایویپیشــبنعیمــبخب بای یز بنطــروی
سعی بتــ یویمــبیبیوایتــبیعقــبیسعیوانــ ،یحاــمیمــبیبیدویهــمی
یــ ایویشــکلیویع ــقیویماســابیس ا ــبیتیــبیتســفبویسررــ یع ــلی
سعین بیــ .یزرشــ ی قیمــبیبیزبیاینی فکــ یوای قریــتیسعین بیــ ی
گــ ددی ــبی رــبییــ اقییهــمیمــبیبیزبیاتبــ ایتبیــ یایــزاوقیسع یــعی
ــبیدویایــنی ــ ی  یهــمیســبیوایدویدوکیمــبیبیزبیحســبسیوییعــبلیگ دان
گ دنــ .ی گفــ قی وویکــ دیسطبلعــبتیســبییبیــلیاوهیبیــییوینبفاــبی

دویانبهــبییــ اقین رنــب،یس لــعیالگرویب فــکیاهیمــیگیمــبعتی
رــبیوواتــطیدوونــعیییــنیاتــزاءی شــفخییهبیــییاوائــبیسعیگــ ددی

رفــ ییــ اویسعیدزــ . مــبیبیوایســرودیسطبلعــبیوی ب

نقش تعاملی سایه ها 
رــبیسع ــبوقیوایتــبیعیــراایدمتیمــبخببیخریــلی دویحبلــعی
گبزبنــبی صــروی ر ریشــعی حبصــلی شــ هی سحصرلــعی  ــبای
گبهیدویشــکلیگف قیرایواینبدیــ هی سعیریفــم,یریلیزــبقینبخــردر
ــبی ــبی یهــبیت ــبی  ــبایگشــبنییکیتی ر ــمی ــبدیسعیی ی ــمیویاهیی سعیانگبوی
رــبیمــبختی سعیــعی  ــبایگشــبنیمــبختیرایامــتیویرایهســبای
رــبیی خــالفیدووهیی تــبیپبیــبایومــف یدووهییت یــ قیرغــبهیسعیشــردی

اولیسحصــرلیوسخبطــبیســبیزســبفم.

نقــلی عبساــعیدویایــنیسقبلــبیتــبیتبیگبزــعیاطــالقیسعیگــ ددی
رــبیز ییــکی رییــ ی رــبیاتزاءییــکیرلیزرشــ ی یتیحــرقیع ــلی
تاــبقیایــزاوقییــ اقیس حاــبیتعــ یتــبینقشــعییــییوامــطبیدوی
اهی گســب دهیاقی طفــفی تــبی وی گشــببی نهبیــیی ر یــلی نبفاــبی
مــراالتیپبمــخگریتبشــی .یدویایــنیدیــ گبهیزــ یالگــرقیررچکتــ ی
یــ اقییهــمیمــطرحیدیگــ یسعییبتــ .ی پاــبیاقی اهی نقشــعیییــلی
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رــبیتــبیخطــبی ــراایسعیگــ دد،ی  ازیــبیرلیتــبیتــزءیسســف قیامــتی
ریلیزــبی راســبیصــروتی وا وی ریلیزــبی زــ یس حاــبی رــبیدوی چ ا
رــبی سعیگف نــ یویشــرکبیاقیچیــ یتعــ قیپیچفــ هیسعیمــبهن ی
ــبی ــ وی یهــبیس حابیی گ پبمــخگرییییکیمفســبمیدویزــ یس حاــبیدوی
چیــ یس حاــبییرــلینفســت.ی عبســلیصــروتیپذی یبــبیاهیاتبــ ای ــبی
انبهــبیسا رعبیایســتیتــبیزــمیپیرمــطبیویس  رــط.یهسبنعیایــنی
ــرودیسطبلعــبیاهی ــبیواتطبیزــبقیس ر ــ ددی سهــمیدمــتییبیبیعیسعیگ
ــبیواتطــبیاقیمــطحعیوی عبساــعی واتطــبیاقیخطــعیوییــکیط یــبیت

 ر یــلیشــرد.]4[ی

ــروقیاهیاتبــ ایز ــ اهیامــتیویز زســبای مــبیبیدوییــکیمفســبمین
رــبی رناــبی چــبی سعیتبشــ .ی ری یــنی نقــلی غفربــلی وی حضــروی
رفففــتیع اک دزــبیوایتــبالیسعییــ دیوی مــبیبیتــبیحضــرویخریــلی
رــبیدوییق انــلیحضــروینــروی اقــعیسعیگ دد.ییکــعیاهی چــبیرناــبی
رــبی امــتی پریبیایــنی دوییــکیمفســبمی اوهیبیــیی شــبخصیزبقی
اتــزاءیسثرــتیویسیفعییــبیصفــ یوییکیزبییــبییردزــبیوینبیردزــبیتــبی
سعیــعینقــصیدیگــ قینربشــی یوی راســبیدوییکپبوچگــعیمفســبمی
رلیتــبیاتــزاءیسســبقلی رییــ .یدویایــنیدیــ گبهی ازیــبی ع ــلی

ز ــراوهیتــبیسعیــعینقــصیپژوزــلی اقــعیسعیگــ دد.ی

ــبویسع ــبوقی ــبیا خــبذیووشی حافــلیسحبرایی،رر ــبیت دویایــنیسقبل
رــ داینقــلی تــبیصروتییــکیسبــنیدوینظــ یگ یبــبیویتــبیی تســببی
مــبیبیزبیووقیایــنیررــبویسبــنیتــبهیخرانــعیشــ هیامــت.یدویایــنی
ووشینــرویویمــبیبی راســبیحضــرویسعییبتیــ .یدویایــنیوامــببیتــبی
 فکفــکیمــبیبیتــبیمــبینــرعیسفهرســع،یمــععیشــ هی ــبییرائ یایــنی

ــ . ــعیگ دن ــعیسع ی ــبهیخران ت

پیشینه نظری سایه در معماری
رــبیدویســرودینــرویمــخنیروودهیانــ یاغاــبیتحــثی سبــرایسع ــبوقی
واییــ یی ومــعینــرویسب  رــزیرــ دهیویر بــ یتــبیسفهــرایمــبیبیپ داخببی
رــبیپیــلی ــ یروودهیشــ یسطبلعــبتیسب  رــزییــ ی انــ .یز بنطــروی

گبنــبیرایاهینظــ یدوویسبنــ هیامــت. مــبیبیوی عبســالتیچیــ ی

لریــییربایاو رــبطینــرویویســبدهیوایتبیایــنیصــروتیشــ حیسعیدزــ :ی
رــبینــرویدمــتیاهینــروی »ســبده،ینــرویخبســرشیشــ هیامــت.یویبــعی
یردنــلییــ داودیســبدهیسعیشــرد.یدویمــکرت،ی  بیــلییــردای
نهفبــبیامــت،ییــرداییــ اقیییــبایچفــزق.یدوینــروینفــزی  بیــلی

ــزق«.]5[ ــ دایچف ر ــقی ــ اقیخا ــردایی ــبیامــت،یی ــرداینهفب ی

»سع ــبوقیتــبهقیزی سی انــبیدیفــقیویخف هیرییــ هیسا رعبیاقی
اهیاتســبایمــبخببیشــ هیدویهیــ ینــرویامــت.یچشــمیزبقیســبی
ــروییرفیفم:یایــنی ــ ین رــبیی ایزــبیوایهی ــ ی ی اقیایــنیمــبخببیشــ هیان
رــبیی ایزــبیوایدویسقبیــلیســبیی زیــبی مــبیبیویووشــنیزبیزســبی ی

]6[ سعیمــبهن .«ی

را ــبیمــبیبیتــبی دویتســفبوقیاهیسبــرایحبــعیدویامــبفبدهیاهی
را ــبی رر بزــعیشــ هیامــتیویتاــبقیرایاهی ع  ییــبیتــبیمــهری

انــ . رــ دهی امــبفبدهی  بویکــعی

»یــکیامبرانبیایســببدهیوایدوینظــ یتگف یــ یرــبیاهیطــ فیوامــتینــروی
تــبیرای بییــ هیامــت:یسقــ اویووشــیبیییدوکیشــ هیاهیوامــتیتــبی
چــپیتــبیطــرویس  ــبیر بــ یسعیشــرد.یاهیووشــنیووشــنی ــبی بویــکی

 بویــک.«ی]7[

یــروگیرــروتیگ و ــ یمــبیبیوایتــبیدوینــرعی"تاــب"یوی"ایبــبده"ی قســفمی
داود:ی یــ اوی خــردیتســمی ووقی یــ ی اولی نــرعی »مــبیبی سعیریــ .ی
رــبیســرودی بتــلیسســبقفمینــروی   بسعیتخلیزبیــییاهیتســمی
ــبده"،یاهی ــ یدویمــبیبی"تاــب"یزســبی .یمــبیبیقی"ایب ــ اوین عیگف ن ی
تســمیتــبیووقیسحفــطیاطــ افیسعیایبــ .یتــبیر ــکیمــبیبیایبــبدهی
سعی ــراایاطالعب ــعیدویســرودیسیرــیینــرویوینفــزیدویســرودیسریعفــتی
ــ د.«ی]7[ ر ــعیاتســبایسخباــفینســرتیتبییک یگــ یرســبی سحا

دویســرودیتــبهقینــرویویمــبیبیویت ائــعینبپذیــ قیرایزــبیت اــبی
گریــبقیاز فــتیمــبیبیزب:ی ی انــکیلریــ یوایــتیوصفــعیامــتی

»یدومــتیتــبیویــبیویز فشــگعیانســبا،یدوخــت،یاهینــرویهنــ هی
امــتیویدوخــتیمــبخببیدمــتیانســباییعیعیمــبخب با،یاهی

مــبیب.«]8[

تحثیزــبقی دوی مــبیبی وی نــروی سفهــرای نفــزی شیبمــعی نشــبنبی دوی
ــبیروودهیشــ هیویدویایــنیدی گبهیزــبی قبیلیزــبقی  قبیلیزــبقیدوگبن
ریــبویزــمیوی دوگبنــبییــ یزــمیاوتحفــتین عییبتیــ یدویعــرضیدوی
زــمیاوهشیزســبی .ی»یاهیایــنیسیظــ ینــرویویمــبیبیسک ــلیزــمی اقــعی
سعیشــرن یویواتســببیتــبیزــم،یچــ ایرــبیت واییکــعیدیگــ قیدوکی
تــبی ن عیشــرد.یدویاییاــبیمــبیبیهسفیــبیامــتیویعراســلیهسفیــبی
ــبیسا ــرسیامــتیاســبی ــ یوایشــکلیسعیدزیــ ،ین ز یــعیسشــخصیار
احســبسیسعیشــرد،یسیفــعیوییبیــلینفــرذیامــتیویتاــبقیهسفیبییــبی
سحبــرا،یشــکلیهیربیییشیبمــفکیوایداواقیاولریتیسف انــ «.ی]9[

رــبی »نشــبنبیشیبمــعینــبییقــطیشــبسلیسطبلعــبیچفززبیــییامــتی
ســبیدویسکبل ــبتیووهســ هینشــبنبیسعینبسفــم،یتاکــبیسطبلعــبیزــ ی

رــبییــ یچفــزیدیگــ قیاشــبوهیداود.«ی]10[ چفــزقیامــتی

گونه شناسی سایه
ز چیــ ی فکفــکیمــبخببویمــبیبیاســ قیامــتیغفــ یس کــنیوی
راــعی اتــزاءیمــبیبیزــمیپرشــبنعیداونــ یاســبی قســفمیتیــ قی
گشــبقییهــمیت یــ قی راــعیواهی مــبیبییکیتیــبیتــبیمــبیدمــببی
گفــ قیاهیرایسعیتبشــ .ی دوی حافــلیارــ اتیمــبیبیوینــرعییهــ هی
پیــلی تصــروتی مــبیبی نــرعی مــبی سع یــعی تــبی ربوی ی اقیایــنی
یــ ضییــ اقیاداســبیسطبلــبیپ داخبــبیشــ هیامــت.ییرــالیدوی
رــروتی ســرودی فکفــکیمــبیبیتــبیدویدمــببیساــزای رمــطییروگی
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گ و ــ یسطبلرــعیروودهیشــ یاســبیدویایــنیدمــببیتیــ ق،یسعیبیــیی
رــبیدویدمــببیتیــ قیاوایــبی گ یبــبیشــ هی تیفبدیــنینبدیــ هی
رفــ یسعیگــ دد.یدویایــنیی ومــعیزب،ییکیسیرــیی شــ هیتــبیرای ب
گ دیــ هی یییــعی پیــلی گــذاوی واحــ ی برفــ ی تصــروتی وی نــروقی

امــت.

سایه پشت به نور )سایه بجا(

گفبــبی اهیمــبیبییکیتســمی تــبیتخشــعی نــروی تــبی مــبیبیپشــتی
رــبیووقیمــطرحیپشــتیتــبیسیرــیینــروییــ اویداونــ ی سعیشــردی
امــبق اوی هاویــبی یــ اویسعیگف نــ .یزــ یچیــ ی ویدویتخــلیمــبیبی
حاــمینســرتیتــبیسیرــیینــرویویح رــتیرایدویرفففــتیویشــ تی
راــعیدویمــبیبی ویضعفیایــنیمــبیبی برف گــذاویامــت،یاســبیتطــروی
ــرعیمــبیبیاهیپیچف گــعی ــرعیاولیدمــببیتیــ قییسعیشــرد.یاینین ن
ر بــ قینســرتیتــبیدوینــرعیمــبیبیدیگــ یی خــروداویامــتیویووقی

خــردیحاــمی شــکفلیسعیشــرد.

شکل 1: سایه پشت به نور )منبع: نگارندگان(

زی مــبیچیفــنیمــبیبیزبیییاهیشــکلیاصاــعی رعفــتیسعیریــ ی
ووشــنی قریــتی مــبیبی تبیایاــبدی ضــبدی ی حاــمی وی برف شــبای
نــروی ووودی اهی س بنعــتی تبعــثی مــبیبیزبی نــرعی سعیگ دد.یایــنی
خروشــف یدویاتیفــبیسعیگ دنــ یویییشــب ی برفــ یشــبایدویاخبــالفی
تــبیدووا،ی ووودقی نــروی ریبــ لی وی مــبخب بای داخــلی دســبقی
یــ وهیسعیری .یایــنیمــبیبیز ــراوهیویبــبوقیسخبلــفیتــبیح رــتی
سیرــیینــروییایفــبیسعیریــ یدویعفــنیحــبلیتبعــثییــ وهی غفیــ اتی
شــکاعیدویحاــمیتیــبین عیشــرن .یاهیط یــعیمــبیبیپشــتیتــبینــروی
رافــتیوییــبیپیرمــبگعیطــ حیسعیگــ دد.ی»ط یقــبی تبعثیایاــبدی
دیگــ ی عفیــنی تســمی تســمی رمــطی شــ اییکی پرشــف هی
ــ اویگ یبــبیامــت.«ی]11[ ــبیر ااییــکیپشــتیدیگــ قیی ر سعیریــ ی

گفــ ق:یمــبیبیپشــتیتــبینــرویتبعــثییــ وهیویببویزبیــیی نبفاــبی
رــبیعیبویــنیرایزــبیدویذیــلیروودهیشــ هیامــت. سعیگــ ددی

-یاهیشــکلیمــطرحی رعفــتیسعیریــ .)ی غفیــ یشــکلیسســبقلی
نــ اود.(

-یی یمطرحیریب امتینروقی رلف یسعیری .

-یترهبییعبلیرایترهبیپشتیتبیسیریینروقیامت.

رنینفســتیویتــبیگذشــتیهســبایتبعــثی غفیــ اتیووشــیبییی -یمــب
دویمــطرحیع   ــبیع ــردقیحاــمیسعیگ دد.یایــنی غفیــ اتیدوی

 قبیــلیتــبیدیگــ یمــطرحییــ اویداونــ .

-یدویصــروتیوتــردیع ــقیدویچیفــنیمــطرحعیزــ یچــبیتــبی
ربمــببی نــروی شــ تی اهی سعیریفــمی نفــرذی انبهبیــیی الیبیزــبقی

سعیگ دنــ . پ مــبیبی ــ ی وی سعیشــردی

سایه روی زمین یا زمینه )سایه افتاده(
رــبی مــبیبیهسفیــبیتــبیتخشــعیاهیمــبیبییکیتســمیگفبــبیسعیشــردی
گســب دهیسعیشــردیویتــبیاصطــالحی ووقیمــطحیهسفنییــبیهسفیــبی
رایوایمــبیبیووقیهسفــنیسعینبسفــم.یز چیــ یدویایــنینــرعیمــبیب،ی
 صریــ یمــبیبی حــتی برفــ ییــ ایهسفیــبی غفیــ یشــکلیسعیدزــ یوی
دچــبویشکســتییبیانحیــبءیسعیگــ ددیویحبــعی حــتی برفــ یهاویــبی

ــ ی ــ یاهیحاــمیسعیشــرد،یسعی ران ــبهی  ــبیرر  ــرویرشــف هی  یی ــیین سیر
سفهــرایاولفــبیوایتــبیتــبویسعیبیــیییــ اقیسثــبلیطیــزیگرنــبیاقی حــتی

 برفــ ییــ اویدزــ .

ویببویزبیــیی یــ وهی تبعــثی هسفــنی ووقی مــبیبی گفــ ق:ی نبفاــبی
امــت. شــ هی روودهی ذیــلی دوی رایزــبی عیبویــنی رــبی سعیگــ ددی

-یهسفیبیوای حتی برف یوتردیحامیی اویسعیدز .

-یتبییضبقیخبوتعیتیبیگفب بایداود.

پیچفــ هی وی سعیپذیــ دی حا عیهسفیــبی برفــ ی اهی غفیــ اتی -ی
سعیگــ دد.

-یمبیبیگسب یامت.

-یترهبییعبلیرایپشتیتبیسیریینروقیامت.

-ی برفــ یربنریــبیحاــمییــ یسحفــطیاطــ افیرایامــتییعیعیاهیحاــمی
 برفــ یگ یبــبیاســبییــ یحاــمی برفــ قینــ اود.

-یپیرمبگعیویهسفیبیگ اییییسعیمبهد.

شکل 2: سایه روی زمین / زمینه )منبع: نگارندگان(
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-یایابدی غفی اتیایاف عیسرضععیدویسحفطیسعیری .

وایسع یــعی نفســبی ی ربدوی صریــ ی -یسعی رانــ یاحابسعیرــبیدوی
ن بیــ .ی

سایه تعاملی
رــبیاهیحاــمی مــبیبی عبساــعیتــبیتخشــعیاهیمــبیبیگفبــبیسعیشــردی
اولیووقیحامییــبیاحاــبایساــبووی ح فــلیسعیشــردیزــ یچیــ ی
رــبیمــطحیسببرــ یخــردیوویتــبینــرویوایــییگفــ د،ینقشــعیسفهرســعیاهی
مــبیبیحاــمیاولیوایووقیخــردیح ــلیسعین بی .یایــنینــرعیمــبیبی
 حــتی برفــ یسریعفــتیسیرــیینــرویدویطــعیمــبعبتیسخباــفی
لحظــبیتــبیلحظــبینقشــعیسبفــبوتیتــبیخــردیسعیگفــ دیویاهیلحــبظی
رــبی تــبویسعیبیــیی صریــ یمــبیبیگریــبقییــ ایحاــمیاولیسعیتبشــ ی
ــبی ــبیس ا  ــ یت ــ دیوی صری ــ اویسعیگف ــ ایحاــمیدوایی ــ یی  حــتی برف

پیچفــ هی ــ یسعیگــ دد.ی

نبفاــبیگفــ ق:یمــبیبی عبساــعیتبعــثییــ وهیویببویزبیــییسعیگــ ددی
رــبیعیبویــنیرایزــبیدویذیــلیروودهیشــ هیامــت.

-یی اویویسبغفی یامت.

-ینفرذیپذی یتبیالیبیزبقیع فقی  یسعیتبش .

-یرشسبایامت.

-ی عبساعیامت.

-یواتطییینیدوینرعیمبیبیدیگ یامت.

-ی  رفبیمبهیتص قیامت.ی)گ ایفکیداود.(

-یدویگرشبیزبیویریجیزبیتسفبویپیچف هیسعیگ دد.

سع یــعی نفســبی ،ی ربدوی صریــ ی دوی احابسعیرــبی سعی رانــ ی -ی
یــ . ن ب

سع ــبوقی ی ایزــبقی دوی تصــ قی پیرمــبگعی تبعثیایاــبدی -ی
سعیگــ دد.

کاربردهای سایه
ک وضوح و ادرا

شــبسلی وای مــبیبی رففــعی تارهیزــبقی اهی ربییکــعی تخــلی یایــنی
رــعیســبیاهیسحفــطیسیاــ یسعیگــ دد.ی سعیشــرد،یتــبیوضــرحیادوا
گریبیــییخــردیوایاهی چــبیتســبیحاــمیتخبطــ یسریعفــتیخــبص،ی
دمــتیسعیدزــ یویمــبیبیزبیسفهــرایوای ک فــلیسعیرییــ .یدویایــنی
ویسعی رانــ ی ی تــبهقیسعیریــ ی وای سررــ قی نقــلی هسفیــبی وویکــ دی
رفففــتیی صریــ یوای حــتی برفــ یشــکلیوییــ ایخــردییــ اویدزــ .ی
تــبی رتــبیتبیاییکــبیدوشــکلیاوائــبیشــ هیمــبیبیزبیووقیهسفیــبی
 صریــ یسعیشــرن یسعی ــرااییییشــب یع اکــ دیمــبیبیزبقینــرعی

نقــل،یسهــمیدانســت. وایدویایفبقیایــنی دوای

ک)منبع: نگارندگان( جدول 1 : نقش سایه ها در وضوح و ادرا

کشف و شهود نظری  
دویتســفبوقیاهیســراودیمــبیبیزبیپ ی هیزــبقیپیهــبایوایوضــرحی
سعیتخشــی یویسشــخصبتیرایزــبیوایاوائــبیسعیدزیــ .ی»یدویلغــت،ی
ــ یرنچــبی رــبیچفــزىیوایاهیی ای »رشــف«یزیگبســعیاطــالقیسعیشــردی
الشــفئی »ویعــکی ریــع:ی رشــکبوی وی یــ رووىی وایسعیپرشــبن ،ی رای

]12[ وییغّطفــب”.ی عّ بییراویــبی

سایه در شهر
ــنی ــ یمــبیبیزبیرفففــتیسعیپذی ن .یای یشــه زبیز ــراوهی حــتی برف
گبزبنــبیویغفــ ییبیــلیپیــلییییــع،ی گبزبنــبیچــبینــبیر سرضــرعیچــبیر
یضــبقیشــه قیوای حــتی برفــ یخــردییــ اویسعیدزیــ .یدویگذویزــبقی
ــ اقی هفــبییضــبقی ــ ایویخشــکیایابدیمــبیبیی شــه قیسیبطــقیگ
گــذویدویپیــبهینــرویخروشــف ،یاهیاز فــتیتبالیــییی خــروداویامــت.

جدول 3: نقش سایه ها در شهر)منبع: نگارندگان(

شکل 3: سایه تعاملی )منبع: نگارندگان(
رشفیویشهردمبیب/یشهرد

سیفعمبیبیپشتیتبینرو

سثرتمبیبیهسفیب

سثرتمبیبی عبساع

جدول 2 : نقش سایه ها در کشف و شهود. )منبع: نگارندگان(

مبتبطمبیب/یشه 

سثرتمبیبیپشتیتبینرو

سثرتمبیبیهسفیب

سثرتمبیبی عبساع

کمبیب/یوضرح وضرحیویادوا

سیفعمبیبیپشتیتبینرو

سثرتمبیبیهسفیب

سیفعمبیبی عبساع



یب
مب
بوی
خب
مب
دوی
عی
بسا
ی ع
ط
وات
لیو

ینق
ل
حاف

 

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-2
تابستان 1396

نقـــش 
ن جهـــا

26

مناطــق  مرکــزی  حیــاط  و  دار  مســاجد ایوان  در  ســایه 
خشــک و  گــرم 

دویسســبت یتــبیدلفــلیلــزوایووودین بهگــزاواایاهیترهــبیپشــتی
تــبییرابیایــراایتیریــییدویمــبیبییــ اویداودیویاهیایــنینظــ یسبنیــ ی

الگــرقیحفــبطیس رــزقیع ــلیسعیرییــ .

ررزســببنعیخبنبیزــبیوایتــبیتهــتییهــ هی گــ یدویایافــمیمــ دیوی یا
رثــ یاهینــرویخروشــف یوویتــبیریبــببیتیــبیسعیرییــ یدوی گفــ قیح ا
رثــ یاهیمــبیبیدوی گفــ قیح ا گــ ایویخشــکییــ اقییهــ هی ایافــمی
ــ .ی ــزقیوویسعیروون ــبطیس ر ــ اقیحف گ ــبیالگــرقیدووای  بتســببایت
رــبی سعی ــراایسیظرســبیحفــبطیس رــزقیوایتــبیعیــراایالگریــیی
ــمی ــبهیایاف ــبیدویته ر ــلی فکفــکی ــ ییبی ــعیامــتیاهیاتــزاءیغف   رفر
گ یتیایــنیسیظرســبیدویتســب ی گشــببیانــ یدوینظــ ی زــمیمــببدی
هســبایوییضــبیمــ تیویمــریگ یبــبیویتــبیتاــرغیویتبلی گــعیومــف هی
امــت.یی)دویاییاــبیمــبیبیسعــبدلیلغــرقیپیــبهیدوکیسعیشــرد.(

حفبطیس رزقمبیب/یحفبطیس رزق

سثرتمبیبیپشتیتبینرو

سثرتمبیبیهسفیب

سثرتمبیبی عبساع

جدول 4 : نقش سایه ها در حیاط مرکزی.)منبع: نگارندگان(

یخچال ها
ری گــعیتغ ایفبیــیی ییخچبلیزــبقیمــیبعیای اایدویسیبطقــعیپ ا
گــ ایویمــرهاایویهسســببنهبییی رــبی بتســببنهبقیتســفبوی داونــ ی
ــ .یدویمــبخب بایرایزــبی ــ اایداشــببیان ــلی20یووهییخری ــبیح ای ت
اه  بسعیسصبلــحیسرتــردیدوینزدیــکی  یــنیسحــلیمــبختیوی
مــبهیویتــبیویــژهیخشــتیویگلیویمــبووجیامــبفبدهیشــ هیامــت.ی
ز ییخچــبلیاهیمــبییســ تی شــکفلیشــ هیامــتی:یدیــراویطریــلی
رــبیخــردی مــبیبیانــ اه،یحرضچبیزــبقی هفبییــخیویسخزاییــخی
رــبیز ــراوهیتخشــعیاهیرایدویمــبیبی گیرــ قیداشــتی مــبههیاقی
رــبیدویتیــربی یــ اویداشــت.یربوایــییدیراویزــبقیتایــ یویضخفــمی
گلیمــبخببیشــ هیان یایــنی حرضیزــبقی هفبییــخیتــبیخشــتیوی
رــبیاهی بتــلینــرویخروشــف ی،یتارگفــ قیویایاــبدیمــبیبی امــتی

ریــ .یتای قیایــنیدیراویزــبقیمــبیبیانــ اهیاهی6یسبــ ی ــبی10یسبــ ی
گبهیییشــب ییــردهیامــت.یاینییخچبلیزبیدوی بتســببا،یســرودی وی
ریبایشــه یزبیویرتبدقیزــبقیحراشــعیرریــ ییــردهی امــبفبدهیمــب
ــ هیربیشــه یزبیویوومــببزبی ــنیریی ــبی بسف ر ــبی امــت.یربیییبتیز
امــت،یدویهسســببایدویحرضچبیزــبیتبییــخی ر یــلیسعیگ دیــ یوی
ــ اقی هفــبینرشــف نعیزبقی ــبینگهــ اوقیرایدویدوواییخــ اا،یی ت

گــ ایمــبلیامــبفبدهیسعیشــ .ی]13[ خیــکیدوییصــلی

جدول 5 : نقش سایه ها در یخچال ها.)منبع: نگارندگان(

سنگ ساعت
دوی اوهیبیــیی مفســبم،ی مــالستی ریبــ لی سرلفبیزــبقی اهی ییکــعی
سرلفــبیهســبایویح رــتیدویرایسعیتبشــ .یامــبهالکییکیمفســبمی
سعفــربیز ــراوهیتبعــثی بخفــ یسعیگــ ددیویدویح رتیایــنی بخفــ ی
گفــ قیسعیگــ دد.ی اوهیبیــییسعیشــردیوییبیــلیسشــبز هیویانــ اههی
رــبیامــبهالکیرایسیاــ یتــبی بخفــ ی ز بنیــ یح رــتیمــبعتی

سعیشــرد.

یدویحفــبطیغ یــییسســا یاســبای)شــبهیعربمــع(یاصفهــبا،یوایــیی
ریــبویدیــراویشــ بلعی دویسفــ ااینقــلیتهــبا،ییطعــبیمــیگعیدوی
نصــبیشــ هیامــتیرــبیدوی  بایووهزــبقیمــبلی)365یووه(یزیگبای
گبهی نف ــ وه،یلحظــبیظهــ یوایتــ وایمــبیبینشــبایسعیدزــ .یرای
ســرذاییــ یگا مــببیویبــبیســ دایشــه یوایتــبین ــبهییــ ایسعیخرانــ .ی
مــیگیمــبعتیاهیدویتخــلی شــکفلیشــ هیامــت،ییکعیمــیگی
ریــبوی رــبیدوی سســبطفلیشــکلیویدیگــ قیمــیگیسثاثــعیشــکلی
راینصــبیشــ هیویسا رعبییــکیذوهنقــبییبئــمیالزاویــبیوای شــکفلی
ــبی ــبی125دوتــبیت ــبیهاوی ــببیت ــگباینف ــ وه،یریب ــ یویدویزی سعیدزی
ت نــبیتیــربیغ یــییسعی بتــ یویتــبیت نــبیشــ بلیغ یــییس ــبسی
گفــ قیتــبیمــ تییراــبی سعیگــ دد.یسســا یاســباییــ اقیتهــتی
45یدوتــبیتــبیمــ تیتیــربیغ یــییچ خفــ هیامــت،یدویحبلــعی
ــبی بتــلیخروشــف ی14ی رــبیسفــ ااینقــلیتهــباییــ اقیانطرــبقیت
گفــ قین ــردهی  ــبی17یدوتــبیتــبیمــ تیتیــربیشــ یعیتهــتی
امــت.یاخبالفیایــنیدویهاویــبیدویداالایووودقیسســا یشــبهی
تــبی الــبی لطــفی ووودقیسســا یشــفخی ویز چیفــنیدویداالای
نحــریشــگفتیانگفــزقیانعکبسییبیبــبیامــت.یاینیشــگفبعیدوی
مــیگیمــبعتیسســا یشــبهینفــزیوتــردیداود.یایــنیمــیگینفــزی
 رمــطیشــفخییهبیــیی یظفــمیشــ هیویدویسســا یشــبهینصــبی
شــ هیامــت.یمــیگیمــبعتیسســا یشــبهیانعکبمــعیاهیدویهاویــبی
سســا یتــبیمــ تی)تیــربیغ یــی(ییراــبیویسفــ اایتــبیمــ تی

یخچال هامبیبی/ییخچال

سثرتمبیبیپشتیتبینرو

سثرتمبیبیهسفیب

سیفعمبیبی عبساع

شکل 4: پالن و مقطع یخچال)قبادیان(
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)تیــربیشــ یع(یدیگــ یسعیتبشــ .یواهیایــنیمــیگی یهــبیدوینحــرهی
 بتــلیریبــببینفســت،یتاکــبیدوینحــرهیپرشــبن ایمــبیبی رمــطی
رــبیدویایــنی حقفــقیچگرنگــعیرای مــیگیسثاثــعیشــکلیامــتی

رشــکبویشــ هیامــت.ی]14[

 الگوهای کاربردی در تبیین روابط تعاملی
دویمفســبمیزبقیسیســامیوییــکیپبوچــب،یتهــتی رفیــنینقــلی
رــمییــ یرایزــبیاهیالگــرقیی رییــ ییهــ هیسعیی یــم.ی اتــزاءیویوواتــطیحب
دویایــنیالگرزــبیمــبخببویاتــزاءیتــبیصــروتیمــبدهیویدمــببیتیــ قی
شــ هییبیــلیسطبلعــبیسعیتبشــی یویتــبیز فــنیدلفــلینرایــصیوی
وی یبیــلی صحفــحی سا رعبیزــبی دویایــنی احب بلــعی سشــکالتی

سعیتبشــی . ی ومــعی

»ووشیزــبقیسقــ اوقییــ یامــبسیالگرویبمیزبییبیدمــبرویالع لیزبقی
س حاــبیتــبیس حاــبیویسشــخصیع ــلیسعین بییــ .یاطالعــبتیاولفــبی
یــ اقیرســبدهیشــ هیویمــپسیدمــبروزبقیسشــخصیشــ هییــ یرایزــبی
اع ــبلیسعیشــرن یویدویانبهــبینبفاــبیتــبیعیــراایخ وتــعیمفســبمی
اعــالایسعیگ دد.یایــنیمفســبمیمــبدهیذرــ یشــ هییبتافــتی ع یــفی

پیچفــ هی  یــنیدمــبرواتیسیطقــعیوایداوامــت.«

رــبی الگرویبمیزــبیییــبایس حاــبیتــبیس حاــبیزــ یی رییــ یزســبی ی
ربویــ یوایتــبینبفاــبیاقیخــبصیز ایــتیسفکییــ .یتــبیعربو ــعیتــبی
ی یــ اوقیوواتــطیییــنیدادهیزــبقیاولفــبیسفســ قیایابدیسعین بیــ ی
رــبیتــبیز یــعیخــبصیسیبهــعیسعیشــرد.یزیگبسعیرــبیســبینــگبهی
ی رییــ ی یــ اقی حقفقــتی دوی داویــم،ی ط احــعی الگرویب عیتــبی
رــبیرلیی رییــ یط احــعی ط احــعییبیــلیتبییــکیپ مــلیزســبفمی

عرــبوتیخرازــ ییــردیاهییبیبــنیپبمــخیاینیپ مــل.

رــبیتــبیپی ــردای »تــبیهتــبایالگرویب عیط احــعیسســف قیامــتی
سعیشــرد.ی حــلی ط احــعی سســئابی رای س حاــبی تــبی س خاــبی

ط احعیایــنیسســف یدویی رییــ یط احــعیسع ــبوقیعرــبوتیامــتی
رــ دای ریــبویزــمییــ اویدادایسرلفبیزــبقیسع ــبوقیویس  رــطی اهیدوی
رایزــبیتبییک یگــ یتــبیگرنــبیاقیربییــکیس لییــکیپبوچــبی شــکفلی
ــذاویتبشــ .«ی]15[ گ ــ ی دادهیوی غفیــ یدویزــ یتــزیووقیمــبی یاتــزایار

ــ ی ــ یسقبدی ــ ی غفی ــبیشــ هیدویشــکلیزبقی6یوی7،ی برف دویســ لیاوای
سرلفبیزــبقی شــکفلیدزیــ هیمــطرحیی ییــکیپبوچــبیگــعیمــبسبنبی
مــبیبینشــبایدادهیشــ هیامــت.ی برفــ یپذیــ قیسرلفبیزــبی)دوییــکی
رافــتی رــبیدوییــکی گــ ی عبساــعیامــتی ســ ل(ییــ یزــم،ینشــبای
سهــمی نکتبییبدروویایــنی سعیپذی د.یایــنی شــکلی وح تییبیبــبی
رافبــعیوح تییبیــت،یدویسســف ی حافــلی رــبیزــ گبهی سعیتبشــ ی
رایسعیتبیســتیسرلفبیزــبقیواتســببیوینقــلیرایزــبیدویشــکلی
گفــ قیســ لیتــبیانــ اههیسرلفبیزــبقیسســبقلیســرودیاز فــتیوی

گــ دد. ی ومــعیوایــیی

نتیجه گیری
دویایافــمیگ ایایــ اایعیبصــ یسع ــبوقیمــبیبیمــبهیهیــبدقییبیــلی
شــ بوشیویی ومــعیزســبی .یاهیدیگــ ین رنبیزــبقییبیــلیی ومــعی
ــبایشــف ی ــبین ــییت ــراا،یعیبصــ یچری ــراایاهیای دویایاــبدیمــبیبیسعی 
گیرــ ی مــ یدویلرــبیتبا،یایاــبدیشکســبگعیدویت نبیزــبیویحفــبط،ی
وییضــبقیمــرزینــبایی د.یایــنیعیبصــ یز ییــکیتــبیزرشــ ی قی
ز ایــتی وای اطالعــبتی اهی هنافــ هیاقی خــردی خــبصی ظ ایــتی وی
سعیرییــ .یز ایــتیاطالعــبتی)ایاف ــع،ییع اکــ دقیو....(یوی
ــ داییهــ هیووقی یی ــبال دیگــ یازــ افیپیــلییییــعیشــ هیتهــتیت
سع ــبوق،یسســبازایایابدیهنافــ هیاقیامــتیومــبنبیویوواا.ییچــ ای
رــبیتــ وایپیرمــبگع،ییاطالعــبتیزــمیتیــ ین عیشرن .گسســتی
ویعــ ای طرفــقیاطالعــبتیگســب دهیسع بوقییکــعیاهیسعضــالتی
سحســربی سحصــرالتی ربوایــیی مــطحی یهرــردی دوی اصاــعی
تــبی رشــرویای اای ایاف ــعیدوی سریــقی مــبسبنبیزبقی سعیگــ دد.ی
اطالعب ــعی اهی طرفــقی رــبی سعیگ دنــ ی اطــالقی مــبسبنبیزبییی
تبالیــییی خــروداویزســبی .یدویایــنیمــبسبنبیزبیانســبا،یایافــمی
)تــبد،یتــبوش،یوطرتــتیویدســب(،یویژگعیزــبقیهسفیــبیویسع ــبوق،یی
تــبیطــ هیغفــ ییبیــلیگسســبعییکیپبوچــبیع ــلیسعیرییــ یودوییــکی
خــبصی وی مفســب عیسبقبیلی وح تییبیبــبی شــکفلی رافــتی
ربویسعیریــ .ی دویتهــتیسشــخصعی رــبی تبییک یگــ یسعیدزیــ ی
ــبی  رفــبی ــبیواهیوایت ــ یمــریبیویز ــبیتبنر ــ اوقی عبســالتیچی ی ی
ــ اقی ــبیی رــبی ازی ــ یسعیی نــ یویاییابمــتی پبمــخیزبقیسیســامی 

زــ یسرتــردیوح تییبیبــبیاقیســ گیتــبوی اقــعیسعیگــ دد.

ــ یویسریقــعیداود.ی ــ وهیویببوزــبقیسع ــبوقینقــلیسرر مــبیبیدویی
او رــبطی نقــلی عبساــعیمــبیبینقشــعیامــتیوامــط،یتهــتی
رشــلی یــ ایتــبیهسفیــب.یصفب ــعیچــرایت یــبایزــرا،یخیکــع،ی
 صریــ ق،یماســابیس ا ــب،یع ــق،یوضــرحی صریــ ق،یرفففــت،ی
رشــفیویشــهردینظــ قی یهــبی ریب امــتیوی ح رــتیدویهســبا،ی
رــبیسعی ــراایتــبیوتــردیمــبیبیزبینســرتی سثبلیزبیــییزســبی ی

میگیمبیبمبیبی/یمیگیمبعت

سثرتمبیبینرعیاول

سیفعمبیبینرعیدوا

سیفعمبیبینرعیمرا

شکل 5: سنگ ساعت شیخ بهایی )منبع: نگارندگان(

جدول 6: نقش سایه ها در سنگ ساعت.)منبع: نگارندگان(
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ز ــ اهی تــبی اطالعب ــعی ی چســبیزبقی ز بنیــ ی مــبیبیزبی داد.ی
پ ی هیزــبیدویح رــتیویت یــبایانــ یویرنــگبهیرــبیپ ی هیزــبیاهیح رــتی
سعیایســبی یویربتــتیسعیسبنیــ ،یمــبیبیزبیتــبیح رــتیســ اایخــردی
اداســبیسعیدزیــ .یمــبیبیزبیسیــبدقیح رــتیویهن گــعیویپریبیــیی
رنیوایتــبیح رــتیوی غفیــ یوایسف اونــ یویایــنی انــ .یسع ــبوقیمــب
ــ یسحفــطیاطــ افیداســنیگســب یسعیشــردیویرایوای حــتی ح رــتیی

 برفــ یخریــلییــ اویسعیدزــ .

ــعیمــبیبیزبیز چــرایدیگــ یمفســب هبقیطرفعــعی نقــلی عبسا
اهیطــ قیسخباــفیرهسردنــعیامــتیویدویعفــنیحــبلیاهیایــنیوزگــذوی
سعی ــراایدوی  ویــنیسرلفبیزــبقیرهسردنفــبیی ایی زــبقیمــبختی

تشــ ییهــ هیتســت.

یــ اقییهمییــکیپبوچگــعیمفســبمیزبیسعی ــراایاهیشــکلیتشــقبییی
چــ خیگبوقییهــ هیتســت.یییــ اقیتشــقبیییشــکلیمــبخبنیچــ خی
گبوقین عی رااییــکیدلفــلیحقفقــعیواحــ یروودیولــعیتســفبوقی
اهیسزایــبقیس  رــطیتــبیزــمیدویایــنیســرودیوتــردیداود.یایــنیاســ ی
امــت.ی ایزاوسیــ قی یــ ی سربیــعی ط احــعی ی رییــ ی سشــخصبی
پــسیاهینســلیزبی غفیــ یوی حــرل،یسحصــرلینهبیــییتــبیصــروتی
پبمــخیسیســا عیتبیسســئابیدویسعیری .اهیایــنیوویزــ یتخشــعی
ــرای گ ــبیطــ قیگرنب ــ یریــ یرلیمفســبمیس کــنیامــتیت ــبی غفی ر

سخبــلیشــرد.ی

دویمفســبمیزبقییکپبوچبیاتــزاءی عبســلیمــبهیاز فــتیویــژهیاقی
دوی رلفــ یپبمــخیزبقیسبعــ دییــ یعهــ هیداونــ .یدویایــنیسســف ی
شــیبختیمــبیبیزبقی عبساــعیواهیواییــ یسحقفقفــنیویسع ــبواای
اهیایــنی وی سعیگشــبی ی ی سیســامی ی ریی یزــبقی ط احــعی تهــتی
ط یــقی یبیضــبتینبپیــ ایویپیچف گعیزــبقیغفــ یضــ ووقیوایتــبی

سعیومــبنی .ییی ح ایــلی

نکتــبیپ از فــتیدیگــ یدویایــنی حافــلی رفیــنینقــلیوامــطی
رــبییــ یعهــ هیمــبیبی عبساــعییــ اویداود.ی یــرقیالعــبدهیاقیامــتی

ایزایــلی تبعــثی سعی رانــ ی زرشــ ی ی وامــطیزبقی ط احــعی
وامــطی عیبصــ ی گــ دد.ی مفســبمی راف قییــکی اتــزاءی ربوایــیی
رــبینقــلی عبساــعیدووایمــبسبنبیزبییوایی عهــ هیداونــ ییشــبوی
اطالعب ــعیتبالیــییوایی ح ــلیسعیرییــ .یاغاــب،یشــکیی گعیوی
رــمی رتهــعیدوی هســبایسیــ قیی ریی زــبقیسع ــبوقیتــبیدلفــلی

امــت.ی وامــطیزبقی عبساــعی وتــردی

رــبیویژگعیزــبقیمــبیبی عبساــعیرســ هی دویتــ ولی7یدویمــبرنعی
امــتیمــععیشــ هی ــبینقــلیتبالیــییربیایــنینــرعیمــبیبیدویایاــبدی
زرشــ ی قیدویدووایمفســبمیمــبیبیویییــ وایاهیرایایفــبیسعیریــ ی
گــ دد.یتــبیسقبیســبیاینی تــبیسثبلیزبیــییاهیسفبزفــمیسع ــبوقیاوائــبی
مــط یتــبیخــراصیدوینــرعیدیگــ یمــبیب،یتبیایــنینبفاــبیسعیومــفمی
رــبیمــبیبیزبقی عبساــعیتســفبویپیچفــ هیع ــلیسعیرییــ یویتــبی
انعطــبفییــرقیالعــبدهیدووایخــرد،ییپیچف گــعیوایدویدوینــرعی
مــبیبیدیگــ یسعیربزیــ یویتبعــثیاو قــبءیر ــعیویرففــعیمفســبمی
ززییــبی وغــمی تــبی ی یایــن،ی عــالوهی سعیگ دنــ .ی مــبیبی سیســامی
تــبالقی رلفــ ینــرو،ی رلفــ یمــبیبی)تبی ضیاییکــبیسحصرلــعیتبشــ ی
واتســببیویربنریــب(یززییــبیاقینــ اود،یزــمیمــریتــبیطرفعــتیع ــلی
رافــ قیتــبیخــردی ررمفســبمیتبیگبزــعی سعیریــ یویدویچ خــبیا
اخبصــبصیسعیدزــ .یاهیایــنیوویسعی راایایــنیتحــثیوایدویهسفیــبی

پبیــ اوقینفــزیپــییگ یــت.

دویاداســبیس لــعیمــبیتعــ قیاهی عبســلیمــبیگرنــبیمــبیب،ییــ اقی
ن رنــبیدویمــیگیمــبعتیشــفخییهبیــییاوائــبیسعیگ دد.یایــنیس لی
 عبساــعییــ یرایامــتی ــبییــ یامــبسی کیفکیزــبقیالگرویب فــکی،ی
سفهرســعیاهیرنچــبیدویوایــییدوییــکیالگــرقی عبساــعیوخیسعیدزــ ی
وایتــبین بیــلیتگــذاود.یالگرویبــم،یی رییــ یحــلیسســبئلیسشــبتبیتــبی
رــ دایاهی عــ ادقیدمــبرویالع ــلیامــت.یالگرویبــمیدوی پیــ وقی
رــ دایسســئابیاهیووشینظــبایسیــ یتــبیسیظــروی ع فــمی وایــییحــلی

رایووشیتــبیسســبئلیسشــبتبیامــت.

رع رشفیویشهرد)ایزایلیح رتیویهسباایافمرشلوضرحیادوا
یهم(

مبیبیپشتی
تبینرو

تبعثیخیکعیت اوهیزبین اود.ن اود.
سعیشرد.

ی یمیسح ودقیتهتی
شیبختیهسبایداود.ی
راف یدویهسبنبی)ووشن،ی

 ف ه(

تبیایابدیریب امتییهمی
حا عیوایاو قبءیایدز .

تزئفبتیوایتبیصروتیدویمبیبیهسفیب
تع قیی یهسفیبی صری ی

سعیری .

تبعثی غفی یسقفبسیاشفبءی
تسببیتبیتبیگبهیسیریینروی

سعیشرد.

مبیبیگسب یامت.
خیکعیهسفن/یهسفیبی

)ایابدیپیبه(

داواقیییشب ینیی یمی
اهیح رتیس اوایویهسبای
ربوی امت.ی)امبسی
مبعتیخروشف ق(

عیبص یسرتردیدویسحفطی
ربدوی صری ی ربیخبوجیاهی
زسبی یوای صری یسعیری .

ایهبایمبهیامتیویتبعثیمبیبی عبساع
خاقیگ ایفکیزبقی
 عبساعیسعیگ دد.ییهمی
ربوشیبمعیوی خصصعی
سعیطار یویپ داهشیرای

پیچف هیامت.

داواقیزرش ی قیوی
 عبسلیتبالیییدویاو ربطی
تبیسحفطیسعیتبش یوربسالی
 حتیرشلیوییشبویع لی
سعیری .یداسیبییعبلفتیرای

نبیسح ودیامت.

ربی یبتافتیاینیوایداودی
مطرحیوویتبینرویوایدوی

مبیبیاشفبءیدیگ یغرطبیووی
مبهدیویاهیاینیط یقیتبعثی
تبالیی دایدوص یمبیبیدوی

سحفطیسعیگ دد.

تبعثی غفی یوی عبسلیوی
رشلیلحظبیتبیلحظبی
دویسحفطیسعیگ دد.

اهیزی مبیپیچف هیاقی
ی خروداویامتیوییهمیاینی
زی مبیتبییهمیاشفبءی
سابوویسعیانابس .

جدول 7: جمع بندی نقش عملکردی سایه ها.)منبع: نگارندگان(
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رــبینقــلی ــبیشــ هیپچف گعیزــبقیمــطرحی عبساــعی دویســ لیاوائ
وامــطیدویایاــبدیواتطــبیصحفــحیسفــبایمــبیبیزبقیپشــتیتــبینــروی
ویهسفیــبیوای ض فــنیسفکییــ ،یتــبین بیــلیگذاشــببیشــ هیامــت.ی
ی ومــعیویسطبلعــبیمــطرحیواتــطین رداوزــبقیدوتعــ قییــ اقی
یهــمینحــرهیع اکــ دیاتــزاءیسفصاــعیویتبیــگبهیرایزــبیدوییــکی

ــرد.یی مفســبمیسیســامیسففــ یخرازــ یی

دویشــکل6ییســ لیسفهرسعیاوائــبیشــ هیاهیط یــقیالگرویب ــعیاهی
ــ یامــبسیمــبعبتیسخباــفیووهینرشــببیشــ هیامــت.ی اطالعــبتیی
ویشــکلی7یصــروتیمــبیتع قییبیبــبییامــت.یدویدویمــرقیاینی

ن ــرداو،یمــبعبتیووهیاهی8یصرــحی ــبی6یتعــ یاهیظهــ یروودهیشــ هیانــ ،ی
مــ تیوامــتین ــرداویتــبیمــبیبیپشــتیتــبینــروی عاــقیداودیویدوی
مــبعتی12)تــبیعیــراایظهــ یشــ عع(یاینیمــبیبیتــبیصفــ یسعیومــ ی

ــ یمــبیبیامــت ــسیاهیراییبی ویپ

مــ تیچــپین ــرداویتــبیمــبیبیهسفیــبیاخبصبصییبیبــبیامــتی
رثــ ییــ اویداودیویتــبی رــبیسفــزاایرایدویمــبعتی8یصرــحیدویح ا
  ویــجیزــ یچــبیتــبیمــبعتی12ینزدیــکی ــ یسعیشــردیسقــ اویرایووی
رــبیمــبیبیپشــتیتــبینــرویتــبی تــبیربزــلیامــتیویواسیمــبعتی12ی

صفــ یسعیومــ ،یمــبیب

شکلی6:یالگرویبمیمیگیمبعتیشفخییهبییی)سیری:ینگبون گبا(

شکلی7:یس لیسفهرسعیمیگیمبعتیشفخییهبییی)سیری:ینگبون گبا(
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هسفیــبینفــزیصفــ یسعیگــ دد.یایــنیســ لیمــبیتعــ قیمــطرحعی
رــبیدوی عبســلیسفــبایمــبیبیپشــتیتــبینــرویویمــبیبی اهین ــرداویوای
ــبی ــ یوایت ــ یویسرتــبییشــ دگعیمــطرحیسعیگ دن ــ اویداون ــبیی هسفی
ن بیــلیسعیگــذاود.ینبفاــبیغفــ ییبیــلیپیــلییییعیایــنیســ لی
رــبی حــتی برفــ ی نشــبنگ یحــبالتیپیچفــ هیمــبیبی عبساــعیامــتی
مــبیبیزبقی)عراســل(یدیگــ یحــبدثیسعیگــ دد.ی فکفــکیمــبیبیتــبی
مــبیگرنــبیسطــ حیشــ هیدویسبــنیتــبیســبیر ــکیسعیریــ ی ــبیض ــنی
یهــمیویببویزــبقیسبعبســلیمــبیبیزبییــ یزــم،یعــالوهییــ یلربیزــبقی
رــبیحبســلیاطالعب ــعی ن رداویزــبقی  مــف ع،یاهیمــطرحیسفبنــعی
رــبی گبنــبیزســبی یغفاــتینروهیــم.یلرــبیسشــب کیدوین ــرداوی چیــ ی
گــ اای تصــروتیپــ یونــگی ــ یتــبین بیــلیگذاشــببیشــ هیامــت،یدیب
هسفیــبی مــبیبی وی نــروی تــبی پشــتی مــبیبی سفــبای سبعبســلی مــبیبی
رــبیدویمــیکیمــبعتیشــفخی سعیتبشــ .یاینیدویحبلــعیامــتی
یهبیــییتــبیخبطــ یهاویــبییــ اویگفــ قیمــیگ،یاینیمــبیبیتــبیع ــ ی
ربویمفســبمیمــیگیمــبعتی اهینظــ یسخفــعیسعیسبنــ یویتبیایــنی
مــبدهی ــ یویسخبصــ ی ــ یدویتهــتیزــ فیپیــلییییــعیشــ هیع ــلی

سعیریــ .

مــبیبیزبقی عبساــعی رــبی سعیگــ ددی نشــبای خبطــ ی پبیــبای دوی
رــبیوظففــبیومــبنبیییوی عبســلی مــبیبیزبیییرشســبایزســبی ی
رــبی ییــنیدوینــرعیدیگــ یواییــ یعهــ هیداونــ .ی  مــفمیس لیزبیــیی
سعی رانیــ یعــالوهییــ یسبغفی یزــبقیاصاــع،ی عبســالتیسشــب کی
یهــمی دوی سعی رانــ ی روونــ ،ی دوی ن بیــلی تــبی وای رایزــبی سفــبای
ط احــبای وی پژوزشــگ اای تــبی طرفعــتی پیچفــ هی ویببویزــبقی
دلفــلی تــبی دویایــنی کیفــکی تبشــی .ی داشــببی تســزاییی ر ــکی
ی اوانــعیدادهیزــبیویچیــ یوتهــعییــردایسحبمــربتیاینیوواتــطی
سعی ــراایاهیزرشــ ی قیوایبنــبیتهــتیاوائــبینببیــجیپیچفــ هی

یهــ هیتســت.

پی نوشت 
12. Algorithm 
22.Responsive
32.Analysis
42.Dynamic Systems
52.Context
62.Contrast

ی7 رــبیدمــببیتیــ قیذیــلی یهــبییــ اقیسرضــرعی حقفــقی. الهایتــبیذرــ یامــتی
اوائــبیگشــببیویایــنی قســفمیتیــ قیالگــرقیتــکبویگ یبــبی رمــطینگبونــ گبای

ــبیسعیتبشــ . سقبل
82.  Interactive shadow
92. Elastic

ی10 رتــببی»ط احــبایچگرنــبی. ییــ اقیسطبلعــبتیییشــب یدویایــنیهسفیــبیتــبی
سعیان یشــی «،یی ایــبایالومــرایوتــرعیشــرد.

ی11 .Grasshop-(ــ ی ــب(Plug in)یگ اسیزبپ ــبیشــ هی رمــطیایزون یســ لیاوائ
رــبییــ یووقیی نبســبیدیگــ قیتــبی per(ینرشــببیشــ هیامــت.یاینیایزونــبی
ربویــ یسعیدزــ ی نــبایواییــری)Rhino(ینصــبیسعیگ ددیایــنیاســکبایوایتــبی
ــ ی ــمینرشــببیشــ هیسشــبز هین بی ــبی  مــف بتیخــردیوای رمــطیالگرویب  
رتروزــبیدوی  مــف بتیدویز ــبیس احــلیی نبســبی ویدویایــنیسحفــطیرلییب
حفــنی دوی سحفطیزــبی سعیتبشــ .یاینی اصــالحی وی یبیــلی غفیــ ی نریســعی
اتــ اقیی نبســبیگ ایفکــعیس  رــطیشــبایاتــ ایسعیشــرن یویداواقییبتافــتی
مــبهقی ســ لی وی گ ایفکــعی ایــزاوی نــ ای تــبی اطالعــبتی رــ دای تــ لی وی ودی
رــبیدوی رــبیسعی ــراایخ وتعییــکیالگرویبــمیوای زســبی .یتبیایــنیسعیــبی
سحفــطیی نبســبینریســعیط احــعیویاتــ ایشــ هیامــت،یدویسحفــطیســ لی
رــ دیوییــبیووودقییــکیالگرویبــمیوایاهیسرضرعــبتی  مــفمی مــبهقیسشــبز هی

رــ د.]16[ گ ایفکــعیانبخــببی شــ هیدویسحفــطی
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