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 «ایراىاسالهی در خوَْری  فلسفِ ترتیت  »ثییي ٍ ًقذ سِ رٍیکرد ترتیتی رایح تِ فضای هدازی تر اساضت

 دوتش ػلی سضب غبدلضادُ لوػشی

 ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ تشثیت هذسس

 چکیذُ

استفبدُ اص فضبی دس خَاهغ هؼبغش، غبحجٌظشاى تشثیتی ثب تَخِ ثِ هضایب ٍ ًىبت هثجت ًٍیض چبلص ّب ٍ خغشات ٍالؼی 

هی تَاى  ،هدبصی وَضیذُ اًذ تب هَاخِْ ای تشثیتی ثب ایي پذیذُ سا دًجبل ًوبیٌذ. ثب هشٍسی ثش دیذگبُ ّبی سایح دس ایي خػَظ

سٍیىشد سبلن - 2سٍیىشد پیطگیشاًِ )اص خغشات تشثیتی فضبی هدبصی( ، -1ًسجتب هتوبیض سا ضٌبسبیی ًوَد: تشثیتی سِ سٍیىشد 

ثِ ًظش هی سسذ دس ػیي حبل ثیي الجتِ سٍیىشد استمبی سَاد هدبصی هتشثیبى؛  -3فضبی هدبصی دس دستشس ٍ سبصی تشثیتی 

ػوَم غبحجٌظشاى تشثیتی تَافك ٍ اخوبػی ًسجت ثِ لضٍم استفبدُ اثضاسی اص فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت دس ًظبم ّبی تشثیتی 

ًیض  ٍ اص آسیجْبی فضبی هدبصی ٍخَد لضٍم اتخبر سٍیىشد پیطگیشاًِ ثبثشای ٍغَل ثِ اّذاف تشثیتی هغلَة هطبّذُ هی ضَد. 

الصم  ایي سٍیىشدّب ثِ ػٌَاى تذاثیشی اص ثبیذ دستشس ًسل خَاى  ، دس  سبیجشیفضبی  حتی االهىبى   سبلن سبصی  تالش ثشای

ٍ   سبیجشیؼِ سٍیىشد سَاد ثب تَس ػجَس وٌین ٍهشاحل اٍلیِ تشثیت )دٍساى وَدوی ٍ ًَخَاًی ( ٍهتٌبست ثب  هَلت  ٍلی

خْت وست ضبیستگی ّبی الصم تَسظ  تشثیتی ثِ سوت صهیٌِ سبصی ثب الْبم اص آهَصُ ّبی اسالهی ،ثبصسبصی هفَْهی آى 

ثشاسبس ًظبم هؼیبس اسالهی حشوت ًوبیین . دس  سبیجشیهتشثیبى ثشای دسن ٍاغالح پیَستِ هَلؼیت خَد ٍ دیگشاى دس فضبی 

سا ثِ هثبثِ سبحتی هتوبیض ٍ هْن ٍلی هغفَل اص  «دیي هذاساًِ  دس فضبی سبیجشی  ثشای حضَس فؼبل  ٍ  تشثیت»ًتیدِ ثبیستی 

 ثِ ضوبس آٍسین.دس دٍساى هؼبغش تشثیت اسالهی )ثِ هؼٌبی تشثیت ثش اسبس دیي( 

 ثشای حیبت عیجِ / تشثیت / / دیي ٍفضبی هدبصی ؛سٍیىشدّبتشثیتی هَاخِْ: )سبیجشی(فضبی هدبصی ٍاشگاى کلیذی:

 : چیستی ٍ چشایی / فلسفِ تشثیت :سٍیىشد اسالهی)سبیجشی(هدبصیفضبی  حضَس فؼبل  هتشثیبى دس 

 

 هقذهِ

ٍ یب فضبی -دسػشغِ ای ًَپذیذ هَسَم ثِ فضبی هدبصی -خػَغب ًسل خَاى  -خَاهغ هؼبغشاهشٍصُ حضَس ػوَم افشاد

تشدُ ضذُ ٍ آثبس آضىبسی ثش ّوِ اثؼبد فشدی ٍ اختوبػی صًذگی اًسبى دس دٍساى چٌبى گس  -سبیجشی  )ثٌب ثِ تؼجیش دسست تش(

 ًحَُ هی سسذ دیگش ثحث دس ثبسُ اغل ٍخَد فضبی هدبصی ٍ ػَاهل ٍ صهیٌِ ّبی پیذایص ٍ هؼبغش گزاضتِ است وِ ثِ ًظش 

گستشش ثسیبس سشیغ ایي ٍالؼیت دس دًیبی هؼبغش ًٍیض گفتگَ پیشاهَى ًمص ٍ خبیگبُ هْن آى، ًیبصهٌذ تحمیك خذیذ ٍ هغبلؼِ 

ػلوی اغیل ًیست. ثلىِ ثب تىیِ ثش ًتبیح ادثیبت پژٍّطی ًسجتب غٌی دس ایي حَصُ ، هی تَاًین اص ایٌگًَِ هجبحت غشفب ًظشی 

 چگًَگی هَاخِْ َّضوٌذاًِ ٍ خشدٍسصاًِ خَاهغ هؼبغش ثب فضبی هدبصی دس ثبسُش ثحث ًظی–وبسثشدی هْن تشی  هسبئلثسَی 

 حشوت وٌین. -ثِ هثبثِ ٍالؼیتی غیشلبثل اًىبس ٍ ثطذت تبثیشگزاس دس صًذگی ًسل ّبی آیٌذُ  -

لؼبت سضتِ ای ٍ ّوچٌبى هستلضم عشاحی ٍ اًدبم اًَاع هغب هجبحث ،ایٌگًَِ ثِ ٍػبلوبًِ  ثذیْی است پشداختي ضبیستِ    

ثیي سضتِ ای ثِ هٌظَس تفسیش ، تحلیل ٍ تجییي ٍ ًمذ ٍ اسصیبثی آثبس ٍ ًتبیح ٍ اثؼبد هتٌَع اختوبػی، سیبسی، التػبدی ٍ 

 اص هٌظشّبی گًَبگَى هی ثبضذ . ٍ سٍیىشدّبی هتٌَع ثِ آى، فشٌّگی ٍ تشثیتی ایي پذیذُ پیچیذُ
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هتفىشاى ، سیبستگزاساى ٍ وبسگضاساى تشثیتی خَاهغ هؼبغش دس پشداختي  تی ،اهب ثِ ًظش هی سسذ داًص پژٍّبى ػلَم تشثی   

هجبحث ًظشی سضتِ تخػػی خَد وبسثشدی دس ثبسُ فضبی هدبصی ، ػالٍُ ثش ایٌىِ ثغَس عجیؼی اص هٌظش تشثیت ٍ حثهجثِ ایي 

همتضیبت اختوبػی ٍ خبهؼِ ثَهی ٍ سبیش  ثب هالحظِ آسهبى ّب ٍ اسصش ّبی تشثیتی همجَل الصم است ثِ ایي هَضَع هی ًگشًذ، 

سا دس پبسخگَیی  خبهؼِ ثَهیٍ ًیض هسبئل ٍ چبلص ّبی تشثیتی فشاسٍی  ثِ چٌیي ثحثی ثپشداصًذ فشٌّگی هشثَط ثِ خبهؼِ خَد

 سسیذى ثِ پبسخی دس خَس ٍ الجتِ هی داًین وِ  .ثِ چگًَگی هَاخِْ تشثیتی خشدٍسصاًِ ثب فضبی هدبصی هذ ًظش لشاس دٌّذ

ضبیستِ دس ایي هَسد، اص سَی دیگش هستلضم ثشسسی هٌغمی ٍ هٌػفبًِ سٍیىشدّبی ًظشی سایح ٍ تدبسة ػولی خبهؼِ ثَهی ٍ 

ثٌظش هی سسذ ایي ثشسسی ٍ ًمذ ثبیذ ثغَس ػمالیی ٍ ّوِ خبًجِ ٍ اص ٍدیگش خَاهغ دس سٍیبسٍیی تشثیتی ثب فضبی هدبصی است 

 َل دس ثبسُ چیستی، چشایی ٍ چگًَگی تشثیت دس خبهؼِ هفشٍؼ ثبضذ.ثشاسبس هدوَػِ ای اص هالن ّبی همج خولِ

ًتیدِ تالش ػمالًی اًسبى دس همبم ثشسسی ٍ تحلیل ٍ تفسیش ، تجییي ٍ تدَیض چیستی، »اوٌَى اگش فلسفِ تشثیت سا     

ثبیذ  ثِ ًظش هی سسذ وِ  ؛  (1390غبدلضادُ «)چشایی ٍ چگًَگی فشآیٌذ تشثیت ثب تَخِ ثِ هدوَػِ ای اص هجبًی هذلل ثذاًین 

فلسفِ ٍسصی تشثیتی ایطبى دس همبم  ًتبیح  ًظشی اسصضوٌذ ػلى األغَل ًمطی هْن ٍ غیشلبثل اًىبس سا ثشای فیلسَفبى تشثیتی ٍ

اسصیبثی سٍیىشدّبی سایح تشثیتی ثِ فضبی هدبصی ٍ دس ًتیدِ دس تؼییي ٍ تشسین چگًَگی هَاخِْ تشثیتی خَاهغ هؼبغش ثب 

ثِ ػٌَاى  «یتفضبی هدبصی ٍ فلسفِ تشث»لبئل ضَین، )ٍ چِ ثسب تفغي ثِ ّویي ًىتِ ثبػث ضذُ تب هَضَع  فضبی هدبصی

 ؛ ّوبیص اًتخبة گشدد(ایي   هحَس ٍ ػٌَاى اغلی 

، ًمطی «ثِ هثبثِ آئیي الْی ّذایت خبهغ صًذگی اًسبى دس ّوِ اثؼبد ٍ ّشصهبى ٍ هىبى»ّن چٌیي اگش ثشای دیي ،      

چٌبًچِ دس تجییي فلسفِ تشثیت ثب سٍیىشد اسالهی  -ولیذی دس خْت دّی ٍ سبهبًذّی فشآیٌذ تشثیت دس ًظش ثگیشین هحَسی ٍ 

فلسفِ تشثیت دس خوَْسی »)خػَغب دس سٍایت همجَل ٍ هَسد تبییذ اص ایي فلسفِ تشثیتی دس خبهؼِ اسالهی ایشاى هؼبغش یؼٌی 

دس ّذایت ّوِ اًَاع ٍ اثؼبد خشیبى تشثیت لبئل « ًظبم هؼیبس اسالهی»ٍ « الماسالهی ایشاى ایي خبیگبُ خغیش سا ثشای دیي اس

الصم است  دس خَاهغ اسالهی هؼبغش دس ایي  :-ّستین ٍ تشثیت سىَالس )غیش هجتٌی ثش اسصش ّبی دیٌی سا ًفی هی وٌین 

خبهؼِ اسالهی هؼبغش  تىیِ ًوبیین. دس  خػَظ ، ثش فلسفِ تشثیت  ثب سٍیىشد اسالهی  ٍ ثَیژُ ثش هفبد فلسفِ تشثیتی  همجَل دس

ثب فضبی هدبصی سا ثب هالحظِ  اسالهی  هؼبغش خَاهغ ّش یه اص ثبیستی ثحث ٍ ثشسسی دس خػَظ ًحَُ هَاخِْ تشثیتی ًتیدِ 

س وِ اص ًظش سیبستگزاساى فشٌّگی  آى خبهؼِ هَسد تبییذ لشا اسالهی دًجبل وٌین هضبهیي هٌذسج دس  لبلجی اص فلسفِ تشثیت 

 گشفتِ ثبضذ.

خَاهغ هؼبغش  هَاخِْ تشثیتی  اهىبى ٍ هغلَثیتاغل  ثش اسبس آًچِ گزضت ایي همبلِ هی وَضذ تب ثب هفشٍؼ گشفتي     

اسالهی بهؼِ تشثیتی خ ثب فضبی هدبصی ثش اسبس ًگشش اسالهی ، گبهی همذهبتی سا دس همبم تجییي  فلسفی چگًَگی  هَاخِْ 

تىیِ ثش هفبد ًمذ سٍیىشدّبی تشثیتی سایح دس ایي صهیٌِ ثب  ثش داسد ٍ دس غذد است ثِ تجییي ٍثب فضبی هدبصی  ایشاى  هؼبغش

     . ثپشداصد«  دس خوَْسی اسالهی ایشاىفلسفِ تشثیت »

ثشای هَاخِْ  دس دًیبی هؼبغش  اهب ثب هشاخؼِ ٍ هشٍس پیطیٌِ اًَاع دیذگبُ ّب ٍ سٍیىشد ّبی ًظشی یب تدبسثی وِ تب وٌَى    

عَس ِ تشثیتی ثب فضبی هدبصی ٍ هسبئل ٍ چبلص ّبی آى هغشح ضذُ یب دس ػول آصهَدُ ضذُ اًذ، ثِ ًظش هی سسذ هی تَاًین ث

 .ولی آًْب سا دس سِ سٍیىشد ًسجتب هتوبیض لشاس دّین
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اخاللی وِ حضَس دس ، وِ ثب تَخِ ثِ خغشات ٍ آسیت ّبی فشاٍاى فشٌّگی ٍ رٍیکرد پیشگیراًِ ٍ پرّیسگاراًِ -الف 

ایدبد هَاًغ ٍ هحذٍدیت ّبی ٍضؼی  ثش آى است وِ ثب ،ثذًجبل داسد  (فضبی هدبصی ثشای وبسثشاى )خػَغب وَدوبى ٍ ًَخَاًبى

احتوبل حتی االهىبى ، ثش اسبس هالحظبت اخاللی ٍ تشثیتی، ٍ لبًًَی ًظیش فیلتشیٌگ ٍ ٍضغ لَاًیي ٍ همشسات حمَلی

 .وبسثشاى هحذٍد وٌذػوَم ی ثِ فضبی هدبصی سا ثشا ٍ ثذٍى ضشط دستشسی آصاد

ثْشُ هٌذی    ، وِ ثب هالحظِ هضایبی هتؼذد استفبدُ اص فضبی هدبصی ٍ لضٍم  رٍیکرد سالن سازی فضای هدازی -ب

 ی اخاللیًبٌّدبسی ّب آسیت ّب ٍاص)سبلن   اص ایي اهىبى، دس غذد عشاحی ٍ سبهبًذّی هحیظ ّبی ػوَم افشاد خبهؼِ هٌبست

 حوبیت ّوِ خبًجِ ًیض  داسای هحتَای اخاللی ٍ هفیذ دس فضبی هدبصی ٍ ٍ ضجىِ ّبی اختوبػیسبهبًِ ّبتٌظین   ٍ  ٍ تشثیتی(

 ایي گًَِ فضبّبی هدبصی است.تطَیك ٍ تشٍیح ػوَم وبسثشاى ًسجت ثِ استفبدُ اصتبسیس آًْب ٍ اص  اختوبػی 

غالحیت ّبی  لجلی ثش ضٌبسبیی ٍ استمبی هدوَػِ، وِ ثدبی دٍ سٍیىشد هترتیاى هدازیرٍیکرد ارتقای سَاد  -ج

فضبی هدبصی تبویذ هی وٌذ ٍ ًظیش ثحث استجبط ثب  ایطبى دس  ٍ َّضوٌذاًِ  هٌبست حضَس ثشای  هتشثیبى الصم دس ٍخَد  پبیِ

ثب ػٌَاى ) بیستگی ّبی فشدی هٌبستسا غشفب دس ایدبد ٍ تمَیت ایي گًَِ ض اغلی دیگش اًَاع سسبًِ دس دًیبی هؼبغش ، ساُ حل

دس  وبسثشاى  حضَس خشدٍسصاًِ ثب ػٌَاى سَاد هدبصی ثِ هٌظَس )ٍیب (  سسبًِ اص اًَاعَّضوٌذاًِ  استفبدُ خْت  سَاد سسبًِ ای

 پیگیشی هی وٌذ. فضبی هدبصی(

الذاهبت تشثیتی خبغی سا دس ثذیْی است ّش وذام اص ایي سٍیىشدّبی سِ گبًِ ثش هجبًی هطخػی استَاسًذ ٍ تذاثیش ٍ 

 هَاخِْ ثب فضبی هدبصی تَغیِ هی ًوبیٌذ ٍ ػلى األغَل ثب هضایب ٍ هحذٍدیتْبیی ًیض هَاخِ ّستٌذ.

اوٌَى ثشاسبس آًچِ گزضت دس ساستبی تشسین چگًَگی هَاخِْ تشثیتی خَاهغ اسالهی هؼبغش ثب فضبی هدبصی، پشسص 

 :اغلی ایي همبلِ سا هی تَاى چٌیي ثیبى ًوَد

دس  ، چِ ساّجشد تشثیتی هٌبسجی سا هی تَاىدس دٍساى هؼبغش  ثب فشؼ لضٍم تىیِ فشآیٌذ تشثیت ثش آهَصُ ّبی دیٌی اسالم» 

 «ثشاسبس ًگشش اسالهی ثب فضبی هدبصی داضت؟  خبهؼِ اسالهی ایشاى 

 دٍ پشسص فشػی  دس ساستبی پبسخگَیی ثِ ایي پشسص  هْن ػجبستٌذ اص: 

 سٍیىشد  سبلن سبصی فضبی هدبصی ٍ ، سٍیىشد پیطگیشاًِ)سٍیىشد  سٍیىشدّبی تشثیتی سِ گبًِ سایح دس ایي خػَظ -1  

ثب  -2ٍ ؟داسای چِ ًمبط لَت ٍ ضؼفی ّستٌذ ایشاى  اسالهی دس خوَْسی  ( ثب تَخِ ثِ هفبد فلسفِ تشثیتهدبصیاستمبی سَاد 

چِ ساّجشد خبهؼی سا خْت هَاخِْ تشثیتی خشدٍسصاًِ ثب هسبئل ٍ چبلص تَخِ ثِ ًمبط لَت ٍ ضؼف ایي سٍیىشدّب هی تَاى 

خبهؼِ اسالهی ثِ سیبستگزاساى ٍ وبسگضاساى تشثیتی  دس خوَْسی اسالهی ایشاىّبی فضبی هدبصی، ثشاسبس هفبد فلسفِ تشثیت 

 «پیطٌْبد ًوَد؟ ایشاى،

ْت ووه ثِ حل ٍ فػل )ٍ حتی پیطگیشی اص ثِ ًظش هی سسذ پبسخگَیی هذلل ثِ ایي پشسص هْن ، گبهی اسبسی دس خ

اسالهی  بهؼِثشٍص ٍ تطذیذ( هسبئل ٍ چبلص ّبی تشثیتی فشاٍاًی است وِ غبحجٌظشاى، سیبستگزاساى ٍ وبسگضاساى تشثیتی خ

 ّن ایٌه ثِ لحبػ حضَس گستشدُ ػوَم هتشثیبى دس فضبی هدبصی ثب آًْب سٍثشٍ ّستٌذ ٍ عجیؼتب خَاستبس ضٌبسبیی ایشاى هؼبغش

ساّجشدّب ٍ تؼییي ساّىبسّبیی هٌبست دس همبم هَاخِْ ثب ایي چبلص ّب ٍ هسبئل هی ثبضٌذ وِ دس چْبسچَة ًظبم اسصش ّبی 

 لشاس گیشد. ایشاى  ی خبهؼِ اسالهی هؼبغشاسالهی ٍ همتضیبت فشٌّگی ٍ اختوبػ
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 پصٍّصرٍش 

گبًِ سایح دس خػَظ هَاخِْ ثب فضبی هدبصی دس ایي همبلِ ًخست ثِ تَغیف ٍ تحلیل هختػش سٍیىشدّبی تشثیتی سِ 

هی پشداصین ٍ سپس هجبًی ّشیه اص سٍیىشدّب سا ثب تَخِ ثِ ًگشش اًسبى ضٌبختی ٍ تلمی همجَل اص هفَْم تشثیت ٍ تػَیش 

 (1392)ثبلشی هفشٍؼ اص فضبی هدبصی، ضٌبسبیی وشدُ ٍ ثذیي تشتیت ّش سٍیىشد سا ثب ضیَُ تحلیل پس سًٍذُ استٌتبخی

ٍ داللت ّبی آى ، ثِ ًمذ ٍ اسصیبثی سِ سٍیىشد دس خوَْسی اسالهی ایشاى هی ًوبیین .آًگبُ ثب هالحظِ هفبد فلسفِ تشثیت  تجییي

پبدضذُ ٍ هجبًی آًْب پشداختِ ٍ ًمبط لَت ٍ ضؼف ّش یه اص آًْب سا ثِ لحبػ ًحَُ هَاخِْ تشثیتی ثب فضبی هدبصی ٍ آسیت ّب ٍ 

. دس ًْبیت ثِ ًظش هی سسذ ثب تحلیل تغجیمی سِ سٍیىشد ٍ ًمبط لَت ٍ ضؼف آًْب ، ساّجشد فشغت ّبی آى ، ضٌبسبیی هی وٌین

 تشثیتی هٌبست ثشای هَاخِْ ثب فضبی هدبصی ثش اسبس فلسفِ تشثیت ثب سٍیىشد اسالهی لبثل استٌتبج خَاّذ ثَد.

بیح پژٍّص سا دس دس سِ ثخص اغلی ثب تَخِ ثِ هجبحث ًسجتب هجسَط ایي همذهِ ، اوٌَى هی تَاًین اّن یبفتِ ّب ٍ ًت

 :همبلِ ثِ تشتیت ریل ثیبى ًوبیین

 تَغیف ٍ تجییي سٍیىشدّبی تشثیتی سایح ثِ فضبی هدبصی -ثخص اٍل 

 دس خوَْسی اسالهی ایشاى تَخِ ثِ هفبد فلسفِ تشثیت ثب  ی سایحًمذ ٍ اسصیبثی سٍیىشدّب -ثخص دٍم 

 هٌبست ثشای هَاخِْ ثب فضبی هدبصی خوغ ثٌذی ٍ استٌتبج ساّجشد تشثیتی -ثخص سَم 

 

 تَصیف ٍ تثییي رٍیکردّای ترتیتی رایح تِ فضای هدازی -تخص اٍل 

همػَد اص سٍیىشدّبی تشثیتی سایح دس هَاخِْ ثب فضبی هدبصی، خْت گیشی ّبی والًی است وِ دس سٍیبسٍیی ثب ٍالؼیت 

ظشفیت ّبی ایي پذیذُ ًَ پذیذ ثش اسبس هالحظبتی خبظ ٍ فضبی هدبصی ٍ چگًَگی هذیشیت ٍ سبهبًذّی استفبدُ وبسثشاى اص 

ثب تَخِ ثِ دالیل ٍ هػلحت اًذیطی ّبیی اتخبر ضذُ اًذ وِ هی تَاى اص هٌظش ایي پژٍّص آًْب سا ) ٍلَ ثب اًذوی تسبهح( ثِ 

ًظشی اص سَی  ػٌَاى سٍیىشد ّبی تشثیتی ثِ فضبی هدبصی ثِ حسبة آٍسد. الجتِ ایي سٍیىشدّب ثؼضب ثِ ػٌَاى ایذُ ای

غبحجٌظشاى ٍهػلحبى اختوبػی دس سٍیبسٍیی ثب پذیذُ فضبی هدبصی هغشح ضذُ اًذ ٍ ثؼضب دس لبلت سیبست ّب ٍ تذاثیشی اص 

سَی سیبستگزاساى اختوبػی ٍ فشٌّگی خَاهغ هؼبغش دس هَاخِْ ثب فضبی هدبصی ٍ دس خْت سبهبًذّی ًحَُ استفبدُ وبسثشاى 

ُ اًذ ٍلی ثب هالحظِ تَخیْبت تػوین گیشًذگبى ٍ ثب استذالل ّبی عشفذاساى چٌیي تػویوبتی دس اص اهىبًبت ایي فضب اتخبر ضذ

ایي خػَظ . هی تَاى خٌجِ تشثیتی سا دس آًْب ثشخستِ داًست. ثْش حبل دس ایي تحمیك ثب تَخِ ثِ تحلیلی وِ اص پیطیٌِ 

بیض ثِ فضبی هدبصی لبثل ضٌبسبیی هی ثبضٌذ وِ هجبحث دس ایي خػَظ ثِ ػول آهذُ است ، سِ سٍیىشد تشثیتی ًسجتب هتو

ریال ثِ تَغیف ٍ تجییي اخوبلی ّش یه اص آًْب هی پشداصین. الجتِ دس تجییي ّش سٍیىشد چٌبًچِ دس همذهِ هتزوش ضذین ثب ضیَُ 

ثِ فضبی  تحلیل پس سًٍذُ دس فلسفِ تشثیت غشفب سؼی هی وٌین هجٌبی اًسبى ضٌبختی، ًگشش تشثیتی ٍ هفشٍضبت آى سٍیىشد

 هدبصی سا استٌجبط ًوبیین.

 رٍیکرد پیشگیراًِ تِ فضای هدازی -۱-۱
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ایي سٍیىشد ثب هالحظِ خغشات ٍ آسیت ّبی ٍالؼی استفبدُ غیش اخاللی ٍ ًبثٌْدبس اص ظشفیت ّبی چٌبًچِ ثیبى وشدین  

بى وَدن ٍ ًَخَاى ٍ خَاى ٍ ثب فضبی هدبصی ٍ تَخِ ثِ ػَالت ٍ آثبس سَء وبسثشد اهىبًبت فضبی هدبصی خػَغب ثشای هخبعج

هفشٍؼ داًستي ػذم اهىبى اغالح هحتَا ٍ سبختبس فضبی هدبصی ثشایي ایذُ تبویذ هی وٌذ وِ ثبیستی حتی االهىبى 

سا فشاسٍی  (هحذٍدیت ّبیی ٍضؼی ٍ ویفشی )ًظیش سبًسَس ، فیلتشیٌگ ٍ ٍضغ ضَاثظ لبًًَی ٍ ویفشّبی حمَلی ثشای هتخلفبى

 .لیذ ٍ ضشط وبسثشاى اص فضبی هدبصی لشاس داد استفبدُ آصاد ٍ ثی

 تثییي 

داًست ٍ ثشاسبس ایي هجٌب، « تأثیشپزیشی آدهی اص ضشایظ هحیغی»لحبػ اًسبى ضٌبختی هی تَاى هجٌبی ایي سٍیىشد سا ِ ث

، ثىبس آیذ . اهب اغل اغالح ضشایظ هحیغی ٍ ثیشًٍی هَثش ثش ٍخَد اًسبى هی تَاًذ دس استذالل ٍ پطتیجبًی ًظشی اص ایي سٍیىشد

تذثیش »ثش اسبس ایي هجٌب ٍاغل تشثیتی دس تحلیلی ثٌیبدی تش تػَس همجَل اص چیستی تشثیت دس ایي سٍیىشد، غشفب ػجبستست اص 

ٍ ثذیْی است وِ « ٍ اغالح ضشایظ هحیغی ٍ ثیشًٍی صًذگی اًسبى ٍ سفغ ٍدفغ هَاًغ ٍ آسیت ّبی هخل سضذ هٌبست هتشثیبى

اخشای ایٌگًَِ تذاثیش ٍ الذاهبت اغالحی ثبیذ تَسظ هشثیبى ٍ دیگش هسئَالى هذیشیت ٍ سّجشی خَاهغ ػلى االغَل عشاحی ٍ 

غَست پزیشد .ّذف ولی ایي سٍیىشد آى است وِ ثب ًگبّی پشّیضگبساًِ ٍ اختٌبة هحَس ٍ لشًغیٌِ ای ثِ تشثیت ، اسبسب هتشثیبى 

یشًذ، الجتِ هؼلَم است وِ دس ایي سٍیىشد فضبی هدبصی ثِ ػٌَاى دس هؼشؼ آسیت ّبی اخاللی ٍ تشثیتی فضبی هدبصی لشاس ًگ

 هحیغی اسبسب آسیت صا ٍ هطىل آفشیي تلمی هی ضَد وِ ثبیذ دس خشیبى تشثیت اص ٍسٍد دس آى دٍسی ًوَد .

 رٍیکرد پردازش فضای هدازی سالن -۱-2

دس ایي سٍیىشد ثب ٍخَد تَخِ ثِ خغشات ٍ آسیت ّبی استفبدُ ًبهٌبست اص فضبی هدبصی، ثش لضٍم ثْشُ هٌذی اص فشغت ّب 

ٍ هضایبی ایي پذیذُ خذیذ استجبعی دس دًیبی هؼبغش تبویذ هی ضَد ٍلزا ثِ خبی تَغیِ ثِ پشّیض هغلك اص فضبی هدبصی ، 

شاى ثش استفبدُ اص ایي سبهبًِ ّبی سلیت وِ داسای ووتشیي ضبئجِ دس سَء عشاحی هحیظ ٍ فضبی هدبصی سبلن ٍ تطَیك وبسث

هَسد تَخِ ٍالغ هی ضَد . تالش ثشای تبسیس سبیت ّبی اعالع سسبًی ٍ تشٍیدی ، استفبدُ اخاللی ٍ تشثیتی وبسثشاى ّستٌذ 

عشاحی ضجىِ ّبی ًٍیض   دس وطَس هب  دس حَصُ هؼبسف ٍ اسصش ّبی دیٌی ٍ اخاللی اص سَی هَسسبت ٍ ًْبدّبی دیٌی

 التضام ثِ  َاى دس ساستبیسا هی تدس سبل ّبی اخیش  اختوبػی ثب هحتَای ػلوی ٍ فشٌّگی ٍ آهَصضی ٍ الذاهبتی اص ایي لجیل 

 ایي سٍیىشد داًست.

 تثییي 

آى ثب سٍیىشد پیطیي دس  ظبّشی دس تجییي ایي سٍیىشد ثبیذ خبعش ًطبى ًوبیین وِ ػلیشغن تفبٍت ٍ حتی تمبثل آضىبس   

ّبی هجٌبیی ًسجتب هطتشوی ثشخَسداس هَاخِْ ثب فضبی هدبصی، ایي دٍ سٍیىشد ثِ لحبػ اًسبى ضٌبختی ٍ ًگشش تشثیتی اص خٌجِ

ّستٌذ. صیشا دس ایي سٍیىشد ّوچٌبى آدهی ثِ ػٌَاى هَخَدی وبهال تبثیش پزیش اص هحیظ صًذگی ثِ ضوبس هی آیذ ٍ دس ًتیدِ 

اغالح ضشایظ هحیغی ٍ ثْجَد فضبی ثیشًٍی هَثش ثش ٍخَد ٍ ضخػیت » ثِ اغل تشثیتی  ػوذتب  دس همبم تشثیت ًیض ایي دیذگبُ

 هلتضم هی ثبضذ. « آدهی

ثٌب ثشایي دس تحلیل ثٌیبدی ایي سٍیىشد اص هٌظش چیستی ٍ چشایی تشثیت ًیض ثیي ایي دٍ سٍیىشد ظبّشا هتمبثل، تفبٍت    

دفغ هَاًغ ثِ خبی سفغ ٍ هتشثیبى  ِ دس تجییي تشثیت، ایي دیذگبُ ثش ایدبد همتضیبت هٌبست ثشای سضذچٌذاًی ٍخَد ًذاسد. الجت

 .تشثیت تبویذ هی وٌذ
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الجتِ چٌبًچِ هتزوش ضذین ایي سٍیىشد تلمی هتفبٍتی اص فضبی هدبصی داسد ٍ حذالل دس هَسد ول فضبی هدبصی لبئل ثِ 

ت ثلىِ اغل فضبی هدبصی سا داسای فشغت ٍ ظشفیت تشثیتی ثسیبس هٌبست هی داًذ سٍیىشد پشّیض اًگبساًِ ٍ اختٌبة هحَس ًیس

 .ٍ تالش دست اًذسوبساى فضبی هدبصی دس خَاهغ ثشای فؼلیت یبفتي ّش چِ ثیطتش ایي اهىبًبت ثبلمَُ سا هغبلجِ هی ًوبیذ

 

 هدازیتر ارتقای سَاد تا تاکیذ رٍیکرد آهادُ سازی کارتراى ترای ٍرٍد هعقَل تِ فضای هدازی  -۱-3

 هترتیاى(

دس ایي سٍیىشد وبهال هتوبیض ثِ ًحَُ هَاخِْ ثب فضبی هدبصی، ثدبی توشوض ثش ضشایظ فضبی هدبصی ثِ ػٌَاى هحیغی 

 یفضب هخبعجبى ٍ ضَد یه ذیتبو وبسثشاى ثش ایدبد آهبدگی ّبی الصم دس ٍخَد خَد ، ثیشًٍی وِ وبسثشاى اص آى تبثیش هی پزیشًذ

دس هیبى گضیٌِ ّبی هختلف ٍ تَاًوٌذ دس همبٍهت ٍ  اًتخبة لذست یداسا ٍ ستِیضب یافشاد ػٌَاى ثِػلی االغَل  سا  یهدبص

ایستبدگی دس ثشاثش اهَس ًبضبیست هحیغی هالحظِ هی وٌذ ٍ ثش آى است وِ ثبیذ ثدبی پشّیض اص ضشایظ ًبهٌبست ٍ ثب تالش 

ٍ استمبی ضبیستگی ّبی هَسد ًیبص ایطبى ثشای ٍسٍد َّضوٌذاًِ ٍ خشدٍسصاًِ  خْت اغالح فضبی هدبصی، ثش تَاًوٌذ سبصی افشاد

هَضَػی وِ پیص اص ایي ًیض ثشای هَاخِْ َّضوٌذاًِ ٍ خشدٍسصاًِ هخبعجبى دس دًیبی هؼبغش ثب  .دس فضبی هدبصی ثىَضین

 اد سسبًِ ای هَسد تبویذ لشاس گشفتِ است.اًَاع سسبًِ ّبی تػَیشی هذسى )ًظیش سیٌوب، تلَیضیَى ٍ هبَّاسُ( ثب ػٌَاى استمبی سَ

 

 تثییي

ایي سٍیىشد ثِ لحبػ اًسبى ضٌبختی ، آدهی سا هَخَدی همبٍم دس ثشاثش ضشایظ )هسبػذ یب ًبهسبػذ( ثیشًٍی ٍ هحیغی هی 

ضشایظ هحیغی داًذ وِ ًِ تٌْب هی تَاًذ دس لجبل فطبسّب ٍ تبثیشات هحیغی همبٍهت وشدُ ٍ تبثیش ًپزیشد، ثلىِ هی تَاًذ ثش 

ثبیذ دس تشثیت آدهی ثشاحسبس هسئَلیت ضخػی ٍ فشدی خَد  ، هسلظ ضذُ ٍ آى سا تغییش دّذ. ثٌبثش ایي ثب تَخِ ثِ ایي اهىبى

اٍ توشوض ًوبیین ٍ خَاستبس همبٍهت اٍ دس لجبل ضشایظ ًب هسبػذ هحیغی ضَین. چٌیي ًگشضی اسبسب هفَْم تشثیت سا ثدبی 

ذ آدهی اص سَی هشثیبى، دس ًمص آفشیٌی خَد هتشثی ٍ حضَس فؼبل اٍ دس هَاخِْ ثب ضشایظ فشاّن وشدى هحیظ هسبػذ سض

خستدَ هی وٌذ.دس ایي سٍیىشد تشثیت حمیمی دس گشٍ آى است وِ هتشثیبى ثتَاًٌذ ثب اختیبس ٍ اًتخبة آگبّبًِ خَد ساُ ٍسسن 

یشًٍی ( ثشگضیٌٌذ. الجتِ دس ایي سٍیىشد ثشخالف هٌبست صًذگی سا خْت ضىل دادى ثِ َّیت خَیص )ػلیشغن ضشایظ ًبهسبػذ ث

دٍ سٍیىشد پیص، ٍالؼیت ّبی هثجت ٍ هٌفی فضبی هدبصی ثغَس تَاهبى دیذُ هی ضَد ٍ اص تَخِ غشف ثِ خغشات ٍ آسیجْبی 

 فضبی هدبصی ٍ یب توشوض ثش هضایب ٍ فشغت ّبی آى اختٌبة هی ضَد .

 

 در خوَْری اسالهی ایراىِ ترتیت ساض فلسفتررسی ٍ ًقذ سِ رٍیکرد ترا -تخص دٍم 

دس ایي ثخص پس اص تَغیف ٍ تجییي سِ سٍیىشد تشثیتی سایح ثِ فضبی هدبصی ٍ ًحَُ ثْشُ هٌذی اص آى دس خَاهغ هؼبغش 

ایي سٍیىشدّب سا ثغَس هٌػفبًِ هَسد ًمذ ٍ اسصیبثی لشاس  ایشاى ، اسالهی دس خوَْسی هی وَضین ثب تَخِ ثِ هفبد فلسفِ تشثیت

ّش یه اص ایي سٍیىشدّب سا ثِ اخوبل ضٌبسبیی وٌین. دس ایي اسصیبثی ٍ ثشسسی اخوبلی، اّن  ّبی  ٍ ًىبت هثجت ٍ وبستیدّین 

 ػجبستٌذ اص: ،  دس خوَْسی اسالهی ایشاى هالن ّبی ًمذ هب ثشاسبس هفبد فلسفِ تشثیت 
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تبثغ هحیظ ًیست ٍ هی تَاًذ ٍ ثلىِ آدهی دس ًگبُ اسالهی ّشچٌذفی الدولِ هتبثش اص ضشایظ هحیغی است اهب غشفب  -1

 ثبیذ ثب تىیِ ثش اسادُ خَد دس همبثل ضشایظ هحیغی ًبهسبػذ همبٍهت ًوبیذ. 

اغالح ضشایظ هحیغی دس هشاحل آغبصیي تشثیت ، اهشی ضشٍسی است ٍ حتی االهىبى ثبیذ ًسجت ثِ آى ثخػَظ ثشای  -2

 هتشثیبى وَدن ًٍَخَاى اّتوبم ٍسصیذ.

سفغ هَاًغ هحیغی ٍ ایدبد همتضیبت ثیشًٍی سضذ هٌحػش ًیست ٍ ثبیذ ثخص هْوی اص ایي  تشثیت اسالهی تٌْب ثِ -3

 .فشآیٌذ ثِ ٍاوٌص فؼبل هتشثیبى ثِ صهیٌِ سبصی هشثیبى اختػبظ یبثذ تب ایي فشآیٌذ خٌجِ تؼبهلی یبثذ

غی ثِ سَی الٌبع فشدی ثب تَخِ ثِ سًٍذ هشاحل سضذ آدهی، ثبیذ تذاثیش تشثیتی هشثیبى اص اغالح ضشایظ ٍ وٌتشل هحی -4

ٍ آهبدُ سبصی هتشثیبى ثشای اهىبى همبٍهت دس ثشاثش ضشایظ ًبهسبػذ هحیغی ٍ یب تَاًبیی هْبخشت اص هحیظ ًبهغلَة ٍ دس 

 .ظ ّذایت ضَدًْبیت تَاًبیی ایدبد تغییشات هغلَة دس هحی

ػٌَاى گبم ضشٍسی ثشای هشاحل تشثیت اسالهی اص ایدبد هحذٍدیت هحیغی ٍ اغالح ضشایظ ثیشًٍی ثشای هتشثیبى ثِ  -5

حشوت ضبیستِ ثِ سَی اّذاف )ػلیشغن هَاًغ  اٍلیِ سضذ ػجَس هی وٌذ ٍ ثِ سَی هػَى سبصی ٍ تَاًوٌذسبصی ایطبى خْت

 ثذ.هحیغی دس هشاحل ثؼذی سضذ تؼبلی هی یب

ضَد اهب ًْبیتب ٍ تشثیت اسالهی ّش چٌذ اص هشحلِ تبثیش دیگشاى ثِ هثبثِ هشثی ثشفشد هتشثی)دیگشسبصی( ضشٍع هی  -6

 .یژُ پس اص هشاحل ثلَؽ هٌدش ضَدثَ، الخشم ثبیذ ثِ هشحلِ تبثیش فشد ثشسٍی خَد )خَدسبصی( 

دس تشثیت اسالهی حضَس هتشثیبى دس فضبی هدبصی ٍ استفبدُ َّضوٌذاًِ هشثیبى اص ظشفیت تشثیتی آى، ّشگض ًجبیذ  -7

 میمی ضَد.خبیگضیي تؼبهل تشثیتی سٍ دس سٍی هشثی ٍ هتشثی دس فضبی ح

اوٌَى ثب تَخِ ثِ هدوَػِ ایي هالن ّب ٍ ثب ػٌبیت ثِ تجییي اخوبلی پیطیي دس خػَظ ّش یه اص سٍیىشدّبی سِ گبًِ ،   

 .ًمذ خَد ًسجت ثِ ّش سٍیىشد سا ثِ اخوبل ثیبى هی ًوبیین

 

 رٍیکرد پیشگیراًِ تِ فضای هدازی ًقذ -2-۱

 ًکات هثثت -الف

o بصی ٍ ػَالت فشدی ٍ اختوبػی آىفضبی هد تَخِ ٍالغ ثیٌبًِ ثِ آسیت ّبی 

o اص آسیت ّبی  )خػَغب دس دٍساى وَدوی ٍ ًَخَاًی(افشاد تَخِ ثِ ٍالؼیت غیشلبثل اًىبس تبثیش پزیشی ثسیبسی اص

 فضبی هدبصی

o پیطگیشی لجل اص دسهبى(یغی پیص اص ثشٍص هطىالت تشثیتیتَخِ ثِ اغل اغالح ٍ ثْجَد ضشایظ هح( 

o حل آغبصیي سضذ اخاللی دس دٍسُ وَدوی ٍ ًَخَاًیتٌبست ثب خػَغیبت هشا 

 ًکات ضعف -ب

o هخبعجبى اص آًْب ولی  ًذیذى ًىبت هثجت ٍ هضایبی فضبی هدبصی ٍ دس ًتیدِ هحشٍم سبختي 
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o ضشایظ ًبهٌبست ون تَخْی ثِ اهىبى ٍلَػی همبٍهت افشاد )خػَغب دس سٌیي ثؼذ اص ثلَؽ( دس همبثل 

o هحذٍدسبصی ثدبی هػَى سبصی(همبثلِ ثب ضشایظ هحیغی ًبهسبػذٍ اسادُ فشد دس  آدهی  ثی تَخْی ثِ ٍخِ ػبهلیت( 

o ثب  فضبی هدبصی )ّوشاُآسیت ّبی  ثشای هَاخِْ ثب سایح  تذاثیش پیص گیشاًِ  ػوَم  ٍالغ ثیٌبًِ ٍ ًتیدِ ثخص ًجَدى

 (ٍدس ًتیدِ ػمت هبًذى ایي سٍیىشد اص لبفلِ صهبى   في آٍسی ّبی خذیذ سضذ 

 

 ذ رٍیکرد پردازش فضای هدازی سالنًق -2-2

 ًقاط هثثت -الف

o س فشآیٌذ تشثیت دس دًیبی هؼبغشتَخِ ثِ فشغت ّب ٍ هضایبی لبثل تَخِ فضبی هدبصی د 

o ُثدبی سٍیىشد سلجی()فضبی هدبصی  ثشخَسد فؼبل ٍ تالش ثشای هَاخِْ هَثش ٍ سبصًذُ ثب پذیذ 

o  اًسبى( ثشای سضذ هتشثیبى )ًگبُ هثجت ثِتبویذ ثش هَلفِ صهیٌِ سبصی ٍ ایدبد همتضیبت هٌبست 

o  هحیغی پیص اص ثشٍص هطىالت تشثیتیتَخِ ثِ اغل اغالح ٍ ثْجَد ضشایظ 

 ًکات کاستی -ب

o ( ی گستشدُ فضبی ّبًَػی تغبفل اص آسیتوِ ثِ  ًذاضتي تذثیشی وبسآهذ ثشای هَاخِْ ثب آسیجْبی فضبی هدبصی

 (هدبصی هٌدش هی ضَد

o  ٍیب ػذم استفبدُ اص ضشایظ استفبدُ اص ضشایظ هحیغی هسبػذ ٍ اًتخبة ٍ اسادُ فشد دسون تَخْی ثِ ٍخِ ػبهلیت

 ًبهٌبست 

o خَش ثیٌی ثیص اص حذ ًسجت ثِ وبسآهذی تذاثیش ثْسبصی ٍ سبلن سبصی فضبی هدبصی 

 

 هدازیًقذ رٍیکرد ارتقای سَاد  -2-3

 ًکات هثثت -الف

o  فشآیٌذ تشثیت دس دًیبی هؼبغش دستَخِ ثِ فشغت ّب ٍ هضایبی لبثل تَخِ فضبی هدبصی 

o  سلجی( ثدبی سٍیىشد)ثشخَسدفؼبل ٍ تالش ثشای هَاخِْ ٍالغ ثیٌبًِ ثب پذیذُ فضبی هدبصی 

o ًبهٌبست تَخِ ثِ اهىبى ٍلَػی همبٍهت افشاد )خػَغب دس سٌیي ثؼذ اص ثلَؽ( دس همبثل ضشایظ 

o  ًبهسبػذتَخِ هٌبست ثِ ٍخِ ػبهلیت ٍ اسادُ فشد دس همبثلِ ثب ضشایظ هحیغی 

 ًکات کاستی -ب

o ِآغبصیي  آسیت ّبی فضبی هدبصی ٍ ػَالت فشدی ٍ اختوبػی آى خػَغب دس هشاحل لضٍم هَاخِْ ثب ثی تَخْی ث

 )سٌیي وَدوی ٍ ًَخَاًی(سضذ
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o هحیظ ّب ٍ ضشایظ ًبهٌبست  ٍ   ون تَخْی ثِ ٍالؼیت غیشلبثل اًىبس تبثیش پزیشی ثسیبسی اص افشاد )حتی ثضسگسبل( اص

 )لجل اصوست حذ ًػبثی  اص  سَاد هدبصی(آسیت ّبی فضبی هدبصیتبثیش پزیشی گستشدُ وَدوبى ًٍَخَاًبى اص 

o تشثیت دس فشآیٌذ ٍ اختوبػی تشثیت ٍ ػذم تَخِ ثِ تذاثیش ٍ الذاهبت سبختبسیخشیبى  فشدگشایبًِ ثِ  غشفب ًگشش 

 

 هٌاسة ترای هَاخِْ ترتیتی تا فضای هدازی :در خستدَی راّثرد  -تخص سَم 

هالحظِ هی ضَد ثِ ًظش هی سسذ دس همبم ثشسسی ولی هَضَع ٍ  یبدضذُ ، چٌبًچِ ثب تبهل دس ًمذّبی ٍاسد ثِ سِ سٍیىشد

سین ٍ ًجبیذ ًىبت هثجت ٍ یب ًَالع ّش سٍیىشد ثِ فضبی هدبصی سا اص ًظش دٍس دا تشثیتی،هَاخِْ خشدٍسصاًِ ثب ایي سِ سٍیىشد 

تٌْب ثب هالحظِ ًىبت لَت ٍیب ضؼف ٍوبستی یه سٍیىشد ، ثگًَِ ای ػدَالًِ  دس همبم تػوین گیشی والى ٍ ساّجشدی، یىی اص 

 ضمَق ٍ گضیٌِ ّب ی عشف  ایي ثحث هْن سا اثجبتب پزیشفتِ ٍ یب  سلجب ثذٍى هغبلؼِ خَاًت ثحث ، سد وٌین.

ة ساّجشد هٌبست ثشای هَاخِْ تشثیتی ثب فضبی هدبصی ثشاسبس هجبًی ٍ ثِ ًظش هی سسذ دس گبم ًْبیی خْت اًتخبثلىِ  

، ّیچیه اص سِ سٍیىشد هَسد ثحث سا ًوی تَاى ثغَس ولی ثِ  ایشاى  اسالهیدس خوَْسی  اسصش ّبی هجتٌی ثش فلسفِ تشثیت 

یجی اص ایي سِ سٍیىشد )الجتِ ثغَس وٌبس گزاضت ٍ ثب غشفب ثِ یىی اص آًْب اوتفب ًوَد، ثلىِ ساّجشد هتٌبست سا ثبیذ ثػَست تشو

هتٌبست ثب خػَغیبت وبسثشاى فضبی هدبصی( تذٍیي ًوَد ٍلی ثب تَخِ ثِ هشاحل تذسیدی سضذ ٍ تحَل آدهی ، دس تذٍیي ایي 

 ٍ (ساّجشد ثبیذ ثغَس َّضوٌذاًِ ٍ هَلؼیت هحَس اص سٍیىشد پیطگیشاًِ ػوَهب ثشای هشاحل اٍلیِ تشثیت )دٍساى وَدوی ٍ ًَخَاًی

 اص دٍ سٍیىشد دیگش ثشای هشاحل ثؼذی تشثیت )خَاًی ٍ ثضسگسبلی( ثْشُ گشفت.

 

 ًتیدِ گیری

اهب ثب تحلیلی ثٌیبدیي اص همَلِ ًَپذیذ فضبی هدبصی ٍ خػَغیبتی وِ هحممبى هؼبغش ثشای آى ثِ هثبثِ فضبیی هَاصی ٍ 

هتفبٍت ثشای صًذگی ٍالؼی ثشضوشدُ اًذ ثِ ًظش هی سسذ وِ هی تَاى ثب تىیِ ثش دستبٍسدّبی فلسفِ تشثیت ثب سٍیىشد اسالهی ٍ 

ِ صًذگی دس فضبی هدبصی تبهالتی فلسفی دس ثبسُ ًسجت هغلَة تشثیت هجتٌی ثش تَسؼِ هفَْم ولیذی حیبت عیجِ )ًسجت ث

اًدبم داد ٍ  سبیجشی  فضبیضبیستگی ّبی الصم هٌبست ثشای حضَس دیي ٍسصاًِ هتشثیبى  دس تشثیت اسالهی( ثب  -دیي اسالم ) 

« سبیجشیاسالهی هشتجظ ثب فضبی تشثیت »ثشایي اسبس هحذٍدُ سبحتی هتوبیض سا ثشای گستشُ تشثیت اسالهی ثب ػٌَاى 

(Islamic Education related to cyberspace یب )« اسالهی سبیجشی تشثیت( »Islamic cyberspace 

Education هفَْم پشداصی ًوَد. دس ایي تجییي هالحظِ ضشٍست حبوویت ًظبم هؼیبس اسالهی ثش وٌص ٍ ٍاوٌص ّبی )

تفبٍت اص صًذگی ٍالؼی اًسبى دس دًیبی هؼبغش، هستلضم آى است وِ اٍال فضبی وبسثشاى دس فضبی هدبصی، ثِ هثبثِ فضبیی ه

دس لجبل سبیش ضئَى ضص گبًِ ضٌبختِ ضذُ صًذگی اًسبى )سا ثِ هثبثِ سبحتی هستمل ٍ هتوبیض اص حیبت عیجِ اًسبى  سبیجشی 

شفب ثشای آهبدُ ضذى هتشثیبى ثشای تحمك ایي دیٌذاس ثشاسبس ًظبم هؼیبس سثَثی ( ثِ سسویت ثطٌبسین ٍ ثبًیب ًَػی اص تشثیت سا غ

ًَع هتوبیض اص صًذگی دیي هذاساًِ، سبهبى ثخطین وِ دس ایي ًَع تشثیت ، صهیٌِ ّبیی فشاّن هی ضَد وِ هتشثیبى اًَاع 

ضبیستگی ّب)غفبت تَاًوٌذی ّب ٍ هْبست ّبی الصم ثشای دسن ٍ ثْجَد هذاٍم هَلؼیت خَد ٍ دیگشاى دس فضبی هدبصی سا 

 اسبس ًظبم هؼیبس اسالهی وست وٌٌذ.ثش
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غَست پزیشد « سبیجشیدس فضبی » الجتِ ثِ ًظش هی سسذ ایي ًَع تشثیت اسالهی هشتجظ ثب فضبی هدبصی ، ضشٍستب ًجبیذ 

هیبى هشثیبى ٍ « چْشُ ثِ چْشُ»ثلىِ چِ ثسب ثبیستی ثشخی اص هشاحل ایي ًَع تشثیت دس فضبی حمیمی ٍ اص عشیك استجبط 

ت ّبی تشثیت اسالهی اًدبم گیشد؛ چٌبًچِ ثب تَخِ ثِ تَضیحبت فَق حب ثب سٍیىشد تلفیمی ٍ دسّن تٌیذُ ثب دیگش سبهتشثیبى ٍ ی

ػلوی ٍ تشثیت  ثذیْی است اّذاف ٍ هحتَای آى ًیض )ًظیش هجبحث سبحت تشثیت ػلوی ٍ فٌبٍساًِ( هحذٍد ثِ هجبحث 

ثلىِ ػوذتب هؼغَف ثِ وست ضبیستگی ّبیی است وِ خٌجِ ّبی  خَاّذ ثَد،ً( )حَصُ هجبحث  فٌی ٍ هْبستی فبٍافٌبٍساًِ

 تمَیت هی وٌٌذ. سبیجشی ضٌبختی، گشایطی، اسادی، اخاللی ٍ استجبعی َّیت هتشثیبى سا ثشای اًدبم ػول غبلح دس فضبی 

خػبت ثْش حبل دس غَستی وِ ثتَاًین ضشٍست افضٍدى سبحتی ًَیي ٍ هتوبیض ثِ سبحت ّبی تشثیت اسالهی سا ثب هط 

تشثیت اسالهی هشتجظ ثب فضبی هدبصی ثب تىیِ ثش دستبٍسدّبی فلسفِ » یب ٍ« تشثیت اسالهی هدبصی»اخوبلی فَق ٍ ثب ػٌَاى 

گستشدُ ای ثِ هٌظَس تجییي چیستی، چشایی ٍ چگًَگی ایي ًظبم هٌذ ٍ تجییي ًوبیین ، ثبیذ تالش ّبی  «تشثیت اسالهی

ّش وذام اص  وِ  بی تشثیتی فضبی هدبصی غَست پزیشدثب ػٌبیت ثِ هسبئل ٍ چبلص ّسبحت هتوبیض ٍ هغفَل اص تشثیت اسالهی 

گبم ّبی ثؼذی پیطٌْبدی همبلِ حبضش ، ثشای حشوت ػبلوبًِ  دس ایي صهیٌِ هْن ٍلی هغفَل اص تشثیت اسالهی دس ایي تالش ّب ،

 دًیبی هؼبغش خَاّذ ثَد.

 

 هٌبثغ 

پژٍّطگبُ هغبلؼبت اختوبػی تْشاى  ؛ش ّبی پژٍّص دس فلسفِ تؼلین ٍتشثیتسٍیىشد ّبٍ سٍ(؛1392ثبلشی خسشٍ ٍّوىبساى)

 ٍفشٌّگی

 هغبلؼبت فػلٌبهِ «تبثیش فضبی هدبصی ثش َّیت ٍّوجستگی هلی»  (؛1392) فشج اهلل ٍ صاسػیبى ػلی  ثبلشیبى دٍلت آثبدی

 182-150غع1392پبییض ، 60 ضوبسُ ضبًضدّن، سبل ثسیح، ساّجشدی

 « هدبصی فضبی ًَپذیذ اختوبػی ّبی آسیت وبّص صهیٌِ ای سسبًِ سَاد استمبی»)؟( تمی صادُ
هجبًی ًظشی تحَل ثٌیبدیي دس ًظبم تشثیت سسوی ٍػوَهی خوَْسی اسالهی (؛1390غبدق صادُ لوػشی ػلی سضب  ٍّوىبساى)

 ٍضَسای ػبلی آهَصش ٍپشٍسش ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگیتْشاى  ؛ایشاى

تذٍیي فلسفِ تشثیتی اختوبع هتٌبست ثب فشٌّگ اسالهی ٍایشاًی؛پیص ًیبص تحَل دس ًظبم (؛1392سضب)غبدلضادُ لوػشی ػلی 

 91-51غع18-17ضوبسُ ؛فػلٌبهِ ساّجشد فشٌّگّبی تشثیتی هذسى

؛ تْشاى ؛ ضَسای ػبلی تجییٌی اص فلسفِ تشثیت دس خوَْسی اسالهی ایشاى(؛1396غبدق صادُ لوػشی ،ػلی سضب ٍهحوذ حسٌی)

 ٍپشٍسش  آهَصش

تْشاى؛ سبصهبى هغبلؼِ ٍتذٍیي وتت «ًْب ضذ دٍخْبًی ٍ ضذًْب دٍفضبیی :ضذى خْبًی هغبلؼبت»؛ (1390 )سؼیذسضب ػبهلی،

 ػلَم اًسبًی سوت

 و رسانی اطالعفصلنامه   «وبسثشاى دیٌی َّیت ٍ ایٌتشًت اص استفبدُ ساثغِ ثشسسی » (؛1386ػجبسی لبدی هدتجی)

 15-4غع19 ضوبسُ - 1386 تبثستبى : َسً آٍسد سُ ؛ وتبثذاسی



 
 

 وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران

   تیترب یو فلسفه  یمجاز یفضا

 7931بلوچستاندانشگاه سیستان و 

 

 

 تبثستبى ؛ عَْسا ؛ اختوبػی ػلَم؛«اسالهی فشٌّگ دس ایٌتشًت اص گیشی ثْشُ ّبی آسیت ٍاوبٍی» (؛1391ًَسی ٍسیذثبلشی

 35-93صص19 ضوبسُ - پٌدن سبل ،1931

 «ٍضؼی پیطگیشی سٍیىشد ثب هدبصی فضبی حَصُ دس اختوبػی سیبستگزاسی »هبلىی گوچی)؟(

 «ساّىبسّبی تشثیت دیٌی دس فضبی هدبصی ثب تبویذ ثشلشآى ٍآهَصُ ّبی فشٌّگ سضَی»1396ٍّوىبساى ًَسٍصی
 


