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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـالحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

ـ  بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  مقدمه

گرچه دروس عملي و تجربي هـر يـك بخـش كـوچكي از گـرايش معمـاري را مـورد                 
گي اجزاء و عناصر اين رشته مهم بحث        دهند و از چگون     بررسي تجربي و عملي قرار مي     

هـا و     نمايند، ولي درس مباني نظري معماري از كـل رشـته معمـاري و ارتبـاط ايـده                   مي
ها و نهايتاً، ارزيابي آثـار معمـاري          هاي طراحي آن    ها و شيوه    هاي معماران با روش     آل  ايده

  .گويد هاي آن سخن مي را مورد توجه قرار داده و از چرايي
 تجربـي و    -ر غربي به دليل محدود ساختن خود بـه علـوم حـسي              فرهنگ معاص 

محروم ساختن خود از كالم الهي قادر به تبيين جامع و مـانع از اسـتعدادهاي فطـري و                   
ها نيست و عمـالً در حـوزه نيازهـاي معنـوي و روحـاني       ابعاد عقالني و روحاني انسان 

  .گرايي شده است ت و نسبيشناسي و فلسفه هنر دچار شكاكي انسان و معيارهاي زيبايي
از آنجا كه عمل انسان، جبراً تابع ايده و نظر اوست، عدم ثبات در مباني نظـري و        

در ) نيهيليـسم و آنارشيـسم    (گرايي و هـرج و مـرج          شناسي، باعث پوچ    معيارهاي زيبايي 
بنـابراين ارسـال    . حوزه فلسفه هنر و ارزيابي و سنجش آثار هنري و معماري شده است            

ها و تشريح غايـات و سـرانجام          ن براي تبيين استعدادهاي فطري و تكويني انسان       پيامبرا
  .ناپذير است ها امري ضروري و اجتناب تكاملي آن

عنـوان آخـرين و       و بـه  ) س(فرهنگ اسالمي مبتنـي بـر كـالم الهـي و معـصومين            
اير ها، در مقايسه بـا سـ        ترين دين الهي، ضمن تبيين مجموع نيازهاي تكاملي انسان          كامل

ترين مباني نظري را در فلسفه هنر و معماري در دو حوزه حكمـت                مكاتب جامع و مانع   
در عالم تجربه نيز آنجا كه مسلمانان       . نظري و حكمت عملي ارائه و تشريح نموده است        

 هفت
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انـد،    از اين فرهنگ غني الهام گرفته و بر مبناي آن به خلق آثار هنري و معماري پرداخته                
انـد و هـر كجـا از ايـن فرهنـگ دوره               نري را به جهان عرضه نمـوده      ترين آثار ه    شايسته

  .اند اند از قافله فرهنگ و تمدن بشري فاصله گرفته شده
ساز ايران اسالمي به بركت ايثار مردم غيور و رهبري پيامبر             انقالب عظيم و تاريخ   

گونه آن طليعه درخشاني است در جهت اصالح رويكردهاي جهـاني در همـه امـور از                 
  .نظير در تمدن معاصر خواهد شد  مله در معماري و هنر كه قطعاً موجب شكوفايي بيج

بدينوسيله از دوستان عزيز آقايان مهندس سـيد نعـيم اورازانـي، مهنـدس مهـدي                
نژاد و مهندس علي محمد رنجبر كرماني كه در تهيه اين كتاب همكـاري اساسـي                  حمزه
  .نمايم اند، سپاسگزاري مي داشته

  
  كار  نقرهدالحميعبد

  1389تيرماه 

 هشت
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  فصل اول

  نيازها پيش

  درباره مباني نظري1-1

  شناسي واژه -1-1-1
بــه معنــي پايــه، اســاس، بنيــاد، » بــن«جمــع مكَــسر واژه مبنــا، از ريــشه » مبــاني«واژه 

هــم بــه » نظــري«واژه . باشــد و متــضاد بــا فــرع، حاشــيه مــي.. . ريــشه، منــشأ، اصــل و
  .  و عقلي، در مقابل عملي، تجربي استمعناي فكري، تئوريك، فلسفي

ــان عربــي(معمــار«مركــب از » معمــاري«واژه  ــاي (ي + ) صــيغه مبالغــه در زب ي
ــسبت ــشه » )ن ــرَ «از ري مــاداني، و واژه  » ع ــي آب ــه معن ــار«ب ــاي  » معم ــه معن ــسيار «ب ب

ــدهآباد ــت» كننـ ــدا، . (اسـ ــي بـــ ) 1373دهخـ ــار«راي واژه در فارسـ ــر » معمـ برابـ
ــرادف( ــي )مت ــاي فراوان ــراز ه ــد مه ــده اســت؛ مانن ــر1 آم ــسا2، واالدگ ــاخيزان3، دي ، 4، ب

  . دزار، دژار، زاويل، 5رازيگر
                                                                                                                   

انـد كـه ايـن واژه        آورده» فرهنـگ مهـرازي ايـران     «نويـسندگان   . نامـه دهخـدا نيامـده اسـت        اين واژه در لغـت    . 1
 .آمده است» سنجش خرد ناب«الدين اديب سلطاني در ترجمه كتاب  ر شمسدر مقدمه كتاب دكتر مي

پـسوند شـغل    » گـر «بـه معنـاي سـقف يـا پوشـش خانـه و              » واالد«نامـه دهخـدا ايـن واژه مركـب از            در لغت . 2
امـا در فرهنـگ     ) 20423،  1373دهخـدا،   . (انـد  كننـده يـا ديوارسـاز دانـسته        ذكر شـده و آن را معـادل عمـارت         

تـــر از اســـتاد بنـــا  اي بـــاالتر از كـــارگر و پــايين  اژه را معـــادل ســركارگر و داراي رتبـــه مهــرازي ايـــن و 
  ) 440، 1382زاده، رنجبر كرماني،  رفيعي سرشكي، رفيع. (اند برشمرده

ــد   . 3 ــسته ان ــر دان ــار و رازيگ ــادل معم ــرازي آن را مع ــگ مه ــسندگان فرهن ــع . (نوي ــكي، رفي ــي سرش زاده،  رفيع
  ) 224، 1382رنجبر كرماني، 

زاده، رنجبـر كرمـاني،      رفيعـي سرشـكي، رفيـع     . (در فرهنگ مهـرازي ايـن كلمـه معـادل واالدگـر آمـده اسـت               . 4
1382 ،440 (  

و بــه معنــاي مهتــر بنايــان نقــل شــده » رائــز«از ريــشه » راز«در لغــت نامــه ايــن واژه نيامــده اســت امــا واژه . 5
بــه ايــن واژه عربــي كــه خــود مبــين عنــوان پــسوند شــغل  بــه» گــر«ظــاهراً ) 1373،10292دهخــدا، . (اســت

 همـين صـفحه، ظـاهراً بـين نظـر دكتـر اديـب سـلطاني         2بـا توجـه بـه پـانويس     . شغل است اضافه شده است   
ــوي واژه   ــشه پهل ــاره ري ــت « راز «درب ــسندگان لغ ــدگاه نوي ــر وجــود دارد   و دي ــه دهخــدا اخــتالف نظ در . نام

مــده اســت و خــود واژه رائــز بــه معنــاي رئــيس بــه معنــاي آزمــودن آ»  راز–روز «رائــز از ريــشه » المنجــد«
  ) 638، 1377بندرريگي، . (بنايان آورده شده است
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2       مباني نظري معماري

ــاره ادر ــب ــراز «ن واژه در ي ــگ مه ــ» يفرهن ــت يچن ــده اس ــراز، «: ن آم واژه مه
ــش   ــه از دو بخ ــه«آميخت ــر  »مِ ــشوندي براب ــزرگ«، پي ــوي  »راز«، و »ب ــشه پهل ، از ري

ــرا ــدن و آرايي ــت  يي ــردن اس ــسامان ك ــس واز. دن و ب ــراز«ه پ ــر ،»مه ــار« براب » معم
ـ  ا .ده شود ي برگز تواند  مي ، يـا كـسي كـه       »سـرمعمار «ن واژه روي هـم برابـر اسـت بـا            ي

هـاي   سـازي سـر اسـت و ديـدگاه          و تـا پايـان سـاختمان       كند  مي) طراحي(زي  ري شالوده
ــيش   ــار را پ ــياو ك ــرد م ــاز آن روي ا. ب ــا ،ن واژهي ــر واژه اروپ ــيتكت «يي براب » آرش

چــون واژه . دارد» آرشــيتكت« واژه  درســت هماننــديه ســاختارشــود؛ كــ يپيــشنهاد مــ
ــيتكت« ــاني » آرشـ ــشه يونـ ــي Architectonاز ريـ ــاره ،Architectus و التينـ  از دو پـ

ــر ســر Archiآرشــي  ــيس( براب ــون ) رئ ــده در ســاختمان، Tectonو تكت ــر كاركنن  براب
ــالوده ــاختمان  ش ــت س ــاختمان و سرپرس ــز س ــت ري ــازي اس ــكي،  (1».س ــي سرش رفيع

  ) 1382زاده، رنجبر كرماني،  عرفي
ــاني  ــار واژگ ــب ازArchitectتب ــز مرك ــيس و  Archi  ني ــاي رئ ــه معن  Tecton ب

تـوان   بـدين گونـه مـي     . به معناي سازنده و در كل بـه معنـاي رئـيس سـازندگان اسـت               
هاي غربـي برگرفتـه از زيـان التـين بيـشتر جنبـه مـديريت و سـازندگي                    گفت در زبان  

 بــر وجــه تأكيــدامــا در تبــار عربــي ايــن واژه . شــده اســت نظــر گرفتــه مــي معمــار در
  . آباداني و محتوايي معماري است

ــه واژه ــا توجــه ب ــراي    ب ــد فرصــتي ب ــد بتوان ــن درس باي ــام درس، اي شناســي ن
هـاي تفكـر و انديـشه معمـاري، كـه آبـاد              هـا و پايـه     باره ريشه  دانشجو پديد آورد تا در    

  . تدقيق كند است، موشكافي وها انسانكردن فضاي زيست 
  

                                                                                                                   
مهتـر بنايـان، چنـدان ارتبـاطي        : بـه گمـان مـا واژه راز        « :نويسندگان فرهنگ مهرازي در ايـن بـاره نوشـته انـد           . 1

» راز«ابــر واژه اســدي توســي در بر» لغــت فــرس«وانگهــي در فرهنــگ كهــن . كنــد بــا ايــن برابرهــا پيــدا نمــي
او هـيچ از تـازي بـودن        ) 177رويـه   . لغـت فـرس   . اسـدي  (» .ِ گلكـار بـود      ديگـر . بتازي طّيان را گوينـد    «: آمده

اســتاد . رســاند كــه راز پارســي اســت و در تــازي يــك واژه بــراي آن هــست ايــن نوشــته مــي. گويــد آن نمــي
ــا واژه راز را  ــهپيرني ــش«و » رژ« از برگرفت ــر  ،»راي ــتن« براب ــسامان« و  »آراس ــردن ب ــي»  ك ــد م ــه. (دان  از  برگرفت

ــا، محمــدكريم ــه. 10  شــماره.  شناســي باســتان...   شناســي   ســبك.  پيرني ــي. ) 45روي ــادآور م ــه واژه  ي شــويم ك
ــي ــربازان        » رژه « پارس ــراي رژه س ــستان دوم آن را ب ــز فرهنگ ــت و ني ــران اس ــسمان واالدگ ــر ري ــم براب ه

زاده، رنجبـر كرمـاني،      رفيعـي سرشـكي، رفيـع     ()  اكبـر زيـر واژه رژه      لـي ع  برگرفتـه از دهخـدا،      .(برگزيده اسـت  
 ) ، زير واژه راز1382
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  مباني نظري معماري تعريف -1-1-2
ــري « ــاني نظ ــاخه»مب ــشه     ش ــي اندي ــوع آن بررس ــه موض ــت ك ــش اس ــا و  اي از دان ه

ــدگاه ــا و روشــن ســاختن درســتي و نادرســتي آن  دي ــا اســت ه ــر شــاخه  . ه ــد ه مانن
ــته،      ــن رش ــل در اي ــد و تحلي ــان و نق ــرح و بي ــيوه ط ــشري، ش ــشه ب ــري از اندي ديگ

ــر پا-منطقــي ــه سرچــشمه فلــسفي و ب ــه بازگــشت ب  و ،هــاي انديــشه هــا و شــالوده ي
  .ها است گسترش دادن، بازانديشي و گاه بازنگري در آن

هــاي دانــش و تجربــه بــشري، داراي  معمــاري ماننــد بــسياري ديگــر از شــاخه
هــا و  جنبــه نظــري آن، دربردارنــده انديــشه. اي عملــي اســت اي نظــري و جنبــه جنبــه

 ،هـاي اجـرا    ري اسـت و جنبـه عملـي آن شـامل روش           افكار معماران و منتقـدان معمـا      
ــصالح، شــناشــناخت  ــواد و م ــه  ختم ــيم و هــر آنچــه ب ــار اقل ســاختمان  ســاخت ك

  .باشد مي، شود ميمربوط 
اولين پرسـش از همـين جـا پديـد مـي آيـد كـه ايـن دو جنبـه چگونـه بـا هـم                           

 پــذيرفتني اســت كــه جنبــه ،ارتبــاط دارنــد؟ بــا وجــود مباحــث فــراوان در ايــن بــاره
بـه گفتـه ديگـر همانگونـه كـه هـيچ            . عملي معمـاري متـأثر از جنبـه نظـري آن اسـت            

بـاور  » الـف درسـت اسـت     « بـه گـزاره      واقعـاً  يافت كـرد كـه       توان  نميانسان سليمي را    
ــست«داشــته باشــد و در عمــل از گــزاره   ــف درســت ني ــد؛ در عرصــه » ال ــروي كن پي

يــشه و باورهــاي  معمــاري را يافــت كــه بــرخالف اصــول اندتــوان نمــيمعمـاري هــم  
  . خود دست به خلق اثر معماري بزند

ــه   ــا ك ــساناز آنج ــا ان ــالودهه ــستند و از     داراي ش ــاگوني ه ــشه گون ــاي اندي ه
» هـاي نظـري معمـاري      مبـاني  «برنـد، در عمـل مـا بـا           هاي گوناگوني بهره مي    سرچشمه

روبرو هـستيم؛ بـه ايـن معنـا كـه هـر معمـار يـا منتقـد انديـشمند، بـر پايـه اصـول و                            
سـازد و آن     مـي   را بـر   »مبـاني نظـري معمـاري      «لوده انديـشه خـويش، سـاختاري از         شا

  .دهد را دستگاه نقد آثار خود و ديگران قرار مي
تـرين   تـوان كامـل    ما نيز بر آن هستيم كه با اتكا بـه اصـول انديـشه اسـالمي مـي                 

بــر همــين پايــه اســت كــه . دســتگاه مبــاني نظــري معمــاري را تعريــف و تبيــين كــرد
ــر ــژه   رويك ــري وي ــط فك ــرح خ ــاب، ط ــل كت ــا در ك ــته از   د م ــه برخاس ــت ك اي اس
ــشه ــاي اســالمي اســت  اندي ــق و   . ه ــد آراي مواف ــار نظــري باي ــه در ك ــا از آنجــا ك ام

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


4       مباني نظري معماري

هـاي رويكـرد    هـا و توانـايي     امكـان طـرح و بررسـي شـود تـا كاسـتي             مخالف در حـد   
 و  هـا   گـرايش تـرين    تـرين و مطـرح     اصلي آشكار گردد، مـا نيـز بـه طـرح و نقـد كلـي               

  . پردازيم هاي موجود در معماري جهان مي انديشه
  
  
  
  
  
  
  

ترين معنـايي كـه تـا حـدود زيـادي مـورد اتفـاق نظـر اسـت، معمـاري            در ساده 
مهندســي ســاختمان شــامل تمــام . انــد را مركــب از صــنعت و هنــر ســاختمان دانــسته

ــي ا  ــا روش اســتقراء عقل ــي ب ــوم تجرب ــايج آن در شــرايط دســتاوردهاي عل ســت و نت
ـ        . هـا مـشابه اسـت      هـا و مكـان     همسان در همه زمان    طـور   هدر مـورد هنـر سـاختمان، ب

ــي ــي م ــي حــسن   كل ــر، تجل ــه هن ــت ك ــوان گف ــايي ت ــا و زيب ــف  ه هاســت و در تعري
 . در ايــن بــاره را بررســي كــردهــا انــساني هــا گــرايش بايــد هــا زيبــاييهــا و  حــسن

 آثــار هنــري در حــوزه شناســي زيبــايييارهــاي بنــابراين هنــر ســاختمان و مبــاني و مع
انــساني اســت و از ديــدگاه فيلــسوفان و اديــان مختلــف، داراي تعــاريف        علــوم

  .متفاوت و اغلب متضادي است كه به آن خواهيم پرداخت
  
   و جايگاه معماري ها دانشبندي   دسته-1-1-3

ــش ــا دان ــه ه ــشري را ب ــا روشي ب ــته ه ــاگوني دس ــرده ي گون ــدي ك ــد بن ــي . ان از يك
هــا   بـر اسـاس موضـوع و محتـواي آن    هـا  دانــشبنـدي   هـا، دسـته   تـرين روش  معـروف 

  : شوند  به سه دسته زير ميها دانشبر اين پايه . است
  ) جمادات( طبيعت 1جان مربوط به موجودات بي: ي طبيعتها دانش .1
  ) گياهان و جانوران(مربوط به جانداران غير از انسان : ي زيستيها دانش .2

                                                                                                                   
  .جاني اين دسته موجودات، نبود حيات بيولوژيك است توجه به اين نكته ضروري است كه منظور از بي. 1

 هنر ساختمان مهندسي ساختمان ترين تعريفمعماري در عام

 هااها و زيباييتجلي حسن مالي هنرتعريف اج
مبتني بر نظريات مختلف 

 فلسفي و اعتقادي است 

 تعريف اجمالي هنر و معماري
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  ) در ابعاد فردي واجتماعي و تاريخي(مربوط به انسان : ي انسانيها دانش .3
 را بــا توجــه بــه علــل چهارگانــه ارســطويي بــه دو دســته هــا دانــشدر روشــي ديگــر، 

  : اند كلي تقسيم كرده
  .هاي مرتبط با علل فاعلي و غايي دانش .1
  .ي مرتبط با علل صوري و ماديها دانش .2

 : اند بندي شده دو حوزه زير دسته به ها دانشو در سومين روش، 

  هاي نظري ي ناظر به بينش يا گزارهها دانش .1
  هاي عملي ي ناظر به روش يا گزارهها دانش .2
  

  
  

  
  

ــسفه         ــد فل ــه او مانن ــسته ب ــار واب ــسان و آث ــورد ان ــا در م ــاه م ــابراين هرگ بن
ــايي ــي خــواهيم بحــث   شناســي زيب ــاري م ــار معم ــد طراحــي و آث ــا فراين ــر و ي  و هن

ــا ــسان  نم ــع ان ــع و مرج ــد منب ــدا باي ــا    ييم، ابت ــاييم، ت ــشخص نم ــود را م ــي خ شناس
مخاطب ما بداند مـا از منظـر كـدام مكتـب فلـسفي يـا دينـي مطالـب خـود را مطـرح                         

بـريم، گـاه در دو مكتـب       زيرا معاني و مفـاهيم كلمـاتي كـه مـا بـه كـار مـي                . نماييم  مي
  .هم متناقض است مختلف تا حدود زيادي با

 هاي علوم و بيان ويژگي هر يكبندي حوزهدسته
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، بـا توجـه بـه       پـذيريم   مـي  را بـراي علـوم       بنـدي   تقـسيم كـه كـدام     فارغ از ايـن     
ــدف     ــاندن ه ــه انجــام رس ــراي ب ــار ب ــاري، معم ــر معم ــد طراحــي و ســاخت اث فراين

كالبـد آثـار    : هـر دو حـوزه نيازمنـد اسـت        هـاي     دانـش خويش در ساخت ساختمان به      
ــي  ــصالح ب ــواد و م ــا اســتفاده از م ــا  معمــاري ب ــيجــان طبيعــت برپ  و شــكل شــود م

بـستر و زمينـه آثـار معمـاري، فـضاي طبيعـي اسـت و معمـاري در طبيعـت                     . دگيـر  مي
ــا آن صــفاي الزم را مــي ــد و هماهنــگ ب ــر معمــاري فــضاي زيــست  . ياب از ســويي اث
ايــن فــضا ارتبــاط مــستقيمي بــا نيازهــا و . شــود انــسان اســت و بــراي او طراحــي مــي

ــسانهــاي مــادي و روحــي  خواســته ــا علــوم كالبــد م.  داردهــا ان طبيعــت و عمــاري ب
 شـود   مـي عنوان فـضاي مـصنوع، همـزاد و همـراه فـضاي طبيعـي طراحـي                  معماري به 

ــي      ــادي و روح ــاي م ــأمين نيازه ــاري ت ــر معم ــاد اث ــدف از ايج ــايي و ه ــت نه و عل
  .باشد  با ايجاد فضاي مصنوع ميها انسان

   
   روند طولي شناخت و ارتباط آن با مباني نظري معماري-1-1-4

كمــاي اســالمي مباحــث مطــرح در مكاتــب فلــسفي و  حكمــاي قــديم و از جملــه ح
 و حـوزه عملـي    ) ...  و شناسـي   انـسان شناسـي،    هـستي (اعتقادي را به دو حـوزه نظـري         

  .نمودند تقسيم مي) ... بايد و نبايدها و احكام عملي و(
ــايي و از طريــق  هــا گــزارهمــا از طريــق  ــه تعريــف زيب ي هــا گــزارهي نظــري ب
. بـريم   طراحـي مناسـب و شايـسته، راه مـي          يهـا   روش و   هـا   سـبك عملي بـه تعريـف      

هــاي هنرمنــدان را  آل هــا و ايــده شناســي ايــده انــسانشناســي و  يعنــي از طريــق هــستي
 زيبــايي و از طريــق هــاي نظــري بــه تعريــف ؛ و از طريــق گــزارهنمــاييم مــيارزيــابي 

هـا را مـورد نقـد و ارزيـابي قـرار             ي عملـي آن   هـا   سـيره  و   هـا   روشي عملـي    هـا   گزاره
هـاي فيلـسوفان و اديـان، مباحـث          بديهي است بـا توجـه بـه تفـاوت ديـدگاه           . دهيم  مي

  .ه منابع و مأخذ معين ارائه شودصورت تطبيقي و با ارائ ها بايد به در اين حوزه
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 شناســي انــسانشناســي و   و اعتقــادي از بعــد نظــري بــر هــستيمكاتــب فكــري
ــان  ــدان و مخاطب ــر   آنهنرمن ــا و ب ــاني  ه ــاييمب ــي زيب ــر آن شناس ــسفة هن ــا   و فل ه

ي حقيقــي تــأثير مــستقيم هــا گــزارهعنــوان   بــه،وتفــسيري كــه از هنــر معمــاري دارنــد
صــورت اعتبــاري بايــدها و  هــاي نظــري بــه  از بعــد عملــي نيــز نتــايج ديــدگاه.دارنــد

ــدها و  ــا ارزشنباي ــاربرديه ــي و ك ــو  اي را در ي عمل ــاً در چگ ــه قطع ــي دارد ك نگي پ
  . پديدآمدن آثار هنري و معماري بسيار مؤثر خواهد بود

ــر  ــار هنــري و معمــاري هــستند كــه  هــا گــزارهدر براب ي نظــري، مــصاديق و آث
و . آينـد  ي عملـي و اعتبـاري هـستند و بـا اراده انـسان پديـد مـي                 هـا   گـزاره وابسته بـه    

  وابـسته بـه مجمـوع شـرايط        ،شـوند  چون در ظـرف زمـان و مكـان ويـژه پديـدار مـي              
ــاني و مكــاني  ــري و (زم ــر هن ــه .هــستند) ... موضــوع و مخاطــب اث ــس محكــوم ب  پ

گونـه، ويژگـي      بـدين  .باشـند   مـي مادي بودن و جزئـي و متكثـر بـودن و نـسبي بـودن                
  . است» بجا و متناسب بودن «يعني » عدالت مداري «ها  بنيادي آن

  
  ي نظري، عملي و آثار هنري ها گزارهي ها ويژگي -1-1-5

 مطالب مطرح شـده، يـك اثـر هنـري يـا معمـاري هماننـد يـك درخـت از                      با توجه به  
ريـشه آثـار هنـري      . تـشكيل شـده اسـت     ) ريـشه، تنـه، ميـوه     ( سه عنصر اصـلي يعنـي     

شناســي و  ي حــسنهــا گــرايشهــاي هنرمنــدان يــا    آل هــا و ايــده  همــان ايــده 
هـا و سـيره عملـي هنرمنـد در خلـق             هـا اسـت و تنـه درخـت، روش           آن شناسي  زيبايي

  .باشد مي هنري و ميوه آثار هنري همان محصول اثر هنري آثار
  
  

 ريشه آثار هنري

  هاي هنرمندان يا ايده

 تنه آثار هنري

  ها و سيره علمي هنرمند روش

 ميوه آثار هنري

  اثر هنري

 مكاتب فكري و اعتقادي

 هاي نظريگزاره

 )شناسيهستي(

 هاي عمليگزاره

 )هاي عمليروش(

 شناسي وحسن

  ) شناسيزيبايي(

فلسفه هنر و 

 رمنديهن

 آثار هنري 

 هاي نظري و عملي ة مكاتب فكري و اعتقادي با آثار هنري از طريق گزارهرابط
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8       مباني نظري معماري

ـ          جـز انـسان، امـري جبـري و مقـدر            هاز ديدگاه اسالم هويت همـة موجـودات ب
: ولـي انـسان داراي هـويتي بـا دو وجـه اسـت             . شـود   مـي است و با اراده الهي پديـدار        

 الهــي اســت و يــك هويــت يــك هويــت نــوعي فطــري و ذاتــي كــه جبــري و مقــدر
توانـد از     شـود و برحـسب نـوع ايمـان و عملـش مـي                 ارادي كه در گذر عمـر دارا مـي        

ــالي ــستي    ع ــن در ه ــات ممك ــرين درج ــين [ت ــال علي ــست ] اع ــا پ ــات   ت ــرين درج ت
آنچـه كـه    . هـاي مختلـف داشـته باشـد         هـاي مختلـف در زمـان        هويت] السافلين اسفل[

 و بايـد و     هـا   گـرايش اي از     ور بـه مجموعـه    شـود، بـا     انگيزة رفتار و كـردار انـسان مـي        
نبايدهاست كه بر پايـه ديـدگاه انـسان بـه خـود و جهـان و رويكـرد او بـه زنـدگي و                         

ــاور ــه هــدف زنــدگي پديــد مــيب ــ بــدين. آيــد  ب سان داراي دو وجــه گونــه هويــت ان
  : شود بنيادي مي

ــت.1 ــشي  هوي ــه   : بين ــده هم ــه دربرگيرن ــيك ــا ويژگ ــه   ه ــر پاي ــسان ب ــت ان ي هوي
  . باشد دست آمده مي ههاي ب آگاهي

يي اسـت كـه هويـت       هـا   ويژگـي كـه دربرگيرنـده همـه       : يا ارزشـي  :  هويت گرايشي  .2
  .آدمي بايد داشته باشد

شـود    هـا و بايـدها در جهـان انديـشه، بـسامان مـي               هنگامي كه مجموعـه هـست     
ارائـه  » مكتـب «را در كالبـد يـك       ) سيـستم (اي    كنـد سـامانه     و انسجام منطقي پيـدا مـي      

ي نظـري و عملـي و مـصاديق         هـا   گـزاره ي بنيـادين سـه حـوزه از         هـا   ويژگـي . كنـد   مي
  . چنين تبيين كردتوان ميآثار هنري را 

 بايـد مبتنـي بـر واقعيـت و حقيقـت باشـند؛ وگرنـه                ،هـا  ي نظري يـا هـست     ها  گزاره -
ي هـا   گـزاره بنـابراين ويژگـي بنيـادين       . نادرست، غيـر واقعـي و باطـل خواهنـد بـود           

  .است» داريحقيقت م« نظري،
 ذهنـي و مفهـومي هـستند و مـرزي ميـان درسـت بـودن يـا         هـا  گزاره از آنجا كه اين  -

شـوند و در عـين حـال وابـسته           نبودن دارنـد، بنـابراين كلـي و قطعـي، شـمرده مـي             
  .ها به اراده انسان ربطي ندارد به شرايط زماني و مكاني نيستند و تحقق آن
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 هاي نظري و عملي و آثار هنريترين اصول گزارهمهم
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10       مباني نظري معماري

  درسشناسي مباحث   موضوع-1-1-6
با توجه به مطالـب مطـرح شـده، موضـوعات همچـون دانـه هـاي تـسبيح بـا هـم در                        

موضــوعات . ارتبــاط بــوده و بــدون طــرح يكــي، ديگــري قابــل تبيــين نخواهــد بــود 
  .مطروحه در اين درس به اختصار در نمودار زير نشان داده شده است

  

  
  

  لي سير تكاملي هنرمندان و معماران در دو بعد نظري و عم-1-1-7
 و ايـده    هـا   ايـده  گفـت كـه هنرمنـدان بـراي پـرورش            تـوان   مـي  بـاال با توجه به نمودار     

ــل آن  ــا شــنيدن    آل هــاي خــود و رشــد و تكام ــك بررســي تطبيقــي ب ــد در ي ــا، باي ه
ـ     ديدگاه انـسان كامـل    () س(خـصوص كـالم الهـي و كـالم معـصومان             ههاي مختلـف ب

ــل ــل ك ــتعداد ،)و عق ــود را از اس ــم و درك خ ــدا فه ــا و  ابت ــاال  ه ــات خــويش ب  فطري
هـا پـر كـردن حافظـه خـود قناعـت ننماينـد، بلكـه                  يعني فقط به شنيدن ديـدگاه      ؛ببرند

ــا محــك زدن آن ــا صــحيح برســند   ب ــشخيص حــق و باطــل و صــحيح و ن ــه ت ــا ب . ه
هـاي مـورد اعتقـاد خـود را در مرحلـه عمـل بـه                 آل هـا و ايـده     سپس ادراكـات و فهـم     

و احـساسات درونـي و تمـايالت نفـساني          تـدريج جـزء عواطـف        تجربه آورند، تـا بـه     

 نمودار رابطه مكاتب فكري و اعتقادي با خلق آثار هنري
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هـا تجلـي      خودآگـاه يـا ناخودآگـاه در آثـار هنـري آن            تا پـس از آن    ها قرار گرفته و      آن
  .يابد 

 و هــا شــكل عناصــر و اجــزاء طبيعــي و  بــادر حــوزه عمــل نيــز، معمــاران كــه
ــگ ــا رن ــوش آنه ــرو   و نق ــا س ــود را از     كاره ــصري خ ــه ب ــدا حافظ ــد ابت ــد باي دارن

ي متنـوع طبيعـي و ديـدن اجـزاء آثـار معمـاري پـر كننـد و بـا                     هـا   رنـگ  و   هـا   صورت
ــه حافظــه بــصري خــود  ي طراحــي آنهــا تمــرين .  بــسپارند و ذخيــره نماينــدهــا را ب
ي مثبـت و منفـي آثـار هنـري بپردازنـد و آثـار               هـا   جنبـه تدريج بـه تـشخيص       سپس به 

 تواننـد   مـي آنگـاه   . هنري را به كمك اسـتادان خـود مـورد نقـد و ارزيـابي قـرار دهنـد                  
ــهاز  ــا جنب ــري ه ــار هن ــت آث ــدي مثب ــام گيرن ــي حــسن .  اله ــت وقت شناســي و  در نهاي

هـا درونـي و انفـسي و متكامـل شـد و در عمـل نيـز مراحـل الزم را                        آن شناسي  زيبايي
 آثــار هنــري اصــيل و تواننــد مــيتجربــه نمودنــد، بــا خودآگــاهي و مخاطــب آگــاهي 

  .ارزشمند و بديع خلق نمايند
  

 

  
  
  
  

 ) اثر معماري(يبا اثر هنر)معمار(رابطه هنرمند

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


12       مباني نظري معماري

  شناسي خت شنا-1-2

ــه شناســي شــناخت ــروزه ب ــه ام ــه ك ــدان گون ــ   ب ــژه و شــالوده هم ــشي وي ــوان دان  ةعن
طــور مــستقل نــزد انديــشمندان  هشــود بــ هــاي فكــري شــمرده مــي هــا و مكتــب بيــنش

هــاي بنيــادي آن   و پاســخهــا پرســشهــا و  ولــي زمينــه. گذشــته مطــرح نبــوده اســت
دان و پيـامبران مـورد      همواره در جهـان فلـسفه ومكاتـب اعتقـادي، از سـوي انديـشمن              

ــوده اســت و مكتــب  ــابي ب ــاگون فكــري و مكاتــب مــذهبي   بررســي و ارزي هــاي گون
  .اند بدان توجه داشته

 چــون ؛تــوان تعريــف كــرد   شــناخت را نمــي،از ديــدگاه انديــشمندان مــسلمان
هـايي ارائـه شـده كـه در واقـع             اما به هـر رو دربـاره آن تعريـف         . بديهي است مفهومي  

 معمــوالًدر واقــع هــر كــس .  توجــه دادن بــه وجــوه آن اســتتعريــف نيــست، بلكــه
هــد دريابــد كــه چگونــه خوا امــا فيلــسوف مــي. دانــد دانــد كــه چيزهــايي را مــي مــي

دســت  گــذاري كــرد؟ چگونــه آگــاهي بــه دســت آمــده را بايــد ارزش هــاي بــه آگــاهي
   ... توان به آگاهي يقيني دست يافت؟ و آيد؟ و چگونه مي مي

ـ   را مـي شناسي  شناخت ي بنيـاديني كـه در ايـن زمينـه مطـرح      هـا  پرسـش وان بـر پايـه   ت
  :  چنين هستندها پرسشاين . شود دنبال كرد مي
تــوان چيــزي را شــناخت؟ آيــا شــناختن و يــافتن آگــاهي  آيــا مــي:  امكــان شــناخت.1

چـون و چـرا       شدني است؟ و اگر شدني اسـت، آيـا دريافـت شـناخت يقينـي و بـي                 
  امكان دارد؟

تـوان چيـزي را شـناخت؟ چـه ابـزاري را انـسان                ه چـه وسـيله مـي      ب:   ابزار شناخت  .2
  در اختيار دارد؟

تـوان    شـود؟ بـه چـه روشـي مـي           كـار گرفتـه مـي      هاين ابزار چگونه ب   :   روش شناخت  .3
ي هــر هــا ويژگــي اســت؟ تــر نزديــكبــه شــناخت رســيد؟ و كــدام روش بــه يقــين 

  روش كدام است؟ 
 تــا دســتيابي بــه شــناخت بايــد هــا، چــه مراحلــي در ايــن روش:  مراحــل شــناخت.4

  پيموده شود؟ 
ــا آگــاهي  :  سرچــشمه شــناخت.5 ــدام اســت؟ م ــع شــناخت ك هــاي  سرچــشمه و منب

  آوريم؟ دست مي خود را از كجا به
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تــوان و بايــد شــناخت؟ از چــه چيزهــايي  چــه چيزهــايي را مــي:  موضــوع شــناخت. 6
  دست آورد؟  توان چگونه شناختي به مي

يي هـا   ويژگـي  آگـاهي وجـود دارد؟ و هـر گونـه چـه              چندگونـه :  محتواي شـناخت   .7
  دارد؟ 

ــدام اســت؟   :  مــالك شــناخت.8 ــك آگــاهي ك ــودن ي ــا نادرســت ب مــالك درســت ي
  مالك حقيقت چيست؟ 

  توانيم به حقيقت دست يابيم؟  ما از چه راهي مي:  معيار شناخت.9
ي هـر كـدام از      هـا   ويژگـي شناخت، كـالً بـر چنـد گونـه اسـت؟ و             :  انواع شناخت  .10

  ها چيست؟  شناخت
آيــا شــناخت، امــري ثابــت اســت و پــس از دريافــت :  ثبــات و تغييــر در شــناخت.11

  كند؟ آن هيچ تغييري نمي
ــا در حــال تكامــل؟ و مــي :  تكامــل شــناخت.12 ــا شــناخت، مطلــق اســت ي ــوان  آي ت

  شناختي مطلق داشت؟
  دار است؟ و چه درجاتي دارد؟  آيا شناخت، امري مرتبه:  درجات شناخت.13
. مطهـري، مجموعـه آثـار     (گيـرد؟     شـناخت بـراي چـه انجـام مـي         :  انگيزه شـناخت   .14

  ) 456، 13ج 
  
   ابزار شناخت -1-2-1

ــه شــناخت و آگــاهي دســت     ــي ب ــا چــه نيروي ــزاري و ب ــه چــه وســيله و اب ــسان ب ان
هـا هـستند؟ انديـشمندان در ايـن بـاره سـه نيـروي حـس،                   يابد؟ ابزار شناخت كدام     مي

يـك از ايـن      آورنـد، كـه بـسته بـه اينكـه كـدام             ر شـمار مـي    عقل و شـهود درونـي را د       
  : ها را به چهار دسته كرد توان آن دانند، مي  ميتر مهميا  آورتر ابزار را يقين

عقـل و شـهود درونـي       پردازنـد و      گرايان كه تنها بـه ابـزار حـس ظـاهري مـي              حس .1
  .پذيرند را نمي

  .ايان كه تنها به عقل تكيه دارندگر  عقل.2
ــهو.3 ــي    ش ــاد نم ــل اعتم ــل را قاب ــه عق ــس و ن ــه ح ــه ن ــا راه  دگرايان ك ــد و تنه دانن

  . دانند شناخت يقيني را شهود دروني و راه قلب مي
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عنـوان    دسته چهارمي هستند كه هـر سـه ابـزار حـس و عقـل و شـهود قلبـي را بـه                       .4
اي را در     پذيرنـد، ولـي بـراي هـر كـدام حـوزه ويـژه               ابزارهايي بـراي شـناخت مـي      

  .  بيشتر انديشمندان و فيلسوفان اسالمي در شمار اين دسته هستند.نظر دارند
  
   روش شناخت -1-2-2

بــر . حــس و عقــل و قلــب يــا دل: آينــد دســت مــي هــاي مــا بــه ســه روش بــه آگــاهي
تعقــل و  ،طبيعــت: هــاي شــناخت را چنــين برشــمرد تــوان سرچــشمه همــين پايــه مــي

  . تاريخ، قلب يا دل،خردورزي
ــو  ــناخت از س ــاي ش ــراي    ابزاره ــود ب ــژه خ ــه روش وي ــدام ب ــر ك ــسان ه ي ان

ـ    از ايـن رو بـر پايـه انـواع ابـزار شـناخت       .شـوند  كـار گرفتـه مـي    هدستيابي به آگاهي ب
  : توان چند روش زير را مطرح كرد مي

هـاي    در ايـن روش بيـشترين توجـه بـه يافتـه           : روش تجربـه و آزمـون علمـي       ) الف
  .آيند دست مي مون مكرر بهها بر پايه تكرار تجربه و آز حسي است، و آگاهي

هــاي عقلــي و   در ايــن روش تنهــا بــه يافتــه   : روش تعقــل و خــردورزي ) ب
هـا را    شـود و آن     انـد اعتمـاد مـي       دسـت آمـده    هايي كه به ياري عقل و تفكـر بـه           آگاهي

هـاي دسـتيابي بـه معرفـت          از ديـدگاه انديـشمندان مـسلمان، شـيوه        . داننـد   آور مي  يقين
  . تمثيل، استقراء و قياس: اند از به روش تعقل عبارت

اي كه در آن، معرفـت بـه يـك چيـز، از هماننـدي آن بـا چيـز ديگـري                        شيوه:  تمثيل .1
يعنـي هـر شـناختي كـه از آن داريـم، بـه              . آيـد   دسـت مـي    شناسـيم، بـه     كه آن را مي   

ايـن شـيوه تنهـا مـا را بـه گمـان و احتمـال                . دهـيم   چيز همانند آن هم سـرايت مـي       
  . آور نيست رساند و هرگز يقين مي

هــايي چنـد از يــك چيـز، شــناخت را بــه    اي كـه از شــناخت نمونـه   شــيوه:  اسـتقراء .2
  . هاي آن سرايت بدهيم همه نمونه

اي از  در اين روش بر پايـه يـك قيـاس منطقـي عـام، مـا بـه شـناخت نمونـه                     :  قياس .3
در ميـان اقـسام قيـاس، تنهـا قياسـي يقـين آور اسـت كـه هـم              . رسيم  مصداق آن مي  

 يعنـي مقـدمات قيـاس از        ؛ظر محتـوا و هـم از نظـر شـكل قيـاس يقينـي باشـد                از ن 
هـا بازگـشت كنـد و قيـاس بـه شـكل              بديهيات اوليه و وجـدانيات باشـد، يـا بـدان          
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شـود و انـواع ديگـر          ناميـده مـي    »برهـان  «چنـين قياسـي     . درست، سامان يافته باشـد    
  . آور نيستند قياس هم يقين

بايــد گفــت اســتقراء در مقابــل قيــاس قــرار  در مقايــسه راه اســتقراء بــا قيــاس 
ولـي  . كلـي اسـت    استقراء استدالل و سـير از خـاص بـه عـام و از جزئـي بـه                 . گيرد  مي

  . قياس، استدالل و سير از كلي به جزئي و از عام به خاص است
در مكاتــب اشــراقي شــناخت حقيقــي شــناختي اســت كــه انــسان : روش شــهود) پ

ايــن . رســد لهــام دل و الهــام بــاطن بــه آن مــياز راه تزكيــه نفــس و صــفاي قلــب و ا
امـا گروهـي از فالسـفه نيـز     . مكاتب را در درجـه اول بايـد آن را بـه عرفـا نـسبت داد                

 و تحـت ايـن عنـوان كـه راه قلـب هـم               كننـد    را انكـار نمـي      راه عقل در شناخت    چون
راهي بـراي شـناخت اسـت و بايـد از هـر دو راه اسـتفاده كـرد، در درجـه بعـد قـرار                          

  . يرندگ مي
  
   محتواي شناخت -1-2-3

بيــشتر انديــشمندان بــا آنكــه  هــاي مــا بــه چنــد گونــه هــستند؟  هــا و شــناخت  آگــاهي
ــاهي ــي نمــي   برخــي از آگ ــا را يقين ــه  ه ــا ب ــد، ام ــور دانن ــاهي   ط ــه آگ ــه دو گون ــي ب كل

ــد ــاور دارن  كلــي بنــدي تقــسيمانديــشمندان اســالمي در يــك  .محــسوس و معقــول ب
  : لم را به دو دسته كرده بودندها و معرفت و ع  شناخته

واسـطه بـراي مـا        اي آگـاهي و علـم اسـت كـه بـي               گونه:  شناخت و علم حضوري    .1
بـه  . شـود   شود، چون وجـود واقعـي و عينـي معلـوم نـزد مـا حاضـر مـي                    كشف مي 

گفته ديگـر، شـناخت، شناسـنده و شـناخته شـده يـا علـم و عـالم و معلـوم، يكـي                        
ويژگــي ســوم آن ايــن .  خطاناپــذير اســتويژگــي دوم آن ايــن اســت كــه. هــستند

ــي   ــعف م ــدت و ض ــه داراي ش ــت ك ــدازه از آن    اس ــك ان ــه ي ــان ب ــد و همگ باش
آگـاهي مـا بـه خودمـان و حـاالت روانـي و احـساسات خـود از                   . برخوردار نيستند 

  . هاي علم حضوري هستند  نمونه
ي هـا   صـورت اي آگـاهي اسـت كـه بـه واسـطه                گونـه  : شناخت و علـم حـصولي      .2

هـاي حـسي كـه بـا حـواس پنجگانـه بدسـت                 همـه آگـاهي   . آيد   بدست مي  ذهني ما 
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هـاي      شـناخت . هـاي علـم حـصولي هـستند           هايي تعقلـي، از نمونـه         آيد و آگاهي    مي
  .تصورات و تصديقات: شوند حصولي به دو دسته تقسيم مي

. باشـد    تصور، يك پديده ذهني سـاده اسـت كـه نـشانگر چيـزي وراي خـودش مـي                   .1
  .ه دماوند و مفهوم كوهمانند تصور كو

 تــصديق، گردآمــده چنــد تــصور اســت كــه يــك داوري و حكــم و يــا يــك گــزاره .2
  .كند منطقي را بازگو مي

يعنــي يــا بــازگو . يــا جزئــي هــستند يــا كلــي: تــصورات مــا دو دســته هــستند
كننده يك مصداق ويـژه هـستند، يـا نمايـشگر چنـدين مـصداق، ماننـد تـصور جزئـي                     

حـسي،  : انـد   تـصورات جزئـي را بـه سـه دسـته كـرده             .ي كـوه  كوه دماوند و تصور كلـ     
مفـاهيم مـاهوي، منطقـي و       : خيالي و و همي و تصورات كلـي نيـز سـه دسـته هـستند               

  . فلسفي
» معقـوالت اولـي   «گوينـد و مفـاهيم مـاهوي را         » معقـوالت «به تـصورات كلـي،      

  .اند ناميده» معقوالت ثاني«و مفاهيم منطقي و فلسفي را 
  
  ناخت  معيار ش-1-2-4

ــذيرفتيم، از چــه راه بدســت    ــا پــس از آنكــه تعريــف حقيقــت را هــر چــه باشــد پ م
ــ  دســت  هآوريــم كــه يــك شــناخت، درســت اســت يــا نادرســت؟ حقيقــت چگونــه ب

  : آيد؟ دو ديدگاه در اين باره وجود دارد مي
ــت  .1 ــناخت اس ــودِ ش ــوع خ ــناخت از ن ــار ش ــار  .  معي ــاهي، معي ــشه و آگ ــي اندي يعن

هــا را بــه دو دســته   مي چنــين بــاور داشــتند و آگــاهيعلمــاي اســال. آگــاهي اســت
هـاي      هـاي نظـري را آگـاهي          كرده بودند، بـديهي و نظـري و معيـار درسـتي آگـاهي             

  . دانستند بديهي مي
ـ       حقيقـت .  معيار شناخت، عمل است و تجربـه       .2 علمـاي  . آيـد   دسـت مـي    ه بـا عمـل ب

  . اند گرايان چنين پذيرفته جديد و ماده
رايــان كــه طرفــدار منطــق ارســطويي بودنــد، بــر ايــن بــاور  گ بــسياري از عقــل

هـا نيـز     و هـر كـدام از آن      . تـصور و تـصديق    : هاي مـا دو گونـه اسـت           بودند كه آگاهي  
  . بديهي يا نظري: به دو گونه است
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هـايي اسـت كـه نيـازي بـه معيـار                يعنـي آگـاهي   .  معيار اسـت   -ـ شناخت بديهي، خود   
ــديهي اســت  ــدارد و ب ــد اصــول نخــس . ن ــهمانن ــه . تين رياضــيات و هندس ــن گون اي

  . گيرد هاي ديگر قرار مي  ها، پايه و معيار همه آگاهي  آگاهي
هـاي غيـر        همـه آگـاهي   (. هـايي كـه نيـاز بـه معيـار دارد              ـ شناخت نظري، يعني آگاهي    

هــاي بــديهي برگردانــد تــا ثابــت   اي بــه شــناخت  هــا را بايــد بــه گونــه نآ .)بــديهي
  . شود ر شناخت، از نوع خود شناخت ميگونه، معيا بدين. شوند 

ــشمندان اســالمي، همــان  ــدگاه اندي ــت   از دي ــه معرف ــا دو گون ــه كــه گذشــت، م گون
معرفــت حــضوري، اساســاً خطاناپــذير اســت و بــه معيــاري . حــضوري و حــصولي: داريــم

  .  و تنها معرفت حصولي است كه به معيار نياز دارد؛براي ارزيابي نياز ندارد
هـاي حـصولي هـستند كـه بـديهي هـستند و                 اي از معرفـت       هافزون بـر آن، دسـت     

ولـي از آنجـا كـه حـوزه معرفـت           . شـوند   هاي ديگر شـمرده مـي         معيار ارزيابي شناخت  
ــت   ــده معرف ــش عم ــت و بخ ــدود اس ــضوري مح ــسفه،    ح ــون فل ــشري همچ ــاي ب ه

ــي    ــالمي در پـ ــشمندان اسـ ــستند، انديـ ــصولي هـ ــي حـ ــوم تجربـ ــيات و علـ رياضـ
  .اند زيابي برآمدهمعيارهايي ديگر براي ار

 شناســي شــناختپاســخ حكمــاي اســالمي بــه انديــشمندان گونــاگون در بــاب  
 : توان به گونه خالصه، چنين ارائه كرد را مي

  
  گرايان  در برابر شك. 1
گانـه انـسان بـراي درك مرتبـه مـادي هـستي همـواره ابـزار مفيـد و                      حواس پنج  -1/1

در فهـم   . نـد خـود آن را دريابـد        اگـر خطـا بك     توانـد   مـي مؤثري بوده اسـت؛ چـرا كـه         
ــديت         ــر از ذات اح ــه غي ــت ك ــم اس ــت مه ــك حقيق ــن ي ــز اي ــستي ني ــت ه واقعي

ــد و  هــا ممكــن  ديگــر پديــده،)الوجــود واجــب( ــه اي الوجودن ــاري و آي واقعيتــي اعتب
  .دارند

گانــه  شــدني را از راه حــواس پــنج ي مــادي حــسهــا واقعيــت توانــد مــي انــسان -2/1
  .دريابد

هـاي بيـشتري      از راه بـديهيات اوليـه عقلـي بـه آگـاهي            توانـد   مي همچنين انسان    -3/1
 .دست يابد
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  مبتني بر ابزار و متدهاي شناختشناسي انساننمودار انواع مكاتب فكري و اعتقادي از بعد 

مكاتب از بعد 
 شناسي شناخت

 حاصل معرفتي شناخت متد شناخت ابزار شناخت

1 
گرايان و  شك

سوفسطائيان 
 افراطي

ري قابل اعتماد هيچ ابزا
 ) پذير نيست خطا(نيست

هيچ متدي قابل اعتبار 
 ) نتيجه است بي(نيست 

شناخت حقيقت وجود ميسر 
) حقيقتي وجود ندارد(نيست يا 

 ) دانيم نمي(

2 

  : گرايان نسبي
  گرايان فرد

  گرايان تاريخ
  گرايان جامعه

 نژادگرايان

ابزارها فردي، وابسته به 
هر دوره تاريخي، شرايط 

تي و اجتماعي افراد و يا طبقا
 نژادهاي مختلف است

متدهاي هر فرد، هر 
دوره تاريخي، هر طبقه 
و اجتماع و يا هر نژاد 
 با ديگران متفاوت است

، حقيقت و معرفت براي هر قرد
 اجتماع و طبقه، دوره تاريخي و

 نژاد با ديگران متفاوت است

3 
گرايان  حس

 بيروني و دروني

  گانه حواس پنج
احساسات + گانه  حواس پنج

 دروني

حس و تجربه بيروني و 
 دروني

محسوسات و علوم تجربي و 
 هاي نفساني پديده

 علوم عقلي تحليل معقوالت فطري عقل گرايان عقل 4

 حس و اسنتنتاج عقلي عقل+ حواس  مشائيان 5
 - علوم بديهي و نظري حسي

 تجربي و عقلي

 شهود قلبي اشراقيون و عرفا 6
س از احاطه اشراقي نف
 طريق تزكيه درون

 معرفت حضوري به واقعيات

7 
حكمت 

 متعاليه

شهود + عقل+ حواس
داوري + ) اوليه و ثانويه(

 ) س(كالم الهي و معصومان 

استنتاج + حس و تجربه 
واسطه  اشراف بي+ عقلي 

+ به حقايق درون نفس
اتصال وجودي به معقوالت 

 از طريق تكامل نفس

حسي و تجربي ): علوم حصولي(
شهود ): علوم حضوري( + عقلي–

دروني به حاالت به حاالت 
 مكاشفه وحي+ الهام +نفساني

  
ــر آگــاهي-4/1 ــي  افــزون ب ــسان ،هــاي حــسي و عقالن ــد مــي ان ــتتوان ــه حال هــاي   ب

هـايي ماننـد     آگـاهي . واسـطه حـضوري داشـته باشـد         بـي  دروني و روحي خود آگـاهي     
  ... دانايي و، قدرت، عظمت، حيات، شادي،غم
  
  گرايان  برابر نسبي در-2

 ناشـي از مجمـوع شـرايط وابـسته بـه زمـان              هـا   انـسان  هويت فردي و شخـصي       -1/2
ــاريخي و طبقــات اجتمــاعي و ، تربيــت، وراثــت؛ ماننــدباشــد مــيو مكــان   شــرايط ت

 ايــن هويــت، كــسب شــدني، اعتبــاري، ثــانوي، بالفعــل و نيــز قابــل دگرگــون .نــژادي
  . شدن است
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 داراي يــك ذات و فطــرت نــوعي، بــالقوه، و ثابــت ، انــسان غيــر از ايــن هويــت-2/2
ــز  ــيني ــق   . باشــد م ــاط عمي ــل و ارتب ــاهم و درك متقاب ــشترك، ضــامن تف ــن ذات م اي

تفـاوت عميـق    .  باشـد  توانـد   مـي  در طـول تـاريخ بـوده و          هـا   انـسان وجودي ميان همة    
   .ها در اين وجه است  با يكديگر و با ديگر پديدهها انسانرابطه 

 عقالنــي و روحــاني؛  ، حيــواني،وجــه گيــاهي:  چهــار وجــه اســت انــسان داراي-3/2
هـا،   بـا همـه ايـن     . يي كه وابسته به هـر كـدام از ايـن وجـوه هـستند              ها  ويژگيو داراي   

.  هويــت بالفعــل خــويش را برگزينــدتوانــد مــيانــسان موجــودي اســت آزاد؛ و خــود 
از خــود  ،از ايــن رو انــسان در وجــه حيــواني و در جبــر غرايــز خــود، هــويتي منفعــل

؛ ولـي در وجـه اراده و عقالنيـت و           يابـد   مـي بيگانه و وابسته بـه همـه عوامـل بيرونـي            
  .  محقق كند، فطرت انساني و نوعي خود را بالفعلتواند مي ،خودآگاهي روحي

  
  گرايان بيروني   در برابر حس-3
ــراي -1/3 ــري نتيجــه ب ــتقراء   گي ــالً از اس ــشمندان عم ــات حــسي دان ــي از تجربي  علم

   .پذير نيست چون بدون آن تعميم تجربيات حسي امكان.گيرند ره ميعقلي به
 حواس پـنج گانـه بـراي درك مرتبـة نـازلي از هـستي كـه عـالم طبيعـت باشـد                        -2/3

بـرداري از     نيـاز بـه بهـره      ،تـر و عميـق تـر مراتـب وجـود           براي درك كلـي   . مفيد است 
واسـطه   هـاي بـي    فـت  معر نهايتـاً  يعنـي اسـتنتاجات عقلـي و         ،استعدادهاي واالتر انسان  

  . باشد ميو حضوري 
  
  گرايان بيروني و دروني رابر حس در ب-4
هـاي بـاال بايـد گفـت انـسان يـك موجـود يـك بعـدي و تـك                       افزون بر پاسـخ    -1/4

مركبـي اسـت كـه اسـتثنائاً عناصـر تركيـب شـونده وجـود                 ساحتي نيست؛ بلكه پديده   
هـا و احـساسات       و انگيـزه    از ايـن رو تمـايالت      .انـد   استقالل خـود را حفـظ كـرده        ،او

 غريــزي و غيــر ارادي نيــست؛ آن گونــه كــه در روانــشناسي و      درونــي او فقــط 
بلكـه  . شـود   مـي روانكاوي امروز متكي بـر جبـر غرايـز حيـواني و بالفعـل او شـناخته                  

 از اســتعدادهاي بــالقوه عقالنــي و  بــا اســتمدادتوانــد مــي اســت كــه او موجــود آزادي
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شف كنـد و همـه ابعـاد وجـودي خـود را محقـق               روحاني خـود مراتـب هـستي را كـ         
  . سازد

  
  گرايان   در برابر عقل-5
 آگــاهي توانــد مــيهــاي حــسي،   انــسان در آغــاز زنــدگي خــود پــس از آگــاهي-1/5

پـس او بـه هـر دو روش         . هـاي ذهنـي و عقالنـي داشـته باشـد           هاي معقول و دريافت   
 توانـد   مـي هـا    ني آ هـا   ويژگـي شناخت نيازمنـد اسـت و بـا هـر دو روش، بـه تناسـب                 

در ضــمن اينكــه حقــايقي در عــالم وجــود . هــايي داشــته باشــد آگــاهي هــا و دريافــت
دارنــد كــه تنهــا بــا اســتمداد از قــواي عقالنــي بــشر قابــل تفــسير و توجيــه نيــستند و 

  .ها نياز به ديگر روش شناخت، يعني روش شهودي دارد درك آن
  
   در برابر انديشمندان مشاء -6
دســت  ه بــا ارتبــاط باواســطه بــا عــالم خــارج بــ ،سي و عقلــيهــاي حــ  دريافــت-1/6

ــه  مــي ــد از گون ــوم حــصولي«آين ــا وجــه روحــاني خــود  . هــستند» عل ــسان ب ــي ان ول
 هـم ابعـاد برتـر وجـودي خـود را بالفعـل نمايـد و هـم               ، با روش تزكيـه روح     تواند  مي

 . واسطه و حضوري داشته باشد به عوالم برتر وجود، معرفت بي

 نـه يقـين     ،كنـد   مـي ايت، يقين و معرفـت باواسـطه و حـصولي ايجـاد              عقل در نه   -2/6
هــاي حــضوري و عرفــاني  بــا ايــن همــه دريافــت. واســطه و حــضوري و معرفــت بــي

 بـه حقـايق     تـوان   نمـي نيز مستلزم طـي مراحلـي اسـت و سـرانجام بـا ايـن روش هـم                   
وحــي يــل ارســال پيــامبران و فروفرســتادن بــه همــين دل. برتــر هــستي دســت يافــت

  1.شود ميناپذير شمرده   ضرورتي اجتنابها انسانهدايت براي 
  
   در برابر عارفان -7
تـدريج    در طول زمان و به     ها  انسان با توجه به آنچه گفته شد رشد و كمال معرفتي            -1/7

. شـوند  تر وجود او زمينه نيل به مراتب برتـر مـي           گونه كه وجوه نازل    دهد؛ بدين  روي مي 
                                                                                                                   

ـ               . ) 2/62(هوالذي بعث في االميين رسوالً مـنهم        . 1 . دائاً اُمـي اسـت    خـود پيـامبر هـم نـسبت بـه وحـي الهـي ابت
ــامبراكرم   ــه پي ــد ب ــود» ص«خداون ــم  «: فرم ــالم تكــون تعل ــزي  «. ») 268/2(و علمــك م ــو چي ــه ت ــد ب خداون

انبيـاء  . »يعلمكـم مـالم تكـون التعلمـون       «: فرمايـد  خداونـد بـه همـه مـي       . »توانستي ياد بگيـري    آموخت كه نمي  
  .دانيد ه فقط نميتوانيد بدانيد، ن كه نمي)  وحيكالم(دهند  چيزي را به شما ياد مي
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هاي حضوري هـم بـه تنهـايي بـراي درك حقـايق              عرفتولي همان گونه كه گفته شد م      
   .هستي كافي نيست

مراتب وجود هم تا مرتبه     . مند است   مرتبه ، ميزان معرفت عارفان به حقيقت هستي      -2/7
هـاي حـضوري     مي دانيم كه عارفان در انتقـال معرفـت        . رسد  مينهايت ذات احديت     بي

هايي يافت   ها نيز ناهمگوني    تفاسير آن  كنند و در   خود به ما از تفسير و تأويل استفاده مي        
ترين درجـات معرفـت و       به همين دليل است كه وجود انسان كامل كه به عالي          . شود  مي

 امـري   هـا   انـسان يقين حضوري رسيده باشد در جهت تفسير و تبيين وحـي و هـدايت               
  . شود ميناپذير شمرده  واجب و اجتناب

ــا  تنهــا ابــزار شــناخت و ت كــه نــهبنــدي بايــد گفــ توجــه بــه جــدول دســته ب
ــيوه ــسان     ش ــعور ان ــل درك و ش ــت و حاص ــاي معرف ــد[ه ــست و  ] هنرمن ــه ني يگان

. هـا نيـز تـك بعـدي و يگانـه نيـستند             ساختاري طولي دارد؛ بـه همـين ترتيـب زيبـايي          
ــايي   ــواع داشــته و از زيب ــه عمــق ان ــب وجــود، از ســطح ب هــاي  بلكــه برحــسب مرات

 سـيري   ،هـاي برتـر    لكـوتي و تـا زيبـايي      ي م هـا   زيبـايي هـاي معقـول و       مادي تا زيبايي  
  .  شامل شوندتوانند ميمادي تا معنوي و روحي را  از ظاهر به باطن و از

وه هــاي درك حقــايق هنرمنــد نيــز تــا خــود از همــه ابزارهــاي معرفتــي و شــي 
 و بـه درك همــه مراتـب زيبـايي نايـل نــشود هرگـز قـادر نخواهــد       برخـوردار نگـردد  

ــالي بيافر  ــري اصــيل و ع ــود هن ــدب ــاطني  . ين ــس ســير و ســلوك و درك و شــهود ب پ
ــم و    ــست و عل ــدان و عالمــان و زاهــدان و مبتكــران از هــم جــدا ني ــدان و عاب هنرمن

  . جوشند مذهب و اخالق و هنر و زيبايي و ابداع از يك سرچشمه مي
ــذهب و      ــم و م ــستن عل ــضاد دان ــردن و مت ــه ك ــه تجزي ــت ك ــه داش ــد توج باي

 و سـيطره كميـت      هـا   انـسان از خـود بيگـانگي      اخالق و هنر و زيبايي موجـب تـشديد          
و خيــال پــردازي هــاي موهــوم و پــوچ و ويرانگــر بــوده و تــضادها و بيمــاري هــاي  

  . مهلك و ويرانگر فرهنگي وتمدني را باعث شده و خواهد شد
  
   شناسي انسان -1-3

هـاي زيـر جـا       بنـدي   در يكـي از دسـته      تـوان   مـي هاي انسان شناسـانه را       امروزه نگرش 
  : داد
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   نگرش پسيني و نگرش پيشيني -1-3-1
 بـسياري از انديـشمندان امـروزي از         .انـسان موجـودي بـا هويـت پـسيني اسـت           ) الف

؛ بـه گفتـه ديگـر تنهـا گزارشـي از            دهنـد   مـي ارائـه   ) بعـدي (انسان، تـصويري پـسيني      
و فطـري بـراي انـسان       ) قبلـي ( داده و بـه ارزش هـاي پيـشيني           هـا   انسانوضع موجود   

داننـد كـه      انـسانيت را مفهـومي آزاد، سـيال و شـناور مـي             ،هـا  ن نگـرش  اي. باور ندارند 
  . كند ميدر روند تكامل تاريخي رشد 

تـأثير فرضـيه تكـوين انـواع دارويـن شـكل گرفتـه               چنين نگرشـي بـسيار تحـت      
ـ » داروينيسم اجتماعي «و جزيي از     ايـن نگـرش انـسان را نيـز ماننـد           . آيـد  شـمار مـي    هب

در ايــن . كنــد مــيهــاي بيــشتر بررســي   بــا توانمنــدي امــاهــاي جــانوران، ديگــر گونــه
ديــدگاه، اصــل تنــازع كــه در فرضــيه دارويــن جايگــاهي ويــژه دارد، بــراي انــسان بــه 

تـدريج و   مسابقه و رقابت تبديل شـده اسـت؛ انـسان هـم لـوح سـفيدي اسـت كـه بـه                    
 بـه لحـاظ     ،اش گيـرد و همچـون سـير تـاريخي فيزيولـوژي           بر اثـر شـرايط شـكل مـي        

  .اني هم در طول تاريخ در حال تكامل استشخصيت انس
ــشيني اســت  ) ب ــت پي ــا هوي ــسان موجــودي ب ــر از  .ان ــدگاه برخــي ديگ  از دي

انديـشمندان، نخــست اينكـه هــيچ دليـل منطقــي بـراي ســير تكـاملي تــاريخي مفهــوم      
انسانيت وجـود نـدارد؛ ثانيـاً انـسان داراي نـوعي سـاختار و تعريـف اوليـه، و هويـت                      

ــرايشو  ــا گ ــشيني ه ــتي پي ــسان را داراي   . اس ــه ان ــن نظري ــداران اي ــي از طرف برخ
ي هــا گــرايشي ذاتــي و اوليــه خــوب دانــسته و برخــي ديگــر او را داراي هــا گــرايش

  . دانند ذاتي بد مي
ــر ســاخته    ) پ ــه ب ــت ثانوي ــه فطــري و هوي ــت اولي ــا هوي ــسان، موجــودي ب ان

ــوه و فعــل اســت  . خــود اســت ــسان داراي دو ســاحت ق ــن اســالم، ان ــدگاه دي  .از دي
فرمايـد بـر فطرتـي        همچنـان كـه خـود در قـرآن مـي           ،انسان به عنوان مخلوق خداونـد     

 هويـت  توانـد  مـي پـس ن  . »فطـره اهللا التـي فطـر النـاس عليهـا          «.الهي سرشته شده اسـت    
تــوان انــسان را  از آنجــا كــه ايــن فطــرت، الهــي اســت پــس مــي. اوليــه نداشــته باشــد

ــرايشداراي  ــا گ ــست ه ــي و خــوب دان ــه اله ــي . ي اولي ــل، اســالم  ول در ســاحت فع
شــمرد كــه در شــكل دادن بــه خــود آزاد اســت و   انــسان را موجــودي آزادي بــر مــي

ــد مــي ــين اعمــال و توان ــد هــا ارزش ب ــه انتخــاب بزن ــاگون دســت ب از همــين . ي گون
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 هويـت ثانويـه     هـا   انـسان روست كه به رغـم گـرايش ذاتـي اوليـه انـسان، بـسياري از                 
قـرآن كـريم نيـز انـسان را بـا هـر دو نـوع                . دسـازن  خود را بر مبناي غير الهـي بـر مـي          

  .ويژگي خوب و بد معرفي كرده است
  

 هاي پسيني، پيشيني و اسالمي درباره انسان ديدگاه

 پرداز نظريه تبيين نظريه

 انــــسان موجــــودي بــــا -1
 هويت پسيني

انسان لوح سفيدي است كـه بـه تـدريج براثـر            
گيـرد و معنـاي انـسانيت در         شرايط شـكل مـي    

 يخ در حال تكامل استطول تار
 متأثر از فرضيه داروين

 انـــسان موجـــودي بـــا -3و 2
 هويت پيشيني

ــاختار و   ــا س ــاز ب ــسان از آغ ــرايشان ــا گ ي ه
  .خوب خلق شده است

ي بـد   هـا   گـرايش انسان از آغـاز بـا سـاختار و          
 خلق شده است

 كانت، دكارت، هابز

 انــــسان موجــــودي بــــا -4
هويت اوليـه فطـري و هويـت        

  خود ثانويه برساخته

ــالقوه     ــرتش ب ــاس فط ــر اس ــاز ب ــسان در آغ ان
ــه خــود    ــي در شــكل دادن ب خــوب اســت ول

 و شــكل هــاي گونــاگون خــوب و ،آزاد اســت
 .كند ميبد پيدا 

 بسياري از انديشمندان اسالمي

  
  ) آفاقي(و بيروني ) انفسي( فرو كاهش انسان به وجوه دروني -1-3-2

هـا   ي خـاص شـمرده انـد؛ كـه آن         هـا   ويژگـي برخي انسان را يكـي از حيوانـات داراي          
  .ندي كردب  در دو سطح دروني و بيروني دستهتوان ميرا 

برخـي بـا توجـه انحـصاري بـه يكـي از             : فرو كـاهش انـسان بـه وجـوه بيرونـي          ) الف
هويـت انـسان را بـه يكـي         .. . طبيعـت، تـاريخ و     ،ماننـد جامعـه   ) آفـاقي (وجوه بيروني   

  .اند ن را برگرد آن تعريف كردهاند و انسانيت انسا از اين وجوه فرو كاسته
  

 فروكاهش تعريف انسان به وجوه آفاقي

 مكتب فكري : كاهش انسان به وجه زير فرو

  جامعه و طبقه اجتماعي                                انسان
 تاريخ و زمان                                انسان

  ماركسيسم
 اگزيستانسياليسم

  طبيعت                               انسان
 فنا مطلق                               انسان

  حكمت ذن
 حكمت بوديسم
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ــي  ) ب ــاد درون ــه ابع ــسان ب ــاهش ان ــر آن: فروك ــه  ،در براب ــسان را ب ــر ان ــي ديگ  برخ
ــته انـــد و انـــسانيت وي را برگـــرد يكـــي از وجـــوه   وجـــوه درونـــي اش فروكاسـ

  .اند كردهاش تبيين  دروني
  

 هش تعريف انسان به وجوه انفسيفروكا

  هنريمكتبتأثيرگذار در   مكتب فكري فروكاهش انسان به

   عمل انسان به
  تجربه انسان به

  پراگماتيسم
  آمپريسم

  گرايي كاركرد
 گرايي رفتار

Functionalism 
Behaviorism 

   درك و نياز حسي انسان به
  درك و نياز شهودي انسان به

  پوزيتيويسم
  ماينتيشنيس

  گرايي كالبد
  گرايي مفهوم

Formalism 
Conceptualism  

  عقل/  فكر  انسان به
  خالقيت انسان به

  راسيوناليسم
  اگزيستانسياليسم

  سازه گرايي
 ساختار گرايي

 شكني سامان

Structuralism 
Constructivism 
Deconstructivism 

   خيال انسان به
  عاطفه و احساس انسان به

  روانكاوي
  اويروانك

   ابراز گرايي
 گرايي  احساس

Expressionism 
Romantisicm 

  
   انسان در اسالم -1-3-3

 از حيوانـات و يـا حتـي         از ديدگاه حكمت اسـالمي انـسان يـك نـوع و گونـة خـاص               
 او را   تـوان   مـي تـرين تجلـي الهـي اسـت كـه بـه قـولي                جانداران نيـست؛ بلكـه كامـل      

  . تعريف كرد» مرگ جسمانييا زنده خداگراي داراي » «حي متأله مائت«
انــسان .  بلكــه انــواع اســت، انــسان نــوع نيــست،در حكمــت متعاليــه صــدرايي

چـون تجليـات الهـي همـة سـطوح هـستي را در            . كنـد   مـي خود شكل خـود را تعيـين        
 بـر اسـاس     توانـد   مـي او  .  انسان بايد مرتبـة خـود را در هـستي تعيـين كنـد              ،گيرد برمي

ود تـا بـاالترين مرتبـه را جايگـاه خـود      تـرين مراحـل وجـ    حركـت جـوهري از پـست   
 ايــن شــكل حركــت در حكمــت متعاليــه بــه .دانــسته، خــود را بــه آن مرتبــه برســاند

ــه   ــفار اربع ــه(صــورت اس از ســوي صــدرالمتألهين توضــيح داده  ) ســفرهاي چهارگان
  . شده است

ــرش      ــان نگ ــراق مي ــتراك و افت ــود اش ــث، وج ــن بح ــه در اي ــل توج ــه قاب نكت
ــدگاه ــين (فالســفه اگزيستانسياليــست . ستانسياليــسم اســتاگزي اســالمي و دي و همچن
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داننــد؛ ماننــد  انــسان را در آغــاز تولــد، پــذيرا و منفعــل محــض مــي ) هــا ماركسيــست
. يك صفحه سـفيد كـه نـسبتش بـا هـر نقـشه كـه روي آن ثبـت شـود يكـسان اسـت                         

ــالي در ــد،    ح ــاز تول ــسان در آغ ــالم، ان ــدگاه اس ــه از دي ــان   «ك ــو امك ــه نح ــالقوه و ب ب
سـت  ها گـرايش هـا و   تعدادي، خواهـان و متحـرك بـه سـوي يـك سلـسله دريافـت           اس

دهـد و    او را بـه آن سـو سـوق مـي          ) بـا كمـك شـرايط بيرونـي       (و يك نيروي درونـي      
 ناميـده   »انـسانيت  «اگر به آنچه بالقوه دارد، برسـد؛ بـه فـضيلتي كـه شايـسته اوسـت و                   

قــسر و جبــر عوامــل و اگــر فعليتــي غيــر آن فعليــت در اثــر .  رســيده اســتشــود مــي
نـسبت انـسان در     .. .بيروني به او تحميل شود، يـك موجـود مـسخ شـده خواهـد بـود                

ــا   ــدايش، ب ــاز پي ــا ارزشآغ ــا   ه ــي ب ــال گالب ــسبت نه ــل ن ــساني، از قبي ــاالت ان  و كم
درخت گالبي است؛ كـه يـك رابطـه درونـي بـه كمـك عوامـل بيرونـي، اولـي را بـه صـورت                          

ـا عوامـل بيرونـي، آن را                   ]نـسبت [آورد؛ نه از قبيل      دومي درمي  ـندلي، كـه تنه ـا ص  تختـه چـوب ب
   )، زيرنويس313. 1378مطهري،(» .آورند به اين صورت درمي

) خويــشتن(در پاســخ بــه كميــل كــه از ايــشان در بــاره نفــس ) ع(اميرالمــومنين 
مـشكيني،  .(انـد   كـرده  چهـار وجهـي را معرفـي         شناسـي   انـسان ، نـوعي    كنـد   مـي پرسش  

 انــسان موجــود مركبــي اســت گويــد مــيدر ايــن رابطــه شــهيد مطهــري ) 222، 1406
ــب،      ــام تركي ــونده، هنگ ــب ش ــر تركي ــه عناص ــب ك ــودات مرك ــاير موج ــرخالف س ب

 وجــود و خــواص ، عناصــر تركيــب شــونده اودهنــد مــيخــواص خــود را از دســت 
  . دهند نميخود را از دست 

  

 )ع( ها منقول از اميرالمومنين انواع نفوس انسان و قوا و خواص هريك از آن

انواع نفوس 
 انسان

 ها  آننهخواص دوگا گانه نفوس قواي پنج

كننده رشد. 1
 گياهي

 دهنده پرورش كننده دفع كننده هضم كننده جذب
ــده  نگهدارن

و 
 كننده مهار

  كم و زياد شدن
ـر  ( تحريــــك در برابـــ

 ) رويدادهاي محيط

كننده  حس. 2
 حيواني

 چشيدن بوييدن ديدن شنيدن
لمــــــس 

 كردن

خــــــــــــشنودي و 
ـارا تحريـــك در (حتينــ

 ) برابر رويدادهاي محيط

 تدبيرگر .3
 قدسي

 )بردباري (حلم ) دانايي(علم  )يادآوري( ذكر )تدبير( فكر
  تنبه

ــداري و(  بي
 ) پذيري پند

فهــم (حكمــت و نزاهــت 
ـا  ها و بدي   خوبي عـدم   ، )ه

 تحريك در مقابل محيط

 فقردر غنا عزت در ذلت در سختيتنعم  بقا در فنا  ملكه الهي.4
ــ بر در صــ

 بال
 رضايت و كرامت
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ــادت و      ــناخت و عب ــالم ش ــن ع ــسان دراي ــور ان ــسفة ظه فل
ــدا در      ــة خ ــسان خليف ــل ان ــت و در مقاب ــه خداس ــسبت ب ــشق ن ع

  . هستي است و همة هستي از طريق انسان با خدا ارتباط دارند
ــناخت      ــي وش ــي را در معرف ــاطرات ازل ــي خ ــد برخ خداون

ين ايـن   تـر   مهـم كـي از    ي. كنـد   مـي انسان بـه تأكيـد بـه او يـادآوري           
ــين . خــاطرات مــاجراي خلقــت اوســت ــرينش چن مراحــل مهــم آف

  : بوده
ــف ــد   ) ال ــت خداون ــا دو دس ــك و ب ــضور مالئ ــسان در ح ــت ان ــت : خلق خلق

) 75/ص. (شـود   وسـيلة دو دسـت خداونـد انجـام مـي           انسان در حـضور مالئـك و بـه        
ني اسـت   هـاي ويـژة انـسا         ايـن جـزء اختـصاصات و شـرافت         «از ديدگاه ابـن عربـي       . 

ايـن عـين جامعيـت انـسان اسـت و اشـاره بـه               . كه با دو دست الهي خلق شـده اسـت         
ــسو، (» .دارد مــيدو بعــد در وجــود آد ــه  ) 244، 1378ايزوت ــد ب ــن دو دســت خداون اي

شايد به اين دليـل كـه بـا هـر يـك بـه بخـشي از سـاحات                    . ندا  هر حال با هم در تقابل     
يــن دو دســت را نمــادي بــراي دو ابــن عربــي ا. وجــود انــساني پرداختــه شــده اســت

يعنـي همـان صـفات جمـال و صـفات جـالل كـه هـر                 : دانـد   دسته از صفات الهي مـي     
  ) 50، 1378حسن زادة آملي، . (اند دو در وجود انسان متجلّي شده

انّـي خـالق بـشراً مـن صلـصالٍ مـن            .. .«: دميدن روح خـدا در كالبـد انـسان        ) ب
ويته و نفخـت فيـه            28/حجـر (» مـن روحـي فقعـوا لـه سـاجدين         حماءٍ مسنون فاذا سـ 

كـه او را     هنگـامي . كـنم  من بشري را از سفالي از گـل سرشـته شـده خلـق مـي               «) 29و  
  ».ه او دميدم همه به او سجده كنيدبسامان كردم و از روح خود ب

ــي ) پ ــت اله ــماء و خالف ــل اس ــيم ك ــيم  : تعل ــد از نفخــه روح، تعل ــه بع مرحل
م آدم ا    «. اسماء الهي است   نـشانه خليفـت الهـي انـسان        ) 32/بقـره  (»السـماء كلَّهـا   و علـَّ

و اذ قــالَ ربــك للمالئكــه انــي جاعــلٌ فــي االرض «: نيــز آنجــا در قــرآن آمــده اســت
مفسران و از جمله ابـن عربـي بـر ايـن باورنـد كـه خالفـت الهـي                    . ) 30/بقره..(.خليفه

 همـه   مالئـك تـوان درك و تجلـي       . انسان به سبب همين آگـاهي از كـل اسـماء اسـت            
  .اسماء اهللا را ندارند
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ــه و هبــوط ) ت ــا درخــت منهي شــيطان كــه عامــل اصــلي كفــرش،  : آزمــايش ب
حــسادت بــه انــسان و مقــام اوســت، انــسان را بــه خــوردن از درخــت منهيــه تــشويق 

ايـن  ) 36 و   35/بقـره .(شـود   و خوردن ميـوه ممنوعـه باعـث هبـوط انـسان مـي              كند  مي
ــسان ا   ــار ان ــت از اختي ــوبي حكاي ــه خ ــاجرا ب ــقوط وي از  م ــان س ــو و امك ــك س ز ي

  .سوي ديگر است
ــسان  ) ث ــه ان ــات و توب ــي كلم ــي    : تلق ــق تلق ــوط از طري ــس از هب ــسان پ ان

امـام خمينـي    ) 37/بقـره .(كنـد  كلمات از سوي خداونـد، بـه سـوي خداونـد توبـه مـي              
در تفسير اين آيـه، منظـور تلقـي را دريافـت تـوأم بـا مجاهـده و سـير و سـلوك                        ) ره(

) 201،  1378امـام خمينـي،     (. اسـتفاده نـشده اسـت     » القـي «ز لفـظ    چـرا كـه ا    . دانـد  مي
ــيم اســماء   ــه تعل ــان ديگــر مرحل ــه بي ــالقوه فطــري«ب ــت ب ــي » موجودي ــه تلق و مرحل

ايـن مـاجرا بـه خـوبي        . كنـد  انـسان را تـشريح مـي      » موجوديت بالفعل كـسبي   «كلمات  
ــه ســوي كمــال و نيكــي حتــي پــس از    ــسان در حركــت ب ــي ان ــايي ذات ــشان از توان ن

  . تباه و گناه استاش
ي انــسان كــه او را هــا ويژگــييكــي از : قبــول امانــت الهــي از ســوي انــسان) ج

مـا امانـت    «) 72/احـزاب (: كنـد، قبـول امانـت الهـي اسـت          از ديگر مخلوقات جدا مـي     
هـا از حمـل آن ابـا         امـا آن  . عرضـه كـرديم   ) تمـامي خلقـت   ( و زمـين     هـا   آسـمان را بر   

ــد و از آن تر ــسان كردن ــي ان ــيدند؛ ول ــردس ــل ك ــن  » . آن را حم ــستي اي ــورد چي در م
ــدگاه اما ــي دي ــت اله ــاي ن ــده اســت  ه ــل ش ــرآن نق ــسران ق ــاگوني از مف ــه .  گون عالم

الميــزان، ضــمن رد كــردن شــش قــول مختلــف،   در تفــسير گرانــسنگ) ره(طباطبــايي 
و حـضرت   ) ره(الـديني    آيـت اهللا بهـاء    . شـمرد  را امانـت خداونـد برمـي      » واليت الهي «

  .اندك تفاوتي با ان نظريه همداستان هستندنيز با ) ره( امام
ــل  ــل، كام ــسان كام ــت   ان ــستي اس ــة ه ــة او در هم ــدا و خليف ــي خ ــرين تجل . ت

كـه خداونـد     همچنـان . ارتباط او با همة آفاق همچـون ارتبـاط او بـا بـدن خـود اسـت                 
. ظاهر و باطن همه هستي است، انـسان كامـل هـم ظـاهر و بـاطن همـة هـستي اسـت                      

 از دو طريــق هــا انــسانهمــة . ســت و تــدبيرگر امــور اســتجايگــاه او عــرش الهــي ا
برپايــه .  بــه انــسان كامــل معرفــت پيــدا كننــدتواننــد مــيســير آفــاقي و ســير انفــسي 
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 بـراي كمـال خـود در هـر لحظـه بايـد در ارتبـاط دو                  هـا   انـسان حكمت اسالمي همـة     
  : چرا كه. طرفه با انسان كامل باشند

 در هـر لحظـه      هـا   انـسان و زنـدگي همـه       انسان كامل بـه همـة هـستي نظـارت دارد             -
ــشاهده اوســت  ــستي را   . تحــت م ــة ه ــي هم ــور حقيق ــه ط ــت او ب ــين جه ــه هم ب

انـسان مـسلمان   . پركرده است، اين بـه خـاطر خالفـت مطلقـه الهـي توسـط اوسـت        
نيــاز دارد كــه در محــيط خــود بــه شــكلي نمــادين دائمــاً حــضور انــسان كامــل را  

ــه ه  ــد و ب ــه آن توجــه نماي ــادآور شــود و ب ــن  ي مــين جهــت معمــاري اســالمي اي
  . كند وظيفه را دنبال مي

بــه همــين جهــت همــه . ســتها انــسان انــسان كامــل الگــوي كــاملي بــراي تكامــل -
بـر او مـسير تكامـل را بـا هـدايت او طـي                 بايـد بـا تـسليم بـه او و سـالم            هـا   انسان
  . كنند

 اشكالي كـه برخـي متفكـران بـه مـسئله الگوپـذيري از انـسان كامـل در اسـالم                    
 در شــرايط مختلــف زمــاني و هــا انــسان ايــن اســت كــه از آنجــا كــه  كننــد مــيوارد 

تـوان الگـوي خاصـي بـراي همـه            نمـي  شـوند   مـي متولد  .. . نژادي و  ، اجتماعي ،تاريخي
ها بر آن هستند كـه هـر فـرد بايـد بـا توجـه بـه شـرايط ويـژه                       آن.  معرفي كرد  ها  انسان

دهـد   اسـالم بـه ايـن دسـته مـي         پاسـخي كـه     . خود الگوي خاص خود را انتخاب كنـد       
 : اين است كه

اگرچــه شــرايط ظــاهري زنــدگي افــراد مختلــف متفــاوت اســت؛ امــا انــسانيت 
ــست   ــرايط ني ــه ش ــدود ب ــادي و مح ــري م ــسان ام ــراط  . ان ــه ص ــرآن از آن ب ــه ق آنچ

اگــر چــه تــالش افــراد مختلــف بــا . كنــد بــاطن مــسير كمــال اســت مــستقيم يــاد مــي
ــاهراً   ــال ظ ــاوت در راه كم ــرايط متف ــورت   ش ــاوتي ص ــسيرهاي متف ــسترها و م  در ب

، امـا در بـاطن همـه ايـن امـور نمـودي روي خـط مـستقيم الـي الحـق پيـدا                         گيـرد   مي
  . شوند مياي از مراتب كمال   و واجد مرتبهكنند مي

ــوي      ــوع الگ ــالم، دو ن ــراد در ع ــات اف ــب و درج ــذيرش مرات ــمن پ ــالم ض اس
ـ         كند  ميكامل و نسبي را تائيد        بنـابراين   .ا يكـديگر قـرار دارنـد       كـه در ارتبـاط طـولي ب

ــسبي     ــاي ن ــت از الگوه ــايي الزم اس ــوي نه ــه الگ ــيدن ب ــول  ،در راه رس ــه در ط  البت
 . جستاستمداد  ،الگوي نهايي و نه در جايگاه او
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  : گرايي الحادي بايد گفت پذيري توحيدي در برابر كثرت باره نمودار كثرت در
 انـساني در موقعيـت مكـاني و زمـاني           هـيچ دو  : پذيري اوليه مكاني و زمـاني       كثرت -1

  .  از اين حيث در جبر زماني و مكاني هستندها انسان. يكسان نيستند
اي كه در بـدو       بر حسب جايگاه و رتبه     ها  انسان: پذيري اوليه دوري و نزديكي      كثرت -2

اين جايگاه و رتبه به داليل وراثتي       . اند تولد دارند از انسان كامل دور يا به او نزديك         
  .براي انسان ايجاد شده و انسان از اين بابت مختار نيست

هر انساني در انتخـاب مـسير و جهـت آزاد           :  اختيار و آزادي انسان در انتخاب مسير       -3
  .ها، اعتقادات و مسيرهاي متفاوتي را برگزيند  انتخابتواند مياست و 

ـود دارد       براي هر انسان تنها يك راه مستقيم براي رسيدن به         :  صراط مستقيم  -4 ـراط  .  جايگاه انسان كامـل وج ص
  .شوند مي برحسب زاويه انحراف از موقعيت انسان كامل دور ها راهساير . مستقيم داراي هدف ثابتي است

  
   معبود شناسي-1-4
   جايگاه معبود در هنر و معماري معاصر-1-4-1

ت و  تـري اسـ     مسئله خاص  شناسي  انسان و   شناسي  شناختشناسي نسبت به     مسئله معبود 

 محور درجات نزول و صعود باطني و حقيقي انسان
 انسان در ساحت فطرت

  )  كامل و عقل كلانسان(

از هر نقطه 

ميلياردها خط 

شود،  خارج مي

فقط يك خط 

 رسد به قبله مي

گرايي الحاديپذيري توحيدي و كثرتنمودار كثرت

 دورترين ساحت از حق

  ) از انسان كامل(
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 عـصر امـروز بـه       .نظر همه مكاتب قرار نگرفته است      ها مورد توجه و اظهار     بر خالف آن  
زنـدگي بـدون    (دهنـده     انسان معاصر بـه نـوعي آزادي آزار        تعبيري عصر بحران است و    

   .دچار شده است) ارزش و ضد ارزش
 براي انسان امروز سخن درسـتي     » مرگ خدا « گزارش نيچه در رابطه با       رسد  مينظر   به

فوكو به سخن نيچه اين گفته را افزود كه انسان امروز، با كشتن خـدا در واقـع خـود را                     . بود
  .نبودن آن استپس دليل اصلي انساني نبودن فرهنگ و تمدن امروز ما، الهي . كشته است

ـا   آرمان از   اي  مجموعهپيش از اين معبودِ انسان،        و اهـداف او بـود كـه همـراه و دوسـت              ه
ـين   . ترين امور حضور داشت    و در همة زندگي انسان، حتي در پيش پاافتاده        ا. هميشگي او بود   به هم

اين نماد الهي هرگـز     . ندداد  ميهاي انساني به شكلي نمادين اين حضور را نشان           جهت همة فعاليت  
  .چيزي تصنعي و يا قراردادي نبود، بلكه حقيقتي بود كه همة مردم هميشه با آن مأنوس بودند

 از رگ گـردن  تر نزديك و فاصلة خود را با خدا      بيند  مي را پركنندة همة هستي      انسان ديني خدا  
ـين جهـت              . بيند و يا درميانة بين خود و قلب خود مي         اما انسان مدرن خود را گم كرده است و به هم

انـسان مـدرن در حـضور       .  چگونه بايد به دنبال خدا بگردد      داند  ميديگر هيچ نشاني از خدا ندارد و ن       
 و از او بيگانه است و رابطة او با خدا محدود به ساعات خاصـي در                 كند  مي با خدا زندگي ن     او ،نيست

ـيط «خدا ديگر براي او نام      . كند  مي و تنها از دور گاهي خدايا        بيند  مياو خدا را ن   . هفته است  ـا   » مح و ي
ـي       . حتي هيچ اسمي ديگري ندارد؛ او خالقي مرده اسـت         » ناظر«و يا   » حاضر« ـين جهـت چن ن بـه هم

او . انساني آرمان و يا هدف با عظمتي ندارد و حداكثر هدف او دستيابي به برخي لذات سـريع اسـت                   
  .كند ميجان به عالم نگاه   و به شكل ابزاري بيبيند مي و هوشمند نها آرمانعالم را در ارتباط با 

در تفكر اسالمي عدالت كه ويژگي مطلقه خداوند متعال است در آفرينش عالم و              
هر انساني با توجه به شرايط خاصي كه بـا آن مواجـه اسـت               . مور آن جاري است   همه ا 
تفـاوت  . گويـد   ميهمين را   » ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها     «آيه  . گيرد  ميال قرار   سؤمورد  

بحث رايـج   . كند  مي وارد ن  ها  آنظاهري افراد خدشه اي در مسير تكامل از نتيجه انساني           
هاي   متوجه انسان و خواسته    صرفاًاي   گراست؛ معماري  ن معماري انسا  ،در معماري امروز  

غافل از اينكه تعريف انسان مستقل از خـدا،         . بدون اينكه رنگي از معبود در آن باشد       . او
هنر . ي او را مورد توجه قرار دهد      ها  ويژگي تعريف دقيق و كاملي باشد و همه         تواند  مين

  .  خالصه كرد اين گونهتوان ميآزاد و هنر معطوف به معبود را 
  

 پذير و تابع شرايط   كامالً شكل، داراي اهداف آزاد و پسيني،آرمان  بي،نگر جزيي هنر آزاد

هنــر آرمــاني 
 گراو معبود

 هماهنـگ بـا هـستي در        ،گـرا، داراي اهـداف مـشخص پيـشيني و پـسيني            گرا، آرمـان   كل
 ها انسانسازي كمال  جهت زمينه
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   گوناگونهاي ي معبود در نگرشها ويژگي -1-4-2
  انواع شناخت معبودها -1-4-2-1

  : شوند ميي موجود در باب معبود به سه دسته ها نگرش
معبود چيزي است كه در هر دوره زماني مـورد توجـه مـردم قـرار                : معبود پسيني ) الف
؛ در نتيجـه ويژگـي آثـار فرهنگـي و           شود  ميدر واقع معبود از فرهنگ برگرفته       . گيرد مي

 از ميان افراد معتقد بـه معبـود         .كند  ميكه معبود پسيني را تعريف      شرايط اجتماعي است    
پسيني برخي به معبود حقيقي نيز باور دارند و برخي نيـز بـه او بـاور ندارنـد و تنهـا از                       

از جمله اينكه خدا موجودي مفيد است كـه  . كنند ميديدگاه پسيني وجود خدا را توجيه    
 نياز انسان به وجود او تا زماني است كه بـشر     در طول تاريخ بشر به او نياز بوده است و         

 برخي هـم    .اي از تكامل برسد كه به تنهايي قادر به رفع همه مسائل خود باشد              به مرحله 
  .دانند خدا را موجودي اساطيري و برگرفته از افسانه ها و خيالبافي هاي بشر مي

ه خداوند، پيـشين و مقـدم        بر اين پاي   .نمود آن معبود در اديان الهي است      : معبود پيشيني ) ب
هـا جـاري و       صـفات خداونـد در تمـام آفريـده         .بر عالم است و تمام هستي، آفريده اوست       

  . مولد و عامل ايجاد فرهنگ است نه محصول آن،پس وجود معبود. متجلي است
باور به معبـود پيـشيني و پـسيني    : شكل تكامل يافته و دربر گيرنده هر دو ديدگاه  ) پ

 به اين معني كه همان گونه كه        .هم مولد و هم محصول فرهنگ است       معبودي كه    .است
در اعتقاد به معبود به عنوان مولد فرهنگ، حركت و سيري از وحـدت بـه كثـرت روي                   

 با مشاهده آيات الهي در عالم كه همه يك صدا سرود حضور او را سر                توان  مي ،دهد  مي
 اين مرحله تنها   .وحدت داشت  به وجود معبود نزديك شد و سيري از كثرت به            دهند  مي
  .دهد مياند رخ  ي متعالي كه به شهود باطني دست يافتهها انساندر 

  

 هاي پسيني و پيشيني درباره معبود نظريه

 نمونه نتيجه تبيين عنوان نظريه

  عنوان محصول فرهنگ به معبود معبود پسيني
 سير از عمل به نظر

  اعتقاد به معبود حقيقي
 د حقيقيعدم اعتقاد به معبو

  تحريف خدا
 توجيه خدا

يهوديت و مسيحيت تحريف 
 …ماركسيسم و  شده موجود،

  عنوان مولد فرهنگ معبود به معبود پيشيني
 سير از نظر به عمل

 اديان الهي تعريف خدا با صفاتش

معبود پيشيني 
 و پسيني

  عنوان مولد و محصول فرهنگ معبود به
 سير از نظر به عمل

 عارفان تر هستي راتب عاليتوصيف صفاتي و شهود م
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   مراتب ظهور معبودها -1-4-2-2
 و صفات، كارهـا و      ها  ويژگيچيستي ذات،   :  معرفي كرد  توان  مي را در سه سطح      معبودها

اين حوزه همواره به شكل مـبهم       .  است ها  فرهنگ حوزة ذات، بخش مشترك همة       .افعال
 بايد به سـراغ صـفات و        پس براي بررسي تطبيقي   . شود  ميغيب مطلق و الوهيت مطرح      

 همچون آيين بودايي معبود هيچ تعين خاصـي         ها  فرهنگ در برخي از     .افعال معبود رفت  
 همچنـين برخـي     .از قبيل صفات و افعال ندارد و يك معنويت و الوهيت محض اسـت             

ها تنها   خداي آن . اند  همچون يهود دست خداوند را براي انجام هر كاري بسته          ها  فرهنگ
 اسـالم تأكيـد     .ه تنها به نظارة هـستي نشـسته اسـت          نقش داشته و امروز    در آغاز خلقت  

هاي غلط   الهي دارد و به شدت از ديدگاه      ) افعال(و كارها   ) صفات( ها  ويژگيفراواني بر   
  . كند مييهودي و مسيحي انتقاد 

  
 ي معبودهاها ويژگي تكامل تاريخي شناخت -1-4-2-3

ه با تكامل اديان در حوزة صـفات و افعـال           ها در طول تاريخ بشري همرا      شناخت معبود 
 هـا   انـسان هر پيامبري به ميزان شناخت خود از معبودش او را بـراي             . تر شده است   كامل

  .معرفي كرده است
در اسالم تأكيد فراواني بر      .ترين معرفي معبود در دين اسالم روي داده است         كامل

 يافت كه بـه     توان  نميكتبي را   هيچ م   كه اي  گونهي معبود شده است؛ به      ها  ويژگيمعرفي  
بيشتر آيات قرآن بـا يـك يـا دو          . اندازة اسالم بر اسماء و صفات الهي تأكيد داشته باشد         

) اسماي حـسني  (ي برتر   ها  ويژگياند و بارها اين اسماء به عنوان         اسم خداوند تمام شده   
دو نـوع    هـم شـامل هـر        ها  ويژگي اين   . اسم است  99ها   مجموع آن . اند مورد تأكيد بوده  

 حديـد و حـشر كـه بـر          ،سوره هايي همچون توحيـد      و شوند  ميصفات جمال و جالل     
علت آن است كه    . اند  كردهاسماء الهي تأكيد دارند را براي فهم مردم آخرالزمان توصيف           

 درك او از خداوند و نياز به يافتن اسماء و صـفات او              ،هر چه عقل بشر تكامل پيدا كند      
عنوان مادر ديگـر اسـماء دانـسته         مه اسماء الهي هفت صفت به     از ميان ه  . شود  ميبيشتر  

  . بصير، عليم، سميع، حي، قادر، مريد، متكلم،ند ازا شده كه عبارت
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 هاي خدايان در اديان گوناگوننگاه اجمالي به ويژگي
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   فلسفة تاريخ-1-5

ــاريخ، از جملــه دغدغــه  ــوده اســت  رابطــه انــسان و ت . هــاي هميــشگي انديــشمندان ب
»  تــاريخيجبــر«، مقولــه ي اصــلي دربــاره رابطــه انــسان و تــاريخهــا پرســشيكــي از 

اينــان تــاريخ را . هــاي تــاريخي معتقدنــد برخــي از انديــشمندان بــه جبــر دوره. اســت
هـاي    و جوامـع را در جبـر دوران        هـا   انـسان داراي اصالتي حقيقـي و جبـري دانـسته و           

در مقابـل انديـشمنداني هـستند كـه تـاريخ را فاقـد اصـالت                . داننـد   مـي تاريخ محصور   
ــسته و   ــي دان ــسانحقيق ــا ان ــا   ه ــاريخي آزاد و ره ــت ت ــامالً از موقعي ــع را ك  و جوام

 بـراي تـاريخ هـويتي مركـب و حقيقـي            ،اسـالم، در مقابـل ايـن دو رويكـرد         . داننـد   مي
 و جوامـع، خـود داراي هـويتي حقيقـي و            هـا   انـسان قائل اسـت كـه عناصـر آن يعنـي           

  . جزئي هستند
ــه اكنــون اســت  ــه گفتــه دي. مــسأله ديگــر، جايگــاه تــاريخ نــسبت ب گــر ايــن ب

اي  چــه نــوع رابطــه) يــا گذشــته(» تــاريخ«و » اكنــون«پرســش مطــرح اســت كــه بــين 
  : در اين باره سه گرايش كلي وجود دارد. برقرار است

برخـي تـاريخ و گذشـته را        ) : از نگـاه تـاريخي بـه اكنـون        ( گرايش گذشـته محـور       .1
رد داننـد و از زاويـه ديـد تـاريخ اكنـون را مـو               معيار سنجش وضـعيت معاصـر مـي       

  .دهند مينقد قرار 
گروهـي ديگـر بـا اصـل قـراردادن          ) : نگاه اكنـوني بـه تـاريخ      ( گرايش اكنون محور     .2

ــه تــاريخ دارنــد  ــه ب ــه  . شــرايط اكنــون، نگــاهي نقادان شــكل افراطــي ايــن نگــاه، ب
  . اصالت همه چيزهاي جديد و نفي كامل گذشته مي انجامد

ــور  . 3 ــرايش ارزش مح ــاريخ و اكنــ   (گ ــه ت ــي ب ــاه ارزش ــاب) : وننگ ــي، در من ع اله
انــد و وابــستگي بــه زمــان و مكــان ندارندكــه  هــا و معيارهــا مفــاهيمي جاودانــه ارزش

بنـابراين از   . هـا را نفـي يـا اثبـات كـرد           بتوان با قيد اكنوني بودن يـا تـاريخي بـودن آن           
نظـر اسـالمي آنچـه بجـا و مناسـب اسـت، نگـاه ارزش محـور بـه هـر دو مقولـه                نقطه

  .تاكنون و تاريخ اس
  
  تاريخ، سير صعودي يا نزولي؟-1-5-1

يكي از نكـات مهـم در بحـث فلـسفه تـاريخ، نگـاه جبرگرايانـه اسـت كـه در برخـي                        
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  . مكاتب به مقوله تاريخ وجود دارد
  

 ) اصالت پيشرفت(بينانه به سير تاريخ  نگاه خوش) الف

 بـشر   ، قائـل بـه تكامـل      رود  مـي ي انديـشه مـدرن بـه شـمار          ها  ويژگياين نظريه كه از     
ــاريخ اســت ــي چــون ارســتو و هگــل  . در طــول ت ــشمندان معروف ــسفه(اندي و ) در فل

در علـــوم (هربـــرت اسپنـــسر و اگوســـت كنـــت ) در الهيـــات(اي  يـــواخيم فيـــوره
  .  از جمله مدافعان اين نظريه دانستتوان ميرا ) اجتماعي

ــلي ــشمندان    اص ــته اندي ــن دس ــشي از اي ــرين پرس ــيت ــوان م ــرد و  ت ــرح ك  مط
 انـسان امـروز را در       تـوان   مـي ه اسـت، ايـن اسـت كـه بـه كـدام دليـل                پاسـخ مانـد    بي

هــاي فــردي، برتــر از گذشــته     هــاي اجتمــاعي، كمــال انــساني و توانــايي     ارزش
تبـديل شـده    » اسـطوره پيـشرفت   «دانست؟ اين ديـدگاه كـه در شـكل عوامانـه اش بـه               

در واقــع بــشر، پيــشرفت در زمينــه . اســت، ناشــي از نــوعي خطــاي اســتنتاجي اســت
هـا تـسرّي داده      لوم تجربي را كه امـري صـحيح و قابـل دفـاع اسـت بـه بقيـه حـوزه                    ع

  . ها نيز پيشرفت كرده است و گمان كرده است كه در بقيه حوزه
  

  ) اصالت انحطاط(نگاه بدبينانه به سير تاريخ ) ب
سـير كلـي تـاريخ      .  مطـرح اسـت    ه در سـنن شـرقي از جملـه آيـين هنـدو            اين نظريه ك  

 ،شـويم  مـي دانـد و معتقـد اسـت هرچـه بـه آخرالزمـان نزديـك               مـي را رو به انحطـاط      
 . كند ميتري سقوط  بشر به مرحلة پايين
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اســالم، تــاريخ را بــستر كمــال و انحطــاط ) : اصــالت انــسان(ديــدگاه اســالمي ) پ
تـري را     و معتقـد اسـت ايـن بـستر در طـول زمـان امكانـات گـسترده                  دانـد   مـي انسان  

ــ   ــراي ص ــم ب ــوط و ه ــراي هب ــم ب ــي ه ــراهم م ــسان ف ــرايط، . آورد عود ان ــن ش در اي
  .، آماده شدن براي نقطه عطف يعني ظهور كبري انسان كامل است»انتظار«
  

  
  
   
ــا دو ديــدگاه ســير صــعودي  در - ــي تــاريخ، بايــد گفــت از منظــر   مقايــسه ب ــا نزول ي

  .اسالمي دو بعد كمي و كيفي پيشرفت را بايد از هم تفكيك نمود
ــي   ــي، يعن ــاز نظــر كم ــا شرفتپي ــتاوردهاي  ه ــوع دس ــي مهندســي و مجم ي فن

علوم تجربـي، از آنجـا كـه تحقيـق ايـن علـوم از طريـق افـزايش تـدريجي تجربيـات                       
ــراهم   ــاريخ ف ــول ت ــساني در ط ــيان ــود م ــاني ش ــردار زم ــشرفت آن در ب ــابراين پي  ، بن

  .همواره مثبت و در حال صعود است
 از آنجـا كـه تعـالي        ،هـا   انـسان اما از بعد كيفـي، يعنـي تكامـل و تعـالي روحـي               

 و  شـود   مـي  امري اختيـاري اسـت و بـا اراده تـك تـك افـراد انـساني محقـق                     ها  انسان
 هم به سوي بينهايـت مثبـت و هـم بـه سـوي بينهايـت منفـي باشـد، بنـابراين            تواند  مي

در .  غيـر وابـسته بـه شـرايط زمـان و مكـان تـاريخي اسـت                 هـا   انـسان پيشرفت كيفـي    
تـاريخ جمـع جبـري افـراد شايـسته و ناشايـسته در              ارزيابي كلي بايد گفـت در طـول         

  .باشد ميحال افزايش 
  

 ) ها سير دوگانه صعودي و نزولي انسان(خلدونديدگاه ابن
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  شناسي  جامعه-1-6

شود، در روزگار ما بـسيار مـورد         ي كه در شمار علوم اجتماعي محسوب مي       شناس  جامعه
ي تخصصي فراواني در درون آن بوجود آمده است كـه از            ها  گرايشتوجه قرار گرفته و     

از آنجا كـه جامعـه، متـشكل از         . نيز اشاره كرد  » ي هنر شناس  جامعه«توان به    ها مي  ميان آن 
گـردد، نـوع رابطـه        مطرح مي  شناس  جامعهيي كه در    ها  پرسشافراد است، يكي از اولين      

  .فرد و جامعه و ميزان اعتبار و اصالت هر يك از اين دوست
  
  رابطه فرد و جامعه-1-6-1

  : توان مطرح كرد درباره رابطه فرد و جامعه، ديدگاه كلي را مي
 جامعـه داراي وجـود حقيقـي نيـست و قـانون و              ،بر اين پايه  : اصالت كامل فرد  ) الف

آنچه اصالت دارد، تنها افرادند و سرنوشت هـر         . گيرد سنت و سرنوشتي به آن تعلق نمي      
  . فرد، مستقل از سرنوشت ديگري است

ان و شعور و اراده     بنا بر اين نظر، هر چه هست روح و وجد         «: اصالت كامل جامعه  ) ب
 از شـعور و وجـدان جمعـي اسـت و            شعور و وجدان فردي نيز مظهـري      . جمعي است 

  ) 339، 2، ج1378مطهري، ( ».بس
اين . داند  مياين نظريه، فرد و جامعه را توأمان داراي اصالت          : اصالت فرد و جامعه   ) پ

دانـد   ل شده نمي  را در وجود جامعه ح    ) افراد(از آن نظر كه وجود اجزاء جامعه        «ديدگاه  
و براي جامعه وجودي يگانه مانند مركبات شيميايي قائل نيست، اصالت انفرادي اسـت؛              
اما از آن جهت كه نوع تركيب افراد را از نظر مسائل روحي، فكـري و عـاطفي از نـوع                     

يابند كه همان هويت جامعه      جامعه هويت جديد مي   داند كه افراد در      تركيب شيميايي مي  
 ) همان. (معه هويت يگانه ندارد، اصاله االجتماعي استاست هرچند جا
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  نحوه نگاه به تاريخ

  مدل          مكاتب                تبيين     عنوان نظريه       

  
  

ــل انطبــاق اســت  ــا نظــر ســوم قاب ــراي جامعــه. ديــدگاه اســالمي، ب هــا  قــرآن ب
ــت( ــا ام ــت و     ) ه ــعور و طاع ــم و ش ــشترك، فه ــل م ــه عم ــشترك، نام ــت م سرنوش

ــص ــل اســتع ــوعي   1.يان قائ ــاع ن ــراي اجتم ــرآن ب ــد در ق ــي خداون ــات را برم از حي
ــاعي اســت   ــات اجتم ــه حي ــمرد ك ــه «: ش ــلّ ام ــستقدمون... .و لك ــراف (»و الي ) 34/اع

مرگــي دارد؛ پــس آنگــاه كــه پايــان . مــدت و پايــاني دارد) اي هــر جامعــه(هــر امتــي «
ـ   » .افتـد  تـر يـا جلـوتر نمـي        كارشان فرارسد، ساعتي عقـب     ات بـه امـت تعلـق       ايـن حي

زينــا لِكُــلِّ امــهٍ «:  ســوره انعــام آمــده اســت108آيــه همچنــين در . دارد، نــه بــه افــراد
عور و و ايـن نـشانه فكـر و شـ     » هـا آراسـتيم    عمل هر امتـي را بـراي خـود آن         » «عملهم

  .معيارهاي ويژه هر امت است
 

                                                                                                                   
  102جلد چهارم، . الميزان .1
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اي جامعـه،   توجه بـه ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه قـرآن كـريم بـا آن كـه بـر                       
طبيعــت و شخــصيت، نيــرو و حيــات و مــرگ و عــصيان و طاعــت قائــل اســت، امــا  
ــر      ــسته، او را در جب ــا دان ــه توان ــرپيچي از جامع ــان س ــاب امك ــرد را در ب ــريحاً ف ص

ن              «: دانـد  مطلق اجتماعي اسـير نمـي      يـا ايهاالـذين آمنـوا علـيكم انفـسكم اليـضُرُّكم مـ
ــلَّ ــديتمض ــده(»  اِذَا اهت ــ«) 105/مائ ــان  اي اه ــاد خودت ــما ب ــر ش ــان، ب ــز . ل ايم هرگ

امـر بـه معـروف      «اصـل   » .شـود  سـبب گمراهـي شـما نمـي       ) باالجبار(گمراهي ديگران   
 .دستور اسالم به طغيان فرد است عليه فساد و تبهكاري جامعه» و نهي از منكر

  
   شالوده تشكيل و قوام جوامع-1-6-2

ــه آن     ــده ب ــوام دهن ــصر ق ــع و عن ــشكيل جوام ــالوده ت ــاره ش ــا،  در ب ــدگاهه ــا دي ي ه
زبـان مـشترك،   : هـا را چنـين بـر شـمرده انـد      ين آنتـر  مهـم . گوناگوني ابراز شده است 

 . وطبقــه توليــدي مــشترك،نــژاد، جغرافيــا، حكومــت، رنــگ پوســت، طبقــه اقتــصادي
توان مشاهده كـرد كـه در عـين تأثيرگـذاري كـم يـا زيـاد برخـي از ايـن                  به وضوح مي  

تــوان   را نمــيهــا گزينــهامعــه، هــيچ يــك از ايــن مــوارد در تــشكيل يــا قــوام يــافتن ج
  .صورت مطلق معيار تشكيل و قوام جوامع دانست هب

در اسالم نيز جامعـه بـا تعريـف متعـارف خـويش چنـدان مـدنظر نبـوده اسـت                     
گروهـي از مـردم هـستند       . و آنچه مخاطـب وحـي الهـي اسـت، انـسان و امـت اسـت                

اشـته و اعمـال و رفتارشـان بـر          ي مـشترك يـا شـبيه بـه هـم د           ها  گرايشكه بينش ها و     
تـوان   بـا ايـن تعبيـر مـي       . گيـرد  گرد رسـيدن بـه هـدف و آرمـان مـشتركي شـكل مـي               

 

 هويت فرد هويت فرد
 دين اسالمهسته بنيا

 افعال فردي

 هويت پذيري از اجتماع
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 پـس هـيچ يـك از مـوارد          .هـايي جـدا از هـم تقـسيم كـرد           جوامع متعارف را به امـت     
گفته شده مطلق نيـست؛ بلكـه افكـار و اعمـال و اهـداف مـشترك اسـت كـه شـالوده                       

  .جامعه است
  
   امت اسالمييها ويژگي -1-6-3
  . بينش اسالمي و گرايش اسالمي در انديشه و عمل-
كـه در فقـه امـروز       ( اعتقاد و التزام بـه محوريـت الهـي در سـاختار رهبـري جامعـه                  -

  ) .شيعه بصورت واليت فقيه متجلي است
 . تقدم حقوق الهي و جمعي بر حقوق فردي-

 . تقدم حقوق مادي افراد است بر واليان و حاكميان-

هادپذيري اعمال مبتنـي بـر اصـول ثابـت اعتقـادي، بـا توجـه بـه جميـع شـرايط                       اجت -
 .زماني و مكاني

ــدت     - ــت و ش ــراد اس ــر اف ــه ديگ ــسبت ب ــت ن ــاني و رحم ــرادري، مهرب ــري، ب  براب
وحدت در برخـورد بـا ظلـم و جـور، چـه بـصورت فـردي و بـه صـورت جمعـي                        

 .) حكومت ظالم(

 .عايت جميع شرايط آنبه معروف و نهي از منكر با ر  تعهد به امر-

 . نمود داشتن تقوي و عبادت در عرصه زندگي جمعي-

 . رشيد، خودكفا و غير وابسته به ديگران-

   . عدم تقليد از غير مسلمان-
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 فصل دوم

  زيبايي در معماري

 پديـد آمـده كـه       1»شناسـي   زيبـايي «در دنياي غرب در چند سدة اخيـر، دانـشي بـه نـام               
. پـردازد   ي آن و رابطـه آن هنـر مـي         هـا   ويژگـي يبـايي و    به بررسي تعريـف و جايگـاه ز       

با رسـيدن بـه دوره جديـد بـه گفتـه بيـشتر انديـشمندان، يـك دگرگـوني بنيـادين در                       
ــر روي همــه   ــشه رخ داد كــه ب ــأثير گذاشــت و آن هــا  بخــشســاختار اندي ي ديگــر ت

را كـه   » زيبـايي پژوهـي   «علـم نـوين     . شناسـي بـود     شناسـي بـر هـستي       چيرگي معرفـت  
 بايــد پيامــد همــين دگرگــوني بنيــادين گــذرد مــيو ســده از پديدارشــدن آن حــدود د
ايــن علــم اگرچــه نخــست روش تجربــي داشــت؛ ولــي در عرصــه فلــسفه و . دانــست

  .بر پايه شكل جديد آن پي گرفته شد
گـاه مطـرح نبـوده       اين بحـث در ميـان انديـشمندان مـسلمان بـدين گونـه هـيچ               

 همـواره همـراه بـا ديگـر عناصـري كـه             بحث زيبايي نـزد انديـشمندان مـسلمان       .است
آن تفكيــك و .در حكمــت نظــري و عملــي بــدان وابــسته اســت بررســي شــده اســت 

شناسـي، در اينجـا بـه يـك ديـدگاه جـامع               سامانمندي ديـدگاه غربيـان دربـاره زيبـايي        
ــي   ــمرده م ــك ش ــه ني ــستي و هرآنچ ــارة ه ــديل    درب ــود، تب ــمرده ش ــد ش ــود و باي ش

ــشمندان. گــردد مــي ــدگاه اندي ــايي، جــدا از  از دي  مــسلمان نخــست اينكــه بحــث زيب
ــدف آن ن  ــت و ه ــشمة و غاي ــيسرچ ــ م ــه توان ــر گرفت ــيچ   د در نظ ــاً ه ــود و اساس ش

 و .شــود و مبــدأ و منــشأ خــود ديــده نمــيگــاه  چيــزي جــدا از بــستر و زمينــه و تكيــه
از . كنـد   مـي بـاره همـه موجـودات صـدق          دوم اينكه زيباي حقيقتي عيني اسـت كـه در         

كـه  .. .ي فلـسفي، عرفـاني و     هـا   بحـث هـا بايـد در خـالل          را نـزد آن    اين رو اين بحـث    

                                                                                                                   
1. Aesthetic 
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42       مباني نظري معماري

هــا آمــده اســت يافــت و ايــن مــسئله   هــاي مختلــف و در اشــعار و رســاله در نوشــته
ميـان آنـان مطـرح نبـوده        » شناسـي   زيبـايي «گاه به گونـة تفكيـك شـده بـا عنـوان               هيچ

  . است
ــه ايــن نكتــه خــالي از لطــف نيــست كــه برخــي از فيلــسوفان   بــزرگ اشــاره ب

هـاي نظـري را مربـوط بـه           مغرب زمـين همچـون هگـل و هايـدگر ايـن گونـه بحـث               
روزگـاري كـه بـشر بـه شـكلي حـضوري            . داننـد   روزگار زوال هنر و پايان تمـدن مـي        

  .آورد يي رو ميها بحثتواند زيبايي را درك كند و ناچار به چنين  و دروني نمي
 
  رابطة زيبايي و معماري-2-1

اي سرراســت و روشــن در آفــرينش اثــر   بــه گونــه يبــاييچگــونگي نگــرش مــا بــه ز
آفــرينش زيبــايي اســت و شــايد بتــوان گفــت ،هنر.هنــري و معمــاري تأثيرگــذار اســت

از ايـن رو بايـد پـذيرفت نيـاز          . ارجمندترين شأن اثر معمـاري وجـه هنـري آن اسـت           
 و نيـز بررسـي و تحليـل آثـار           هـا   ديـدگاه به روشن كردن شئون زيبايي بـراي ارزيـابي          

 .معماري امري آشكار است

ــايي    ــه زيب ــت ك ــه داش ــد توج ــده از    باي ــودار و برآم ــي نم ــا ارزششناس ي ه
ي فرهنگـي و اجتمـاعي اسـت و بـا           هـا   دگرگـوني فرهنگي، و نشانگر سـمت و سـوي         

 اي  گونـه  بـه    شناسـي   زيبـايي . توان سير فرهنگـي جامعـه را ارزيـابي كـرد            مطالعه آن مي  
ــا  ــه آمــوزش، تنهــا ب اي نگــاه و   تكــرار و عــادت دادن، گونــهسرراســت و بــي نيــاز ب

 بينـي   جهـان هـا را بـا يـك          تعريـف كـرده و آن      هـا   انـسان لذت بردن از زندگي را براي       
شناسـانه دچـار      ي زيبـايي  هـا   ارزشپـس اگـر     . كنـد   خاص وابسته به خـود تربيـت مـي        

تـوان   مـي . كنـد  بحران شود كم كـم همـه ابعـاد جامعـه بـه سـوي بحـران حركـت مـي                 
هـاي   جهـان و ايـران از رويكرد       ي معمـاري معاصـر    هـا   ويژگـي ين  تـر   ممهنشان داد كه    

  .گيرد مي و ذهن معماران سرچشمه ها سبكشناسانه چيره بر  زيبايي
ــايي    ــان زيب ــا مي ــان م ــه گم ــه     ب ــي آن رابط ــشي و ارزش ــاني بين ــي و مب شناس

شناسـي را در فرهنگـي جـدا از           تـوان يـك گونـه زيبـايي         اي وجـود دارد و نمـي        سامانه
در عـين حـال بايـد توجـه داشـت كـه هـم در حـوزه                  . كار گرفت  ههنگي آن ب  مباني فر 
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ــم     ــصي را از ه ــومي و تخص ــطح عم ــد دو س ــشه باي ــوزه اندي ــم در ح ــاري و ه معم
  .جدا نمود

  
  شناسي واژه -2-2

هــاي چنــدي دارد كــه بــسته بــه موصــوف آن در  واژه زيبــايي در زبــان پارســي برابــر
ــ ــاگون ب ــي هجاهــاي گون ــار م ــه دهخــدادر لغــت ن. رود ك ــب « ام ــشة واژه » زي ــه ري ك

بـرِ واژگـان زيـر آورده    ي معتبـر، برا هـا  فرهنـگ هـا و   نامـه  زيبايي است، به نقل از لغـت      
زيبـايي، خـوبي، زينـت، نيكـويي، آرايـش، حـسن، جمـال، زيـور، حليـه،                  «: شده است 
ــه مفهــوم » زيــب«واژه ) دهخــدا(»  لطيــف، و جميــل،مالحــت » برازنــده«و» زيبنــده«ب

ـ     . كنـد   مـي ودن و متناسـب بـودن و شايـسته بـودن مفهـوم زيبـايي اشـاره                  به وجه بجا ب
ــين واژه  ــا «همچن ــده، نيكــو، خــوب،   » زيب ــاي زيبن ــه معن ــاعلي اســت ب ــه صــفت ف ك

ــشنگ، خوشــگل، و     ــيح، ق ــسته، مل ــته، شاي ــنما، آراس ــال، خوش ــل، صــاحب جم جمي
در ) همـان ( . شـده اسـت     سيم و خوبروي آمده و متـضاد زشـت، بـد و بـدگل دانـسته               

اي كـه همـراه عظمـت         نظـم و همـاهنگي     «: هنگ معين زيبـايي چنـين تعريـف شـده         فر
و پــاكي در شــيء وجــود دارد، و عقــل و تخيــل و تمــايالت عــالي انــسان را تحريــك 

ــي ــي   م ــد م ــساط پدي ــذت و انب ــد و ل ــسبي  كن ــت ن ــري اس ــگ (» .آورد، و آن ام فرهن
  ) معين

ــه زيبــايي فــراوان ناشــي از تركيــب ب » جمــال«واژه  جــا و متناســب در عربــي ب
بـه معنـي تركيـب      » جملـه «كـه واژه     همچنـان . گوينـد    مـي  چند چيز در حـداقل ممكـن      

واژه . بــه معنــي خالصــه و كوتــاه شــده هــر چيــز اســت »اجمــال «چنــد چيــز، و واژه 
ــسن« ــر نيكــي و فايــده رســاني و ســودمندي هــم داللــت   » ح ــر دلپــسندي ب عــالوه ب

سن را          هـاي بهـ     دارد؛ چنانكه در قرآن هـم در بـاره حوريـه           شتي، دو صـفت خيـر و حـ
ناميــده و نيــز در مــورد چگــونگي » خيــرات حــسان«هــا را  كنــار هــم قــرار داده و آن

  .نموده است رفتار با پدر و مادر، حسن رفتار را سفارش
ــاي واژه ــت   » Beauty « معن ــين اس ــسي چن ــان انگلي ــا،  «: در زب ــي چيزه ويژگ

ـ          آواها، احساس  ـ           ها يا مفاهيم عقالني، رفتـار و مانن دسـت   هد آن، كـه بـا كمـال شـكل ب
آمده و از آميـزش هماهنـگ عناصـر گونـاگون، آدمـي را بـه درجـات بـااليي خـشنود                      
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ــي  ــا برم ــرده ي ــزد ك ــي) webster, 1999, 124)».انگي ــستوي م ــد تول ــامي «: گوي در تم
ــان ــات   زب ــايي، كلم ــاي اروپ ــالي  درbeau ،schon ،beautiful ،beueه ــاي   ح ــه معن ك

ــكل   ــايي ش ــرده را ) form(زيب ــظ ك ــاي   حف ــاندن معن ــراي رس ــد ب ــوبي «ان ــز » خ ني
  ) 22، 1356تولستوي، (» .اند آمده

در نظــر «: يبــايي ايــن گونــه تعريــف شــده اســتز» فرهنــگ فلــسفي«در كتــاب 
شــود و در درون انــسان  فيلــسوفان زيبــايي صــفتي اســت كــه در اشــياء مــشاهده مــي 

 كـه مربـوط و      زيبـايي از صـفات چيـزي اسـت        . نمايـد   سرور و رضـامندي ايجـاد مـي       
اي اســت كــه احكــام  گانــه متعلــق بــه رضــايت و لطــف اســت و يكــي از مفــاهيم ســه

ــه آن ــد از. نــسوب اســتهــا م ارزشــي ب ــر: ايــن مفــاهيم عبارتن ــايي، حــق و خي  ».زيب
دانـد كــه   را نحـوة موجوديـت موجــودي مـي   » زيبــا«و نويـسنده  ) 284، 1366صـليبا،  (

  ) همان( .طبع به آن متمايل باشد و جان آن را بپذيرد
ــايي » مــي و انتقــادي فلــسفهفرهنــگ عل«در  ــت، زيب ــه كان ــه گفت ــدا ب آنچــه «ابت

ــه ــوم     ب ــدون مفه ــايند و ب ــام خوش ــور ع ــت) concept(ط ــده و در  » اس ــف ش تعري
ــايي    ــر، زيب ــي ديگ ــوط ا «تعريف ــه مرب ــادلي،    آنچ ــاي تع ــضي هنجاره ــه بع ــت ب س

ــكل ــذير ش ــتيك( پ ــب،)پالس ــر    تناس ــود و ديگ ــنس خ ــال در ج ــگ، كم ــاي هماهن  ه
  ) 85 و 86، 1377الالند، . (دانسته شده است» هاي مشابه كيفيت

: آيـد كـه زيبـايي داراي دو گونـه ويژگـي اسـت               از اين تعـاريف چنـين بـر مـي         
ي هــا ويژگــيشــود و  ي بيرونــي و ديــدني كــه بــا حــواس انــسان درك مــيهــا ويژگــي

  . شود دروني و ناديدني كه با انديشه و عقل انسان درك مي
  
  ر فرهنگ غرب زيبايي د-2-3

  يي دارد؟ها ويژگي زيبايي چيست و چه -2-3-1
ــشمه   ــونگي ادراك آن، سرچ ــايي، چگ ــت زيب ــش از حقيق ــر   پرس ــأثيرات آن ب ــا و ت ه

ــت     ــوده اس ــرح ب ــواره مط ــشر هم ــشه ب ــاريخ اندي ــول ت ــسان در ط ــب. ان ــاي  مكت ه
هـايي بـه ايـن         خـود پاسـخ    بينـي   جهـان شناسـي و      گوناگون هر كدام بـر پايـة شـناخت        

ــد داده هــا پرســش ــايي ديــدگاه انديــشمندان هــا ديــدگاهتــرين  از كهــن. ان ــاره زيب  در ب
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بحــث مــدون از زيبــايي در يونــان باســتان از فيثــاغورس آغــاز . يونــان باســتان اســت
  ) 219، 1378دورانت، . (شد
  

  افالتون) الف
ت كـه در ايـن جهـان پديـدار     افالتون زيبايي را نمـود يـك حقيقـت مطلـق مـي دانـس        

ـ   .شود  مي ة نظريـه او اصـل و حقيقـت آنچـه درايـن جهـان پديداراسـت دريـك                    بر پاي
ي ايــن جهــان ســايه هــا و بازتــاب آن حقــايق هــا پديــدهجهــان ديگــر وجــود دارد و 

» مثـال « كـه در فلـسفة اسـالمي بـه           ناميـد   مـي » ايـده «  را هـا   حقيقـت او آن   . ازلي هستند 
  . ترجمه شد

ـ           دهـد ايـن اسـت كـه         دسـت مـي    همعياري كه افالتون براي زيبايي يـك پديـده ب
ــد    ــري كن ــود براب ــشق خ ــا سرم ــشتر ب ــه بي ــان، . (هرچ ــايي  ) 56هم ــود زيب ــي خ ول

 كنـد   مـي ي زيبـايي    هـا   ويژگـي ي سـقرات اشـاره بـه        هـا   گفتهچيست؟ او در بازگويي از    
؟ پـس خـودِ زيبـايي چيـست       . كـدام، خـودِ زيبـايي نيـستند        هـا هـيچ     كه اين  گويد  ميو  
ـ  «  در  شـهيد مطهـري   ) 56همـان،   (» .كـل ارت اسـت از همـاهنگي اجـزاء بـا           زيبايي عب

اوالً معلـوم نيـست كـه ايـن تعريـف در ايـن حـد،                «: گويـد   انتقاد از ايـن تعريـف مـي       
بــه ... .ثانيـاً بـر فــرض درسـت بـودن، تعريــف كـاملي نيـست      . تعريـف درسـتي باشــد  

 اســت و فــرض كــه ايــن تعريــف صــحيح باشــد، خــود تناســب يــك نــسبت خاصــي
ــي ــرد    نم ــف ك ــرا تعري ــوان آن ــر( ».ت ــنامطه ــرآن، ج  ي، آش ــا ق ) 198و 199، 2يي ب
شناســاند؛ امــا  گونــه از ديــد شــهيد مطهــري، افالتــون زيبــايي را بــا تناســب مــي بــدين

  .شود گويد خود تناسب با چه شناخته مي نمي
از ديــد افالتــون ادراك و فهــم زيبــايي امــري ذهنــي نيــست؛ چــرا كــه او بــراي 

هرگونـه آگـاهي    او دسـتيابي بـه      . دهـد   دستيابي به آن راه سـير و سـلوك را نـشان مـي             
چـون روح انـسان پـيش از ايـن          . شـمرد، نـه كـشف حقيقـت         مي» يادآوري«را يكسره   

ــة آن ــدگي، هم ــي زن ــا را م ــا   ه ــن جه ــه اي ــه ب ــامي ك ــسته و هنگ ــده آندان ــا را  ن آم ه
 امـا پـس از يـادآوري هـم هنـوز علـم مـا بـه كمـال، و سـير و                        .فراموش كـرده اسـت    

  . سلوك ما به انجام نرسيده است
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  ارستو) ب
ــايي، دســتاورد همــاهنگي و تناســب  ــد ارســتو زيب ــك از دي  و ســازواري اجــزاء در ي

ــامانه  ــستم(س ــمرده ) سي ــيش ــود م ــه   ش ــدت يافت ــاً وح ــزاء لزوم ــة اج ــه در آن هم  ك
ــين اســت . هــستند ــه چن ــايي طبيعــت ك ــده دســت  . زيب ــك پدي ــا شــدن ي شــرط زيب

ولـي معيـار    .باشـد  مـي ساخت بشر و فرآورده هنـري، نيـز همـين همـاهنگي وتناسـب               
  تناسب و هماهنگي چيست؟ 

  
  كانت) پ

از ديــد كانــت زيبــايي اساســاً امــري ذهنــي اســت و بــه تــصور و پنــدار ذهــن درك   
كانـت هـر چيـزي را كـه بتوانـد در كـسي لـذت پديـد                  . شـود   كنندة زيبايي مربوط مي   

اي   زيبـايي هـدفي اسـت كـه خـودش فرجـام خـود اسـت؛ گونـه                 . دانـد   آورد، زيبا مـي   
  . آيد، جز جلب توجه به نظم خود ماهنگي است كه به هيچ كاري نمينظم و ه

دريافت زيبايي از ديـد كانـت كـامالً وابـسته بـه ذهـن اسـت، و بـه هـيچ امـر واقعـي                          
شناسـي، فقـط      پـذيرفت كـه تجربـه زيبـايي         كانـت نمـي   .در عالم خارج وابـسته نيـست      

ـ        . به توانايي حسي روان آدمـي وابـسته باشـد          يش از هـر چيـز،      كانـت ايـن تجربـه را پ
  . تجربه لذتي خاص معرفي كرد

  
  هگل) ت

گونـه كـه كانـت       هگل دريافـت و ادراك زيبـايي را امـري كـامالً وابـسته بـه ذهـن، آن                  
بلكــه آن را بــه ويژگــي خــاص همــاهنگي اجــزاء طبيعــت و .  نمــي شــمردگفــت مــي

ــسته   ــاختاري آن واب ــانگي س ــييگ ــد م ــده   دان ــت ش ــن درك و درياف ــط ذه ــه توس  ك
بــا ايــن همــه زيبــايي ذهنــي كــه .  ديــد او زيبــايي امــري عينــي اســتپــس از. اســت

 و دريافـت    شـود   مـي دستاورد كار ذهن اسـت بـه مراتـب در چـشم او واالتـر شـمرده                  
  ) 619. 1357.ستيس (.اين گونه زيبايي البته كار ذهن است

دهـد او صـفت زيبـايي         كنـد كـه نـشان مـي         هگل تفسيري از چيز زيبا ارائـه مـي        
اجــزاء بــا كــل ) وحــدت(دانــد كــه دســتاورد يگــانگي و عينــي مــيرا صــفتي واقعــي 

ــي  . اســت ــك م ــون نزدي ــدگاه افالت ــه دي ــدگاه ب ــن دي ــايي را   اي ــم زيب ــه او ه شــود ك
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امــا تفــسيري كــه هگــل از چگــونگي پديــدار . دانــست همــاهنگي اجــزاء بــا كــل مــي
شـايد  . شدن زيبايي در يك چيـز ارائـه كـرده، بـسي فراتـر از تعريـف افالتـون اسـت                    

) سيـستم ( كنـد، همـان تعريـف يـك سـامانه           ن آنچه را كه هگـل بـدان اشـاره مـي           بتوا
اي از اجـزاء كـه بـا هـم روابـط متقابـل دارنـد، شـالودة           دانست كه هماهنگي مجموعـه    

شـمارد،    يي را كـه هگـل بـر مـي         هـا   ويژگـي آورد و دقيقاً همـان        يك سامانه را پديد مي    
  .بايد داشته باشد مي

ــي ــوان م ــف ت ــدام از ص ــراي هرك ــي   ب ــابيش تعريف ــب كم ــاهنگي و تناس ات هم
 همـاهنگي را چنـين تعريـف كـرد كـه اگـر اجـزاء يـك مجموعـه                    توان  مي. بدست داد 

 بهــم پيونــد يافتــه باشــند كــه بــه كــاربرد ونقــش يكــديگر يــاري رســانند اي گونــهبــه 
ـ    ،كـدام در ديگـري هـضم نـشده باشـند           وهيچ  تـوان   مـي . آيـد  دسـت مـي    ه همـاهنگي ب

آنگـاه اگـر پرسـيده شـود خـود زيبـايي چـه              .مابيش تعريف كـرد   تقارن وتوازن را نيزك   
  . ستها ويژگي دستاورد اين ، داد كه زيبايي چنين پاسختوان ميويژگي دارد؟ 

  
   هدف زيبايي -2-3-2

ــي    ــايي يعن ــادي زيب ــي بني ــاره ويژگ ــون در ب ــه افالت ــت« از گفت ــوان  » حقيق ــايد بت ش
اسـت و اگـر كـسي ندانـد كـه           گونه برداشت كـرد كـه زيبـايي از ديـد او هدفمنـد                اين

.  درســتي آن هــم داوري كنــدد در بــارةتوانــ مــيهــدف ِآفريننــدة زيبــايي چــه بــوده ن
آدمـي  . غايـت زيبـايي از ديـد او رسـيدن بـه كمـال مطلـق اسـت                 ) 1374,56.احمدي(

ــي    ــاد م ــق ي ــايي مطل ــع از آن زيب ــايي در واق ــرينش زيب ــا آف ــال   ب ــة جم ــد و فريفت كن
  ) 42، 1339فروغي، (.شود مي

دانـد و آن را وابـسته بـه ذهـن             نت چـون زيبـايي را اساسـاً امـري ذهنـي مـي             كا
اي كــه همگــاني باشــد بــراي آن  شــمرد طبعــاً هــيچ هــدف ويــژه درك كننــده آن مــي

. دانـد   بـويژه آنكـه او ويژگـي اساسـي زيبـايي را لـذت بخـش بـودن مـي                   . قائل نيست 
اسـي چيـز زيبـا      ي اس هـا   ويژگـي هدف بـودن و رهـايي از بهـره و سـود را از                 كانت بي 

  .انگارد مي
 چيــز زيبــا متعلــق يــك رضــايت بــي غــرض و گويــد مــيهنگــامي كــه كانــت 

عالقه است مقصودش ايـن اسـت كـه همگـان از آن رضـايت دارنـد، يـا بايـد داشـته                       
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 كـه حـق دارد بـه ديگـران هـم            شـود   مـي  معتقـد    دانـد   مـي فردي كه آن را زيبـا       . باشند
زيـرا ايـن رضـايت بـر پايـة          . بت دهـد  رضايتي مشابه با آنچه خود احساس كـرده نـس         

 كـه گـويي     گويـد   مـي تمايالت شخـصي او نبـوده و بنـابراين از زيبـايي چنـان سـخن                 
  .زيبايي خصوصيت عيني آن چيزاست

  
  ي زيباييها  گونه-2-3-3

تـوان چنـين برداشـت كـرد كـه او             بر پاية آنچه دربارة ديدگاه افالتـون گفتـه شـده مـي            
زيبـايي مطلـق كـه بـه مثُـل مربـوط            : كنـد   م جـدا مـي    ظاهراً سه گونـه زيبـايي را از هـ         

  ) 58، 1374احمدي، . (است، زيبايي طبيعت، و زيبايي هنري
ـ   مـي بر پاية ديـدگاه كانـت، زيبـايي          زيبـايي طبيعـي و     : د بـه دوگونـه باشـد      توان

ــدفي اســت و     ــت و ه ــك غاي ــي داراي ي ــن دوم ــشر؛كه اي ــاخت ب ــايي دســت س زيب
 بايـد   ، بـه گفتـة كانـت زيبـايي دسـت سـاخت            گرچـه .د تنها لذت بخش باشـد     توان  مين

منظـورش ايـن    . داراي اين ويژگـي باشـد كـه گـويي حاصـل و مولـود طبيعـت اسـت                  
بـدين گونـه بايـد      .ي مـشتركي هـست    هـا   ويژگـي بوده كـه ميـان ايـن دوگونـه زيبـايي            

ـ    هـا   زيبـايي ي  هـا   ويژگـي چنين برداشت كرد كـه       ي هـا   زيبـايي  در   اي  گونـه  هي طبيعـي ب
ي هـا   زيبـايي اساسـاً زيبـايي طبيعـت اسـت كـه پايـه             . شـود   مـي دست ساخت نمـودار     

ــرار   ــاخت ق ــت س ــيدس ــرد م ــه    . گي ــت ك ــل اس ــدگاه هگ ــرخالف دي ــه ب ــن گفت اي
  .ي هنري مي شمردها زيباييتر از  ي طبيعي را به مراتب پايينها زيبايي

. 1357.ســتيس(. هگــل همچــون ديگــران بــه زيبــايي حــسي و عقلــي بــاور دارد
ــه پيچيــدگي  زيبــايي طبيعــت داراي) 620 ــا واالســت كــه بــسته ب  مراتبــي از پــست ت
شـود و هرچـه يگـانگي      بنـدي مـي     هـاي طبيعـي درجـه        و سـاختارهاي سـامانه     هـا   اندام
  .  بيشتر باشد، آن سامانه زيباتر استها اندامدر 

هـاي طبيعـي ارائـه كـرده و توجـه بـه               تفسيري كه هگـل از سـامانمندي سـامانه        
هـا برقـرار ديـده و چگـونگي وابـستگي اجـزاء ايـن                روابط متقابلي كه ميـان اجـزاء آن       

. ها، همـه نـشان دهنـدة توجـه عميـق هگـل بـه ماهيـت زيبـايي طبيعـت اسـت                        سامانه
ايــن ديــدگاه كــه جــزء . اساســاً ديــدگاه هگــل بــه روح مطلــق و مثــال متوجــه اســت
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.  هگلــي اســت، بــر تعريــف او از زيبــايي نيــز اثــر گــذارده اســتبينــي جهــانســاختار 
  .اعتنا نيست يبايي طبيعت بيولي او به ز

: كلي بــه دوگونــه اســتطــور طــور خالصــه از ديــد هگــل، زيبــايي بــه هپــس بــ
ــي اســت   ــدتر از اول ــد وي دومــي ارجمن ــري كــه از دي ــايي هن ــايي طبيعــي و زيب . زيب

ايـن ديـدگاه هماننـد ديـدگاه كانـت اسـت كـه دوگونـة زيبـايي                  ) 101 1374احمدي،(
هگـل  . شـمرد و ميـان آن دو تمـايز قائـل بـود              طبيعي و زيبايي صنايع ظريفـه را برمـي        

ــر     ــين ب ــواد چن ــت م ــب لطاف ــه ترتي ــر را ب ــواع هن ــي ان ــمرد م ــنعت   «: ش ــست ص نخ
هـا بكـار اسـت، و مـصالحش درشـت و              كه در او سـنگ و گـل و ماننـد آن            1ساختمان

دوم صــنعت پيكــر تراشــي كــه هــر چنــد آن نيــز مــواد و مــصالحش  . زمخــت اســت
ســوم صــنعت پيكــر نگــاري كــه .  اســتتــر يــكنزدســنگ و فلــز اســت، بــه لطافــت 

. تـر از مـصالح سـاختمان و پيكـر تراشـي اسـت               موادش رنـگ اسـت، و بـسي لطيـف         
پــنجم . اش نــوا و آواز اســت و لطــافتش دلنــواز چهــارم صــنعت نوازنــدگي كــه مــاده

تـرين آثـار انـساني        تـرين و عـالي      اش سـخن اسـت، يعنـي لطيـف          صنعت شعر كه ماده   
و آن جـامع همـة صـنايع ديگـر          .  اسـت  تـر   نزديـك ه چيـز    كه صورتش به معني از همـ      

  ) 129، 1339فروغي، (» .ها همه دارند، او تنها دارد است، و آنچه از معاني آن
  
   بنيادهاي آفاقي زيبايي -2-3-4
  نظمي  نظم و بي:  علت صوري-2-3-4-1

 عموماً. زيبايي است» صورت«شناسي هنر معاصر مربوط به  هاي زيبايي بيشترين بحث
 اين دو حالت در طول تاريخ معموالً كه شود ميها از هم جدا  دو ديدگاه اصلي در آن

  : اند اي جاي خود را عوض كرده صورت دوره به
  . بندي ايجاد تناسب و تقارن و تعادل در تركيب:  نظم.1
  . بندي و نفي تقارن و تعادل و تناسب درآن آزادي در تركيب: نظمي  بي.2

. ها مشخص شود تعريف فراگير بايد جايگاه هريك از آنبه گمان ما در يك 
.  يك تناسب عرَضي استمعموالًشود  عنوان تناسب و تعادل مطرح مي همچنين آنچه به

شود كه از  ي عرفاني از تناسبات فَرَّهي و وِاليي صحبت ميها فرهنگدر صورتي كه در 

                                                                                                                   
 . آورده استArchitectureفروغي اين واژه را برابر . 1
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50       مباني نظري معماري

 بايد متناسب باشد؛ اثر دي كالبدبه اين معنا كه نه تنها ابعاد ما. نوع تناسبات طولي است
كلي صورت اثر بايد با سرچشمه آن و غايت آن كه همان معنا و باطن اثر  طور بلكه به

  . است تناسب داشته باشد
  
  طبيعت، تاريخ، انسان، معبود، وجود:  علت مادي-2-3-4-2

شناسي خود تأمين  ي هستيها  بخشمكاتب مختلف مادة اصلي زيبايي را از يكي از 
كه در فصل دوم به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته  طور  همانها  بخشاين . كنند مي

  : عبارتند از
. ستها انسانترين زيبايي مورد ادراك همه  زيبايي طبيعت اولين و ساده: طبيعت

تر از زيبايي انساني است؟ در متون ديني و خصوصاً  ولي آيا اين زيبايي باالتر يا پايين
هاي اعتباري و كم  هاي طبيعي آسمان و زمين به عنوان زيبايي ارها از زيباييقرآن كريم ب

 زمين ما آنچه در«: به تعبير قرآن كريم. ارزش در مقابل زيبايي انساني ياد شده است
   1».است زينت زمين قرار داديم

شناسي  اش نظام زيبايي هاي زندگي اي به تدريج براساس شيوه هر جامعه: جامعه
قرآن كريم اين نسبيت اجتماعي را تا حدودي پذيرفته و حتي به خدا . ريزد يرا پي م

  2».براي هر امتي كردار خودشان را آراستيم«: فرمايد دهد و مي نسبت مي
ي پديد آمدن ها سرچشمهسنت گذشتگان و شيوة زندگي و عمل نياكان، يكي از : تاريخ

  .  بوده استها فرهنگزيبايي در همة 
ي زيبايي است، در طول تاريخ ها سرچشمهين تر مهمي انساني از زيباي: انسان

زيبايي انساني را گاه تنها در بدن او و گاه در دانش او و گاه در اخالق او خالصه 
  . طور جداگانه در نظرگرفت اند كه در ديدگاه كامل بايد ارزش هر مرتبه را به كرده

است كه بسياري از مكاتب و اي  ي آرماني معبود آخرين مرحلهها ويژگي: معبود
در نظرية افالتون هم . كنند شناسي خود رابه آن مستند مي هاي شرقي زيبايي حكمت

در دين اسالم و قرآن كريم . حالتي آرماني همچون اسماء و صفات الهي دارند» مثُــل«
ترين اين صفات به صورت صد صفت از  كه صفات الهي اهميت بسيار دارند، اصلي

                                                                                                                   
 7 سوره كهف، آيه " انا جعلنا ما علي االرض زينه لها". 1
 4 سوره تين، آيه " كذلك زينا لكل امه عملهم". 2
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اند و همة هستي از جمله طبيعت به  در قرآن كريم بيان شده.. .ه، حيات، تكلم وجمله اراد
ميزاني كه از اين صفات بهره دارند، زيبا هستند و زيبايي انسان و خالفت او به خاطر 

طور ناخواسته و ناآگاه هر از چندي يكي از اين  مكاتب غربي به. هاست مندي فراوان از آن بهره
براي نمونه مكتب هنري اكسپرسيونيسم ريشه . شمرند فرهنگ و هنر خود مي را پاية ها ويژگي

از آن، ريشه و مكتب فلسفي اگزيستانسياليسم و تمامي مكاتب هنري ناشي » تكلم«در صفت 
  . دارند» حيات«و مكتب ارگانيك ريشه در صفت » اراده«در صفت

 نظريه اصالت وجود توان در فراگيرترين ديدگاه درمورد ماده زيبايي را مي: وجود
رسند و مراتب  به وحدت مي» وجود«در اين ديدگاه همة مراتب باال در موضوع. يافت

در ديدگاه صدرالمتألهين از آنجا كه خداوند وجود . كند وجود، مراتب زيبايي را ايجاد مي
به اين ترتيب اين تعريف . ي الهي استها ويژگيي وجود همان ها ويژگيمطلق است 

  .گيرد ي ديگر را در برميها تعريفشود و تمامي  هيچ وجه محدود نميزيبايي به 
  
  بنيادهاي انفسي زيبايي -2-3-5

  استعدادهاي نظري و عملي:  علت فاعلي-2-3-5-1
درك زيبايي توسط دو بخش . و استعدادهاي اوست» انسان«علت فاعلي درك زيبايي، 

قواي نظري به . گيرد ل ميها شك از قواي نظري و عملي انسان و جايگاهي بين آن
شناسي از همين جا وارد حوزة  هاي شناخت انجامد و همة بحث شناخت زيبايي مي

شناسي راه پيدا  همين جاست كه شكاكيت و نسبيت به زيبايي. شوند شناسي مي زيبايي
گيرند كه  ولي برخي قواي انگيزش عملي هم به عنوان سرچشمة زيبايي قرار مي. كند مي
 را دانست كه … توان لذت، تعجب، ابهام، دلهره، نشاط، شادي و ها را مي  آنينتر مهم

  . آورند شناسي خود را از همين جا مي برخي مكاتب، تعريف زيبايي
  
  كمال و لذّت:  علت غايي-2-3-5-2

ترين غايت آن در  تواند سلسله مراتبي از غايات را داشته باشد كه نهايي  زيبايي مي
گردد، در حالي كه در حكمت اسالمي باطن و عمق  به انسان باز ميغالب مكاتب، باز 

توان در دو  به اين ترتيب هدف زيبايي را مي. رسد هاي انسان، به زيبايي الهي مي زيبايي
  : بندي كرد دستة اصلي طبقه
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خدمت   زيبايي در صدد تعالي انسان به حوزة الوهيت است؛ در اين حالت انسان در.1
  . يبايي اصيل و پيشيني استزيبايي است و ز

هاي انسان است، در اين حالت زيبايي در خدمت  زيبايي درصدد تأمين لذائذ و بهره. 2
  .انسان است و زيبايي اعتباري و پسيني است

  
  گيري بندي و نتيجه  جمع-2-3-6

  :  به گونه زير خالصه كردتوان ميديدگاه انديشمندان غربي را 
  التوناف ارستو كانت هگل هايدگر

 حقيقت
اي از  مجموعه

اجزاء كه مكمل 
 هم هستند

كه  هرچيزي
 .آفرين باشد لذت

هماهنگي اجزاء 
 با كل

هماهنگي اجزاء 
 با كل

 تعريف

ظهور حقيقت در 
 كار هنري

پيوند با روح 
مطلق، 

سازي نمودار
وجهي از ذات 

 مطلق

  هدفي بي
رسيدن به كمال 

 مطلق
 هدف

نمايي، عدم  حقيقت
 حجاب

 ،هماهنگي
 وحدت

ستودني بودن، 
 بخش بودن لذت

 تناسب
برابري با مثال 

تناسب،  خود،
 تقارن

 ها ويژگي

 عيني
عيني و درك 

 ذهني
 چگونگي درك عيني و بيروني عيني و بيروني ذهني و دروني

  زيبايي طبيعت.1
 زيبايي دست .2

 ساخت

  زيبايي هنري.1
  زيبايي طبيعت.2

  زيبايي طبيعت.1
  زيبايي دست ساخت.2

  زيبايي طبيعت.1
  زيبايي هنري.2

  زيبايي مطلق.1
   زيبايي طبيعت.2
  زيبايي هنري.3

 ها گونه

  

ــاره    ــت در ب ــان الزم اس ــن مي ــيدر اي ــا ويژگ ــادي ه ــدگاهي بني ــا دي ــاال ه ي ب
ــشتري داده شــود ــن . توضــيح بي ــدگاههــر كــدام از اي ــا دي ــي را ه ــوان م  در يكــي از ت

  .هاي زير گنجاند دوگانه
  
  گرا گرا و ديدگاه ذهن ه عين ديدگا-2-3-4-1

كه گذشـت بـسته بـه اينكـه زيبـايي چيـزي بيرونـي و صـفتي واقعـي بـراي                       گونه همان
را مـي يـابيم و بـه         چيزهاي ديگر دانسته شـود يـا چيـزي درونـي و ذهنـي كـه مـا آن                  

يــي و گرا عــين: ؛ دو گونــه برداشــت پديــد مــي آيــددهــيم مــيچيزهــاي ديگــر نــسبت 
تر انديـشمندان غربـي ايـن دو گونـه رويكـرد را بـه پديـدة                 بيـش . يي در زيبايي  گرا  ذهن
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ــته ــا داش ــد زيب ــين: ان ــرد ع ــرا  رويك ــنObjectiveگ ــرد ذه ــرا  ، و رويك . Subjectiveگ
در . يكـي دانـست   » انفـسي «و  » آفـاقي « را بـا دو رويكـرد         ايـن دو رويكـرد     شايد بتوان 

زيبـايي  رويكرد نخست، به وجـه برونـي و در رويكـرد دوم، بـه وجـه درونـي پديـدة                     
  . كانت نمونه رويكرد نخست، و ارستو نمونه رويكرد دوم هستند.شود توجه مي

ــت و درك   ـا دريافـ ـاور مــ ــه بــ بـ
ـايي ــو    زيبـ ــن دو س ـان اي ـنش ميـ ــك كـ ، ي
بــدين گونــه كــه زيبــايي يــك چيــز .اســت

بيروني است و صـفتي بـراي يـك چيـز، و            
ـا         ،همانگاه ـا   انـسان  درك آن از سـوي م  از  ه

ـا بـه           ـ آن رو است كـه م  هـستيم و    اي  هگون
ـايي    تـوان   مـي ساخته شده ايـم كـه        يم آن زيب

ـيم ــه   . را درك كنـ ـايي ن ــس زيبـ ــرفاًپ  ص
  . دروني استصرفاًبيروني و نه 

مهـم آن   . ما يك تعريف كامل بايـد بـه هـر دو سـو توجـه كـافي نمايـد                   به باور 
شناسـانه ايـن    شناسـانه و هـستي   است كـه مـشخص شـود كـه بـا چـه رويكـرد انـسان             

ــ  ــاط را تعري ــيارتب ــه     ف م ــات او را چ ــداف و غاي ــسان و اه ــتعدادهاي ان ــيم؛ اس كن
كنـيم و جايگـاه زيبـايي را در نـسبت بـين               دانيم؛ چـه تعريفـي از هـستي ارائـه مـي             مي
  . كنيم ها چگونه تبيين مي آن
  
   ديدگاه بيروني و ديدگاه دروني -2-3-4-2
ن و نگـاه از     نگـاه از بيـرو    : تـوان دو گونـه نگـاه بـه يـك پديـده داشـت                كلي مي  طور به

در نگــاه از بيــرون، بايــد بتــوان آنقــدر از يــك پديــده دور شــد كــه در زاويــه   . درون
نگاه ما بگنجد و آنگـاه دربـاره وجـوه و ابعـاد آن و پيرامـون آن و رابطـة آن بـا ديگـر                          

تـوانيم همـة       شـويم، كمتـر مـي      تـر   نزديـك اي    ما هرچـه بـه پديـده      . چيزها سخن گفت  
ـ        ذيريم كـه هنگـام توصـيف، نگـاه مـا احتمـاالً تحـت تـأثير                 وجوه آنرا ببينيم و بايـد بپ

  . جاذبه اجزائي از آن پديده قرار خواهد گرفت
 از جـنس علـم      معمـوالً يـابيم،    اي كه در نگـاه از بيـرون بـدان دسـت مـي              آگاهي

هــاي تــازه بــا  مقايــسه آگــاهي تحليــل ذهنــي و حــصولي اســت و دســتاورد تجزيــه و
مـا آگـاهيي كـه در نگـاه از درون بـه دسـت               ا. هـاي پيـشين ذهـن اسـت        ديگر آگـاهي  
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، ايــن خــود هــمزيبــايي درك  در . از جــنس علــم حــضوري اســتمعمــوالًآيــد  مــي
  .كند ميزيبايي است كه به درون ما رخنه 

تــوان زيبــايي را در نــسبتي كــه بــا ديگــر مقــوالت پيــدا  در نگــاه از بيــرون مــي
هـا تعريـف      ن رابطـه  كند بررسـي كـرد؛ چنـان كـه برخـي زيبـايي را بـر پايـة همـي                     مي

ــا لــذت و ســود و  مــي چــون تنهــا هنگــامي كــه از .. .كننــد؛ مــثالً زيبــايي در رابطــه ب
تــوان از رابطــه آن بــا ديگــر چيزهــا آگــاه شــد و   بيــرون بــه چيــزي نگــاه شــود، مــي

ــدها و رابطــه ــي آشــكار مــي  پيون ــي در نگــاه بيرون امــا در نگــاه از . شــوند هــاي بيرون
ــاي  ــدهاي زيب ــه و پيون ــي  درون، رابط ــه چــشم نم ــوالت ب ــر مق ــا ديگ ــون  ي ب ــد، چ آي

  . توان به درون يك چيز نظر كرد و از بيرون آن آگاه شد نمي
تواننـد مكمـل هـم باشـند و بـه يكـديگر يـاري                 دو نگاه بيرونـي و درونـي مـي        

ــانند ــاروي    . رس ــد و روي ــرد كن ــدام ديگــري را ط ــر ك ــه ه ــامي ك ــه هنگ ــن هم ــا اي ب
ــتاوردهاي    ــاه دس ــد، آنگ ــرار گيرن ــديگر ق ــي يك ــي م ــديگر را نف ــد  يك ــك . كنن در ي

توانـد بـه نگـاه بـه ظـاهر و كالبـد صـرف بيانجامـد                   رويكرد افراطي نگاه از بيرون مـي      
ـ        و گونه  » معنـا «اسـت و از   » صـورت «دسـت مـا دهـد كـه همـه            هاي آگاهي از هـستي ب

در عرصة علـوم تجربـي، ايـن نگـاه بـه مـا تـصويري از جهـان ارائـه                     . تهي شده است  
روح اســت و از ديــدن روابــط درونــي ميــان  وار و خــشك و بــي كنــد كــه رياضــي مــي

شـود كـه رويكـردي        منجـر مـي    مانـد و گـاه بـه ديـدگاهي جـزء گـرا              ها باز مـي     پديده
» نگـاه بـه بيـرون     «گونـه نگـاه از بيـرون بـه           بـدين . سويه و مكانيستي به جهان دارد      تك

ي افراطـي   توانـد در رويكـرد      از سـوي ديگـر نگـاه از درون نيـز مـي            . شـود   تبديل مـي  
اي آگـاهي از خـود و هـستي بـه             به نگاه بـه بـاطن و معنـاي صـرف بيانجامـد و گونـه               

گونـه نگـاه از      بـدين . اسـت و صـورت فرامـوش شـده اسـت          » معنـا «ما دهد كـه همـه       
  . شود تبديل مي» نگاه به درون«درون به 

ــي  ــه ســطحي نگــري م ــرون ب ــدها و  نگــاه از بي ــد و در آن برخــي از پيون انجام
. شـود   هـا نديـده گرفتـه شـده از تـأثير آنهـا نيـز غفلـت مـي                    ي ميان پديـده   روابط ماهو 

گـرا و بـا گريـز از واقعيـت عينـي              نگاه از درون نيز ممكن اسـت بـا رويكـردي تأويـل            
خواهـد كـشيده شـود و فـارغ از عينيـت، دسـت                به هر سويي كـه نگـاه پژوهنـده مـي          

ـ      طـور منطقـي مـا مـي        بـه . به تفسير و تأويـل بزنـد       د خـود را نيازمنـد هـر        تـوانيم و باي
چـرا كـه هركـدام اعتبـار و ارزش ويـژه            . هـاي هـستي بـدانيم       دوگونه نگـاه بـه پديـده      

ــد و مجمــوع آن ــارة   جــامعتواننــد شــناختي يهــا مــ خــود را دارن تــر و فراگيــر را درب
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بـسنده كـردن مـا بـه يكـي از ايـن دو نگـاه،                . هاي هستي براي مـا حاصـل كننـد          پديده
  .  خواهد داشتما را از آگاهي كامل باز

  
   ديدگاه پسيني ديدگاه پيشيني -2-3-4-3

 بـه زيبـايي مطـرح كـرد، ديـدگاه           هـا   ديـدگاه بـارة    تـوان در    بندي ديگـري كـه مـي        دسته
شناســي پــسيني، اميــال و  در زيبــايي. هــا دربــارة زيبــايي اســت پــسيني يــا پيــشيني آن

يي بـر پايـة     شـود و تعريـف و معيارهـاي زيبـا           ها و آرزوهاي انـسان اصـل مـي          خواسته
ــي  آن ــه م ــا ارائ ــردد ه ــت    . گ ــد، زيباس ــا بدان ــسان زيب ــين ان ــه هم ــه ك ــس آنچ در . پ

ــايي ــر    زيب ــيش روشــن اســت و اث ــايي از پ ــشيني تعريــف و معيارهــاي زيب شناســي پي
  .يي داشته باشدها ويژگيزيبا آن است كه چنان 

  

   از بعد رويكرد پسيني و پيشينيشناسي زيبايي مكاتب بندي تقسيم
  

 مكتب نمونه قوه درك اصالت تبيين ويژگي يهعنوان نظر

 شناسي زيبايي
 پسيني

 توصيفي
خواهيم  چون ما آن را مي

 .پس زيبا و خوب است
 اصالت زيبايي

  غريزه 
 ) احساس خام(

 شناسي زيبايي
 پست مدرن

شناسي  زيبايي
 پيشيني

 ايجابي
چون زيبا و خوب است، 

 .پس بايد آن را بخواهيم
اصالت 
 حقيقت

  سليقه 
حساس ا(

 ) پرورده شده

 شناسي زيبايي
 مدرن

 شناسي زيبايي
 فراگير

توصيفي
 ايجابي- 

خواهيم زيبايي اوليه  آنچه مي
است و آنچه بايد بخواهيم 

 .زيبايي بيشتر ثانويه است

وحدت حقيقت 
 و زيبايي

كنترل غريزه و 
 رشد سليقه

هنرهاي 
 استعاليي

  
  اسانه شن شناسانه و ديدگاه هستي  ديدگاه شناخت-2-3-4-4

ــايي   ــرد در زيب ــاريخ دو رويك ــول ت ــت   در ط ــوده اس ــرح ب ــي مط ــرد : شناس در رويك
، و در رويكـرد دوم،      بينـي   جهـان شناسـي و       در هـستي   شناسـي   زيبـايي نخست، شـالوده    

ــت ــالوده آن در معرف ــت ش ــي اس ــاوت. شناس ــي از تف ــر   يك ــان تفك ــادين مي ــاي بني ه
  .ع نهفته استفلسفي معاصر غرب با فلسفه دوران اسالمي در همين موضو

 كـه چـه چيـزي زيباسـت؟ و در           شـود   مـي در رويكرد هـستي شناسـانه پرسـيده         
 كـه زيبـايي چگونـه چيـزي اسـت؟ و آيـا              شـود   مـي رويكرد معرفت شناسانه پرسـيده      
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اصــالً هــست يــا مــا چنــين مــي پنــداريم كــه زيباســت؟ پــس در رويكــرد نخــست،   
ي يــابيم؛ ولــي در زيبــايي واقعيتــي جــدا از ماســت و مــا بــا شــناخت هــستي آن را مــ

رويكرد دوم، زيبـايي، چيـزي اسـت وابـسته بـه درك و شـناخت مـا از هـستي، و مـا                        
  .آن را اين گونه برداشت مي كنيم

  

   شرق در فرهنگ  زيبايي-2-4

بـراي  «.اسـت » راسـا «ويـژه در هنـد برپايـه نظريـه هنـدي           هزيبايي در فرهنگ شرقي و ب     
ثــل ذوق، ذائقــه، عــصاره، طعــم، و ايــن واژه برابرهــاي گونــاگون آورده شــده اســت؛ م

هـا اسـت كـه بـر هنـر هنـدي چيـره اسـت و برگرفتـه از                  ايـن نظريـه قـرن     . رنگ و بو  
 رقــص متقابــل عــالم اي گونــه اســت كــه رويــدادهاي هــستي را بينــي جهــان اي گونــه

ــا      ــراه ب ــديت، هم ــاودانگي و اب ــوزون ج ــل و م ــازي متقاب ــا ب ــالم صــغير ي ــر و ع كبي
ي درونــي و بيرونــي هــا صــورتي اخــذ و تــرك دگرگــون شــدن در جريــان هميــشگ

  ) 2. 1379. واتسايان( ».داند مي
به گفتـه كوماراسـوامي در چـين و ژاپـن ايـن ديـدگاه از سـوي برخـي نقاشـان                      

ولـي در هنـد، نظريـه فلـسفي راسـا بـه خـوبي تبيـين شـده                   . شود  ميو هنرمندان دنبال    
ويي مربـوط باشـد بـه    شالوده ايـن نظريـه بـيش از آنكـه بـه اوپانيـشادهاي هنـد             . است

تــرين   پيــشينه كامــلمعمــوالًاگــر چــه «: بــه گفتــه او. يوگــاي بوديــسم مربــوط اســت
ــي     ــيالدي م ــازدهم م ــا ي ــم ي ــده ده ــيش از س ــه پ ــال را ب ــه جم ــي  نظري ــانند، ول رس

باهاراتـا بـه وضـوح تبيـين شـده بـود؛ كـه شـايد                » ناتيـا شاسـترا   «پيشتر در » راسا«آموزه
» .يابـد   تـر اشـتقاق مـي         ز منـابع كهـن     خـود آن نيـز ا      مقدم بر سده پنجم ميالدي باشد و      

اســت كــه » راســا« ين اصــطالحتــر مهــمدر نظريــه هنــر هنــدي «) 48، 1383ســوامي، (
» محلــول تعفــين«برگردانــده شــده؛ ولــي معنــاي لفظــي آن» زيبــايي بــرين«گــاهي بــه 

» طعــم«يــا عــصاره و افــشره اســت، و عمومــاً در ســياق كنــوني بــه  ) ممــزوج شــده(
 تعبيـر  »ذوق «شـناختي بـه چـشيدن طعـم يـا فقـط           از تجربـه زيبـايي    . شـود  ترجمه مـي  

) آكنــده از ذوق(كننــد؛ صــاحب ذوق را راســيكه و اثــر هنــري را راســاوت       مــي
  ) 43همان، (» .خوانند مي
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ــا دارد،      ــناختي در آنج ــه زيباش ــف تجرب ــه تعري ــي ك ــاطر اهميت ــه خ ــوامي ب س
ــه واژه   ــه واژه ب ــا ترجم ــاب را ب ــته كت ــد نوش ــر آورده  و ر همانن ــه زي ــه دو گون وان ب

  : است
ــه واژه- ــه    را كــساني مــيطعــم راســا:  ترجمــه واژه ب ــي فطــري ب ــه معرفت چــشند ك

در اوج ســرور،آگاهي محــض همچــون حقيقتــي منيــر و . ي مطلــق دارنــدهــا ارزش
ــستني،     ــاي دان ــا چيزه ــاس ب ــاري از تم ــوأم ســكر و صــحو، ع ــام ت ــاك، در مق تابن

 كـه ظهـورش چـون آذرخـش رخـشان فـوق             برادر دو قلويي بـراي ذوق برهمـايي،       
  .اي ذاتي در فرديت فرد است مادي، همچون جنبه

 تجربــه زيباشــناختي نــاب از آن كــساني اســت كــه در آنــان، معرفــت:  ترجمــه روان-
ــري فطــري اســت  ــرين ام ــايي ب ــن. زيب ــه طــور شــهودي در وجــدي  اي ــت ب  معرف

ي هـشيار و    ي ذهنـي، در بـاالترين مرتبـه هـست         هـا   صـورت عقالني، بـدون همراهـي      
ظهـور و بـروز ايـن معرفـت، كـه همـزاد بـصيرت الهـي                 . شـود   خودآگاه دانسته مـي   

ــا منــشا دنيــوي اســت كــه، هــر چنــد    اســت، گــويي همچــون آذرخــشي تابنــاك ب
، 1383ســوامي،  (».مــان جــاي دارد در شــاكله هــستي. تــوان آن را تحليــل كــرد نمــي

43 (  
نكـــه درك نخـــست آ:  برداشـــت كـــردتـــوان مـــيگونـــه دو نكتـــه را  بـــدين

 زيباشناســانه حــالتي فطــري و عــام دارد و مــوهبتي اســت كــه از تركيــب هوشــياري  
ــحو( ــستي) ص ــكر( و سرم ــي   ) س ــل م ــراق حاص ــل و اش ــا عق ــود ي ــسئله دوم . ش م

  . الهي برهمايي شده است-ي مطلق زيباييها ارزشي است كه بر وجود تأكيد
) صــفاخلــوص و (» اوج لــذت ســتوه« دارد كــه در ايــن نظريــه تأكيــدســوامي 

ــت     ــي اس ــصاديق جزئ ــدايي از م ــت ج ــه حال ــوط ب ــتحاله  . مرب ــت، اس ــن حال در اي
ــي   ــاد م ــتحاله ادراك، ايج ــاالتر از آن اس ــساس و ب ــه    اح ــاالتر از نظري ــن ب ــود و اي ش

ـ   ريـشه ) همان. (استتيك است  هـا در رسـيدن و اتـصال بـه بـرهمن اسـت                ن اسـتحاله  اي
  . شود ياي ديگر درك م كه در آنجا زمان و فضا و هستي به گونه

شناسـي و هنـر       اي از نظريـه زيبـايي       عنـوان خالصـه    آنچه سـوامي در نهايـت بـه       
دهــد و در عــين حــال آن را اســاس همــه نظريــات شــرقي و غربــي  شــرقي ارائــه مــي

  : گونه است داند بدين مي) غير از دوره جديد(
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ناپـذير اسـت؛ ولـي تـا جـايي            تجربه زيباشناسانه وجدي است كـه كنـه آن تعريـف           .1
  .توان آن را تعريف كرد، انفتاح و لذت قوه عاقله است يكه م

 اينكــه اثــر هنــري، كــه همچــون محركــي بــراي گــشايش و بــراي رهــايي روح از  .2
كنـد، فقـط در مقـام چيـزي اسـت كـه بـراي                 هاي بـصيرت عمـل مـي        همه بازدارنده 

ملكـوت و ناسـوت در ايـن قيـاس          . نيل به غايات خـاص بـه خـدمت گرفتـه شـود            
صـورت عقـل انتظـام       همـان هنـري كـه حـس را بـه          . رسـند    مـي  هنري بـه وحـدت    

و گرايـد كـه در آن، بيننـده همـه آنچـه در خـود ا                 بخشد و بـه كمـالي غـايي مـي           مي
  ) 50همان، (» .كند به تصوير در آمده، درك مي

اين سخن اگـر چـه بـسيار حكيمانـه اسـت و در سـخنان انديـشمندان اسـالمي                    
ــا   ــلتأكيـــدهـــم فـــراوان وجـــود دارد؛ امـ ي آن بـــر حالـــت انفـــسي و بعـــد   اصـ

شناســي  تــوان گفــت رنگــي از هــستي  زيبــايي اســت وكمــابيش مــي شناســانه معرفــت
 خـود را بـه شـكل تطبيقـي پـيش            شناسـي   زيبـايي سوامي كه تـالش دارد بحـث        . ندارد

دانـسته و   ) مـدرن (شناسـي را ديـدگاه نـوگرا          ببرد تنها نظريه معـارض بـا ايـن زيبـايي          
ــل ا  ــسي كام ــال همجن ــين ح ــسفه    در ع ــاني، فل ــن يون ــدگاه كه ــا دي ــه را ب ــن نظري ي

سـخن زيـر از     . دهـد    قـرار مـي    تأكيـد مسيحي مدرسي و حتي ديـدگاه اسـالمي مـورد           
ايـن  «: گويـد   يك متفكر غير مسلمان شـرق پـژوه بـسيار حـائز اهميـت اسـت كـه مـي                   

پيونـدد و بـا ايـن         هـاي بـسيار، شـرق را بـه غـرب مـي             هنر اسالمي است كه بـه روش      
. پرهيـز از بـت و شـمايل پرسـتي، ظـاهراً در برابـر هـر دو ايـستاده                   همه بـا مشخـصه      

ول بنيـادين چنـدان مغـايرتي       هـا در تعـابير لفظـي مغـاير اسـت در اصـ              آنقدر كه بـا آن    
  ) 5، 1383سوامي، (» .ندارد

  
  شناسي از ديدگاه فرهنگ اسالمي  زيبايي-2-5

ــ   همــان ــشي جداگان ــه كــه در آغــاز فــصل آمــد در فرهنــگ اســالمي دان ــگون ــام  هه ب ن
آنچـه كـه در ايـن       .گاه پديدار نـشده اسـت و ايـن امـر داليلـي دارد               هيچ شناسي  زيبايي

صـورت   ر متـون فقهـي بحـث زيبـايي و هنـر بـه             د« يافت ايـن اسـت كـه         توان  ميباره  
صـورت ضـمني      گفـت كـه در احكـام فقهـي بـه           تـوان   مـي تنهـا   .شود  ميمستقل طرح ن  

هـا   امـا ايـن   . ه سـازي طـرح شـده اسـت        باره موسيقي، غنا، نقاشي و مجـسم       مباحثي در 
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ــا بحــث ــاييي ه ــستشناســي زيب ــر ني ــسفه هن ــين  .  و فل ــي اساســاً چن ــون كالم در مت
در آثـار فلـسفي مـثالً در    . مـي مانـد آثـار حكمـي و عرفـاني          . شـود   مـي مواردي طرح ن  

سـينا يـا سـهروردي و مالصـدرا و از جهتـي ديگـر در آثـار ابوحيـان                      ابـن  ،آثار فـارابي  
در آثـار عارفـاني     .  اشـاراتي در بـاره زيبـايي و بعـضي هنرهـا ديـد              تـوان   مـي توحيدي،  

؛ ولـي وقتـي همـه ايـن         شـود   مـي مثل ابـن عربـي و مولـوي اشـارات بيـشتري يافـت               
ـ        جا جمع كنيم هـيچ چيـزي بـه         اشارات را يك   تـوان آن را     هصـورت سيـستماتيك كـه ب

ــا   ــر ي ــسفه هن ــاييفل ــي زيب ــد  مي اســالشناس ــي ، از آننامي ــا در نم ــد ه ــازوكي( ».آي  .پ
1384,12 (  

ـ                  كـار خلـق     هولي پس چگونه هنرمندان عالم اسـالم در طـول سـده هـا دسـت ب
 بـدون درك و شـهود شـئون زيبـايي و            تـوان   مـي انـد؟ آيـا      چنين آثار ارزشمندي بـوده    

  هنر چنان خالقيتي را پديد آورد؟
 اسـالمي اقثـضاي پديدآمـدن چنـين         بينـي   جهـان پاسخ در اين اسـت كـه اساسـاً          

بـر پايـه ديـدگاه انديـشمندان مـسلمان آنچـه كـه              . طور مجزا نداشته اسـت     هدانشي را ب  
دهـد علـم حـضوري،        اش شـكل مـي     مباني نظري هنرمند را در مـسير آفـرينش هنـري          

بــراي ايــن كــار الزم . شــهودي و درونــي اي اســت كــه بــه زيبــايي پيــدا كــرده اســت
جايگــاه اينجاســت كــه اخــالق . اســت كــه هنرمنــد درون خــود را زيبــا كــرده باشــد 

تـدريج در فرآينـد تزكيـة        كنـد و مبـاني نظـري هنـر بـه            مهمي در فلسفة هنـر پيـدا مـي        
پـس بايـد توجـه داشـت كـه ويژگـي بـسيار              .گيـرد   اخالقي در درون هنرمند شكل مـي      

 انديــشمندان مــسلمان ايــن اســت كــه ايــن دانــش فقــط ماهيــت شناســي زيبــاييمهــم 
تــر و   برتــر و غنــي ي عميــق تــر آن هــا اليــهظــاهري و تجربــي نــدارد، بلكــه    

انـد كـه بـه        هـا هـم هرگـز تـالش نكـرده          تر است؛ از ايـن رو اسـت كـه آن           بخش لذت
  .شكلي تحصلي و محدود مباني نظري هنر بنويسند

ولــي در عــين حــال بجــز ســير درونــي بــراي درك زيبــايي، راه كــسب بيرونــي 
سفه هنرمنـد بـيش از آنكـه بخواهـد بـراي كـسب مبـاني نظـري، فلـ                  . شود  نيز نفي نمي  

ــرار     ــاط برق ــري ارتب ــار هن ــا خــودِ آث ــد؛ ب ــه كن ــشمندان را مطالع ــار اندي ــد و آث بخوان
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كند و مباني هنر را به طـور شـهودي و حـضوري بـر اثـر زنـدگي بـا ايـن آثـار بـه                             مي
  . آورد دست مي

ــه  ــوي نمون ــس و    اشــعار حــافظ و مول ــر ان ــر اث ــه ب ــستند ك ــري اي ه ــاي هن ه
تـر و    نمونـه كامـل   .  را يافـت   هـا   آنرونـي   تـوان حكمـت د      هـا مـي    ارتباط دروني بـا آن    

توانـد بـر اثـر اُنـس بـا قـرآن كـريم، بـه                  هنرمند حكيم مـي   . نابتر آن انس با قرآن است     
درك دروني و شهودي از قـرآن دسـت يابـد و خـود بـا روح قـرآن كـه انـسان كامـل                         

  . است يكي شود و همين را در هنرش ظهور دهد) ص( و پيامبر اكرم
 
  يشمندان مسلمان در باره زيبايي  ديدگاه اند-2-5-1
   ابن هيثم-2-5-1-1

ــت    ــثم اس ــن هي ــالم اب ــان اس ــدار جه ــشمندان نام ــي از دان ــان . يك ــمار بزرگ او در ش
ــهرت      ــان ش ــزد غربي ــدن اســالمي اســت و ن ــنج هجــري تم ــار و پ ــدة چه ــي س علم

ــي دارد ــه  . فراوان ــبرا ك ــاظر «ص ــاب المن ــت،   » كت ــرده اس ــاپ ك ــصحيح و چ او را ت
تــرين تعريــف زيبــايي بــه زبــان عربــي  تــرين و گــسترده را جــامعتعريــف زيبــايي او 

دانـد كـه الزمـة فهـم رخـدادهاي فرهنـگ هنرهـاي بـصري در دوران اسـالمي آن                       مي
ـسن (ابـن هيـثم زيبـايي        «1: »كتـاب المنـاظر    « به گفته نويـسنده مقدمـه     .زمان است  حـ (

امـل تعريـف    اي ميـان بيـست و دو ع         را نه به عـاملي بـسيط، بلكـه بـه تعامـل پيچيـده              
ــداوم، تعــداد،   : كــرد ــدازه، جــدايي، ت ــور، رنــگ، فاصــله، مكــان، ســختي، شــكل، ان ن

بـايي، زشـتي،    حركت، سـكون، زبـري، نرمـي، شـفافيت، كـدورت، سـايه، تـاريكي، زي               
ــدي  ــدي، ناهمانن ــو، (» .همانن ــب اوغل ــه ) 258، 1380نجي ــن نكت ــف   اي ــسيار ظري اي ب

س             تنهـا دو تـا از ايـن        .پـردازد   ن مـي  است كه ابن هيثم به مفهوم فراگيـر و تـصويري حـ
نيــروي انگيــزش ) كــه خــود خاصــيتي برگرفتــه از نــور اســت( عوامــل، نــور و رنــگ

. تواننـد در نفـس تـأثيري ايجـاد كننـد كـه صـورتي زيبـا جلـوه كنـد                      يعنـي مـي   . دارند

                                                                                                                   
ــالمي     . 1 ــدن اس ــي در تم ــوم تجرب ــه عل ــست ك ــكي ني ــيچ ش ــاي ه ــته و  ج ــه داش ــاهي واال و حكيمان  جايگ

  . پرداختند دانشمندان اين علوم با نگرش كلي به برخي اصول حكمي و فلسفي هم مي
براي نكو داشت . نامند است مي» الحسن«كه همان  Alhazanغربيان معموالً ابن هيثم را با اسم كوچكش الحازن 

مطالعات نور و اپتيك او بسيار . اند به نام او گذاشتهنام اين دانشمند نام يكي ازكوههاي سطح كره ماه را هم 
او بارها در اروپا چاپ » المناظر«كتاب . رود مشهور است و به عنوان پايه علم اپتيك در غرب به شمار مي

 .استدوباره شده 
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شناسـانه هـستند و بايـد طـي جريـان             بيست عامل ديگـر جـزء مقولـة كيفيـات زيبـايي           
  . يب شوندادراك بصري در ذهن ترك

ابن هيثم بـه دو عامـل نـور و رنـگ، عامـل سـومي هـم كـه تـوان پديـد آوردن                         
كـر  گاه حـُـسن متـشكل از چيزهـايي باشـد جـز ايـن دو كـه ذ                 «. دزيبايي را دارد، افزو   

او در بخــش جــالبي از نوشــتة خــود اســتدالل  » .شــد، و آن تناســب و ائــتالف اســت
توانــد پديدآورنــده  ي مــيكنــد كــه در وضــعيت خاصــي، تناســب خــود بــه تنهــاي مــي

سن مـي           «. زيبايي باشد  آفرينـد؛ مـشروط بـر اينكـه اجـزاء،            گـاه تناسـب بـه تنهـايي حـ
لـذا چـون صـورتي      . هـر چنـد كـه حسنـشان بـه كمـال هـم نباشـد               . خود كريه نباشند  

هم داراي حـسنِ شـكل جملـة اجـزاء، و هـم حـسنِ انـدازه، و هـم تركيبـشان و هـم                         
نـدازه و مكـان، و هـم جملـه ديگـر اعـراض، الزمـة                تناسب اجزاء به لحـاظ شـكل و ا        

و زيادت براين چـون اجـزاء بـا شـكل و انـدازه كـل صـورت، متناسـب                    . تناسب باشد 
خــط نيــز نيكــو نباشــد جــز آنكــه حــروفش در . باشــد، آن خــود حــسنِ كامــل اســت

چنـين اسـت در جملـه مـشهودات كـه           . شكل و اندازه و جاي و نظـم متناسـب باشـد           
ور نيكـو در جملـة مـشهودات را بررسـي                . انـد   لفمركب از اجزاء مخت    پـس چـون صـ

كنيم دريابيم كه حسن بـيش از آنكـه نتيجـة هـر يـك از اعـراض خـاص باشـد، يـا از                         
ــورت      ــه در آن ص ــد ك ــر آي ــي ب ــراض خاص ــد اع ــو(پيون ــديگر  ) نيك ــوار يك در ج

ــد، زادة تناســب اســت آمــده ــد اعــراض   چــون جلــوه. ان هــاي نيكــوي برآمــده از پيون
 نتيجـه تناسـب و ماليمـت        صـرفاً ازمـاييم، حـسن حاصـل از آن پيونـد را            خاصي را بي  

ــت     ــواهيم ياف ــرتبط خ ــراض م ــان آن اع ــع در مي ــراض   .. .واق ــسن، زادة اع ــس ح پ
ــ   ــت و كمــال آن تنهــا زادة تناســب و ماليمتــي اس ت كــه خاصــي اســت، لكــن تمامي

  ) همان(» .ميان اعراض خاصي حاكم باشد
هـا    د بـه زيبـايي در خـط و پديـده          ابن هيـثم در بخـش ديگـري از تعريـف خـو            

سن خـط تنهـا از صـحت اشـكال حـروف و تركيبـشان بـا                   «: پردازد  مي) مشهودات( حـ
چندان كه چـون تركيـب و نظـمِ حـروف، بهنجـار و متناسـب نباشـد، خـط                    . هم برآيد 
همچنـين صـورت بـسياري از مـشهودات تنهـا بـه سـبب تركيـب و نظـم                    .. .نيكو نبود 

 در خــط، »حــسن تمــام «كــه  طــور  همــان».شــايند نمايــدميــان اجزايــشان، نيكــو و خو
توانـد كمـال زيبـايي        آيـد، نقـش انتزاعـي نيـز مـي           تنها از ارتباط شكل و مكان بـر مـي         
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بـه دسـت    ) متوافـق (تركيـب اشـكال همنـوا       ) متناسـب (بنـدي سـازوار       را از راه سامان   
  . آورد

ابــن كــه بــه گفتــة ) از خــواص مــادي نــور(و رنــگ ) نظــم هندســي نــور(تناســب 
هيثم دو عنصر از سـه عنـصر ممتـازي هـستند كـه بيـشترين قابليـت را در پديـدار كـردن                        

نـور، سرچـشمة    . انـد   زيبايي تصويري دارند، سـخت بـه عنـصر سـوم يعنـي نـور، وابـسته                
ــايي تــصويري  ــرا . و الزمــة ديــدن اســت) منبــع غــايي جمــال بــصري(فرجــامين زيب زي

وســيله اشــكال  تــوان كــرد كــه بــه يجملــة اعــراض مــشهود را تنهــا از صــوري ادراك مــ«
  ) 259همان، (» .گردد زهاي مشهود در چشم حاصل ميرنگ و نور و چي

  
  محمد غزالي :  ماهويشناسي زيبايي -2-5-1-2

در كتــاب » يــدا كــردن حقيقــت نيكــويي، كــه چيــست؟     پ«ي زيــر عنــوان  غزالــ
ه كـسي   بـدان كـ   «: كنـد   پـردازد و آنـرا تعريـف مـي          به بحـث زيبـايي مـي      » احياءالعلوم«

: كه بـه بهـايم نزديـك اسـت و راه، جـز بـه احـساس چـشم ندانـد، باشـد كـه گويـد                          
و . نيكويي هيچ معنـي نـدارد، جـز آنكـه روي سـرخ و سـپيد و اعـضاء متناسـب بـود                      

و هـر چـه شـكل و لـون نـدارد، ممكـن نبـود                . آيـد ) رنـگ (حاصل آن با شكل و لون       
  ) 775 .1361.غزالي (».و اين خطا است. كه نيكو بود

او . بينــد  در زيبــايي شــكل و رنــگ محــدود نمــيصــرفاًس غزالــي زيبــايي را پــ
او تعريــف .كنــد كــه شــكل و رنــگ محــسوسي نــدارد هــايي را يــادآوري مــي زيبــايي

پـس معنـي نيكـويي آن بـود كـه هـر كمـال كـه                 «: نويـسد   خود را از نيكويي چنين مي     
ريـف غزالـي،    پـس بـر پايـة تع      » .د، حاصـل بـود و هـيچ چيـز در نبايـد            به وي اليق بو   

پـس  . حسن هـر چيـز در ايـن اسـت كـه كمـالِ سـزاوار و ممكـن خـود را دارا باشـد                        
ــايي    اگــر چيــزي داراي همــه كمــاالتِ ســزاوار و ممكــن خــود باشــد در نهايــت زيب

كمـال خـط، تناسـب حـروف وي بـود           «: كنـد   هـايي اشـاره مـي       آنگاه او به نمونه   . است
يـستن بـه خـط نيكـو و سـراي            و شـك نيـست كـه در نگر         ]كـه گفـتم   [و ديگر معاني    

. پـس نيكـويي بـه صـورت روي، مخـصوص نيـست            . نيكو و اسب نيكو لـذتي اسـت       
لكن اين همه محسوس اسـت بـه چـشم ظـاهر و باشـد كـه كـسي بـدين اقـرار دهـد                         
ولكن گويد كه چيـزي كـه بـه چـشم آنـرا نتـوان ديـد نيكـو چـون بـود؟ و ايـن نيـز                            
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 نيكـو دارد و مروتـي نيكـو دارد    گـوييم كـه فـالن، خلـق         كه مـا مـي     ]چرا[ جهل است؛ 
و گويند علم با ورع، سـخت نيكـو بـود و شـجاعت بـا سـخاوت، سـخت نيكـو بـود،                        

ايــن و امثــال ايــن، . و پرهيزكــاري و قناعــت و كوتــاه طمعــي از همــه چيــزي نيكــوتر
و ايـن همـه بـه چـشم ظـاهر نتـوان ديـد، بلكـه بـه بـصيرت عقـل در                        . معروف است 

و جمـالِ بـاطن،     . ظـاهر و بـاطن    : جمـال، دو اسـت    پـس پيـدا شـد كـه         .. .توان يافـت  
 اســت نزديــك آنكــه انــدكي عقــل تــر  خــوب اســت همچــون ظــاهر، بلكــه محبــوب

  ) همان(» .دارد
هـر چيـزي داراي كمـال ويـژة خـود           «ي همچنين بـر ايـن بـاور اسـت كـه             غزال

گـاهي  . باشد و اين گونـه نيـست كـه كمـال چيـزي، كمـال چيـز ديگـر هـم باشـد                        مي
از نظـر او زيبـايي، الزمـة        » . چيـزي، ضـد كمـال چيـز ديگـر باشـد            الممكن است كمـ   

و عـالوه بـرآن،     . كمال است، و هر جا كمال وجـود داشـته باشـد، زيبـايي نيـز هـست                 
ايـن تعريــف شــامل  . هــا براســاس تعـداد و كمــال در هــر شـيء متعــدد اســت   زيبـايي 

. شـود، چـه محـسوس، چـه معقـول، چـه مـادي و چـه معنـوي                    همة انواع زيبايي مـي    
  ) 11الدين كشفي، هنر اسالمي، فصلنامه هنر، شماره  جالل(

بــر پايــة آنچــه گفتــه شــد ديــدگاه غزالــي دربــارة جمــال و زيبــايي ديــدگاهي  
گرا است و زيبـايي بـاطن در آن بـه مراتـب ارجمنـدتر از زيبـايي ظـاهر شـمرده                        كمال

 اول  سـبب «: بـه گفتـة او    . شود و عامل جاذب افراد است تـا بـه آن سـو ميـل كننـد                  مي
ــه  ــن، .  خــود را و كمــال خــود را دوســت دارد ]آدمــي[آن اســت ك و از ضــرورت اي

ــال وي و      ــستي كم ــستي وي و ه ــه ه ــت دارد ك ــالي را دوس ــق تع ــه ح ــت ك آن اس
ــستي اوســت  ــه از ه ــرينش وي   . صــفات وي، هم ــه آف ــودي، ب ــضل وي ب ــه ف ــر ن اگ

و اگــر نــه . و اگــر نــه فــضل او بــودي، بــه نگاهداشــت وي نمانــدي . هــست نبــودي
ــ ــاف    ف ــضاء و اوص ــرينش اع ــه آف ــودي، ب ــاقص ضل او ب ــال وي از وي ن ــر   و كم ت

  ) 776غزالي، كيمياي سعادت، (» .نبودي
ميـل بـه چيـزي كـه خـوش          «سـتي را    ، دو »قيقـت دوسـتي   ح«غزالي زير عنـوان     

هـيچ چيـز تـرا خـوش        «: دهـد   را توضـيح مـي    » خـوش آمـدن   «دانـد و آنگـاه        مـي » بود
و . ه بـودن از چيزهـا، بـه حـواس بـود و بـه عقـل                نيايد تا از آن آگـاهي نيـابي، و آگـا          

حواس پـنج اسـت و هـر يكـي را لـذتي اسـت و بـه سـبب آن لـذت وي را دوسـت                           
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ــد ــد   . دارن ــل كن ــدان مي ــع ب ــه طب ــي ك ــشم، در  . يعن ــة چ ــذت حاس ــورتل ــا ص ي ه
ــد و       ــت دارن ــن را دوس ــرم اي ــن، الج ــل اي ــبزه و آب روان و مث ــت، و در س نيكوس

هـاي خـوش      مـوزون و لـذت شَـم در بـوي         لذت گوش در آوازهاي خـوش اسـت، و          
هــا و لــذت لمــسي در ملموســات نــرم، و ايــن همــه محبــوب  و لــذت ذوق در مطمــع

  » .يل است و اين همه بهايم را باشداست و يعني كه طبع را بدان م
آيـد ميـان آدمـي و         به گفتـة غزالـي لـذتي كـه از حـواس پنجگانـه بدسـت مـي                 

اكنـون بـدان    «. ه ويـژة آدمـي اسـت      تي ديگـر هـست كـ      ولي لـذ  . جانوران يكسان است  
اي هــست در دل آدمــي كــه آنــرا عقــل گوينــد و نــور گوينــد و بــصيرت   كــه حاســه

آنچـه آدمـي بـدان مميـز اسـت از بهـايم،             . گـوي   هـر عبـارت كـه خـواهي مـي         . گويند
ــه آن وي   ــت ك ــدركات اس ــز م ــد  وي را ني ــوب وي باش ــد و آن محب ــوش آي » . را خ

  ) 773، 1361غزالي، (
ه داشت كـه غزالـي هرگـز اصـالتي بـراي لذايـذ دنيـايي بـه طـور                    البته بايد توج  

ــل نيــست ــذ حقيقــي  هــا را اگــر تنهــا مقدمــه بلكــه آن. مطلــق قائ ــراي درك لذاي اي ب
هـا مـذموم نيـست، بلكـه لـذتي كـه             پـس همـه لـذت     «: گويـد   پـذيرد و مـي      باشند، مي 

 بگذرد و نماند، و ايـن نيـز جملـه مـذموم نيـست، كـه ايـن دو قـسم اسـت، يكـي آن                         
كـار   است كه اگر چه وي از دنياست و پـس از مـرگ بنمانـد، ولكـن معـين اسـت بـر       

پس مـذموم از دنيـا آن باشـد كـه مقـصود از وي نـه كـار ديـن اسـت، بلكـه                         .. .آخرت
نفـرت گـرفتن وي    آن سـبب غفلـت و بطـر و قـرار گـرفتن دل بـود در ايـن عـالم، و        

  ) 80، 1، ج 1361غزالي، (» .از آن عالم
ــا آوردن ــي ب ــهغزال ــواع     نمون ــشترك ان ــي م ــه بررســي ويژگ ــاگون ب ــاي گون ه

حـسن و جمـال هـر چيـزي در آن اسـت             «. پـردازد   كه همان كمـال باشـد، مـي       زيبايي  
ــود    ــق، او را حاصــل ب ــدو الي ــن اســت و ب ــه او را ممك ــالي ك ــه كم ــه . ك ــر هم و اگ

ــود  و اگــر بعــضي از آن حاضــر . كمــاالت ممكــن حاضــر باشــد، در غايــت جمــال ب
پـس اسـب خـوب آن اسـت كـه جـامع باشـد               . ل بر اندازه آن بـود     باشد، حسن و جما   

و همه چيزها را كه بـه اسـب اليـق بـود، از هيئـت و شـكل و رنـگ و نيـك دويـدن،                           
ــر وي  ــود كــل آن  . و ميــسر شــدن كــرّ و فــرّ ب و خــط خــوب آن اســت كــه جــامع ب

هـا و اسـتقامت ترتيـب و          چيزها را كه به خـط اليـق بـود، از تناسـب و تـوازن حـرف                 
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پـس خـوبي هـر      . و هر چيزي را كمـالي اسـت كـه بـدو اليـق باشـد               . انتظام آن حسن  
پـس خـوب نباشـد آدمـي بـه چيـزي            . چيزي را در كمالي است كـه بـدو اليـق اسـت            

كه اسب بدان خـوب بـود، و خـط خـوب نـشود بـه چيـزي كـه آوازي بـدان خـوب                         
شود و خـوبي آونـد بـه چيـزي حاصـل نيايـد كـه خـوبي جامـه بـدان خـوب بـود و                           

  ) 835، 1358الدين،  علوم احياء(» . چيزها]ديگر[ن همچني
يــا همــان . پيــدا و ناپيــدا: از ديــد غزالــي زيبــايي و جمــال بــه دو گونــه اســت

بــه بــاور او زيبــايي بــاطن كــه همــان حــسن خُلــق  . زيبــايي حــسي و زيبــايي عقلــي
تـوان   تـر اسـت، ولـو اينكـه آن را بـه چـشم نمـي                است از همه ارزشـمندتر و محبـوب       

ــه گفتــة غزالــي. اي هــم نــدارد شــكل و رنــگ ويــژهديــد و  ســبب ايــن دوســتي، «: ب
و حاصـل آن چـون نگـاه كنـي بـا سـه جـزء                . سـت ها  آنجمال معـاني و صـفات ذات        

يكــي جمــال علــم، كــه عــالم وعلــم محبــوب اســت از آنكــه نيكــوتر و شــريف : آيــد
. ]اسـت  [ آن جمـال بيـشتر  ]باشـد [تـر   هر چنـد علـم، بيـشتر و معلـوم، شـريف     . است

  ) 778غزالي، همان، (» .ها، معرفت خداي تعالي است ترين علم ريفش
  
  فارابي:  وجوديشناسي زيبايي -2-5-1-3

 كتــاب سياســه المدينــه فــارابي بحــث زيبــايي و زينــت و جمــال را در فــصل هــشتم 
ــوان   ــت عن ــفات او  «تح ــدة اول و ص ــد آورن ــناخت پدي ــي» ش ــر   م ــايي ه آورد و زيب

زيبــايي و جمــال و «: بـه گفتــة او . كنــد رفــي مــيچيـزي را در نزديــك شــدن بـه او مع  
آرايش در هر هستيي بـسته بـه آن اسـت كـه سرشـت در نـوع خـود بـه هـستي برتـر                          

بـا نگريـستن بـه ايـن كـه هـستي            . دست يازد و به پايان كمالي كه هدف اسـت برسـد           
ــرين هــستي  ــدة نخــست رســاترين و برت ــايي او   پديدآورن هاســت، پــس جمــال و زيب

ـ   برتر و با فضيلت    ر از هـر زيبـايي و جمـال دارنـدگان جمـال و زيبـايي خواهـد بـود                    ت
و جمال و زيبايي پديـد آورنـدة نخـست، هـم بـه خويـشتن اسـت و ايـن زيبـايي بـه                         

  ) 86، 1376فارابي، (» . كه او از گوهر خويش خواهد داشتدريافتي است
او خــود دســتي در هنــر . فــارابي از انديــشمندان متقــدم فلــسفه اســالمي اســت

.  و خــصوصاً در بــاب موســيقي پــژوهش هــاي ارزشــمندي ارائــه كــرده اســتداشــته
ارزش فلــسفة او در ايــن اســت كــه تنهــا در حــوزة نظــري بــاقي نمانــده و بــه حــوزة 
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اين سـبب شـده كـه بـه مباحـث شـهر و شـهروندي هـم بـه                    . عملي هم پرداخته است   
 در ســه ، او هنــر موســيقي را»الموســيقي الكبيــر«در كتــاب . شــكلي گــسترده بپــردازد

هنــر يــا موســيقي . كنــد بنــدي مــي مرتبــة نــشاط انگيــز، دلنــشين و خيــال انگيــز طبقــه
ــق  ــه اف ــري اســت ك ــز هن ــال انگي ــي  خي ــسان م ــه روي ان ــدي را ب . گــشايد هــاي جدي

ــه  ) 141، 1367فالمكــي، ( همچنــين او در كتــاب احــصاء العلــوم، معمــاري را از مقول
  ) همان. (ستاي از علم و هنر ا داند كه مجموعه علم الحيل مي

ــضيلت و       ــهر ف ــك ش ــه تفكي ــوط ب ــي مرب ــت عمل ــلي او در حكم ــث اص بح
ــت  ــت اس ــضيلت  . رذيل ــهر ف ــيش ــا ويژگ ــه  ه ــي دارد ك ــمي فراوان ــر مه ــا  ين آنت ه

  : ند ازا عبارت
  گيري شهر فضيلت  تدريجي بودن شكل. 1
  هاي گوناگون  پذيرش وجود سرشت. 2
  وجود بينش اجتهادي در برخي افراد ويژه . 3
  ت فرمانروايي مجتهدان فرزانه ضرور. 4
ــان   وجــود حكمــت نظــري و هــستي . 5 ــا نمــادين در مي ــه ي شناســي كامــل خردمندان

  همه اعضاء 
هــاي بــسيار زيبــاي فــارابي موضــوع نمــاد پــردازي در شــهر فــضيلت  از بحــث

تواننـد سـاختار هـستي        به عقيدة او از آنجا كـه همـة مـردم شـهر فـضيلت نمـي                . است
كنـد تـا در        كنند؛ نمـاد پـردازي راهـي اسـت كـه كمـك مـي               را به طور حكيمانه درك    

هــا بــر جــان شــهروندان  شناســي بــه طريــق نــشانه طــول زنــدگي ايــن حقــايق هــستي
ــشيند  ــضيلت بن ــادي شــهر ف ــارابي، ( .ع ــا 195، 1376ف ــه ) 227 ت ــارابي ب ــل ف در مقاب

ــهرها     ــادان ش ــه از ن ــش گون ــشريح ش ــه ت ــسترده ب ــكلي گ ــه (ش ــاي جاهل ــه ه ) مدين
ــادان شــهرها هــم كــامالً گيــري شــكلكنــد كــه   در ابتــدا تأكيــد مــياو. پــردازد مــي  ن

  . تدريجي و آهسته است
مباحث او به ميـزان زيـادي بـراي نقـد و ارزيـابي فرهنـگ معاصـر قابـل توجـه           

تـوان مظهـر نـادان شـهر          بـزرگ امـروز را مـي       بـه راسـتي بـسياري از شـهرهاي        . است
فـارابي  . گـر اسـت      جلـوه  حريت دانـست كـه مظهـر اعـالي آن در فرهنـگ آمريكـايي              

بــه شــكلي گــسترده وضــعيت ايــن شــهرها را در رابطــه بــا ســاختار شــهري و نحــوة  
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تحليـل كـرده و خـصوصاً مفهـوم جمهوريـت را            .. .ريـزي و    انتخاب حاكمـان و برنامـه     
  ) 290 تا 270همان، . (كشد به بوتة نقد و سنجش مي

  
  الصفا   اخوان-2-5-1-4

تـرين ابـزار      انـد قابـل     ين حـواس پنجگانـه    تـر   مهـم  كـه    الصفا شنوايي و بينـايي را      اخوان
انــد؛ حــسي كــه بــا  منــدي از جمــال مطلــق بــه روح دانــسته بــراي انتقــال حــس بهــره

گوينـد تناسـبات مطلـوب، بازتـاب همـاهنگي            هـا مـي    آن. تـوان بيـان كـرد       كلمات نمي 
ي بــرينِ جهــان مــادي ِكــون و فــساد در آن هــا مثــالي بــرين اســت كــه هــا آســماندر 

توانــد موجــب  همچنــان كــه نزديكــي ميــان روح و همــاهنگي موســيقايي مــي . اســت
ي سنجيده احـساس لـذت كنـد، اشـكال بـصري هـم كـه بـه                  ها  آهنگشود كه روح از     

نجيــب  . (توانــد روح را بــه حيــرت برانگيــزد    نظــم تركيــب شــده باشــد، مــي    
  ) 255..1379.اوغلو

مـوزش  ان آ شـوند كـه هدفـش       الصفا در رسـاله موسـيقي خـود يـادآور مـي            اخوان
معلــوم كــردن تناســبات و كيفيــت نظــم اســت كــه  «نــواختن موســيقي نيــست، بلكــه 

اخـوان بـا ايـن اسـتدالل كـه هندسـه            » .آن در مهارت جملـه فنـون الزم اسـت         دانستن  
توانــد بــدون پــشتوانة دانــش  شــالودة مــشترك همــه فنــون اســت، و هــيچ فنــي نمــي 

 رسـاله كـل بـه موضـوع          و تناسبات بـه كمـال شايـستة خـود برسـد، در يـك               ها  نسبت
ــه ــسبت و تناســب پرداخت ــد ن ــه. ان ــورد حرف ــان   در م ــسبت و تناســب بني ــه ن ــايي ك ه

ــط    آن ــروف را در خـ ــعر، حـ ــروض را در شـ ــيقي، عـ ــان را در موسـ ــت، الحـ هاسـ
ــوان موافــق و اشــكال متــصل متناســب را در نقاشــي و علــم آالت حيــل    منــسوب، ال

كـه بـا    «بـا قواعـد موسـيقي       » كـه ميـزان شعراسـت     «قواعـد عـروض را      . اند  مثال آورده 
هـا را بـه آنچـه        انـد و تناسـبات حـاكم بـر آن           سـنجيده » قواعد عروض قياس توان كرد    

اكمـل مـصنوعات آن     «همچنـان كـه     . انـد   سـت، تـشبيه كـرده     در خط و نقاشـي نهفتـه ا       
هـا خـط را تنهـا وقتـي زيبـا            آن.»تـر و تـركيبش نيكـوتر باشـد          ش منـتظم  است كه قوام  

. لـف آن از لحـاظ انـدازه و نظـم بـه تناسـب نوشـته باشـند            داننـد كـه حـروف مخت        مي
ي نيكــو در هــا صــورتخواهنــد كــه بــراي در انــداختن  الــصفا از نقاشــان مــي اخــوان
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ــدازه تــصاوير، تناســبات صــحيح را مراعــات كننــد هــا رنــگ همــان، . ( و اشــكال و ان
257 (  

ات داننـد كـه در بردارنـدة تناسـب          الصفا مشهودات را بـه شـرطي زيبـا مـي           اخوان
مــوزون و تقارنــات عــالم باشــد كــه هنرمنــدان زبردســت الگــوي غــايي خــود اختيــار 

الم اثـري اسـت از نفـس كلـي          فـي الواقـع جميـل در ايـن عـ          «: گوينـد   كننـد و مـي      مي
جمـال اثـر هنـري مـادي از         «: گفـت   آور سخن فلـوتين اسـت كـه مـي          اين ياد » سماوي
ه خـود تـابع جمـال       يـرد كـ   گ  ي مثالي در ذهن يـا نفـس هنرمنـد نـشأت مـي             ها  صورت

  ) همان(» .معنوي است
  
   سهروردي -2-5-1-5

حـديث اثبـات لـذت عبـارت اسـت          «: گويـد    مـي  »صفير سـيمرغ  «سهروردي در رسالة    
از حاصــل شــدن كمــال هــر چيــزي را و دانــستن حــصول آن؛ كــه اگــر كمــال چيــز   

ــد   ــال نباش ــود، كم ــر نب ــده را خب ــردد و يابن ــز  . حاصــل گ ــال چي چــشم را چــون كم
.  آن رؤيــت بــصراست مــر چيزهــاي مالئــم را دريابــد و متلــذّذ گــرددحاصــل شــود و

ــذتي اســت و آن ادراك مــسموع ماليــم اســت از آواز خــوش  و شــم را . و ســمع را ل
ايـن همـه قـوا      . و همچنـين بـراين قيـاس      . لذت ادراك ماليم اسـت از بوهـاي خـوش         

ــايق   ــستن حق ــت حــق اســت و دان ــال، معرف ــا را كم ــس روان را آن. را و روان گوي  پ
حاصل آيـد كمـال اعـالي او از اشـراق نـور حـق اسـت؛ و انتقـالش بـه كمـال كبريـا                          

ــيم   ــذت وي عظ ــه ل ــد ك ــد  ياب ــر باش ــريف  . ت ــه ادراك وي ش ــرا ك ــت و   زي ــر اس ت
. تــرين معلومــات اســت و حــق، عظــيم. تــرين دريابنــدگان نفــس انــسان اســت شــريف

ـ           . تـر و وافرتـر بـود        پس لذت انسان كامـل     . ر نبـود  ولكـن كـودك را از لـذت وقـاع خب
سـت و خـوش گفتـه اسـت آن مـرد            و اگر نيز شنود كـه مـردان را از آن قـسط تمـام ا               

دينـاني،  (» . سـخن اثبـات لـذت و محبـت اسـت           و ايـن  . »من لم يذق لـم يعـرف      «: پير
1379 ،613 (  

ين نكــاتي كــه در جمــال شناســي ســهروردي اهميــت فــراوان دارد،  تــر مهــماز 
افالتــون عــالم مثــال را در وراي ايــن او همچــون . تبيــين و تــشريح عــالم مثــال اســت

ل حقيقـي مـي               جهان مي  ولـي عـالم    . تـوان آن را دريافـت       داند كه تنها بـا خيـال و تخيـ
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هـاي مثـالين را بـدان         او بـسياري از حـوزه     . كنـد   مثال او به مثُل افالتـوني بـسنده نمـي         
، 1363هـروي،   . (هـا در مثـل افالتـوني نيـست         افزايـد و بـراين باوراسـت كـه ايـن            مي

188 (  
  
  مالصدرا: شناسي جامع  زيبايي-2-5-1-6

شناسي وجودي مالصـدرا كـه امـروزه كمتـر مـورد پـژوهش قـرار گرفتـه، يـك                  زيبايي
اي اسـت كـه در آن بـا يـك سـير پويـا، انـسان در آغـاز                      شناسـي چهـار مرحلـه       زيبايي

هـا را كـسب كـرده و سـپس دوبـاره             شـود؛ آن    هـاي حقيقـي وارد مـي        به حوزة زيبـايي   
اي پايگـاه مهمـي را پديـد         ايـن سـلوك چهـار مرحلـه       . گردانـد   ن عـالم بـاز مـي      به همي 

  . كند  كه همة مكاتب ديگر فلسفه اسالمي را در درون خود جمع ميآورد مي
سـفر از خلـق بـه سـوي حـق، از ماهيـت بـه وجـود و از كثـرت بـه                        :  سفر نخست  -

ــدارد  : وحــدت ــوم زشــتي وجــود ن ــن ســفر،ديگر مفه ــان اي هرچــه هــست . در پاي
. كنــد ايــن يــك نگــاه فرازگــرا اســت كــه از بــاال بــه ايــن عــالم نگــاه مــي. زيباســت

گــرا اســت كــه زيبــايي را يــك ويژگــي و حالــت  زشــتي مربــوط بــه نگــاه ماهيــت
ديـد ماهيـت گـرا نگـاه فـرد پيـاده بـر روي           . دانـست   اضافه شدني بر ذات اشياء مـي      

سـت يابـد،    اگـر هنرمنـد بـا يـك سـير و سـلوك بـه نگـاهي فرازگـرا د                   . زمين است 
  .كند  و مراتب زيبايي اشياء را درك ميبيند ميهمه چيز را در جاي خود 

ســفر از حــق بــه ســوي حــق و بــا حــق، طــي مراتــب وجــود و ادراك  :  ســفر دوم-
در ســفر دوم انــسان در درون مراتــب وجــود و مراتــب زيبــايي ســفر : مراتــب برتــر

 و بـا    كنـد   مـي  محقـق    نـشاند و از قـوه بـه فعـل           كند و آن را درون جان خود مـي          مي
از اينجـا بـه بعـد علـم او بـه حقيقـت زيبـايي و مراتـب آن و بـه                       . شـود   آن يكي مي  

ــي همــة هــستي، در     ــم حــضوري و شــهودي اســت؛ يعن ــري همــة هــستي عل تعبي
  . درون اوست

او پـس از ايـن سـير دوبـاره بـه            : سفر از حق بـه سـوي خلـق و بـا حـق             :  سفر سوم  -
ون چـشمة جوشـاني اسـت كـه حقـايق را از             درون او چـ   . گـردد   عالم طبيعت برمـي   

اگـر تـا پـيش از ايـن مرحلـه           . آورد  باطن به ظاهر و يـا از ملكـوت بـه ناسـوت مـي              
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شـود الزامـاً      زبان هنري او بسته بود، در اين مرحلـه هـر كـاري كـه از او صـادر مـي                    
  .اي از زيبايي با خود ظهور داده و هنر حقيقي را ارائه كرده است جلوه

فر در خلــق بــه ســوي خلــق و بــا حــق، مرحلــة چهــارم مرحلــة ســ:  ســفر چهــارم-
پـردازد و      مـي  هـا   انـسان او در ايـن مرحلـه بـه پـرورش           . تربيتي يـك هنرمنـد اسـت      

. كنــد  آمــاده مــي…آنــان را بــراي رســيدن بــه حقيقــت زيبــايي و علــم و حيــات و 
ــراي    ــان را ب ــراي مخــاطبين خــود دارد و آن ــر او، حالــت حركــت بخــش ب يعنــي اث

ـ     هـاي فراتـر از مـاده را          بخـشد؛ بـه آنـان زيبـايي         ن مراحـل يـاري مـي      طي كـردن اي
رســالت پيامبرگونــه . نهــد معرفــي كــرده و راه رســيدن بــه آن را پــيش پايــشان مــي 

  .شود ميهنرمندان در اين مرحله محقق 
  

  
  
   فريتهوف شوان-2-5-1-7

يـشه و خاسـتگاه مفهـوم زيبـايي را          گيـري از نگـرش سـنتي، ر        فريتهوف شوان با بهـره    
دانـد و آن را رويـاروي مفهـوم رياضـت شـمرده                الوهيـت مـي    در معنويت، مخـصوصاً   

در تنظـيم وسـايط معنـوي، زيبـايي كـه ايجـابي و رحـيم اسـت، بـه يـك                    «: گويد  و مي 
در عـين   . گيـرد   رحـم اسـت، قـرار مـي         معنا در نقطة مقابـل رياضـت كـه سـلبي و بـي             

زيـرا هـر دو     . يگـري اسـت   همـواره شـامل بخـش انـدكي از د         هـا    حال، هر يك از اين    
هــاي متفــاوت،  گرچــه از ديــدگاه. گيرنــد و بيــانگر حقيقتنــد نــشأت مــي» حقيقــت«از 

امـا ايـن كـار      . جستجوي امر نامطبوع تا آنجا موجـه اسـت كـه نـوعي رياضـت باشـد                

 

سفر سوم، از حق به 

 سوي خلق با حق

 با حقحقفر از حق به سويسفر دوم، س

  سفر اول، -

 حق سفر از خلق به سوي

هاي ماهوي به  از زيبايي(

 )هاي وجودي سوي زيبايي

 سفر چهارم از خلق به خلق با حق
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ــ   ــه انك ــرا ب ــه ســتايش زشــتي شــود، زي ــد منجــر ب ار وجهــي از حقيقــت خواهــد نباي
  ) 127، الف، 1377شوان، (» .انجاميد

ــ    ــايي را در نوشـ ــابي زيبـ ــه و ايجـ ــوم رحيمانـ ــن مفهـ ــام  او ايـ ــا نـ تاري بـ
ــايي« ــشريح كــرده اســت1»شناســي كامــل زيب ــودن،  .  ت مقــصود او از كمــال و كامــل ب

آن بــر همــة ســاحات انــسان اســت كــه برگرفتــه از كمــال ) اشــتمال(همــان فراگيــري 
يكــي از تعــابير . دهــد ونــاگوني نــشان مــياو ايــن مفهــوم را بــه تعــابير گ. الهــي اســت

ــر او     ــه تعبي ــت، ب ــايي اس ــي در زيب ــت اله ــت و حقيق ــي بهج ــم او تجلّ ــايي «: مه زيب
و از آنجــا كــه خــدا حقيقــت مطلــق اســت، بازتــاب  . بازتــابي از بركــت الهــي اســت

 يافـت   هـا   زيبـايي پركشش، آميزهـاي از بهجـت و حقيقـت خواهـد بـود كـه در همـة                   
» بهجــت«بــدون عنــصر . ه بهجــت و حقيقــت اســتكننــد زيبــايي، مــنعكس. شــود مــي

ــاقي مــي ؛فقــط صــورت برهنه ــ صــورت هندســي، مــوزون يــا جــز آن ب دون مانــد و ب
تــوان گفــت يــك تفــنّن  فقــط يــك شــادي يكــسره ذهنــي، يــا مــي» حقيقــت«عنــصر 

ــي  ــاقي م ــي ب ــد يكــسره ذهن ــرار   . مان ــور ق ــذت ك ــي و ل ــين صــورت انتزاع ــايي ب زيب
آميــزد كــه صــورت واقعــي را  ا راچنــان بــا هــم مــيهــ گيــرد يــا بهتــر بگــوييم، آن مــي

ــذت  ــذت و ل ــار از ل ــي سرش ــار از صــورت م ــي را سرش ــد  واقع ــوان، (» .كن ، 1377ش
  ) 129الف، 

ــه پديــد آوردن   شــوان پديــدار شــدن زيبــايي و در پــي آن كمــال را مــشروط ب
تــوازن و تعــادل ميــان نظــم و ســامان در اجــزاي اثــر هنــري و دربرداشــتن رمــز و راز 

. شــمرد ر و بــاطن را موجــب كمــال مــياو ايــن همنــوايي ظــاه. دانــد آن مــيدر بطــن 
ــز و راز        « ــده و رم ــم و قاع ــضروره نظ ــا و بال ــه ج ــسان در هم ــدس ان ــر مق در هن

مطــابق يــك مفهــوم غيــر دينــي؛ كــه بــه كالسيــسيزم مربــوط اســت زيبــايي . يابــد مــي
ا فاقـد   زيـر . اما ايـن زيبـايي، عـاري از بعـد و عمـق اسـت              . حاصل نظم و قاعده است    

در . رمز و راز و نتيجتاً فاقد هرگونـه طنـين و خـروش مربـوط بـه عـدم تنـاهي اسـت                      
هنر مقـدس ممكـن اسـت كـه رمـز و راز بـر نظـم و قاعـده غلبـه كنـد، يـا بـرخالف                            
آن، نظــم و قاعــده بــر رمــز و راز فــائق آيــد، ولــيكن هــر دو عنــصر همــواره حــضور 

  ) نهما(» .شود  موجد كمال ميها آن و توازن دارند،

                                                                                                                   
1. Perfect Aesthetic 
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شــوان ايــن دو وجــه ظــاهري و بــاطني زيبــايي را در سرچــشمة زيبــايي يعنــي 
ــي  ــادآور م ــم ي ــد ه ــود ذات خداون ــاني  «: ش ــي جه ــود (تجل ــالم وج ــه ع ــوط ب ) مرب

بالــضروره مبــدأ را برطبــق اطــالق و همچنــين عــدم تنــاهي مــنعكس ســاخته يــا فــرا  
ــي ــد م ــضمن و در   . افكن ــدأ مت ــرخالف، مب ــا ب ــي وازپــ   ام ــشأ تجل ــده من يش بردارن

آن و همينطـور منـشأ كمـال اسـت و ايـن همـان لوگـوس                 ) دهنـده  ارائـه (كننـده    متمثل
ــق مــي . اســت ــد تلفي ــز و راز را در ذات خداون ــد و  لوگــوس، نظــم و قاعــده و رم كن

آن بدين معنا، جمـال متجلـي خداونـد اسـت، ولـيكن، ايـن تجلّـي انتـساب بـه مبـدأ                       
 دان اسـت، امـا عـالوه بـر          انـد كـه خداونـد يـك هندسـه           گفتـه . دارد و جهاني نيـست    
  ) همان(» .دان نيز بدانيم او را يك موسيقيآن، مهم اين است كه 

  
   محمد تقي جعفري-2-5-1-8

عالمه جعفري باتوجـه بـه دو سرچـشمة بيرونـي و درونـي در پديـدار شـدن زيبـايي،                     
كننــده و درك  كــه يكــي واقعيــت بيرونــي اســت و ديگــري محتــواي ذهنــي دريافــت 

زيبـايي فـي نفـسه      : كنـد   ت، دو مرتبـة زيبـايي را از هـم تفكيـك مـي             كنندة زيبايي اسـ   
دهـد كـه چگونـه مكتـب      وي توضـيح مـي  .) بـراي ديگـران  (  زيبـايي لغيـره  ،)در خود (

نفــسه و وجــه بــرون ذات و  بــا اصــالت دادن بــه زيبــايي فــي) رئاليــسم(گرايــي  واقــع
جــه درون بــا اصــالت دادن بــه زيبــايي لغيــره و و) ايــده آليــسم(يــي گرا ذهــنمكتــب 

ــه مــسير انحــراف از حقيقــت افتادنــد  از ايــن ميــان نقــد نظريــة دوم اهميــت  . ذات، ب
انـد و     بيشتري دارد، چرا كه بـه گفتـة وي برخـي عرفـاي مـا نيـز بـه آن تمايـل داشـته                       

  ) 189. 1378.جعفري. (شود از برخي از اشعار موالنا همين مفهوم برداشت مي
ــ     ايي را در جـايي بـه سـه مرحلــه    عالمـه جعفـري مراحـل دريافـت و ادراك زيب

كننـد كـه در تقـسيم دوم مرحلـه سـوم              و در جاي ديگري به پـنج مرحلـه تقـسيم مـي            
تـوان بـه      مجمـوع ايـن پـنج مرحلـه را مـي          . خود بـه سـه مرحلـه تقـسيم شـده اسـت            

  : شكل زير آورد
در ايـن مرحلـه تنهـا ارتبـاطي بـين           ) : احـساس نخـستين   ( نگاه يـا تمـاس سـطحي         .1

و بروني برقرار شـده ولـي وجـه درونـي هنـوز غيـر فعـال اسـت و                    دو وجه دروني    
  . به همين جهت هيچ واكنشي نشان نداده است
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ت خـاص خـود بـه                   ): نگاه دقيـق  ( تماشا   .2 در ايـن مرحلـه وجـه درون ذات بـا ذهنيـ
دهــد كــه ممكــن  صــورتي فعــال نــسبت بــه قطــب بــرون ذات واكــنش نــشان مــي 

  . باشد.. . ياصورت لذت، نفرت، جذب يا دفع و  است به
ــارة داوري .3 ــل( نظ ــر و تحلي ــن ) : نظ ــك  در اي ــا كم ــل ب ــه عق ــب درون  «مرحل قط

ــهود (» ذات ــس و ش ــود    ) ذوق ح ــات خ ــا محتوي ــايي ب ــسة زيب ــق و مقاي ــه تطبي ب
  . دهد پردازد و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي مي

يبـايي  در ايـن مرحلـه، ايـن ز       ) : بـصيرت و دريافـت كلـي      ( نظارة بـا احـساس دوم        .4
يعنــي فــرد از مجــراي . گيــرد جزيــي در ارتبــاط بــا ادراك كلــي از عــالم قــرار مــي 

اي  قطــب درون ذات خــود و دركــي كــه نــسبت بــه كــل هــستي دارد، نگــاه دوبــاره
  . بيند ها مي كند و آن را در ارتباط ارگانيك با آن به مورد زيبا مي

مـشاهده اسـت كـه عمـق        ايـن نگـاه، نافـذترين       ) : شـهود ( گذر از زيبايي به كمـال        .5
كــاود و چنــين نگــاهي از عهــدة قطــب درون ذات  زيبــايي را تــا سرچــشمة آن مــي

  ) 255-258همان، (» .تمردم عادي خارج اس
  
   شهيد مطهري-2-5-1-9

ــه  هــا گــرايشاز ديــدگاه شــهيد مطهــري يكــي از  ي مهــم در نهــاد انــسان، گــرايش ب
بـه  . وب ذات انـسان اسـت     هـيچ چيـز ديگـر مطلـ         يعني خود زيبايي، بـي    . زيبايي است 

ايــن ترتيــب زيبــايي بــه خــاطر خــودِ زيبــايي، هميــشه يكــي از اهــداف انــسان بــوده  
اي امــروز مطــرح اســت كــه آيــا هنــر وعلــم و زيبــايي   مــسئله«: ة ويبــه گفتــ. اســت

خودشان هدفند يا در خدمت زندگينـد؟ آيـا هنـر بـراي هنـر، يـا هنـر بـراي زنـدگي؟                       
يعنـي علـم و     . زنـدگي؟ جـوابش ايـن اسـت، هـر دو          آيا علم براي علم، يا علـم بـراي          

م مطلـوب   هـا مطلـوب بـا لـذات اسـت و هـ              زيبايي براي بشر، هم بـه اصـطالح طلبـه         
  ) 82مطهري، فطرت، (» .بالغير

در  «. علــت ايــن امــر همــان فطــري بــودن ريــشة هنــر و زيبــايي و علــم اســت 
 معنــي انــسان گــرايش بــه جمــال و زيبــايي چــه بــه معنــي زيبــايي دوســتي و چــه بــه

ايـن هـم خـود يـك        . آفريني كه نامش هنر اسـت، بـه معنـي مطلـق وجـود دارد               زيبايي
 .كـس نيـست كـه از ايـن حـس فـارغ و خـالي باشـد                  گرايشي است در انـسان و هـيچ       
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ــاييي كــه فقــط عقــل  «) 20.وحــي و نبــوت1380.مطهــري( ــايي معقــول يعنــي زيب زيب
ــسان آن را درك مــي ــ  ان ــسان آن را درك م ــه حــس ان ــي ن ــد، يعن ــوة  يكن ــه ق ــد و ن كن

 »گوينـد زيبـايي عقلـي       سـت و بـه آن مـي       اي بـاالتر ا     در يك اوج و مرتبـه     . خيال انسان 
ــري( ــالق ف. مطه ــسفه اخ ــايي،   ) 107.ل ــب ادراك زيب ــواع و مرات ــشان از ان ــسيم اي تق

حـسي،   در ايـن تقـسيم زيبـايي، در چهـار رده          . براساس توجه بـه آثـار زيبـايي اسـت         
از ديـد افالتـون همـان گونـه كـه            .قابـل درك اسـت    ي و قلبـي اثرگـذار و         عقل ،خيالي

هــاي حــسي ناشــي از تناســب اســت، يعنــي تناســب يــك عامــل اساســي در   زيبــايي
پيدايش زيبايي حـسي اسـت، تناسـب درامـور معنـوي و روحـي نيـز عامـل جمـال و                      

كـار اخالقـي    . زيبايي روحـي اسـت و انـسان بـالفطره عاشـق جمـال و زيبـايي اسـت                  
  . يي عقلي ناشي از تناسب استيعني كار زيبا و زيبا

ــان ــا هم ــي  ام ــري م ــهيد مطه ــه ش ــه ك ــد گون ــار   «: گوي ــين معي ــم، تعي ــه مه نكت
حــد «و » روي ميانــه«عنــوان كلــي   دوبــاره بــهمعمــوالًاســت كــه » تناســب«تــشخيص 

داننـد كـه انـدازه يـك چيـز            شود و تناسب را وابـسته بـه حـالتي مـي             محول مي » وسط
منتهــا صــحبت در ايــن اســت كــه مــا ايــن . اشــداز حالــت افــراط و تفــريط بــه دور ب

معيار را از كجا بـه دسـت آوريـم و حـد وسـط را چگونـه تعيـين كنـيم؟ مـثالً خـشم                          
  ) مطهري، همان(» انسان چقدر باشد حد متوسط است؟

استاد براي بيرون رفـتن از ايـن دور، كـه تناسـب بـه حـد وسـط وابـسته شـده                       
كنـد و     اشـاره مـي   » هدفمنـدي «يـار    معيـار واگذاشـته شـده، بـه مع         و حد وسط، بـدون    

شـود بـراي تعيـين حـد وسـط بدسـت داد كـه                 يك ميزان و تعريف هم مـي      «: گويد  مي
حتي يك پله از زيبـايي حـسي بـاالتر باشـد و آن ايـن اسـت كـه بنـابر اصـل غائيـت                          
كه يك اصل قطعي است، هـر قـوه و اسـتعدادي بـراي هـدف و غـايتي سـاخته شـده                       

 پــس اگــر بخــواهيم بفهمــيم كــه يــك قــوه در حــد و مجمــوع هــم غــايتي كلــي دارد،
وسط است يا در افراط و يا درتفـريط بايـد ايـن جهـت را كـشف كنـيم كـه ايـن قـوه                          

» .اصالً بـراي چـه آفريـده شـده؟ آنچـه كـه بـراي آن آفريـده شـده حـد وسـط اسـت                         
  ) 125مطهري، تعليم وتربيت، (
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 دانـسته شـود     هـا   انـسان به نظر او اينكه زيبـايي و زشـتي امـري متغيـر در ميـان                 
اسـتاد بـا اسـتناد بـه مباحـث عالمـه طباطبـايي دو               . هم درست و هـم نادرسـت اسـت        

  ) 351، 1مطهري، ج . (كند رده مطلق و نسبي زيبايي را از هم تفكيك مي
ين عوامـل   تـر   مهـم شهيد مطهري با اسـتناد بـه سـخنان بـوعلي در الهيـات شـفا                 

 طهــارت روح، تقــوا، رياضــت شناســي حقيقــي را  تأثيرگــذار در شــدت قــوه زيبــايي
بـه گفتـه ايـشان دليـل اينكـه امـروزه            . دانـد   هاي مادي و عبادت مـي       صحيح از خواسته  

ــت     ــافظ ياف ــعدي و ح ــون س ــي همچ ــدان بزرگ ــدن، هنرمن ــشرفت در تم ــرغم پي علي
ــي ــت   نم ــل اس ــين دلي ــه هم ــوند ب ــود را از   . ش ــه روح خ ــسي ك ــسلماً ك ــه م ــرا ك چ

هـا    خـدا آن را لطيـف كنـد نـسبت بـه زيبـايي             ها پاك نگه داشته و بـا انـس بـا              آلودگي
تــري دارد و در مقابــل روحــي كــه آلــوده بــه فحــشاء و پليــدي يــا  حــساسيت لطيــف

ده . (هــاي لطيــف روحــاني را درك كنــد توانــد زيبــايي غــرق در ماديــات اســت نمــي
  ) 56گفتار، 

 لــذت جايگــاهي بنيــادين دارد و در عــصر معمــوالًدر تعــاريف نــوين زيبــايي، 
 از ديـد اسـتاد فعاليـت حيوانـات اسـت            .از همه كانـت بـر آن تاكيـد كـرد          جديد بيش   

اي از   عــالوه بــر ايــن اعمــال گونــههــا انــسانكــه عمــدتاً بــا هــدف التــذاذي اســت و 
اساسـاً نـه    . هاي تدبيري هم دارند كـه ممكـن اسـت بـا لـذت هماهنـگ نباشـد                  فعاليت

تـوان آنـرا تنهـا     يتـوان لـذت را تمامـاً غيـر اخالقـي دانـست و نفـي كـرد و نـه مـ                     مي
لـذت يـك شـرط اوليـه و ضـرورت زنـدگي و نـه هـدف و                   .  دانـست  هـا   انسانهدف  

اصـول فلـسفه، ج     . (غايت آن اسـت و بـه تعبيـري شـرط الزم و غيـر كـافي آن اسـت                   
  ) 148، 1الهيات شفا، ج () 193، 2

ــايي را      ــصير، زيب ــه ن ــوعلي و خواج ــخنان ب ــه س ــتناد ب ــا اس ــري ب ــتاد مطه اس
از ديـد ايـشان ابتكـار و نـوآوري          . داننـد   لـي زنـدگي انـسان مـي       وابسته به حكمت عم   

هنرمنـد  ) ماننـد يـك شـعر     (خود يك نياز فطري اسـت و بـا آفـرينش هـر اثـر هنـري                  
دهـد و در صـورتي كـه بتوانـد بـا              در اولين قدم حـس نوخـواهي خـود را پاسـخ مـي             

جـــويي،  هـــاي فطـــري خـــود همچنـــين حقيقـــت ايـــن آفـــرينش همـــه خواســـته
ــايي ــا كمــال  ..  .پرســتش وخــواهي،  زيب را هــم پاســخ دهــد نتيجــه كــامالً متناســب ب

  . انسان خواهد بود
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  گيري  بندي و نتيجه  جمع-2-5-1-10
ــر ــاص و در     اگ ــه و خ ــي پردامن ــسلمان بحث ــشمندان م ــان و اندي ــان حكيم ــه در مي چ

شناســي، بطــور مــستقيم مطــرح نــشده اســت؛  شــأن منــابع اســالمي در حــوزة زيبــايي
ــان  ــي همچن ــه ه  ول ــه ب ــرده   ك ــه ك ــساني توج ــوعات ان ــة موض ــث    م ــه مبح ــد، ب ان

. انــد شناســي هــم در ذيــل مباحــث معبــود شناســي و هــستي شناســي پرداختــه زيبــايي
اين موضوع را شـايد بـيش از مـا برخـي از محققـان منـصف و اسـالم شـناس غربـي                        

ــرار داده  ــه ق ــورد مطالع ــايي   م ــورد زيب ــي در م ــاالت فراوان ــد و مق ــي  ان ــيِ برخ شناس
 …كلمــان و حكيمــان اســالمي از جملــه ابــن ســينا، فــارابي، غزالــي و  فيلــسوفان، مت

  .اند ارائه كرده
بر پايـه ديـدگاه ايـن انديـشمندان آنچـه كـه مبـاني نظـري هنرمنـد را در مـسير                       

اي اسـت كـه      دهـد، علـم حـضوري، شـهودي و درونـي            اش شـكل مـي     آفرينش هنـري  
منــد درون خــود را بــراي ايــن كــار الزم اســت كــه هنر. بــه زيبــايي پيــدا كــرده اســت

كنـد و     اينجاست كـه اخـالق جايگـاه مهمـي در فلـسفة هنـر پيـدا مـي                 . زيبا كرده باشد  
ــكل     ــد ش ــي در درون هنرمن ــة اخالق ــد تزكي ــدريج در فرآين ــه ت ــر ب ــري هن ــاني نظ مب

 انديـشمندان   شناسـي   زيبـايي پس بايد توجـه داشـت كـه ويژگـي بـسيار مهـم               .گيرد  مي
ــدارد بلكــه  مــسلمان ايــن اســت كــه ايــن دانــش فقــط ما  ــي ن هيــت ظــاهري و تجرب

ي عميق تر آن برتر و غنـي تـر و لـذت بخـش تـر اسـت؛ از ايـن رو اسـت كـه                           ها  اليه
اند كـه بـه شـكلي تحـصلي و محـدود مبـاني نظـري هنـر                     هم هرگز تالش نكرده    ها  آن

  .بنويسند
ولــي در عــين حــال بجــز ســير درونــي بــراي درك زيبــايي، راه كــسب بيرونــي 

نرمنـد بـيش از آنكـه بخواهـد بـراي كـسب مبـاني نظـري، فلـسفه                   ه. شود  نيز نفي نمي  
ــرار     ــاط برق ــري ارتب ــار هن ــا خــودِ آث ــد؛ ب ــه كن ــشمندان را مطالع ــار اندي ــد و آث بخوان

اثـر زنـدگي بـا ايـن آثـار      كنـد و مبـاني هنـر را بـه طـور شـهودي و حـضوري بـر           مي
  . آورد دست مي به

اســت و بــر پايــة ه ، وجــه مــشترك هويــت»وجــود«از ديــدگاه اصــالت وجــود،  
ــاي     ــم و زيب ــه، نظ ــود، هندس ــدت وج ــة وح ــاط   نظري ــك ارتب ــستي در ي ــة ه يِ هم

شــود و در نتيجــه زيبــايي هــم امــري فراگيــر در همــة هــستي  اي تعريــف مــي ســامانه
ــود ــد ب ــايز . خواه ــت، بخــش متم ــي ماهي ــت ول ــدة هوي ــه كنن اي از  هاســت و مجموع

ــيء    ــك ش ــر ذات ي ــد ب ــيات زائ ــيعرض ــد م ــرباش ــف ك ــر كه آن را تعري ده و از ديگ
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آنگـاه پايگـاه آن      اگـر زيبـايي جـزء ماهيـت شـيء دانـسته شـود،             . كنـد   چيزها جدا مي  
ــذارده شــده اســت  ــرت گ ــر كث ــل   . ب ــه عام ــايي خــاص خــود را دارد ك ــز، زيب هرچي

ــود    ــد ب ــش و ديگــر عرضــيات آن خواه ــگ، جــنس، آراي ــدة آن، هندســه، رن . زيباكنن
تـوان آن را      كنـد و مـي      ييـر مـي   اي با هر تغييـر وچـك در ظـاهر جـسم تغ             چنين زيبايي 

  .د باشدتوان مينمودار زير مبين اين رابطه .يك زيبايي ظاهري دانست
پـذير نيـست     ولي اگر زيبـايي از جـنس وجـود دانـسته شـود، آنگـاه دگرگـوني                

البتـه حكيمـان قائـل بـه اصـالت ماهيـت،            . و تغيير آن بر پاية حركـت جـوهري اسـت          
ــايي ظــاهري و نفــي ز  ــه اصــالت زيب ــاطني حكــم نمــي هرگــز ب ــايي ب ــد يب بلكــه . كنن

ــايي و      ــطح از زيب ــن دو س ــك اي ــالمي در تفكي ــان اس ــة حكيم ــشترك هم ــي م ويژگ
ــه      ــاه آي ــرورت نگ ــاهري و ض ــايي ظ ــستن زيب ــاري دان ــت و   اعتب ــه آن و قناع اي ب

ولـي ايـن حكيمـان كثـرت        . پرهيزگاري و تقوي در توجـه بـه زيبـايي ظـاهري اسـت             
ـ            سته و آن را ناشـي از آفـرينش حـق تعـالي             موجود در هـستي را حقيقـي و اصـيل دان

در حقيقـت هـر     . دادنـد   دانند و به همين جهت به مطالعـة ايـن كثـرت اهميـت مـي                 مي
از وحـدت بـه     (كننـد و يكـي آن را از بـاال بـه پـايين                 دو گروه به يك هستي نگـاه مـي        

ــرت ــي) كث ــاال    م ــه ب ــايين ب ــر از پ ــد و ديگ ــدت (بين ــه وح ــرت ب ــم . ) از كث ــار مه ك
ايـن اسـت كـه در عـين اينكـه اصـالت را بـه وجـود داده ايـن دوگـانگي                       مالصدرا در   

ر چهارگانــة خــود تــالش كــرد را در يــك حركــت پويــا جمــع كــرده و در طــي اســفا
ــسير دو ــويهم ــسان        س ــراي ان ــرت ب ــه كث ــدت ب ــدت و از وح ــه وح ــرت ب اي از كث

  . توصيف كند
  

شناسي  مكاتب زيبايي

  فلسفي
  شناسي ماهوي زيبايي

  فلسفه اشراق
شناسي  ييزيبا

وجودي فلسفه 

  مشاء
  شناسي جامع زيبايي

  حكمت متعاليه

  گرايان سنت خميني امام مالصدرا  ابن سينا فارابي الصفا اخوان سهروردي غزالي  انديشمندان
  ..)نصر و(

  سلسله مراتب وجود  وجود اعداد انوار كماالت  شناسي بستر زيبايي
  علت فاعلي

  حس، عقل، خيال شهود
  لذت

  حس، عقل
  تبهج

  حس، عقل، خيال، شهود
  سلسله مراتب لذت و بهجت

  صفات وجودي حق تعالي  صفات وجود مطلق  صفات حق تعالي  علت مادي
تناسبات عرضي و   تناسبات عرضي و طولي  علت صوري

  تناسبات عرضي و طولي  طولي

  علت غايي
  كمال ماهيتي

  از كثرت به وحدت
  كمال وجودي

  از وحدت به كثرت
  وديتكامل ماهيتي و وج

  سير بين كثرت و وحدت
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گونه كه گذشـت در حكمـت اسـالمي، بنيـاد مبـاني نظـري هنـر بـر علـم                      همان
حضوري و شهودي بـه زيبـايي اسـت و همـين جهـت عرفـان كـه درصـدد دسـتيابي                       

ــه  ــين مرتب ــه چن ــدي در آن دارد  ب ــش اســت نقــشي كلي ــه . اي از دان ــست ك شــكي ني
 بـه خـوبي بـه       … خ اشـراق و   حكيمان و فيلـسوفان بزرگـي همچـون مالصـدرا و شـي            

انـد تـا بـا دقـت بـه تـشريح مبـاني برهـاني                  اين موضوع توجه داشته اند و تالش كرده       
ــد  ــالمي بپردازن ــيل اس ــان اص ــان    . عرف ــن بزرگ ــشة اي ــوزة اندي ــه ح ــا ك ــي از آنج ول

 مطالعـة فلـسفي دارد كمتـر در طـول تـاريخ مـورد               هـا   سـال تخصصي است و نياز بـه       
آنچــه در ايــن ميــان نقــش واســطه را ايفــاء . ده اســتاســتفادة مــستقيم هنرمنــدان بــو

كرده است، عارفان و حكمـاي هنرمنـدي هـستند كـه ايـن حكمـت و عرفـان نـاب را                      
  . اند كرده در قالب هنر و به زبان ساده و همه فهم هنرمندان ارائه

بنــدي در حــوزة عرفــان اســالمي دو دســتة عارفــان هــشيار و  ين دســتهتــر مهــم
ــست  ــكريه (سرم ــحويه و س ــستند) ص ــروه . ه ــماز هرگ ــر مه ــهت ــه   ين نمون ــايي ك ه

حــافظ و مــردم و در قالــب هنــر ارائــه كننــد، توانــسته انــد عرفــان را در زبــان عمــوم 
  . مولوي هستند را نام برد

توجه به مجاز و تـشبيه در ميـان عارفـان هوشـيار بيـشتر اسـت و همـين اسـت                      
كـه در اشـعار مولـوي        يحـال  در. كه اشعار حـافظ را داراي تفاسـير متعـدد كـرده اسـت             

ــود دارد   ــي وج ــويي خاص ــراحت و رك گ ــزي  . ص ــمس تبري ــورد ش ــاجراي برخ  م
ــوي( ــه   ) اســتاد مول ــه مجــاز ب ــدين كرمــاني و انتقــاد شــمس از توجــه او ب ــا اوحدال ب

  . كند جاي حقيقت بسيار خوب شيوه او را معرفي مي
در مـورد   . انتقاد اصلي به هوشـياران بـه خـاطر توجـه بـه عـشق مجـازي اسـت                  

ــ ــان   ح ــسوفان و فقيه ــوي فيل ــا از س ــر از عرف ــي ديگ ــه  ( افظ و برخ ــون عالم همچ
اينـان تـا ايـن حـد مجـاز          . انتقـاداتي وجـود دارد    ) اهللا مكـارم شـيرازي     جعفري و آيـت   

شـود بـسياري در مرحلـه ظـاهري آن بـاقي بماننـد و حقيقـت                   گويي را كه سـبب مـي      
ــه سرمــستا. پــسندند موضــوع را درك نكننــد، نمــي ــل ب ــي در مقاب ن هــم انتقــادات ول

چـرا كـه آنـان هوشـياري الزم را بـراي توجـه بـه مـسائل واقعـي               . فراواني شده اسـت   
. كننـد   توجـه بـه ظـاهر پيـدا مـي            و عموماً حالتي آشـفته و بـي        دهند  نمياجتماعي نشان   

ــنفكران  ــسياري از روش ــت ب ــين جه ــه هم ــريعتي ( ب ــر ش ــاد از ) همچــون دكت ــه انتق ب
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داننـد، بلكـه      ا الگـوي سـازنده تمـدن اسـالمي نمـي          انـد و نـه تنهـا او ر          مولوي پرداخته 
  .دانند بروز و ظهور امثال وي را آغاز افول اين تمدن مي

ي تكامــل يافتــه سرمــستي و هوشــياري هــا انــسانحقيقــت ايــن اســت كــه در 
تـر از هـم جـدا       هـاي نـاقص و مراتـب پـايين         جدايي ناپذير است و در سـير و سـلوك         

برخـي  . ، نحـوه بيـان هنرمنـد عـارف اسـت          شـود   مـي آنچـه مغـايرت تلقـي       . شوند  مي
شــيوه سرمــستانه را بــر مــي گزيننــد؛ ماننــد موالنــا و برخــي شــيوه بيــان هوشــيارانه و 

ي هــا انــسانصــحيح تــر آن اســت كــه در پرتــو تعــاليم . مجــازگويي را، ماننــد حــافظ
انـد بـه ايـن مباحـث توجـه كنـيم و در عـين حـال از ظـواهر                       كامل كه عارفان حقيقـي    

ايـن مـسيري    . گان گذشته و بـه حقيقـت سـخن آنـان دسـت پيـدا كنـيم                سخن اين بزر  
ــس از     ــل هــزار ســاله خــود پ ــان در تكام ــر شــهيد مطهــري، عرف ــه تعبي ــه ب اســت ك

  .مالصدرا با ظهور عرفايي همچون امام خميني بدان دست يافته است
  
   واژه زيبايي در فرهنگ اسالمي -2-5-2

ــراو    ــاي ف ــي كاربرده ــگ فارس ــايي در فرهن ــراي   واژه زيب ــا ب ــفت زيب ان دارد، و ص
همـه صـفاتي    . كـار رفتـه اسـت      هـاي گونـاگون بـه       هاي گونـاگون و در زمينـه        موصوف

ـ           » نيـك «تـوان از خـانواده صـفات          انـد مـي     كـار رفتـه    هرا كه همراه و در كنـار زيبـايي ب
  . شمرد

ـ            در زبان عربي واژه    گفتـه  . انـد بـسيارند     كـار رفتـه    ههايي كـه بـه معنـي زيبـايي ب
بان عربي، بـيش از سيـصد واژه هـست كـه همـه بـه معنـي زيبـايي اسـت،                      در ز «: شده

در زبـان فارسـي هـم كلمـاتي كـه بـه معنـي               .  از بقيـه اسـت     تـر   مهـم ها   و سي تاي آن   
البتــه وســعت معنــي در زبــان عربــي بــيش از . رونــد وجــود دارد كــار مــي هزيبــايي بــ

 وابـسته، نـشريه     جـوزي، زيبـايي و الفـاظ      (» .بـريم   كـار مـي     سيي است كه امروزه بـه     پار
  ) 9اشارت، 

ـ . ها را بايد هـم خـانواده ناميـد          به گمان ما اين واژه     تـوان ميـان      كلي نمـي  طـور   هب
اي قائـل شـد و همـه را منـسوب بـه يـك                 هـا، برتريـي بـراي واژه        يك خانواده از واژه   

هــا در  مگــر اينكــه بتــوانيم نــشان دهــيم كــه وجــه مــشترك همــة آن واژه. واژه شــمرد
ــك واژه نهف ــن ي ــتاي ــه اس ــة    . ت ــشترك هم ــه م ــوان وج ــايد بت ــايي ش ــث زيب در بح
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هــا را خــانوادة صــفات  آن. »زيبــايي«دانــست، نــه » خــوبي«خــانواده را هــاي هــم  واژه
ــوب« ــد» خ ــي  . نامي ــه لفظ ــومي، ن ــانوادة مفه ــايي در . خ ــر واژه زيب ــي واژة براب  عرب
نمايـد كـه صـفات هـم          با اين سخن اكنون ديگـر چنـدان شـگفت نمـي           . است» حسن«

ــيش از ايــن هــم گفتــه مــي  خــا ــا باشــند و اگــر ب ــايي، سيــصد ت شــد جــاي  نواده زيب
» خـوب «دانـيم يـا فطرتـاً          مـي  »خـوب  «چـون مـا تقريبـاً بـه هـر آنچـه             . شگفتي نبـود  

  .گوييم مي» زيبا«يابيم  مي
تــوان بــه دو روش بدســت  بــه گمــان مــا معنــي واژة زيبــايي يــا حــسن را مــي 

  : آورد
هـا   هـاي هـم خـانواده و بررسـي كـاربرد آن              واژه يـابي    روش نخست بر پايـة ريـشه       .1

بـه گمـان مـا    . گيـرد  هـا و در ميـان سـخنوران شـكل مـي           و واژه نامـه    هـا   فرهنگدر  
توانــد دســتاوردي قابــل اعتمــاد  هــا نمــي يــابي واژه هــا و ريــشه ايــن گونــه بررســي

هـا، اساسـاً امـري اعتبـاري و          هـا و كـاربرد آن       چـرا كـه گـزينش واژه      . بدست دهـد  
ــرارداد ــشهق ــت و روش ري ــد   ي اس ــه بيانجام ــه كژراه ــت ب ــن اس ــاه ممك ــابي گ . ي

انـد،    اند كـه كليـد فهـم يـك پديـده در نـامي كـه بـراي آن نهـاده                      كساني گمان كرده  
از ايـن رو بـه بررسـي دسـتوري و صـرف و نحـوي و بدسـت آوردن                    . نهفته اسـت  

آنچــه مــسلم اســت ايــن . پردازنــد ريــشة كلمــه در گذشــته و ســير تــاريخي آن مــي
ولـي ايـن    . هـا كـاري سـودمند و گـاه ضـروري اسـت              شناسـي واژه    ت كه ريـشه   اس

توان ناديده گرفـت كـه گـزينش و نهـاده شـدن يـك واژه و نـام بـر                       واقعيت را نمي  
يك پديـده در گذشـته، كمتـر بـا درك كامـل و بـر پايـة شـناخت روشـن و يقينـي                         

يــه از ســوي گذشــتگان انجــام شــده اســت كــه مــا اكنــون بخــواهيم بــدان يقــين تك
ــده  ــدن پدي ــيم؛ بلكــه نامي ــوده اســت   كن ــراردادي ب ــاري و ق ــري اعتب ــب ام ــا اغل . ه

ــاهي   ــا آگ ــه م ــز ب ــك واژه ني ــدن ي ــل برگزي ــاي ســودمندي  گرچــه بررســي دالي ه
توانـد مبنـاي يـك تعريـف اسـتوار و جـامع و مـانع از آن پديـده                      دهد، ولي نمي    مي

  . قرار گيرد
ــم دارد و آن   ــتثناء مه ــورد اس ــك م ــدگاه ي ــن دي ــا اي ــرآن  ام ــد، ق ــالم خداون ، ك

 بـه كـار بـرده،       هـا   انـسان هـايي كـه خداونـد بـراي رسـاندن پيـام خـود بـه                   واژه. است
شناسـي    هـا شـايان بررسـي و ريـشه          قطعاً با دليل و بجـا بـوده اسـت و البتـه ايـن واژه               
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تـوان بـه يـاري آيـات ديگـر قـرآن معنـي كـرد و بـه شـيوة                       ها را مـي     اين واژه . هستند
همچنــين گفتــار . هــا از ديگــر آيــات يــاري گرفــت  تفــسير آنعالمــه طباطبــايي بــراي

هــا بــر پايــة همــان دســتگاه واژگــاني قرآنــي ارائــه شــده  كــه بيــشتر آن) ع(معــصومان 
  .است

مـا در زبـان فارسـي و عربـي تعـابير            «يابي گفتـه شـده اسـت          ة شيوه ريشه  دربار
ــايي اســت  ــه معنــاي زيب ــز ايــن كلمــ. و اصــطالحاتي داريــم كــه ب ات تفــاوت و تميي

تعـابيري مثـل جمـال، بهـاء، حـسن، صِـباحت و مالحـت و                ...  براي ما روشن نيـست    
ــد، و در فارســي در لفــظ    كلمــاتي از ايــن دســت كــه در فرهنــگ لغــات وجــود دارن

بـراي رسـيدن بـه تمييـز كلمـات،          . يابنـد   تجلّـي مـي    1زيبايي و در عربي در لفظ حسن      
ــيم كــه اهــل فكــر و ن   ــابعي مراجعــه كن ــه من ظــر، ســخنوران حقيقــي و بهتــر اســت ب

البتـــه شـــعرا و . هـــا قـــرآن كـــريم قـــرار دارد انـــد و در رأس آن شـــاعران نگاشـــته
ـ          نويسندگان زياد در بند اين نيـستند كـه كلمـه           كـار برنـد و      هاي را در معنـاي خاصـي ب

  ) همان(» .دهند وناگوني به آن ميگاهي تعابير گ
، امـا چگونـه مـا       پس اگر چنين است رجوع بـه آن منـابع شـايد سـودمند باشـد               

هــا  رســاند؟ اساســاً ســخنوران حقيقــي كــدام را بــه يــك تعريــف درســت و دقيــق مــي
هستند؟ و آيا ميان صـاحب نظـران اتفـاق نظـر در ايـن بـاره وجـود دارد؟ اگـر اتفـاق                        
نظر ميان نظرات آن سخنوران پيدا نـشد، چـه بايـد كـرد؟ اينجاسـت كـه ايـن ديـدگاه                      

  . نماياند كاستي خود را مي
ــصباح  ــل م ــاره تحلي ــزدي درب ــي روي واژه ي ــاي لفظ ــي ه ــا م ــد ه ــد «: گوي تأكي

هـاي لفظـي، تكيـه شـود و احكـام             كنيم كـه در مباحـث فلـسفي نبايـد روي بحـث              مي
دستوري و زبان شـناختي نبايـد مبنـاي حـل مـشكالت فلـسفي قـرار گيـرد و همـواره            

ــا را در راه شــناخت دقيــق مفــاهيم هــا ويژگــيبايــد مواظــب باشــيم كــه  ، ي الفــاظ م
موجـودات عينـي    ي مفـاهيم، مـا را در شـناختن احكـام            هـا   ويژگـي گمراه نسازد و نيز     

ــدازد   ــتباه نين ــه اش ــسفه، ج   (» .ب ــوزش فل ــصباح، آم ــر  ) 254، 1م ــايي ديگ او در ج
هـاي زبـان شناسـانه، جـايي در فلـسفه             بديهي اسـت كـه ايـن گونـه بحـث           «: گويد  مي

                                                                                                                   
تر و  كه مفهومي جامع. دف استبا نيكي و خوبي مترا»  حسن « است و »جمال «مترادف زيبايي فارسي در عربي . 1

 .تر از مفهوم زيبايي جمالي است شامل
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 مــشكالت فلــسفه را حــل هــا نــه تنهــا مــشكلي از نخواهــد داشــت و پــرداختن بــه آن
انحــراف اي جــز كژانديــشي و  افزايــد، و نتيجــه كنــد، بلكــه بــر مــشكالت آن مــي نمــي

  ) 256همان، (» .فكري به بار نخواهد آورد
اي بــا كــالم  را در هــيچ زمينــه) س(بــه گمــان مــا كــالم الهــي و كــالم معــصوم

جـا كـه از     چـرا كـه قـرآن و واژگـان آن از آن           . هيچ مرجع ديگري نبايـد مقايـسه نمـود        
ــه     ــاد و الي ــت، داراي ابع ــده اس ــازل ش ــل ن ــل ك ــه عق ــستند و   ناحي ــدد ه ــاي متع ه

  .توانند سندي مطمئن براي استخراج مفاهيم از واژه باشند مي
ــان واژه  .2 ــصداقي مي ــايي و م ــشترك معن ــافتن وجــوه م ــل و ي ــاي   روش دوم، تحلي ه

ــانواده  ــم خ ــي  (ه ــم لفظ ــومي و ه ــانواده مفه ــم خ ــسير آن) ه ــا  و تف ــه ي ــا ب ري ه
تــوانيم بــا بــر شــمردن وجــوه مــشترك معنــايي و        مــا مــي . يكــديگر اســت 

رونــد بــه  كــار مــي ههــا بــ هــايي كــه ايــن صــفات هــم خــانواده بــراي آن  موصــوف
درواقــع اعتباريــات پيــشين، مبنــاي يــك اعتبــار . طــوركلي بــه معنــايي دســت يــابيم

  . شوند تازه مي
ــاموس قــرآن مــيقرشــ ــايي«: گويــد ي نويــسنده ق  و نيكــي را هــر دومعنــي زيب

همچنـين  ) قـاموس قـرآن، علـي اكبـر قرشـي          (».توان بر پاية آيـات قـرآن پـذيرفت          مي
سن، عبـارت اسـت         «در قاموس آمـده كـه        از هـر چيـز سـرور آور و          راغـب گويـد حـ 

ــد ــاي باالســت » .خــوش آين ــة راغــب، جــامع هــر دو معن ــد، . و گفت ــرا خــوش آين زي
: بــر واژه جمــال آمــده اســتهمچنــين برا«. هــر دو از زيبــايي و نيكــويي اســتشــامل 

  ) همان(» منظري و زينت  زيبايي فراوان، خوش
اي كــه بيــشترين كــاربرد را  در فرهنــگ اســالمي و بــه ويــژه آيــات قرآنــي،واژه

اش يافته، بـراي بيـان هـر آنچـه كـه نـزد خداونـد، خـوب                    هاي هم خانواده    همراه واژه 
. اسـت » حـسن «اژة  انـسان نيـز بايـد شـمرده شـود، و          شـود و نـزد        و نيك شـمرده مـي     

ــاي ايــن واژه همــة نيكــي ــر ) صــوري و مفهــومي(هــاي مــادي و معنــوي  معن را در ب
 معرفـي   »حـسن ا «گيرد و در بيـشتر آيـات، خـشنودي خداونـد از امـري بـا صـفت                     مي
سن، عبـارت اسـت از هـر         «.اسـت ) نـه نيكـوتر   ( »يكـوترين ن«شود كه بـه معنـي         مي حـ

ـ          اي چهـار معنـي اسـت كـه همگـي بـه             كلي دار طـور   هچيز سـرور آور و خوشـايند و ب
  ) 5. 1378. جوزي(» .زيبايي، نيكي، كمال، حق و صدق: هم وابسته هستند
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ــود ر   ــد خ ــرآن خداون ــت    در ق ــوده اس ــي نم ــسن معرف ــفات ح ــا ص وهللا «.ا ب
پـس او را بـا آن       . نامهـاي نيكـو بـراي خداونـد اسـت         » «دعوه بهـا  االسماء الحـسني فـا    

هـا معرفـي     بـايي مطلـق خـود را بـا آن          مجمـوع ايـن صـفات كـه زي         ».صفات بخوانيـد  
تـرين    ايـن صـفات جـامع     ) 99+1. (رسـد   نموده است، در قرآن بـه يكـصد صـفت مـي           

ـ       شناسـي و كتـب        كـه از مجمـوع مكاتـب زيبـايي         دهـد   مـي دسـت    هبيان از زيبـايي را ب
  .باشد آسماني غير از قرآن مجيد قابل استنتاج و استنباط مي

. اسـت » جمـال «زيبـايي بكـار رفتـه واژة        هـايي كـه در قـرآن برابـر            يكي از واژه  
هـاي ديگـر آن نيـز در قـرآن يافـت              اين واژه يك بار بكار رفتـه، ولـي از هـم خـانواده             

مـا چهـار پايـان را بـراي شـما آفريـديم و بـراي                «در سـورة نحـل آمـده كـه        . شـود   مي
االسـرار ميبـدي آمـده كـه جمـال در            در تفـسير كـشف    . »جمـال اسـت   «هـا    شما در آن  

و بــاز ) جــوزي، همــان.(اســت» آراســتگي«و » زينــت«و» آرايــش« معنــيايــن آيــه، بــه
يعنـي اگـر چـشم انـسان بـه          . اسـت » حـسن منظـر   «و» زينـت «آمده كه مراد از جمـال،       

و در قــرآن از صــبر . جميــل از مــشتقات جمــال اســت. يابــد را زيبــا مــي آن بيفتــد آن
اسـت  گونـه رفتـاري    هـا آن  جميـل و هجـر جميـل سـخن رفتـه اسـت و منظـور از آن       

  . كند كه پسند خداوند است و او را بسيار خشنود مي
كــار  هبــ) ع(هــاي رســيده از معــصومان  هــايي كــه در نيــايش يكــي ديگــر از واژه

اسـت و بـه معنـي روشـني و درخـشندگي و زيبـايي و نيكـويي و زينـت                     » بهـاء «رفته  
  ) فرهنگ معين. (و آرايش و عظمت و كمال و شكوه و فـَرَه است

ــام خمي ــد ) ره(نــي حــضرت ام ــاب ارجمن ــارة » شــرح دعــاي ســحر«در كت درب
بهــاء، «: فرماينــد ايــشان مــي. انــد تمــايز دو واژه بهــاء و جمــال، گفتــاري لطيــف آورده

ــه جهــت   ــايي اســت ك ــور و زيب ــده ]ةو سرچــشم[آن ن ــروز و ظهــور آن، در آن دي  ب
 جهـت ظهـور، در آن ديـده نـشده           شده اسـت و جمـال، آن نـور و زيبـايي اسـت كـه               

  ) 43و31، 1373امام خميني، (» .است
ن عـادي، هنگـامي كـه       تـوان چنـين پنداشـت كـه انـسا           براي تفهيم اين تمايز مي    

بينـد بـه دليـل نـور          آورد كـه آنچـه مـي        يابـد كمتـر بـه يـاد مـي           مـي » زيبا«اي را     پديده
. آمـد   خورشيد و روشنايي آن است و اگر خورشـيد نبـود، چيـزي هـم بـه چـشم نمـي                    

ــيد   ــور، خورش ــشمة ن ــس سرچ ــده آن   پ ــيد، آفرينن ــور خورش ــشمة ن ــت و سرچ  اس
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ولي انسان عارفي كـه اهـل شـهود و عرفـان باشـد، در برخـورد بـا يـك پديـده                       . است
محـدودة نگـاه انـسان      . شـود   زيبا و درخشنده، بـه سرچـشمه درخـشندگي متوجـه مـي            

او پـشت بـه خورشـيد       . عادي در ديدنِ همان ظـاهر و صـورت يـك پديـدة زيباسـت              
ــه آن پد ــا     دارد و روب ــدة زيب ــم پدي ــارف، ه ــسان ع ــاه ان ــدودة نگ ــي در مح ــده، ول ي

  .اي از درخشندگي مطلق است گنجد و هم خورشيد كه جلوه مي
ــي  ــام خمين ــاء«ام ــي» به ــفتي م ــي   را ص ــم ويژگ ــه ه ــد ك ــال«دانن ــم » جم و ه

صـفات  «: فرماينـد   ايـشان مـي   . يا عظمـت و شـكوه در آن يكجـا جمـع اسـت             » جالل«
  ) همان(» ... ولي همگي بهاء نيست جمال استثبوتيه خداوند، همگي 

 
   تعريف زيبايي -2-5-3

ــه دنبــال ايــن عبــارت از  ) ره(حــضرت امــام خمينــي  در تعريــف مفهــوم زيبــايي و ب
. الهـم انـي اسـئلك مـن بهائـك بابهـاه و كـل بهائـك بهـي                  «: فرماينـد   دعاي سـحر مـي    

ـ        خـدايا از تـو مـي      «.»الهم اني اسئلك ببهائـك كلـه       هايـت،    اييخـواهم، از زيبـاترين زيب
  ».هايت خواهم از همه زيبايي تو ميهايت زيباست، خدايا از  و همه زيبايي

زيبـايي عبـارت   . بهاء بـه معنـي زيبـا اسـت و زيبـايي عبـارت اسـت از وجـود          «
پـس هـر چـه خيـر و زيبـايي و حـسن و ثناسـت،                 . است از وجود، به نسبت قـوت او       

انـد مـسئلة اينكـه        گفتـه تـا آنجـا كـه       . همه از بركـات وجـود اسـت و سـايه آن اسـت             
اش   پـس وجـود همـه     . باشـد   وجود عبـارت از خيـر و زيبـايي اسـت از بـديهيات مـي               

تــر باشــد، زيبــاتر  هــر قــدر وجــود قــوي .زيبــايي و جمــال و نــور و روشــني اســت
تـرين مرحلـه وجـود        بـه واسـطه آنكـه پـست       ) عـالم مـاده   (پـس هيـولي     . خواهد بـود  

ــار  ــه وحــشت و ت ــاقص اســت، خان يكي اســت و مركــز شــرها و اســت و فعليــتش ن
با ايـن حـال جايگـاه رشـد و نمـو درخـت انـسانيت و مزرعـه                   . سرچشمه پستي است  

بروز حقايق وجودي و محـل انـوار طـاهره اسـت و اگـر نبـود، نـه كمـالي بـود و نـه                          
دنيـا را بـه خـاطر آنكـه در صـف تعـالي               «: شـيخ مـا فرمـود     . براي كسي فنـاء در بقـاء      

الـسافلين خواننـد، هـر چنـد بـه            ن قـرار گرفتـه اسـفل       آ  وجود و آخرين مرحلـه تنـزلّ      
ولــي هنگــامي كــه ســلطان . نظــر اهــل دنيــا، بــسيار زيبــا و در كامــشان شــيرين اســت

هـا از چـشم دل برداشـته و حقيقـت مكـشوف گرديــد       آخـرت ظهـور كـرد و حجـاب    
هـا از گورسـتان جهالـت برخاسـت،          ها از خواب غفلـت بيـدار گـشت و جـان             و چشم 

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


85      زيبايي در معماري

ال دنيــا و مرجــع و مــĤل آن شــناخته گــردد، و پــرده از روي  آن وقــت اســت كــه حــ
  ) 31-34. 1373.امام خميني(» .ها و وحشت آن برداشته شود  زشتيپستي ما و

زيبـايي مـساوي اسـت      «:  از ديـدگاه امـام ايـن اسـت         گونه تعريـف زيبـايي     بدين
تــرين  ايــن تعريفــي بــسيار فراگيــر اســت وگــسترده .»بــا وجــود، بــه نــسبت قــوت آن

ــاور داردظهــور  ــايي را ب ــا چنــد صــفتِ   .و حــضور زيب ــايي را ب وانگهــي مفهــوم زيب
  . شناساند محدود، نمي

ــك را        ــفات ني ــه ص ــه هم ــدي ك ــت؟ خداون ــود كجاس ــشمه وج ــي سرچ ول
ن تركيــب، يعنــي تــري داراســت و ايــن صــفات حــسن و زيبــايي در قــرآن در فراگيــر 

  . معرفي شده است» اسماء الحسني«يكصد صفت به نام 
  
  رچشمة زيبايي در فرهنگ اسالمي  س-2-5-4

از ديدگاه اسالم و قرآن سرچشمة همـه چيـز از خداسـت و پايـان همـه چيـز نيـز بـه                        
تـوانيم     را نيـز چنـان آفريـده كـه مـي           هـا   انـسان او جهان را آفريـده و مـا         . سوي اوست 

پـــس او سرچـــشمة و پديدآورنـــده همـــة    . جهـــان را درك كنـــيم و دريـــابيم  
همچنـين سرچـشمة    . اي محـسوس آفريـده او هـستند       هـ   هاسـت و همـة زيبـايي        حسن

هـاي اخالقـي      همـه زيبـايي   . هاي نامحـسوس و عقلـي و قلبـي نيـز اوسـت              همة حسن 
ــاز مــي  گــردد و مبنــاي هــر كــار اخالقــي خداونــد   و رفتــاري و شــهودي نيــز بــدو ب

  . است
نـه تنهـا هـر چـه زيباسـت را خـدا آفريـده،               . اما واقعيت از اين هم باالتر اسـت       

هـاي     هـستي و پديـده     ه را آفريده، زيباست و آدمـي بـه هـر انـدازه كـه بـه                بلكه هر چ  
ايــن آگــاهي از آگــاهي . يابــد شــود، ايــن زيبــايي را نيــز بيــشتر در مــي» تــر  آگــاه«آن 

ــي ــاز م ــاهي  حــسي آغ ــه آگ ــاي ژرف شــود و ســپس ب ــي و   ه ــر عقل ــاًت ــي و نهايت  قلب
فـا، هـستي بـر      شـود، كـه بـه زبـان عر          شهودي به دريافت حضوري حقيقـت نائـل مـي         
ــي   ــدا م ــشاف پي ــور و انك ــي و ظه ــي تجل ــد آدم ــدين. كن ــود در   ب ــب وج ــه مرات گون

شـود، و هـر پديـده بـه هـر             هـا نيـز شـمرده مـي        هاي هستي، مراتـب زيبـايي آن        پديده
ــدازه كــه از هــستي بهــره  ــز بهــره  ان ــايي ني ــد شــده، از زيب ــه كمــال   من ــد شــده، و ب من

  .  شده استتر نزديك
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ــناختِ   ــهروردي ش ــر س ــذت، از نظ ــشمة ل ــمسرچ ــر مه ــت ت ــناختِ ماهي  از ش
اين رويكـرد همـواره نـزد انديـشمندان مـسلمان، بـه ويـژه كـساني كـه از                    . لذت است 

رويكـردي كـه در آن جايگـاه        . انـد رواج داشـته اسـت        منـد بـوده     ذوق عرفاني هم بهره   
سن، بـسيار           ) شـأن وجـودي   (شناسـانه     هستي از ماهيـت    تـر   مهـم كمـال و زيبـايي و حـ 

هــاي زيبــا در هــستي  هــاي كامــل و پديــده  و اعــراض پديــدههــا ويژگــيو چيــستي و 
ــي ــمرده م ــود ش ــي  . ش ــاز م ــشمه آغ ــود را از سرچ ــخن خ ــدان   س ــست ب ــد و نخ كنن

  . پردازند و اين درست نقطة مقابل رويكرد اغلب انديشمندان غربي است مي
ــي   ــام خمين ــاب ) ره(ام ــب و اراده«در كت ــي  » طل ــرت م ــارة فط ــد درب : فرماين

هـايي كـه قابليـت داشـتند همـان را كـه               اي تبارك و تعالي گرچـه بـر مـاده         بدانكه خد «
افاضـه فرمـود، ولـي در عـين حـال فطـرت همـه               .. . در خور استعداد و لياقتشان بـود،      

، عـشق بـه كمـال مطلـق را          هـا   انـسان بر فطـرت اهللا قـرار داد و در سرشـت همـة              .. .را
و بـه تبعيـت ايـن       بسرشت و خالصه آنكه فطـرت آدمـي، عاشـق كمـال مطلـق اسـت                 

 فطـرت ديگـري در نهـاد آدمـي اسـت و آن عبـارت اسـت             ،)عـشق بـه كمـال     (فطرت  
ــه نقــصي كــه فــرض شــود  و معلــوم اســت كــه . از فطــرت انزجــار از نقــص هرگون

بـه جـز در ذات      .. . ْف و علـم و قـدرت و ديگـر كمـاالت               كمال مطلـق و جمـال صِـر       
، عاشـق اسـت، وحقيقـت و        پـس انـسان بـه جمـال اهللا        ...  شـود   باري تعالي يافت نمـي    

امـام  (» .ش از ايـن ميـل و عالقـه غافـل باشـد            جانش ميل بـه آن دارد، و گرچـه خـود          
  ) 153. 1362.خميني

شناسـانه و شـأن وجـودي كمـال و            ابتـدا بـه جايگـاه هـستي       ) ره(در اينجا امـام     
ايـن  .  و حـدود و شـروط كمـال و جمـال           هـا   ويژگـي جمال پرداختـه اسـت و نـه بـه           

شــود و ايــن امــر نــشانگر   نيــز در ميــان ســخنوران ايرانــي ديــده مــيرويكـرد، امــروزه 
شناسـانه    اين است كه از ديـدگاه انديـشمندان مـسلمان، نخـست بايـد جايگـاه هـستي                 

ي هــا ويژگــيزيبــايي و حــسن و كمــال را بررســي كــرد و آنگــاه بــر پايــة آن، دربــاره 
ديـشمندان  شناسـانة ان    ايـن رويكـردي اسـت كـه در بحثهـاي زيبـايي            . آن سخن گفـت   

هـاي اخيـر، بـه ويـژه بـا            و در سـده   ) رنـسانس (غربي، به ويژه پس از روزگار نـوزايي         
هـا    گـرا دربـارة زيبـايي، كـامالً مغفـول مانـده اسـت و در بيـشتر بحـث                     رويكرد ذهـن  

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


87      زيبايي در معماري

ي آن و رابطـة آن بـا ديگـر شـئون پرداختـه شـده                هـا   ويژگـي دربارة زيبـايي، تنهـا بـه        
  . است

  
 وي يا مفهوم فلسفي؟  زيبايي، مفهوم ماه-2-5-5

جــود بعــضي از اوصــاف وجــود، عــين و«ايــد توجــه داشــت كــه ايــن ســخنان كــه  ب
و در . بــه شــدت اســتعداد كــج فهميــده شــدن دارد» اســت، ماننــد زيبــايي، علــم، نــور

ــه گفــتن آن، گمــان مــي ــان مفــاهيم رخ داده اســت  رود گون . اي خلــط و آميختگــي مي
هـا و     رسـيم كـه در برخـي از نوشـته           ه مـي  گيـري كنـيم بـدين نتيجـ         اگر اين نكته را پي    

ــه   گفتــه هــاي متفكــران معاصــر نيــز در بحــث از زيبــايي و جمــال و كمــال ايــن گون
  . شود ها يافت مي آميختگي

براي روشن سـاختن ايـن خلـط مبحـث بايـد بـه موضـوع مفـاهيم و تـصورات             
 دانــيم مفــاهيم و تــصورات ذهنــي دو همانگونــه كــه مــي. در فلــسفه نگــاهي بيانــدازيم

  : نيز سه دسته هستند) يا معقوالت(مفاهيم كلي . كلي و جزيي: دسته هستند
  ) معقوالت اولي( مفاهيم ماهوي .1
  ) معقوالت ثاني فلسفي( مفاهيم فلسفي .2
  ) معقوالت ثاني منطقي( مفاهيم منطقي .3

چــون زيبــايي و كمــال و ايــن گونــه مفــاهيم جــزء مفــاهيم كلــي يــا معقــوالت 
بـه گفتـة حكمـا مفـاهيم مـاهوي، نمايـانگر چيـستي              . پـردازيم    مـي  هستند به اين دسته   

 را  هـا   آنهـاي هماننـد آن هـستند، و حـدود چيـستي               يا ماهيـت يـك پديـده و پديـده         
در عـالم خـارج مـصداق جزيـي         ) يـا معقـوالت اولـي     (ايـن مفـاهيم     . دارنـد   روشن مي 

»  ماهيـت  اشـتراك در   «پـس ايـن مفـاهيم روشـن كننـدة           . دارند؛ مانند انسان و سـفيدي     
 و صـفات    هـا   ويژگـي سـرانجام اينكـه مـا بـراي شـناختن           . هـاي خـود هـستند      مصداق

  .گيريم اي تنها از مفاهيم ماهوي بهره مي هر پديده
 كـاري   هـا   آن. اي نيـستند    اما مفاهيم فلـسفي نمايـانگر چيـستي يـا ماهيـت ويـژه             

هـا و     يـده هـا تنهـا دربـارة اصـل هـستي پد           آن. ها ندارنـد    ي پديده ها  ويژگيبا صفات و    
ــط وجــودي آن  ــژه رواب ــه وي ــي  ب ــا ســخن م ــد ه ــالم خــارج   آن. گوين ــا اصــالً در ع ه

ــاه «ايـــن مفـــاهيم روشـــن كننـــدة  . مـــصداق جزيـــي ندارنـــد اشـــتراك در جايگـ
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ــستي ــانه ه ــأن وجــودي (» شناس ــا ش ــده) ي ــستند پدي ــا ه ــا  . ه ــدانيم آي ــه ب ــي اينك يعن
يـدة ديگـر    اي هـست يـا نيـست؟ يـا ايـن پديـده چگونـه ربـط وجـودي بـا پد                       پديده

، »معلـول «،  »علـت «نمونـة ايـن مفـاهيم       . هـا  دارد؟ علت است يـا معلـول؟ و نظـاير آن          
مــثالً معلــول بــودن يــك پديــده هــيچ . باشــند مــي.. . و» امكــان«، »وجــوب«، »وجــود«

. توانـد بدهـد     دهـد و نمـي      ي آن بـه مـا نمـي       هـا   ويژگـي ي از ماهيت آن و      ا  گونه آگاهي 
يــا مفهــوم . ي چيــزي را تعريــف كننــدهــا يويژگــتواننــد  وجــوب و امكــان نيــز نمــي

وجـود از مفـاهيم     . را تعريـف كـرد     تـوان آن    وجود كـه مفهـومي بـسيط اسـت و نمـي           
در ايـن بـاره شـهيد مطهـري در مقالـة            . تـرين مفهـوم جهـان اسـت         عامه اسـت و عـام     

جايگــاه  «ايــن مفهــوم دربــارة .  اســت هفــتم اصــول فلــسفه بــه تفــصيل ســخن گفتــه 
. هـا  ي آن هـا   ويژگـي گويـد و نـه دربـارة ماهيـت و             ها سـخن مـي      پديده »شناسانة  هستي

تـوان بـه اشـاره حـسي يـا عقلـي              اساساً به گفتة حكما، معقوالت ثانيـه را هرگـز نمـي           
  .گرديم اكنون به بحث خود باز مي. به هيچ مصداقي ويژه نسبت داد

ضي از اوصـاف وجـود، عـين        بعـ «: تـوان ايـن جملـه را گفـت          اكنون باز هم مـي    
تــوان  تــوان وصــف كــرد، بلكــه موجــود را مــي  ؟ وجــود را كــه نمــي».وجــود اســت
ــرد  ــف ك ــت    . وص ــدم آن برداش ــا ع ــود ي ــت از وج ــي دس ــث را  (يعن ــاه بح و جايگ
گيــري از مفــاهيم مــاهوي  آن پرداخــت و آن را بــا بهــره» ماهيــت«و بــه ) عــوض كــرد

هـا از مفـاهيم       يا معقوالت اولي وصـف كـرد و گرنـه مـا هـر چـه در تعـاريف پديـده                    
ــو ــت ووج ــوب، عل ــك .. . د، وج ــريم، كوچ ــره بگي ــاهي به ــرين آگ ــت و  ت اي از ماهي

  .ايم ي آن ارائه نكردهها ويژگيصفات و 
ــايي، عــين جمــال اســت«اينكــه بگــوييم  ، ».جمــال، عــين كمــال اســت«، ».زيب

مگــر . ايــم چيــزي را روشــن نكــرده» .هــور، عــين انكــشاف و رفــع حجــاب اســتظ«
ا از معنـي هـر واژه چيـست؟ و بـه گفتـة              اينكه پـس از آن روشـن سـازيم مقـصود مـ            

حكمــا، حــد و رســم آن چيــست؟ بايــد روشــن ســازيم انكــشاف يعنــي چــه و چــه   
  يي دارد؟ ها ويژگي

ــسلمان        ــسندگان م ــتار نوي ــار و نوش ــه در گفت ــخنان ك ــه س ــن گون ــه اي وگرن
 هـستند، يعنـي مـا       1»توتولوژيـك « كـم نيـست، همگـي در شـمار قـضاياي             معاصر هم 

                                                                                                                   
1. Toutologic 
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» حمـل شـيء بـر نفـس       «كنـيم، كـه اصـطالحاً بـه آن            ر مـي  يك چيـز را برخـودش بـا       
اوصـاف وجـود، عـين      «، يـا    ».جمـال عـين كمـال اسـت       «اگر به مـا بگوينـد       . گويند  مي

ي جمـال و    هـا   ويژگـي اي را از ماهيـت و         ، مـا هـيچ چيـز و هـيچ نكتـه           ». اسـت  وجود
  .در نخواهيم يافت...  ها و كمال و شرايط و ضوابط آن

بحـث دربـارة زيبـايي در ميـان ايـن انديـشمندان و              اينجاست كـه بايـد بگـوييم        
توانـد بـا هـم مقايـسه          پيماينـد كـه هرگـز نمـي         انديشمندان غربي دو شيوة مجزا را مـي       

البتــه شــايد (شــمرند  غربيــان بيــشتر زيبــايي را از مقولــة مفــاهيم مــاهوي مــي. شــوند
ــد  ــه صــريحاً نپردازن ــدين نكت ــن) ب ــاهيم فلــسفي مــي  هــا آن و اي . شــمرند را جــزء مف

  . شود مقايسة ميان اين دو موجب خلط مفاهيم، و البته موجب مغالطه مي
مــا نخــست بايــد در بحــث زيبــايي روشــن ســازيم آيــا دربــارة معنــي زيبــايي، 

هـا و     ي آن، شـرايط و ضـوابط آن، و رابطـة آن بـا ديگـر پديـده                 هـا   ويژگـي مفهوم آن،   
كـه دربـارة هـستي و       خـواهيم سـخن بگـوييم؟ يـا اين          مـي .. . عوامل پديد آورنـدة آن و     

ــا نمــي   ــانة آن و سرچــشمة آن؟ م ــستي شناس ــاه ه ــوانيم پاســخ  جايگ ــا پرســشت ي ه
ـ             ايـن دو بحـث كـامالً از هـم          . كـار ببـريم    هدستة اول را بـراي دسـتة دوم و بـالعكس ب

ي هـا   پرسـش تنهـا اينكـه پاسـخ       . جداست و البته هر دو هم مربـوط بـه زيبـايي اسـت             
ولــي بــا پاســخ .. . هنــري بــه كــار بــست وتــوان در خلــق آثــار  دســته نخــست را مــي

ي يـك پديـدة زيبـا       هـا   ويژگـي تـوان بـه شـناخت         ي دسـتة دوم، حتـي نمـي       ها  پرسش
افـزون بـر آن، علـم مـا بـه هـستي و وجـود زيبـايي، مـا را از علـم بـه                          . دست يافـت  

كنـد و آگـاهي از حيثيـت وجـودي يـك چيـز مـا را                   نيـاز نمـي     چيستي و ماهيت آن بي    
بــه گمــان مــا تأكيــد بــيش از انــدازه در . كنــد نيــاز نمــي ن، بــياز آگــاهي از چيــستي آ

ــه جايگــاه هــستي    ــوط ب ــاً مرب ــه الزام ــايي ك ــه سرچــشمه زيب ــرداختن ب شناســانه آن  پ
ــايي  مــي شناســي در ديــدگاه  شــود، باعــث شــده از معنــي و ماهيــت آن در بحــث زيب

  .انديشمندان معاصر غفلت شود و به بحث دوم كمتر پرداخته شود
  
  ايي در قرآن و روايات  زيب-2-5-6

هــاي محــسوس نــسبت داده  در آيــات قــرآن صــفات جمــال وحــسن، هــم بــه زيبــايي
 پــس باتوجــه بــه اينكــه انــسان ابــزار هــاي .هــاي نامحــسوس شــده و هــم بــه زيبــايي
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ـ   مـي حس و عقل و دل را بـراي شـناخت در اختيـار دارد                د چنـد گونـه زيبـايي را        توان
  : نيز بشناسد

هـاي محـسوس      و بـا شـيوة آزمـايش و تجربـه مـستقيم، زيبـايي             گانـه     با حواس پنج   .1
  .كند را درك 

  .كند ي خيالي را درك ها زيباييبا نيروي خيال و يا شيوة تخيل . 2
هــاي معقــول را درك  هــاي فلــسفي و منطقــي زيبــايي  بــا نيــروي عقــل و بــا شــيوه.3

  .كند
ــا . 4 هــاي  بــاييقلــب يــا دل و بــا شــيوة تزكيــه نفــس و ســير و ســلوك عرفــاني زي ب

  .هاي برتر را كشف و شهود كند ملكوتي و زيبايي
هــا  هــا و زيبــايي هــاي گونــاگوني در مــورد توجــه قــرآن بــه حــسن بنــدي دســته

در اينجــا تنهــا بــه چنــد نكتــه مهــم كــه از آيــات برداشــت شــده . انجــام شــده اســت
 .كنيم بسنده مي

  
 ها  ها و زيبايي خداوند سرچشمه حسن) الف

ــه رنــگ خــدا  «) 138/ بقــره (» سن مــن اهللا صــبغهصــبغه اهللا و مــن احــ« همــه جــا ب
ــت      ــدا اس ــگ خ ــاتر از رن ــش زيب ــسي رنگ ــه ك ــت و چ ــشمه  » .اس ــرآن سرچ در ق

هــا خداونــد و صــفات اوســت و زيبــاترين زيبــايي صــادر شــده از او، انــسان   زيبــايي
. هـايي از زيبـاي مطلـق هـستند          پس از انـسان، سراسـر هـستي و طبيعـت نـشانه            . است

وهللا اسـماء الحـسني     «.  راز زيبا شـدن حقيقـي، رنـگ خـدا گـرفتن اسـت              به زبان قرآن  
ــا  ــادعوه به ــراف(» ف ــام«) 180.اع ــت    ن ــراي خداس ــو ب ــاي نيك ــا آن . ه ــس ب ــا  پ ه

  ».بخوانيدش
  

  مراتب زيبايي متناسب با ذات هر موجود ) ب
ــا  « ــه له ــافي االرض زين ــا م ــا جعلن ــف(» ان ــت را   «) 7/كه ــين اس ــه روي زم ــا آنچ م

  ».رار داديمهاي زمين ق زيبايي
ــب      ــا ذات آن متناس ــد ب ــود باي ــر موج ــور ه ــايي در خ ــرآن زيب ــيف ق در توص

بــه همــين جهــت زيبــايي طبيعــت از زيبــايي انــسان جــدا شــده و بــسياري از  . باشــد
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هـا    اگـر چـه قـرآن برخـي زيبـايي         . هاي طبيعت زيبايي زمين دانـسته شـده اسـت           جلوه
ــا ســنگرا از  ــيه ــشاورزي و ف  و جــواهرات و داراي ــا و ك ــدان و همــسران وه ..  .رزن

ــي   ــده م ــت داده ش ــا زين ــدگي دني ــسان در زن ــراي ان ــد را ب ــب   «: .دان ــاس ح ــنَ لِلن زيِّ
الــشهوات مــن النــساءِ و البنــين و القنــاطير المقنطــره مــن الــذهب و الفــضّه و الخيــل  

 »المــسومه و االنعــام و الحــرث ذلــك متــاع الحيــوه الــدنيا و اهللا عنــده حــسن المــĤب 
بـرد از     هـاي حقيقـي انـسان نـام مـي           ولي در جـايي كـه از زيبـايي        ) 14ه  آل عمران، آي  (

  . برد رنگ خدايي ايمان نام مي
  

  مفهوم زيبايي در پرتو مفهوم گسترده حسن) پ
خالصـه و   ) جمـال (  در مفهـوم زيبـايي     هـا   انـسان ي ذاتـي و فطـري       ها  گرايشدر قرآن   
لــق و زيبــايي وجــود مط) اســماء الحــسني(هــا   و تمــامي نيكــوييشــود مــيمحــدود ن

هـا اسـت و انـسان نيازمنـد همـه            هـستي تجلـي همـه نيكـويي       . گيـرد   مي مطلق را در بر   
: نحـل ديـد    سـوره  8تـا    5 در آيـات     تـوان   مـي  يكي از جلوه هاي ايـن مـسئله را           .ها آن
هــاي ديگــر دارد و  چهــار پايــان را بــراي شــما آفريــد كــه پوشــش، تغذيــه و فايــده «

رونـد و وقتـي كـه غـروب بـاز             صـبح بـه چـرا مـي       براي شما زيبايي دارند؛ وقتـي كـه         
توانيـد حمـل      و بارهـاي سـنگين شـما را كـه جـز بـه مـشقت بـسيار نمـي                   . گردنـد   مي

. برنـد همانـا خـدا بـراي شـما مهربـان و رئـوف اسـت                  كنيد از اين شهر به آن شهر مي       
اسب و استر و االغ را بـراي سـوار شـدن و همچنـين زينـت و تجمـل شـما قـرار داد                         

همــين امــر را در چنــد آيــه بعــد در » .دانيــد يزهــا آفريــد كــه شــما نمــيو بــسياري چ
اي   نكتـه مهـم در حالـت سـامانه        . شـود   هـاي دريـايي هـم يـادآوري مـي           مورد فرآورده 

  .مين زيبايي هم يكي از اهداف چندگانه آن استأاهداف است كه ت
  

  ي باطني بر ظاهري ها زيباييمراتب زيبايي و برتري ) ت
يـك كنيـز بـا ايمـان بهتـر          «) 221/ بقـره (» يرٌ من مـشركه و لـو اعجبـتكم        لَاَمه مؤمنه خ  «

ــه شــگفت آورد   ــايي او شــما را ب ــد زيب ــشرك اســت، هــر چن ــابراين اوالً . »از زن م بن
زيبــايي برحــسب مراتــب وجــود داراي مراتــب اســت؛ ثانيــاً وجودهــاي برتــر زيبــايي 

ــي ــد و از حــسن  غن ــري دارن ــر و برت ــشتري برخــوردار  ت ــاي بي ــيه ــايي . ندباشــ م زيب
 و بايـد در چنـين مـواردي بـا معيـار قـرار دادن بـاطن              شـود   مـي ظاهري گاه خطرنـاك     
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كنـد كـه      هـاي فراوانـي از اقـوام مـشرك نقـل مـي              قـرآن نمونـه   . از ظاهر پرهيـز نمـود     
هــاي  نظيــر ارم و يــا كــاخ ي عظيمــي همچــون بــاغ بــيهــا بــاغهــاي فــراوان و  نعمــت

هـا همـراه بـا يـاد         از آنجـا كـه ايـن نعمـت        بزرگ كوهستاني عاد و ثمود داشتند، ولـي         
  .خدا نبود، مورد غضب و عذاب خدا قرار گرفتند

  : شود مي در آيات قرآن اشاره ها زيباييدر زير به انواع 
واالنعـام خلقهـا لكـم فيهـا دفء         «: ي مـادي و ظـاهري     هـا   زيبـايي توجه و تأييـد     ) الف

  .آن آمدكه ترجمه ) 8 تا 5آيات . نحل(» و منافع و منها تاكلون
آيـا  «.»افـال ينظـرون الـي االبـل كيـف خلقـت           «: ي معقـول  هـا   زيباييتوجه و تأييد    ) ب

  ) 17. الغاشيه( » كه چگونه خلق شده استنگرند ميبه شتر ن
ــسرفين« ــب المـ ــه ال يحـ ــرافخ« »انـ ــد اسـ ــي داونـ ــدگان را دوســـت نمـ  »دارد كننـ
  ) 31.اعراف(
 كــسي را كــه خــود پــسند و همانــا خــدا« »ان اهللا ال يحــب مــن كــان مختــاالً فخــورا«

  ) 36 .نساء( »فخر فروش است دوست نميدارد
ــد  ) پ ــه و تأيي ــاييتوج ــا زيب ــي  ه ــوي و روح ــي(ي معن ــبراً  «) : اخالق ــبر ص فاص

  ) 5.معارج( »پس شكيبايي كن شكيبايي نيكو«. »جميالً
ــه اســت   ــات انجــام نگرفت ــايي در رواي ــه زيب ــوز پژوهــشي درخــور در زمين . هن

هــا مربــوط بــه توصــيف زيبــايي خداونــد اســت كــه در   بخــش مهمــي از آن بررســي
عنــوان كمــال و جمــال مطلــق، توصــيف و تقــديس  بــه) س(نيــايش هــاي معــصومين

تـوان دعـاي جوشـن كبيـر، دعـاي سـحر و               هـاي آن مـي       از بهترين نمونـه    1.شده است 
ولـي بخـش ديگـر روايـاتي اسـت كـه در مـورد مفهـوم                 . مناجات شعبانيه را نـام بـرد      

ي هـا   كتـاب تـرين     در قـديمي  «: بـه گفتـه شـهيد مطهـري        .اند  مطرح شده زيبايي انساني   
اي كه در دست داريم، مانند اصـول كـافي كـه يادگـار هـزار سـال پـيش اسـت،                        روايي

و اميـر   ) ص(از پيـامبر اكـرم    . وجـود دارد  » بـاب تجمـل والزينـت     « بحثي تحت عنـوان   
ــؤمنين ــه ) ع(الم ــده ك ــازگو ش ــر دو ب ــال «: ه ــب الجم ــل ويح ــد   «»ان اهللا جمي خداون

خداونــد زيبــا  «: فرمــوده اســت) ع( امــام صــادق ».زيباســت و زيبــايي را دوســت دارد
 خـود را بيارايـد و زيبـا كنـد و بـرعكس فقـر و تظـاهر                    است و دوست دارد كـه بنـده       

                                                                                                                   
 268 از عالمه جعفري، صفحات »هنر و زيبايي در اسالم «هايي از اين نوع مي توان به كتاب  براي بررسي نمونه .1

 . مراجعه كرد269و 
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اگـر خداونـد نعمتـي بـه شـما عنايـت كـرد، بايـد اثـر آن                   . دارد  به فقـر را دشـمن مـي       
ــردد  ــان گ ــما نماي ــدگي ش ــت در زن ــسئله حجــاب  (».نعم ــري، م ــن ) 148. مطه در اي

انـد كـه همـه را از بـاب            بـه پـنج روايـت اشـاره كـرده          باره شهيد مطهـري دسـت كـم       
  . اند بازگو كرده» وسائل الشيعه«كتاب » زينت و تجمل «
  
  گيري نتيجه و بندي جمع -2-6
   تعريف زيبايي-2-6-1

 در فرهنـگ     از همه مبـاحثي كـه در ايـن فـصل بـا عنـوان زيبـايي                 گيري  نتيجهدر  
 جـز در مـواردي   هـا  ديـدگاه  گفـت كـه چـون ايـن     تـوان  مـي اسالمي مطـرح شـد      

ــردي       ــاي ف ــتنباط ه ــد و اس ــول يكديگرن ــم و در ط ــل ه ــد و مكم ــي مؤي جزئ
بــوده؛ از ايــن ) ع(انديــشمندان، تأويــل و تفــسير كــالم الهــي و كــالم معــصومين 

ــه  ــهرو ب ــت اي گون ــيده اس ــاهنگي رس ــا  . هم ــان م ــه گم ــس ب ــيپ ــوان م ــن ت  اي
ــد ــا گاهدي ــه ه ــع را ب ــدي جم ــسن   بن ــسفه ح ــين فل ــاند و آن را مب ــدي رس  واح

  .  در فرهنگ اسالمي دانستشناسي زيباييشناسي و 
 هـا   سـبك به باور ما ثبات مباني نظـري حـسن شناسـي، بـا همـه گونـاگوني و تكثـر                     

شناسـانه ناشـي از موهبـت        ي زيبـا  هـا   ارزشهـا و     و مصاديق آثـار هنـري بـا حفـظ اصـالت           
و ) ع( مبتنــي بــر كــالم تحريــف نــشده وحــي الهــي و كــالم معــصومينفرهنــگ توحيــدي،

  . جامع و مانع اين مكتب الهي استشناسي انسانشناسي و  هستي
فرهنگ غـرب از يونـان باسـتان تـا امـروز بـدليل نبـود داوري جـامع و مـانع و                       

ــه هــستي   ــات نظــري در مقول ــد ثب ــسانشناســي و  الهــي همــواره فاق ــوده شناســي ان  ب
بـي نيـز در پـي آن بـه افـراط و تفـريط و يـك بعـدي نگـري دچـار                        مكاتب غر . است
هـا نيـز تـا بـه امـروز از ايـن جزئـي نگـري و                    آن شناسـي   زيبـايي ؛ از ايـن رو      انـد   بوده

تــضاد و چندگانــه بينــي بــه آرامــش و ثبــات و اعتــدال و عمــق و اصــالت و حقيقــت 
ـ گـرا در حـوزه هـستي شناسـي و            گـرا و نـسبي     تأثير مكاتب شك  .نرسيده است  طـور   هب

 نظــري و تعريــف نــاقص و محــدود و يــك بعــدي از انــسان و شناســي انــسانخــاص 
ابزار و شيوه هـاي ادراكـي او و مراتـب نفـس او باعـث پديدآمـدن مكاتـب نـاقص و                       

 شـده و طبعـاً پيامـد آن بـر آثـار             شناسـي   زيبـايي در مقولـه    ) حـصري ( فروكاسته شـده  
يــن بخــش بــه برخــي از در ا. هنــري، بحــران در رويكــرد هــاي هنــري معاصــر اســت
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94       مباني نظري معماري

  .هاي آن مي پردازيم اشكاالت اين مكاتب از منظر اسالمي و پاسخ
  

  

تـرين و    داده شـده، بـه بـاور مـا زيبـايي هـم در وسـيع               در تعريفي كه از زيبـايي       
وجـه حقيقـت نامتنـاهي     هـيچ  ترين امكان خـود تعريـف و تبيـين شـده و هـم بـه                عميق

بـا ايـن تعريـف تمـامي تجليـات زيبـايي مطلـق در               . قص نـشده اسـت    آن محدود و نا   
عالم مـاده و طبيعـت، در تمـامي صـور و عناصـر آن تبيـين كالبـدي شـده و از سـوي                         
ديگــر زيبــايي مبتنــي بــر مراتــب وجــود و انــواع ابــزار و شــيوه هــاي ادراكــي انــسان 

همچنــين تعريــف زيبــايي در مراتــب ســطحي و نــازل هــستي متوقــف و .شــده اســت
ي عـوالم معقـول و ملكـوتي و شـهودي نيـز تبيـين شـده                 هـا   زيبـايي محدود نگـشته و     

ــابراين  .اســت ــوان مــيبن ــايي و حــسن در جــامع و  ت  گفــت در فرهنــگ اســالمي زيب
بــا توجــه بــه ايــن امــر مــا زيبــايي را از . مــانع تــرين شــكل خــود تبيــين شــده اســت

  : كنيم ديدگاه اسالمي اين گونه تعريف مي
ـا              زيبايي، وجـودي ا   « ـاده ب ـالم م ـا   صـورت سـت حقيقـي، كـه در ع ـ    ه ـادي ب ـيله   هي م وس

ـ            ـ            هحواس و در عالم معقول با صـفات مفهـومي ب ـالم ملكـوت ب ـيله عقـل و در ع ـيله دل   هوس  وس
  » .شود مي به نسبت قوه و ظهور وجود و ظرفيت مخاطبين ادراك ،)روح(

  تعريف زيبايي
  

 انواع مكاتب
 نقد و ارزيابي تعريف حسن و زيبايي

شكاكان و . 1
 سكوالرها

 زيبايي قابل تعريف نيست
با نداشتن تعريف زيبايي، عمالً هر نوع معيار و مبنايي 

شود؛ كه پيامد آن نوعي   نفي ميبراي ارزيابي آثار هنري
 .پوچ انگاري و هرج و مرج طلبي در حوزه هنر است

گرايان  نسبي. 2
فردي يا اجتماعي (

 )و يا تاريخي

زيبايي قابل تعريف نيست و بر 
حسب افراد يا طبقات اجتماعي و 

هاي تاريخي متفاوت و  يا دوران
 .شود متغير تعريف مي

 پايه مراتب وجود تعاريف آنان حقيقي و فطري و بر
ي ماهيتي و اعتباري و كسبي و ها گرايشنيست و 

پذير انسان مطلق شده و اصيل شمرده  متغير و تربيت
 .شود مي

گرايان  حس. 3
 بيروني

هاي مادي و  زيبايي در صورت
 .شود كالبدي تعريف مي

هاي كالبدي آن  حقيقت اليتناهي زيبايي در صورت
 .شود محدود و ناقص تعريف مي

گرايان  حس. 4
 دروني

هاي غريزي و  زيبايي با لذت
انفعالي مربوط به نفس انسان 

 .شود تعريف مي

حقيقت اليتناهي زيبايي در لذت ناشي از 
ي غريزي و حيواني انسان محدود و ناقص ها گرايش

 .شود تعريف مي
گرايان  عقل. 5

 دكارتي
زيبايي را با مفاهيم ذهني و با صفات 

 .ندنماي محدود تعريف مي
ها محدود به يك يا چند صفت  شناسي آن زيبايي

 .حسن شده و ناقص است

حكماي . 6
حكمت (اسالمي 

 )متعاليه

وجود «: بر پايه تعريف زيبايي
جامع و مانع » به نسبت قوه آن

 .ترين تعريف ارائه شده است

بر پايه اين تعريف صورت و محتواي زيبايي، هم در 
رت جامع و مانع صو به) عالم ماده و طبيعت(ظاهر 

تعريف شده و هم در عوالم برتر بر پايه مجموع 
 .صفات حسن كه در قرآن مجيد آمده تبيين شده است
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  باره زيبايي   بررسي تطبيقي مكاتب در-2-6-2
ي فطـري و زيبـاخواهي انـسان كـساني هـستند            هـا   ايشگـر در زمينه صـفات حـسن و        

ديگـران هـم يـا      . داننـد   مـي شكنان، كـه اصـوالً زيبـايي را قابـل تعريـف ن             مانند ساختار 
ـادي و صـوري محـدود                        شناسـي   زيبايي ـيف چنـد جـزء و عنـصر طبيعـي و م  خـود را در توص

ـال، و              كنند  مي ـابي بـه هندسـه مـوجي و فراكت ـا       ؛ ماننـد رويكرده ـا آشـوب در معم ـا      ي ـا ب ري؛ و ي
ــف     ــدود تعري ـاقص و مح ــصورت نـ ــومي، ب ــفت مفه ــد ص ــيچن ــد م ـادگي در كنن ــد سـ ؛ مانن

   .)مدرنيسم پست(يدگي و ابهام در فرانوگرايي  پيچ،)مدرنيسم(نوگرايي 
  

  هاي حكماي اسالمي ها از ديدگاه نمودار انواع زيبايي از منظر مكاتب مختلف و ارزيابي آن
  

  ها ديدگاه
  انواع مكاتب

انواع  (شناسي هاي زيبايي ديدگاه
  ها نقد و ارزيابي ديدگاه  )زيبايي

شكاكان و . 1
  سكوالرها

مفهوم زيبايي قابل تعريف و تبيين 
  نيست

هاي ناشي از آن  منكر ادراك زيبايي و لذت
ها و تعامل  شناسانه انسان ارتباط زيبايي. (شوند مي

 ).شوند هنرمندان، آثار هنري و مخاطبان را منكر مي
گرايان  سبين. 2
فردي، طبقات (

اجتماعي و نژادي 
يا دوره هاي 

  ...)تاريخي و 

ادراك زيبايي قابل تعريف فطري و 
  .ها نيست نوعي، انسان

ادراك زيبايي، نسبي، متفاوت و 
  .متغير است

ها، وجه  با عدم اعتقاد به فطرت نوعي انسان
ها را  پذير انسان اعتباري و عارضي و متغير و تربيت

  .كنند مطلق مي
ها در طول تاريخ و بين  منكر تعامل هنري انسان

  .شوند طبقات اجتماعي مي
گرايان  حس. 3

  بيروني
هاي مادي را كه از طريق  فقط زيبايي

  .پذيرند شود مي حواس ادراك مي
انواع زيبايي و ابزار ادراكي انسان را در عالم ماده و 

  .كند حواس پنجگانه محدود مي
گرايان  حس. 4

  دروني
هاي غريزي را كه از طريق  فقط زيبايي

  .پذيرند انفعاالت نفس انساني است مي
انواع زيبايي و ابزار ادراكي انسان را در نفس 

  .بهيمي انسان و انفعاالت غريزي محدود مي نمايند
گرايان  عقل. 5

  دكارتي
هاي ذهني و مفهومي را  فقط زيبايي

  .دهند مورد توجه و تأكيد قرار مي
هاي فهمي و  ع زيبايي را فقط در زيباييانواع متنو

  .ذهني محدود و ناقص مطرح نموده اند

حكماي اسالمي . 6
  )حكمت متعاليه(

احساس زيبايي و لذت را ناشي از 
ادراك وجود دانسته و از آنجا كه 
وجود و ابزار ادراكي انسان را متنوع 

  .دانند براي زيبايي انواع قايل هستند مي

و انواع ابزار ادراكي انسان، با طرح مراتب وجود 
متناسب با آن مرتبه وجودي و در نتيجه طرح انواع 

هاي  ها، توانسته اند سير انسان را از زيبايي زيبايي
  .ظاهري به سوي زيبايي مطلق تبيين و توصيه نمايند

  

ــر ــاني برگرفتــه از حكمــت اســالمي فراگيرتــرين حــوزه تعريــف  ب گــر  پايــه مب
تـرين ايـن      در قـرآن اصـلي    .  صـفات و اسـماء الهـي دانـست         اين صفات را بايد حـوزه     

و بــه شــكلي ) عنــوان عــدد كامــل صــد بــه(انــد؛  صــفات در صــد صــفت مطــرح شــده
تركيبـات  .گسترده و جامع و مـانع صـفات قابـل تـصور يكجـا گـردآورده شـده اسـت                   

ــديل     ــزار صــفت تب ــه ه ــر ب ــاي جوشــن كبي ــن صــفات در دع ــياي ــود م ــت .ش حقيق
لم وجـود همـان كلمـات الهـي اسـت كـه بـه بيـان قـرآن                   تركيبات اين صـفات در عـا      
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ــتن آن      ــه نوش ــادر ب ــوند ق ــب ش ــا مرك ــه درياه ــان،قلم و هم ــه درخت ــر هم ــد اگ مجي
  .نخواهند بود

 مكتبـي اسـت كـه از نظـر وجـودي انـسان را               شناسـي   زيبـايي اين ديدگاه تبيـين     
 و از ســويي بــر آن اســت كــه دانــد مــي) شــامل همــه مراتــب وجــود(جهــان اصــغر 

  ».يابد مي در زمين و آسمان نمي گنجد، اما در قلب مؤمن حضور خداوند«
  
 :  اسماء و صفات الهي در قرآن كريم-2-6-3

  

 هو .1
ناپذير كه  آن معبود وصف( او

 ) ها در هواي اوست جان
 اهللا .2

آن معبود جامع صفات كمال آن معبود 
 ها آشناي دل

 احد .3
يگانه در ذات و صفات 

 ) وحدت(
 واحد .4

همĤوايي،  هماهنگي،( شريك بي ،تنها
 ) همبستگي

 .ابدي، آنكه هميشه خواهد بود آخر .6 .ازلي، آنكه از نخست بوده است اول .5

 باطن .8 پيدا و نمايان ظاهر .7
نهان، انكه ذاتش از ابصار و اوهام 

 .پوشيده است

 جبار .9
قاهر، چيره، مسلط بر همه 

 .كس و همه چيز اجباركننده
 جليل .10

 جالل و عظمت، باشكوه و با
 ارجمندي

 نگاهبان و پاسدار رقيب .12 راست، درست، سزاوار، ثابت حق .11
 كننده  ايمن،بخش آرامش سالم .14 پروردگار، پرورش دهنده رب .13
 تر از وهم و خيال و تصور برتر، عالي علي .16 ناپذير و بدون خلل توپر، نفوذ صمد .15
 تر بزرگ عظيم .18 توانا عزيز .17
 پاكيزه از عيب و نقص قدوس .20 بي نياز غني .19
 ها نگهدار ايمان، وفاكننده وعده مؤمن .22 فرمانروا ملك .21
 با عظمت و كبريا، بزرگ كبير .24 نگاهدارنده، داناي رازها، پر راز و رمز مهيمن .23
  واضح،روشن و آشكار مبين .26  برتر و منزّه،برگزيده مجيد .25
 نور، روشنايي و مايه روشنايي نور .28 داراي مجد و عظمت و بزرگواري ماجد .27

 وارث .29
ارث برنده، بازستاننده، همه 

 گردد ميچيز به او باز 
 نيكو، نيكوكار بر .30

 حكيم .32 بينا، بيناي پنهان و آشكار بصير .31
داناي كامل، داناي به گذشته و حال و 

  محم كارآينده و سرآمدهاي خوب و بد
 بردبار حليم .34  برگرداننده،بازآورنده معيد .33
 ها بسيار آگاه، آگاه بر ضماير و انديشه خبير .36 زنده، زنده جاويدان حي .35

 رحمن .37
بسيار بخشنده، مطلق 

 بخشندگي در دنيا و آخرت
 رحيم .38

بخصوص بخشنده به مؤمنين و در 
 آخرت

 شنوا، شنواي هر نوع سخن يعسم .40 مهربان، مهرورز رئوف .39
 دهنده ناظر، گواه شاهد .42 شكرپذير، سپاس پذير شكور .41
 دانا عليم .44 با مقاومت و پايدار صبور .43
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 توانمند و با قدرت قادر .46 پوشاننده عيوب و گناهان غفار .45
  از استحقاقبسيار بخشنده بخشنده بيش كريم .48 مسلط و مستولي بر جميع موجودات قاهر .47
 دوستدار ودود .50 حسابگر و حسابرسنده محصي .49
  كه از هم ممتازندها پديدهآفريدگار  باري .52  از نيستي به هستيها پديدهفريدگار آ خالق .51
 دهنده دهنده، گسترش بسط باسط .54 برانگيزاننده باعث .53
 كننده  عفو،ذيرپ توبه تواب .56  تازهها پديدهنوآور،آفريدگار  بديع .55
 حسابرس حسيب .58 كامل جامع .57
 روزي دهنده رازق .60 كننده نگهبان، حفظ حافظ .59
  بسياركامل كننده،بسيار رشد دهنده رشيد .62 كننده دهنده، بلند رفعت رافع .61
 زيان زننده عقاب كننده بدكاران ضار .64 كننده پوشاننده، پنهان ستار .63

 عادل .65
ده هر چيز به صورت قراردهن

 جا همتناسب و موزون و ب
 بازگشاينده فتاح .66

 كننده كننده، جلوگيري منع مانع .68 با مالحت و ريز بين لطيف .67
 روا دارنده، برآورنده مجيب .70 كننده كننده، شروع آغاز مبدء .69
 هكنند كننده، ترك  رها،كننده خوار مذل .72 بخش  حيات،كننده زنده محي .71

 مصور .73
 ها صورتآرنده  بخش، پديد صورت
 هاي مختلف و شكل ها و نقش

 برتر، ارجمند، پرتوان، نيرومند معز .74

 تقسيم كننده با عدالت قاسط .76 نيازكننده بي مغني .75
 ميراننده مميت .78 حافظ نگهبان، مقيت .77
 ه انعام كنند،نعمت بخشنده منعم .80 سود دهنده، مفيد نافع .79

 واسع .81
دهنده، محيط  فراگير، گشايش

 بر همه چيز
 والي .82

= وال (كننده  دهنده و سرپرستي ياري
 ) دوست و نگهدار

 وكيل .83
نماينده، مرجع همه امور، 

 برنده كارها پيش
 خيلي بخشنده و كريم وهاب .84

 قيوم .86 راهنما، راهبر، پيدا كننده هادي .85
ه ذات خود، زوال، پاينده ب پايدار، بي

 ها نگهدار همه هستي
 كننده كفايت كافي .88 استوار و محكم متقن .87
  شايسته،شده ستوده حميد .90 مهربان، نوازشگر حفي .89
 سازنده، ايجادكننده صانع .92 يار، دوست، سرپرست مولي .91
  ياور،مددكار نصير .94 صاحب، دارا مالك .93

 شفيع .95
به واسطه خير، فيض رسان 

 مخلوقات بدون واسطه
 درست گفتار، راستگو صادق .96

 پابنده، ابدي باقي .98 نيكوكار، امدادرسان خير .97
    بسيار نزديك قريب .99

 
گيــري هــر اثــر از يــك صــفت خــاص بررســي و   در ايــن جــدول ميــزان بهــره

ــواع   ــور آن صــفت در ان ــب ظه ــاييمرات ــا زيب ــايي آن را  ه ــابي شــده و ارزش نه  ارزي
  )نمودار زير( . و مشخص نمودبندي جمع توان ميور نسبي ط هب
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  شناسي اسالمي مبتني بر صفات حسن و عوالم وجود نمادي جامع از زيبايي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
مراتب طولي و عمقي ها يا  نمايه انواع مراتب وجود و متناظر انواع مراتب ظهور زيبايي:  دواير نمودار

 .حسن و زيبايي است
نمايه انواع صفات وجود و متناظر انواع صفات حسن يا مراتب عرضي حسن و :  هاي نمودار شعاع

 .زيبايي است
 :  توضيحات

) الوجود مرز واجب(به مركز دايره ) عالم جمادات( از نظر مراتب زيبايي، هرچه از پيرامون دايره .1
  .ري برخوردار استشويم، زيبايي از عمق و قوت و هستي باالتر و ماندگارت تر مي نزديك

سطح بيشتري از دايره  ( از نظر صفات حسن و زيبايي، يك پديده هر چه مظهر صفات بيشتري باشد، .2
  .تر و همه جانبه تري برخوردار است از حسن و زيبايي وسيع)  را اشغال نمايد

ك صفت  كمترين زيبايي يك پديده وقتي است كه زيبايي او متعلق به عالم جمادات و فقط در ي.3
  .خالصه شود)  ... جميل، مصور يا مثالً (

ترين زيبايي يك پديده وقتي است كه تمامي سطح دايره ممكنات را اشغال نمايد؛ يعني هم   كامل.4
  ...  مفيد باشد، هم قوي باشد، هم بجا و متناسب باشد و هم باعث و سالم و لطيف و قدوس و

 كارايي

 ايستايي

 زيبايي

متناسب
 بودن

زنده و پويا
 بودن

با شكوه
برانگيزاننده  بودن

 بودن
با مالحت و 
 ظريف بودن

عيب و بي
 نقص بودن

خالقيت و 
 نوآوري داشتن

اصيل و 
 باارزش بودن

ظهور و 
بروز كامل 

 داشتن

     ملكوت و برتر   عالم 

 عالم   معقول

 عالم   حيواني

 عالم   گياهي

 عالم   جمادي

تنوع داشتن 
 عناصر

پر نقش و 
 رنگ بودن

بخش آرامش
كننده  و ايمن

 بودن

و ادامه اين صفات ...
عنوان  تا صد صفت به

 نهايت عدد كامل و بي

 هو
صفات 

 ذاتي 
 حق تعالي
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  معماري از بعد از انواع و صفات حسننمودار جامع در جهت ارزيابي آثار هنري و 
  

  

 جليل قدوس عدل باعث بديع جميل قوي نافع
  
  
 

ـفات             صــــــ

ــسن             حـــــ

   و زيبايي                  

  
 نوع زيبايي

 مفيد
با 

 استحكام
 مناسب برانگيزاننده نو زيبا

عيب  بي
 و نقص

با 
 عظمت

 

      %70 %55 %40 %60 هاي مادي زيبايي
 

 

ـايي ـالي و   زيبـ ـاي خيـ هـ
 معقول

30% 50%        
 

 

         %80 ملكوتيهاي  زيبايي

          

  
  
  
   مفهوم زشتي-2-6-4

ايـن زشـتي نيـز در عـالم انـساني           . به بـاور مـا زشـتي از جـنس نيـستي و نبـود اسـت                
ــدا  ــور پي ــروز و ظه ــيب ــد م ــ. كن ــ هب ــوم زشــتي را ورط ــيكلي مفه ــوان م ــه مت ــوم  ب فه

تـر وجـود نـسبت       پـس مراتـب پـايين     . تعريـف كـرد   » مرتبه پست هـستي   «و  » سطحي«
  .ها نازيباتر هستند به مراتب باالتر و در مقايسه با آن

گــاهي مفهــوم زشــتي ناشــي از محــدوديت در تجلــي برخــي از صــفات حــسن 
بــراي نمونــه يــك اثــر هنــري ممكــن اســت بــديع باشــد؛ ولــي در مقايــسه بــا . اســت

گـاه زشـتي ناشـي از ناهمـاهنگي بـين وجـود             .مفيد و باعث و عـالي نباشـد        ،ديگر آثار 
يـا ناهمـاهنگي ميـان اسـتعدادهاي ذاتـي و بـالقوه انـسان بـا وجـود                    و ماهيت انـسان،   

تــرين مرتبــه وجــود تعــين  انــساني كــه ذاتــاً بــراي عــالي. بالفعــل و موجــود او اســت
 و  شـود   مـي  راضـي     و كنـد   مـي ي سـطحي و غريـزي قناعـت         هـا   زيبـايي يافته، وقتي به    

ــودي و ادراك   ــيرورت وج ــايياز ص ــا زيب ــاهر    ه ــتي ظ ــد، زش ــي مان ــاز م ــر ب ي برت

+∞  
  وجود عوالم مجموع تا

       +∞  
 الحسني مجموع اسماء تا     
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100       مباني نظري معماري

ــي ــود م ــست   . ش ــب و ناشاي ــا و نامناس ــي نابج ــتي يعن ــه، زش ــن مقول ــابراين . در اي بن
  : مفهوم زشتي يعني

ماننـد تـاريكي در برابـر       . از بعد هـستي شناسـي، بـه مفهـوم نيـستي و نبـود وجـود                . 1
  .نور

تـر نـسبت بـه وجـود برتـر، يـا             ه دو موجـود، بـه مفهـوم وجـود نـازل           از بعد مقايس  . 2
  زيبايي كمتر

 از برخـي صـفات      هـا   پديـده بـه مفهـوم عـدم برخـورداري          شناسـي،  در مقوله حسن  . 3
 حسن به معناي ناقص و ناكافي

ــت از  . 4 ــوم غفل ــه مفه ــساني، ب ــه ان ــاييدر مقول ــا زيب ــه  ه ــر و راضــي شــدن ب ي برت
 ) نابجا و نامناسب و ناشايست(عني ي ظاهري و غريزي يها زيبايي

  
 كننده ي گمراهها زيباييگر و  ي هدايتها زيبايي -2-6-5

ي هـا   گـرايش ي دينـي اسـت و بـسياري از          هـا   گـرايش اين مسئله از موضـوعات ويـژه        
 در عـين حـال مكاتـب فلـسفي          . دارنـد  تأكيـد شرقي و غربي از جملـه افالتـون بـر آن            
حاضـر بـه پـذيرش تـأثير شـيطان در بـسياري             و هنري امروز، همچون انـسان امـروز،         

بايـد توجـه داشـت جـذابيت زيبـايي سـبب تمايـل              . هـايش نيـستند    از اميال و خواسته   
كـه گـاه زيبـايي       حـالي  ، در شـود   مـي و پذيرش و حركـت ذاتـي بـه سـوي شـيئي زيبـا                

 و گــاه باطــل را جــذاب و دوســت نمايــد مــي را از ديــد مــا پنهــان هــا زشــتيظــاهري 
بـه همـين جهـت همـه انديـشمندان مـسلمان نـسبت بـه بـسياري از                   . كنـد   ميداشتني  

  .نگرند ميمظاهر زيبايي با نگاهي پرهيزگارانه 
ــه نظــر    ــزيين و زيبانمــايي شــيطان ب ــه ت ــسبت ب ــرآن ن ــه هــشدار ق ــا توجــه ب ب

 بايـد زيبـايي و بـه تبـع آن هنـر را بـه دو دسـته رحمـاني و شـيطاني تقـسيم                          رسـد   مي
معيـار  . گـر بـه سـوي باطـل اسـت          قـت وگـاه گمـراه     گـر حقي   گاه زيبايي هـدايت   . كرد

زيبــايي باطــل هــر جــذابيتي اســت كــه انــسان را از مــسير كمــال خــود بــاز داشــته و  
هـاي طبيعـي يـا تـاريخي هـم اگـر چـه ارزشـمند                  بسياري از زيبايي  . سرگرم خود كند  

ــدايت ــان  و ه ــي همچن ــستند ول ــر ه ــام    گ ــان همچــون حــضرت ام ــه برخــي حكيم ك
كـه روح ضـعيف       چـرا . وانند مـانعي از سـير كمـالي انـسان باشـند           ت  اند مي   توضيح داده 
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دهـد و بـه فخـر و مباهـات نـسبت              انساني به سرعت زيبـايي را بـه خـود نـسبت مـي             
ــي  ــاريخ م ــا ت ــايي طبيعــت ي ــه زيب ــردازد ب ــاز  . پ ــساني ب ــن او را از درك كمــال ان و اي

مقـدر خـود     و لذايـذ غريـزي شـده و از كمـال             هـا   زيبـايي  و يا انـسان مقهـور        دارد  مي
  .شود ميغافل و از خود بيگانه 

  
  ) ع( انساني برپايه گفتار حضرت علي   مراتب زيبايي-2-6-6

وجـود  ) ع(اسـاس حـديثي از حـضرت اميـر      بـر  شناسـي   انـسان كه در مباحـث      همچنان
نفساني انسان در چهـار سـاحت گيـاهي، حيـواني، عقالنـي و روحـاني تعريـف شـد؛                    

هـاي ويـژه آن وجـود دارد و ايـن             ابيت و زيبـايي   براي هر يك از اين نفـوس نيـز جـذ          
 هـا   انـسان آنچـه در ميـان همـه        .  انـسان اسـت    سته به فعال بـودن آن نفـس در وجـود          ب

امـروزه ثابـت شـده كـه        . فراگير هـست اليـه گيـاهي و حيـواني وجـود انـسان اسـت               
گياهـان هــم نـسبت بــه برخـي از اصــوات زيبـا حــساسند و آهنـگ زندگيــشان تغييــر      

 تنظـيم شـرايط محيطـي اسـت         هـا   آنحداقل زيبـايي قابـل تعريـف بـراي          ولي  . كند  مي
در مـورد حيوانـات وضـعيت متفـاوت         . كه براي حيوان و انـسان هـم ضـروري اسـت           

هــا  ايــن.  وجــود دارد كــه دلپــسند اســتهــا آناســت و برخــي لذائــذ غريــزي بــراي 
  هـم  هـا   انـسان گانـه و اميـال غريـزي حيـوان اسـت و               مربوط بـه حـواس پـنج       معموالً

  .ها و ادراك زيبايي را به شكلي فعال دارند همين اليه از لذت
شناسـي عقالنـي،و بـاالتر از          فعـال نيـست زيبـايي      هـا   انـسان ولي آنچه در همـه      

آن روحاني است كه بـراي فعـال شـدن چنـين لذائـذي انـسان بايـد تكامـل وجـودي                      
ـ     . پيـدا كنـد   ز از ايــن در واقــع حقيقـت انــسان و نقطـه تمـايز او بــا سـاير حيوانــات ني
اسـت و نتيجـه فعاليـت ايـن         ) ... تفكـر و تـذكر و     ( كـه قـواي آن       شـود   مـي نفس آغاز   

يعنـي داوري بـين نيـك و بـد و زشـت و زيبـا                » حكمـت و نزاهـت    «قوا انـسان را بـه       
نفـس روحـاني نيـز بـا قـواي پـنج            . و گرايش بـه سـوي نيكـي و زيبـايي مـي رسـاند              

پــس انــسان عمــالً از  ؛نمايــد مــيگانــه خــود انــسان را بــه رضــايت و كرامــت نايــل  
ــق      ــات مطل ــايي و حي ــود و ادراك زيب ــي خ ــتعدادهاي ذات ــل اس ــق كام ــود (تحق معب

چنـين موجـودي ذاتـاً فيـاض      . شـود   مـي سرشـار از لـذت و بهجـت و رضـايت            ) خود
هنرمنــد در ايــن مقــام، خودآگــاه و . گــردد مــياســت و سرچــشمه فــيض و كرامــت 
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مخـاطبين  كـت هنـري بـراي خـود و          ناخودآگاه منبع سرشـار خالقيـت و رحمـت و بر          
  : توان در نمودار زير مشاهده كرد اي از بحث باال را مي خالصه. گردد مي

  

 )) ع(بر پايه گفتار حضرت علي(نمودار انواع ادراك زيبايي و لذت از بعد نفوس چهارگانه انسان 

  و احساس زيبايي  
  لذت 

 نفوس انسان انواع

  ادراك زيبايي و لذت ناشي از آن
 ) سالمتي و اعتدال مربوطه(

  ناشي از آن ادراك زشتي و اندوه
 ) بيماري و ظلم مربوطه(

 نفس گياهي. 1
ادراك حيات گياهي ( لذت حيات و رشد

 ) و زيستي
عدم ادراك ( اندوه خشكي و ركود

 ) حيات و رشد
  

 نفس حيواني. 2
ك ادرا( وسيله حواس ههاي غريزي ب لذت
 ) گانه پنجهاي غريزي از طريق حواس  لذت

عدم ( محروميت حواس از مطلوبات غريزي
 ) گانه ادراك مطلوبات غريزي حواس پنج

 نفس عقالني. 33

ها و  لذت ناشي از ادراك حسن
لذت ناشي از ادراك ( ي معقولها زيبايي
 و ها زشتي و ها زيباييها  ها و بدي خوبي

حكمت و () گرايش به نيكي و زيبايي
 ) نزاهت

 ، خير و شر،اطلعدم ادراك حق و ب
عدم توانايي در  ،زيبايي و زشتي

تشخيص حق و باطل و زيبايي، خير و 
شر، زشتي و در نتيجه عدم گرايش به 

 حقيقت و خير و زيبايي

 نفس روحاني. 44

واسطه و حضوري از ادراك  لذت بي
ي مراتب واالتر وجود و ها زيبايي

انكشاف و انبساط و صيرورت وجودي 
ت از تحقق رضاي(و جوهري خود 

استعدادهاي فطري خود و كريم شدن به 
تحقق  (،)مفهوم فيضان وجود برتر آمده

خليفه اللهي انسان و ادراك زيبايي 
 ) مطلق

غفلت از استعدادهاي بالقوه و روحي 
معطل و راكد ماندن استعدادهاي ( خود

انسان و ) خليفه اللهي(عظيم و روحاني 
مهجور ماندن و دوري از حقيقت و 

 ) يي مطلقزيبا

  

ــر      ــكاالت ديگ ــالمي اش ــدگاه اس ــايي از دي ــوم زيب ــف مفه ــه تعري ــه اينك نتيج
 را هـا  انـسان چـرا كـه ديـدگاه اسـالمي وجـود را داراي مراتـب، و              .  را نـدارد   ها  ديدگاه

 را شـامل تمـام عناصـر و شـيوه هـاي             هـا   آنفطرتاً يك نـوع دانـسته و قـواي ادراكـي            
ــاي فطــري و حــضوري ا  ــت ه ــي معرف ــي يعن ــاي  ادراك ــه بعــالوة مجمــوع ابزاره ولي

بنـابراين مـدعاي جـامع و مـانع بـودن           . دانـد   مـي ) حواس،خيـال، عقـل و دل     (شناخت  
 اسـالمي نـسبت بـه ديگـر مكاتـب و            شناسـي   انـسان و حقيقي و واقعي بـودن مباحـث         

  .رويكردها، با توجه به مطالب مطرح شده، قطعي و قابل اثبات خواهد بود
  
  زيبايي در تحقق آثار هنريشناسي و   جايگاه حسن-2-6-7

ــت   ــصل دوم گذشــت ســير معرف ــه آنچــه در ف ــا توجــه ب ــه   ب ــد ب ــاي نظــري هنرمن ه
ــستي  ــولي از ه ــي و  صــورت ط ــسانشناس ــي ان ــت (شناس ــنفس معرف ــه ) ال ــرانجام ب س
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ــايي  فلــسفه حــسن ــد از  . رســد مــيشناســي و زيب از ســوي ديگــر ســير عملــي هنرمن
جام بــه فلــسفه هنــر و جايگــاه اســتعدادهاي ذاتــي و تجربــه عملــي او شــروع و ســران

  . گردد ميهنرمند منتهي 
ــستي   ــه ه ــي رابط ــين عرض ــك تبي ــتعدادهاي او و   در ي ــا اس ــد ب ــي هنرمن شناس

 او  شناسـي   زيبـايي  هنرمنـد بـا تجربيـات خـود سـازي او و رابطـه                شناسـي   انسانرابطه  
بـه گفتـه   . ي حقيقـي بـا اعتبـاري اسـت    هـا  گـزاره با فلسفه هنـر و هنرمنـدي او رابطـه        

 انــسان را كــه حقــايقي وجــودي و شناســي زيبــاييي حــسن و هــا گــرايشرمــا تــا ديگ
يم از هنـر و هنرمنـد سـخني بـه           تـوان   مـي واقعي است تعريـف نكـرده باشـيم، هرگـز ن          

نمـودار  .باشـند   مـي زيـرا زيبـايي و حـسن سرچـشمه و منـشأ آثـار هنـري                 . ميان آوريم 
  : دهد مي اين رابطه را نشان 63شماره 

  
شناسي هنر و آثار  ب فكري و اعتقادي هنرمند با مباحث زيبايينمودار رابطه مكات

  هنري او
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  

ــراي   ــصل گذشــته ب ــه در ف ــام اصــولي ك ــزارهتم ــا گ ي نظــري مطــرح شــده ه
 و بـراي    ،)بـودن .. .حقيقي، كلي، مفهومي، قطعـي و غيـر وابـسته بـه زمـان و مكـان و                 (

 بــه مجمــوع شــرايط اعتبــاري، جزئــي، تجربــي، نــسبي و وابــسته(ي عملــي هــا گــزاره
بـراي مفهـوم زيبـايي و فلـسفه هنـر و هنرمنـدي نيـز صـادق                  ) بودن.. .زمان و مكان و   

صــورت   بــهتــوان مــيروابــط ميــان عوامــل را . بــوده و بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد
  : طولي و علت و معلولي با نمودار زير نشان داد

  

 
 شناسي هستي

  

 شناسي انسان

  

شناسي  حسن
 و زيبايي

تبيين استعدادهاي
 هنرمند

سازينحوه خود

 هنرمند

فلسفه هنر و 

 هنرمندي

انواع مكاتب 

 فكري و اعتقادي
 

 هنرمند 
آثار 
 هنري
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  آثار هنري اونمودار رابطه طولي بين مكتب فكري و اعنتقادي هنرمند با 

  
  
  
  
   زيبايي در معماري-2-7

اي كــه در فرهنــگ غربــي از زمــان ويتروويــوس مبنــاي كــار  گانــه وجــوه ســهاز ميــان 
شـود؛ يعنـي پايـداري، كـاركرد و زيبـايي، بـيش از همـه در بـارة                     شمرده مـي  معماري  

ي گونـاگوني از سـوي انديـشمندان مطـرح          هـا   ديـدگاه زيبايي بحـث و جـدل شـده و          
ــت ــده اس ــستي  س. ش ــد در ه ــاگوني را باي ــن گون ــشمة اي ــي رچ ــ شناس ــا و ب ــژه  هه وي

  .هاي گوناگون پيدا كرد شناسي انسان
و تــا آن ) مدرنيــسم(در عرصــة هنــر و معمــاري تــا پــيش از روزگــار نــوگرايي 

هنـر و زيبـايي هنـوز مـورد توجـه بـود چنـدان                هاي كالسـيك دربـارة      زمان كه انديشه  
هنــر و زيبــايي تعــاريف مــشخص و . ن نبــودهــا بــه ميــا خبــري از رويــارويي انديــشه

چــون و چرايــي داشــت كــه بيــشتر هنرمنــدان و معمــاران پيــرو آن   ي بــيهــا ويژگــي
هــاي بنيــادي در فرهنــگ غــرب  ولــي پــس از آن بــا پديــدار شــدن دگرگــوني. بودنــد

هـاي    بويژه در سدة چهـاردهم مـيالدي هنرمنـدان بـر پايـة رويكردهـاي تـازه، ديـدگاه                  
هــا نخــست تعــاريف كالســيك را بــه ميــان  آن. بــايي مطــرح كردنــداي دربــارة زي تــازه

اي پديـد     هـاي تـازه      و شـيوه   هـا   سـبك هـا افزودنـد و       كشيدند و در گذر زمـان بـر آن        
ســاز نبــود يــا اگــر بــود بــه چــشم  هــا چنــدان بحــران پيامــد ايــن دگرگــوني. آوردنــد

، تعريـف   تا اينكه در سدة بيـستم بـا ظهـور هنـر مـدرن بـه معنـاي ويـژة آن                    . آمد  نمي
ــفته  ــاگوني آش ــان گون ــايي چن ــت   زيب ــابقه نداش ــته س ــه در گذش ــد ك ــود دي . اي بخ

ــر    ــدت نظ ــري از آن وح ــر اث ــه ديگ ــان ك ــد و    آنچن ــان نمان ــيك در مي ــاي كالس ه
ي مختلـف بـا طـول عمـر كوتاهـشان هـر كـدام تـالش كردنـد تعريفـي از                      هـا   سبك

  .زيبايي ارائه دهند
  

انواع مكاتب 
فكري و 
 اعتقادي

هستي

 شناسي 

انسان

 شناسي

زيبايي

 ناسيش

فلسفه 
هنر و 
 هنرمندي

  

 آثار هنري
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   زيباشناسي از مفهوم به مصداق-2-7-1
  زيبايي ) كالسيك(ي كهنها ديدگاه -2-7-1-1

ــرب   ــشه در غ ــان اندي ــهدر جه ــرداز نظري ــشينه پ ــاري پي ــايي در معم ــاره زيب اي  ي درب
از آغـاز دو نـوع زيبـايي وجـود داشـته اسـت و ايـن دوگـانگي تـا امـروز                       «. كهن دارد 

از سـويي زيبـايي     : افالتـون معتقـد بـه دو نـوع زيبـايي بـود            . همچنان حفظ شده است   
ــت و م ــره   طبيع ــط و داي ــه، خ ــايي هندس ــر زيب ــويي ديگ ــده و از س ــودات زن او . وج

معتقد بود كـه زيبـايي طبيعـت نـسبي اسـت؛ در حـالي كـه زيبـايي هندسـي يـا آنچـه             
ــق اســت   ــشر ســاخته شــده اســت مطل ــي  . بدســت ب ــايي حــسي عين ــه زيب ارســطو ب

 كنـد   مـي خالقيـت شخـصي اهميـت پيـدا         ) مكتـب هلنيـسم   (در يونان باسـتان     . بخشيد
 ،، سـاخته شـده بـر بنيـان همـاهنگي          شـود   مـي ي رياضـي    ها  زيبايي وسيله بيان    و معمار 

هــاي كهــن انديــشة زيبــايي در معمــاري از  نمونــه) 99..1375.گروتــر(.تقــارن و نظــم
اي كـه او      سـه گانـه    مفـاهيم . بجـا مانـده اسـت     )  سال پـيش از مـيالد      30(ويتروويوس  

 ،1اســتواري: زدانــست عبــارت بودنــد ا    را عوامــل اساســي معمــاري مــي   هــا آن
ــودمندي ــايي2س ــه او.3، زيب ــه گفت ــاختمان «:  ب ــي   در س ــه ويژگ ــه س ــستي ب ــازي باي س

زيبـايي وقتـي قابـل حـصول اسـت          ...   استواري، سـودمندي، و زيبـايي توجـه داشـت         
كه ساختمان، نمايي مطبـوع و خوشـايند داشـته باشـد و تقـارن اجـزاء آن بـه درسـتي                      

تقــارن چيــزي اســت كــه مــا امــروز  منظــور ويتروويــوس از » «.حــساب شــده باشــد
  : دانست او شش عامل را در پديد آمدن زيبايي كارساز مي. گوييم تناسب مي

  .هاي اجزاي ساختمان با يكديگر و با كل ساختمان  نسبت اندازه.1
  . در كل ساختمانها آن ارتباط بين اجزاي ساختمان و نظم .2
  . ظرافت ظاهري هر كدام از اجزاء و كل ساختمان.3
كــه  طـوري  تــك اجـزاء و كــل سـاختمان بــه    بــين تـك ]مدولـه [ منــد  تناسـب پيمـون  .4

  .دترين واحد را در همه جاي ساختمان دي بتوان كوچك
  .متناسب با نوع استفادة بنا باشد تجهيز ساختمان به ترتيبي كه .5
  ) 100.همان. ( تناسب هزينه با عملكرد و مصالح به كار رفته در آن.6

                                                                                                                   
1. firmitas 
2. utilitas 
3. venustas  
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هـا   از هـر كـدام از آن      .ه بـه مفـاهيم بنيـادي معمـاري بـدل شـده انـد              اين عوامل امـروز   
  :  مفاهيم زير را برداشت كردتوان مي
  »هندسه و تناسبات «:  از عامل نخست.1
  .»چگونگي ساماندهي فضايي «:  از عامل دوم.2
  »جزئيات ساختمان «:  از عامل سوم.3
  ») مدوالسيون(بندي پيمون «:  از عامل چهارم.4
  »كاركرد«: امل پنجم از ع.5
  »اقتصادي بودن طرح «:  از عامل ششم.6

گونـه هـر آنچـه كـه بـراي سـاختمان،نيك و خـوب شـمرده مـي شـده در                       بدين
آنچـه پـس از ايـن در غـرب          .از ديـد ويتروويـوس نهفتـه شـده اسـت          » زيبـايي  «مفهوم

  ســه مفهــوم اصــلي ويتروويــوس در گــذرروي داد تفــسيرهاي گونــاگوني بــود كــه از
ــان پ ــيزم ــدار م ــوس از  . شــد دي ــدگاه ويترووي ــاره دي ــيالدي دوب ــانزدهم م در ســده پ

 بــزرگ يعنــي آلبرتــي و ســپس پــاالديو از نــو زنــده پــرداز نظريــهســوي دو معمــار و 
. زيبـايي در همخـواني قانونمنـد بـين اجـزاء اسـت             «: آلبرتي در باره زيبـايي گفـت      .شد

ـ                طوري يم يـا چيـزي را در آن تغييـر          كه نتوانيم چيزي بـه آن بيـافزاييم يـا از آن كـم كن
زيبــايي عبــارت از نــوعي   . دهــيم، بــدون اينكــه از خــوش آينــدي آن بكــاهيم     

هماهنگي و همخواني بين اجـزاء اسـت كـه بـه وحـدتي منجـر شـود؛ براسـاس عـدد                      
ــاص  ــي خ ــسبت و نظم ــان. و ن ــق     چن ــانون مطل ــاالترين ق ــي ب ــسيتيناس، يعن ــه كن ك

  ) همان (« .خواهد طبيعت،آن را مي
او در مــورد زيبــايي بــر .برتــي، پــاالديو ديــدگاه آلبرتــي را دنبــال كــردپــس از آل

ي قـشنگي اسـت كـه در همـاهنگي          هـا   فـرم سرچـشمه زيبـايي وجـود        «: اين باور بـود   
همـاهنگي موجـود بـين اجـزاء از طرفـي، و اجـزاء بـا كـل از                   . با فرم كلي قرار دارنـد     

 بــه نظــر گــردد كــه ســاختمان چــون پيكــري واحــد و كامــل طــرف ديگــر باعــث مــي
بـراي پـاالديو زيبـايي مفهـوم ذهنـي نداشـت، بلكـه               «: بـه گفتـه گروتـر     ) همـان ( ».آيد

  ) همان (« .تنها عينيتي بود كه در ارتباط با معماري قابل تجربه بود
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ي آن شـايان توجـه اسـت ايـن     هـا  ويژگـي  از زيبـايي و  هـا   تعريـف آنچه در اين    
 و يـا صـفتي بيرونـي        شـود   مـي است كه زيبـايي امـري برونـي يـا بـرون ذات شـمرده                

ــده ــراي پدي ــن  ب ــه داراي اي ــيهــا ويژگــياي اســت ك ــدن . باشــد  م ــد آم ــس در پدي پ
ــايي      ــد و زيب ــأثيري ندارن ــايي ت ــدة زيب ــخص درك كنن ــا ش ــي ي ــة درون ــايي، جنب زيب

  .شمرده شده است) ابژكتيو( « عيني «اي  پديده
   
  ي امروزيها ديدگاه -2-7-1-2

  پيتركالينز) الف
ـ   گونـه  كـه چ   دهد  ميح  پيتركالينز توضي   در روزگـار مدرنيـسم دگرگـون        هـا   ديـدگاه ن  اي
اي يكـي از آن مفـاهيم        در هـر دوره   . هـا تفـسيرهاي تـازه اي پديـد آمـد           شدند و از آن   

او . گانه بيشتر جلوه كـرد و اصـالت يافـت و مفـاهيم ديگـر در سـايه قـرار گرفتنـد                      سه
تـشكيل دهنـدة يـك      واضح است كـه هـيچ يـك از ايـن عوامـل سـه گانـه                   «: گويد  مي

زيـرا وجـود يـك      . تـوان كـامالً مـردود دانـست         معماري خوب را در هيچ زمـاني نمـي        
طــرح فــراخ و دلبــاز، يــك ســاختار محكــم و يــك ظــاهر دلچــسب را بــا هــيچ چيــز 

صوص معمـاري مـدرن     بنـابراين، در خـ    . تـوان تعـويض و يـا جابجـا نمـود            ديگر نمي 
ا و تـصوراتي كـه بـر ايـن اصـول            هـ   بـر مبنـاي واژه      معمـاري مـدرن    توان گفت كه    مي

ــه         ــن س ــي از اي ــد روي يك ــسط و تأكي ــا ب ــا ب ــت و ي ــده اس ــافه ش ــه اض ــه گان س
خصوصيت و يا تغيير در تعريـف و معنـي هـر يـك از ايـن سـه اصـل پديـدار گـشته                         

در واقــع شــايد بتــوان گفــت كــه معمــاري مــدرن بــا تغييــري كــه در تعريــف . اســت
تمــامي آنچــه كــه بــه تثليــث .  شــده اســتايجــاد نمــوده، متولــد » زيبــايي معمارانــه «

فـضا يـك كيفيـت معمارانـة مثبـت اسـت و              «ويتروويوسي اضافه شده ايـن اسـت كـه          
 نيـز   »فـضا  « ايـن    »سـاختار  « مـضافاً بـر اينكـه        « .باشـد   اين جان كالم معماري مدرن مـي      

انقالبـي بخـصوص آنچـه كـه در          هـاي   سـاير ايـده   . از اهميت وااليي برخـوردار اسـت      
هـايي بودنـد     گـر شـدند، آن      رن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم بيـشتر جلـوه             نيمة دوم ق  

جــايي كــه (. شــدند  را شــامل مــي»توانمنــدي ســاختاري «كــه تأكيــدهايي خــاص بــر 
ــشترين  ــا ارزشبي ــي  ه ــل م ــاختارها قائ ــالص س ــايش خ ــراي نم ــعي   را ب ــدند و س ش
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ــي ــايي   م ــه و زيب ــتياق هنرمندان ــامي ذوق و اش ــد تم ــب  ش ــانه در قال ــاخ «شناس «  تارس
ــي تــصور ) .نمايانــده شــود  بــه وقــوع « ســودمندي «و يــا تأكيــد بــيش از حــد در تجلّ

عامـل معمارانـه فـرض       ينتـر   مهـم عنـوان     بـه  هـا   سـاختمان جـايي كـه پـالن       (پيوست  
ــان  ــر مهــم يــك برنامــه « عملكــردي «شــده و بي ــار طراحــي معمــاري خــوب ت ين معي

ــرض شــده اســت ــي) .ف ــي انقالب ــالش ول ــرين ت ــا در جهــت ب ت ــن ه ــي اي ــان و تجل ي
ــوم     ــدي از واژه و مفه ــان جدي ــتاوردها، در ترجم ــايي «دس ــورت  « زيب ــه ص  معماران

تـرين    هـا در زمـان مـورد بحـث مـا، از رايـج               پذيرفت و با توجه به اينكـه ايـن نظريـه          
هـايي مهـم از ايـن كتـاب را بـه خـود اختـصاص                  شـوند، فـصل     ها محسوب مـي     نظريه

  ) 13، 1374كالينز،  (».خواهند داد
  

  ديويد اسميت كاپون) ب
از زاويـة ديگـري     » تئـوري معمـاري   «ديويد اسميت كـاپون در پـژوهش خـود بـا نـام              

قــراردادي  او در پــس اصــول ظــاهراً  . بــه نظريــة ويتروويــوس نگريــسته اســت    
بـراي درك مفهـوم كلـي       «: گويـد   بينـد و مـي      ويتروويوس، اصول طبيعـي را پنهـان مـي        

ــوِّم مفهــوم خــوب همــابايــد دانــست كــه مقــوالت م» معمــاري خــوب« ن مقــوالت قَ
ــد مقــوم مفهــوم معمــاري ــة ارســطو در رســالة ) 50، 1379ســمرقند، (» .ان ــه گفت وي ب

اگـر بخـواهيم بـدانيم انـسان خـوب چيـست،            «: كند كه نوشـته اسـت       اخالق اشاره مي  
ــده اســت    ــشكيل ش ــه ت ــسان از چ ــيم ان ــد ببين ــخن د. نخــست باي ــين س ــورد هم ر م

همچـون ويتروويـوس بـا      «: گويـد   و در دنبالـه مـي     ا» .معماري خوب نيز صـادق اسـت      
گيـري از     هـاي سـاختمان و بهـره        هـاي انـسان بـا خـوبي         تناظر بر قراركردن بين خـوبي     

اي معمـاري امـروز،       فلسفة اخالق نـزد فيلـسوفان يونـان باسـتان و نيـز اخـالق حرفـه                
هـا   شـود و آن     ي معمارانـه تناسـب برقـرار مـي        هـا   ارزشهـاي اخالقـي و        بين خـصلت  

 ماننـد جـدول تنـاظر ميـان مقـوالت منطقـي و مقـوالت معمـاري در شـش مقولـة                       نيز
  )همان(» .شود بندي مي وليه و ثانويه جدولا
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  هاي فروكاهنده در مكاتب معماري معاصر غرب از ديدگاه كاپون جدول نگرش
 اراده زمينه ) ساخت(جهت  معني عملكرد شكل

Formalism  
 گرايي شكل

Functionalism  
 راييگ كاركرد

Historicism  
 گرايي تاريخ

Constructivism  
 گرايي ساخت

Contextualism  
 گرايي زمينه

Modernism  
 نوگرايي

Minimalism  
 گرايي كمينه

Utilitarianism  
 گرايي سود

Academicism  
 آكادميك هاي گرايش

Arts and Crafts  
 دستي جنبش صنايع

Regionalism  
 گرايي منطقه

Futurism  
 گرايي آينده

Mannerism  
 گرايي شيوه

Brutalism  
 زبرگرايي

Post Modernism  
 نوگرايي فرا

Organic  
 هاي ارگانيك گرايش

Neovernacularism  
 گرايي نوبومي

Utopianism  
 گرايي آرمانشهر

Structuralism  
 گرايي ساختار

Rationalism  
 گرايي عقل

Symbolism  
 گرايي نماد

Neo Gothic  
 گوتيك نو

Picturesque  
 گرا رتصوي

Radicalism  
 راديكاليسم

 گرايي زبده
System Theory  

 اي نظرية سامانه
Surrealism  
 سورئاليسم

Metabolism  
  متابليسم

Avant- guard  
 پيشرو

   
HighTech  
   فناوري برتر

  
) حــصري(ي امــروزي را در فروكــاهي  هــا ديــدگاهكــاپون مــشكل بيــشتر   

 ،در برابـر سـه مفهـوم اسـتواري    ) مـدرن (بـه بـاور او معمـاري نـوگرا       . دانـد   مفاهيم مي 
ــايي ــاركرد«، »ســاختار«ســه مفهــوم  ،ســودمندي و زيب ــه » ريخــت و شــكل«و » ك را ب

و » كـاركردگرايي « ،»سـاختارگرايي « كـاپون سـه گـرايش     .گونه فروكاسـته شـده گـذارد      
او . دانــد را در معمــاري نــوگرا دســتاورد ســه نگــرش فروكاهنــده مــي» گرايــي شــكل«

ــود را در ب ــاه خ ــشان داده و آن نگ ــاري معاصــر ن ــب معم ــشتر مكات ــا را در شــش  ي ه
  .چيند مي) جدول باال(دسته 

  
  يوهاني پاالسما) پ

از ســخن او بــر . كنــد مــييوهــاني پاالســما از روزگــار كنــوني معمــاري خــرده گيــري 
شناسـي خـود      روزگـاري كـه يـك زيبـايي        آيد كه انتقاد او از دوره نـوگرايي اسـت؛           مي

ــد  ــد آم ــاد پدي ــه . بني ــه اوب ــانه و    «: گفت ــه زيباشناس ــاريخي، تجرب ــسا ت ــه پ در تجرب
ــي   ــت م ــشين حقيق ــخنورانه جان ــود س ــي  . ش ــت م ــه از دس ــت ك ــاس حقيق رود،  اس

شناســي و  گيــرد و همــه چيــز، چــه فــن  شناســي زمــام كــار را در دســت مــي  زيبــايي
ــ    ــه ص ــگ، ب ــي جن ــت و حت ــه سياس ــصاد و چ ــايياقت ــض در   ورت زيب ــي مح شناس

ــد مـــي ــما، (» .آيـ ــتاورد ايـــن  ) 16 ،1373پاالسـ ــه او دسـ ــه گفتـ ــدگاهبـ ــا ديـ  در هـ
) همـان . (تـر شـدن معمـاري و شـهر امـروز انجاميـده اسـت                  ، بـه زشـت      شناسي  زيبايي

اي كـه از ديـد        شـش درونمايـه   . چاره كار از ديد پالسما يـك انقـالب فرهنگـي اسـت            
  : ها هستند ها مايه تباهي معماري امروزند اين او نبود آن
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ــ« : آهــستگي.1 ــو  معمــاري ب ــا سرچــشمه خــاموش دانــش از ن راي اينكــه خــود را ب
ــد اســت  ــه آهــستگي نيازمن ــد دهــد ب ــه  . پيون ــديم كــه ب ــه آن معمــاري نيازمن ــا ب م

  ) 18همان، (» .ودن، سرعت و پسند زمانه تن ندهدپاسخگويي لحظه ب
معمـاري بـه هنـر تـصوير چـاپي بـدل شـده كـه                «:  نگاه سـه بعـدي بـه معمـاري         .2

هــا را ضــبط كــرده اســت و همــه تنهــا بــا  اســي آنچــشم شــتاب آلــود دوربــين عك
دوده طراحـي معمـاري هـم در محـ        . پردازنـد   هـاي معمـاري مـي        بـه جلـوه    ها  عكس

  ) همان(» .پالن و نما باقي مانده است
ــزي. 3 ــي  « :احــساس انگي ــا ب ــاري م ــا حــساسيت شــاعران، معم ــسه ب شــك  در مقاي

سـازد بـه      يطيـف عـواطفي كـه معمـاري امـروز منتقـل مـ             . روح اسـت    سترون و بي  
هــاي  مانــد و خــالي از جنبــه دامنــه تنــگ تجربــه زيباشناســانه بــصري محــدود مــي

ي هــا ســبكامــا موضــوع معمــاري عــالي، . ســودائي و تراژيــك و شــورانگيز اســت
 شناســي نيــست بلكــه تجــسم بخــشيدن بــه تــصويرهاي زنــدگي واقعــي بــا  زيبــايي

  ) 20همان، (» .تمامي تضادها و تناقضات آن است
زمـان و مكـان تجـانس         اي از اطالعـات بـي       هنگـامي كـه تـوده     « :هويـت  اصالت و    .4

ــي    ــر م ــان ب ــا را از مي ــودي م ــه وج ــشمه تجرب ــت   دارد، از سرچ ــنتي هوي ــاي س ه
وظيفـه معمـاري ايـن اسـت كـه بـراي درك وجـود خـويش                 . افتـيم   خويش جدا مي  

  ) همان(» .ام درك خودمان، افقي فراهم سازددر جهان، و سرانج
چـون و چـراي عقيـده عامـه يـا نظـر كارفرمـا تنهـا بـه                     يرش بـي  پـذ «: سازي  آرمان .5

معمــاري وظيفــه دارد از ســطح . انجامــد زرق و بــرق و خودنمــايي احــساساتي مــي
. تمــايالتي كــه ســخت از مالحظــات تجــاري، اجتمــاعي ادواري متأثرنــد فراتــر رود

امروزه ما به معمـاري نيـاز داريـم كـه بـه دنبـال خـود شـيريني يـا الفزنـي، جلـب                         
  ) همان(» .ماري همدلي و فروتني نياز داريمما به مع. وجه يا ستايش نباشدت
ســكوت ذاتــي يــك تجربــه معمــاري توجــه مــا را بــه وجــود خودمــان «:  ســكوت.6

شــود كــه دارد بــه وجــود خــودش گــوش  انــسان متوجــه مــي. ســازد معطــوف مــي
ــشمند . دهــد مــي ــه، فكــور و اندي ــه يــك معمــاري زاهدان ــا ب ــهم ــم، ب ــاز داري  انه ني

  ) همان(» .معماري سكوت
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هـا      شگفت آنكـه در دنيـاي معمـاري امـروز بـه عكـس، غوغـايي از خودنمـايي                  
  .  فردي همه جا را آكنده است1گرايي و ابراز

  
  راجر اِسكروتِن) ب

شناســي نــوگرا فرزنــدان شورشــي و نــاخلفي پديــد آورد  بــه گفتــه اســكروتن زيبــايي
ــي آن ــه ويژگـ ــود   كـ ــانه بـ ــرج زيباشناسـ ــرج و مـ ــا هـ ــكروتن،  (.هـ ) 5، 1381اسـ

اگـر چـه بـه سـوداي احيـاي زيبـايي آمـد، امـا بـه گفتـه                    ) پست مدرنيسم (فرانوگرايي  
پــس از فرانــوگرايي مــسير دســتيابي . اســكروتن راه دســتيابي بــه آن را دشــوارتر كــرد

گرايـي كـه    زشـت . تـر شـد و بـه دشـمني صـريح بـا زيبـايي رسـيد              به زيبـايي سـخت    
ــروزه در  ــانام ــورد ي ســامان شــهــا جري ــدكن م ــاخلف  تأكي ــد ن ــين فرزن  اســت دوم

  ) 7همان، . (نوگرايي است
او . كنـد   حـل هـدايت مـي     تبيين او از مـشكالت بـه خـوبي مـا را بـه سـوي راه                  

مـسئله مـا ايـن اسـت كـه          «.دانـد   مـي » شناسـي   هاي زيبـايي    دستيابي به ثابت  «راه حل را    
ــا چــه آمــوزه  ــايي متوســط ب ــا توان ــد شايــستگي اي مــي يــك معمــار ب ــا  توان هــاي زيب

هــاي زيباشــناختي جــست كــه  تــوان در ثابــت شناســانه را كــسب كنــد؟ پاســخ را مــي
» . بـرآوردن بنـا باشـد قابـل درك اسـت           ها براي هر كس كـه دنبـال كـار          ي آن ها  ارزش

  ) 7همان، (
  

  برونو زِوي) پ
ــه مفــاهيم ســه  ــسبت ب ــو زوي ن ــه  برون هــر «. ويتروويــوس نگرشــي انتقــادي داردگان

ويتروويوســي كليــد مناســبي بــراي فهميــدن معمــاري فــراهم وجهــي  چنــد شــعار ســه
ان و مـورخين از آلبرتـي تـا بانيـستر فلچـر و              پـرداز   نظريـه نياورده، با اين حـال اغلـب        

از آنجــا كــه كــاربرد فــن و . انــد هــاتكور آن را بــه طــور تمــام عيــاري پذيرفتــه لــوييس
وانــد روش ت باشــند، ايــن موقعيــت التقــاطي نمــي بيــان هميــشه بــا هــم هماهنــگ نمــي
بـا ايـن حـال ايـن سـه بـه روشـي مكـانيكي و                 . منسجمي براي معمـاري فـراهم آورد      

                                                                                                                   
1 expression 
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انـد و سـه گونـه تـاريخ نويـسي نـاهمگون پديـد                 خشك بارها كنـار هـم قـرار گرفتـه         
ربـارة بناهـاي يـادبودي      تـوان قـضاوتي معقـول و متـين د           كـه نمـي    طـوري  هب. اند  آورده

ــه داد ــويي، (» .ارائ ــه ت ) 3، 1378خ ــس زوي ن ــاري   پ ــراي معم ــاهيم را ب ــا آن مف نه
بلكه به دليـل ناديـده گرفتـه شـدن وجـه درونـي زيبـايي و احـساسي                    ،داند  ميبسنده ن 

بـراي زوي بـيش     . هـا را مكـانيكي و خـشك مـي شـمرد            كه بايد در فـرد برانگيـزد، آن       
از همــه چيــز فــضا و همــاهنگي كيفيــت هــاي آن بــا حــاالت انــساني مهــم اســت و  

ــاه   ــا هم ــايي ب ــتي و زيب ــن  زش ــاقض در اي ــهنگي و تن ــي اي رابط ــاد م ــود ج زوي، . (ش
آن . معمــاري، مكانيــك نيــست كــه بــا ايجــاد روابــط ثــابتي زيبــا شــود «) 174، 1377
هـاي معمـاري كـه متـون حاضـر و آمـاده زيباشناسـي را بـراي آفريـدن و يـا در                نظريه

بـه هـر    . كننـد   دهنـد محكوميتـشان را بـا خـود حمـل مـي              جهت انتقاد كردن ارائـه مـي      
 دهـد، همـواره در      هت، ارزش فضايي كه خـود را بـه حـس حركـت مـا ارجـاع مـي                  ج

  ) 176همان، (» .زيبايي بنا اهميت نخست را دارد
ــد زوي ــا      ،از دي ــي و ب ــامالً بيرون ــردي ك ــا رويك ــايي ب ــيك زيب ــاهيم كالس مف

اي بـراي    هـاي معمـاري ويـژه       ارزش تواننـد   مـي ناديده گـرفتن وجـه درونـي زيبـايي ن         
ي فــضايي بيــشتر هــا جنبــههــا بــه  ننــد و مــا بايــد بــراي تبيــين آنسـاختمان تعريــف ك 

  .توجه كنيم
  

  يورگ گروتر ) ت
ــايي  ــاره زيب ــر درب ــه نوشــته گروت ــا نگــاهي ب ــي ب ــابيم كــه  شناســي در معمــاري درم ي
ــناخت    ــاني ادراك و ش ــژوهش او مب ــالوده پ ــت  ش ــي اس ــاب  .شناس ــه كت او در مقدم

ئــه كــرده اســت و ايــن نظريــه بــه ارا» نظريــة اطالعــات«اي را دربــاره  دهبحــث گــستر
شناســي  او در فــصل زيبــايي. شناســي و معمــاري اوســت عنــوان پايــه نظريــة زيبــايي

هـاي فلـسفي از افالتـون و ارسـطو             گـذرا مـروري بـر انديـشه         كتاب خود، بـه شـكلي     
ــان   ــت و هگــل نمــوده اســت؛ همچن ــا كان ــوتين و آگوســتين ت ــات  و فل ــه نظري ــه ب ك

ــي ــم ب ــد ه ــست فروي ــم. توجــه ني ــ مه ــهرت ــشمندان  ين نكت ــن اندي ــه او از آراء اي اي ك
ــايي مجــرد هندســي اســت   ــايي طبيعــي و زيب ــرده، دوگــانگي زيب ــر . اســتفاده ك گروت
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تأكيد دارد كـه ايـن دوگـانگي، ويژگـي تفكـر غربـي اسـت كـه دنيـاي شـرق آنـرا در                         
شناســي  امــا امــروزه بــراي آشــنايي بــا زيبــايي. يــك راســتاي واحــد قــرار داده اســت

  ) 102، 1375گروتر، . (يد اين دوگانگي رابه دقت درك كردمعاصر غرب با
ــشه  ــن اندي ــر ســپس اي ــه  گروت ــه نظري ــسته ب ــة واب هــاي  هــاي فلــسفي ســه نكت

جديــدتر فلــسفة هنــر را بــا گــستردگي بيــشتري طــرح كــرده اســت كــه شــايد بتــوان 
ايـن نكـات برگرفتـه از نظريـة ارتباطـات           . شناسـي او دانـست      ها را زيربناي زيبـايي     آن

  . دهستن
  

  جان النگ) ث
پردازانــي دانــست كــه تــالش در     جــان النــگ را بايــد يكــي از آخــرين نظريــه     

شناســي محــيط  پــردازان تجربــي وكــاربردي زيبــايي بنــدي نظريــه بنــدي و دســته جمــع
. دارنـد ) شناسـي   و بـدون توجـه بـه هـستي        (شناسـي     براساس معرفـت شناسـي و روان      

ــي    ــامالً ب ــب ديگرك ــه مكات ــسبت ب ــال ن ــين ح ــت وي در ع ــاوت اس ــاز، . تف او از آغ
شناســي معمــاري را داراي دو رويكــرد اثبــاتي و هنجــاري معرفــي  هــاي زيبــايي نظريــه

ــا دو رويكــرد پيــشيني و پــسيني دانــست  تــوان آن كنــد كــه مــي مــي . هــا را همتــراز ب
بينــي علمــي يــا فلــسفي پيــشيني  رويكــرد هنجــاري از ديــد او وابــسته بــه يــك جهــان

گيـري از روانـشناسي سـعي         اي اثبـاتي بيـشتر بـا بهـره        هـ   است و حال آنكـه در نظريـه       
او رويكــرد ) 205، 1381النــگ، . (شــود شناســي تجربــي مــي در كــشف يــك زيبــايي

را شــالوده كتــاب خــود كــرده ) معرفــت شناســي(روانــشناسي ادراك ) پــسيني(اثبــاتي 
هـاي نظـري موجـود روانكـاوي معمـاري را بـا اسـتفاده                 النگ انبوهي از ديـدگاه    .است
  . كند  در چهار طبقه به شكل زير معرفي مي1بندي استيفن پپر هاز رد

هـا تمـايلي     شناسـي ارگانيـك؛ كـه بـدان         النگ از برخي نظرات همچـون زيبـايي       
ــي   ــرعت م ــه س ــدارد، ب ــذرد ن ــدگاه اول  . گ ــراي او دي ــيني (ب ــدگاه ماش ــه ) دي از هم

مـه  گيـري ه    و پايـه شـكل    . تـر اسـت       تـر و مانـدگار      تـر و در عـين حـال جـامع             قديمي
ــت  ــوده اس ــر ب ــات ديگ ــصل. نظري ــه ف ــاس    چنانك ــر اس ــم ب ــگ ه ــاب الن ــدي كت بن

                                                                                                                   
1 Stephen C.Pepper  ــاب ــسنده كت  ,The Basis For Criticism in the Arts. Cabridage, Mass ,، نوي

Harvard, Press 1949 
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بنــدي ســانتايانا بــه ســه فــصل زيبــايي حــسي، فرمــي و نمــادين شــكل گرفتــه  تقــسيم
  .است

  
  شناسي در بعد روانكاوي بندي النگ از انواع زيبايي طبقه

  

 پرداز نظريهتوضيح  تبيين پرداز نظريه نظريه

شناسي   زيبايي- 1
ماشيني 

mechanistic  

 جرج سانتايانا
)1896 ( 

 توجه ماشيني به اشياء
 لذت ناشي از احساس كه - زيبايي

تواند انواع سه گانه حسي فرمي  مي
 .و نمادين باشد

شناسي   زيبايي- 2
 گرا زمينه

Contextualistic  

جان دوي 
)1934 ( 

هاي  توجه به زمينه
اجتماعي، تاريخي، 

 ...  فرهنگي و
 از زندگي روزمره برخاسته - زيبايي

شناسي   زيبايي- 3
  فرم گرا

(Formalistic ( 

رودولف 
 ) 1977(آرنهايم 

توجه به دلپذيري رواني 
 ها فرم

 ها فرم ذاتي فرم و معاني - زيبايي
 براساس روانشناسي گشتالت

شناسي   زيبايي- 4
ارگانيك 

organismistic  

بونارد 
بوسانكوئت 

)1931 ( 

توجه به باطن و ساختار 
 اشياء

 تركيبي از روح و جسم - زيبايي
و احساس و بيان ) معنا و ماده(
 ) شاعرانه(

  

ــه    ــذت حــسي؛ خــصوصاً حــواس نازل ــايي حــسي، ل ــايي (منظــور او از زيب بوي
اســت و زيبــايي فرمــي، درك نظــم ســاختاري و لــذت عقلــي بــه ) چــشايي و المــسه

هـا و     مزيبـايي نمـادين هـم درك بيـاني پيـا          . ياري حواس ديـداري و شـنيداري اسـت        
اطالعات موجود در اثر است كـه آن هـم يـك لـذت عقلـي اسـت ولـي لـذت فرمـي                        

  .واسطه و لذت نمادين با واسطه است بي
  
   از مصداق به مفهوم شناسي زيبايي -2-7-2
   لوكوربوزيه -2-7-2-1

، زيبــايي در معمــاري را بــه »بــه ســوي يــك معمــاري«لوكوربوزيــه در نوشــته خــود 
گرايـي و كـاركردگرايي سـخنان         او در رويـارويي فـرم     . ردزيبايي مكـانيكي نزديـك كـ      

امـا هـيچ كـدام او را از اتهـام نگـاه مكـانيكي               . و كارهايي به سـود هـر دو طـرف دارد          
كنـد؛ اگـر چـه فرماليـسم حـاكم بـر كارهـاي لوكوربوزيـه پيـر،                    به معمـاري دور نمـي     

مكـانيكي  شـناختي هنـري بـه جـاي دقـت علمـي و              شايد تأكيد بيشتر او را بـر زيبـايي        
هـاي   واژه معمـاري را نـه بـا   » بـه سـوي يـك معمـاري    «لوكوربوزيه در كتـاب   .برساند
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هــايي تجــسمي و تحــت  بلكــه بــا واژه)  زيبــايي،ســودمندي، پايــداري(ويتروويوســي 
معمـاري عمـدتاً بـازي ظريـف        «: نويـسد   او مـي  . كنـد   تأثير سايه و روشـن معرفـي مـي        

ــه . و دقيقــي از احجــام اســت در نــور اي ســاخته شــده اســت كــه  گونــهچــشم مــا ب
بنـابراين، مكعـب و مخـروط و كـره و اسـتوانه             . دهـد   اشكال را در نـور تـشخيص مـي        

ايـن احجـام نـه      . و منشور احجامي بنيادين هستند كـه در نـور تشخـصي ويـژه دارنـد               
، 1375كــالينز، (» .باشــند هــا نيــز مــي يي زيبــا هــستند، بلكــه زيبــاترين آنهــا فــرمتنهــا 

15 (  
  
  ارلز جنكز چ-2-7-2-2

: نويـسد   مـي » جهـان در حـال جهـش      «نكـز منتقـد پـر سـر و صـدا در كتـاب               چارلز ج 
شناسي جديـدي در حـال پديـدار شـدن اسـت كـه برگرفتـه از روح پيچـان و                       زيبايي«

بازتـاب  . هاسـت   و هندسـة ژن    هـا   مولكـول هـاي     غلطان و مـوج ماننـد طبيعـت، تـپش         
ــه جــا   ــد ب ــستاي آن در عرصــة معمــاري جــايگزين شــدن اشــكال جدي ي اشــكال اي

. جهان كالسيك است كـه در آن همـه چيـز از جملـه معمـاري، همچـون ماشـين بـود                     
ماشيني در خدمت هـدف اصـلي يعنـي كـار آمـد بـودن و صـرفه اقتـصادي در مقابـل                       
ديدگاه مكـانيكي كالسـيك معمـاري جهـان نـو، هماننـد خـود ايـن جهـان كـه علـوم                       

ــشان داده  ــري را از آن ن ــصوير ديگ ــدگي، ت ــد پيچي ــيم،  . ان ــود تنظ ــالق، خ ــاني خ جه
ــر   ــر، غي ــل خــود تغيي ــيشقاب ــي پ ــال شــدن اســت بين ــز، (» . و در ح ) 33، 1377جنك

بـدون هـيچ    » هنـر بـراي هنـر     «و  » زيبـايي بـراي زيبـايي      «ريـان   گيري ج   جنكز از شكل  
  ) 1382،170جنكز، . (گويد غايت بيروني در معماري معاصر سخن مي

 را مطــرح 1»آور عمــاري خلــسهم« بــه تــازگي مفهــومي بــه نــام خلــسه و جنكــز
توانـد از     گـستره ايـن مفهـوم آنقـدر وسـيع اسـت كـه مـي               . كرده كه شايان توجه است    

امـروز را   ) آوانگـارد (هـاي پيـشرو       هاي معنـوي و آيينـي گذشـته تـا معمـاري             معماري
ــود  ــامل ش ــز، . (ش ــي از ) 176، 1382جنك ــماو يك ــر مه ــهت ــاري   ين گون ــاي معم ه

معمــاري  «1990در دهــه  «: گويــد ف كــرده و مــيآور را معمــاري لــذت توصــي خلــسه
اي مــشخص از معمــاري در آمــده كــه  يــا لــذت از معمــاري بــه شــكل گونــه » لــذت
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عواقـب  ايـن امـر تـا حـدي از          . اي از وضـعيتهاي گذشـته اسـت         شكل دگرگـون شـده    
ــصرفي اســـت  ــه مـ ــراط در جامعـ ــز، (» .افـ ــي ) 166، 1382جنكـ ــشريح برخـ در تـ

دهـد؛ امـا نـه بـا         ي فردگرايانـه آن را نـشان مـي        هـا    جنكـز بـه خـوبي ريـشه        هـا   جريان
 .آميز ديدگاهي انتقادي، بلكه با نگاهي توصيفي و تشريحي و نسبتاً تحسين

  
   پيتر آيزنمن-2-7-2-3

ــاس       ــاري براسـ ــوم معمـ ــادين در مفهـ ــرات بنيـ ــان تغييـ ــزنمن از مناديـ ــر آيـ پيتـ
فهـوم  اي دربـاره تغييـر م       او بحـث گـسترده    . هاي بشر در عـصر حاضـر اسـت          پيشرفت

ــايي دارد ــي. زيب ــايي   او آغــاز ب ــذت (ثبــات شــدن مفهــوم كالســيك زيب ــه مفهــوم ل ب
. دهـد   مـي را بـه كانـت نـسبت        ) ويتروويايي ناشـي از خـوبي طبيعـي و منطقـي بـودن            

ــزنمن، ( ــايي در    ) 141، 1373آي ــست و دني ــري پ ــايي ام ــته زيب ــه او در گذش ــه گفت ب
ـ   . نقطه مقابل عـالي و واال و بلنـد مرتبـه بـود             ن دو را در هـم تركيـب كـرد و           كانـت اي

معنـاي زيبـايي را دگرگـون كـرد و شـرايطي            » عـالي «دستاورد اين تركيب آن شـد كـه         
 »عـالي  «آيـزنمن از ايـن حالـت جديـد زيبـايي در ارتبـاط بـا        . بـه آن داد .. .نابهنجـار و 
شناسـي كالسـيك      حـالتي كـه در مقابـل زيبـايي        . بـرد    نـام مـي    1»گروتسك«با نام حالت  

  ) 142همان، . ( يا زيبايي جديد ناميدتوان زشتي مي
او در جريــان جديــد  . بينــد ظــاهراً او زيبــايي را بيــشتر در نــامعقولي مــي    

او . كنــد گرايــي توصــيه مــي گرايــي را بــه جــاي زيبــايي معمــاري بيــشتر نــوعي زشــت
  : داند  زير را ضروري ميجايي جابه معماري چهار جايي جابهبراي اين 

ــه .1« ــايي جاب ــار ج ــش معم ــد طراحــي  نق ــه رون ــز   : ب ــار هرگ ــهود معم ــه ش ــرا ك چ
  . تواند حالتي از عدم قطعيت ايجاد كند نمي

چـرا كـه هـيچ    : »عـدم قطعيـت  «بـه  » سلـسله مراتبـي  «هـاي ارزشـي     دو تاييجايي  جابه .2
  . هاست ارزش اصيل و برتري وجود ندارد، بلكه بيشتر ساختاري از تعادل

دهـد و     قريبـاً ايـن و تقريبـاً آن معنـي مـي           حـالتي كـه ت    : »بينـابيني « ايجاد يـك نگـاه       .3
  . ناشي از نگاه نه دقيق است

                                                                                                                   
1. grotesque ،برابر شگفت و غريب است. 
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، هـيچ كـاري بـا فـضاي قابـل           »درون بـود  «: 1»درون بـود  « انكار مكـان و توجـه بـه          .4
ــدارد  ــدروني ســاختمان ن ــا ان ــا حــالتي در محــدودة موجــود ســكونت ي » .، مگــر ب

  ) 46 و 45همان، (
ــا       ــه جري ــوي س ــه س ــشي ب ــر گراي ــه اخي ــزنمن در ده ــازيآي ــازي  ن مج س

او بـــا زبـــاني . ثبـــاتي يـــا تخريـــب داشـــته اســـت الكترونيكـــي، فولـــدينگ و بـــي
ــه آن ســو را   ــدئولوژيك ضــرورت حركــت معمــاري ب ــداي ــد  مــيتأكي ــا . كن جنكــز ب

همگــام بــا او ايــن ســه » بــرود.. . بايــد معمــاري بــه ســوي «اشــاره بــه تكــرار جملــه 
شناســي معاصــر جهــان  زيبــاييرا ســه بخــش مهــم از نظريــه كــالن ) پــارادايم(اِنگــاره 

هـاي علمـي و فلـسفي بـراي        آيـزنمن اگـر چـه ريـشه       ) 108،  1382آيـزنمن،   . (داند  مي
بيـشتر  » بايـدها «رسـد ايـن       كنـد امـا بـه نظـر مـي           مطرح مي ) استراتژي(اين سه راهبرد    

جنكــز در .ريــشه در ماهيــت ايــدئولوژيك نــژادي و علمــي ـ تخيلــي او داشــته باشــد  
ــته ــود   نوش ــه خ ــاي اولي ــسته و   ه ــستماتيك دان ــكاكيت سي ــك ش ــار ي ــزنمن را دچ آي
كـه امـروزه     حـالي  در. كـرد   قاعـده و غيـر معـين او را منتقدانـه رد مـي               شناسي بي   زيبايي

  .پردازد به شكلي گسترده به تفسير و توجيه ديدگاه او مي
  
  ي  فرانك گهر-2-7-2-4

ــد اســت   ــيك جدي ــاري ضدكالس ــرآمد معم ــري س ــك گه ــيچ . فران ــاي او ه در كاره
انـد و بـه گفتـه خـود او معمـاري تـا                شناسـي كهـن بجـا نمانـده         يك از اصول زيبـايي    

او از  . سـازي و شـكل گرايـي سـينمايي نزديـك شـده اسـت                باالترين حد بـه تنـديس       
ــايي ــت     زيب ــرده اس ــره ب ــاري به ــسفه در معم ــيش از فل ــات ب ــينما و ادبي ــي س . شناس

او لحظـه   . كنـد   د نمـي  محـدو .. . همچنين به هيچ وجه خـود را بـه عملكـرد و سـازه و              
ــايي   ــصميم زيب ــه ت ــاري را لحظ ــافتن معم ــت ي ــي  حقيق ــرم م ــراي ف ــانه ب ــد شناس . دان

گهــري در طراحــي اصــالً كــاري بــه موضــوع نــدارد و بــيش از  ) 98، 1382گهــري، (
ــت    ــروژه اس ــود در پ ــت خ ــود و مني ــي خ ــال معرف ــه دنب ــودن و . آن ب ــگفت آورب ش

 دو نظـر كـامالً متفـاوت ايجـاد          هاي بسيار بـزرگ برخـي از كارهـاي جديـد او             مقياس
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ــا عالقــه آن را هيجــان. كــرده اســت ــسته و گروهــي ديگــر آن را  گروهــي ب ــز دان انگي
  ) 66، ب، 1382جنكز، . (زشت و بدقواره معرفي كردند

  
   فرانك لويد رايت -2-7-2-5

تــوان در نوشــتة  شناســي را بــه شــكلي گــسترده مــي ديــدگاه رايــت در مــورد زيبــايي
اگــر ذات نگــر باشــيم بايــد «: گويــد او در آنجــا مــي. يافــت» اريبــراي اعــتالي معمــ«

شــناختي بــه انــدازة درك قــانون  بــدانيم كــه بــراي معمــار هنرمنــد، هــيچ منبــع زيبــايي
هاسـت سـمت و سـوي        بـا آنكـه قـرن     . بخـش و مفيـد نيـست       طبيعت، بـارآور و الهـام     

ــام در      ــستجوي اله ــت و ج ــه طبيع ــردن ب ــشت ك ــدتاً پ ــا عم ــت م ــابفعالي ــا كت  و ه
ــرده ــه و ب ــه فرمــول چــسبيدن كوركوران ــا   وار ب ــوده اســت، ام هــاي خــشك و مــرده ب

ــه از      ــر چ ــه ه ــي ك ــان غن ــت و چن ــدني اس ــام ناش ــت تم ــات طبيع ــة الهام آن گنجين
  ) 18، 1371رايت، (» .بردارند باز پاياني ندارد

ــه رايــت مــيگرا طبيعــتشناســي  گروتــر در تحليــل زيبــايي فرانــك «: گويــد يان
هـا را چنـين وصـف        گويـد و آن      سـخن مـي    هـا   گـل  در ارتباط بـا      لويد رايت از زيبايي   

يابـد تـا      بافت طبيعي از فرم كلـي خـود بـه سـوي بـافتي خـاص تكامـل مـي                   «: كند  مي
يش بـه مـا     هـا   فـرم كنـد پيـدا كنـد و در           آن شكوفاييي را كه ما را بـه خـود جلـب مـي             

كار مــا بــا طبيعــت گيــاهي ســرو. طبيعتــي را بــاز شناســاند كــه پديــد آورنــده اوســت
ــم ــه . داري ــايي تكامــل يافت ــاي ظرافــت و زيب ــانون و نظــم، مبن ــد ق ــايي، تظــاهر . ان زيب

تناسـبي چنـان صـادقانه كـه        . تناسبي اسـت اصـولي بـه صـورت خـط، فـرم، و رنـگ               
مــايش گــذاردن طرحــي ازلــي گــويي فــرم و رنــگ علــت وجــودي خــود را در بــه ن 

  ) 102، 1375گروتر، (» .جويند مي
  
  گيري جهنتي و بندي جمع -2-7-2-6

شناسي معماري ديده  ي انجام شده در زمينه زيباييها ديدگاهدو شيوه كلي در ميان 
شناختي در معماري  برخي در يك بستر مجرد نظري به تحليل زيبايي: شود مي

اند و گروهي ديگر با ديدي منتقد و خرده بين به تحليل وضعيت معاصر در هر  پرداخته
و » از مفهوم به مصداق«اين رو رويكرد گروه نخست را از . گرا دو حوزه عمومي و نخبه
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مطالعه گروه نخست از آن رو كه اسير . ناميديم» از مصداق به مفهوم«گروه دوم را 
پردازند؛ و مطالعه گروه دوم از  ي معاصر نشده و به طور بنيادين به موضوع ميها جريان

در عين حال . سودمند استكنند و  هايي از معماري معاصر ارائه مي آن رو كه تحليل
و يك جانبه آفت بزرگي است كه در هر دو دسته ) حصري( ديدگاههاي فروكاسته شده

توان در  شناسانه معماران معاصر را مي گيري زيبايي چرا كه اصول جهت. وجود دارد
  .هاي فرهنگي و هنري حاكم بر زندگي انسان امروز مشاهده كرد الگوواره

ي هنري ها جريانسازي و ايجاد  اخص و پيشرو در سبكامروزه برخي معماران ش
در اين حوزه، . اند آوردهاي را پديد  شناسي شخصي و سليقه و معماري، نوعي زيبايي

ديگر همچون معماري عمومي، تعريف فراگيري از زيبايي و زشتي ساختمان وجود 
ست؛ بلكه توجهي يا سرهم بندي كردن ساختمان ني معناي زشتي به معناي بي. ندارد

پردازند كه از ديد برخي و يا گاه حتي خودشان  يي ميها سبكمعماران آگاهانه به ارائه 
توان در نقد معماران نسبت به  اين مسئله را به شكلي گسترده مي. شود زشت شمرده مي

  . ي گوناگون ديدها سبك
  حالتي ضد مردمي پيدا كرده و توده مردم نسبتها سبكجالب است كه گاه اين 

سنجي انجام شده آمريكا در مورد  در يك نظر. كنند ها اعالم انزجار و زشتي مي به آن
هايي از كارهاي  ي چند سال اخير جهان، ده مورد نخست، نمونهها ساختمانترين  زشت

موزه گوگنهايم  «، اثر ريچارد راجرز »گنبد ميلينيوم«نخبگان جامعه معماري از جمله 
. بودند.. .  و  اثر ماريو بوتا»موزه هنرهاي معاصر نيويورك «، ري  اثر فرانك گه»بيلبائو

اين معماران خود درپي دگرگون كردن ذائقه ) مجله معماري و شهرسازي شماره؟، ؟(
. دانند  و ناپذيرفتن گروهي از مردم را چندان غير منتظره نمياند بوده  شناسي مردم زيبايي

ي اصلي اين ها ويژگيها از   و بحرانها ضتعاري پرسرعت و ها دگرگونيبه اين ترتيب 
هاي جدي را براي ساختار اجتماعي معماري به  شناسي شده است كه آسيب گونه زيبايي

. ارمغان آورده و خود نشانه و حتي مولد بحران فرهنگي و هنري در معماري است
ي زيباشناسانه اين مكاتب را در مقايسه با اصول و ها ويژگيين اصول و تر مهم

شناسي حاكم بر معماري دوران اسالمي به همراه زيربناهاي  ي زيباييها يژگيو
  .صورت زير ارائه نمود طور خالصه به ها به شناسي آن شناسي و معرفت هستي
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   ديدگاه برخي از انديشمندان -2-7-3

ــايي در ــة زيب ــي مقول ــان معمــاران داخل ــه  مي ــا ب ــي  شناســي تنه صــورت فرعــي و جنب
ــايي  ــارة زيب ــاكنون پژوهــشي گــسترده درب شناســي معمــاري انجــام  مطــرح اســت و ت

. نشده اسـت و هنـوز توجـه معمـاران بـه تعـاريف كهـن و كالسـيك افالتـوني اسـت                      
ــي، ( ـاب   ) 56، 1376فالمك ـايي در كتـ ــود را از زيبـ ــصود خ ــي مق ـي «فالمك ـارب سـ ري در تجـ

  ) 106، 1371فالمكي، . (تري بيان كرده است  به شكل گسترده»ايران و غرب
كـه اروپـاي     طـور  همـان  «: نويـسد   خانم نجيب اوغلو در آغاز پـژوهش خـود مـي          

قــرون وســطي فاقــد زيباشناســي مــستقل از فلــسفه مدرســي بــود، در جهــان اســالمي 
هنـوز در ارتبـاط     . شـد   رح مـي  طبيعـي مطـ    هم مقوالت جمالي غالباً در مباحـث مابعـد        

ــه    ــا توليــد معمــاري و صــنعتي تحقيــق منظمــي صــورت نگرفت ايــن متــون فلــسفي ب
معدود تحقيقات معنـايي هـم معطـوف بـه مـضامين سياسـي و عقيـدتي هنـر و                    . است

 ».گيـرد   تـر دربـاره فلـسفه زيباشناسـي را ناديـده مـي                معماري اسـت و مـسائل پيچيـده       
ــو، ( ــب اوغل ــاري  او از) 254، 1379نجي ــاني صــرف از معم ــسيرهاي عرف ــدان تف  منتق

.. . اسالمي اسـت و بـه تفـصيل بـه نقـد نظريـات بوركهـارت، شـوان، نـصر، اردالن و                     
نجيـب اوغلـو،    . (دانـد    در حـد توصـيف مـي       صـرفاً هـا را     هـاي آن    پردازد و ديـدگاه     مي

1379 ،111 (  
او تــالش دارد تــا ضــمن پــذيرش تــأثير اعتقــادات عرفــاني در معمــاري        

شناسـي تنهــا   از ايــن رو در بررسـي مباحـث زيبــايي  . ي بـه ايــن حـوزه بپـردازد   اسـالم 
ي او هويــت هــا پــژوهشامــا دســتاورد . كنــد خــود را بــه حــوزه عرفــان محــدود نمــي

ــايي ــه  زيب ــالمي را ب ــي اس ــنت     شناس ــة س ــرده و آن را دنبال ــن نك ــاص روش ــور خ ط
يحيت رشـد  دانـد كـه بـه طـور مـوازي در دو دنيـاي اسـالم و مـس                كالسيك يوناني مي  

اگرچه او بـر تكميـل شـدن آن بـر پايـة نگـرش موحدانـه اسـالم تـصريح                     . يافته است 
شناســي را بــه گونــة  او نكــات مــشترك ايــن دو نظــام زيبــايي) 254همــان، .(كنــد مــي

 وجــه مــشترك زيباشناســي قــرون  اعتقــاد بــه جمــال متعــالي، «: كنــد زيــر معرفــي مــي
ــن دو طــ. وســطي در هــر دو جهــان مــسيحيت و اســالم اســت  ــدي اي رز فكــر توحي

 بـه درك ماهيـت ارتبـاط ميـان خـداي متعـال و               هـا   آنجهان بر محـور عالقـه هـر دو          
  ) 276همان، (» .گرديد عالم مخلوق مي
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شناسـي جوامـع دينـي         نجيـب اوغلـو اوالً ريـشه مـشترك زيبـايي           رود  مـي گمان  
نيـاً  ثا .جـسته اسـت     را كه همان الوهيـت اسـت اشـتباهاً در ميـراث فلـسفي يونـان پـي                 

ــه عمــق عرفــانِ هويــتِ حــسن  ــا  شناســيِ اســالمي و تفــاوت او نتوانــسته ب هــاي آن ب
ــت  ــد  ديگــر هوي ــدگاه. هــاي همگــون دســت ياب ــو  در بررســي دي ــب اوغل هــاي نجي

سن غفلـت                       چنين برداشت مي   شـود كـه او از يـك حـوزه مهـم بـراي درك مفهـوم حـ
ز ايــن توجــه او بايــد بــه حــوزه عرفــان بــيش ا. كــرده و آن حــوزه خداشناســي اســت

  .كرد مي
 از نـادر اردالن اشـاره كـرد كـه پـيش             »حـس وحـدت    «سرانجام بايد بـه كتـاب       

 در ايـن زمينـه بـوده اسـت؛ امـا            هـا   گـام  نوشـته شـده و از نخـستين          هـا   كتاباز ديگر   
رود كارهــاي بعــدي توانــسته باشــند در عمــق و دقــت مــتن بــا او رقابــت  گمــان نمــي

ــد ــ . كنن ــو ف ــب اوغل ــر خــالف نجي ــژهاردالن ب ــوان   صل وي ــه عن ــاب خــود ب اي در كت
شـود كـه      شناسـيي مـشاهده مـي       زيبايي ندارد؛ اما در همـه فـصول نظـام ويـژة زيبـايي             

تـوان در دور دسـت در ميـان عرفـايي همچـون ابـن عربـي،                   بنيادهاي نظري آن را مـي     
ــي و ــا، غزال ــشه  اي همچــون اخــوان فالســفه موالن ــان اندي ــصفا يافــت و از مي هــاي  ال

تـوان بـه نظريـات نـصر و           انـد مـي      كه زيربناي سـخن او را شـكل داده         متفكران معاصر 
ــرد  ــاره ك ــارت اش ــدت،  . بوركه ــوم وح ــاز، مفه ــايي در آغ ــدگاه او در زيب ــالودة دي   ش

او . سپس مفهـوم نمـاد و تأويـل، و سـرانجام، مفهـوم تناسـبات و نـور و رنـگ اسـت                      
ات نـود و نـه      آورد، اسـماء و صـف       هنگامي كـه از مثُـل افالتـوني سـخن بـه ميـان مـي               

كنـد بـه      گانة قرآنـي را در نظـر دارد و هنگـامي كـه بـه خالقيـت و تأويـل اشـاره مـي                       
ــژه آن  ــف وي ــه دارد    ظراي ــاني توج ــي و عرف ــون حكم ــا در مت ــدگاه  . ه ــالودة دي ش

شـود و بـا ارائـه     شناسـي كالبـدي او هـم در مفهـوم نظـم و تناسـبات ارائـه مـي            زيبايي
ه نــوع هندســة شــهري را در معمــاري ســه نــوع و مرتبــة مختلــف از تحقــق نظــم، ســ

نيــازي بــه . دهــد نــشان مــي) كلــي معمــاري و شهرســازي جهــان طــور و بــه(اســالمي 
ــه    يــادآوري نيــست كــه كــار او گــام نخــست طــي راهــي اســت كــه البتــه چنــدان ب

  . استواري نيز برداشته نشده است
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  فصل سوم

  هنر در معماري

   هنر شناسي واژه -3-1

سونر و سونره . گردد ميسانسكريت بر» سونره«و» سونر « لفظاصل و ريشه واژه هنر به 
» نره «و » نر «هو يا سو به معني نيك و . اند قلب شده ن اوستايي به هونر و هونرهدر زبا

  ) 90، 1374مدد پور، . (به معناي مرد و زن آمده است
 كه اند؛ همچون تبديل خور به هور؛ دانسته» خو « را» هو « برخي ديگر ريشه كلمه

آيت . (برگردانده شده است؛ همچون تبديل چو به چوب» خوب«براي سادگي به 
 يا مرد »نيك زن«و » نيك مرد«پس تركيب هونر يا هونره به معناي ) 201 ،1381 اللهي،

در كتاب اوستا هنر از صفات اهورامزدا به شمار رفته . و زن خوب و فرزانه بوده است
» .دان را از نيكان بازخواهي شناختبا هنر خويش بتو در پايان گردش آفرينش «: است

  ) 5 بند،43اوستا، يسنا، هات(
 كه به هر دو كردند مي استفاده Tekhneدر يونان باستان در مورد هنر از واژه 

 نيز تمايزي ميان فن و Arsواژي كهنِ التين . رفت ميمعناي امروزي فن و هنر بكار 
 Arsهر دو واژه . به معناي گرد هم آوردن بود Artemمصدر التين. داد ميهنر را نشان ن

به معناي چيزهاي آموختني مورد استفاده قرار ) رنسانس( در دوران نوزايي Artو 
د بيان نوع خاصي از حقيقت يعني در اين ايام اين واژه بيشتر در مور.. . گرفتند مي

  ) 27، 1375احمدي، ( 1.رفت مي به كار »حقيقت تخيلي«

                                                                                                                   
درستي از حقيقت و ي بعضي از معاصرين بدون تعريف ها نوشته و ها ترجمه كه در شود ميمتأسفانه مشاهده . 1

 .شود ميمطرح و تبليغ ) حقيقت تخيلي(عنوان  خيال و وهم و انواع واقعي و مجازي آن هر نوع تخيلي به
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124       مباني نظري معماري

ريشه كهن اين واژه را .. . مدد پور و،ان همچون نصرپرداز ريهنظبسياري از 
 به معني متصل كردن و Artus يعني Artريشه التين  « .دانند مياوستايي و سانسكريت 

به معني متصل كردن و هم  (AR)» آر«مرتبط كردن است و ريشه كهن هند و اروپايي 
» آر « عني امر مقدس از همان ريشهآرتا در اوستايي به م» arta«كلمه .  استپيوند دادن

 به Artپس ريشه كلمه . آمده است، چرا كه امر مقدس عامل اتصال همه عالم است
  ) 9و10، 1380حبيبي،  (».معني متصل كردن و پيوند دادن با وساطت امر مقدس است

  
   تعريف هنر-3-2

  نفي تعريف جامع هنر -3-2-1
دشوار بتوانيد منكر شويد كه «: گويد مي» ديهنر و آزا « بابك احمدي در مقاله گسترده
به هر حال من براي پرسش . دست يافتني نيست» هنر « تعريف جاوداني وهميشگي از

 وقت خواهم مينه پاسخي نهايي و آماده در اختيار دارم و نه » هنر چيست « تولستوي كه
ي، كامل و نهايي به گمانم جوابي قطع. شما را با تالش براي يافتن چنان پاسخي هدر دهم

انديشيدن به جوانب آن به دقت نظري كنم كه  نمياما انكار .  دادتوان ميبه آن پرسش ن
  ) 184، 1377احمدي، ( ».منديم اي نيازمند است كه در اين زمانه بدان سخت نياز فلسفي

تعريف هر . مشكلي كه احمدي مطرح كرده فقط مربوط به تعريف هنر نيست
اي كلّي دارد و وقتي كه به شكلي  ك جمله كوتاه باشد، تنها فايدهچيز اگر بخواهد در ي

كه خود او  طور ن بحث هماناي ريشه. شود ميگسترده در آن بحث شود فوايد آن روشن 
  .گردد ميهم اشاره دارد به شيوه تحليل ويتگنشتاين از مفاهيمي از اين دست بر 

  
   دادي هنر تعريف قرار -3-2-2

انگيز قرن بيستم كه مبناي تعريفي نوين در باره هنر قرار  هم و بحثهاي م يكي از نظريه
اين . است كه از سوي آرتور دانتو و جورج ديكي ارائه شده است» نظريه نهادي«گرفته 

 تدوين يافته كه بتواند همه هنرهاي متعارف اي گونهنظريه بسيار فراخ دامن است و به 
 ، باروك و كالسيسم گرفته تا رومانتيسمو غيرمتعارف، همه مكاتب قديم و جديد از

. ها را در شمول خود قرار دهد  كوبيسم و داداييسم و جز اين، سورئاليسم،رئاليسم
 آثار خاص هنـــري 1 اين نهاد، عرضه داشتحوريِِ مويژگيِ «) 12، 1377رامين، (

                                                                                                                   
1. Presenting 
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125      زيبايي در معماري

ل  است كه چيزي را به اثر هنري تبدي1»اعطــــاي شأن «است؛ اين عرضه داشت يا 
 مفهوم هنر را توان ميدر همين خاصيت است كه آثار هنري اشتراك دارند و . كند مي

  ) 30، 1377 ،هنفلينگ(» .براساس آن تعريف كرد
. كنند ميي جديد فلسفي هنر تا حد اغراق نظريات آرتور دانتو را طرح ها كتاب

بعدي را با ناميده و البته سعي كرده آغاز عصر » دوران دانتو « كيوي عصركنوني را
طبق «: گويد ميهنفلينگ در مورد او ) 11، 1380 ،كيوي. (مباحث خود طرح ريزد

اي كه شيء عادي بتواند از طريق آن به اثري هنري تبديل شود حالتي  نگرش دانتو شيوه
عنوان مناسب كتاب دانتو توجه كنيم به خوبي نظريه او را درك   اگر به.سحرآميز دارد

اگر شيء مانند يكي از اشياء .  است»دگرديسي اشياء معمولي« : اين عنوان.مي كنيم
 و به همين عنوان مورد شود مي دوشان باشد به اثري هنري تبديل »حاضر و آماده «

اين درست همان شيء است و درعين حال آن . گيرد ميبررسي و ارجگذاري عامه قرار 
هاي  جعبه «: گويد ميدانتو ) 37 ،هنفلينگ(» .شيء نيست كه در انبار قراضه ها بوده است

ها كه در انبارهاي  ؛ ولي نظاير معمولي آنشوند ميبريلوي وارهول آثار هنري محسوب 
  ) 33همان، (» .آثار هنري نيستند...  اند ها روي هم چيده شده سوپرماركت

اشياء سخن ) سازي يا نمايه( از نقش هنرمند در اندكس كردن اي مقالهبينكلي در 
اي از اشياء  مفهوم اثر هنري برچسب خورده اين نيست كه رده «: مي نويسد و گويد مي

وسيله  براي آنكه چيزي قطعي هنري باشد، بايد فقط به. شناختي را مجزا كند ويژه زيبا
بندي مجدد يك پديدار كه  صرف مقوله. عنوان اثر هنري اندكس شود هنرمندي به

  .) 41، 1377 ،هنفلينگ (2».داش نباشد، كفايت خواهد كر اي در باره شبهه
  
  

                                                                                                                   
1. Conferring of status 

 دفتر يادداشت كرده يك  كه چگونه هنگامي كه از يك نمايشگاه هنر مفهومي ديدن ميدهد ميبينكلي شرح . 2
، يكي از اقالم به نمايش گذاشته شده و  آيا اين دفتر يادداشت. يمي نظرش را جلب كرده استاي رنگ س قهوه

از اقالم نمايشگاه  «: كند مياي با اين عنوان توجهش را جلب  شده است؟ سپس نوشته اثري هنري محسوب مي
ولي بعد . اديده انگاردواكنش اوليه اش اين بوده است كه دفتر يادداشت را همچون چيزي فاقد ارزش ن. » نيست

، يكي از آثار هنري نمايشگاه باشد ؟  آن نوشته  با وجود،انديشد كه آيا ممكن نيست اين دفتر يادداشت با خود مي
اي در برابر قراردادهاي موجود و مرسوم اختيار كرده  آيا امكان ندارد كه اين راه ديگري باشد كه هنرمند نابغه

ر آن چيزي بسيار بديع پديد آورد ؟ بينكلي نتيجه مي گيرد كه معيار بنيادين است و خواسته است كه از رهگذ
اينكه دشوار مي توانيم بگوئيم كه آيا دفتر يادداشت اثر هنري هست يا  «. قصد پديد آورنده باشد بايد» شأن هنر «

 روشن نيست ] اين كار [آورندگان آن در مورد شأن هنري  نيست به دليل آن است كه مقاصد پديد آورنده يا پديد
آورنده آگاه  وبنابراين تشخيص موضوع دشوار است و براي آنكه بتوانيم اين كار را انجام دهيم بايد از قصد پديد

 .) 41، 1377،  هنفلينگ ( ».شويم؛ آنگاه به هيچ چيز ديگر نياز نخواهيم داشت
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 Ready Mades ها حاضر و آماده / مارسل دوشان / چنگك ليواني 

  

   تعريف جامع و مانع از هنر-3-3

براي تعريف جامع و مانع از هنر و از منظر فرهنگ اسالمي، ابتدا الزم است رابطه اثر 
اين رابطه در نمودار ذيل . يمشناسانه او بررسي نماي ي زيباييها ايدههنري را با هنرمند و 
  .نشان داده شده است

  
  

 كه اثر هنري تابع شـيوه عملـي هنرمنـد و            شود  ميبا توجه به رابطه فوق مالحظه       
از منظـر اسـالمي، از آنجـا كـه          . شناسانه اوسـت   ي زيبايي ها  ايدهشيوه عملي او نيز تابع      

 برابر است بـا وجـود       ، يعني تعريف زيبايي   شود  ميزيبايي امري وجودي و حقيقي تلقي       
در تعريـف   .  به تعريـف زيبـايي     شود  ميبه نسبت قوت آن، بنابر اين تعريف هنر وابسته          

 و صـفات حـسن اسـت در         هـا   زيبـايي هنر ممدوح تجلـي انـواع       :  گفت توان  ميهنر ممدوح   

 اثر هنري سبك و شيوه هنري هنرمند شناسانه هنرمندهاي زيبايي ايده
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و اگر بتـوان  . ها  و در جهت كمال آنها انسانفرآيندهاي طبيعي و مصنوعي متناسب با نيازهاي      
هنـر مـذموم تجلـي نامناسـب        :  آن را اينگونـه تعريـف كـرد        توان  ميمذموم را هنر ناميد،     هنر  

  .ها انساني حسي و غريزي است در فرآيندهاي مصنوعي و در جهت هبوط ها زيبايي
  
   علل بحران در عرصه هنر-3-4

 كـه هنرمنـدان را بـه داليلـي كـه در             نمايد  ميافالتون در بحث مدينه فاضله خود اشاره        
البتـه منظـور افالتـون      . دهـد   مـي  زير ارائه شده اسـت، بـه آرمانـشهر خـود راه ن             جدول

واقعـي  گرايي هستند و اسطوره هاي غير      همهنرمنداني است كه اهل غلو و خيالبافي و تو        
  .كنند ميساخته و مردم را گمراه 

  

  

علل 

توجهي  بي

افالطون به 

 هنرمندان

  شاعران بي دانشند.1
  
  
   ايجادتشويش و رخوت مي كنند.2
  
  
   شاعر دروغ مي گويد.3
  
  
   شعر فهم مخاطب را ضايع مي كند.4
  
  
  ا افسون مي كند مخاطب ر.5
  
  
  شاعر چهره الهي را خراب مي كند. 6
  
 
  براي نعليم و تربيت مضر است.7

 
 

  .كند  فقط شور و احساس را تحريك مي.1

 .شود فهمي و اشتباه مي  تقليد باعث كج.2

  .شناسندگويند نمي  آنچه مي.1

  .دهند  خوب و بد را تشخيص نمي.2

  . نسبت به تقليد خود علم حقيقي ندارند.3

  .توجهند قوانين بي نسبت به .4

 .كنند  اندازه حقيقي اشياء را توصيف نمي.5

  . به خدايان نسبت دروغ مي دهند.1

  .كنند عرفي ميكش م  خدايان را ناسپاس و كينه.2

  .گويند  از اختالف خدايان سخن مي.3

  .كنند  خدايان را متغير معرفي مي.4

  .ترسانند  جوانان را از مرگ مي.5

 . دهند عدالتي را رواج مي  بي.6

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


128       مباني نظري معماري

 تا 220سوره شعراء، آيات قرآن نيز با اشاره به انحرافات چنين هنرمنداني، در 
اما قرآن » � اَلَم تَرَ اَنَّهم في كُلِّ وادٍ يهيمون�والشُعراء يتَّبِعهم الغاون«. كند مي، نفي 227

اال الذين آمنوا و عملوا «: گويد مي بر استثنا تأكيد و با نمايد مياين موضوع را مطلق ن
  .1»... الصالحات و ذَكَروآ اللّه كثيراً و

برخي از انديشمندان دوران اخير نيز مرگ هنر اصيل و انساني را به داليلي كه 
  دارند ميها اشاره شده است بيان   در نمودار زير به آناجماالً

  

  
  

برخي ديگر از انديشمندان حوزه هنر و معماري نيز، داليل بحران در عرصه هنر 
  شمرند و معماري را موارد زير بر مي

                                                                                                                   
و بر شاعران كه معموالً گمراهان ... ر دروغگو، گردد بر هر گناهكا ها بر چه كساني نازل مي داني شيطان آيا مي. 1

مگر گروهي از آنان كه ايمان دارند و كارهاي . ... اند اي حيران ها در هر حوزه اي كه آن آيا نديده. اند پيرو آنان
 .كنند كنند و ياد خدا را زياد مي پسنديدده مي
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129      زيبايي در معماري

  
  
  ر و معماري رابطه هن-3-5

دهد كه از  ي خاص را به معماري ميها ويژگياي از  هنر بودن معماري مجموعه
اين مسئله از هر دو جهت . سازي يا هدايتگري فرهنگي است ها فرهنگ ين آنتر مهم

ي ها جريانامروزه مباني بسياري از . تكامل فرهنگي يا زوال فرهنگي قابل توجه است
به گفته يوهاني . يابي كرد ي هنري ريشهها جريانيان توان در م اخير معماري را مي

اما بعد . خورده است سازي گره معماري به واقعيت عملي و اجتماعي ساختمان «: پاالسما
بيان معمارانه در دو سطح اتفاق . گيرد هنري آن در سطح ذهني مستقلي صورت مي

 و پندارهاي ها مانآرسطح آشكار نيات و نمادهاي آگاهانه، و سطح زيرين : افتد مي
اعتقاد به اين كه پيام و كيفيت هنري معماري از برآوردن كامل نيازهاي . ناخودآگاه
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معماري، ساختمان . عملكردي، فني و اقتصادي نشات خواهد گرفت نادرست است
معماري از همان عناصر معنوي و وااليي كه در شعر، موسيقي، نقاشي و . سازي نيست

وظيفه معماري فقط ارتقاء و انساني كردن دنياي . يل شده استادبيات وجود دارد تشك
. اي به سمت واقعيت ثانوي است ي روزمره ما نيست، بلكه گشودن پنجرهها واقعيت

معماري بايد مفاهيم فراموش . هاي فراموش شده و تخيل واقعيت ادراك، روياها، خاطره
در .  را بار ديگر در ذهن بيدار كند« يدسفر و ام «، « آرامش و دلهره «، « امنيت و خانه « شده

  ) 23. 1376.پالسما (« .شويم اين واقعيت همه ما شاعر مي
وظيفه معماري آن است كه ما را وادارد زندگي خود و محيط مالل آور آن را در 

به زبان ساده، معماري . سطحي از معنا و حساسيت تجربه كنيم كه متعلق به ما نيست
اين . ارد كه هستي سردرگم خود را با عزت و هدف تجربه كنيمد  همگي ما را وا مي

  ) 25همان،  (« .انسانيت بخشنده و برابري طلب هنر] ماهيت[است 
آنچه در آغاز بايد گفت اين است كه هر تعريفي از هنر ناگزير است ماهيت، آغاز 

ديد شود؟ چگونه پ اينكه هنر چيست؟ از كجا آغاز مي. و انجام هنر را روشن سازد
  كند؟ آيد؟ چه هدفي را دنبال مي مي

آنگاه اين الهام در يك فرآيند بنام . شود كلي هنر با يك الهام آغاز ميطور هب
پديداري هر اثر . شود كند، و اثر هنري پديدار مي  شكل زيبا پيدا مي،)آفرينش(خالقيت 

بيش نيست در حقيقت هنر يك چيز . كند گمان هدف و آرماني را دنبال مي هنري هم بي
دهند و به هم وابسته  و اين چهار گام در يك ارتباط سامانمند با هم از پي هم رخ مي

پس اين . كنند  سه گام ديگر را تعريف ميها گاماي كه هر يك از اين  به گونه. هستند
سازي   تنها براي روشن ساختن چيستي هنر و فرآيند آفرينش آن و زمينهبندي تقسيم

ها و مكاتب را در مقايسة  ديدگاه. هاي گوناگون دربارة هنر است دبراي مقايسة رويكر
  .بندي كرد توان دسته اند مي ي بنيادي دربارة هنر دادهها پرسشهايي كه به  پاسخ

  
   تعريف هنر -3-6

 حتي با ،ي گوناگونها فرهنگي بسيار گوناگون داده شده و در ها تعريفاز هنر 
هاي   و هدف و سرچشمه آن تعبيرها و تفسير،نرهاي همانند، از چيستي ه بيني جهان

  . مي پردازيمها ديدگاهين تر مهم تنها به برخي از ها آناز ميان .بسيار شده است
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 در فلسفة هنر غرب در اين باره بيش از همه ها ديدگاهدو ديدگاه در ميان 
داند و نقش هنرمند را همچون  يكي سرچشمه را بيرون از هنرمند مي. مطرح است

اين نظريه عمدتاً شكل . هنر از سرچشمة آن استدهنده  داند كه بازتاب اي مي ينهآ
نظرية  «توان آن را  دهد و مي به سرچشمه هنر مي) ابژكتيو(بيروني و عيني 

  . ناميد) تقليد( »بازنمايي
است كه سرچشمة هنر را در درون هنرمند معرفي » نظرية فرانمايي«در برابر آن 

يي را در درون خود كشف ها ويژگيداند كه حاالت و  را شخصي ميكند و هنرمند  مي
  .دارد) سوبژكتيو(اين نظريه بيشتر شكلي ذهني . كند ها را به ديگران منتقل مي كرده و آن

هايدگر ديدگاهي در باره  امروزه برخي انديشمندان معاصر غرب از جمله
او سرچشمة هنر .  باال باشدسرچشمة اثر هنري دارند كه شايد دربرگيرنده هردو ديدگاه

داند كه مفهومي فراگير نسبت به جهان درون و بيرون   مي»حقيقت « و يا »وجود «را 
  .هنرمند است

   
   1 نظرية بازنمايي-3-6-1

شكل » برداري از طبيعت نسخه«يا » نظرية بازنمايي«ترين تعريف هنر براساس  كهن
ليد يا نسخه برداري از طبيعت است كه به هنر عبارت از تق «در اين ديدگاه، . گرفته است

اين تعريف منسوب به افالتون و ارسطو است كه آغازگر . شود دست آدمي انجام مي
فيلسوفان متأخّر، نظرية تقليد را نظرية بازنمايي . اند تأمالت فلسفي در بارة آثار هنري

جان را منعكس  ياند كه هر اثر هنري موضوعي از طبيعت جاندار و ب اند و گفته خوانده
براساس اين نظريه، ارزش هنري هراثر به دقت و ظرافت و ...   نماياند كند، يا باز مي مي

  ) ، نُه1377رامين،  (».ريزبيني هنرمند در امر بازنمايي بستگي دارد
. حقيقت عالم غيب و مثال است. هنر با حقيقت سروكاري ندارد «از ديد افالتون 

اين عالم ظّل حقايق . حقيقت در عالم ما نيست.سوس استحقيقت مفارق از اشياي مح
بنابراين اثر و . دهد هنرمند تصوير اين عالم و اشياي اين جهان را به ما نشان مي. است

يعني نسبت به حقيقت در مرتبة . كار او نه فقط حقيقت نيست، بلكه ساية حقيقت است
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كند،  كاري كه هنرمند مي.زليعالم مثال يعني عالم معقول و حقايق ا. سوم قرار دارد
  ) 18 .الف. 1374.داوري( ».هاست تقليد اين سايه. هاست برداري از اين سايه گرته

گونة افراطي . نظريه بازنمايي، امروزه به دو گونة افراطي و تفريطي مطرح است
آن شالودة هنر رئاليستي و ناتوراليستي است كه در آن به بازنمايي از طبيعت رو آورده 

 معرفي »بازنمايي طبيعت زيبا «شارل باتو اصل مشترك همة هنرهاي زيبا را . شود مي
تقليدي هاي افالتون از همين گونه هنر  گيري همة خرده) 11، 1377هنفلينگ، . (كند مي

  .است
هگل . باره هنر است  هگل در ديدگاه،تر به نظريه بازنمايي رويكرد انتزاعي

گيري از اين روح را به   تبديل كرد و تقليد و بهره» تاريخروح«هاي افالتوني را به  »مثال«
به گفتة هگل، فلسفه و دين و هنر سه جلوه . شكلي كامالً مبهم و توهمي توصيف كرد

  . اند از روح مطلق زمانه
به عقيدة او زيباييِ هنري برتر و . داند زيبايي را شكل ظهور ايده مي» هگل«

تر، نتيجه كار  را كه زادة روح سوبژكتيو يا به زبان سادهچ. واالتر از زيباييِ طبيعي است
. اما اين كاركرد ذهني به معني آگاهانه بودن اين آفرينش نيست. كرد ذهن آدمي است

به همين دليل بيان هنري . آفريند خبري و تنها با كمك الهام اثر را مي هنرمند در يك بي
الهام هنرمند نيرويي . عنايي استبياني مبهم و اثر هنري فاقد آشكارگي و صراحت م

اگر احتياط الزم را به خرج . خبر و در واقع با آن بيگانه است است كه هنرمند از آن بي
ولي توجه داريم كه مقصود بيان . دهيم، شايد بتوان گفت هنر بيانگر روح دوران است

  ) 103، 1374احمدي،  (».معناي خاصي نيست
 به نظر هگل اثر .ي هنر استها ويژگي از روشني از پيام، يكي نبود تعريف«

يا به (بخواهد همان چيزي را بيان كند كه پيشتر در انديشه وجود داشته  صرفاًهنريي كه 
رساند كه در  هگل ما را به اين نتيجه مي. هيچ ارزشي ندارد) نقد در آن موجود است

در . د داشته استيعني آفريدن مهم است و نه بيان چيزي كه پيشتر وجو» ساختن « هنر
اند و  چرا كه آن دو بيانگر مفاهيم. حقيقت وجه تمايز هنر با دين و فلسفه همين است

  ) 105همان،  (« .هنر، شهود و آفرينش صرف
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  1 نظرية فرانمايي-3-6-2

هاي  ريشه. شود ميدر اين ديدگاه غرائز و عواطف و احساسات انساني منشأ هنر شمرده 
هاي روانشناسي ناخود آگاه و از سوي ديگر در   نظريهاين ديدگاه از يك سو در

شود، در  اين نظريه، كه نظرية فرانمايي هنر ناميده مي«. شود هاي ابرازگرا يافت مي نظريه
آغاز قرن بيستم پرورده شده است و هنر را بيان گوياي ِ احساسات و عواطف آدمي با 

نگامي كه هنرمند دستخوش ه. كند هاي مختلف هنري تعريف مي استفاده از واسطه
گردد و غليان عواطف و هيجانات دروني بر ذهن و روحش چيره  احساسات مي

كند كه ژرفاي باطن خويش را بكاود و تصوري روشن از احساسات  شود، تالش مي مي
 را در قالب كالم، رنگ، صوت يا هر واسطة هنري ها آنخويش داشته باشد و سرانجام 

به بيان ديگر، آفرينش هنر نوعي مكاشفه دروني . فاف ابراز كندديگر به نحوي گويا و ش
رامين، (» .يابد و حديث نفس است كه به صورت يك اثر هنري تجسم و عينيـّت مي

شود ارزيابي آثار هنري را دچار  اين نظريه كه بتازگي بدان توجه بسيار مي) ، ده1377
  .اند ان بر آن خرده گرفتهازپرد نظريهاز اين رو بسياري از . كند گرايي مي نسبي

اما در برابر اين نظريه، نظرياتي هستند كه با رويكرد روان شناسانه به تعريف هنر               
اميـر  . پردازند و تالش دارند خاستگاه دروني هنر را در ژرفـاي روان انـسان بكاونـد                 مي

هـر  او  . دانـد   مي خود رويكردهاي آنان را در سه گرايش         بندي  دستهحسين آريان پور در     
سه گرايش را نقد و نفي كرده است و خـود منـشأ اصـلي هنـر را نـه غريـزه و حـالتي                         

اين ديدگاه امـروزه    ) 4،  1354آريان پور،   (. داند  دروني، بلكه جامعه و اجتماع بيروني مي      
ــسياري از  ــط بـ ــهتوسـ ــرداز نظريـ ــان پـ ــه پديدارشناسـ ــرل و(ان از جملـ  ،)... هوسـ

پـوپر  (ها   و حتي ليبرال  ) ... گنون، نصر و  (گرايان   نت س ،)... هايدگر و (ها    اگزيستانسياليت
مددپور به برداشت نادرستي كـه فرويـد و يونـگ از الهـام هنـري                .  است نقد شده ) ... و

، الهام، ظهور دفعي و ناگهاني قسمتي از ضـمير          ها  آنچرا كه از ديد     . كند  دارند اشاره مي  
ناخودآگاه

 هنرمنـد همچـون يـك بيمـار         از ديـد ايـن افـراد      .  است 3در سطح ضميرآگاه  2
دهد و ناخودآگاه خـود را بـه ظهـور            تلقي شده كه احواالت خويش را نشان مي        4عصبي

  ) 27همان، . (رساند مي

                                                                                                                   
1. Expression Theory  
2. Inconscience 
3. Conscience 
4. neurotic 
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   نظريه حقيقت-3-6-3

هايدگر    هايدگر دربارة هنر به برداشت او از حقيقت وابسته است و مفهومي كهديدگاه
شناسي او زيبايي چيزي  در زيبايي. دهد ميآن را با تعابيري همچون نور و وجود پيوند 

در اينجا شأن هنر، تحقق و عرضة حقيقت و يا نور . جز حقيقت وجود شيء نيست
  . وجود در اثر هنري است

آيد كه ماهيت و عمق دروني هر  هايدگر اين گونه بر مي از برخي از تعابير
. رسد مي) عدم(نور در ظلمت ريشه دارد و حقيقت به ناحقيقت . وجودي عدم است

ناحقيقت و عدم هرگز به معناي پوچ و تهي نيست؛ بلكه عدم  بايد به دقت توجه داشت
اي است كه ظهور نيافته و باطن و پنهان است و بيشتر به عدم ظهور بر  مربوط به حوزه

او . ناحقيقت هم بيشتر به معناي نا آشكارگي و احتجاب به كار رفته است. گردد مي
. چيست؟ علم ما دربارة ماهيت حقيقت بسي اندك و سطحي است» حقيقت«: گويد مي

كه اين به معناي  حالي در. اند را همچون اين يا آن حقيقت منظور داشته» حقيقت«همواره 
  ) 58همان، (» .ماياندن  را نمي« حقيقت « يك چيز حقيقي است و

 در « .ريبه قرار آوردن حقيقت در اثر هن «: يدگر از هنر چنين استها  تعريف
.  اجزاء مهمي هستند« به قرار آوردن « و »حقيقت «، « اثر هنري «تعريف او سه تعبير 

اي  مقصود او از حقيقت، چيزي از مقولة وجود است؛ منتها وجودي رويدادي و حادثه
تأمل در اين باب كه هنر  «: گويد هايدگر مي .شود كه در طول تاريخ پيوسته نو مي

هنر را نه از حوزة فرهنگ . پذيرد از پرسش دربارة وجود تعين ميچيست، كالً و قطعاً 
 متعلق دانست كه از آن 1بايد دانست و نه از مظاهر روان، بلكه بايد آن را به رويداد

يي است كه در ها پرسشاين كه هنر چيست، يكي از آن . شود معناي وجود معين مي
  ) 63، 1379ايدگر، ه  (« .رسالة فوق هيچ پاسخي به آن داده نشده است

او براي تبيين . شود هايدگر در باب هنر با پرسش از سرچشمة هنر آغاز مي  رساله
پرسش از سرچشمة اثر هنري،  «: گويد رسد و مي گانه مي سرچشمة هنر به يك دور سه

اثر هنري بنا به تصور رايج برخاسته از كنش و . پرسش از خاستگاه ماهوي آن است
لكن خاستگاه هنرمند در هنر خويش . جوشد  و از چشمة وي ميفعاليت هنرمند است

   همان است كه هست؟ « هنرمند « كدامست؟ از كدامين طريق است كه

                                                                                                                   
1 Ereignis 
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شود تا  زيرا اثر هنري موجب مي.  است»اثر هنري «آشكار است كه اين طريق همان
شمة  نيز سرچ»اثر هنري « سرچشمة اثر هنري است، و »هنرمند « .هنرمند تعين يابد

در عين حال هر يك محمل ديگري . محمل است هر يك بدون ديگري بي. هنرمند است
است، هنرمند و اثرهنري به طور في نفسه و در تقابل با هم از طريق چيز سومي است 

» هنر«گيرند و اين چيز سوم همان  كه تحقق دارند و از طريق آن است كه اين دو نام مي
  ) 17همان، . (است

با اين همه بر پاية . اي براي يكديگر باشند توانند سرچشمه ن مياين سه كانو
او براي ديدگاه خود از تعبير هستي و . است» حقيقت «ها  هايدگر شالودة همة آن  ديدگاه

او براي اين دور خود اصالت قائل است و درك . جويد وجود و نور هم بهره مي
بايد همان طريق دوري خويش  «: ويدگ داند و مي حقيقت آن را نشان از كمال انديشه مي

در اين راه گام . لزوم اين امر هرگز به دليل ناچاري و نقصان نيست. را به كمال رسانيم
 را به « تفكر « توان چرا كه حاكي از آن است كه مي. نهادن نشان از قوت انديشه دارد

 به سوي »هنر «نب  و يا از جا« هنر « به سوي »اثرهنري «طي طريق از جانب . داوري نهاد
 نشانگر دوري باطل نيست، بلكه هر گام ديگري نيز كه بخواهد به راستي در « اثر هنري «

  ) 18همان،  (« . بنياديني سير كند»دايرة «چنين  بايد در اين طريق برداشته شود مي
 در « فتوح «اين . دارد را مفتوح مي» وجود موجود« ثرهنري در طريق خويشا«

 را به « حقيقت موجود «درد و  يعني پردة حجاب، آن را مي. يابد وع مياثري هنري وق
 عبارت از « هنر «. شود  در اثر هنري به قرار آورده مي« حقيقت موجود «. آورد  مي« حضور «
 است كه در « حقيقتي «اين خود چه .  است« در اثر هنري به قرار آورده شدن حقيقت «

؟ ) حادثه( « حقيقت به عنوان واقعه « وقوع يافته است؟ »رهن « عنوان طي قرون و اعصار به
  ) 47، 1378هايدگر،   (» چيست؟« در اثر هنري به قرار آورده شدن «اين 

ي مختلفي از سوي هايدگر ها شكلچگونگي ظهور حقيقت در اثر هنري به 
جاد او حداقل نُــه تعبير مختلف از قبيل قرار گرفتن، قرار دادن، اي. مطرح شده است

كردن، جهش كردن، عرضه كردن، ظهور كردن، عطا و هديه كردن، بنياد كردن و آغاز 
هايدگر بر هنر معاصر قابل  با اين همه تعريف) همان( .كردن را به كمك گرفته است

او يك تعريف آرماني به دست داده است كه تنها در گذشته و يا شايد . تطبيق نيست
  .سيار نادر شده استآينده قابل دسترس است و امروز ب
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برخي از . اند بسياري از انديشمندان مسلمان نيز به نسبت هنر و حقيقت پرداخته
.  و برخي ديگر بر ارائه و بيان حقيقتكنند ميها بيشتر بر شناخت حقيقت تأكيد  آن

رجبي در تعريف هنر . محمد رجبي بر اين باور است كه هنر، نوعي از شناخت است
هنر  «: دهد  و ادامه مي« .بي از ابواب معرفت است، مثل فلسفه و علمهنر با«: نويسد مي

ي خيالي و استعاري و ها صورتعبارت است از شناخت حقيقت اشياء از طريق 
 گزارش دستاورد اين شناخت از طريق استفاده از ابزارهاي موجود، خط، فضا، تصوير

ي ديگر مانند ها صورتاز  از حقيقت، غير ها صورتاين دريافت از حقيقت و اين ... 
 نكتة ».شود  گفته مي»صور خيالي«معرفت قلبي و شهودي است كه در ادبيات ما بدان 

گويي اصل در آن است كه . مهم در اين تعريف تأكيد بر شناخت و نه برگزارش است
هنرمند به شناختي دسترسي پيدا كند و بعد آن را گزارش كند و به اين ترتيب هر 

تواند مقدمة هنر باشد، اما هر گزارشي هنر نيست، چون ممكن  ست و ميشناختي مهم ا
  .است دستاورد يك شناخت حقيقي نباشد

از انديشمنداني كه بر بيان حقيقت در هنر تأكيد دارند غالمرضا اعواني است كه 
 كه بدنبال بيان زيبايي داند ميهنر را نوعي از سازندگي كه با زيبايي توأم باشد 

جمال و زيبايي با حقيقت ارتباط «سپس با بازگويي اينكه ) 318، 1375ي، اعوان.(است
هر كمالي مستلزم جمال، و هر جمالي مستلزم ...  دارد و جميل يكي از اسماء حق است

. پيوندد دانند مي  به نوعي به جرگة انديشمنداني كه هنر را بيان حقيقت مي»كمال است
  ) 320همان، (

داند و  المي را وسيلة نفوذ به معنويت و حقيقت ميخاتمي هم هنر را هنر اس
هنر در اسالم، وسيلة نفوذ به قلب معنويت و به قلب واقعيت و به قلب «: گويد مي

مسايل بسيار بلند و عميقي وجود دارد كه انسان از طريق علم و .. . حقيقت است،
د است كه فلسفه و منطق به آن دسترسي ندارد، و فقط سرانگشت معجزه گر هنرمن

: افزايد و مي) 535، 1363خاتمي،  (« .تواند انسان را به عمق آن واقعيت برساند مي
.. .هنري خوب است كه. شود بخودي خود، شكل و فرم هنر سبب خوبي هنر نمي «

و البته اگر . وسيلة نيل به واقعيت باشد، وسيلة حصول يا حضور حقيقت نزد آدمي
ما يك هنر بيشتر .  هنر را به خوب و بد تقسيم نكنيمتر بنگريم بهتر است كه ما عميق

اگر جوهر هنر زيبايي است، . نداريم، وآن هم هنري است كه ما را به واقعيت برساند
هنري كه در جستجوي حقيقت نباشد، زيبا . زيبايي در بينش اسالمي عين حقيقت است

  ) 536، 1363خاتمي،  (« .نيست، و بنابر اين هنر نيست
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ها بايد اين  ما تالشمان در هنر«:  جوادي آملي نيز با بيان اين مطلب كهاهللا آيت
معقول را محسوس بكنيم، نه متخيل را محسوس، و معارف غيب را به .. . باشد كه

. كند  به رسالت بيانگري حقيقت، از سوي هنر اشاره مي« .صورت محسوس در آوريم
  ) 5، 1380آملي، (

اگر چه .اي دارند سبت هنر و حقيقت بحث گستردهنيز دربارة ن) ره(امام خميني 
 ولي با اين همه شود مي همانندي ديده اي گونههايدگر و اين انديشمندان   ميان ديدگاه

هايدگر به وجود  .ها را از ياد برد ها را يكي دانست و خاستگاه متفاوت آن نبايد آن
مل تاريخي وجودش فطرت در ذات انسان باور ندارد و گوهر انساني را در يك تكا

 از نوع ابداع و ايجاد كند ميهايدگر مطرح  به همين ترتيب حقيقتي كه. كند ميتعريف 
  . است و همچون اين انديشمندان خاستگاه فطري و الهي ندارد

  
   هدف هنر -3-7

هدف هنر چيست؟ يا به گفته روشن تر، هدف هنرمند از آفرينش اثر هنري چيست؟ و 
ها را به  ي بسياري مطرح شده كه شايد بتوان آنها ديدگاه باره چه بايد باشد؟ در اين

  .بندي كرد گونه زير دسته
  .هدفي بيرون از آن براي هنر نيست.  خود خلق اثر هنري است، هدف هنر.1
  .شود مي هدف هنر چيزي بيرون از آن است كه هنر براي دستيابي به آن خلق .2

  : د موارد زير باشدتوان مياين هدف 
 يا وسيله انتقال احساسات و پيوند ميان ،)ماركس(هدف ايدئولوژيك : دف بيروني ه-

  . )تولستوي( ها انسان
و ) افالتون(وسيله انتقال پيام به ديگران، و پااليش روح :  هدف بيروني و دروني-

  . پارسايي هنرمند
  
   هنر براي خود هنر-3-7-1

ي قديم و اصيل، اعم از ها نگفرهآرمانگرايي و هدفمندي در هنر ريشه در تمامي 
هاي فردي و اجتماعي را  آل ها و ايده مذهبي و غير مذهبي دارد و به نوعي همة خواسته

در اين رويكرد كه . دهد در يك بستر مشترك و تاريخي پيوندي ازلي و ابدي به هم مي
ي ليبرال هنري دنبال ها گرايش خود خلق اثر هنري است بيشتر از سوي ،هدف هنر
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تنها . توانند بدون هدف باشند حقيقت آن است كه كارهاي انسان هرگز نمي. شود مي
توان گفت كه امروزه ديگر هدفي فراتر از ماديت و نيازهاي مادي انسان مطرح  مي

  .شود و هنر در پي ارضاء اميال انساني است نمي
هاي ابدي و  غايت و اهداف دراز مدت و ها آرمانبرخي به صراحت، توجه به 

ها ديدگاه خود را روياروي همة كساني طرح  آن. گيرند زمان را به باد انتقاد مي بي
ي اين ديدگاه، ها نمونهاز  . آرمان و هدف را براي هنر برمي شمرنداي گونهكنند كه  مي

هاي دنيايي و  حتي غايت(طلب  ي فكري غايتها گرايشاو بسياري از . كارل پوپر است
كند و تالش دارد تا  چون راديكال و ايدئولوژيك نفي ميرا با واژه هايي هم) مادي

  . هرگونه تعهد آرماني را از ساحت زندگي انسان و خصوصاً هنر او بزدايد
اين جريان همان چيزي است كه در شكل افراطي آن به مسئله هنر براي هنر 

خالقي ممكن است كسي بگويد كه اين اثر هنري از آن يكي بهتر به هدفي ا «. انجامد مي
ولي در اين حالت او اثر را هنري ندانسته، بل آن را ابزاري . كند يا سياسي خدمت مي

در واقع . براي خدمت به هدفي شناخته و از اين رهگذر قياس را برقرار كرده است
هاي  گيريم آن را در جهان قياس وقتي اثري هنري را در مقام اثري هنري در نظر مي

مرز  دهيم، بل در قلمرو بي ها جاي نمي  دنياي چند و چونمنطقي و بخردانه، يعني در
خواهيم و بايد از هرگونه ضرورت و محدوديت  جايي كه مي. دهيم آزاديش قرار مي

جهان متن يا جهان اثر هنري دنيايي است كه هنرمند آزادانه در آن به . خالص باشيم
اش شكل   آيندههايش، و به هيش، خواستها آرمانچيزي كه خواهان آن است، به 

  ) 198، 1377احمدي،  (« .دهد مي
هنر در هر عصر آن است كه آرزوهاي آينده را به شكلي از ديد احمدي رسالت 

راند و ما را به  هنر در هر دوره دائماً اين آرزوها را به عقب مي. كامالً آزاد تصوير كند
  . كشد ي موهوم در طول تاريخ به جلو ميها آرماندنبال 

اتفاق و  «هاي شخصي از هنر، به  طي اين گرايش براي حذف همة غايتشكل افرا
سبكي شكل گرفته است كه سعي دارد در سدة بيستم در نقاشي . دهد تن مي» تصادف

كارهاي كسي چون جكسون پوالك در اين زمينه قابل . هنري اين گونه پديد آورند
ه از كارهاي انتزاعي و اين افراد با پاشيدن رنگ بر روي بوم و استفاد. توجه است

  . كنند تا هر گونه هدفي را در هنر ناديده بگيرند تصادفي سعي مي
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   هنر براي يك آرمان-3-7-2

   هدف ايدئولوژيك -3-7-2-1

از ميان متفكران بزرگ چند سدة اخير غرب بيش از همه، كارل ماركس است كه بر 
ت مورد انتقاد شديد وجود اهداف ايدئولوژيك در هنر تأكيد دارد و به همين جه

ماركس وانگلس بارها از وجود  «: به تعبير احمدي. ي ليبرال قرار گرفته استها جريان
ماركس شعرهاي بدفري ليگراس را به دليل . گرايش در آثار هنري دفاع كرده بودند

ي كارگر ستوده بود و انگلس از  ها به امر رهايي طبقه وجود گرايش عقيدتي آن
 را روشن كرده »ي طبقه كارگر نقش آينده «كرد كه   برث ستايش ميهاي جرج و نوشته
 بود تر مهم بسيار ها آرماناينان هنرمنداني سوسياليست بودند و دركارهايشان . است

  ) 189، 1374احمدي،  (« .ي هنري ازجنبه
  
   هدف انتقال احساسات-3-7-2-2

او . ان در ديدگاه تولستوي يافتتو هنر متعهد را مي تر رويكرد تر و پسنديده نمونه مطلوب
كار هنر اين است؛ آنچه را كه ممكن است در قالب استدالل وتعقل، نامفهوم و دور  «: گويد مي

 وقتي انسان معموالً. از دسترس باقي بماند، مفهوم سازد و در دسترس همة مردم قرار دهد
 حالت را قبالً درخود احساس كند كه اين گيرد، تصور مي  است مي« هنري « تأثري را كه حقيقتاً

  ) 115. 1356 .تولستوي. (كرده، اما از بيان آن عاجز بوده است مي
 يك فعاليت انساني، و عبارت از اين است كه انساني آگاهانه و به ياري « هنر «

عالئم مشخصة ظاهري، احساساتي را كه خود تجربه كرده است به ديگران انتقال دهد، 
ها نيز آن احساسات را تجربه  ات، به ايشان سرايت كند و آنبه طوري كه اين احساس

هنر وسيلة ) 57. همان. ( كه او گذشته است، بگذرند« مراحل حسي «نمايند و از همان 
ست، براي حيات بشر، و براي سير به سوي سعادت فرد و جامعة ها انسانارتباط 

حساساتي يكسان، به انساني، موضوعي ضرور و الزم است، زيرا افراد بشر را با ا
  ) همان( .دهد يكديگر پيوند مي
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   پااليش روح-3-7-2-3

شده نوعي هدف دروني و   طرح 1آنچه كه توسط ارستو و افالتون تحت عنوان پااليش
شديدي كه افالتون بر هنر  نظارت .گرفته شده است بروني است كه براي هنر در نظر 

سازي  خواهد از هنر براي بستر او مي.  است هدف هنركند ناشي از توجه او به اعمال مي
تربيت جوانان كمك بگيرد، و به همين جهت همة هنرمنداني كه مزاحم اين تربيت 

گرچه نبايد همة مصاديقي راكه افالتون در مورد . كند باشند را از شهر خارج مي
د؛ اما ها هم قابل توجيه نباش مهاركردن هنر ذكر كرده تأييد كرد؛ و شايد برخي از آن

توان منكر آن شد كه يكي از اهدافي كه نه تنها هنر، بلكه هر فعاليت انساني آن را  نمي
  .بايد دنبال كند، پااليش روحي و اخالقي است

در اين است كه ديدگاه روشني نسبت به هدف انسان و تعريف  مشكل برخي
مالي از پذيرش انسانيت ندارند و به همين جهت به خاطر گريز از هرگونه استبداد احت

گريزند و مفاهيمي همچون پااليش روح و روان را هم  هر معيار محدود كنندة هنر مي
 داراي فطرتي همگون هستند كه توسط خالقشان ها انسان ولي .شمرند نسبي و مبهم مي

ها داده شده و همين خالق معيارهايي را براي پااليش و پرورش روح ارائه كرده  به آن
قيدي و   پيرو معيارها و موازين ديني باشد، ديگر نه دچار بياگر انسان. است
  . دهد نه به استبداد وخودمختاري برخي افراد تن مي شود و گرايي مي نسبي

 شهيد آويني براي نمونه. نگرند ميگروهي ديگر از ديدگاه عرفاني به هنر 
 هرگز از خودي و شيدايي است كه هنر جوششي خود بخود و يا از سر بي «: گويد مي

) 11، 1374آويني، ( ».كند آغاز با قصد تأثير برخي مخاطبان خاص وجود پيدا نمي
 « .تواند از تعهد فارغ باشد انسان عين تعهد است و هنر نيز به مثابة جلوه انسان نمي «
  ) 122، 1آينه جادو، ج (

حت غايتي ظاهري بايد دانست اين همان چيزي است كه در نزد عرفا ت اره اين بي 
بر پاية اين ديدگاه هنرمند هيچ نقشي .شود عنوان فيضان و جوشش و تجلّي مطرح مي

او تنها واسطة انتقال يك حقيقت از عالمي به عالم ديگر است و . در هنر خود ندارد
به همين جهت بيش از آنكه هنر زاييده هنرمند . كند هيچ دخل و تصرفي در آن نمي

                                                                                                                   
1 Katharsis 
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تواند قصد خاصي را در هنر خود دنبال كند،  رمند نميهن. باشد، هنرمند زاييده هنراست
  . دهد گيرد، به هنرمند شكل مي اي كه مي بلكه هنر است كه با جهت مهار نشده

تجلي قدرت آفريدگاري انسان در جبران و تزيين و  «هنر از ديد دكتر شريعتي 
ير هنر و بوركهارت نيز در اهميت و تأث) 19-29، 1378شريعتي،  ( .ادامة هستي است

 جهان تا -هدف هنر عبارتست از بهره ور ساختن محيط انسان  «: گويد غايت آن مي
ترين جلوة پرتو  آنجا كه به دست انسان ساخته و پرداخته شده، از نظامي كه مستقيم

دهد تا از   و روح را ياري ميكند ميهنر دنيا را روشن و صاف . وحدت الهي است
 « .عالقه كند و به سوي وحدت نامتناهي روي آوردكثرت آشفتگي بخش چيزها قطع 

  ) 7، 1349بوركهارت، (
از ديد نصر از آنجا كه غايت زندگي انسان چيزي جز معرفت و قرب الهي 

هنر اسالمي هدف و  «. نيست، غايت هنر را هم بايد در همين محدوده جستجو كرد
ابي به غايتي كه اسالم به وظيفة خود را در مقام حامي و پشتيبان وحي قرآني براي دستي

يگانه از خالل  آن غايت، تجلّي خداي. بخشد واسطة آن الهام شده است، تحقّق مي
هاي خدا،   و اصوات است كه به مثابة جلوهها رنگ، ها فرمزيبايي مسحور كنندة آن 

؛ و محملي براي شوند ميظاهراً صوري محدودند، اما از درون به اليتناهي گشوده 
  ) 193، 1375نصر، ( ». حقيقتي هستند كه هم جالل است و هم جمالدستيابي به

حيات معقول،  «. نامد  مي»حيات معقول «عالمه جعفري وضع مطلوب را در اسالم 
آن شخصيت كه . كه شخصيت انساني راهبر اين تكاپوست ... تكاپويي است آگاهانه

رود در جاذبة نهايت گذرگاهش و و لطف ازلي سرچشمة آن است و گرويدن در بي
حياتي كه با هدف مزبور به جريان بيافتد، حيات معقول ناميده . ربوبي كمال مطلوبش

هنر پيشرو دقيقاً در ارتباط با اين نوع حيات است كه معني  «) 22. جعفري (« .شود مي
ها و  هنر پيشرو، تصفيه واقعيات جاري و استخراج حقايق ناب از ميان آن. كند پيدا مي

نبوغ سازنده . باشد  در مجراي حيات معقول به شكل جالب و گيرنده ميها آن قرار دادن
طور مطلق طرد  هكند و آن را ب طور مطلق امضاء نمي در اين گونه هنر، آنچه هست را به

  ) 29همان، (» .نمايد  آنچه بايد بشود تعديل مينمايد، بلكه آنچه هست را به سود نمي
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   سرچشمه هنر-3-8

 و تا دهد ميهنر يعني منبع الهام وكشفي كه توسط عقل يا خيال رخ سرچشمه اصلي 
از آنجا كه صورت هنر در گذر زمان و در . رود ميپديدار شدن شكل و صورت پيش 

اي در  هاي مشهودي دارد، بحث گسترده ي گوناگون تنوع و دگرگونيها فرهنگميان 
ها هم   سرچشمهآيا اين. ي گوناگون پيش مي آيدها صورتمورد سرچشمه اين 

اي فرازمان دارند؟ اين موضوع  ؟ و يا ريشهگذرد ميها زمان  گوناگون هستند و بر آن
اساساً در ميان متفكران ديني و خصوصاً مسلمان بيشتر مطرح بوده و در تفكر غرب 

  : شوند مي در اين باره سه ديدگاه از هم جدا .كمتر دربارة آن بحث شده است
  
  انمندي زمها سرچشمه -3-8-1

ــدگاه  ــن دي ــر اســت  در اي ــگ، سرچــشمه هن ــه و فرهن ــات جامع ــا و اعتباري . ارزش ه
پـذيرتر اسـت؛ ولـي        و امكـان   تـر   آسـان  هـا   سرچـشمه شايد براي اينكه دستيابي به ايـن        

زمــان بايــد از رنــگ زمانــه فاصــله گرفــت و از  ي بــيهــا سرچــشمهبــراي رســيدن بــه 
ان، آنـان كـه تكامـل فرهنگـي را          از ميـان انديـشمند    . افقي فرازين بـه زمانـه نگريـست       

وابـــسته بـــه گـــسترش ارتباطـــات و اطالعـــات و پيـــشرفت دانـــش و فنـــاوري و  
آنـان   . ايـن ديـد را دارنـد       داننـد   مـي هاي مجـازي فراگيـر اجتمـاعي         اعتباريات و فرض  

ــت و     ــر، و خالقي ــشمه هن ــات را سرچ ــدن، و اعتباري ــشمه تم ــر را سرچ ــل  هن تخي
  .دانند ميمجاز ساز را ماده هنر 

 ي تمـدن انـسان   رشـد راي نمونـه عبـدالكريم سـروش بـر ايـن بـاور اسـت كـه             ب
هـاي گونـاگوني اتفـاق مـي افتـد           سازي اسـت و اعتبـار سـازي در حـوزه           پاية اعتبار  بر

 بـه تعبيـر او هـر چـه دايـره اعتباريـات ميـان                .ين اين حـوزه هـا هنـر اسـت         تر  مهمكه  
 و راه اصـلي طـي كـردن         گيـرد   مـي  بيشتر گسترش يابد تمـدن رونـق بيـشتري           ها  انسان

.  متمـدن تـر اسـت      ،انـسان و جامعـه هنرمنـدتر       بـه همـين جهـت      .اين مسير هنر است   
سـازي    انگيزشـي نهـان بـراي فرآينـد تمـدن           قـوه  تـوان   مـي پـس   ) 24 ،1377 ،سروش(

  .را در عالم هنر يافت
بـه ايـن معنـا      . اما اين فرايند مانند همـه فرآينـدهاي انـساني يـك سـويه نيـست               

تمدن هـم بـا     ،ه هنـر بـه واسـطه اعتبارسـازي سرچـشمه تمـدن اسـت              كه همچنـان كـ    
بـدين ترتيـب هنـر بـا فرهنـگ و           . شـود   مـي عنصر اعتبارسازي سرچـشمه هنـر بعـدي         
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ــه خــود  ــا آن داد وســتد اي رابطــهتمــدن زمان ــي دوســويه دارد و ب ــد م ــي . كن آن را م
يار ي ايـن هنـر بـس      هـا   ويژگـي  كـه    شـود   مـي ايـن سـبب     . گيـرد   ميسازد و از آن شكل      

 . وابسته به فرهنگ و تمدن زمانه باشد

  
  ي فرا زمانها سرچشمه -3-8-2

 ... ملكوت، طبيعت، انسان ياهاي فرا زمان از معبود، روح،  در اين ديدگاه، هنر از الهام
در اينت ديدگاه كامل فرهنگ وتمدن وابسته به تكامل انسان است و . گيرد مي سرچشمه

 ،ح انسان موجودي مجرد تبعيد شده به عالم ماده استاز آنجا كه در تعاريف ديني رو
 ،درد غربت و اسارت روح در اين عالم و شوق ارتباط وانس با حوزه مجرد وجود

  . كه سرچشمه اصلي هنر را مي سازدكند ميالهامات و مكاشفاتي را فراهم 
اما علت فاعلي . علت مادي هنر تخيل و محاكات است «: گويد ميمحمد مدد پور 

دراينجا آدمي با معرفت و الهام وجذبه كه مبدأ معرفت است .  غير از محاكات استآن
جذبه حالتي است كه در آن شعور و وجدان فردي انسان تحت تأثير و . سروكار دارد

استيالي القائاتي قوي و عالي فرو ريخته، و وجود خود را در وجودي متعالي مستغرق 
در واقع غلبه واستيال حالت انفعالي . ندك مي و احساس بهجت و سعادت يابد مي

 و جاي گردد ميمخصوصي است كه در آن شخصيت و تعين هويت انسان به كلي محو 
خود رابه حالت يا احوال روحاني غير متعيني كه بر وجود انسان تسلط يافته است وا 

 بنابر شدت وضعف جذبه، اثرهنري گسترة هويت هنرمند را كم و بيش نشان. مي گذارد
  ) 24، 1374مدد پور، (».دهد مي

هنر را  «: داند ميمهدي حجت نيز مايه اصلي آفرينش هنري را درد دروني هنرمند 
يعني اگر افرادي شروع كنند به درك مفاهيمي پنهان . زاييده درد دروني هنرمند مي دانم

ينجا كم  غليان داشته باشد كه به سوي گفتن راهي بجويد ازاها آنكه آن مفاهيم چنان در 
او فاصله ميان واقعيت و حقيقت را ) 52، 1362 ،حجت( ».شود ميكم هنر شروع 

به نظرمن نه تنها براي هنرمند، بلكه  «: گويد مي و داند ميمحرك انسان درخلق وتغيير 
يعني فقط واقعيت بدون . د بشودتوان ميهيچ فاعلي صرف واقعيت مبدأ حركت ن

يچ انساني را به حركت آل هايي ناممكن است هوجوديك حقيقت يا بدون وجود ايده 
 دريافت كه او درد دروني هنرمند را در درك همين فاصله توان مي) همان( ».در بياورد
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بر همين اساس ما هنرمند را در اين جايگاه مي بينيم كه بين «: گويد ميچون . داند مي
 ايده آلي يعني از يك طرف ذهنش درگير آن مسايل. غيب وشهادت ايستاده است

تمام درگيري هنرمند در . و از طرف ديگر ذهنش درگير آنچه كه هست...  خودش است
» .است» بايد باشد«به آن صورتي كه » هست « جهت تبديل كردن اين صورتي كه

  ) 45و46، 1362 ،حجت(
هنر «: داند ميشهيد مرتضي آويني نيز هنر را ياد بهشت و نوحة انسان در فراق 

فرقت  هنر زبان غربت بني آدم است در. و نوحة انسان در فراقياد بهشت است 
هنر زبان بي زباني است و زبان .. . دارالقرار و ازهمين روي همه با آن انس دارند

از » اهبطوا«غربت آدمي كه با خطاب . ربت استماية اصلي هنر اين درد غ.. .همزباني
 ،آويني(» .را دريابد» نگي عشقتش« فرو افتاده است تا درياي جوار بدين كرانة تشنه

وجه مشترك همه اين سخنان در آن است كه سرچشمه هنر را به ) 14و13، 1377
 .عرصه اي مطلق، آرماني و بي زمان مي كشانند

  
 ي فراگير ها سرچشمه -3-8-3

پذير برخاسته از وحي و سنت نبوي توجه  در اين ديدگاه به دانش فرا زمان وتكامل
گرايان به ويژه  ين مباحث در اين زمينه را بايد در ميان برخي سنتگسترده تر .شود مي

  . بوركهارت، شوان و نصر يافت
ان معاصر ممكن است به وجود معنويت در پرداز نظريهبرخي از «به گفته نصر 

 سياسي -اما منشأ هنر اسالمي را در شرايط اجتماعي. هنر اسالمي هم اذعان داشته باشند
اين ديدگاه حتي اگر مقبول گروهي از مسلمانان هم .  جستجو كنندناشي از ظهوراسالم

چون منشأ امر باطني را در ظاهر . باشد باز ديدگاهي كامالً متجدد و غير اسالمي است
 و هنر قدسي و نيروي جاذبه و هاضمة خاص آن را به شرايط بيروني واجتماعي داند مي

اين . دهد ميقتصادي صرف تقليل  به عوامل ا،محض و يا همچون مورخان ماركسيست
 ها فرم از منظر متافيزيك والهيات اسالمي كه خداوند را منشأ تمام توان ميديدگاه را 

چرا كه اوست كه برهمه چيز عالِم است و بنابراين ذوات و .  به سادگي رد كردداند مي
ايد در خود در واقع پاسخ را ب ... اند »خرد الهي« صور همة اشياء حقيقت خود را مديون

  ) 1375،11نصر، (» .دين اسالم پيدا كرد
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نياكان ايراني ما چندان . معماري اسالمي ايران نمونة بارزي از اين واقعيت است «
. نبودند كه به آفرينش سبكي محلي و مقطعي پرداخته و به آن اكتفا كنند» زمانه « در بند

آنان  .شد  زودي منسوخ مييافت و به سبكي كه به دليل همين ويژگي ديري دوام نمي
پرداختند كه با ابديت پيوند داشت و به موجب همين » زمان بي« به خلق هنري

كساني كه در پي ايجاد تحول در شيوه و . پيوستگي، ارزش و اعتباري جاودانه يافت
 به اين سئوال بينديشند كه چرا سبك هنر قدسي، خصوصاً مسجد هستند بهتراست

هاي ديگر كه رشد و توسعه  ها و دوره  آنان بايد نسبت به زمان« دورة «  يا« زمانه«
» . تلقّي شودتر مهمي سنتي معماري اسالمي را موجب شدند متفاوت باشد يا ها سبك

  ) 53، 1373نصر، (
 اسالم و بيني جهاننصر منشأ هنراسالمي و سرشت اين نيروها و اصول آنرا در 

واسطه، هنر قدسي اسالم و با  اي آن را بياو يكي از جلوه ه. يابد ميوحي اسالمي 
 افزون بر آن ارتباط ارگانيك ميان هنر و .داند ميواسطه را هنر اسالمي دركليت خويش 

پرستش اسالمي، ميان تفكّر و تعمق در بارة خداوند به صورتي كه در قرآن توصيه شده 
مال و شعائر مذهبي كه هدف غايي تمام اع» ذكر اهللا«و سرشت تفكر آميز اين هنر بين 

در اسالم است ونقشي كه هنرهاي تجسمي و شنيداري در زندگي هر مسلمان به طور 
؛ مؤيد رابطة علّي ميان وحي و هنر كند ميخاص و امت اسالمي به طور عام ايفاء 

  .اسالمي است
) يكي قرآن و ديگري بركت نبوي(دو سرچشمه و منشأ  هنر اسالمي بدون اين«

هنر اسالم فقط از آن رو اسالمي نيست كه مسلمين موجد .  نمي نهادبه عرصة وجود پا
اين .گيرد ميآن بودند؛ بلكه اين هنر همچون شريعت و طريقت از الهام اسالمي نشأت 

 و چون از وجه كنند ميها متبلور  هنر حقايق دروني الهام اسالمي را درجهان شكل
هنر . گردد ميي الهام الهي رهنمون  انسان را به خلوت درونشود ميباطني اسالم ناشي 

 ،اسالمي از نظر پيدايش ثمرة روحانيت اسالمي و از نظر شناخت مبدأ يا بازگشت به آن
  ) 11و13، 1375نصر، ( « . مكمل و حامي حيات معنوي است،نوعي ياور

به يك بيان منبع و سرچشمه هنر اسالمي علم و حكمتي است كه بايد آن را 
اين همان علم مهم و بنياديني است كه همة متفكران . ت جستجو كرددرميان قرآن و سن

ارزد  آن علم كه بدون آن هنر به هيچ نمي. اند سنتي آن را الزمي ضروري هنر دانسته
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) هاي سنتي تكنيك(ايم   فقط نوع ديگري از فيزيك كه دست بر قضا آن را فراموش كرده
بارة واقعيت   تطابق ها، در  در بارة،نيبارة هماهنگي كيها آن علم علمي است در. نيست

بارة رابطة   در،ذوابعاد صور، در بارة هماهنگي ميان صور زميني و تأثيرات آسماني
 و همچنين صداها و بوها و نفس ها شكلها،  ها، تركيب يابي ، جهتها رنگنزديك ميان 

 اين به علمي است كه نه فقط به لحاظ رويكرد و روش خود، بلكه افزون بر. انسان
اساساً علمي . با اين همه يك علم است. لحاظ سرشت خود با علم جديد متفاوت است

د به عقل كل از توان ميقدسي است كه فقط در چارچوب سنت كه تنها همين سنت 
. حيث جلوه بشريش امكان فعليت بخشي قواي كاملش را بدهد قابل دسترس است

ت كه اين علم به جز از طريق شهود تعقلّي تفاوت ميان اين علم و علم جديد در آن اس
شهود تعقلّي نيز شرافت و اصالت ذاتي خاص وتحصيل فضايلي . د حاصل شودتوان مين

را مي طلبد كه در بافت سنتي و در شيوه تعليم هنرها و علوم سنتي ازجانب استاد به 
هم وجود البته موارد استثنايي . شاگرد كسب مي گردند و از معرفت جدايي ناپذيرند

  ) 441 ،همان(. »وزد روح االهي هرجا بخواهد مي «ولي اين فقط از آن رو است كه . دارد
  
  ي هنرها گونه -3-9

. ها مطرح است گونة اصلي درهمة آن هاي گوناگون از هنر، دو ميان انبوه برداشت در
و بندي تنها از ديد موضوع هنر نيست، بلكه بيش از آن مربوط به سرچشمه  اين دسته
گاه از هنر . دانست» هنر آزاد«و » هنر قدسي «توان مياين دو گونه را . است هدف هنر

 كه موضوعي چون هنر ديني به تنهايي مبهم شويم مي؛ ولي يادآور  ديني نيز ياد شده
تنها با تعيين موضوع . د در يكي از دو دسته باال قرار گيردتوان مياين گونه هنر . است

  .  گونة آن را تشخيص دادتوان ميصورت آن ن به شكل ويك هنر و بدون توجه 
  
  هنر شيطاني -3-9-1

در آنجا هنر . بندي ناشي از آموزه هاي اديان و بويژه قرآن كريم است ريشة اين دسته
و در برابر آن، هنر آزاد ناشي از القاء  ؛ قدسي ناشي از القائات رحماني دانسته شده

ريم در آيات فراواني سخن از وحي و القاء شيطان در قرآن ك. شيطان معرفي شده است
ها بر چه كسي نازل  خواهيد بدانيد كه شيطان مي«: در ذهن دوستانش آمده است

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


147      زيبايي در معماري

، ولي دهند ميها گوش  بيشتر آن. شوند مي بر هر فرد دروغگوي گناهكار نازل .شوند مي
 نديده ايد كه آنان آيا. اند و همچنين شاعران كه پيشواي گمراهان. كنند ميبه دروغ نقل 

 جز كساني از دهند نميو چيزهايي مي گويند كه خود انجام . در هر وادي سرگردانند
 و در مقابل كنند مي و خدا را بسيار ياد كنند ميها كه ايمان دارند و كارهاي شايسته  آن

ان «: در آيه ديگر)  سورة شعرا227 تا 221آيات (» ... ظلم به دنبال ياري هستند و
 تا فتنه كنند ميشياطين به دوستانشان وحي « ؛ »ياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوهمالشّ

  ) 121انعام،(» وجدال به پا كنند
رب بما اغويتني الزينّن لهم ما في االرض و الغوينّهم اجمعين  «: اي ديگر در آيه

ها  راي آنخدايا چون مرا فريفتي من هم ب«) 39/40حجر ( »الّا عبادك منهم المخلَصين
 گمراه ، و همه را به جز بندگان پاك سرشتتكنم ميآنچه را در زمين است تزيين 

شيطان با استفاده . تزيين به معناي نازيبا را زيبا جلوه دادن يك هنر مذموم است ».كنم مي
 و نمي گذارد كه به كند مياز تزيين انسان را در عالم صورت و غريزه محدود 

تمدن امروز غرب شيطان و ديو را فراموش  دنياي فلسفه و. ي روحي برسدها زيبايي
  .  و به همين جهت خود اسير شيطان شده استگيرد ميكرده و القائات او را ناديده 

  شود ديويحقيقت فتنه در                       منكر بودفلسفي كو ديو را
طان يا چون شي. نكته مهم دراينجاست كه اين دوگانگي در هنر اصالت ندارد

اي است كه حقيقت رابه  شيطان تنها واسطه. اهريمن، وجودي هم عرض رحمان ندارد
  .دهد ميشكلي كه مطلوب لذائذ نفساني باشد تغيير شكل 

ي صوري ها زيباييها و   و روشها سبكاز ديدگاه اسالمي هنري كه انسان را در 
نسان نباشد ناپسند و ي معقول نپردازد و در خدمت كمال اها زيبايينگه داشته و به 

 و هر كند مياز آن سو هنري كه در جهت كمال انسان باشد تقدس پيدا . مذموم است
بنابراين به . باشد مي نامقدس كند ميچه از شكوفايي استعدادهاي بالقوه او جلوگيري 

برخوردار باشد و بتواند اين ) ها زيباييها و  حسن(ميزاني كه انسان از صفات الهي 
او هنر قدسي و به ميزاني كه صفات شيطاني را  در كار خود متجلي سازد هنرصفات را 

  .در اثر متجلي كند هنر او شيطاني است
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   هنر قدسي-3-9-2

طور خاص هنر اسالمي ارائه  تعريفي كه انديشمندان مسلمان از هنر قدسي و به
طرح شده در دو اصل م.  تعريفي متناظر با وجود و حقيقت وجودي اشياء است،دهند مي

شناسي  پاية هستي شناسي و معرفت است كه بر» گرايي نماد«و » گرايي ذات«اين حوزه 
شرافت بخشيدن به  «هنر در بينش اسالمي «: گويد مينصر . گيرند ميفراگير خود شكل 

اسالم از طريق كيميا گري وعلوم جهان شناختي مشابه فضايي ايجاد نمود ...   است« ماده
فضايي كه در آن، اصول ديني و روحاني .  وهم در معنا اسالمي بودكه هم در صورت

 و بر محيط زندگي روزمره انسان كه تأثيري چنين عميق بر كرد ميدر ماده تجلّي 
زيبايي  «) 44، 1373نصر،  (« . نقش مي نهاد،ي فكري و روحي او داردها گرايش

ز مراتب برتر هستي كه  زدودن كدورت آن و تبديل آن به مظهري ا،بخشيدن به ماده
 مستلزم سنت روحاني زنده و پويايي باشد ميهدف هنر قدسي و في الواقع هنر سنتي 

است تا تصور عالم معقول را ميسر سازد و راه را براي شناخت سرّ دروني نماد يا 
  ) 41 ،همان(» .سمبل هموار نمايد

. اه خاص دارندجايگ» رحمت«و » معرفت«در تبيين نصر از هنر سنتي دو واژة 
. براي نصر حكمت كه زاييده معرفت و رحمت است هم آغاز هنر است و هم پايان آن

 كند ميهنر از دو ساحت معرفت و رحمت تغذيه . هم آفريننده آن است و هم هدف آن
  ) 424، 1380 ،نصر. (دهد ميو همين دو ساحت را ارائه كرده و پرورش 

صورت   بهتوان ميدسي از ديدگاه نصر را ي هنر قها ويژگيين معيارها و تر مهم
  : زير خالصه كرد

  ي عرضَي آن ها ويژگي توجه به طبيعت ذاتي اشياء به جاي .1
  ) وجود( توجه به سلسله مراتب هستي .2
   توجه به محوريت انسان درعالم وارتباط او با خدا .3
  نظام هستي   توجه به قوانين حاكم در.4
  ) تر ظهور مراتب برتر درمراتب پايين(پردازي  ه رمز توجه به قوانين حكيمان.5
  ي وابسته به سنت معنوي مربوطه ها صورت توجه به نظام .6
  معناي جامع آن مربوط به همه ابعاد وجود انسان   توجه به عمل و كاركرد در.7
نصر، (.  توجه به فايده و سود در معناي جامع آن مربوط به همه ابعاد وجود انسان.8

1380، 424 (  
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ين الگوي مادي هنر قدسي، مخلوقات الهي هستند؛ تر مهمكه  به گمان ما همچنان
ين الگوي معنوي آن، صفات الهي؛ و قداست آن وابسته به ظهور قداست الهي يا تر مهم

 ظهور اين صفات را توان ميدر بسياري از آيات قرآني . اسماء وصفات او در هنر است
ن اسماء و صفات الهي در قرآن گاه با سير از وحدت به بيا.در اين عالم بررسي نمود

 سوره حشر يكي از بهترين آياتي است كه 18آيه . كثرت و گاه به عكس مشهود است
و سلسله مراتب تنزل آفرينش تا ) هنر الهي(در آن چگونگي به وجود آمدن خلقت 

المصور له اسماء هو اهللا الخالق البارء «: مرحله صورت به بهترين شكلي بيان شده است
  .»الحسني

در اين آيه شش مرتبه تنزّل از غيب مطلق تا آثار پديد آمده در هستي توصيف 
  : ند ازا شده كه عبارت

مرتبه .  به آن اشاره كردتوان ميمرتبه ذات نامتعين الهي كه تنها با ضمير مبهم : »هو «.1
  . شود ميغيب مطلق كه تنها با اشاره و نماد به آن توجه 

  . ن الهي و طبيعت همه اسماءرتبه تعيماولين . ها ويژگيمرتبه صفات و : »اهللا «.2
  . گيرد ميكه به واسطه آن هستي از درون نيستي شكل . مرتبه فعل: »خالق «.3
ي خاص هر موجود تعريف ها ويژگي و شود ميهستي متعين . مرتبه فعل: »بارِء «.4

  . شود مي
و شكل برخورد متناسب براي هر موجود ايجاد و به او صورت .مرتبه فعل: »مصوِّر «.5

  . به طوريكه وابستگي با ذات آن موجود دارد. كند ميتعلق پيدا 
  . مرتبه بازگشت از كثرت به وحدت است: »له اسماء الحسني  «.6

عنوان اسماء و صفات خداوند معرفي   بهشناسي زيباييهاي  در اينجا تنها معيار
 و شود مي گانه در آفرينش هر اثر، در نظام سنتي و قدسي طي اين مراحل شش.شود مي

آور و ذاكرانه در آثار هنري است كه يادصورت نمادين و  ثمره آن ظهور اين مراتب به
  .گر عالم غيب در دنياي مادي است معرفي

ها  هنر، تجلي عادالنه حسن «:  چنين پيشنهاد كردتوان ميبه باور ما تعريف هنر را 
   »ها انسانها و متناسب با نيازهاي مادي و روحي   به ميزان ظهور آن،ديدارهااست در پ
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   رابطه هنرمند، اثر هنري و مخاطب-3-10

ي مهم و پردامنه فلسفه هنر، وابستگي و رابطه ميان هنرمند با مخاطب ها بحثيكي از 
اثر يك آيا رابطه بين صورت اثر هنري يا سرچشمه و آرمان . وسيله اثر هنري است به

رابطه ذاتي است كه هر كس با رويارويي با اثر نتواند آغاز و انجام آن اثر را بشناسد؟ در 
  : اين رابطه سه ديدگاه وجود دارد

 
  نبود رابطه ميان هنرمند، اثر هنري و مخاطب) الف

اي ميان مخاطب و هنرمند،  اين ديدگاه چيره بر هنر معاصر است كه در آن هيچ رابطه
و نيت ) يا مؤلف(نه تنها هنرمند .  اثر هنري با معني و محتواي آن نيستوميان صورت

 و كند ميخاص او، بلكه خود اثرهنري هم مرده است و مخاطب است كه اثر را زنده 
هر بار رويارويي و خواندن تازه اثر، زايندة معنايي تازه . روح معنا را در آن مي دمد

  . مخاطب استبيني جهانبرپاية 
هايي همچون لوسه  فمنيست مانند. ي گوناگون اين ديدگاه را دارندها گرايش

ها همچون  برخي ماركسيست. دانند ميايريگاري كه نقش جنسيت را در معناي اثر مهم 
پردازان   و بسياري از نظريهكنند ميلوكاچ تأثير طبقه و موقعيت اجتماعي افراد را مطرح 

ثير عوامل فراوان تاريخي و اجتماعي را در تأ.. .ديگر همچون گادامر، ريكور، دريدا و
  ) 389،1375 ،احمدي( .كنند مي تأكيدمتنوع بودن اين ادراك 

تدريج انديشمندان هرمنوتيك مدرن نه تنها نيت هنرمند، بلكه اساساً معناي  به
يا (ها هر اثر هنري  به باور آن. ساز دانستند گرايي مشكل نهايي داشتن اثر را نوعي جزم

 اين معنا را در آن كار گذاشته باشد؛  داراي معنايي جاودانه نيست كه هنرمند) يمتن ادب
اي پيدا  هاي گوناگون معناهاي تازه بلكه اثر هنري در روزگاران متفاوت و بنا به تأويل

 پس آشكارا نقش بزرگي به عهده مخاطب .بسا دور از نيت آفريننده آن باشد كند كه چه
كشف . گردد ميهمي به توان هاي فرهنگي و فكري او باز ي مها جنبهاست و بحث از 

 در كتاب  و ريكور» حقيقت و روش«اين نكته را به بهترين شكلي گادامر در كتاب 
  ) 406 ،همان( .به خوبي نشان داده اند» زندگي در دنياي متن«

نيز وجود معناي نهايي متن و يا اثر را رد ) ها ديكانستراكتيويست( شكنان شالوده
معنايي، فراخواني است به جهاني مبهم و ناروشن؛  ولي دعوت آنان به قلمرو بي. كنند يم

پراكندگي «دريدا از ) 500همان، ( .گونه معنايي وجود ندارد و نه به اين يقين كه هيچ

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


151      زيبايي در معماري

 كه ما هرگز به شود مي  و همين سببگويد ميسخن » معناي نامتعين«در متن يا » معنا
در حقيقت بر اساس تفسير پل دمان .مل يك اثر مطمئن نباشيمخواندن متن و يا فهم كا

البته اين به آن معنا . است» غير قابل خواندن «يا » غير قابل فهم«از دريدا، اثر هنري 
يك مخاطب و يك خواننده خوب . نيست كه همه مخاطبان در برابر يك اثر برابرند

 يكي از تفسيرهاي ممكن را كسي است كه اين اصل بزرگ را رعايت كرده و نپذيرد كه
اسلوب .  بگويد، قرار دهند و از معناي متن ياد كندخواهد ميبه جاي كل آنچه اثر 

 .است »به خواندن در نيامدني متن« فهم منش دروني متناقص و ،درست خواندن متن
  ) 506همان، (

نري ها از اثر ه ها و تأويل روشن است كه اين ديدگاه به گوناگوني يا كثرت تفسير
  .باره مطرح هستند انجامد كه همگي به يك مي
  

  وجود ارتباط ميان هنرمند، اثر هنري و مخاطب ) ب

پايه آن فهم اثر ارتباطي به  بر. معروف است» هرمنوتيك رمانتيك«اين ديدگاه به رويكرد 
موقعيت تاريخي آن ندارد و چگونگي ارتباط با اثر در يك سطح فرا تاريخي انجام 

ني در درك شاهنامه فردوسي و يا يك تابلوي نقاشي از رافائل و داوينچي يع. شود مي
بر اين ديدگاه نسبت به ديدگاه .  نيست ها عصران آن هيچ فرقي ميان درك ما با درك هم

  . شده استتأكيدقبل كمتر 
ا به گفته او هنر بايد معنايي ر. براي نمونه تولستوي به همزباني دروني به ياري هنر باور دارد

. ها آلوده نشده منتقل كند يي كه ذوق آنها انسانطور يكسان به همه  كه هنرمند مد نظر داشته به
: گويد ميعالمه جعفري با اين نگرش تولستوي موافق نيست و در نقد آن ) 116 .تولستوي(
 ولي ما معتقديم كه ... ورزد كه هنر بايد براي مردم عادي قابل فهم باشد تولستوي اصرار مي «

د به كمك كساني كه شناخت بهتري دارند، توان ميجهان كنوني  در» آماتور هنر « قضاوت يك
  ) 51، 1368 ،جعفري(» .تصحيح گردد

از ديد جعفري هنر در هر دوره بايد به دنبال زبان جديد باشد و اين زبان جديد 
گذاري  رزش متفاوت با ادر آغاز نياز به جاباز كردن در ميان مردم دارد و اين كامالً

هايي از هنر آونگارد و آثار امپرسيونيستي  عالمه جعفري با استناد به نمونه .محتوايي آن است
  .كنند مي ديدگاه تولستوي را نقد ،فرانسوي كه جزء شاهكارهاي هنر معاصرند
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  همراهي نسبي ميان هنرمند، اثر هنري و مخاطب) پ

يا صوت و  و( ت و رنگ و هندسهآثار هنري كه در عالم ماده و طبيعت و شكل و صور
 مفاهيم عقالني و مشاهدات و ادراكات توانند ميپذيرند، هرگز ن تحقق مي) ... كالم و

تر هستي بالقوه او منشا  عرفاني هنرمند را كه از مراتب عالي تر وجود او و ابعاد متعالي
 حداكثر به نندتوا مي ها صورتبلكه . اند مستقيماً بيان نموده و به ظهور رسانند يافته

اي و رمزگونه و تمثيلي مفاهيم عقالني و عرفاني را براي مخاطب رازآشناي  صورت آيه
  .خود متجلي نموده و واسطه ذكر و يادآوري شوند

  اسالمي با همشناسي انسانديدگاه  در يك توان مي را به گمان ما دو ديدگاه باال
  : ا كرددر اين باره بايد چند حوزه را از هم جد. جمع كرد

  
 شناسي هنرمند و مخاطب  همراهي كامل در هستي-1

 .حوزه مباحث عقلي و فلسفي است) حكمت نظري( شناسي انسانشناسي و  هستي
مكان و فارغ از اراده و خواست و يا تشخيص و  ي اين حوزه فارغ از زمان وها گزاره

 تفاوتي در ها نانسا؛ و پذيرفتن و نپذيرفتن  فهم انسان يا درست هستند يا نادرست
ي اين حوزه حقيقت و ها گزارهضمانت صحيح بودن . ها ندارد درستي يا نادرستي آن

ست و ضمانت ها انسانواقعيت هستي و آفرينش جهان و هويت و ذات فطري و نوعي 
در ) هنرمند و مخاطبان( در طول تاريخ و عرض جغرافيا ها انسانتفاهم و درك متقابل 

اگرچه اين وجه از وجود انسان، بالقوه باشد و . هاست آنهمين ذات فطري و نوعي 
  .نپذيرد.. . انسان از آن در غفلت به سر برد و حقيقت را بيمارگونه يا متعصبانه و

  
  نسبي بودن شرايط هنرمند و مخاطب-2

مربوط به حوزه مسائل اخالقي و ) حكمت عملي(هاي زندگي هنرمند و مخاطب  شيوه
از آنجا كه اين اصول مبتني بر اراده و عمل انسان . باشد ميكام هاي اح بايدها و نبايد

است كه بايد در مجموع شرايط زماني و مكاني تحقق پذيرد؛ پس وابسته به مجموع 
 اجتماعي اوست و تابع احكام اوليه و ثانويه و اضطراري و مصلحتي و شرايط فردي و

د و مخاطب مبتني بر دو پايه داوري در اين حوزه و درك متقابل هنرمن. گردد مي.. .
  : است
  ) حالل و حرام(گانه  اصول ثابت پنج: اول
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در نظر گرفتن مجموع شرايط فردي و اجتماعي هنرمند و مخاطب در زمان و : دوم
  . مكان خاص هر يك

  
  رابطه هنرمند با اثر هنري-3

  : هنرمند در دو حوزه با اثر هنري خود رابطه دارد
ناپذيري   سرچشمه پايان،عنوان يك انسان  دروني هنرمند به شرايط فطري و نوعي و-

ي ها زيباييتر وجود و  است كه او و اثر او را به سمت حقايق جاوداني و مراتب عالي
پايان جذب و دعوت   و تا زيبايي مطلق و رضايت و لذت بيكند ميبرتر هدايت 

  .نمايد مي
ت ناشي از مجموع شرايط زماني و  شرايط كسبي، فردي و بيروني هنرمند واقعياتي اس-

مكاني و تجربيات و خاطرات هنرمند؛ كه او و اثر او را برخوردار از تشخص فردي و 
هاي بيروني در اثر هنري يا حقايق  هر چه محتواي اين واقعيت. نمايد ميها  وابستگي

 ،تر  و هماهنگ تر باشد، هنر نابتر نزديكهنرمند ) عقلي و روحي( فطري و انفسي
تاثير  وگرنه، اثر هنري غير اصيل تحت. شود ميتر  تر و الهي تر، انساني الصخ

  .هنرمند خواهد شد.. . ها و غرايز حيواني و تعصبات جاهلي و هواپرستي
 
  رابطه مخاطب با اثر هنري-4

 : مخاطب نيز در دو حوزه با اثر هنري رابطه دارد

 مبتني بر مجموع شرايط زماني بيروني مخاطب واقعياتي است  شرايط كسبي، فردي و-
و مكاني و تجربيات و خاطرات مخاطب كه در نوع رابطه و درك مخاطب از اثر 

ها و تفسيرها و تعبير و تاويل يا به عبارتي قرائت  هنري تاثير گذاشته و برداشت
  . دهد ميشخصي و آفاقي او را از اثر تشكيل 

ه از قوه به فعل تحقق يافته  شرايط فطري و نوعي و دروني مخاطب در صورتي ك-
باشد و بتواند ادراكات آفاقي و تجربيات و خاطرات شخصي خود را تعديل نمايد و 

د خارج از محدوديت هاي توان ميعقل راز گشا و دل راز آشنا داشته، به همان نسبت 
كسبي و اعتباري و شخصي از مفاهيم عقالني و تجليات عرفاني به ظهور رسيده در 

در غير اين صورت . گشايي و پرده برداري و درك متناسب داشته باشد  رمز،اثر هنري
مخاطب چهره شخصي خود را در اثر ديده و هواها و تعصبات جاهلي خود را 

  .بازبيني خواهد نمود
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   تعهد و مسئوليت هنرمندان-5
  :  در مورد تعهد و مسئوليت هنرمندان به شرح زير استها ديدگاهانواع 
 نسبت به كليه اصول نظري و مصاديق كالبدي براي هميشه و مطلقاً هنرمندان) الف

اين ديدگاه ليبراليسم و سكوالريسم است كه به بي معياري، هم در نظر و هم در . آزادند
 .عمل باور دارد

هنرمندان نسبت به هر اصل نظري و حتي كالبدي براي هميشه و مطلقاً مقيد و ) ب
ي در اصول نظري و اشكال كالبدي، و مقيد بودن نظري گراي اين ديدگاه مطلق. مسئولند

 .و عملي است

متعهد؛ و در خلق اثر، آزاد؛  هنرمندان نسبت به شناخت قوانين موجود در هستي،) پ
ديدگاه اسالمي آزادي انسان را در ميان دو . باشند مي مسئول ،اما نسبت به تأثير آثار خود

  .در عمل» گرايي عدل« و در نظر» گرايي حق«. نمايد ميجبر تعريف 
  
  گيري نتيجه -3-11

 و آثار هنري و هنرمندان، به باور ما نياز است ها سبكدر آغاز هر گونه ارزيابي و تحليل 
در يك سامانه عقالني ارائه شود تا ) شناسي حسن(شناسي زيباييكه مباني و معيارهاي 

  . هنري به تفاهم نسبي رسيدها در آثار  پس از آن بتوان در مورد معيار داوري و تحليل
  

 ، فلسفه زيبايي، هنر و آثار هنري شناسي نمودار رابطه طولي بين انسان

  
  

  

شناسي و  هستي(گرايي در حوزه نظري شكاكيت و نسبي در فرهنگ غرب،
 شناسي زيباييهاي فروكاهنده از انسان، مستقيماً وارد فلسفه  و برداشت) شناسي انسان

 و آثار هنري را لرزان و عمالً تباه ها سبكي داوري و ارزيابي شده و مبنا و معيارها
گرايي  مرج و و هرج) نيهيليسم(گرايي  نموده و فلسفه هنر معاصر را به سوي پوچ

  .كشانده است) آنارشيسم(
و حفظ و ) وحي(دليل پايندگي كالم الهي  هولي در حوزه فرهنگ اسالمي ب

الفات موجود ميان انديشمندان و فيلسوفان با همه اخت) س( صيانت از كالم معصومين
درخشد و در ميدان تحليل و  مسلمان، حقايق نظري اسالم همچنان با قدرت و ثبات مي

بنابراين با توجه به ثبات مباني و . ناپذير باقي مانده است استدالل و عرفان خدشه

 آثار هنري
هاي هنري و بايدها و سبك

 هاي عملي نبايد
 شناسي انسان شناسيفلسفه زيبايي و حسن
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 و ها سبكتوان در ميدان عمل  شناسي و زيبايي در فرهنگ اسالم، مي معيارهاي حسن
  .هاي مطلوب و استعاليي و روشن هدايت نمود آثار هنري را به سمت آرمان

ها و   بايد( از عملي) ها هست(ي نظري ها گزارههمچنين بايد گفت كه جدانكردن 
به چند نكته در . هاي بزرگ در حوزه فلسفه هنر شده است باعث بروز مغالطه) ها نبايد

  : اين باره بايد اشاره كرد
شناسي و  ي حسنها گرايشي نظري در مورد انسان و ها گزارهينكه يكي ا

 او، حقيقي، كلي، قطعي، نوعي، فهمي، بالقوه، غير قابل تبديل و تحويل و شناسي زيبايي
 نوعاً و ذاتاً داراي ها انسانبه گفته ديگر، . غير وابسته به شرايط زماني و مكاني هستند

 كه تجربيات تاريخي و استداللهاي فلسفي شندبا مي مشترك شناسي زيباييي ها گرايش
وگرنه عمالً معيار داوري آثار و تفاهم نسبي هنرمندان و . نمايند و عرفاني آن را تأييد مي

گيري استعاليي و تكاملي آثار هنري، با هنرمندان و مخاطبان از دست  مخاطبان و جهت
  .  مرج رها خواهند شدمي روند و هنر و هنرمندان در سراشيب پوچ انگاري و هرج و

 و راهكارهاي عملي در خلق آثار هنري و يا عوامل ها سبكاگر  ،در برابر آن
هاي نظري  صوري و مادي و كالبدي آثار هنري مطلق انگاشته شوند و به اصول گزاره

  . آيند هاي بزرگ در عرصه فلسفه هنر پديد مي ها و نابساماني نسبت داده شوند؛ مغالطه
هايي برزخي و واسط هستند؛  هاي عملي گزاره صول برگرفته از گزارهبه باور ما ا

ي حقيقي ها گزاره) يعني در ذهن هنرمند(ها   ارتباط با هست  كه از سويي دراي گونهبه 
شمرده شده و از سوي ديگر در ارتباط با اراده و عمل هنرمندان و شرايط زماني و 

همچنين اين . شوند بي و اعتباري مينس) يعني در اراده عملي او(مكاني تحققشان، 
 اعتباري، جزئي، نسبي، ،هايي در مقام خلق در عالم ماده و مصداق گزاره،ها گزاره

گردند و در عين حال  تجربي، بالفعل، و وابسته به مجموع شرايط زماني و مكاني مي
  .گرايي نمود ها مطلق پذير و اجتهادي؛ كه نبايد در مورد آن متغير، تربيت

 نوعي و شناسي زيباييشناسي و  فته ديگر بر پايه مباني و معيارهاي حسنبه گ
توان هزاران سبك جديد و هزاران اثر هنري متنوع و بديع و اصيل و  ، ميها انسانفطري 

ها را  ها و زيبايي  حسنتوانند ميصورت نسبي  هاستعاليي خلق نمود كه هر كدام ب
  ) نمودار زير( .متجلي سازند
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 هاي هنري و آثار هنري تفكيك اصول حاكم بر زيبايي، سبكنمودار 

  
  
  
  
  
  
  
 

نكته ديگر در رابطه با تعريف يك بعدي و محدود از ابعاد وجودي و مركب انسان 
  .است كه با توجه به نمودار زير به شرح آن مي پردازيم

  

 ها و آثار آنان هاي هنرمندان و سبك نمودار رابطه طولي ميان ايده

  
  
  
  

  مطرح شد، ما انواع نفوس انسان كه درشناسي انسانر همچنانكه در مباحث اگ
 نفس صرفاًرا در نظر نگيريم و مرجع الهام هنرمندان را  آمده) ع(گفتار حضرت علي

شناسي و  ي حسنها گرايشگياهي يا نفس حيواني او بدانيم، طبيعتاً معيارهاي ما در 
 حاصل توانند ميدين گونه آثار هنري، ديگر نب. معيارهايي حيواني خواهد بودها زيبايي

 .باشند» رضايت و كرامت» «حكمت و نزاهت«يا  نفوس عقالني و روحاني انسان،
شايد . دهيم ميهمچنين توان داوري بين هنرهاي ممدوح و هنرهاي مذموم را از دست 

  .ين عوامل بحران در فلسفه هنر معاصر غرب استتر مهمبتوان گفت اين موضوع از 
هاي غير اصيل و   مطلق به ناخودآگاه هنرمندان و خالقيتتأكيد توجه و 

عالمانه در خلق آثار هنري، باعث عدم توجه به آموزش هاي فرهنگي و تخصصي و غير
بخصوص در . شود هاي علمي و فلسفي و عرفاني مي تالش هنرمند براي رشد در حوزه

 و وابسته به مجموع شرايط هنر معماري كه هنري است مبتني بر مهندسي ساختمان
 نيازهاي كمي و كيفي ،)تكنولوژي( فناوري ،زماني و مكاني، نظير اقتصاد، مواد و مصالح

+ 

 آثار هنري

هاي هنري و بايد وسبك

  نبايدهاي عملي

 

هاي خودآگاه و الهام

 نرمندناخودآگاه ه

هاي زيبايي و  گرايش

 شناسي انسان حسن

  

 آثار هنري  اي هنريه سبك 

هاي حقيقي و گزاره

 كلي هستند

هاي اعتباري  گزاره 

 و نسبي هستند
در ذهن هنرمندان

 هستند) حقيقي(

در اراده عملي 

) اعتباري( هنرمندان

 هستند
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هاي  مخاطبان، محيط زيست و بسياري علوم ديگر و نياز به شناخت دقيق اين حوزه
  . علوم و به خودآگاهي رساندن تخصصي آن علوم دارد

 دور از واقعيت و سور ، آشفته، پيچيده و مبهم بر ناخودآگاه، آثار هنري راتأكيد
صورت و بدون عمق و اصالت و ارزش  مفهوم و بي ها را بي نمايد و آن رئاليستي مي

 و ها انسانسازد و نقش هنر و رسالت آن را در ايجاد تمدن و پيشرفت كمي و كيفي  مي
  . كند  مخدوش ميها انسانمحيط زيست 

اگر هنرمند الهام هنري خود را از . نه نيستپس سرچشمه الهام هنرمندان يگا
نفس بهيمي و جنود شيطاني برگيرد، از اين سرچشمه دوزخي، الهامات كثيري كه شامل 

هاي غريزي همه حيوانات ميتواند باشد، مي جوشد و روح هنرمند را   و انگيزهها گرايش
 و در نتيجه انگيزاند تسخير ميكند و او را بسوي لذت هاي غريزي ـ حيواني، برمي

ها و الگوهاي خود را از  در نقطه مقابل اگر هنرمند الهام.هنرهاي مذموم خلق ميشود
نفس عقالني و روحاني والهامات ربوبي برگيرد، حاصل اين نفوس حكمت و نزاهت 

تواند حق و باطل، خير و شر و زيبا و زشت  يعني هنرمند مي. است و رضايت و كرامت
و از باطل و شر و زشتي به سوي حق و خير و زيبايي، پاكي را بشناسد و داوري كند 

  ) نمودار زير.(جويد و خود را تزهيب نمايد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  

منشاء الهام 

 هنرمندان

 نفس حيواني

 نفس عقالني

 نفس روحاني

 نفس گياهي

 

  زيستي-رشد فيزيكي 

  

  هاي ها و اندوه لذت

 واني حي- غريزي 

 حكمت و نزاهت

داوري خير و شر ، زشت و 

 زيبا و گرايش به خير و زيبايي

 رضايت و كرامت

رضايت متقابل خالق و 

 مخلوق فيضان خير و زيبايي

  گرا منشاء هنرهاي طبيعت

 ) فورماليستي و ناتوراليستي(

هايي از  يشمنشاء آثاري با گرا

 خشونت،(غرايز حيواني 

 ) ...سكس و 

منشاء انواع هنرهاي عقالني و 

منطقي به نسبت معرفت و 

 تعهد هنرمند 

منشاء انواع هنرهاي معنوي و 

روحاني به نسبت سير و سلوك و 

هنرهاي (خودسازي هنرمند 

 ) معنوي و روحاني

  خنثي هنرهاي

 يا مذموم

  هنرهاي ممدوح

 ) منطقي و معنوي(
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 فصل چهارم

  شناخت معماري و عناصر آن

   تعريف معماري-4-1

به معناي عمران و آبادي و آباداني است و » رمع«در زبان عربي از ريشة » معماري«واژة 
براي . در زبان فارسي برابرهايي براي آن آمده است. ني بسيار آباد كننده، يع»معمار«

واژه «. كند ميكاري  ، برابرِ ديوارساز و كسي است كه سفت»واالدگر«نمونه واژه 
، برابرِ مِهتر و بزرگ بنايان است و از دو »مِهراز« واژه .، برابرِ استاد بنا است»رازيگر«

اين واژه برابر . يعني سازنده درست شده است ،»راز«، يعني بزرگ، و »مِه«بخش 
 architectدر زبان التين نيز واژه . تواند گرفته شود به تعبير امروزي مي 1»مهندس معمار«

 به معناي سازنده درست tektonبه معناي سر، سرپرست و رئيس و  archi از دو بخش
. 1382. زاده اني، رفيعي، رفيعرنجبر كرم(» .باشد  همتراز با واژه مهراز ميشده كه كامالً
  )زير واژه مهراز

 فروكاسته شده اي گونه ه ببرخيي بسياري شده كه ها تعريفاز معماري 
 به گفته ديگر معماري تنها در يك وجه خود خالصه شده ؛ارائه شده است) حصري(

گشا نيست؛  چندان گره» سازي در تركيب صنعت و هنر ساختمان«تعريف كلّي . است
سازماندهي «. ها اشاره دارد  تنها به سه عامل معماري بدون توجه به ارتباط آنچرا كه

توجه به فضا را از معماري بيرون  تعريف بهتري است كه بسياري از آثار بي» فضا
ما اين تعريف را پيشنهاد . ولي اين تعريف هم به هدف معماري توجهي ندارد. كند مي

گيري از عوامل مادي و  ني و ساماندهي فضا، با بهرهفرايند بازآفري « معماري،: مي كنيم
  .باشد مي» ها ، و در جهت كمال آنها انسانصوري، متناسب با نيازهاي مادي و روحي 

                                                                                                                   
1 architect 
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160       مباني نظري معماري

در اين تعريف تالش شده به چهار پرسش بنيادي كه انسان در رويارويي با هر 
  : ها هستند اين چهار پرسش اين.، پاسخ داده شوددهد ميچيزي بدان پاسخ 

  .معماري است» علت غايي «  براي چه پديد مي آيد و هدف آن چيست؟ پاسخ آن،.1
  .معماري است» علت فاعلي « ؟ پاسخ آنآورد مي چه كسي آن را پديد .2
  . معماري است»علت مادي «پاسخ آن  آيد؟  از چه پديد مي.3
  .معماري است» علت صوري «آيد؟ پاسخ آن   چگونه پديد مي.4

 به تجزيه و تحليل توان بندي علل چهارگانه ارستويي مي دستهي از گير با بهره
گيري از مباني فلسفي اين سود را دارد كه نقش و جايگاه  بهره. معماري پرداخت

هركدام از علل و عوامل پديد آورنده معماري روشن شده و نسبت و رابطه هر كدام با 
  .شود هم نيز تبيين مي

  : عرفي مي كنيماين چهار علت را اين گونه م
ها معماري  خاطر دستيابي به آن هكند و ب ها، اهداف و غاياتي كه معمار دنبال مي  انگيزه.1

ها و غايات گاه آشكار و گاه  اين انگيزه. آيد، علت غايي معماري هستند پديد مي
.  تصريح شود و چه نشودها آنپنهان هستند و به هر رو همواره وجود دارند؛ چه بر 

ها و غايات گوناگون و هركدام بر نگرش و  عماري پر است از اين انگيزهتاريخ م
توان از زاويه  هاي معماري را مي  و مكتبها سبكتمام . ديدگاه خود پافشاري دارند

هايي كه از  در همه تعريف. كنند، بررسي و مقايسه كرد ها و اهدافي كه دنبال مي انگيزه
پرسش بنيادي . ها و اهدافي را باز شناخت توان انگيزه شود مي معماري شده و مي

هر اثر معماري ممكن است به .  همواره زنده بوده و هست»معماري براي چه؟ «
ها  اين علت. صورت خودآگاه يا ناخودآگاه داراي يك يا چند علت غايي باشد

  . ممكن است در طول يكديگر يا در عرض يكديگر قرار گيرند) اهداف(
اندركار پديد آوردن يك  ، معمار و همة كساني هستند كه دست علت فاعلي معماري.2

ساماندهي فضا و ساخت آن، دستاورد كار ذهني و عملي هنرمند . اثر معماري هستند
يافته درباره اهداف  معماري است كه پيش از هركاري داراي يك ذهن و تفكر سامان

  . و غايات معماري باشد
بخش پر يا . يابد دو بخش پر و تهي تشكيل مي هر اثر معماري و هر ساختمان از .3

اي است كه در  بندي شده  شكل و حجم يافته و سامان»تودة «آن، همان » كالبد«
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161 شناخت معماري و عناصر آن     

 ،)مصالح(پس تودة يا ساختمايه .  شده است»فضا « برگيرنده و تعريف كنندة يك
روشن است كه تا . باشد بدون در نظر گرفتن شكل و حجم آن، علت مادي فضا مي

مي كه علت صوري دركار نباشد، به صرف بودن علت مادي، هيچ فضايي هم هنگا
  . آيد پديد نمي

شود، علت  آنچه كه پديد آورندة شكل، فرم، حجم و صورت فضاي معماري مي. 4
در معماري تمام علل و عواملي كه در شكل دهي به فضاي . صوري فضاست

مه علوم پايه، فنون و يعني ه. ثر هستند در شمار علل صوري هستندؤمعماري م
گيرد؛ دانش رياضي و   را در كار شكل دهي به فضا بكار ميها آنهنرهايي كه معمار 

) اقليم(هندسه پايه و كاربردي؛ دانش شناخت محيط و طبيعت و شناخت آب و هوا 
ها و فناوري ساخت و ساز و همه هنرهاي  ؛ فنون ايستايي و شناخت ساختمايه

  ...   بندي ومربوط به ساخت و آرايه
دهي  اي در شكل شوند كه به گونه اين همه هنگامي علت صوري فضا شمرده مي

كه همواره  از اين ميان، دانش هندسه و تناسبات به جهت اين. به فضا مؤثر افتاده باشند
ي گوناگون ها فرهنگدهي به فضا در  در طول تاريخ معماري تأثير بسزايي در شكل

  .اند مورد توجه و تأكيد قرار گرفتهاند در اين نوشته  داشته
  
   فضا -4-2

   تعريف فضا -4-2-1

دربارة اين مفهوم معماران و . مفهوم فضا يكي از مفاهيم بنيادي در معماري است
براي نشان . اند هاي گوناگوني ارائه كرده انديشمندان جهان معماري از ديرباز برداشت

د كه يادآور شويم يكي از تعاريف دادن اهميت فضا در معماري شايد همين بس باش
   . است»ساماندهي فضا «مورد پذيرش بيشتر انديشمندان دربارة معماري، 

به گمان ما بحث و كنكاش دربارة مفهوم فضا از سوي نويسندگان و 
ي ها ويژگيچرا كه ابعاد گوناگون فضا و .  امري سودمند استطوركلي بهپردازان  نظريه

شود و اين ما را در درك   آدمي، مطرح شده و شكافته ميآن و چگونگي تأثير آن بر
اما از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بحث و گفتگو كه . كند تر از فضا ياري مي عميق

شود، به آشفتگي و  مفاهيم آن انجام مي تر و چيرگي ذهني بر با هدف درك عميق
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ناسازگار با هم و اين آشفتگي با ارائه انواع تعاريف . پريشاني بيشتر نيانجامد
  . شود بيشتر مي... يكسونگري و

  : در فرهنگ معين واژة عربي فضا چنين معني شده است
  . مكان وسيع، زمين فراخ، ساحت.1
  ) معين(  .كند  مكاني كه كرة زمين در منظومة شمسي اشغال مي.2

 دهد كه فضا، داراي مكان در هر دو تعريف، واژة مكان بكار رفته و اين نشان مي
پس فضا قطعاً يك جاي تهي . توان به درون آن رفت است، يا همان مكان است كه مي

گسترة فضا،  .هاي كهن، هوا و فضا يكسان نيستند گرچه در لغت نامه.است، مانند هوا
اين تعريف با همه . تواند پر شود  است كه مي»جاي تهي «همة هستي است و فضا همان 

توان به  ودة بحث فضا قرار گيرد و بر پاية آن ميتواند شال سادگيش به گمان ما مي
  .هاي گوناگون پرداخت بررسي ديدگاه

ولي برخي برآن هستند كه گروه هاي گوناگون مردم، معناهاي گوناگون از مفهوم 
 توجه كرده »فضا «فالسفه و رياضي دانان شرق و غرب از دير باز به مفهوم  «: فضا دارند

افالتون و ابن سينا و دكارت و اينشتين هر كدام . اند هو از آن تعريفي به دست داد
رسد تعبير  ليكن به نظر نمي. اند تعريفي از فضا كرده و مشخصاتي براي آن قائل شده

كنند، اشتراك و انطباق چنداني داشته  ايشان از فضا با معنايي كه معماران از آن اراده مي
ي فالسفه و رياضيدانان بيشتر مشترك »فضا «ي معماران و »فضا «به عبارت ديگر . باشد

لفظي است تا معنوي و اگر چه ممكن است تأمل در تلقّي و تعريف ايشان در فضا به 
تعمق بيشتر در مفهوم معمارانه فضا كمك كند، ارتباط مستقيمي با آن ندارد و شايد 

وب پرداختن به آن در محدودة اين گفتار كوتاه، موجب آشفتگي مطلب و دوري از مطل
رسد آنچه فارسي زبانان و عربي زبانان عرفاً از واژة  از طرف ديگر به نظر مي. گردد

دانيم  تا جايي كه مي...  كنند، نيز ربط مستقيمي با فضاي معماران ندارد  اراده مي« فضا «
، حجت(» .كار نرفته است اش به در متون معتبر فارسي هم اين واژه در معناي معمارانه

  ) 18، 1377، 1رواق، ش 
دانان و   براي فيزيك« طبيعت « مانند اين است كه گفته شود واژة سخناين 

ولي ! دانان و نقاشان و جنگل بانان و شاعران، بيشتر مشترك لفظي است تا معنوي شيمي
دانيم كه طبيعت يكي است و يك چيز بيشتر نيست و در نسبت با ما و جهان  همه مي

فضا، نام يك . آيد هايي گوناگون از آن پديد مي وهها و جل ذهني ماست كه برداشت
هاي گوناگون از آن، به  پديدة خارجي است و نه يك مفهوم ذهني كه با برداشت
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فضا در خارج همان است كه هست، ولي البته هركس به . مشترك لفظي تبديل شود
وني كه پس بايد بتوان از آن يك تعريف بير. كند كند و حس مي اي آن را درك مي گونه

تواند از بعد  تر باشد، به دست داد و در عين حال هركس مي مورد پذيرش همگاني
  .فسير و تعبيري از آن داشته باشدشناسي خود ت هستي

كس ديگر از  نكتة مهم ديگر اين است كه نه ما از جهان معماري و نه هيچ
اي از يك  ژهتواند براي خود تعريف وي نمي...  هاي گوناگون علمي و فلسفي و رشته

در غير اين صورت ما به پريشاني و آشفتگي . پديدة خارجي، مختص خود داشته باشد
توانند  معماران نمي. شود دار مي ها دچار خواهيم شد و تفاهم، خدشه در برخورد انديشه

تعريفي از فضا ارائه كنند كه با تعريف آن نزد فيلسوفان يا ) و بهتر بگوييم نبايد(
با همان (توانيم از فضا  ما تنها مي. م تجربي ناسازگار و متضاد در بيايددانشمندان علو

هايي از آن توجه كنيم كه  برداشتي ويژه داشته باشيم، يعني به جنبه) تعريف همگاني
به گمان ما نه ساختار ذهني آدميان تا اين حد . دان شايد نباشد مورد توجه يك فيزيك

ارتباط و   است و نه مراتب وجود و حقايق هستي، بيناسازگار و متباين و به دور از هم
هاي مشترك  هاي جهان تعريف توانند از بسياري از پديده بنابراين آدميان مي. ناهماهنگ

اساساً براي تأكيد روي يك يا چند وجه تمايز، نيازي نيست همة . داشته باشند
ورد مثبت با اين اولين شرط برخ. مشتركات را ناديده بگيريم يا فراموش كنيم

  . هاست انديشه
البته . پس فضا هنوز هم همان مكان و جاي تهي براي حضور يا عبور انسان است

كنند،  پژوهش مي ... هاي جاذبه و دانان دربارة ذرات معلق در آن و ميدان فيزيك
دانان دربارة گازهاي تشكيل دهندة آن، فيلسوفان دربارة متناهي يا نامتناهي بودن  شيمي
دهند و محصور  سرايند و معماران، آن را شكل مي شاعران دربارة آن شعر ميآن و 

تر  تر و مناسب كنند تا بتوان در آن شرايط فضاي طبيعي را براي زيست انسان متعادل مي
   .نمود

  : شمرده شده است چهار مقصود از كاربرد واژه فضا چنين بر 
  .  فضا، يعني اتاق، تاالر و حياط و ميدان و پارك.1
  . اي كه خصوصيت مشتركي دارند، فضاي باز، فضاي بسته  فضا، يعني مجموعه.2
  ...هاي خالي و پر نشده شهر و  فضا، يعني قسمت.3
  ) همان (». فضا، يعني كيفيت معماري و تأثير آن بر انسان، فضاي دلباز، فضاي دلگير.4
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ترك يافت در هر چهار مقصودي كه نويسنده از فضا ارائه كرده يك ويژگي مش
فضا به «: گويد خود نويسنده مي. گويند همه از مكان و جاي تهي سخن مي: شود مي

گيرد كه به معناي لغوي فضا   قرار مي»توده « يا »حجم«معني جاي تهي و خالي مقابل 
پس فضا چه يك اتاق باشد، يا پارك يا فضاي ) همان(» . استتر نزديكيعني جاي تهي 

و پرشكوه، به هر حال همان جاي تهي است كه يك بار ما به باز و بسته و يا دلگير 
ايم، يك بار به محصور بودن آن و ديگر بار به تأثيري كه برما  هداد ميكاركرد آن نا

نكتة بسيار مهم اين است كه به گمان ما هر برداشت حسي، . ايم گذارد، توجه كرده مي
و عرفاني از فضا، بايد ) كيمتافيزي( كاربردي و فيزيكي و نيز شهودي، فرا طبيعي

  . سرآغاز آن بر پاية همين تعريف ساده از فضا باشد
  
   باره فضا  درها ديدگاه بررسي -4-2-2

شناسي است و از اين رو سير تاريخي آن در  مفهوم فضا يكي از مفاهيم بنيادي در هستي
ريف اساسي از المعارف آمريكانا دو تع در دائره. تواند شايان بررسي باشد گذر زمان مي

  : فضا آمده است
 و فضا ظرف يا ؛دهد  را مبناي تعريف خود قرار مي»فضاي خالي «ديدگاه نخست ) الف

در اين . دهند شود كه اشياء درون آن هستند و رويدادها درون آن رخ مي چهارچوبي شمرده مي
بت به وجود آن ديدگاه، فضا چيزي فراتر از جهان ِماده است و هر چيز ديگر از جمله فرم، نس

اين كتاب از انديشمندان كهن، افالتون را، و از انديشمندان . شوند فضاي مطلق تعريف مي
  .شمرده است جديدتر، دكارت، نيوتن، حتي برتراند راسل را نزديك به اين ديدگاه

 و « توده «ديدگاه دوم اصوالً شأني و جايگاهي براي فضاي خالي قائل نيست و فقط ) ب
در اين ديدگاه فضا از توابع .  و مادي را مبناي تعريف خود قرار داده استعناصر عيني

نظر گرفتن موقعيت اشياء نسبت به هم و  يك شيء و خواص آن دانسته شده كه با در
در اين ديدگاه، فضا در رتبه و . شود بين اشياء و وقايع تعريف مي...  جهت و فاصله و

عنوان ظرفي كه ماده   خواص و توابع آن، نه بهجايگاهي بعد از ماديت جهان است و از
  ) Americana ,1975 ,353,99 (.درون آن قرار گيرد

چه درميان انديشمندان جديد گسترش فراوان يافته، ولي  اين ديدگاه اگر
از فالسفه جديد، ديدگاه اليب نيتس، . شود هاي آن در ديدگاه ارسطو يافت مي ريشه

ديدار شناسان و فيلسوفان و دانشمندان قرن بيستم به كانت، برگسون، ماخ، و غالب پ
  ) همان. (اين ديدگاه نزديك است
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در عهد باستان دو نوع تعريف  «: گونه نيز طرح شده است اين دو ديدگاه بدين
  : شود ميمبتني بر دو گرايش فكري براي فضا يافت 

كه هر  بيند ميني  تعريف افالطوني كه فضا را همانند يك هستي ثابت و از بين نرفت.1
  .وجود آيد در داخل اين فضا جاي دارد هچه ب

تر   و آن را جرئي از فضاي كليكند مي يا مكان بيان toposعنوان   تعريف ارسطويي كه فضا را به.2
  . كه محدوده آن با محدوده حجمي كه آن را در خود جاي داده است تطابق داردداند مي

تعريف ارسطو در طول تاريخ پيدا كرد و در تعريف افالطون موفقيت بيشتري از 
دوره رنسانس با تعاريف نيوتون تكميل شد و به مفهوم فضاي سه بعدي و مطلق و 

دكارت بر خصوصيت .  درآمد،كنند ميمتشكل از زمان و كالبدهايي كه آن را پر 
ل فيزيك خالص و مكانيكي اص  برتأكيد دارد؛ ولي در عين حال با تأكيدمتافيزيكي فضا 

بعد از . سيستم مختصات راست گوشه را براي قابل شناسايي كردن وسعت ها بكار برد
ي ها جنبهرنسانس به تدريج مفاهيم فضا از موجوديت واقعي آن جدا و بيشتر به 

هاي علمي، فضا مفهوم مكاني بيشتري را پيدا  متافيزيكي آن توجه شد؛ ولي در زمينه
  ) 68 .1378. 1ش.معماري و فرهنگ. لقايي( ».كرد

پردازان  آنچه كه براي نظريه «: نويسد پيتر كالينز دربارة مفهوم كالسيك فضا مي
سازي تعريف  كالسيك حائز اهميت بود، در زماني كه معماري به مثابة هنر ساختمان

 بود و اين مفهوم هرگز ضرورتاً فضاي در برگرفته شده توسط 1شد، مفهوم ساختار مي
د، بلكه گوياي كليتي بود كه جسميت داشت؛ مثل يك ستون كر ساختار را معني نمي

كه در اين ساختارها، فضاي داخلي به تعبيري وجود (سنگي يا يك طاق پيروزي 
هاي داخلي به هم  هاي پيچيده مركب از حياط مجموعه) .پوشي بود نداشت يا قابل چشم

دورة كالسيك پيوسته با ارتباطات فضايي از پيش تعريف شده كمتر توسط معماران 
كالينز به مفهوم كالسيك فضا انتقاد دارد؛ چون ) 356، 1375كالينز،  (« .ساخته شدند

                                                                                                                   
نمايد  كه در اين جا بكار رفته چندان درست نمي»  ساختار «دربارة نوشتة باال نخست بايد گفت كه كاربرد واژة . 1

بندي  تخوانساختار تنها به معني چگونگي بر پا داشته شدن و اس. و بيشتر، همان كالبد است كه جسميت دارد
نام دارد كه همان استخوان »  سازه «آيد،  مادة ساختار و آنچه ساختار از آن پديد مي. ساختمان و سازمان است

اين امكان هست كه در يك ساختمان، تمام حجم كالبد . )  نه استخوان بندي ساختمان ( ساختمان است،
در آن صورت، . اشدايه و تزييني هم در كار نبساختمان و جسم آن را سازة آن تشكيل دهد و هيچ پوسته و آر

ها كالبد، هم در برگيرندة سازه و هم  وگرنه در بيشتر ساختمان. شوند با هم يكي مي) نه ساختار(كالبد و سازه 
 .شود شود و توسط سازه بر پا نگه داشته مي اي است كه بدان افزوده مي )  مصالح (عناصر و ساختمايه 

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


166       مباني نظري معماري

او در برابر . شده است گونه اصالتي نداشته و گاه اصالً اعتنايي بدان نمي درآن فضا هيچ
  .آن به حياط، به عنوان يك فضاي تعريف شده توجه دارد

. اي براي فضا وجود نداشت يان باستان واژهدر زبان يونان «: گويد گروتر نيز مي
عناصر به وجود آورنده فضا به . كردند  استفاده مي« مابين « ها به جاي فضا از لفظ آن

براي ارسطو فضا محتواي يك ظرف بود و به اين . اند  از خود فضا بودهتر مهممراتب 
ابع عناصر فضا چيزي بود مركب و ت. ترتيب، تعريف واحدي براي آن وجود نداشت

البته اين نگرش نسبت به فضا همواره با  .دهنده و نيز عملكرد و كاربرد آن تشكيل
اثر مشترك اين دو عامل . آرزوي يكي شدن مجدد بشر و طبيعت در ارتباط بوده است

 « .اين بود كه فضاي داخلي در معماري يونان باستان نتواند داراي نقش اصلي باشد
بود، معماري  « سازي مجسمه« كس معماري يونان كه نوعيبرع «) 191 .1375.گروتر(

تر گرديد و از اين  تر و فعال فضاي داخلي پرداخته.  گرديد»سازيفضا «رومي تبديل به 
  ) 190، همان (« .طريق نقش اول را در معماري برعهده گرفت

فضا  «: نويسد او مي.  چندان با ديدگاه گروتر همراه نيستگفته ادموند بيكن
يونانيان اين نكته را دريافته بودند و . ي بسيار بارزي پيدا كندها ويژگيتواند خود  مي

هايي را به ارواحي   و درهها باغبراي همين . فضا در هنر و دين آنان عنصري مهم بود
 را وقف ها آنشمردند و  هايي را مقدس مي  و تپهها سرزميندادند و  خاص اختصاص مي

بخش اعظم معماري يونان به قصد . م صفات انساني بودندكردند كه تجس خداياني مي
اي استوار با  دميدن روح در فضا و پيوند دادن انسان و جهان از طريق برقراري رابطه

  ) 17، 1376بيكن،  (« .فضاي طبيعي تحقق يافته است
گويند نمونه معماري براي ديدگاه نخست  پايه آنچه اين نويسندگان مي  برتوان مي

اي از فراموش  برونو زوي ساختمان پارتنون را نمونه. هاي يوناني دانست شگاهرا نياي
كسي كه معبد يوناني را از لحاظ معماري و  «: گويد داند و مي شدن فضا در معماري مي

تواند با خشم از آن دور نشود، و  كند، نمي بيش از هر چيز، مفهوم فضايي آن بررسي مي
اي  معبد يوناني به مفهوم خانه...  اري به آن اشاره نكندعنوان اثري غير معم با غضب به

 در نظر گرفته نشده بود، بلكه به مثابه مسكني بود براي خدايان ] مؤمنين [براي باورداران 
به اين ترتيب، تمدن يوناني خود ...   و جايگاهي بود كه ورود به داخل آن امكان نداشت

 خارج از حتي معابد الهي در برابر را خارج از فضاي داخلي و مسكن انساني و
هاي روباز و در واقع  و در تماشاخانه) اكروپليس(هاي مقدس در باال حصارها  صحن

  ) 58زوي،  (».فضاهاي باز بيان كرد
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گروتر ديدگاه كالبد به جاي فضا را، نخستين ديدگاه از سه نگرش به فضا در 
دهد و معتقد است  رومي نسبت مياو نگرش دوم را به معماري . شمرد معماري اروپا مي

پس بدين گونه بايد نتيجه گرفت كه دو . كه اين ديدگاه تا پايان قرن نوزدهم ادامه يافت
+ ديدگاه بنيادي در باره اين دو وجه اثر معماري يعني ساختمان كه شامل كالبد يا توده 

  :  وجود داردشود ميفضا 
  ) توده( ديدگاه برتري فضا بر كالبد) الف
  ديدگاه برتري كالبد بر فضا) ب

   در معماري رومي را معرفي»فضاي خطي « و « فضاي مركزي «گروتر دو گونه 
نمونة اصلي فضاي خطي در معماري .  كه نمودار برتري فضا بر كالبد هستندكند مي

 است كه ساختمان دادگاه عالي « باسيليكا «شناسند،  را مي رومي، همانگونه كه همگان آن
پس از ظهور مسيحيت و همه گير شدن آن . بوده و اين واژه هم يوناني استشهر آتن 

ين تر مهمدر سدة چهارم و پس از آن، فضاي باسيليكاي رومي، از آن زمان تاكنون 
فضايي كشيده كه در درازاي آن در : الگوي فضايي براي كليساهاي مسيحي بوده است

ة اصلي فضاي مركزي نيز همانگونه نمون. دار بدان پيوسته است دو سو دو رواق ستون
اي قرار گرفته  انهيك نيمكره كه بر روي استو: كه شناخته شده، ساختمان پانتئون است

  .باشند  با بلنداي سقف، برابر ميكره كه قطر نيم
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تري هـم در معمـاري سـنتي مـا           بايد توجه كرد كه اين دو گونه فضا پيشينة كهن         
ز چند الگوي بنيادي ساختماني وجود داشـته و دارد كـه            در معماري كهن ايراني ني    . دارد

نمونـة كهـن   . ها همين الگوي فضاي خطي و الگوي فـضاي ميـاني هـستند      دوتاي از آن  
تـر از     هـا كهـن    فضاي خطي، طرحي تقريباً همانند باسيليكا دارد كه البته پيشينة آن سـده            

. ران بازشناسي شـده اسـت     اُرارتويان در شمال غرب اي     هاي  باسيليكا است و در نيايشگاه    
نمونـة  . ها در تپه حسنلوي اروميه شناسـايي شـده اسـت            ترين اين نيايشگاه    يكي از كهن  

دار هـستند     هايي شمرد كه داراي يك چهار تاقي گنبد         اصلي فضاي مياني را بايد آتشكده     
بـه گفتـة اسـتاد پيرنيـا      .  شناسايي شده اسـت    ها  آنهاي كهن فراواني از       و در ايران نمونه   

ها چهارتاقي بازه هور در خراسان است كـه در ميانـــة روزگـار اشـكانيان                 ترين آن   كهن
  ) 4، 20پيرنيا، گنبد، اثر، ش . (ساخته شده است

يافت كه در مقايـسه، در        به هر رو سير تحوالت در نگرش به فضا در غرب ادامه             
ر روزگـار   د. معماري سنتي ايران اين سير چندان بـا افـت و خيـز همـراه نبـوده اسـت                  

الگوهاي فضايي كهن غربـي بازيـابي و شناسـايي شـدند و همـراه بـا                 ) رنسانس(نوزايي
  . هايي از سوي برخي معماران بزرگ روزگار به كار گرفته شدند دگرگوني

ها، انديشمنداني پديدار شدند كه شـايد         هاي بزرگ در نگرش     همزمان با دگرگوني  
كار دكـارت تكميـل ايـن        «. ضا مؤثر بودند  بدون آنكه خود بخواهند در نگرش كمي به ف        

شـود و     در تبيين هندسي او هر نقطه متناظر با يك عدد و كميت محض مي             . حركت بود 
در اين سامانه   . براي ارائه شناسنامة هويتي هر نقطه، تنها بايد مختصات آن را تعيين كرد            

ـ     . هم فضا كامًال هم ارز و همگون است       ) سيستم( زار بـراي تبيـين     اين سامانه بهتـرين اب
در . اي از آن بهره برد      سامانه يكپارچة مكانيكي عالم بود كه بعدها نيوتن به بهترين شيوه          

حقيقت براي فهم فضاي معماري مدرن بايد با ديدگاه دكارت به خوبي آشنا بـود، چـرا                 
شود كه ابتدا طرح در       كه شيوة طراحي معماري در آن عموماً در فضاي دكارتي انجام مي           

وهـابي،   (« .گيـرد    عمق مـي   zشود و سپس در راستاي قائم          تهيه مي  x,yاستاي افقي   دو ر 
اي ديگـر از   هاي عمود بر هم در الگوهاي شهرسازي نمونه      استفاده از شبكه   «) 57،  1378

  ) همان (« .اين تأثيراست
همچنانكه . در سده بيستم دانش فيزيك و علوم طبيعي نگاه به فضا را تغيير داد

ترين تأثيرات  دو نظريه مهم فيزيكي اصلي.  بر همان اساس تغيير كردها آنود ساختار خ
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. يكي اصل نسبيت خاص و عام اينشتين، و دوم، اصل عدم قطعيت هايزنبرگ: را داشتند
هاي  ها بحث ها در باره پيامدهاي اين اصول و جايگاه آن كه خود فيزيكدان حالي در

طحي از ظاهر اين اصول برداشت هايي كردند و طور س فراواني داشتند، هنرمندان به
گيديون در كتابش تصور فضايي عصر . ي نوين فضايي باب روز شدها ويژگيسخن از 

. ما را چه در علوم و چه در هنرها برخاسته از تمدن جهاني معاصر دانسته است
  ) 8، 1378گيديون، (

  
  

تمامي آنچه كه به  «: دگوي پيتر كالينز دربارة اهميت فضا در معماري مدرن مي
تثليث ويترويوسي اضافه شده اين است كه فضا يك كيفيت معمارانه مثبت است و اين 

باشد، مضافاً بر اينكه ساختار اين فضا نيز از اهميت وااليي  جان كالم معماري مدرن مي
  ) 13، 1375كالينز،  (« .برخوردار است

نار مباحث فلسفي و فيزيكي ك در اواخر سدة بيستم كه دو پديده ديگر هم در
يكي گسترش دانش : روز قرار گرفت و داعية تعريف جديدي از فضا را سرداد

و ) كامپيوتري(اي  هاي اطالعاتي و رايانه )سيستم(الكترونيك و به دنبال آن ايجاد سامانه 
سازي و طراحي و ايجاد فضاهاي مجازي بود  ها براي شبيه سرانجام كاربرد و كمك آن
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نام برد و دوم،  1توان نظرية فضاي اطالعات و ارتباطات پيچيده عنوان نمونه مي كه به
 بر روي طبيعت و تفسيرهاي هماهنگ با روز از آن بود 2شناسي مطالعات جديد ريخت

همة اين . هاي آن هستند نمونه...  هايي همچون آشوب، اغتشاش و فراكتال و كه نظريه
 3د و درصدد تعريف يك فضاي هوشمند، اَبرفضاچهار نوع فضا مشتركات فراواني دارن

ي كلي آن سياليت، ابهام، پيچيدگي، ها ويژگي هستند كه 4و يا يك فضاي مجازي
   .باشد مي...  ناهمگوني، و عدم تجانس و

ها با نيازهاي  هاي فضايي و عدم تناسب آن با همة ابهامات فراوان در اين نگرش
 به طور ،)آوانگارد(ز مدعيان معماري پيشرو روحي انسان در فضاي مسكون، برخي ا

ها را در مجالت  اين بحث. اند سطحي نسبت به اين موضوعات اقبال فراواني نشان داده
ها بياني بسيار ناقص و نيم  توان مشاهده كرد كه بيشتر آن امروزي معماري به وفور مي

ابه يك شيء نامرئي يا براي نمونه در يك نوشته فضا در معماري معاصر به مث. بند دارند
فضا مدلي ساختاري است كه به  «. ي ميداني تعريف شده استها ويژگيمجازي با 

فضا يا مدل ساختاري، ابداع ...   صورت همزمان داراي ابعاد فيزيكي و متافيزيكي است
ها و بنابراين قضاوت پذير است، و معيار آن بدعت  اي است غير ممكن ميان پديده رابطه

نويسنده نمونة اين توجه ميداني به فضا ) 37 ،53 شمعماري و شهرسازي ( « .آن است
يا نفي شيءگونگي در  )Ungraunded Architecture(را در رويكرد اخير آيزنمن با نام 

در  «داند كه در آن نگاه ميداني فضايي و فرمي نامرئي مطرح شده است و  معماري مي
سيد و فضا خطي و افقي است كه نقطه ر رويد به چيزي نمي حقيقت هرچه پيش مي

 و آشفته است و مفهوم مشخصي از   اين برداشت از فضا برداشتي پر ابهام».گريز ندارد
شهرهاي تاريخي ايران هم براساس  «: افزايد  نويسنده مي. برداشت كردتوان ميآن ن

يء نامرئي ها را بايد براساس نظريه ش اند و آن همين تئوري ميداني فضا سازماندهي شده
 يعني رابطه شيء و زمينه در اين معماري در .بررسي كرد نه به مثابة شيء بر روي زمين

ي و هاي تقليد شكلي از آن تصنع  تالشدرجة اهميت قرار ندارد و به همين جهت همة
  ) همان (« .اند نتيجه بي

                                                                                                                   
1 Sybernetic space 
2 Morphology 
3 Hyper Space 
4 Virtual Space 
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و گريزي  وحدت. هايي در ميان مقاالت و مجالت امروز ما كم نيست چنين نوشته 
تالش  «. هايي از فضا است عدم آرامش و سكون ويژگي بارز و مشخص چنين برداشت

براي دستيابي به فضاي ناهمگن، در قالب استفاده از هندسة توپولوژيك، فولد، 
ها و ساير الگوهاي رياضي و علمي و يا بهره گرفتن از  ها، تئوري ميدان فراكتال
وهابي،  (« .خطي در فضا صورت گرفته استهاي دگرديسي و ايجاد تغييرات غير قابليت
1378 ،59 (  

هاي  ها با ديدي غير علمي و مبهم به سراغ دستاوردهاي حوزه همة اين نوشته
ها توجيه  روند و تالش دارند معماري امروز را متناسب با آن مختلف علوم بشري مي

ران امروزه هاي ديگر كه توسط برخي از معما  ادعاي استقالل معماري از حوزه.كنند
ادعايي بيش نيست كه خود مدافعان آن ) 43، 1378شكوفي، (گيرد  مورد تأكيد قرار مي

كه خود تأكيد دارند جدا كردن  طور ها همان هدف آن. بند نيستند هم هرگز به آن پاي
. آيد معماري از فلسفه و حكمت است كه در نتيجة آن معماري از عمق به سطح مي

 ساخت فضاي معماري يعني برآوردن نيازهاي مادي و روحي كه هدف اصلي  آنتر مهم
كننده را به كلي فراموش نموده و با فضاي معماري همچون يك شيء  ي مصرفها انسان

  . فيزيكي برخورد و گفتگو دارند، نه در رابطه با تأثير فضا بر انسان
  
  ي فضاها گونه -4-2-3

  »چگونگي درك فضا «ناسان به مسئله ويژه روانش هامروزه از سوي برخي انديشمندان و ب
چنين رويكردهايي را بايد پيامد روزگار . شود مياي  جداي از خود فضا توجه ويژه

نوگرايي و اهميت يافتن درك انسان و چگونگي نگاه او به هستي و جهان ذهني او 
يورگ گروتر دو گونه فضا را به نام فضاي رياضي و فضاي ادراكي از هم جدا . دانست

 و ها ويژگياو . كند ي كمي معرفي ميها ويژگيكند، و فضاي رياضي را فضايي با  يم
  : شمرد تمايزات آن دو را چنين برمي

هميت قرار دارند و هر جهتي را  در فضاي رياضي تمامي نقاط در يك درجه از ا.1
 در فضاي ادراكي هميشه يك ]ولي[. توان در آن يك محور تلقي كرد دلخواه مي به

باشد و يك محور وجود دارد كه تابع  ز وجود دارد كه محل ايستادن ناظر ميمرك
  . وضع ايستادن ناظر است
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ند، عقب، جلو، چپ، راست و ا  در فضاي ادراكي تمام عناصر با يكديگر در ارتباط.2
پس فضاي ادراكي وابسته به شخص ناظر است و به همين دليل نه تنها به ...  غيره

شود، بلكه در مورد يك  هاي مختلف احساس مي  به گونهوسيلة اشخاص مختلف
  . باشد ميحسب وضع فيزيكي او در تغيير  ناظر ثابت نيز بر

در . هاي اختالف عمده ميان فضاي ادراكي و رياضي، فاصله است  يكي ديگر از جنبه.3
شود، اما در فضاي  فضاي رياضي فاصله ميان دو نقطه با يك عدد نشان داده مي

  . شود  اين فاصله تحت تأثير عوامل اصل رواني و اجتماعي تعيين ميادراكي،
 اختالف ديگر اين است كه فضاي رياضي و اندازة آن تابع زمان نيستند، اما فضاي .4

ادراكي شب و روز با هم تفاوت دارند، فضاي شب، فاقد عمق و جهت است و اثري 
ن دو حد نيز مراحلي از تاريكي و البته ميان اي...  گذارد و نامعين بر روي انسان مي

  . روشنايي قرار دارند
 در فضاي رياضي اختالفي ميان فضاي عمومي و خصوصي نيست، اما در فضاي .5

  ) 223، 1375.گروتر(  .ادراكي اين اختالف اهميت بسياري دارد
توان دريافت كه مقصود از فضاي رياضي او، فضايي است كه در عالم خارج  مي

ي كمي و هم كيفي است؛ ولي ها ويژگيپديده وجود دارد و البته هم داراي عنوان يك  به
فضاي ادراكي، فضايي است كه در ارتباط با ادراك انسان از آن فضاي رياضي پديدار 

پس به واقع، فضا يك . دهد شود و بدون ارتباط با انسان معناي خود را از دست مي مي
شود  براي ما شايان بررسي و مهم مي ولي هنگامي ؛چيز است و همان است كه هست

 بنابراين يك تعريف عام از فضا داريم كه همان فضاي .كه در ارتباط با ما ديده شود
رياضي است و يك تعريف خاص كه همان فضاي معماري است، يعني فضاي رياضي 

  . عالوه حضور انسان در آن هب
 توجه و مطالعه در قرون اخير فضاي انساني مورد«: در اين باره گفته شده

. نيز مطالعات زيادي صورت گرفته است» درك فضا«روانشناسان قرار گرفته و در زمينه 
.  به مطالعات ژان پير پياژه در مورد فضاي ادراكي كودك اشاره كردتوان مياز آن جمله 

معماري و . لقايي(: اين مطالعات فضا را در زمينه پنج مورد مطالعه قرار داده اند
  ) 68 .1378 .1.ش.فرهنگ

  .آميزد  كه بشر را با محيط طبيعي در مي، فضاي پراگماتيك و رفتار فيزيكي.1
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 كه اساس شناخت و هويت بشر به صورت يك فرد ، فضاي ادراك و توجيه آني.2
  .است

  .وجودآورنده تصور دائمي بشر از محيطش ه فضاي هستي يا ب.3
  . باره فضا است آن قادر به تفكر در فضاي قابل شناخت دنياي فيزيكي كه انسان در .4
اي براي تشريح و توصيف فضاهاي   فضاي تجريدي روابط منطقي محض كه وسيله.5

  . ديگر است
موردي كه در اين  «: گيرد ميبندي اين گونه خرده  نويسنده به اين دسته

نحصر  از قلم افتاده اين است كه از روزگاران قديم رابطه بشر با فضا تنها مبندي تقسيم
وجود آمده و در  ه در فضا ب، بلكه او فضا فضا را درك كرده؛به شناخت آن نبوده است
ولي باز هم براي انسجام دنياي خود به صورت تصوري . باره آن تفكر نموده است

  ) همان. ( به آفرينش فضا زده استواقعي دست
ا را از چند توان فض مي «: ي فضا نويسنده ديگري چنين مي نويسدها گونهباره  در

فضاي اعمال فيزيكي، فضاي ادراك مستقيم، فضاي هستي، فضاي : وجه بررسي كرد
در هركدام از اين وجوه، تأثير . مجرد روابط هندسي، فضاي شناختي و فضاي معماري

فضاي ادراك مستقيم وجهي از فضاست كه . اي ديگر است فضا بر انسان به گونه
عاد و اندازة فضا، جهت قرارگيري انسان در فضا،  اب.توان آن را درك يا لمس كرد مي

. شوند حركت يا سكون انسان در آن، مسير، نور، بو و صدا، موجب درك فضا مي
افشار  (». الگوهاي فرهنگي و فردي نيز در درك مؤثرندها ويژگيهمچنين افزون بر اين 

  ) 1378نادري، 
 گاهي عنصر ادراك بندي اشكال اين گفته در اين است كه در آن مبناي دسته

. نشاند تراز هم مي  هم راها كننده، يعني انسان؛ و آن شونده است و گاهي ادراك
توانند به وحدت موضوع رسيده و همه   در فضاي معماري ميها گونهكه اين  حالي در
ي فرهنگي و ها ويژگيدر بيان تأثير . ها در رابطه با تأثيرشان بر انسان تحليل شوند آن

 و از اشتراك حيات ها انسانگرايي نمود و از ماهيت فطري و نوعي  بايد مطلقفردي نيز ن
. شود ها غافل شد، كه حقيقت انسان بودن به آن استوار مي عقالني و روحاني آن

در معماري مدرن، ادراك آني فضا بر ادراك  «كند كه  نويسنده به درستي يادآوري مي
. دار است ي نيازمند شناسايي عناصر معنيكه فضاي هست حالي پايدار پيشي گرفته، در
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معماري نيازمند آن است كه بين تأثيرات لحظه اي حسي و ادراك پايدارتر فضاي 
  ) همان (».هستي، تعادلي برقرار كند

معماري، هنر به نظم در آوردن فضاست و براي اين كار بايد نخست، انسان  «
 افشار (». به زندگي سامان داده باشدهاي زندگي خود را به نظم در آورده باشد و فعليت

تواند پيش درآمد معماري با گرايش  اين سخن هم مي) 1378، پاييز 6نادري، معمار، ش 
به فضا و مكان باشد و هم مقدمه معماري كاركردگرا كه نادري نوشتة خود را به قصد 

 فضاي نادري مكان را بخشي از فضاي طبيعي يا افشار. كردن آن ارائه كرده استدرد
او از . اي مشخص باشد داند كه به لحاظ مفهومي يا مادي داراي محدوده ساخته شده مي
خاصيت معماري همين است كه جايي را تبديل به مكان كند،  «: كندكه شولتز بازگو مي

  ) همان (».اين به معني به فعل در آوردن محتواي بالقوه محيط است
ضاست؛ ولي شرط نخست ساماندهي معماري هنر ساماندهي ف به گمان ما نيز

هاي زندگي خود را به نظم در بياورد تا براي  فضا همواره اين نيست كه انسان فعاليت
چون نتيجة آن شايد همان شود كه نادري در انتقاد از . آن فضايي را طراحي كند

ت انسان، نخس.  تعبير كرده بود»معماري براي ساختن النه جانوران «كاركردگرايي آن را 
ما نياز داريم كه معنايي درست و . هاي آن دارد نياز به معنا براي زندگي و فعاليت

ساماندهي و نظم دادن به زندگي، . هاي آن داشته باشيم كننده براي زندگي و فعاليت قانع
هاي زندگي براي دستيابي به هدف و معناي ويژة آن  تنها به معني همسو كردن فعاليت

از ديدگاه ما اين . ها  ترتيب كردن و رديف كردن فعاليتاست و نه به معناي به
ها فضا بدون تأثير  چون در برخي از آن. ها داراي اشكال بنياني و اساسي است تعريف

 كننده يعني انسان مورد توجه قرارگرفته و حداكثر فضاي رياضي را تعريف آن بر ادراك

در . شود ده و انسان تعريف ميكنن نمايد و نه فضاي معماري را كه با حضور ادراك مي
شود و اصوالً انسان  ها، اصالت به توده و ماده و كالبد مادي هستي داده مي ديگر تعريف

ين دليلي كه تر مهمشايد . رود و به اعتبار آن انسانيت از تعريف فضاي هستي بيرون مي
ربي به ي مد ساز و معاصر غها جريانمعماري را از بازآفريني و ساماندهي فضا در 

ها و هيوالهاي مهاجم تبديل نموده است، همين نگرش مادي به فضا  واره ايجاد بت
  .خصوص بسط آن به فضاي معماري و شهرسازي است هب
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كنـد ناچـار اسـت        گونه كه افشارنادري از آن انتقاد مـي        معماري عملكردگرا همان  
هـا را بـه ترتيـب       هاي انساني را دستچين كرده و آن        اي از فعاليت    براي طراحي، مجموعه  

فـضا  كند و به هيچ عامل ديگري اجازة تأثير ندهـد و بـراي ايـن دسـت فعاليـت، يـك                      
سازي در زمينة فضاي معماري در غرب، بـسياري          اساساً در روند استاندارد   . طراحي كند 

مقولـه  .  نيامـده اسـت     شـمار  از عوامل، عمـداً يـا غيـر عمـد ناديـده گرفتـه شـده و بـه                  
سازي مناسب در معماري خود بحث بسيار جدي و مهمي اسـت كـه بايـد بـا                  استاندارد

نـادري خـود    .  دوران اسالمي به آن پرداخته شود      توجه به تجربيات تاريخي در معماري     
مكان ساختار زده، يعني بيش از حـد اشـغال، مقيـد شـده،               «: پذيرد كه   اين واقعيت را مي   

هـاي    مكان ضعيفي است و فضا هرچـه انعطـاف پـذيرتر باشـد، امكـان پيـدايش مكـان                  
  ) همان (».آورد تري را فراهم مي غني

ساماندهي فضا براي انجام يـك يـا چنـد           «را  ما با همراهي با اين سخن، معماري        
گونه فضاي معماري به جاي اختـصاص داده شـدن           بدين. دانيم  مي »فعاليت همسو با هم   

اي بـه هـم       گونـه  ها و كاركردهـايي كـه بـه         اي از فعاليت    به يك كاركرد ويژه به مجموعه     
پـس  . شـود   يند يا بالقوه امكان انجام آن در فضا وجود دارد، اختـصاص داده مـ              ا  مربوط
كننده و   ي مصرف ها  انسانفضا به مجموعه عملكردها و كيفيت آن به اراده و نيت             كميت  

هـايي از فـضاهاي    نادري خود نمونـه . باشد ها از خود و جهان هستي وابسته مي        تلقي آن 
او ايـن امـر   . شد در آن انجام داد    هاي گوناگوني را مي     زند كه فعاليت    سنتي ما را مثال مي    

  .داند سازي مي  در فضا»توجه به كاركرد « به جاي »توجه به مكان «از را ناشي 
برداران  ثر بر ادراكات مخاطب و بهرهؤبه باور ما فضاي معماري، يعني فضاي م

قابل طرح و  تحول و تحليل فضاي معماري فقط از اين ديدگاه. ها انسانفضاها، يعني 
 فضا، مربوط به فضاي رياضي و در حالي كه نگاه استقاللي به نوع. ارزيابي است

. فيزيكي است و با حوزه فضاي معماري به صورت مستقيم و مستقل قابل طرح نيست
  :  شده در همين راستا نوشته

كنيم، به تأثير  وقتي واژة فضا را به معناي كيفيت يا بيان يا تأثير فضا استعمال مي «
ه عبارت ديگر فضا در اين معنا ب. معماري بر انسان و تأثر انسان از آن عنايت داريم

نوعي ادراك است، زيرا كيفيت معماري، ادراكي است كه انسان از خود بنا انتزاع 
شونده يا امر عيني و  ادراك(مدرك : در هر ادراك دو عنصر اصلي دخيل است. كند مي
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 و خارج  عينيصرفاًبنابراين فضا امري ) .كننده يا امر سوبژكتيو ادراك(و مدرِك ) ابژكتيو
 ذهني و كيفيتي فارغ از عينيات نيست و در صرفاًهمچنين امري . از ذهن انسان نيست

فضا كيفيتي است كه انسان تحت تأثير كالبد معماري . ها هست عين حال هر دوي اين
 و تصوير فضاي عيني و خارج از ذهن، در آينة دل و ذهن انسان است و از يابد ميدر 

 ها آنگ شخصيت هر انسان را بر خود دارند، تصويري كه در ها رن آنجا كه اين آينه
 ».و صفات مدِرك است) مدرك(شود، حاصل تركيب امر عيني و بيروني  ايجاد مي

 از ماهيت عيني و صرفاًپس فضا و كيفيت فضايي نه  «) 19، 1,1377ش.رواقحجت، (
بلكه حاصل . نكنندة آ  از شخصيت و وجود ادراكصرفاًآيد و نه  كالبدي فضا برمي

 به اهميت معموالًما .  است»امر بين امرين «تعامل و ترابط اين دو است، به عبارتي 
بينيم در مدارس و مقاالت و  مدرك و كالبد فضا واقفيم و به همين سبب است كه مي

ها را  پردازند و آن كتب معماري، اعم از داخلي و خارجي، به همة وجوه كالبدي فضا مي
  ) همان (».اما از اهميت مدرك و تأثير او بر امر فضا غافليم. كنند  تحليل ميبه شايستگي

بنابراين . هاي اصلي معماري، تعالي بخشيدن به واقعة زيستن است يكي از هدف «
ها را به خوبي  هاي مختلف فراهم آورد و آن معماري بايد فضاهايي متمايز براي فعاليت

ي آن كنش خاص در حيات آدمي كه در آن فضاها به هم پيوند دهد كه محتواي باطن
  ) 19، 1376بيكن،  (».دهد، تقويت شود رخ مي

معماري، بيان فضاست، به نحوي كه  «: كند بيكن معماري را اين گونه تعريف مي
 ».اي معين از فضا در ارتباط با تجارب پيشين و آتي او ايجاد كند كننده تجربه در شركت

جا بيكن معماري را براساس تأثيري كه فضاي معماري بر بهره در اين) 21 همانبيكن، (
دانيم هنگامي يك رويداد ساده در پيرامون  ما مي. كند گذارد، تعريف مي گيرنده از آن مي

شود كه به راستي با پيشينة ذهني ما درگير شده و ما بر  ما به يك تجربة معين تبديل مي
ا نيز هضم و درك كرده باشيم و به انبان پاية محتويات ذهني و تجربيات گذشته آن ر

اي در ذهن وجود نداشته باشد، طبعاً  اگر هيچ شناختي و سابقه. تجربيات خود بيافزاييم
اين بدان معناست كه در ساماندهي فضا يا در معماري، ما به . دهد اي هم رخ نمي تجربه

اخته باشيم و بر آن چيره گيرنده از فضا را شن كننده و بهره ناچار بايد سابقة ذهني شركت
ما ضمن تأييد جمله فوق، . شده باشيم، وگرنه فضا را بر او تحميل خواهيم كرد
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گيرنده از فضا را نبايد به نحوي  كننده و بهره نماييم كه سابقة ذهني شركت يادآوري مي
   .توجهي قرار گيرد ها مورد غفلت و بي مطلق نمود كه بعد فطري و نوعي و آرماني آن

شود كه  گر بحث حركت جوهري انسان را پذيرفته باشيم، آنگاه روشن ميا 
ماهيت و هويت هر فضا بر پاية رويدادهاي انساني كه در آن و با آن رخ داده شكل 

همچنين مرتبة وجودي هر . كند  پيدا مي»اين هماني «گيرد و فضا با آن رويداد،  مي
هر عمل انسان كه درون يك . كند ميانسان، كيفيت و هويت فضاي اطراف او را تعريف 

كند و از اين رو بر پاية ارزش آن عمل،  شود، هويت فضا را متأثر مي فضا انجام مي
  .يابند فضاها ماهيتي ملكوتي يا شيطاني مي

توان با استمداد از  هاي فضاي اداركي را در نسبت با انسان مي ين ساحتتر مهم
  : م كرد در دو بخش زير تقسي1 سوره فصلت53آيه 
گرايانه و مادي و  اين فضا با الهام از فضاي طبيعت، وجهه طبيعت: فضاي آفاقي) الف

كند و عموماً در ساحت عمومي و بيرون نمود  متكثّر و تنوع طلب انسان را ارضاء مي
  .باشد دارد و مناسب سير در آفاق انسان مي

ي است كه حالت اين فضا زمينه ايجاد خلوت وحضور دروني آدم: فضاي انفسي) ب
كند و عمدتاً در فضاهاي دروني مورد  خوديابي و خودآگاهي را براي انسان فراهم مي

  .باشد توجه بوده است و مناسب سير در انفس و كمال جوهري انسان مي
تفكيك اين دو حوزة فضايي از مسائل بسيار مهم در فهم ساختار فضايي معماري 

ي كالبدي ها ويژگياين تفاوت را بايد در » ديما«و » علت صوري «نهايتاً. سنتي است
ها توجه  هاي ارزشي به آن فضا جستجو كرد كه معمار، آگاهانه براي ايجاد اين كيفيت

توان مواردي همچون هندسه، شكل، بافت،  اين ابزارهاي محدود را مي. داشته است
 متناسب با همچنين تنظيم ساختار ارتباطات فضايي. دانست...  نقش، رنگ، تزيين، و

عملكردهاي مختلف فضا نيز جهت ديگر توجه معمار براي دستيابي به مقاصد كيفي 
  . است

                                                                                                                   
هايمان را در آفاق و در  به زودي نشانه« »سنريهم آياتنا في االفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق«. 1

آيد كه دو  از اين آيه به خوبي برمي» .ها كه او حق است وشن شود براي آنجانهايشان نشان خواهيم داد تا ر
در ادامة آيه ضرورت وجود نگاه . و وجود خودش هستند)  طبيعت (وجه انسان آفاق هستي زمينة مورد ت

 .شهودي در هر دو زمينه مطرح شده است كه ما در مراتب عمقي فضا به آن خواهيم پرداخت
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طور مشخص در انفسي كردن فضا نقش  ين اصولي كه بهتر مهمبراي نمونه از 
سازي  نوع نظم تمركز آفرين با محورسازي و قرينه  و هر1، مسئله قطبيت فضادارد ميمه

باشد كه به گفتة نصر و اردالن  بع و مكعب نزديك شود، ميمجموع تناسباتي كه به مر
اردالن، (و ) 47، 1375نصر، . (ين عوامل كيفي كردن فضاي انفسي استتر مهمجزء 
1366 ،11 (  

ين اصولي كه به ويژه در آفاقي نمودن فضا نقش بنيادي دارد، تشديد تر مهماز 
دهنده فضاي   عناصر تشكيلاي كه  به گونه؛است) مكانيكي و فيزيكي(حركت كالبدي 

هاي  انواع هندسه. معماري در انسان، انگيزه حركت و عبور را تشديد و تشويق نمايند
ي نامتعين و ها شكل...  سازي و خطي و موجي، نامنظم، بدون محور و مركز و قرينه

  . در آفاقي كردن فضا مؤثرند...  شوند و امتدادهايي كه از نقطه ديد خارج مي
  
  اي معماري از ديد حكمت اسالميفهوم فض م-4-2-4

هاي خداوند با   يك پديده در جهان و يكي از آفريده»فضا « از ديدگاه حكمت اسالمي
ي دعاي ها  بخشي خاص خود است، و اين حقيقت به خوبي از يكي از ها ويژگي

ار پروردگ  «»يا رب الفضاء و الهواء «آيد كه از خداوند به نام  جوشن كبير به دست مي
و ) ارگانيزم(از اين رو فضا نيز مانند ديگر اجزاء طبيعت، سازوكار .  ياد شده است»فضا و هوا

با همه اجزاء ) سيستمي(مند  اي سامان ساختار خاص خود را دارد و البته كه در نظام و شبكه
مفهوم فضا در اين ديدگاه، يك جنبه تجريدي و بدون ارتباط با . طبيعت ارتباطي عميق دارد
ي كمي در مراتب مختلف وجود و فضا بدون ارتباط با ها ويژگيانسان دارد كه در برگيرندة 

فضاي  «تر در ارتباط با انسان دارد كه به نام   و اصليتر مهمادراك انسان است و نيز يك جنبة 
   .، جايگاه زيست و رشد و تعالي انسان است»مشهود

انسان از (ايد معماري انساني فضاي معماري، در اين ديدگاه فضايي است كه ب
ي رياضي ها ويژگيپس فضاي رياضي يا . در آن رخ دهد و پديدار شود) ديدگاه اسالم

فضا، تنها مقدمه و ابزاري است براي ساختن و دست يافتن به اين فضا و ارزش خود را 
كند، نه در آن اسير  انسان سنتي در فضا زندگي مي. كند در اين مقدمه بودن كسب مي

تواند و بايد خود را  ده است و نه قصد به اسارت گرفتن و چيرگي بر آن را دارد و ميش
  .هاي مادي و مرزهاي فضا و زمان فيزيكي رشد دهد تا فراتر از ساحت

  

                                                                                                                   
1 Polarization 
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اي را كه علوم  آنچه بسيار مهم است اين كه خداوند آن فضاي كالبدي و رياضي
كند، به گونة آرام و متعادل و با معني در  يتجربي آن را به ما سيال و ناهمگن معرفي م

كند، آن گونه كه سير كمالي خود را درون آن بگذراند  چشم و احساس انسان معرفي مي
 معرفي »بيت «يا » خانه «  از آن فضاي مصنوع را در كنار فضاي طبيعي با عنوانتر مهمو 

، و بتواند سير در »ناواهللا جعل لكم من بيوتكم سك «بخش باشد،  كرده كه بايد آرامش
انفس و رسيدن به خود آگاهي روحي و معنوي را آسان ساخته و انسان را از در جا 
زدن و جمود و تحجر در ساحت حيواني و فضاهاي سير در آفاقي رهايي داده و ارتقاء 

تفاوت فضاي كمي با فضاي كيفي در اين است كه فضاي كمي، «به گفتة اردالن . بخشد
دار دارد، اما فضاي كيفي براساس  سبات مادي شكل گرفته و حالتي زمانبراساس تنا

به عقيده او، علت نو شدن . برد زماني به سر مي تناسبات روحي شكل يافته و در بي
و در همين ) 37، 1353اردالن،  (».هميشگي معماري سنتي همين تأويل كيفي است

ي معاصر به شديدترين وجهي دنيا «گويد كه  راستا رنه گنون فيلسوف فرانسوي مي
  ) 3، 1365گنون،  (».گرفتار تأويل كمي شده است

ما نيازمند درك رياضي فضا هستيم تا از آن براي ساختن و آفرينش فضايي 
توانيم به اين فضا دست پيدا  از سويي ما هرگز نمي.  بهره ببريم»انسان معنوي «شايستة 

ها و رابطة انسان معنوي با  بنيادي وابستگيي ها ويژگيها و  كنيم، مگر اينكه با مؤلفه
ها، در  آنچه كه بر آن بايد تأكيد داشت اين است كه اين مؤلفه. فضا آشنا شده باشيم

فضاي ) ره(راستاي هدف بنيادي از زندگي بايد باشد، چرا كه به گفتة امام خميني 
زمين، آسمان . شويم  در آن از سوي او آزموده ميها انسانآفرينش، محضر خداست و ما 

اي  تواند و بايد به گونه ست، يعني همان فضاي زندگي ما، ميها آنو آنچه ميان 
يعني از سويي بتواند تأمين كننده . ساماندهي شود كه ما را در اين آزمون ياري كند

نيازهاي فيزيكي و مادي ما باشد و از سوي ديگر براي سير و سلوك ارادي و اختياري 
پردازي  بخش بسترسازي و زمينه ي ما، با ايجاد فضايي كيفي و آرامشو عقالني و روحان

در اين حوزه فضاي معماري بايد سكوي پرواز و تعالي ما باشد نه قفس . نمايد
  . ماندگاري و هبوط ما در حوزة حيات مادي و حيواني

  
  

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


182  ريمباني نظري معما

  كالبد-4-3

   تعريف شكل و كالبد-4-3-1
علت (براي هدفي ) علت فاعلي(ارشود كه معم فضاي معماري هنگامي پديدار مي

پديد ) علت صوري( اي شكل و كالبد ويژه) علت مادي(براي توده و ساختمايه  ،)غايي
  : ند ازا هر اثر معماري واجد دو جنبه است، كه عبارت«. آورده باشد

  .  مفاهيم و موضوعاتي كه جنبه مادي و ملموس ندارند.1
  .گيري هستند ه و قابل اندازه مواد و خصوصياتي كه كامالً ملموس بود.2

 اول يك نگرش كيفي است، در اين نگرش، اثر معمارانه يا بنا را در ]جنبه[
يا از باب مفاهيم اعتقادي .. .شناختي مثل القاء عظمت، هاي زيباشناختي يا روان جنبه

  . دهيم مورد مطالعه قرار مي
ربردي اثر توجه هاي ملموس وكا  دوم نگرش كمي است كه بيشتر به جنبه]جنبه[

ها و تناسبات، موضوعات  مواد و مصالح، خصوصيات عملكردي، فناوري، اندازه. دارد
  ) 167، 1368شيخ زين الدين، (» .اين مطالعه هستند
كه (باشد هايي كه از فرم و شكل شده،فرم هم داراي وجه ساختاري مي در تعريف
پس فرم هم . ) ت استكه اسم ذا(اي است و هم داراي وجه سازه) اسم معني است

وجه . تواند به وجه ملموس و مادي يك چيز اشاره كند و هم به وجه ناملموس آن مي
ملموس آن، خود اجزاء و عناصر شيء است، و وجه ناملموس آن به روابط و 

اگر ما ساختمان . كند ي ميان اجزاء و چگونگي پديد آمدن اين روابط اشاره ميها نسبت
اي از اجزاء كه با هم  تعريف كنيم، يعني مجموعه) سيستم(سامانه يا اثر معماري را يك 

تواند به اجزاء مادي اشاره كند و هم به  روابط متقابل دارند، آنگاه بايد گفت فرم هم مي
  . دارد ها را در كنار هم نگه مي روابط ميان اجزاء كه آن

ر، همچون  فرم عبارت است از تركيب، ترتيب و آرايش اجزاء در كنار همديگ-
هاي موسيقي يا  قرارگيري عناصري كه براي ايجاد يك تركيب كامل، مثل تركيب نت

يك فرم صحيح بايد ...  شوند اشكالي كه در يك تابلوي نقاشي با هم تركيب مي
  .داراي تناسبات، اندازه يا مقياس و هماهنگي باشد

آن دارد و به چيزي كه غير محتوايي  شود تأكيد بر جنبة   تعريف ديگري كه از فرم مي-
  . شود گيرد، اطالق مي حواس ما مستقيماً در معرض آن قرار مي
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كند كه باعث تمايز   در تعريف سوم، فرم مفهومي است كه داللت بر وجود چيزي مي-
چنين تعريفي از فرم، تأكيد بر جنبه صوري و عيني . شود آن از موضوعات ديگر مي

 كه در Morphe. كند رجي شيء بروز ميصورت ظاهري يا شكل خا دارد كه به
  .فارسي به ريخت و قالب ترجمه شده است

ترين ماهيت يك شيء است كه باعث كمال آن   در تعريف چهارم فرم، گوهري-
يعني همان تعريفي كه افالطون . شود ، محتوي قلمداد مي با اين تعريف فرم. شود مي

باالتر از حقايق صوري و ادراكي فرم يك ماهيت است، حقيقتي . از فرم ارائه داده
هاي همة كارهاي بشر در آن عالم است و  بشر كه در عالم ايده وجود دارد كه ايده

  . هاست انسان براي رسيدن به آن كمال فقط قادر به تقليد از آن
 در تعريف پنجم، فرم عبارت است از تعريفي كه ذهن قادر است براي ما بسازد كه -

نقد خرد نظري كانت، اين معناي . ا بر جهان حسي ما اعتبار كندوسيلة آن ساختي ر به
براساس اين . فرم را به صورت توان ادراكي بشر به صورت پيشين بيان كرده است

  ) 132، 1378منصوري، (» .گويند قوالت ذهني بشر را فرم ميتعريف، م
ت، به در تعريف نخس. كند عوامل پديد آورنده اشاره مي اين پنج تعريف به همة

كند و  تعريف دوم به خود اجزاء اشاره مي. چگونگي روابط ميان اجزاء اشاره دارد
 »صورت «تعريف چهارم به تعريف . تعريف سوم به قالب يا كالب و حجم توجه دارد

  . ترين تعريف باشد تعريف پنجم شايد گسترده. نزديك شده است
توان نزديك  را مي» فرم «و» شكل«گيري كلي بايد گفت كه دو واژة  در يك نتيجه

اشاره » شكل يافته شده«و » اجزاء سامان يافته«اين دو واژه گاه به . به هم دانست
چگونگي و نوع رابطة «يا » يابي اجزاء بندي و شكل چگونگي سامان«كنند و گاه به  مي

به معماري هر دو وجه بسيار مهم ) سيستمي(اي  در يك رويكرد سامانه. »ميان اجزاء
  . دهستن

تواند جنبه مادي معماري را  واژة ديگري هم هست كه فراگيرتر از اين، مي
كالو يا تنه و بدنه، ريخت و شكل :  كه به چند معني آمده است1»كالبد«واژة . دربرگيرد

                                                                                                                   
ر زبان سانسكريت، و د) وشي، فرهنگ فارسي به پهلوي فره. (بوده است» كالپــد«اين واژه در زبان پهلوي، . 1

. شده است) Kalopothion)» كَلُوپذين«و به زبان يوناني رفته و ) 1362علي،  الريجاني، محمد(، »كِلُوپ«
 )1382. زاده رنجبر كرماني، رفيعي، رفيع (.واژة قالب، برگرفته از همين واژة كالبد است) 1368رمپيس، (
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اگر همة اين معاني را با هم در . ) فرهنگ معين( و پيكر، كالب يا قالب و نمونه يا الگو
  . ه هر دو جنبه مادي و صوري معماري بپردازيمتوانيم ب نظر بگيريم، مي

  .سازنده تنه و بدنه ساختمان، كالو) مصالح( توده يا ساختمايه .1
را روشن   فرم يا شكل بيروني و نماي دو بعدي ساختمان كه حد و مرز بيروني آن.2

  . دارد، ريخت مي
  .لببعدي ساختمان يا همان قالب يا كا  حجم يا شكل بيروني و نماي سه.3
 ساختمان را در  شكل كه فرم و حجم و بافت و رنگ و نقش دروني و بيروني.4

  .پيكر. گيرد برمي
 آيند تا دستاورد اصلي معماري يعني همه اين عوامل در كنار يكديگر گرد مي

. مه اين عوامل و علل برشمردتوان معلول ه پس فضا را مي. پديدار شود» فضا«
اريف فلسفي علت و معلول و تقسيم علل چهارگانه گيري از تع گونه با بهره بدين

اي منطقي  ها با يكديگر را به گونه ارسطويي، عوامل اصلي معماري و جايگاه و رابطه آن
  . ايم تبيين كرده

 Figure و Shape كه شايان بررسي هستند، واژة Formهاي وابسته به  از واژه
 به وضع و حالت نيز Shape. نستتوان به معني فرم نزديك دا هستند كه هر دو را مي

  ) 1377پور،  آريان. ( به پيكر و اندام و رخسارهFigureترجمه شده و 
هايي كه با اين تعاريف گفته شده از فرم، بايد بدان پرداخت  يكي ديگر از واژه

آنچه .اي است بندي ويژه هر فرمي داراي يك سامان. است) بندي تركيب (1»بندي سامان«
دارد، ساختار آن است  بعدي و معماري سرپا نگه مي در يك كالبد سهشكل را بخصوص 

سازد،  بندي آن است و آنچه شكل را پديدار مي و ساختار هر شكل نشان دهندة سامان
  . خط، سطح، حجم، رنگ و بافت چهره بيروني و دروني آن است

   
   بررسي رويكردها در باره كالبد -4-3-2

زمان يونان باستان به اين موضوع توجه خاصي شده در مباحث فلسفي در غرب و از 
عنوان الگوهاي  افالتون اولين كسي است كه در آنجا با طرح موضوع ايده به«. است

 در ها فرهنگدر مورد نظريات ساير . ي مثالي به آن پرداختها صورتابدي و يا ) فرم(

                                                                                                                   
1 Composition 
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 جوهر تغيير 1رم ابديبه عقيدة او ف. باشد تري مي اين مورد احتياج به مطالعات گسترده
ادي و محسوس دريافت و تقليد توانست به وسيلة چيزهاي م ناپذيري بود كه تنها مي

اما شاگرد او ارسطو اين برخورد تجريدي با شكل را به «) 22، 1374ظفرمند، (» .شود
علل پديدار شدن يك شيء، علت صوري و علت مادي و علت  هم ريخت و دربارة

را شرط ) فرم(تفكيك كرد و علت صوري يا صورت و شكل فاعلي و علت غايي را 
بر پاية ديدگاه . تواند بدون آن پديد آيد پديدار شدن يك شيء دانست كه شيء نمي

ء، بر پاية آن شكل پيدا ارسطو فرم، نظام و سازماني است كه عناصر مادي يك شي
  . آورد يپس سازمان و نظام است كه فرم شيء را پديد م) 23همان، (» .كنند مي

به سراغ بحث ادراك فرم ) رنسانس(تدريج انديشمندان پس از روزگار نوزايي  به
 در ميان فالسفة غرب بسيار گسترده ها فرمرفتند و از آن پس مسئله نسبي بودن ادراك 

وي معتقد بود كه شكل از تجربه نشأت . در نزد كانت شكل يك خاصيت از فكر و ذهن بود. شد
وي زمان و . وسيله شخص بر اشياء مادي تحميل شده است  عبارت ديگر بهگرفته است و يا به

چنين ) Volum7, 1975,Britanica ,279(. شمرد مي عنوان دو شكل از حس تشخيص بر فضا را به
توان  عنوان نمونه مي به. ديدگاهي امروزه بازتاب فراواني در فلسفه و هنر غرب دارد

نگر را نام برد كه به موضوع چگونگي ادراك و نوشته سوزان ال» احساس و فرم«كتاب 
  ) 71، 1378لقايي، . (احساس فرم پرداخته است
در نزد . اند كرده گيري مي  از واژة شكل و صورت بهرهمعموالًانديشمندان اسالمي 

 از تنها »مـصوِر« اصلي شود و صفتِ ها صورت از مواهب الهي به اشياء شمرده مي آن
نوايي با مصور خود يافته و  ي همين است كه اين صورت، همآن خداوند است و برا

: بازگو شده است كه) ع(حديثي از حضرت صادق . شود تصويري از حقيقت مي
صورت آن است نه به  يعني ذات هر شيء و شيئيت آن به» الشيء بصوره البماده حقيقه«

هر چيز است بر اين پايه، صورت، همان حقيقت ) 16، 1373نوروزي طلب،  (2ماده آن
ظاهراً مقصود از ) همان. ( است»حقيقت الحقايق « و »صورت الصور «و خداوند سبحان 

الشيء همان مفهوم ماهيت در فلسفه است كه چيستي هر  الشيء و يا حقيقت شيئيت
  كند سازد و تمايز شيء را از ديگر اشياء مشخص مي شيء را روشن مي

                                                                                                                   
1 Eternal Form 

و گويا اين » الشيء بصوره البماده شيئيت«همين مضمون در فلسفة صدرايي طرح شده است كه اي مشابه   جمله.2
 .بحث را او به اين حديث مستند كرده است
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  مفهوم كالبد در فرهنگ اسالمي-4-3-3

 ميان معماران كم نيستند كساني كه كالبد و فرم را به خودي خود واجد ارزش در
ها انسان به  از ديدگاه آن. رانند دانند و از تأثير فرم بدون توجه به فضا سخن مي مي

ها  براي آن. شود ي آن متأثر ميها ويژگياي در برابر فرم و كالبد، منفعل است و از  گونه
ان به خودي خود و بدون تأكيد بر هدفي خاص، شايان توجه بازتاب اين تأثير در انس

  . است
گرا گرايش پيدا كرده است؛  امروزه معماري معاصر غرب به سوي معماري كالبد

اي كه همة وجوه معماري مانند كاركرد و يا حتي سازة ساختمان هم پيرو كالبد  به گونه
سازي و  رهايي همچون مجسمهبعضي از معماران امروز معماري را به هن. آن شده است

بندي پيكر  ين جايگاه را در معماري، به سامانتر مهماند و از اين رو  نقاشي فرو كاسته
  . اند آن داده) ماكت(ساختمان و نمونك

گرايي افراطي در معماري  ادموند بيكن به خوبي به بحراني كه امروزه در پي شكل
كلي معماري از دو عنصر اصلي توده  طور به« :گويد او مي. معاصر پديد آمده، اشاره دارد

در . جوهر اصلي طراحي رابطه متقابل اين دو عنصر است. و فضا تشكيل يافته است
شود، تا آنجا كه بسياري از طراحان   فقط توده در نظر گرفته ميمعموالًفرهنگ ما 

 حواس و آگاهي از فضا تنها منوط به فعاليت مغز نيست، بلكه كليه. اند كورفضا شده
 انسان به تمام و» خود«براي اداي دين به فضا بايد . ردعواطف انسان در آن دخالت دا

  ) 15، 1376بيكن، (» .كمال در آن درگير شود
 كه از كنند ميهايي از معماري ارائه   ايراني نيز برداشتپرداز نظريه برخي معماران 

شود؛ از  گرايي نزديك مي البدكند و بسيار به ك سويي همه چيز را در كالبد خالصه مي
گراها به روشني  اگر شكل. گويند ي فضايي هم سخن ميها ارزشسوي ديگر از فضا و 

دانستند، اين معماران در تعريف از معماري مرز ميان  سازي مي معماري را همان مجسمه
گاه به ها  پيمايند و از اين رو كار آن صورت ناآگاه با ابهام مي سازي به تنديس آن را با
  . شود سازي نزديك مي تنديس

كنند كه  گرايان ما را به اين سمت راهنمايي مي ديدگاه نصر و بسياري از اصول
به اين گونه كه كالبد، . فضا را در دو مرتبه از ادراك محيط پيرامون دريافت كنيم كالبد

و ادراك انفسي « شود و فضا در روند درك مي» ادراك آفاقي و بيروني«در روند 
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 با محيط دانست و 1توان كالبد را دستاورد رويارويي پديداري به گفتة ديگر مي. »دروني
يي كه به ادراك آفاقي، پديداري و ها فرهنگ طبيعتاً 2.فضا را حاصل از برخورد ديداري

كنند و در  گرايش پيدا مي دهند، به اصالت كالبد و شكل محسوس اهميت بيشتري مي
به خاطر . ي انفسي، ديداري و شهودي مهم خواهد بودها نگفرهبرابر آن، فضا براي 

رسد و هويت خود  مي» اين هماني با فضا«همين انفسي بودن درك فضا، انسان به يك 
  .بيند را در آينه فضاي پيرامونش مي

. شود تصوير انسان است كه در فضا متبلور مي محتواي يك محيط، عبارت از اين
. كنند و با آن اين هماني دارند يان هويت خود زندگي ميطور عيني در م عموم مردم به

به اين ترتيب خانه پدري، مدرسه، مسجد، بازار، و همة محيط زندگي يك فرد، 
ها  ي جامعه شده است و استمرار هويت آن»ما«يا » او» «من« اي هستند كه جزء مجموعه

  شود با پيوستگي شكل فضايي در طول تاريخ دنبال مي
سالمي نيز تكيه بر نيت و اراده انسان و آزادي او در مقابل عوامل در احاديث ا

مانند اين حديث شريف از . محيطي از جمله معماري و فضاي مصنوع مطرح شده است
جد، و منافق در مس. من در مسجد، مانند ماهي است در آبؤم«: كه) س(معصومان 

 به نوع و كالبد و فضاي در اين حديث، اعتبار اصلي» .مانند ماهي است در بيرون آب
معمارانه مسجد داده نشده است، بلكه به وضع روحي و معنوي انسان استفاده كننده 

  .داده شده است
  
   هندسه و تناسبات -4-4

   تعريف هندسه و تناسبات -4-4-1
معماري ساماندهي فضاست و از روزگاران كهن معماران براي طراحي و ساماندهي 

گيري  بهره هاي سامان دهنده) سيستم( اگون و سامانهفضا از علوم و فنون گون
يي كه از ديرباز براي ساماندهي به شكل و كالبد فضا به كار ها دانشيكي از . اند كرده مي

                                                                                                                   
1 Phenomonologic 

2 .Nomenologic  ترين منبع كتابي با همين عنوان از دكتر  مهم»  بيني ديدار «؛ راجع به نگاه ديداري و شهود و يا
پيش از اين ديديم كه افشار نادري . اند  به نحوي بديع و جالب، اين موضوع را تشريح كردهمدد پور است كه

اي  از ديد او فرم پديده. اي ديگر مطرح كرده است گراتر خود همين مطلب را به گونه هاي سنت هم در بحث
 .است Subjectiveو فضا احساس دروني و ذهني و Objectiveعيني و بيروني 
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 ها شكل و روابط ميان ها ويژگيهندسه دانشي است كه به .  است1شده، هندسه گرفته مي
پارسي » اندازة« و »هندازه« ه ازتوجه به ريشة واژه هندسه ك. پردازد ها مي و اندازه

را نيز بايد بخشي از دانش هندسه به شمار » تناسبات« رساند كه دانش برگرفته شده، مي
آنچه روشن است اين است كه در زمينة . پردازيم آورد كه در بخش تناسبات بدان مي

ي به اين دانش وابستگي تام. باشند اين دانش، دو مفهوم عدد و شكل وابسته به هم مي
و » رياضيات عدد«شوند و تعبير  دانش رياضيات دارد و گاه اين دو با هم يكي گرفته مي

ابوريحان بيروني هندسه را به معناي . شود ها بكار برده مي براي آن» رياضيات شكل«
تعريف » . كه اندر جسم موجود استها شكل و ها صورتها و خاصيت  دانستن اندازه«

  ) 3فهيم، بيروني، الت. (كرده است
دانش هندسه عبارت از «: كند ابن خلدون دانش هندسه را اين گونه تعريف مي

ها يا  انديشيدن در مقادير است بر اطالق با مقادير منفصل از جهت معدود بودن آن
عد كه سطح است، يا متصل و آن يا داراي يك بعد است كه خط باشد، يا داراي دو ب

  ) 1000مه، ابن خلدون، مقد(» .داراي سه بعد
را دانشي  شمرد و آن مي» مخروطات«ابن خلدون يكي از فروع علم هندسه را 

. كند گفتگو مي» دربارة اشكال و قطوع اجسام مخروطي شكل«كند كه  تعريف مي
گري و بنايي و  درود«: شمرد را در صنايع عملي چنين برمي او فايدة آن) همان(

ي بلند نادر و اينكه ها ساختمانت آور و هاي شگف ها و پيكره چگونگي ساختن مجسمه
ي بلند را با هندام ها ساختمانكشند و  چگونه و با چه تدابيري بارهاي سنگين مي

هندسه «ابن خلدون از فروع ديگر را » .دهند ها انتقال مي يق و نظاير آنو منجن 2) ماشين(
شود و  نياز ميآن فني است كه در مساحت زمين بدان «: نويسد شمرد و مي مي» مساحت

ديگر از فروع اين فن، هندسة مناظر است و آن دانشي است كه بدان اسباب خطا و 
شود و اين امر مبتني  غلط در ادراك بصري از راه شناختن چگونگي وقوع آن آشكار مي

                                                                                                                   
همچنين گفته شده اين . و هنداچك پهلوي برگرفته شده است كه به معني اندازه است» هندازه« از اين واژه .1

هايي مانند دادار به معناي  واژه. آفريدن و ساختن+ سك درست شده است به معناي هم + دا + واژه از هن 
. استوار كردن و برپاكردن+ خالق و آفريننده و قانون گذار و داد به معني عدالت و قانون از همين ريشه است 

قاعده كلي «پس معناي كلي آن بايد چيزي همچون  .دهخدا آنرا استوار كردن و يا كندن زمين دانسته است
اين واژه سپس به زبان عربي رفته و به صورت هندسه در آمده و واژة مهندسي را از آن . باشد» ساختمان

 .ه به اندازه و مقياس چيزي بسازدمهندس يا مهندز كسي است كه با توج. اند ساخته
و مترجم ) فرهنگ معين(باشد   واژة هندام يا اندام به معني تن و كالبد و نيز اجزاي يك دستگاه و عضو مي.2

 .است كتاب، استاد محمد پروين گنابادي آن را اين گونه برابر ماشين گرفته
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بر اين است كه ادراك بصر به واسطة مخروطي شعاعي است كه رأس آن مخروط، نقطة 
مرئي است و چه بسا كه به غلط ديدن چيزي كه نزديك است، اش شيء  بيننده و قاعده

در اين دانش ...  نمايد شود و چيزي كه دور است كوچك مي بزرگ نشان داده مي
در اين فن ...  شود موجبات و كيفيات خطاهاي بصري با براهين هندسي بيان مي

 در اين دانش، ابن مياند و نامورترين مؤلفان اسال گروهي از يونانيان به تأليف پرداخته
) پرسپكتيو(دهد كه دانش دورنمايي  اين گفتة او نشان مي) 1019همان، (» .الهيثم است

و ابن هيثم دربارة آن كتاب هم نوشته بوده  نزد ابن خلدون كامالً شناخته شده بوده
  .است

آورد و سازواري يا تناسب، به  سنجش ميان اندازة دو چيز، يك نسبت را پديد مي
ي ها نسبتهر دستگاه ساماندهي تناسب، داراي . شود  گفته ميها نسبت اين برابري

بشر از دير باز به . با هم و نيز هر بخش با كل بر پا است ها  بخشاي است كه ميان  ويژه
 برسد يا با ها شكلها به   پي برده و تالش كرده با اندازهها شكلها و  رابطة ميان اندازه

 و ها شكلشالودة دانش هندسه و زمينة بنيادي آن، . ان دهدها را نش ، اندازهها شكل
اي پي  بنياد طبيعت و چيزهايي كه در آن هستند، بر پاية تناسبات ويژه. ها هستند اندازه

تا هم  هاي دور در پي كشف اين تناسبات بوده است، ريزي شده است و بشر از گذشته
گيري  هاي خويش بهره  آفريدهبه كنجكاوي خود پاسخ دهد و هم از اين تناسبات در

ها دربارة تناسبات در كار هنري، پديد آوردن احساس نظم  هدف بنيادي همة نظريه.كند
با اينكه . ي يك آميزة ديدگاني يا تركيب بصري استها  بخشمندي ميان  و سامان

تناسبات در نگاه نخست شايد به چشم بيننده نيايد، ولي آن ساماندهي ديدگاني پديد 
  . تواند پديد آورندة حس زيبايي شود ، در يك رشته تجربيات پيوسته، ميآمده

  
   پيشينة هندسه و تناسبات-4-4-2

   در شرق-4-4-2-1
ترين پيشينة دانش رياضي و هندسه از آن سومريان بوده  به گفتة بيشتر پژوهندگان كهن

شمال ايران به هايي بودند كه در زماني كهن و نه چندان روشن، از  سومريان تيره. است
جنسن، تاريخ .(ريزي كردند كوچ كردند و تمدن سومري را پي) النهرين بين(ميانرودان 

ترين تمدن بشري به  اين تمدن به همراه تمدن ايالمي شوش، كهن) هنر، بخش اول
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آثاري كه از معماري سومريان برجامانده و در كتاب تاريخ هنر جنسن . آيند شمار مي
گيري سومريان از خواص هندسه در  نشان دهندة بهره استبررسي و تحليل شده 

همچنين آثار معماري برجا مانده در . باشد ساخت فضاهاي راست گوشه و گونيا مي
  . ها به رياضيات و هندسه كاربردي است دهندة آگاهي آن شوش ايالميان نيز نشان

برپا بوده هايي  در سرزمين شوش از حدود چهار هزار سال پيش از ميالد، تمدن«
 با فرهنگ سومري دركنار خود مراودات وتماس هاي فرهنگي قوي ها فرهنگو ميان آن 

در شوش نيز همانند سومر نيازهاي عملي به تقسيم زمين، شمارش . برقرار بوده است
آجرها، حسابداري ميزان محصول، گاهشماري روزها و فصول سال، حسابداري معامالت و 

  ) 490. 1364. فرشاد( ».ها از دير باز وجود داشته است ينبهره تجاري و مانند ا
» توجة ايرانيان به علوم عقلي«ابن خلدون نيز در مقدمه مشهور خود در فصل 

ايم، بيش  هاي پيش از اسالم كه اخبار آنان را ما دريافته بايد دانست كه ملت«: نويسد مي
اند كه  ا ايرانيان و روميان بودهه اند و آن از همه دو قوم بزرگ به علوم عقلي توجه داشته

زيرا . بازار علوم در نزد آنان بر طبق اخباري كه به ما رسيده رونق و رواج داشته است
عمران ايشان به حد وفور بوده و دولت و سلطنت پيش از اسالم و هنگام ظهور اسالم 

رياي رو در شهرها و نواحي متعلق به ايشان د اين از. به آنان اختصاص داشته است
: دهد او ادامه مي) 1001ابن خلدون، مقدمه، (» .شده است ني از اين علوم يافت ميبيكرا

ند و دايرة آن علوم داد مياي بودند كه به علوم عقلي اهميتي عظيم  و اما ايرانيان بر شيوه«
هاي ايشان در منتهاي پهناوري و عظمت  زيرا دولت. در كشور ايشان توسعه يافته بود

گويند كه اين علوم پس از آنكه اسكندر، دارا را كشت و بر كشور كيانيان بود و هم 
  ) 1002همان، (» .ايرانيان به يونانيان رسيده استغلبه يافت، از 

گيري از تناسبات در فضا، نقشة  هاي دور بهره گونه كه گذشت از گذشته همان
 آدمي يعني تمدن يها فرهنگترين  در كهن.  رواج داشته استها ساختمانكف، و نماي 

كارگيري هندسه و  هايالمي در ايران باستان، هند باستان و سومريان در ميانرودان، ب
گيري از كالبدهاي  بهره. ها پيداست هاي ساختماني آن تناسبات به روشني در بازمانده

توان از  را مي)  ها زيگوراتويژه  به(ها  هاي ويژه در نيايشگاه راست گوشه با اندازه
  .هاي بر جاي مانده دريافت نهويرا
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گيري از تناسبات به گونة هندسي در ايران، پيش از پديدار  رود بهره گمان مي
در دنياي باستان، رياضيات به گونة . و دانش اعداد رخ داده باشد» عدد«شدن مفهوم 

هاي معماري  اما بازمانده. علم اعداد مفهومي نداشته و هنوز عدد اختراع نشده بوده است
. شده است گيري مي دهند كه از تناسبات شايد به روش هندسي بهره نشان مي

اند و  گيري مساحت چند پهلوها داشته هايي براي اندازه ها روش هاي كهن و بابلي ايالمي
  . بردند هاي كشاورزي بهره مي از آن براي مساحت كردن زمين

) حجم(درازا، گــُـنج گيري  در روزگار هخامنشيان، پس از ابداع واحدهاي اندازه
گيري  اين واحدهاي اندازه. گيري شد و مسافت از رياضيات در مهندسي ساختمان بهره

هاي گوناگون زير فرمان شاهان هخامنشي در دنياي آن زمان  سپس در ميان ملت
ي تخت جمشيد و پاسارگاد همگي داراي دستگاه تناسبات ها ساختمان. گسترش يافت

بنيادي سكوي تخت جمشيد و ) زمينة طرح(تهرَنگ . ندبندي شده هست و پيمون
 در كالبد و نماها هم به كار ها نسبتهاي آن همه داراي تناسبات ويژه هستند و اين  كاخ

هاي ساساني همچون سروستان، كاخ خسرو در تيسفون و  همچنين كاخ. رفته است
هاي ارجمند كاربرد  نههاي نياسر، نمو هايي چون آتشكده فيروز آباد، چهارتاقي نيايشگاه

گري  توانند چنين جلوه تمام آثار بر جاي مانده از معماري ساساني مي. تناسبات هستند
  .داشته باشند

دانش هندسه نزد مسلمانان و در نزد روزگار اسالمي همچون بسياري ديگر از 
از هاي ارزشمند آثار معماري برجا مانده  با آنكه نمونه.  بسيار پيشرفت كردها دانش

تمدن اسالمي به خوبي نشانگر بينش گسترده و آگاهانه معماران از دانش هندسه 
باشد؛ اما دربارة چگونگي كاربرد آن در ساماندهي فضا و كالبد ساختمان هنوز  مي

هاي ارزشمندي  ي اخير تالشها سالگرچه در اين باره در . وحدت نظر وجود ندارد
بر جامانده تا حدودي روند تبديل دانش نظري انجام گرفته و بر پاية اندك آثاري كه 

  . هندسه به دانش كاربردي معماري و ساختمان سازي روشن شده است
اي بسيار  االسعد معتقد است كه كاربرد هندسه در معماري جهان اسالم شيوه

ان غربي دربارة پرداز نظريهانعطاف پذيرتري در قياس با معماري غرب داشته است و 
او بدين اشاره دارد كه هندسه . اند اي ابراز داشته گرايانه هاي مطلق نگرشكاربرد هندسه 

 نه اين كه اصول مشخص طراحي ؛داد دست مي هاي را ب در جهان اسالم رهنمودهاي كلي
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پردازان سنن معماري غرب عموماً نگرش  نظريه«: نويسد او مي. مند كند را قانون
همچنان كه در تمايل آنان به . اند راز داشتهكارگيري هندسه اب هانحصاري را در قبال ب

هاي تناسبي همچون سيستم  ي ابتدايي و خالص مانند مربع و دايره و به سيستمها شكل
براي مثال آلبرتي نــُه شكل اساسي هندسه را براي طراحي . مقطع طاليي مشهود است

در نظر . شد  ميديگر از مربع مشتق كرد كه شش تاي آن از دايره و سه كليسا توصيه مي
» .گيري از هندسه محض بستگي داشت هها و بهر آلبرتي معماري خوب به ادغام تناسب

  ) 34، 1376االسعد، (
دهد كه كاشاني  همچنين االسعد در مقايسه نگرش آلبرتي و كاشاني نشان مي

در طراحي كليساهاي مدور، ارتفاع «: گويد آلبرتي مي. پذيرتر داشته است نگرش انعطاف
كاشي در . وار تا سقف بايد يك دوم، دو سوم يا سه چهارم قطر نقشه باشددي

اي در توضيح اصول هندسي، مباحثي راجع به طراحي گنبد،  الحساب، جزوه مفتاح
هاي  كند و يك بخش را به شيوة تعيين طرح هاي مقرنس مطرح مي شبستان و سقف

د كه ارتفاع هر واحد دو كن او توصيه مي. دهد ارتفاعي واحدهاي مقرنس اختصاص مي
افزايد كه آنرا  كند و مي اما با موضوع ارتفاع با مسامحه برخورد مي. برابر عمق آن باشد

  ) همان( ».گر افزايش يا كاهش داد خيص صنعتتوان بنابه تش مي
گيري از هندسة شكل و اندازه در ساماندهي فضا  در معماري پس از اسالم بهره

ن برخي از هندسه دانان بسيار ارجمندي پديدار شدند كه همچني. رواج بيشتري يافت
هايي در زمينة رياضيات و هندسه  گيري از تجارب گذشتگان دست به نوآوري با بهره

  . ماندگار شدها دانشزدند كه در تاريخ اين 
هاي برجاي مانده، برخي از روزگاران پس از اسالم در ايران را  بر پاية نوشته

گيري از تناسبات در  بهره. شش رياضيات مهندسي در ايران دانستتوان روزگار درخ مي
معماري پس از اسالم نيز دنبال شد و به ويژه با پديدار شدن نظريات دانشمندان بزرگي 

الصفا در زمينة عدد و تناسبات در سدة چهارم و پنجم هجري كاربرد  چون اخوان
  . و بلكه بنياد كار شمرده شدتناسبات ويژه در كار معماري همچون يكي از بنيادها 

هاي چهارم و  همراه با پيشرفت در فناوري و در ساماندهي فضا در طي سده
اين روند حتي پس از . تري پيدا كردند كم هندسه پيچيده  كمها ساختمانپنجم هجري، 

يي ها ساختمان. هجوم مغوالن ادامه يافت و در روزگار تيموريان به اوج خود رسيد
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رباط « اي چون هاي پيچيده وس مربوط به شيوة رازي و يا ساماندهيچون گنبد قاب
  .گيري از هندسة شكل و تناسبات هستند از شيوة رازي، شاهكارهاي بهره» شرف

به . در روزگار پس از تيمور در شيوة آذري كاربرد تناسبات به اوج خود رسيد
 آشفتگي و ناهمسازي سازي رونق فراوان داشت و براي پرهيز از ويژه كه كار ساختمان

در اين . شده به كار گرفته شد) استاندارد(هايي استانده  ، تناسبات و اندازهها ساختماندر 
درخشيدند از ايران پديدار  روزگاران دانشمندان بزرگي كه در سراسر جهان اسالمي مي

  .يي در اين زمينه نگاشتندها كتابشدند و رياضيات كاربردي را گسترش دادند و 
ي برجاي مانده از معماري سنتي ايران ها ساختماند اذعان كرد كه در همة باي

توان كاربرد هندسه را در ساماندهي و طرح نقشه و فضا و نماها و كالبد ساختمان  مي
مثالً ساختمان مدرسة غياثيه خَرگـرد از . آوردن نمونه تنها جنبة يادآوري دارد. يافت

از .  هندسه در هر بخش از كالبد ساختمان استدورة تيموريان نمونة اعالي كاربرد
توان از حمام گنجعلي خان در كرمان  گيري از هندسه مي هاي ارزشمند بهره ديگر نمونه

در اينجا به ويژه بايد از كاربرد هندسه در تزئينات . مدرسة آقا بزرگ كاشان نام برد و
گار قاجاريان نيز ادامه هاي اصفهاني در روز اين روند در شيوه. معماري نيز ياد كرد

گرچه كاربرد هندسه با همان . يافت، ولي ديگر آن رونق گذشته را از دست داده بود
 روزگار قاجاريان به جا مانده، ها از سنتي ما كه تقريباً اكثر آنهاي  قوت گذشته در خانه
  .ردها گزينش ك توان از ميان آن ها آنقدر فراوان هستند كه نمي ادامه داشت و نمونه

  
   در غرب -4-4-2-2

يونانيان دانش هندسه را منظم . شود دانش هندسه نزد يونانيان كهن با فيثاغورس آغاز مي
هندسه دانان بزرگي نزد آنان پديد آمدند كه . و بسامان كردند و آنرا گسترش دادند

. گردد و كاربردهاي فراوان بيابدمند  باعث شدند اين دانش از جايگاه درخوري بهره
ترين زبان  ترين و لذا مطلوب ترين و اصيل عنوان اساسي افالتون هندسه و عدد را به«

لكن هندسه و عدد تنها از آن روي كه به عنوان سطح معيني از . فلسفي به شمار آورد
همان، ( ». محملي براي تعمق فلسفي در آيندتوانند به صورت كنند مي واقعيت عمل مي

هندسه و . گيري روابط اشكال مكاني از طريق اندازههندسه عبارت است از نظم «) 8
هاي  حساب همراه با نجوم كه علم زماني از طريق مشاهدة حركت دوري است، رشته
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چهارمين عنصر اين آموزش . داد عمدة علمي آموزش عهد باستان را تشكيل مي
كلياتي هاي ساده بسان  قوانين هماهنگي. چهارگانه، مطالعه در هارموني و موسيقي بود

شد كه رابطه و تبادل بين حركات زماني و رويدادهاي آسماني و نظم  در نظر گرفته مي
  ) 8همان، ( ».نمود مكاني و سير زماني روي زمين را تعيين مي

هاي  رساند كه نخستين سرچشمه بررسي در تاريخ هنر و معماري ما را به اين مي
ه ويژه موجودات زنده آن بوده است، دستيابي به تناسبات براي بشر، كالبد طبيعت و ب

بدن انسان «: گويد راب كرير نيز در اين باره مي …يعني اندام انسان، جانوران، گياهان و 
يك سازندة با . همواره نمونة ارزشمندي براي بررسي تركيب در معماري بوده است

و ساختاري آن نيازهاي كاركردي . يابد تجربه در اندام انسان، فرم هماهنگ آرماني را مي
آور نظم و سلسله مراتب نمايان  در حد كمال برآورده شده و اين امر در ساختار حيرت

ها، نه تنها به منظور دست يافتن به بهترين  ، عضالت و بافتها اندامها،  استخوان. است
كرير، (» .اند شناسي سازمان يافته  زيباييوضعيت كاركردي، بلكه براي تحقق جوانب

در معماري، هندسه، «: شمرد كرير هندسه را در معماري چنين برمي) 31، 1380
 و ماند  كمي هماهنگي بناست، كه اگر چنين نبود، همچنان نامفهوم باقي ميكنندة كنترل

  ) 20كرير، ( ».شد اي مبهم تعريف مي به گونه
اي كه به كميت ابراز نشود، مبهم و غير  شايد منظور كرير اين است كه هندسه

ي نمادين و عرفاني در بناهاي ها شكلاشاره به «: افزايد كرير مي. شود هم ميقابل ف
هاي معمولي چه  تواند قابل توجيه باشد، ولي اين امر با خانه مقدس و مذهبي مي

داند و  پذير مي با اين همه او گرايش به اين هندسة مبهم را توجيه» ارتباطي دارد؟
دگار است، ولي چيزي بيش از صورت مجلل گاه پرور معبد اگر چه تجلي«: گويد مي

داند كه  نظيري مي هر كس معبد را در حالت فيزيكي آن، فرم بي. خانة جاودانگان نيست
از . در ماندگاري، متمايز و در جوهره نمونه مطلوبي از يك خانه در فرم اوليه است

حال  منطقي و كاركردي و در عين بيني پيشطرفي اين خانه در مقياس غير قابل 
اند، اشتياق  شكوهمند است و از آنجا كه انسان و خدا در وجودشان به يكديگر وابسته

اش  طلبد كه خانه پس انسان چنين مي. انسان به خدا گونه بودن كامالً قابل درك است
  ) 20همان، (» .ي از نمونة آرماني يك معبد باشدهمواره بدل باشكوه
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يد گفت كه در مصر كهن، كاربرد دربارة پيشينه كاربرد هندسه در غرب با
يونانيان اين . هاي دور رواج داشته است  از گذشتهها ساختمانهاي تناسب در  سامانه

ها الگو گرفتند و در زمان درخشش تمدن يوناني در سدة پنجم پيش از  ن تناسبات را از آ
ثاغورس كه ها از اين فرضيه في هاي تناسب آن دستگاه. ميالد، آنرا به اوج خود رساندند

ي عددي نمايانگر ها نسبتو از اين باور كه برخي » همه چيز عدد است«: گويد مي
هاي  كاربرد اين تناسبات تا سده. گرفتند ساختار هماهنگ جهان هستند، سرچشمه مي

تا اينكه در روزگار . ميانه دنبال شد، ولي در شيوة گوتيك، جايگاه خود را از دست داد
هاي معماران ارجمندي چون برونلسكي، آلبرتي، و  ديگر با تالشبار ) رنسانس(نوزايي 

با اينكه در روزگار مدرنيسم . دست آورد و از آن فراتر رفت ديگران جايگاه گذشته را به
بنيادهاي معماري كالسيك به شدت از اعتبار افتاد، ولي معماران بزرگي چون 

بندي، كارهاي زيادي   پيموندر سدة بيستم در زمينة تناسبات و لوكوربوزيه و رايت
  . كردند

گوني و  هاي معماري هر يك با هويت، گونه هايي از تناسبات يا سامانه دسته
درك اين تناسبات راه ورود به . اند هاي ويژه خود در معماري پديدار شده اسطوره

. ها را دانسته است تواند مدعي شود كه همة آن چه كسي نمي اگر. ادراك پيشينيان است
هايي معمارانه براي آفرينش هماهنگي در جهان آشفته  هاي تناسبات روش ستگاهد

  .هستند
فرشاد در نوشتة خود به تفاوت ديدگاه يونانيان و ايرانيان دربارة هندسه و رياضي 

رياضيات يوناني، اساساً رنگ هندسي داشته و حتي ضرايب معادالت در «: اشاره دارد
در جبر خيام اين . بودند» قطعه خط «شته و از نوع راه حل يوناني، سرشت هندسي دا

) و نه هندسي(يي كه سرشت عددي ها جوابكند و جاي خود را به  ويژگي تغيير مي
وي با . دارد سان عمر خيام در راه تلفيق هندسه و عدد گام برمي بدين. دهد دارند مي

سازد،  ر هموار ميتعريفي كه از علم جبر كرده است، راه را براي امتزاج هندسه و جب
  ) 533. 1364.فرشاد(» .ي فراتري در آن برداشتها گامراهي كه دكارت 

  
   چگونگي كاربرد هندسه و تناسبات در معماري -4-4-3

شايد بتوان گفت . گيري از تناسبات ويژه همواره برجا بوده است در معماري ايران بهره
در  .شوند ري ايران يافت ميهاي ارزشمند معما ترين تناسبات در بازمانده كه كهن
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بجا مانده از مادها و به ويژه در  ايالمي و زيگورات چغازنبيل و در معماري معماري
هايي از تناسبات  نمونه. شوند يي از تناسبات يافت ميها نمونههخامنشيان  معماري

   :ها هستند اروپا بكار رفته اند اين ايران و هم در معماري آور كه هم در معماري نام
 نشان 618/1جهان، تناسب طاليي است كه با عدد  ترين تناسبات در معماريآور نام .1

  .شود داده مي
 آور نامهاي  از نمونه.  است كه امروزه بسيار كاربرد دارد414/1=2 تناسب ديگر .2

ميان . تهاي تخت جمشيد، بويژه در كوشك آپادانا ياف توان در كاخ كاربرد آن را مي
 2 از تناسب ،اندازه درازاي تاالر مياني و درازاي تاالر همراه با يك ستاوند

 گيرد ميبه گفته ديگر مربعي كه همه كوشك در آن جاي  .گيري شده است بهره
  .گيرد مي  در آن جايبرابر مربعي است كه تاالر مياني 414/1

. نامد مي» تناسب طاليي ايراني«آن را  است كه استاد پيرنيا3 =73/1 تناسب ديگر .3
 ميان درازا و پهناي يك مستطيل درون يك شش پهلوي منتظم يافت  اين تناسب،

   .شود نمونه آن در تاالر بلند مياني كاخ كسري در تيسفون يافت مي. شود مي
 كسي بدان نپرداخته و در  در معماري ايران يك تناسب ديگر نيز هست كه تاكنون.4

اين تناسب را .  است118/1جهان نيز نمونه آن را نيافته ايم؛ و آن تناسب  معماري
ي شگفت آن، تناسب درازا به ها نمونهاز .  يافتها ساختمان در بسياري از توان مي

 كه هر دو تناسب باشند ميپهناي دو كاخ مهم ساساني،كاخ سروستان و كاخ كسري 
. رگ تر كاخ سروستان است؛ با آنكه كالبد كاخ كسري بسيار بز دارند118/1

آورتر اينكه درازا به پهناي حياط مركزي درون كاخ سروستان نيز همين  شگفت
  . تناسب را دارد

. آور ديگر تناسبات در بزرگترين كوشك پاسارگاد است هاي شگفت يكي از نمونه
 همراه هم بكار 118/1 و 73/1 و 414/1آور  در نقشه اين ساختمان سه تناسب نام

اين ساختمان نزديك به نيم سده پيش از ساختمان پارتنون ساخته شده . گرفته شده اند
شايد بتوان چنين گفت . باشد مي در معماري اروپاييان 618/1 تناسب آور نامكه نمونه 

ند كه تاالر اين سه تناسب بدين گونه هست. كه ايرانيان پيش از يونانيان آنرا بكار برده اند
اين   در دو سوي، است؛ دو بخش تورفته ساختمان414/1 داراي تناسب ،مياني كوشك

؛ و سرانجام اينكه اندازه درازاي بال غربي ساختمان باشند مي 118/1تاالر داراي تناسب 

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


197 شناخت معماري و عناصر آن

دو ستاوند در دو سوي + يك تاالر مياني (به پهناي آن )  كناريقدو اتا+ يك ستاوند(
 .باشد مي 618/1ب تناس داراي) آن

مسجد  .شوند ميهاي شگفت بسيار يافت  در معماري روزگار اسالمي نيز نمونه
 مدرسه غياثيه خرگرد، آرامگاه خواجه ربيع مشهد ،گوهرشاد، رباط شرف، گنبد كاووس

ستون آكنده  هاي هشت بهشت و چهل  و كوشك،اله ولي در ماهان و مجموعه شاه نعمت
  .نداز تناسبات گفته شده هست

ويژه در  ه و بطوركلي بهچگونگي كاربرد هندسة شكل و اندازه در معماري 
  : باشد ميگونه  معماري ايران بدين

دست دادن  هويژه در ب به ها و  سنتي در اندازهگيري اندازه از واحدهاي گيري بهره .1
 گيري پيروي يگانه اندازه) سيستم(ها از يك سامانه  كه اين اندازه) مدول(پيمون 

   .ها با هم نسبت عددي داشتند همة آن  وكردند مي
كه بر پاية يك پيمون ) شطرنجي(ساماندهي فضا در يك شبكة چهارخانه   طراحي و.2

ها در كالبد و فضا از يك پيمون يگانه  گونه همة اندازه  بدين.شده است پايه انجام مي
  . رفت مين  از مياگيري اندازه و اختالف و گوناگوني در كردند ميپيروي 

 از شبكه چهارخانه را در گيري بهرههاي كهن  خانم گلرو نجيب اوغلو نمونه
هايي كه از عهد عثماني بر جا مانده و بر روي كاغذ  از پالن«. شود ميطراحي يادآور 

 به اواخر قرن نهم و قرن توان ميست كه ها نمونه ترين قديميشطرنجي ترسيم شده و از 
 امير كورگاني هند را ،مينياتوري مربوط به قرن دهم كه بابردهم نسبت داد ونيز از 

در آن [ ييها نقشه به وجود چنين توان مي ،دهد ميدرحال وارسي طرح باغي نشان 
 معماري تصوير شده كه تخته رسم سرخي به ،در بخشي از اين مينياتور.  پي برد]دوران

 طرح خواهد مي و اند دهكشي شطرنجي اي شبكهدست دارد كه بر روي آن با گچ سفيد 
نقش  كاربرد روش ترسيم طرح بر روي زير. باغي راست گوشه بر آن ترسيم كند

در هند .  تركمان آغاز شد- از عهد تيموري كه احتماالًشطرنجي و قواعد تصويري آن 
 همچنان برقرار ،راجپوت و ايران قاجار نيز البته با تغييراتي به اقتضاي سن هرمنطقه

  ) 1377، 1 ش ،رواق.  نقشه و طومار، اوغلونجيب( ».بود
: السعيد پيشينة شطرنجي كردن را به روزگار مصريان كهن رسانده است عصام

شد كه همانا  كشي روي زمين با اصطالح گستردن يا پهن كردن تور نقشه بيان مي نقشه«
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ه اي درمحلي كه براي ساختمان در نظرگرفت هاي شبكه اي باشد به گستردن خط اشاره
ها با  كه تعيين آن  تشريفات پي نهادن و گستردن تور در روزهاي سعدي.شده بود

  ) 129 ،1377 ،السعيد(» .گرفت  انجام مي،فرعون بود
  .  از تناسبات ويژه در كالبد و فضاي ساختمانگيري بهره .3
ط حيا( ويژه براي ميانسراها هكانون طرح و ساختمان و ب  از دايرة پايه درگيري بهره .4

دست آوردن تناسبات دقيق در فضاها و خطوط راهنما در نماهاي  ه براي ب،)مركزي
 بدين دستاورد ،باره كرده مهندس مولوي در پژوهشي كه در اين. گرداگرد ميانسرا
هاي محاطي آن ونيز   و مربعشود مياي كه به قطر پهناي ميانسرا زده  رسيده كه دايره

تر  هاي كوچك ها و مربع ، و دايرهشود مياطي زده اي كه محاط در اين مربع مح دايره
. دست دهند ه خطوط راهنما را بتوانند مي؛ شوند ميكه به همين منوال درون آن رسم 

ها خطي كشيده  گونه كه از مركز دايرة پايه به نقاط برخورد خطوط دواير و مربع بدين
  .  تا به گرد ميانسرا برسدشود مي و دنبال شود مي

ي بدست آمده به سوي گرداگرد ميانسرا دنبال ها مربعر راستاي اضالع همچنين اگ
 توانند مياين راستاها . هاي نماي گرداگرد آن را روشن بدارد بندي د بخشتوان ميشود، 

  .ي دو سوي آن را آشكار كنندها  بخشپهناي اتاق مياني، يا ايوان مياني، و 
  
   هندسه و تناسبات شهودي -4-4-4

ي بشري كه پيشينة كهني دارند، داراي دو وجه ها دانشانند بسياري از دانش هندسه م
 و مانند سرنوشت بيشتر ، شهودي است و حسي و وجه غيرحسي و عقالني ورياضي
 . در جهان امروز از وجه عقالني و شهودي آن غفلت شده استها دانش

ي وتناسبات وابسته ب ه روشن است كه اصول ومباني هندسه و رياضيات كمـ
از اين . ها بوده است كنندة آن اي نبوده وانسان، بيشتر كشف مكان ويژه فرهنگ و زمان و

رو اين دانش حسي در گذر زمان همواره رو به رشد وپيشرفت بوده و چون داراي 
ز سوي همة آدميان و در همة  ا،اي روشن و بديهي وعقلي و منطقي بوده شالوده
يي كه دانش ها فرهنگولي تنها در . وده استها و در گذر زمان پذيرفتني ب فرهنگ

  .  هندسه شهودي را يافتتوان مي ،عقالني و شهودي اعتبار داشته
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يكي بر پاية : شناسيم گونه ما دو شاخه از دانش هندسه را از هم باز مي بدين
نام دارد و قابل اثبات منطقي بر پاية » اصل موضوعه«ريزي شده كه  اصول و قواعدي پي

تمام   و دركنند مياز اصول رياضيات كمي پيروي  ي هندسي هستند وها برهان
گذاري  بر پاية نام» هندسة عقالني«را   يكسان هستند؛ و نوع دوم كه آنها فرهنگ
 و گذرد مياين هندسه بر پاية نگرش نمادين به هستي، از ظاهر در . ناميم الصفا مي اخوان

  .كند مي و به ظاهر بسنده نكند ميه به باطن عدد و اندازه و شكل و تناسبات رخن
 شايان توجه است كه هندسة عقالني اساساّ وابسته و متعلق به يك دنياي كهن و 

همراه ما بوده و هست و ما با آن   بلكه همواره،غير قابل فهم نيست پر از رمز و راز و
ر آنكه كنيم و شايد تنها به خاط كه با هندسه حسي زندگي مي همچنان. زندگي مي كنيم

ها و سرچشمة آن بيشتر در ناخودآگاه ما بوده و نه همچون هندسه منطقي در خود  ريشه
  .  بدان توجه نمي كنيم،آگاه

، اين ها دانشيابي پديدار شدن اين گونه هندسه، بايد گفت همانند همه  در ريشه
آمده تناسبات فراهم  دانش هم به انگيزه دستيابي به حقيقت ودرك راز و رمز اشكال و

براي روح بشر كه درجهان گردنده و در جريان درهم وبرهم « به گفته لولر.است
 جستجوي حقيقت همانند ،رويدادها و شرايط محيط و آشوب درون گرفتار آمده

 ، مــُثـُـل اعلي، صور اشكال، اعم از اينكه اين گمشده.جستجوي اليتغير بوده است
هاي هندسي اليتغير ساخته   از قرينه كه تماماً ورود به معبدي،اعداد يا خدا ناميده شود

  ».ود به منزلگاه حقيقت ازلي است به معناي ور،شده
جدا از وجوه اشتراك ميان دو گونه هندسه و تناسبات بايد به وجوه افتراق آن دو 

 انسان به ،در يكي. شود ميتوجه بيشتري داشت كه در اهداف اين دوگونه دانش يافت 
. شود مينيازهاي او پديدار  ها و ارد و همه چيز بر پاية خواستخودي خود اصالت د

 چون معماري ، مقياسي انساني داشته باشد، تا ساختمانشود ميتناسبات نيز به كار برده 
اجزاء .  و بايد فضايي امن و آسوده براي انسان بسازدگيرد ميبراي انسان شكل 

ا به سادگي به كار روند و به سادگي  تشوند ميساختماني نيز متناسب ساخته و فرآورده 
از همين روست كه در استاندارد كردن اجزاء ساختماني، تناسبات و  .نيز توليد شوند

  . يابد ميكاربرد بسيار ) مدوالسيون( بندي پيمون
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ولي در بارة تناسبات شهودي كه در آن انسان به خودي خود معيار شمرده 
ناسبات تجربي كه در آن ريشه وخاستگاه همة  از همين رو است كه برخالف ت،شود مين

 در اينجا كالبد انسان نيز يكي از معيارهاي تناسب شمرده ،تناسبات كالبد انسان است
 در اينجا انسان خود را ،ي طبيعت وهستي استها پديدهچون انسان نيز يكي از . شود مي

د توان مي است كه  و از طريق همنوايي با آنيابد ميتري  در برابر هستي بسيار بزرگ
  .خود را در جايگاه خود حس كند

كيهان دارد  پس اين تناسبات را انسان از ديدگاهي كه در بارة ظاهر هستي و
هاي حضوري خود و از ساحت  ها را بر پاية شناخت و معرفت  بلكه آن،كند ميكشف ن

، زيرا عالم دگير ميكند و الهام  روحي و ملكوتي انسان و مراتب باالتر هستي مشاهده مي
  .ملكوت نيز داراي صورت و هندسه است

  
   رابطه هندسه و طبيعت -4-4-5

اي هندسه  مكاتب مختلف براساس تعريف و ديدي كه از طبيعت دارند روي به گونه
گرايند و آن را بنياد معماري خود  برخي به هماهنگي با هندسه طبيعت مي. آورند مي
كنند و  ه و مبهم به عنوان معماري طبيعي ارائه ميهايي پيچيد كنند و بيشتر معماري مي

  . كنند اي ايجاد مي اي منظم و متقارن و شبكه برخي بر خالف هندسة طبيعت هندسه
هاي گوناگوني را كه به چگونگي ارتباط هندسه معماري با هندسة طبيعت  ديدگاه

ضاد، هماهنگي و برداري، ت الگو : توان در سه دسته ارزيابي كرد اند را مي توجه كرده
  .تكميل

  
   الگو برداري-4-4-5-1

پردازان هنري، طبيعت را داراي ساختار متعالي و قابل  هاي كهن برخي نظريه از زمان
اين هنرمندان با مطالعه همه اجزاء طبيعت و . پنداشتند مطالعة هندسي و منظم شدني مي

 معموالًناسانة آن را كه ش كردند تا اصول و تناسبات زيبايي خصوصاً بدن انسان سعي مي
بر پاية تناسبات زرين هستند، استخراج كنند و هنر و معماري خود را براساس همان 

شناسي و  ر و معماري، انساندر اين ديدگاه، مباني نظري هن. تناسبات بسازند
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شود و تنها به  اما انسان و طبيعت در ساختار و كالبد آن خالصه مي. شناسي است طبيعت
 . شود ندسه و تناسبات رياضي آن پرداخته ميمطالعه ه

كنندة كمي هماهنگي بناست و اگر  هندسه در معماري تنها كنترل«: به نظر كرير
هاي هندسي  در اين تحليل .شد ماند و مبهم تعريف مي  چنين نبود بنا نامفهوم باقي مي

 در جايي دكشاند كه باي شم ما محرك ماست و ما را مانند خواب گردها به سمتي مي
تناسبات نه يك «: گويد و يا در جاي ديگر مي) 20همان،(» .توجيه عقلي داشته باشد

ها حاكم  هاي بدون انگيزه بر آن موهبت الهي است و نه قوانيني است كه مد پرستي
تواند مسير مستقيمي به  نمي) هرچند كه تصحيح شده باشد(هيچ قانون تناسبي . است

  ) 121همان، (» .ترسيم كند) چهار چوب تركيبي(سوي تركيب روابط ابعاد 
 مينظ  هاي تازه در هنر معاصر كه ريشه در رياضيات آشوب و بي يكي از ديدگاه

اي از رياضيات محض بود كه به  اين ديدگاه نخست شاخه. ، ديدگاه فراكتال استدارد 
و حتي ، بافتهاي گياهي ها كوههمچون تصوير ابرها، (مطالعة وجوه پيچيدة طبيعت 

) ... هاي نامنظم جوامع انساني همچون تغييرات نرخ سهام و  و حتي پيچيدگيها كهكشان
پرداخت و مشخص نشد كه چگونه در ميان هنرمندان جذابيت پيدا كرد و سر از  مي

معماري و شهرسازي و حتي هنرهاي بازاري همچون طرح روي پيراهن و پوسترها در 
  ) 59،1370مندلبرات،. (آورد

در  ا و توضيحات افرادي همچون بنوا مندلبرات و مايكل پتي و پل النگليكاره
بنياد ديدگاه آنان الگو برداري هندسه از برخي . فراگير كردن آن تأثير به سزا داشت

تواند از مسير  اين الگو برداري مي. اَشكال پيچيدة طبيعت و زيبا دانستن آن است
يا و يا امتداد يك رودخانه و يا لبة حركت يك حشره در فضا تا خط ساحلي يك در

هايي همچون گل كلم   و ميوهها سرخسدر گياهان هم بافت رشد . باشد....  كوه و
 هاي مشهوري هستند، بايد توجه داشت كه هندسه فراكتال يكي از وجوه نمونه

   .اي است كه در طبيعت موجود است و نه كل آن هندسه
 به معني سنگي كه به شكل طبيعي و »اكتوسفر «از كلمه التين » فراكتال«واژة 

اين واژه توسط بنوا مندلبرات و در سال .نامنظم شكسته و خرد شده برگرفته شده است
داد، به تندي با  گرايي مي اي شعار طبيعت  ساخته شد و از آنجا كه او به گونه1975

گو برداري از تر كردن ال ان براي سادهپرداز نظريهاما اين . پذيرش همگاني روبرو شد
تكرار همگون  « هندسة طبيعت، روش كار را به صورت يك اصل مهم در آوردند و آن

اي كه ريخت كل جسم با اجزاء آن بسيار همانند است و  است، به گونه »از جزء تا كل
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به اين ترتيب اصالت با . شود هر مجموعه از تركيب اجزاء همگون، با كل ساخته مي
ه كل تابعي از جزء است، منتها نه تابع عيني، بلكه تابع تصادفي اي ك به گونه. است جزء

  . بيني پيشو به صورت غير قابل 
به گمان ما، هندسه فراكتال يكي از وجوه هندسة طبيعت است كه بدان دست يافته 

را تنها گونة هندسه موجود در طبيعت  اي فروكاهنده و حصري، آن توان به گونه شده و نمي
افزون بر آن، هندسه در معماري شايستگي .  شالودة تمام هندسة كاربردي كردشمرد و پايه و

ها در هر  ي مخاطب و نيازهاي گوناگون آنها انسانيا ناشايستگي خود را در نسبتي كه با 
  . آورد، و نه به گونه مستقل و خود بنياد كند بدست مي مورد برقرار مي

   
   تضاد -4-4-5-2

اما . عصر مدرن و پست مدرن چندان دور از انتظار نيستتضاد با هندسة طبيعت در 
برخي با ارجمند شمردن تضاد، معماري سنتي را در جايگاه تضاد با طبيعت 

توليدات معماري به طور خاص،  «: گويد افشار نادري در اين زمينه مي. شمرند برمي
عت را نشان  بود، تضاد با طبيتر نزديكخصوصاً در گذشته كه رفتار انسان به فطرتش 

اند كه كامالً مسطح  ي مصنوعي در سرزمينيها كوه ،النهرين بيني  ها زيگورات. دهد مي
هاي شهرهاي مركزي ايران، خطوط افقي كوير را به  به همين صورت مناره. است

ي بومي مردم ها لباس و ها فرش، ها كاشيي درخشان و غليظ ها رنگ. خوانند مصاف مي
) 6، ب، 1379افشار نادري، (» .جبران كمبود رنگ محيط استاين مناطق، تالشي براي 

تضاد، مثالً تضاد رنگ چيزي جداي از طبيعت نيست، و به «: شود ميالبته او ياداور 
. آيد ، ارزش هر عنصر ادراكي در مقابل متضادش به نمايش درميشناسي زيباييلحاظ 

ر سفري كه به يونان لوكوربوزيه هم د) همان(» .شود تضاد باعث افزايش ارزش مي
داشته، به تضاد هندسه منظم و رنگ مرمر سفيد معابد يوناني در متن سبز و نامنظم 

را تحسين كرده و منبع الهام خود در معماري   اشاره نموده و آنها درخت و ها گلجن
  . دانسته است

  
   هماهنگي و تكميل -4-4-5-3

نديمي . شمرند مل طبيعت ميگرا معماري را در هماهنگي و مك غالب معماران سنت
 آن كه رمزگشاي صورت انگيز شگفتطبيعت محسوس و هندسة پنهان و «: گويد مي
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وي با شهود اين رمزها و برگرفتن آن با . باشد، منبع الهام معمار مسلمان است مثالي مي
الهام معمار سالك . گردد  حقيقت ميپرداز نقشعمق جان و پرگشودن در فضاي خيال، 

، الهام از نقش پنهان آن است كه هندسة وجداني خود را از پس تكثّرات و از طبيعت
  ) 379، 1378نديمي، (» .دهد  پيش چشمان شهود وي قرار ميتنوعاتش

در اين گفته الهام از طبيعت و نگرش شهودي به آن و استفاده از نقش پنهان آن 
عدم توقف در ظاهر اساس اين اقتباس طبيعي . اي بس ظريف است اشاره شده، كه نكته

 معمار سنتي به سبك فيزيك و رياضي گاه هيچولي . طبيعت و درك نظم پنهان آن است
داد تا شكل منظم آن را استخراج و ارائه  امروز، ماده طبيعت را مورد بررسي قرار نمي

بلكه اين مسئله پيامد شهود جهان مثالي توسط اهل بصيرت و ژرف انديشاني بود . كند
  .گران آموختند كه چگونه نقش بزنندكه به صنعت

   
   كاربرد هندسه از ديد فرهنگ اسالمي -4-4-6

 ،كند ميمعماري و شهرسازي مجموع فضاي زيست انسان را بازآفريني و ساماندهي 
صورت منطقي و  هپس بهتر است بر پاية نوع عملكرد هر فضا، هندسه آن توسط معمار ب

 شود كه با نيازهاي انسان در هر مورد هماهنگ  گزينش و طراحياي گونههنرمندانه به 
تواند يكنواخت  فضاهاي شهري نمي هندسه در معماري و بويژه در. و متناسب باشد

اي الزم دارد تا سير كمالي  تر آن هر نوع عملكرد انسان بستر و زمينه در شكل كلي. باشد
اي را انتخاب  ندسههسته فضايي الزم است معمار ه از اين رو در هر. خود را بپيمايد

  . شود براي انسان فراهم نمايد تا زمينه اين سير
اي است كه  ي جالب در معماري دوران اسالمي،انتخاب نوع هندسهها نمونهاز 

يابيم كه  در يك تحليل و ارزيابي درمي. اند كار گرفته ههاي خود ب معماران آن را در طرح
 كامالً ها انساننيازهاي مادي و روحي نوع هندسه انتخاب شده با نوع عملكرد فضا و 

هاي صوري اين  عمق مفهوم و زيبايي. مناسب و هماهنگ و زيبنده و سازگار است
هندسه آنچنان است كه ناپار بايد اعتراف كرد كه جز با شهود، دستيابي به اين حد از 

  . توانايي هندسي امكان نداشته است
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  جه به چهار ساحت نفساني انسانهاي مناسب در معماري با تو نمودار هندسه

 يك از نفوس هندسه مناسب هر خواص دوگانه نفس گانه نفس قواي پنچ مراتب نفس انسان

   نفس گياهي.1

 ) كننده گياهي رشد(

  كننده  هضم– كننده جذب

  دهنده  پرورش-كننده دفع

 كننده كنترل

  كم و زياد شدن

 ) خشك و سبز شدن(

  هاي ممتد و خطي هندسه

 ) به آسمانزمين  از(

   نفس حيواني.2

 ) حس كننده حيواني(

 بوييدن –  ديدن– شنيدن

  لمس كردن-  چشيدن–

  لذت و الم

 ) خشنودي و ناراحتي(

 نقطه ديد متنوع و متحرك و - انسان متحرك

 ... هاي موجي و نا متعين و هندسه(متغير 

   نفس عقالني.3

 ) تدبيرگر قدسي(
  و نزاهتحكمت  تنبه- حلم-علم -  ذكر-تفكر

   نقطه ديد ساكن يا متحرك- انسان ساكن

   نقطه ديد ساكن- انسان متحرك

  ) ... اي براي تفكر و مقدمه(

 ) سازي شده دار و قرينه هاي محور هندسه(

   نفس روحاني .4

 ) ملكه الهي(

 تنعم در - بقاء در فناء

 -  سختي عزت در ذلت

  صبر در بال- غنا در فقر

 رضايت و تسليم

   نقطه ديد ساكن-كنانسان سا

 ) اي براي تمركز روحي و حضور قلب مقدمه(

 ) هاي داراي چند محور و يك مركز هندسه(

  

 ها شناسي آن هاي ادراكي انسان و حاصل زيبايي هاي مناسب در معماري با توجه به ابزار و شيوه نمودار هندسه
  

  

  
  

 مجموع ،) نقطه ديد متحرك-انسان متحرك(هاي شماره يك  براي نمونه هندسه
نمايد، نظير  كي تشويق مياي است كه انسان را به حركت مكانيكي و فيزي هندسه

ابزارهاي 
 ادراكي انسان

 هاي ادراكي انسان شيوه
هاي  ه ر يك از ابزار و شيوهندسه مناسب ه

 ادراكي انسان
 شناسي حاصل زيبايي و حسن

حواس  .1
 گانه پنج

 آزمايش هاي مستقيم و مكرر
 نقطه ديد متحرك و –انسان متحركت 

 متنوع
 ي ماديها زيبايي

  عقل.2
استنتاجات + آزمايش مستقيم

 منطقي

   نقطه ديد ساكن يا متحرك-انسان ساكن
 ساكن نقطه ديد -انسان متحرك

 ي معقولها زيبايي

دل، ( روح .3
 ) جان، قلب

 تمركز روحي و حضور قلب
 ) شهود(

  نقطه ديد ساكن–انسان ساكن 
عرفاني ( ي ملكوتيها زيبايي

 ) و حضوري
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ها و  ي مواج و خطوط هندسي جويبارها و رودخانهها باغكوچه  ي جنگلي وها راه  كوره
  .ي شهري موجيها راهها و  اكثر خيابان

انسان ساكن يا متحرك و نقطه ديد بالعكس (هاي نوع شماره دو  براي هندسه
كه در انتهاي آن يك اثر توان محورهاي مستقيمي را مطرح نمود  مي) متحرك يا ساكن

و انسان بطور مستقيم به سمت آن پديده . معماري يا هنري و يا طبيعي وجود دارد
اي به سوي طبيعت و يا  نمايد و يا بالعكس انسان از پشت قاب پنجره ساكن حركت مي

  . نمايد پديدارهاي مصنوعي نظاره مي
توان به   مي ،)ن نقطه ديد ساك-انسان ساكن(هاي نوع سوم  در مورد هندسه

شوند و  تمركزي كه عرفاي شرقي در حالت نشسته به يك نقطه بدون تحرك خيره مي
يا حالت نماز مسلمانان را مثال زد، كه در هنگام نماز با آرامش به سمت مهر نماز و يا 

  . گاه ساكن خويش نگاه ميكنند محل سجده
  
   طبيعت در معماري-4-5

وري مادي و  عنوان زيستگاه خود و سرچشمة بهره بهچگونگي ارتباط انسان با طبيعت 
معنوي از آن، به ديدگاه او و تفسير او از طبيعت و نمودهاي آشكار و وجوه پنهان آن 

توان رويكردهاي گوناگوني به  هاي گوناگون، مي  بيني جهان بر پاية طوركلي به. دارد
  . طبيعت داشت

. شناسي انسان بوده است يهاي هست  شناخت طبيعت همواره يكي از شالوده
اين سه شناخت در همه . هاي ديگر آن، شناخت خداوند و خود انسان هستند  شالوده
براي بشر ماهيت طبيعت، نمودهاي آن، . اند ها و باورها همواره مطرح بوده  بيني جهان

  .آغاز و انجام آن و تفسير رويدادهاي آن همواره قابل توجه بوده است
هاي گوناگوني كه انسان در طول تاريخ زندگي خود در   هبراي بررسي ديدگا

ها بررسي و  پاية آن اي را برگزيد و بر ي ويژهها مالكتوان  طبيعت، به طبيعت داشته مي
ين مالك، توجه به ماهيت انسان و ماهيت تر مهمبه گمان ما . بندي را انجام داد دسته

به اين ترتيب نشان داده . شود ميبندي ما نيز بر اين پايه انجام  دسته. طبيعت است
شود كه چگونه بر پاية يك ديدگاه و تفسير از طبيعت، برخورد و رفتار انسان در  مي

  . شود رابطه با آن نيز متمايز مي
  : كند ميپس اين بحث دو وجه بنيادي پيدا 
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206  ريمباني نظري معما

  . كه انسان و طبيعت با هم دارنداي رابطهچگونگي ديدگاه انسان به طبيعت و نوع ) الف
چگونگي رفتار انسان با طبيعت و نوع برخوردي كه انسان با طبيعت دارد؛ بويژه در ) ب

  . معماري و در ساختن
  
   در رابطه انسان با طبيعتها ديدگاه بندي دسته -4-5-1

 بسيار بزرگ از اجزاء و عناصر است اي مجموعهبايد توجه داشت كه طبيعت همچون 
تر   كوچكاي مجموعه همچون ها انسانز هر كدام از و ني. كه با هم روابط متقابل دارند

يي چنين ها هدف براي دستيابي به ها مجموعهن اي گونهاز اجزاء و عناصرند و هر دو 
هايي هستند كه باهم روابط  ) منظومه( و طبيعت سامانه ها انسانپس . اند يافتهسامان 

  : اشندتوانند چهار گونه ارتباط با هم داشته ب متقابل دارند و مي
  

 ارتباط گسسته ) الف

برداري از  در اين ارتباط، انسان تنها در جستجوي بهره
بر آن است؛ پس ارتباط، مصرفي و  طبيعت و چيرگي

ان بر اين باورند پرداز نظريهبسياري از . يك سويه است
گونه  كه ارتباط دنياي امروز غرب با طبيعت به اين

  . ن نيز در همين نوع ارتباط استاست و ريشة بحران امروز طبيعت در جها
  

  ارتباط پيوسته ) ب
  : اين ارتباط خود بر دو گونه است

   طبيعت، پاية هويت انسان .1
است كه  در اين نگرش، طبيعت همچون يك سامانة كالن

انسان نيز جزئي از آن و نيازمند به كسب هويت از طريق 
 با شرط مانايي و پايداري اين جزء، هماهنگي. طبيعت است

كل است و انسانيت انسان در گرو فعال شدن و هماهنگ 
اين ديدگاه، طبيعت را مادر انسان . شدن او به عنوان يك جزء در كل طبيعت است

اساس اين بينش، مادي است و تا . داند شمرد و احترام به حقوق طبيعت را الزم مي مي

 انسان

 طبيعت

 انسان طبيعت
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يكي از . ستي استآنجا كه به ماديت انسان و زندگي مادي او توجه دارد سخن در
  .مشكالت تمدن معاصر فراموش كردن همين تعريف است

  
   انسان، پاية هويت طبيعت .2

در اين نگرش عظمت وجودي انسان چيزي فراتر از 
طبيعت است و به جاي آنكه انسان از طريق طبيعت 
تعريف شود و طبيعت گونه باشد، طبيعت است كه به 

دارد و هويت خود عنوان يك جزء، ساختار انسان گونه 
. كند را از طريق انسان و خصوصاً انسان كامل كسب مي

ارزش طبيعت در هماهنگي و هم سنخي آن با سرشت 
اساس اين بينش، . تواند در خدمت او قرار گيرد انسان است و به همين جهت كامالً مي

 جايي. معنوي است و هدفش اين است كه بر ساحت فراطبيعي وجود انسان تأكيد كند
در . رسد كند و انسان در آن به تنهايي و غربت مي كه طبيعت ديگر انسان را اقناع نمي

اين ديدگاه شالودة انسانيت انسان در حوزة فرا طبيعت است و كاركرد هنر مربوط به 
پس هنر انسان دركار . استعالء وجود انسان از ساحت طبيعت به عالم ماوراء است

  .طبيعت استتكميل نارسايي و نقص معنايي 
  

  اي  ارتباط سامانه) پ
سنخي و  در اين نگرش آنچه كه هم

مشابهت ذاتي بين انسان و طبيعت ايجاد 
كرده، سرچشمة وجود، يعني خداوند 

يش، پاية هويت همة ها ويژگياست كه 
طبيعت مانند انسان ولي در . هستي است

گر صفات  تر، جلوه سطحي بسيار نازل
 اراده ،)خودآگاهي(خدا همچون علم 

. است.. . آفرينندگي، قدرت و،)آزادي(
ريشه پايداري و ثبات قوانين و 

 
 انسان

 

 

 

 طبيعت

 

 

 

مقام ذات 

 انسان                                       طبيعت الهي
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هاي ذاتي طبيعت و انسان در طول هزاران سال گذشته و در عين حال تحول و   سنت
ترين شكل خود  اين سرشت الهي به كامل. حركت عملي آن در همين سرشت الهي است

نسان كامل نقش مديريت كننده نسبت به شود و به همين جهت ا در انسان كامل ظاهر مي
ي مدل كوچكي از كل مراتب هستي يا به تعبيري انسان به تنهاي. اردكل سامانة هستي را د

نمايد  شود و تغذيه مي است و طبيعت فقط مراتبي از وجود هستي و انسان را شامل مي
ني خود با و انسان از طريق نفوس عقالني و روحا) نفوس گياهي و حيواني انسان را(

  . مراتب برتري از هستي ارتباط دارد
  . چهار رفتار بنيادي در ارتباط انسان با طبيعت برشمردتوان ميبر پايه آنچه گذشت 

  

  در ارتباط با طبيعتنمودار رويكردهاي انسان
  

 ) حكمت عملي(توصيه راهبردي ) حكمت نظري( اي توصيف سامانه عنوان رويكرد

 ) رودررويي با طبيعت(تضاد  امانيس بي رويكرد طبيعت ستيز

 ) جدايي از طبيعت(ارتباطي  بي ) مكانيكي(سامانة گسسته  گريز رويكرد طبيعت

 ) يكي شدن با طبيعت(هماهنگي  ) ارگانيكي(سامانة پيوسته  گرا رويكرد طبيعت

 ) نظريه فراگير(تكميل  سامانه فرا ساز رويكرد طبيعت

  
  ستيز  رويكرد طبيعت-4-5-1-1

 با عالم متافيزيك و غيب ندارند و انسان اي رابطهدر اين رويكرد انسان و طبيعت هيچ 
 تا هرچه بيشتر از طبيعت به دهد ميدراين مدت كوتاه حضور خود در اين عالم ترجيح 

  ) زيرنمودار . (عنوان كاالي موجود، بهره و لذت ببرد
  

  طبيعت ستيز در معماري رويكردنمودار
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  مونه اي از طراحينتصوير 
 منظر فرانسوي، پاريس

دگاه را بايد در روزگاران كهن و ريشة اين دي
يوناني در نزد ) اتميسم( »گرايي جزء«ويژه ديدگاه  هب

سده پنجم پيش از (انديشمنداني همچون دموكريت 
. يافت) سده چهارم پيش از ميالد( و اپيكور،)ميالد

 براي طبيعت يك هويت كلي در توان ميدراين ديدگاه ن
لت و طبيعت سرشتي اتفاقي دارد و ع. نظر گرفت

  ي عالم نتيجةها پديده. كند ميهدف خاصي را دنبال ن
فرشاد،  (.ها است برخورد و واكنش اتفاقي اتم

12،1362 (  
  
  

ين ديدگاه، تر مهمهاي ميانه  گريز در سده پس از چيرگي دراز مدت ديدگاه طبيعت
گاه   كه هيچاي گونهبود؛ به ) ناتوراليسم(گرا  ديدگاه سكوالر در كنار ديدگاه طبيعت

اين روحيه . طبيعت به اندازه دوران صنعتي مدرن به تسخير انسان درنيامده بود
.  ديدتوان ميتسخيرگري و مهار طبيعت را به وضوح در هنر و معماري اين عصر 

انسان به جاي . ويژگي اصلي اين روزگار دگرگوني در ارتباط ميان انسان و طبيعت بود
 به ،)هاي ميانه رواج داشت ه در روزگار سدهك( تفسير طبيعت و اصالت دادن به آن

 . تغيير طبيعت و اصالت دادن به ذهن خود پرداخت

  
  سازي فرانسوي باغ) الف

ويژگي باغ فرانسوي در . داند ميگروتر باغ فرانسوي را نمونه رويكرد طبيعت ستيز 
نديس در استفاده گسترده از ت. آن است (objective)حالت كالبد پردازانه و تنديس وار

 و پرداخت و تزيين درختان تا حد مجسمه و بكارگيري سطوح چمن گسترده ها باغاين 
از لحاظ هندسي اگر در برخي زمينه ها .  نمونه فراوان داردها آنو تك درختان در 

همگوني ميان باغ فرانسوي و ايتاليايي با باغ ايراني وجود دارد، به عقيده برخي 
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 تزئين –سازي فرانسوي  اي از باغنمونه
  ختان تا حد مجسمهدر

در  اثير مستقيم باغ ايرانيان، ناشي از تپرداز نظريه
  .خالل داد و ستدهاي فرهنگي بوده است

ثير در يك مرحله در فتوحات يونان كهن أاين ت
پذيري  نسبت به ايران و در مرحله ديگر با تاثير

مستقيم فرانسه و يونان بعد از جنگهاي صليبي و 
به . انتقال فرهنگ كشورهاي اسالمي به اروپا بود

نانيان كه در ابتدا با قراردادن گفته ويل دورانت يو
طبيعت در قلمرو خدايان كمتر به تصرف در آن 

پرداختند، تنها وقتي به لذت بردن از باغ بهشت  مي
ها روي آوردند كه سپاهيان اسكندر آداب و رسوم 

 دورانت،. (ايراني را با خود به يونان بردند
1362،342 (  

  
  

  شكن  معماري سامان) ب
ين رويكردهايي است كه خاستگاهي غيرطبيعي و اساساً تر مهمز شكني يكي ا سامان

 طبيعت -براي من ديدن رابطه انسان«: به گفته آيزنمن. مقابله جو نسبت به طبيعت دارد
به مثابه چيزي بنيادين كه تنها در سيستم كالسيك نظم به چشم مي خورد، همانا تداوم 

د توان ميانكار اينكه اصوالً چيزي همچنين .  ..بخشيدن به ركود فطري اين نظم است
عنوان  بنيادين به. بنيادين باشد اهميت دارد

چيزي كه بنيادي تر است يا ارزش بيشتري 
دارد، آغاز تفكر سلسله مراتبي در هر يك از 

آندم . آيد ي كالسيك نظم به شمار ميها سيستم
كه تصور سلسله مراتب به كنار نهاده شد، آنگاه 

ترتيب  بدين.. . آورد ميرون ايده بنيادين سر ب
 ديگر اي گونه طبيعت را به -بايد رابطه انسان 

نخست شايد به شكلي غير ديالكتيكي . نگريست

 سازي فرانسوي نوع باغ

 مقابله
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با طبيعت، دوم شايد اينكه ديگر نبايد در ايجاد 
هاي  فرم، از انسان يا طبيعت به مثابه تمثيل

  .گونه استفاده كرد گونه يا زيست انسان
شناسي  اره كيهانمعماري به تعبيري همو

اي از آن  يا استعاره(را در خود منعكس كرده 
شناسي غربي از زمان  كيهان. است) بوده

 يعني ،)خرد(رنسانس به اين سو درباره انسان 
به عبارتي دانش و فنĤوري امروز و همچنين 

  . غلبه بر چيزهاي طبيعت بوده است
 نيز نوعي دگرگوني به شناسي كيهاندر 

ي امروز، همچون ها دانش :وجود آمده است
فيزيك، علم وراثت،  ،شناسي زيست

شناسي، همه و همه بر چيزهاي مسئله دار  بوم
اكنون آنچه با . اند بودهو پيچيده طبيعي استوار 

 به سوي مسائل يابد ميدانش امروز سروكار 
ديگر مانند اول به .. . اطالعاتي چرخيده است

ديگر  و بدين ترتيب شود ميها نگريسته ن آن
 و نمادين معماري اي استعارهنيازي به نيروي 

براي من ديگر معماري نبايد تنها . ندارند
اي از خرد انساني باشد و بنابراين نبايد  استعاره

» تنها به نمادي از چيرگي بر طبيعت بدل شود
  ) 12.آيزنمن(

وحشت « با عنوان اي مقالهآيزنمن در 
 با »به دنبال اشكال عجيب و غريب پايدار،

استناد به سخنان يك كارفرماي دانشمند خود 
كه معماري در پانصد سال اخير،  كند مي تأكيد

در پرتو علم به دنبال چيرگي انسان بر طبيعت 

شكن در طراحي منظر باغ  رويكرد سامان
  هاي گمشده كاستل وكيو، ايتاليا، آيزنمن گام
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 آثار نهايتاً و داد ميسودمند و درست انجام  ،بود و اين كار را از طريق ارائه كاري منطقي
در حقيقت اين . كردند ميايي ارائه عنوان زيب ي طبيعي خود را بهها ويژگيمعماري، 

ولي در  ،معماري تنها تالش مي كرد براي مخاطبش چيرگي برطبيعت را نمايان سازد
: به گفته او. آيزنمن براي معماري امروز توصيه فراتر از آن دارد.عمل اسير طبيعت بود

عت نيز فايق بلكه بايد به طبي. معماران پيوسته تنها برتري از طبيعت را نمايان نسازند«
اي نيست كه فقط موضوع را منتقل كنند و  اين براي معماران كار چندان ساده. آيند

چون در آن صورت مسئله غلبه بر طبيعت   نيست؛اي مسئلهبگويند غلبه به طبيعت ديگر 
براي تحقق اين امر بايد جايگاه سخن  ... ماند صورت مشكلي باقي مي همچنان به

 اين نيست كه آن مربوط به گذشته است و اينكه صرفاًضوع مو. معماري تغيير يابد
رفتاري است كه در ) موضوع اصلي(بلكه  معماري بايد نيروهاي جاذبه را تحمل كند،

اختمان بايد سكافي نيست كه گفته شود  ،به عبارت ديگر. يابد مياين فائق آمدن نمود 
غلبه طبيعي انسان نيز  ،طبيعيبلكه بايد در تقليد  ،منطقي و درست و زيبا و مفيد باشد

 . مد نظر قرار گيرد

تر چون سخن معماري كانون خود را از طبيعت به سوي دانش تغيير  به بيان دقيق
 كه خود صورت شود ميتري نمايان  موضوع شناسايي به مراتب پيچيده ،دهد مي

ت نمود عنوان ضد طبيع چراكه دانش به .كند ميرا حكم  ي از واقعيت معماريتر پيچيده
صورت غالب در آمده باشد نمود آن در شكل فيزيكي  زماني كه دانش به .فيزيكي ندارد

  زي است؟چگونه چي
طبيعت در اين جهانِ  .شعوري و محدود دارد) بينشي(  طبيعت تعريفيمعموالً

انسان محوري عصر روشنگري و اطمينان به از دست دادن خدا مورد مكاشفه قرار 
هم مفيد براي توجيه  طبيعي اشياء خاستگاه ارزشمندي شدند؛ي ها ويژگي .گيرد مي

از اين رو .  جهان و هم چون روندي موضوعي كه سرمشق شده باشداي استعاره
از انديشيدن به  تر اين امر منطقي. معماري قصد داشته كه غلبه به طبيعت را بنماياند

در چيزي شعوري عدم قطعيتي كه . ست نمايان گرددتوان ميدانشي است كه آن هم 
» .د جزيي از بيان انسان در حال غلبه به دانش باشدتوان مي به يقين شود ميكنترل 

  ) 141  و1373،140 ،آيزنمن(
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213 شناخت معماري و عناصر آن

  گريز   رويكرد طبيعت-4-5-1-2

؛ ولي همچون گرايش پيشين، بيند مياين رويكرد نيز رابطه انسان با طبيعت را گسسته 
ها را داراي دو ساختار متفاوت   و آنكند مياي به چيره شدن و مهار طبيعت ن توصيه

  . يافتتوان ميشالوده اين ديدگاه را هم در عرفان و هم در فلسفه . داند مي
 به دو دسته آفاقي توان ميي فلسفي و عرفاني را ها گرايش كلي بندي دستهدر يك 

گريز  گرا و طبيعت و انفسي تقسيم كرد كه اين دو گرايش متناظر با دو ديدگاه طبيعت
در عرفان انفسي از آنجا كه عالم اصيل و حقيقي فراتر از اين عالم توصيف . شوند مي
؛ طبيعت، مزاحم و حجابي براي رسيدن به عالم ماوراء طبيعت و همچون شود مي

 و راه دستيابي به آن كند ميزنداني است كه انسان را از رسيدن به حقيقت عالم محروم 
شالوده حكمت . درمقابل طبيعت است) رياضت( اه مخالفتگ اعتنايي و عالم حقيقي، بي

  .ريزي شده است  بر اصل بي اعتنايي يا مخالفت با طبيعت پيها گرايشعملي اين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
غرب افالتون با تأكيد بر اصالت عالم مثل و سايه بودن و اعتباري بودن عالم  در

ها  پرستي ي براي مقابله با طبيعتنظر او را بايد تالش. طبيعت اين نظريه را گسترش داد
هاي ميانه با   سده مسيحيت در دوره. هاي يونان پيش از سقراط دانست گويي و خرافه

گريزي را به نمايش  ون و انديشه رهبانيت شكل حادي از طبيعتتتركيب نظريه افال
  جديد ِغرب گرا و طبيعت ستيز دورة  بود كه دو گرايش طبيعتها ويژگيگذاشت و اين 

 . مقابل خود پرورش داد را در

 انسان

 طبيعت

هاينمودار نگرش

 گريز طبيعت
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در شرق مكاتبي همچون آيين هندو به اين 
در اين جا هم طبيعت و ماده، . ديدگاه نزديك هستند

نازل ترين سطح عالم كيهان است؛ كه بايد به مدد 
 هنر هم راهي ديگر .ها از آن فاصله گرفت رياضت

  . د ما را از اسارت طبيعت خارج كندتوان مياست كه 
 بر پايه ها ديدگاه اين شناسي انساناني در مب

روحانيـة الحدوث «ها انسان را  آن. اصالت روح است
حقيقت انسان همان روح . دانند مي» و روحانيـة البقاء

اوست كه پيش از خلق طبيعت آفريده شده و تنها 
زنداني شده  عالم طبيعت  محدود دراي دورهبراي 
هي متفاوت و راه رسيدن انسان به خداوند، را. است

انسان به . متضاد با راه حركت به سوي طبيعت است
؛ چرا كند مياختيارخود يكي از اين دو راه را انتخاب 

  . طبيعت حجابي دور كننده از خداوند است كه
  

  سازي انگليسي  باغ) الف
به گفته . طبيعت آورده است  از دوري انسان ازاي نمونهگروتر زير باغسازي انگليسي را 

اين . شود مي در اين باغسازي هندسه و ريختي ويژه به باغ و درختان آن تحميل ناو
 كامالً از اين رو دو هندسه. بيند مي ميان معماري و محيط و طبيعت تضاد ،رويكرد

 هندسه معماريش ارتباطي با كند ميو هرگز تالش ن آورد مي متضاد با هم را در كنار هم
  .هندسه طبيعت داشته باشد

ن ديدگاه ضرورتي براي هماهنگ بودن يا در تضاد بودن معماري و طبيعت در اي
نيست و به همين جهت خاستگاه هندسي معماري از درون خود معماري تعيين 

  .كنند ميهندسه آنرا تعيين .. . طور مثال، كاركرد و سازه و هب. شود مي
دسي نكرد، بلكه  محيط طبيعي را تابع قوانين هن»باغ انگليسي «:  به گفته گروتر

به اين ترتيب ساختمان با تمام  . حفظ كرد،وضع موجودش را تا جايي كه عملي بود
 مفهوم دو جزء هم ارزش را ،منطقي خود در رويارويي با محيط طبيعي اجزاء سنجيده و

 

  

اي از طراحي   نمونه–باغ بلنهايم 
 نظر انگليسيم
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مردود » غير طبيعي«عنوان امري  تحميل يك هندسة مصنوعي به.دند كر به ذهن القاء مي
انديشه به معني ابزار مخالفتي با تبعيت محيط از ساختمان و  ن شيوةاي .شد شمرده مي

نويسنده ) Joseph Addison(  ژوزف آديسون،بيان ديدگاه جديدي نسبت به طبيعت بود
دهم كه يك  من شخصاً ترجيح مي: دارد مي اين ديدگاه كلي را چنين بيان ،و دولتمرد

اي از آن را   ببينم تا اينكه باقيمانده و برگ هايشها شاخهدرخت را در لباس شكوهمند 
  ) 150..1374گروتر(» صورت يك فرم هندسي هرس شده مشاهده كنم به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گرا   رويكرد طبيعت-4-5-1-3
ي پيشين بر ها ديدگاهاين رويكرد بيش از همه  در

اگر . شود مي تأكيداي انسان با طبيعت  رابطه سامانه
مكاتب شرقي بسيار كهن چه پيشينه اين ديدگاه در 

يي گرا طبيعتاست؛ ولي امروزه شكل تازه اي از 
است كه رابطه انسان و  كالبدي و شكلي پديدار شده

  و آنبيند ميطبيعت را بيشتر غير ساختاري و ظاهري 
  . داند ميرا ارگانيك ن

رويكرد  ين رويكرد را در اين زمينه بايدتر مهم
چ جايي خارج از  در اين رويكرد هي.ارگانيك دانست

طبيعت نيست كه داراي اصالت بيشتري در ساختار 
  

  

  

حفظ وضع موجود طبيعت و 
وجود درختان به صورت هندسه 

  آزاد

وجود دو هندسه متفاوت در طبيعت 

و معماري، هندسه آزاد و منظم در 

 كنار هم

اي از باغهباغ بلنهايم نمون
 .انگليسي ،النسولت براون

 

 باغسازي در معماري ژاپن 

 تجانس 
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هر ساحت ماورايي كه باشد در باطن . وجود انسان باشد و انسان را از طبيعت دور كند
اين . همين طبيعت است و تنها راه رسيدن به آن پيوستن و يكي شدن با طبيعت است

 در شناسي انسانزير بناي . يگانه روش رسيدن به پايداري و آرامش و امنيت است
انسان از طبيعت برخاسته و به .  است و طبيعت به مثابة مادر انسان استشناسي طبيعت

  . كند مي؛ و دوباره در طبيعت ظهور گردد ميطبيعت باز 
برپايه آن نظريه روح، زاييده . شود ميمطرح  نظرية تناسخ در بستر همين رويكرد

پس انسان جسمانيه . گردد مي ماده طبيعت باز جسم است و پس از تكامل باز هم در
انسان كامل به  يي اين چنين،ها ديدگاه در بيشتر .الحدوث و جسمانيــة البقاء است

  .يابد ميعنوان الگويي از انسان يكي شده با طبيعت اهميت ويژه اي 
 .يافت توان مياين ديدگاه را در مكاتبي همچون آيين بودايي و ذن و زرتشت نيز 

از اين .اد حكمت عملي اين مكاتب دوستي، بهره مندي و صميميت با طبيعت استبني
رو به حقوق طبيعت اهميت داده و آداب و دستورهاي خاصي در برابر طبيعت به عنوان 

ي جديد آن اين ها گرايشهر چند در برخي  .شود ميتقواي طبيعت ضروري دانسته 
  . ي ماندآداب و حقوق در يك حد احساسي و عاطفي باقي م

  .شايان بررسي است رابطة طبيعت و ماوراء طبيعت در اين ديدگاه
  

  ي شرقي ها ديدگاه) الف
در شرق با باال بردن شأن طبيعت تا 
مرتبة الوهيت و تقدس دادن به آن به 
پرستش آن روي مي آورند كه 

 نام گرا طبيعت را اديان ها آن توان مي
ي آن را ها نمونهين تر مهم. نهاد
  :  موارد زير دانستانتو مي
مكتب ذن و آيين بودايي بهترين . 1

ن ديدگاه است كه در اي نمونه
در . شود ميجلوه گر » موجوكان «توصيه به طبيعي زيستن و يكي شدن با طبيعت، يا 

 كه روح هر كس با طبيعت اطرافش پيوستگي دارد شود مي تأكيدآيين شينتو در ژاپن 

 طبيعت

 طبيعت مبعود

 معبود

در شرق و غرب دو شيوه ارتباط طبيعت و معبود 

 باستان
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 درهمان محيط طبيعي زندگي شود ميتوصيه و به همين جهت براي مرگ راحت 
كه در ديدگاه تائويي در چين به  همچنان) 226،1349ناس،( .خود بمانيم تا بميريم

چرا كه طبيعت خود آگاهانه . شود مي تأكيدهوشمندي طبيعت نسبت به اعمال انساني 
  به همين دليل.رفتارهاي نادرست را نابود و به رفتارهاي درست ياري مي رساند

است كه هنرمند بايد خود را در مسير الهامات طبيعت قرار دهد تا كارهايش كامل و 
اگر يك چيني و يا ژاپني از زندگي و عالم خسته شود بر ) 237همان، ( .درست باشد

  ) 115نمودار شماره ( .برد همين بنياد به طبيعت پناه مي
ايران درون وجود يان ديگر در غرب و يا حتي گرا طبيعتحال آنكه بسياري از 

يانه گرا طبيعتبه همين جهت هنر .  و حالتي انفسي دارنددانند ميخود را پناهگاه خود 
يك نقاشي از يك صحنه ) 158شريعتي،تاريخ اديان، . (براي شرقيان پناهگاه روح است

؛ براي شرقيان بيشتر نمادي از كند ميطبيعت اگر براي يك غربي لذت احساسي ايجاد 
را كار كامل مي   كاريها آندر ديدگاه ) 108,1379.نصر( .قيقت متعالي استارتباط با ح

، اصول و آهنگ طبيعت انجام ها ارزشگويند كه بدون خودبيني و با اصالت دادن به 
. شود ميتنها دراين حالت است كه شادي و خوشحالي ذاتي براي انسان فراهم . بگيرد

  ) 108همان، (
بخش بيشتري از .  استگرا طبيعتاز معقول ترين اديان  فرهنگ ايران باستان يكي .2

اوستا در ستايش طبيعت و نيروهاي طبيعت و جشن هاي طبيعت و آداب مواجهة با 
  .طبيعت است

 در  تـوان   مـي را   يي از فرهنگ كهن سرخپوستي كه كامالً بومي و طبيعي است          ها  نمونه .3
بـا وجـود     «: گويـد   مـي  هـا  يـي آن  گرا  طبيعـت نـصر در توضـيح      . همين رده قـرار داد    

هاي بسيار ميان سرخپوستان مناطق مختلف همگـي آنـان احتـرام عميقـي بـه                 تفاوت
طبيعت، به مثابه جلوه گاه حضور خداوند قائلند و با تمـام وجـوه و اشـكال حيـات                   

به آسمان به عنوان پدر روحاني و به زمـين بـه            . كنند  مياحساس قرابت و همبستگي     
از اين روست كه امتنـاع       «) 348،  1384نصر،  (» . مي گذارند  عنوان مادر مقدس احترام   

 »يي معنوي گرا  طبيعت «سرخپوستان را در تفكيك نظام انساني از نظام طبيعي بدرستي           
 در عـالم    ها  پديدهيي معنوي در عين حال باور دارد كه همه          گرا  طبيعتاين  . ناميده اند 
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.. .. نظـم و همـاهنگي داده اسـت        ها  آنطبيعي زنده اند و حيات دارند و روح اعظم به           
نظام طبيعت بر حقيقتي كه ماوراي طبيعت و نيز ذاتي آنست حجاب مي انـدازد و در                 

اين نظام از نظامي كه بر درون انسان حاكم است          . گيرد  ميعين حال حجاب از آن بر       
  ) 1384،67نصر، (» .پذير نيست جدايي

  
  ي غربيها ديدگاه) ب

 در غـــرب بـــا پـــايين آوردن شـــأن
الوهيت، خدايان را به رنـگ طبيعـت        

 كــه بــه عنــوان نمونــه 1انــد آوردهدر 
  :  از مكاتب زير ياد كردتوان مي

ــون   .1 ـيش از افالت ـتان پـ ـان باسـ  در يونـ
ــت ــوه و دريــا و جنگــل و ،طبيع ..  . ك

ـاي خـدايان     جايگاه زيست و افـسانه     ه
ـا   انديـشه و اين ديـدگاه را در       . بود ي ه

 نتوا  ميبرخي حكيمان همچون طالس     
ـير         . ديد آب و باد و خاك و آتـش تفاس

شناسانه شـده و فراتـر از سـطح          هستي
 نــصر،( .فيزيكــي مــورد توجــه بودنــد

پــــــس از جريانــــــات ) 90،1379
طلب افالتوني، ارستو شاگرد او      اصالح

ـاره بـه        يـي  گرا  طبيعـت تالش كرد دوب
ـالم       او در . توجه كنـد   ـتاد، ع مقابـل اس

فراطبيعــي مثُــل را نفــي كــرد و ريــشه 

                                                                                             
شناسي خاص يوناني سبب   ويل دورانت معبودهمچنانكه پيش از اين گفتيم به عقيده) 3420 1362.(ورانتد .1

طبيعت بيشتر در قلمرو خدايان قرار گيرد و كمتر  شد شد كه خدايان را مظاهر طبيعت بداند و اين باعث مي مي
خدمت انسان در آوردند كه  به گفته او يونانيان زماني طبيعت را به صورت باغ بهشت هاي در. از آن بهره ببرند

 . اب و رسوم ايراني را با خود به يونان بردندسپاهيان اسكندر آد

 هايي از طراحي منظر در باغ ژاپنينمونه
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219 شناخت معماري و عناصر آن

  ) 594دورانت،( .حيات خداوند را در ذات طبيعت معرفي كرد ت وقدر
 و طبيعـت سـتيز دوبـاره        گريـز   طبيعـت  در عصر جديد پـس از چيرگـي دو گـرايش             .2

رونق پيـدا    گرايشي احساسي و عاطفي به طبيعت در شكل ناتوراليسم و رومانتيسيسم          
دود بــه ش ســاختة طبيعــت و محــهــاي در ايــن ديــدگاه انــسان بــا همــة آزادي. كــرد

. كند  ميحركت  ،كند  ميهاي طبيعت است؛ و به شكلي كه طبيعت او را هدايت             خواسته
 و  ها  سنگ ،ديد و از قدرت معنوي هوا      اي الهي مي   جان راسكين طبيعت را مانند پديده     

  ) 90نصر،همان،( .هر چند سخن او احساسي و نه عقالني بود ،راند ها سخن مي آب
  

  باغ ژاپني ) پ

نقـدي كـه    .  ژاپني سخن گفته است    سازي  باغبه خوبي از تأثير آيين شينتو بر        تادائو آندو   
 تمـايلي را    ،دهـد   ميدو بر نظام سنتي ارتباط با طبيعت در ژاپن پس از تبيين آن ارائه                آن

: گويـد   مـي او در نامه به پيتر آيـزنمن        . دهد  مي اسالمي و ايراني نشان      سازي  باغبه سمت   
اگر درست  . اند  كرده تعبير   »طبيعت « يش به مثابه چيزي همپاي    خو« از ديرباز از     ها  ژاپني«

و » خـويش « درك كرده باشم آنچه در اين معني نهفته اسـت،تالش بـراي خـالي كـردن               
» طبيعي زيستن «عبارت مصطلح ژاپني،    . است» طبيعت«به  » خويش«تر كردن اين     نزديك

ايط بـه آرزو كـردن    كـه مـا بايـد در آن شـر      نهـد   مـي شرايط مطلوبي را درپيش روي ما       
  .بپردازيم

زندگي و مـرگ انـسان      . انديشه طبيعت عميقاً در زندگي روزمره ژاپن ريشه دارد        
، طبيعـت او را     شـود   مـي » زده طبيعـت «بخشي از امور طبيعت است و هنگامي كه انسان          

من اعتقاد دارم كه اين شكل بوديستي هـيچ         . شود  مي « هيچ «  و در نتيجه او    كند  ميجذب  
  ».شود مي ناميده »موجوكان «است كه انگاري 
سنت ژاپني در مورد طبيعت، حساسيتي متفاوت از آنچه كه در غرب ايجاد شده              «

زندگي انساني قصد مقابله با طبيعت را ندارد و در پي مهار كردن آن نيست؛               . است دارد 
. دبلكه در عوض بر آن است كه به همنوايي صميمي با طبيعت برسد تا با آن يگانه گـرد                  

اي از تعامـل    گفت كه در ژاپن تمامي اشكال اعمال معنوي عرفـاً در زمينـه     توان  ميحتي  
مندي، فرهنگي را شكل داده اسـت كـه مـرز            اين نوع حس  . انسان با طبيعت انجام گيرد    
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اي  انـدازد و در عـوض آسـتانه        فيزيكي ميان اقامتگاه و طبيعت پيرامون را از اهميت مـي          
اين آستانه در عين حال كه حايل محـل سـكونت انـسان از              . دآور  ميوجود   همعنوي را ب  

ميان بـرون و درون هـيچ مـرز روشـني           . كشاند طبيعت است؛ طبيعت را نيز به درون مي       
امروزه متأسفانه طبيعـت    . ها نفوذي دوجانبه نسبت به يكديگر دارند       اما اين . وجود ندارد 

. عـت نيـز كـم شـده اسـت         شكوه پيشين خود را از دست داده و تـوان مـا در درك طبي              
معماري معاصر از اين رو مي بايد در فراهم آوردن مكان هاي معمارانه كه در آن مـردم                  

  ) 12؛47 و 46ش  آندو، معماري وشهر سازي،(» حضور طبيعت را احساس كنند
انتقاداتي را از اين سنت مطرح  آندو پس از تبيين مدافعانه، براي همزباني با آيزنمن

بـا ايـن حـال مـن        «: بـه گفتـه او    . ل راه حلي ميان اين سنت و تجدد اسـت         كرده و به دنبا   
. كنـد   مـي  كه چنين ديدگاه سنتي راجع به طبيعت به خودي خود كفايت ن            كنم  مياحساس  

آنچـه در گذشـته     . خودت بهتر مي داني كه ما ديگر در ژاپـن سـنتي زنـدگي نمـي كنـيم                 
 . ز واقعيت بس دور افتاده استعنوان يكي شدن با طبيعت مطلوب مي نمود، اكنون ا به

محيطي كه مـن    . اند، طبيعت نيز شده است     گونه كه تمدن و فرهنگ دگرگون شده       همان
مـن  .  همان محيطي است كه تو در آن زندگي مي كنـي          ها  جنبهاز برخي    ،كنم  ميدر آن زندگي    

  .شود رگونچون و چرا دگ  كه در چنين دوراني رابطه ميان انسان و طبيعت بايد بيكنم ميفكر 
به نظر من رويارويي با موضوع بنيادين معماري درباره رابطه انسان بـا طبيعـت و                

 درك من اين است كـه بـر         .يابد  ميفراتر رفتن از وضعيت ركود و فلج كنوني ضرورت          
من همچنـين مـي     . طبق سنت غرب، معماري نوعي استفاده براي خرد بشري بوده است          

بـا ايـن    . دن و به انقياد درآوردن طبيعت بوده است       انديشم كه هدف خرد غربي اهلي كر      
 تفـاوت ميـان     اي  رابطـه حال امروزه همه ما در سرتاسر جهان نياز به تالش براي كشف             

بشر و طبيعت داريم هدف من در راز و نياز كردن با طبيعت به همين شكلي كه هـست                   
  . گرگون سازم، بلكه مي كوشم تا مفهوم طبيعت را از طريق معماري دشود ميخالصه ن

به اعتقاد من هنگامي كه . اين روند، منتزع كردن طبيعت از طريق معماري است
به جاي . اي را با طبيعت كشف خواهد كرد ؛ انسان رابطه تازهدهد ميچنين چيزي رخ 

نظمي به زير سلطه خود درآورد؛ من  اينكه انسان، طبيعت را متالشي كند و آن را با بي
 را براي ها تنشو طبيعت همراه و همسو با يكديگر شوند و دوست دارم كه انسان 
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 هايي از طراحي منظر در باغ ژاپني هنمون

 مكاني را بيافرينم كه اين امر بتواند در آن به خواهم ميمن . گيرند كار هحفظ يكديگر ب
ها صورت پذيرد حساسيت انسان احياء خواهد  تنها هنگامي كه اين. وقوع بپيوندد

طبيعت . بل خرد نيستطبيعت نقطه مقا. گرديد و خويشتن وي تحقق خواهد يافت
طبيعت از طريق دخالت انسان . يابد مينخستين شرطي است كه انسان با آن سروكار 

اي را از خود بروز دهد كه فراتر  د جلوهتوان مي
 معمول باشد و در اين صورت شناسي زيبايياز 

فرصتي پديد مي آيد كه علت وجودي انسان را 
اين همان چيزي است كه . پاسخگو باشد

 ».دوارم از طريق معماري به آن دست يابمامي
  ) 12؛47و 46 ش .سازي شهر معماري و. آندو(

آندو در اين نوشته به دنبال راهي 
متفاوت از نظر سنتي ژاپني و نظر خردگراي 

به گمان ما توصيفي كه او از . غربي است
بسيار به  وضعيت مطلوب خود ارائه كرده

.  اسالمي نزديك استسازي باغمعماري و 
درعين حال ابهامي كه آيزنمن در مقابل 

:  قابل توجه استدارد ميتوصيف آندو بيان 
گويي كه ديدگاه سنتي درباره طبيعت به  تو مي«

، و اينكه طبيعت كند ميخودي خود كفايت ن
بنابراين رابطه ميان انسان و . دگرگون شده است

اين براي تو به . طبيعت نيز بايد دگرگون شود
 مجزا كردن طبيعت از طريق معني منتزع و
گيري اين باشد، اين  وقتي جهت. معماري است

ن انگيزد كه منظور تو از اي پرسش را هم برمي
  ) 12.همان(» .انتزاع و مجزا بودن چيست
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 موزه گوگنهايم در بيلبائو
. ، طراح فرانك گهري) 1992-97(اسپانيا 

در اين طرح معماري پيچ خورده، مواج، 
استمرار نرم و منقطع از درون هسته مركزي 

هاي گل در  به ادعاي معمار همانند گلبرگ
  !؟.حال شكفتن است

  معماري ارگانيك ) ت
 در جهت فراهم نمودن زمينه ،رويكرد ارگانيك به ضرورت تقليد هنر از طبيعت

ه يك موجود زنده اعتقاد دگرديسي مواد بيجان ب
رويكرد رمانتيك سده نوزدهم در اروپا و . دارد

آمريكا نسبت به طبيعت در كنار فلسفه آميخته با 
 حاكم بر اين دوران زير بناي فكري شناسي زيست

 اين معماري در .داد ميمعماري ارگانيك را تشكيل 
سده نوزدهم در آمريكا توسط لويي ساليوان و 

 گرفت و در سده بيستم در فرانك فرانس شكل
قباديان، فضا،ش ( .كارهاي رايت به اوج رسيد

ردپاي معماري ارگانيك را در ) 1379،10،اول
نظريات و كارهاي افرادي چون   درتوان مياروپا 

 استاينر و ،گاودي، آلتو، شارون، هارينگ، گوته
  1.نظاير آن مشاهده نمود

ي وياليي فرانك لويد رايت مـشاهده       اه  خانه در   توان  مياوج معماري ارگانيك را     
ي دشت  ها  خانه. شوند  ميديده  » ي شيبدار ها  تپه« و» دشت مسطح «كرد كه به دو صورت      

مسطّح غالباً در حومه شهر شيكاگو و در تلفيق و همـاهنگي بـا دشـت هـاي مـسطّح و                     
 تـوان   مـي  هـا   سـاختمان هاي بارز اين     از مشخّصه  .اند سرسبز اين نواحي طراحي گرديده    

آمـدگي بـام و نمـايش افقـي آن بـه             ي سرتاسري، پيش  ها  پنجره بر خطوط افقي با      تأكيد
روبـي در شـيكاگو      ترين اين بناها خانه    از جمله شاخص  . موازات سطح زمين اشاره نمود    

 از خانـه روي شـيب اسـت كـه در آن حجـم               اي  نمونـه در مقابل خانه آبـشار      . باشد  مي
 اين خانه   . سنگي است كه روي هم قرار دارند       يها  اليه از   اي  مجموعهساختمان همچون   

                                                                                                                   
او شفافيت، سبكي و . ها آلوار آلتو سهم بسزايي در معرفي معماري ارگانيك در اروپا داشت  ميان همه آناز. 1

او در به كارگيري احجام نامتقارن در . وضوح معماري اسكانديناوي را وارد عرصه معماري ارگانيك نمود
گيري رنگ ها به فضا سياليتي  غي خاص داشت و توانست به كمك نور طبيعي و بكارطراحي پيكرة بنا نبو

اي نوآورانه و  خصوص چوب به شيوه ههمچنين در كارهاي او با استفاده از مصالح طبيعي ب. تغزّلي بخشد
 . شد تا خود را ابراز كنند خلّاقانه به مصالح اجازه داده مي

Pearson ,David, new organic architecture , the breaking waves , university of California press, Berkeley 
and los Angeles , 2001,p8 
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 در پنـسيلوانياي آمريكـا سـاخته شـد را بايـد شـاهكاري از معمـاري                  1936كه در سال    
  : ارگانيك دانست كه در آن اصول زير به بهترين وجهي ظهور يافته است

  . مكملاي گونه حداقل دخالت در محيط طبيعي و تلفيق حجم ساختمان با محيط به -
 حذف گوشـه و ايجـاد       ،هاي سرتاسري  فيق فضاهاي داخلي با خارج با نصب پنجره        تل -

  .فضاهاي نيمه باز
هـا و گياهـان در داخـل و خـارج بنـا و                استفاده از مصالح محيط طبيعي مانند صـخره        -

  .ها ي ذاتي آنها ويژگينمايش صريح 
رچـه  رايـت اگ  . فناوري همچون كاركرد در معماري ارگانيك جايگاهي ويژه دارد        

او . با فناوري مدرن مخالفتي نداشت؛ ولي آن را به عنوان غايت و هدف تلقّي نمي نمود               
ديوارهاي باربر عـالوه     .كرد  نميي باربر كوچك براي آزاد كردن فضا استفاده         ها  ستوناز  

ين ارزش معمـاري    تر  مهم. باشند  مياي، تعريف كننده فضاها و كانون طرح         بر نقش سازه  
: به گفته رايت  .  از دل بستر محيطي و شرايط كاركردي پروژه است         ارگانيك زايش طرح  

 و  رود  مـي نوعي از معماري است كه از درون به بـرون            منظور من از معماري ارگانيك     «
 از معمـاري  اي گونـه  درمقابـل  ؛در هماهنگي با شرايط وجودي خود در حال رشد است     

  1.»كه بدون توجه و هماهنگي با محيط شكل گرفته است
 سـاختار   ،يك فرم ارگانيك   «: گويد  مي در مورد هدف معماري      1914وي در سال    

كه گياه از درون خـاك رشـد         طور  همان .كشد  ميخود را از شرايط موجود بيرون       ) سازه(
  ) همان (»... كنند مي و رشد شوند ميهر دو از درون باز .. . كند مي

ماري زنده اسـت كـه در آن        يك مع  وي معماري ارگانيك اساساً به معناي       به باور 
هـر  . شـوند   مـي فايده و غير سودمند در جهت رشد كلّ مجموعه دور انداخته             اشكال بي 

. كنـد  مـي اي كه براي انجام دادن آن شكل گرفته است شكل پيـدا              جزء متناسب با وظيفه   
 در  ،طور رايت بر وحدت و يكپارچگي ساختمان با مبلمان دروني و محيط بيروني             همين

هدف  معنا و بي    مي ورزيد و با تشكيل يك مجموعه و توده بي          تأكيدارگانيك  يك كليت   
  ) همان. (نمود  و اجزا به گرد هم مخالف بود و آن را ارگانيك محسوب نميها  بخشاز 

 معمــاري ارگانيــك را مشخّــصاً در نُــه عبــارت 2  در تاليــسين1953وي در ســال 
  : تعريف نمود

                                                                                                                   
 com.christianHubert.www://httpكريستين هوبرت  �گرايي  مقاله ارگانيك. 1

2 Taliesin 
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224  ريمباني نظري معما

 درختان و حيوانات نيست بلكـه شـامل         ،انند ابرها فقط شامل محيط خارج م    :  طبيعت .1
   .باشد ميداخل بنا و اجزا و مصالح آن نيز 

  .به معناي همگوني و تلفيق اجزا نسبت به كل و كل نسبت به اجزا است:  ارگانيك.2
به جاي كاركردگرايي خشك، تلفيق فـرم و كـاركرد و اسـتفاده از              :  شكل تابع كاركرد   .3

  .نسان در رابطه با كاركردابداع و قدرت تفكّر ا
ي هـا   فـرم تلطيف و تكميل مصالح و سازه سخت ساختمان را بـا صـورت و               :  لطافت .4

  .ها شاخهدلپذير و انساني همچون پوشش درخت و گل و برگ براي ساختار 
   .) تاريخي يا طبيعي(تبعيت و نه تقليد از سنّت :  سنّت.5
 رابطـه تزئينـات بـه معمـاري ماننـد           .تبخشي جدايي ناپذير از معماري اس     :  تزئينات .6

  . باشد مي به شاخه ها گل
  . روح بايد در درون آن فضا وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش يابد: روح. 7
آثار ارگانيك عالوه بر گرافيك دو بعدي داراي ضخامت و عمق است كـه              :  بعد سوم  .8

   .شود ميبه واسطه آن ذاتش آشكار 
ي ساختمان بايـد از آن منبعـث شـوند و در آن             ها  سيستم پنهاني كه تمام     شالوده:  فضا .9

  . جريان داشته باشند
 .ي طبيعـي و سـبك ارگانيـك داشـت         هـا   فـرم لويي ساليوان نيز اعتقاد بسياري به       

ـ          او بـراي    .وجـود آمـدن در طبيعـت بـود         هساليوان به روشي معتقد بود كه مشابه روند ب
بعـد از مـشاهده   «را بيان نمود و چنين عنوان كـرد  » ركرد تابع كا ،فرم« رانخستين بار شع  

 ساليوان ايـن موضـوع را       1».مستمر طبيعي به اين نتيجه رسيدم كه فرم تابع كاركرد است          
هاي نيمه اول سده اخيـر نيـز          مدرنيست اگرچه   .ديد  ميدر فرايند رشد و حركت طبيعي       

ها اين رابطه را در ماشـين و         آن؛ ولي   دانستند  ميرا شعار اصلي خود     »  تابع كاركرد  ،فرم«
 فـرم معمـاري نيـز       ، همانگونه كه فرم هواپيما تابع كاركرد آن است        .ندديد  ميتكنولوژي  

  ) 10 همان، قباديان، (.بايد تابع كاركرد آن باشد
  

   معماري فراكتال و آشوب) ث
 ددار  نظمـي     بـي معاصر كه ريشه در رياضيات آشـوب و          ي تازه در هنر   ها  ديدگاهيكي از   

 آنان الگو برداري هندسه از برخي اَشكال پيچيدة طبيعـت           رويكرد. ديدگاه فراكتال است  

                                                                                                                   
1 Mark Mumford. The Origins of American Organic Architecture. JAE 42/3. Spring 1989. P.34  
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همساني تناسب بدن انسان با نماي سر در يك كليساي 
 )102،103،380كرير، (هاي راب كرير  گوتيك بنا بر تحليل

د از مسير حركت يك حشره درفضا تـا         توان  مياين الگو برداري    . و زيبا دانستن آن است    
در گياهـان هـم     . باشـد ...  خط ساحلي يك دريا و يا امتداد يك رودخانه و يا لبة كوه و             

 بايـد   ،ي مـشهوري هـستند    ها  نمونهوه هايي همچون گل كلم       و مي  ها  سرخسبافت رشد   
 اسـت كـه در طبيعـت موجـود          اي  هندسه توجه داشت كه هندسه فراكتال يكي از وجوه       

   .نه كل آن است و
 كردن الگو برداري از هندسة طبيعت، يك اصل مهـم           تر  سادهدر اين ديدگاه براي     

كـه ريخـت كـل جـسم بـا       اي گونهاست؛ به » تكرار همگون از جزء تا كل    «هست و آن    
اجزاء آن بسيار همانند است و هر مجموعه از تركيـب اجـزاء همگـون بـا كـل سـاخته                     

 كه كل تابعي از جزء است؛ منتهـا         اي  گونهاست،به   به اين ترتيب اصالت با جزء     . شود  مي
  .بيني پيش بلكه تابع تصادفي و به صورت غير قابل ،نه تابع عيني

 به گفتة اسالمي در هندسـه     
فراكتال، تنها معيار همگـوني كـل       

ــت  ــزء اس ــا ج ــد . ب ــي در رش ول
ارگانيك اگر چه اجـزاء فعالنـد و        

؛ ولـي همـواره يـك       كنند  ميرشد  
كل مهـار كننـده ومتعـادل كننـده         

ــود دارد ــك  . وج ــام ارگاني در نظ
منطق، تنها رياضي نيـست؛ بلكـه       
ــت و   ــرار اس ــي برق ــق حِكم منط
اجزاء در يك رشد هوشـمند هـر        

بــا كــل مجموعــه لحظــه خــود را 
  .دهند ميتطابق 

  

به گمان ما، هندسـه فراكتـال       
شايد يكي از وجوه هندسة طبيعـت       
است كه بدان دسـت يافتـه شـده و          

را تنها گونة هندسه موجود در طبيعت شمرد و پايـه             فروكاهنده، آن  اي  گونه به   توان  مين
  . و شالودة تمام هندسة كاربردي كرد
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226  ريمباني نظري معما

  ي شكلي گرا طبيعتمعماري ) ج
ان هنري، طبيعـت را داراي سـاختار متعـالي و قابـل             پرداز  نظريهي كهن برخي    ها  زماناز  

 اين هنرمندان با مطالعه همه اجزاء طبيعـت و         .پنداشتند  ميمنظم شدني    مطالعة هندسي و  
 معمـوالً شناسانة آن را كه       تا اصول و تناسبات زيبايي     كردند  ميخصوصاً بدن انسان سعي     
معماري خـود را بـر بنيـاد همـان            استخراج كنند و هنر و     ،تندبر پاية تناسبات زرين هس    

ــسازند ــاني نظــري هنــر و معمــاري،   در. تناســبات ب  و شناســي انــسانايــن ديــدگاه مب
 و تنها به    شود  مياما انسان و طبيعت در ساختار و كالبد آن خالصه           .  است شناسي  طبيعت

ين تـر   مهـم  دورر يكي از      آلبرشت .شود  ميمطالعه هندسه و تناسبات رياضي آن پرداخته        
ي خود را در    ها  پژوهش سال   30 حاصل   1528ان روزگار نوزايي است كه در       پرداز  نظريه

از  هنوز هـم   ي او از اندام انسان و طبيعت،      ها  تحليل. بارة تناسبات انسان به چاپ رساند     
» مـدوالر  «در روزگار كنوني لوكوربوزيه كتابي به نـام         .سوي معاصرين مورد توجه است    

او . عـصر جديـد ناميـده اسـت        شت كه راب كريـر آن را كتـاب مقـدس هندسـه در             نو
ي طاليي را استخراج كـرد و نـشان         ها  نسبتلوكوربوزيه اولين كسي است كه       «: گويد  مي

 ،كريـر ( ».بدن انسان رابه نسبت طاليـي تقـسيم كـرده اسـت و             داد كه مثالً چگونه ناف،    
ي ايـن  هـا  نمونـه ين تـر  مهم يكي از توان ميا  ي كرير ر  ها  تحليلاما بعد از او     ) 38،  1380

ي هـا   نـسبت  اي را تأكيد زياد از حد آن بـر         لوكوربوزيه عيب نظام  او. دانست ها  پژوهش
طبيعـت را   ي معاصـر را كـه  هـا  گرايشولي درعين حال او ) 122همان،  (.داند  ميطاليي  
بيـل كـار روبـرت      هـايي از ق    به نظر من نوشـته     «: نويسد پذيرد و مي    نمي دانند  ميپيچيده  

ترين  چرا كه تاكنون حتي كوچك    .  ابلهانه است  ،هاي معماري  مورد پيچيدگي  ونتوري در 
 ،امـان علـم    اگر پيـشرفت بـي    . قابل فهم نبوده است    مسائل مطرح شده در آن براي كسي      

  ) 31همان، ( ».شود ميچيزي تباه ن) در سير طبيعي(نكشاند،  نابودي سياره ما را زودتر به
او با تصاويري نظام . او مطالعه بر روي بدن انسان و طبيعت استكار اصلي 

او همين  . بررسي و ارائه كرده استها ساختمان و در ها انسانتناسبات را در اندام 
 را درمورد برخي ديگر از موجودات طبيعي مثل گياهان و جانوران دنبال ها بررسي

 خوبي تفاوت ديد او را با  كه او بر روي برگ انجام داده بهاي بررسي. كند مي
كل از لحاظ  او به رابطة جزء و. دهد ميي معتقدان به هندسه فراكتال نشان ها بررسي

  . كند ميشكلي كاري ندارد و تنها به تناسبات كالبدي بسنده 
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طور مستقيم از شـكل   پردازد كه شكل معماري را به    يي مي ها  ديدگاهاو همچنين به    
 همـاهنگي بـدن     ،ي دي جورجيـو   هـا   تحليـل براي نمونه در    . كند  ميبدن انسان برداشت    
و در ازاي كالبـد انـسان بـراي         . كليـسا  اي براي نقشة   عنوان زمينه  به ،انسان با شكل چليپا   

  ) 141،150،زوي( 1. در ساختمان ارائه شده استها ستونطراحي 
براي نمونه او . رسد مييي از اين دست ها نمونهي خود كرير هم به ها تحليل

اي كليساي سنت اتين را تحليل كرده و آن را كامالً هماهنگ با نظام تناسبات قامت نم
  . يك انسان دانسته است

 
  رويكرد تكميل طبيعت -4-5-1-4

 اي گونهنمايند، به  توان هر سه رويكرد پيشين را اگرچه با هم ناسازگار مي هشايد ب
رويكرد چهارم كه . ع دانستتكاملي انسان، درست و قابل جم روند در بندي شده رده

هاي پيش ديدگاه تكميل   سبب شده كه هريك از رويكرد،رويكردي فراگير است
به گمان ما چنين تبيين فراگيري از ارتباط با طبيعت . طبيعت را به خود نسبت دهند

  .اي الهي است كه قرآن به گستردگي تبيين كرده است آموزه
  :  يافتتوان مياز سه رويكرد پيشين در قرآن آياتي را در اشاره به هر يك 

، »استعمركم فيها «.انسان وظيفة استعمار و تسخير طبيعت را دارد:  رويكرد نخست-
هو الذي جعل لكم االرض ذلوالً فامشوا في مناكبها « ،»سخر لكم االرض «،)43/ هود(

  .»و كلوا من رزقه
 بعد روحاني انسان  ازتر پايينارزش طبيعت از لحاظ وجودشناسي :  رويكرد دوم-

والتين و الزيتون، وطور سينين، و هذاالبلد االمين، لقد خلقنا االنسان في احسن «. است
اين آيات به تنهايي هر سه .) 5 و 4/ سورة تين(، » ثم رددناه اسفل سافلين،تقويم

در اينجا به موجودات طبيعي و به طبيعت سوگند خورده . نظريه باال را در بر دارد
او خلقت احسني دارد و مسافرتي تا . اصلي انسان طبيعت نيست جايگاهشده كه 

  .اسفل سافلين كه عالم ماده و طبيعت است

                                                                                                                   
گري در توجيه شكل ماهي   مثالً فرانك. گرايي ظاهري در معماري پست مدرن فراوان است هاي شكل نمونه. 1

 كه گويم مي پس من هم ،اگر كسي بگويد كه كالسيسيسم كمال مطلوب است  «:گويد ميرستوران معروف كوبه 
بسياري از كارهاي . ) 102، 1378 ،جنكز. ( »بنابراين چرا ماهي را تقليد نكنم. ي كمال مطلوب استفرم ماه

 .بندي جاي داد ايد در همين دستهرا ب.... ديگر مثل آثار كوروكاوا و 

�
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 بعد جسماني و روحاني انسان است گيري شكلطبيعت بستر الزم براي :  رويكرد سوم-
  ) 43/ هود (، »هو انشأكم من االرض«. به تعبيري مادر اوست

  

  
  

 ) طبيعت( با ساير مراتب وجود نمودار رابطه روحي انسان
  

گوني سه ديدگاه را يافت   گونهتوان ميدر سخنان انديشمندان هم مانند قرآن هم 
پيش از آنكه انسجام اين سه ديدگاه را در . كه ناشي از سير تكاملي انديشه آنان است

ي پيش از او كه ها انديشهيي از ها نمونه به شودمانند مالصدرا بررسي  بي ديدگاه
ي اين ديدگاه بايد ها نمونهاز بهترين . شود ميگيري انديشه اوست اشاره  ساز شكل زمينه

  : به سخن عميق مولوي توجه كرد
 اين جهان همچون درخت است اي كرام      

  

ــوه    ــون مي ــرو چ ــا ب ــام  م ــيم خ ــاي ن  ه
  

 ها مــر شــاخ را     ســخت گيــرد خـامـ  
  

 زانـــكه در خامـــي نــشايـد كــاخ را     
  

 گـزان   گشـت شيرين لــب     چون بپـخت و    
  

ــاخ    ــرد ش ــست گي ــد از آن  س ــا را بع  ه
  

 گيـري و تعصـب خـامـي اسـت      سـخت
  

ــامي اســت     ــار خــون آش ــي ك ــا جنين  ت
  

  )  به بعد1293دفتر سوم بيت . مثنوي معنوي( 
  

. در اين اشعار رابطه انسان با طبيعت رابطه ميوه و درخت دانسته شده است
وه را دارد و با تكميل رشد ميوه رابطة او با درخت درخت وظيفه به تكامل رساندن مي

يي تعديل شده و گرا طبيعتاين ديدگاه نوعي . شود ميسست و ضعيف و كم كم قطع 
  .معنوي است

يي معنوي را با اشاره به ظهور الهي در شكل گرا طبيعت ديگر اي زاويهحافظ از 
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  : بيان نموده است) ع(آتشي درون درخت در بعثت حضرت موسي
  

 بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوي
  

 خواند دوش درس مقامات معنوي مي  
  

 يعني بيا كه آتش موسي نمود گــل
  

 تا از درخــت نكتـه توحيـد بشــنوي  
  

  

به گفته او طبيعت بهترين كتاب براي بيان مقامات معنوي و نكات توحيدي 
  .است

ي را نشان گريز طبيعتوعي  ديد كه نتوان ميها  در مقابل اشعار و سخناني از آن
 آورد كه در آن رابطه انسان با توان ميبراي نمونه شعر معروف مولوي را . دهد مي

  :  رابطه مرغ و قفس دانسته شده است،طبيعت
  

 مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك
  

  چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم  
  

  

  : قل كردو همچنين ميتوان از حافظ نيز اشعاري بدين مضمون ن
  

 پاك و صافي شو و از چاه طبيعت به درآي
  

 كه صفايي ندهد آب تراب آلوده  
  

  

  

در اين بيت، طبيعت چاهي دانسته شده كه در آن آب آميخته با خاك درون زمين 
 و شرط بيرون رفتن از اين چاه جدايي روح كند مينشين شده پيدا  آمادگي صاف و ته

همچنان كه در جايي ديگر . دانسته شده است )خاك(از آلودگي هاي طبيعت ) آب(
  : گويد مي

  

 روي بيرون تو كز سراي طبيعت نمي
  

 چگونه به كوي حقيقت گذر تواني كرد  
  

  

اي دانسته شده كه براي رسيدن به مرحله حقيقت بايد  در اينجا طبيعت مقدمه
  .طور كامل آن را پشت سر گذاشت هب

را بايد در حكمت  تبيين اين رويكرددر ميان حكيمان دوران اسالمي بهترين 
جسمانيه الحدوث و « او نظريه بديع شناسي انسانشالوده . متعاليه مالصدرا يافت

به باور او روح ثمرة جسم است و در آغاز رشد خود مانند . انسان است» روحانيه البقاء
 يريگ شكل) رحم(به تعبير صدرايي طبيعت را بايد زهدان .مادر به طبيعت نياز دارد

. د با فاصله گرفتن از طبيعت فراهم شودتوان ميروح به حساب آورد؛ و تكامل روحي ن
 كه نبايد انسان آن را به فراموشي كند مياين مسئله حقوقي را براي طبيعت ايجاد 
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يك روح  كند و براي د همة نيازهاي روح را ارضا توان ميدرعين حال طبيعت ن. بسپارد
مرتبة پايين وجودي طبيعت سبب .  حجاب را هم داشته باشدد نقشتوان ميتكامل يافته 

را داشته باشد و آن ) نه فقط تسليم و هماهنگي( انسان نقش اداره كننده طبيعت شود مي
 تفاوت رويكرد استعمار با .را درجهت سودمندي مشترك خود و طبيعت بكار بگيرد

و ذاتي طبيعت توجه رويكرد چيره جو در اين است كه در آن به استعدادهاي فطري 
  .شود ميكار گرفته  هي ذاتيش بها ويژگي و هر چيز در هماهنگي با شود مي
  
  ) ع( رابطه انسان با طبيعت از ديدگاه حضرت علي -4-5-2

نفس گياهي، حيواني، تدبيرگر قدسي : اند انسان را داراي چهار نفس دانسته) ع(امام علي
حضرت رابطه خداوند ) اول نهج البالغهدر خطبه (در حديث ديگري . و ملكه روحاني

خداوند درون اشياء است و با  «: را با پديدارها و عناصر طبيعت، چنين بيان مي فرمايد
 كه حكماي اسالمي براي »ها جدا نيست ها است و از آن ها يكي نيست و بيرون از آن آن

  .دمثال و توضيح رابطه انسان با تصويرش را در اين مقوله مطرح مينماين
خداوند متعال در سوره انعام آيه دوم يكبار خلقت انسان را به خاك نسبت 

خلقت ) 12/ سوره مؤمنون(اي ديگر   و در آيه؛»هو الذي خلقكم من طين «: دهد مي
/ سوره ص. (»فاذا سويه و نفخت فيه من روحي «: دهد ميانسان را به روح خود نسبت 

اند؛ انسان به  هگفت ميه حكماي اسال گفت، همچنان كتوان ميپس ) 29/ حجر() 72
 ، گياهي،عوالم مادي(تنهايي جهان كوچك است؛ به گفته ديگر تمام مراتب وجود 

  .در خلقت او وجود دارند)  عقالني و روحاني،حيواني
در صورت تحقق و كامل (رابطه نفس روحاني انسان با ساير عناصر وجودي او 

بعد روحي انسان . ه حضرت حق با پديدارها باشدد به اذن الهي مانند رابطتوان مي) شدن
 ها آنهاست، اما از   يكي نيست و بيرون از آنها آن اما با ،در ديگر نفوس او حضور دارد

 گفت رابطه انسان با طبيعت در واقع رابطه بعد روحي انسان با توان ميپس . جدا نيست
ناصر طبيعت در واقع پس رابطه انسان با ع. ساير ابعاد و عناصر وجودي خود است

  .نمايد ميروند خودآگاهي انسان را تسهيل و سير تكاملي انسان را ممكن 
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 يعني درك قوانين حاكم بر عناصر وجودي ،بنابراين درك قوانين حاكم بر طبيعت
 يعني احترام به خود و آباداني عناصر وجودي خود و ،خود و احترام و آباداني طبيعت

  .توجهي و تخريب وجود خود يعني بيها  بي توجهي و تخريب آن
  
   دوران اسالمي سازي باغ معماري و -4-5-3

آنچه كه سبب شده برخي معماري اسالمي را با صفت تضاد با طبيعت توصيف كنند، 
براي نمونه افشار نادري با ارجمند شمردن . چيزي نيست جز همين جنبه تكميل طبيعت

توليدات معماري «: دهد ميا طبيعت جاي  معماري سنتي را درعرصه تضاد ب،رويارويي
 تضاد با ، بودتر نزديك خصوصاً در گذشته كه رفتار انسان به فطرتش ،به طور خاص

ي مصنوعي در سرزميني اند ها كوه ،النهرين بيني  ها زيگورات. دهد ميطبيعت را نشان 
افقي  خطوط ،به همين صورت مناره هاي شهرهاي مركزي ايران. كه كامالً مسطح است

ي ها لباس و ها فرش ،ها كاشيي درخشان وغليظ ها رنگ .كوير را به مصاف مي خوانند
افشار نادري، (» . تالشي براي جبران كمبود رنگ محيط است،بومي مردم اين مناطق

 مثالً تضاد رنگ چيزي جداي از طبيعت ،تضاد «:  كهدهد ميالبته او تذكّر ) 6 ، ب،1379
 ارزش هرعنصر ادراكي در مقابل متضادش به نمايش ناسيش زيبايي وبه لحاظ ،نيست

هندسه را عامل سلطة  او اساساً) همان(» .شود ميتضاد باعث افزايش ارزش . درمي آيد
  . كند ميبر طبيعت در دنياي گذشته معرفي 

بيشتر .  در اينجا بين مفهوم تضاد و تكميل اشتباهي رخ داده استرود ميگمان 
طبيعت «: گويد مينديمي دراين باره . ين جايگاه قرار دارندگرا در ا معماران سنت

، منبع باشد مي آن كه رمز گشاي صورت مثالي انگيز شگفتمحسوس و هندسة پنهان و 
وي با شهود اين رمزها و برگرفتن آن با عمق جان و . الهام معمار مسلمان است
 ،ر سالك از طبيعتالهام معما. گردد مي حقيقت پرداز نقش ،پرگشودن در فضاي خيال

الهام از نقش پنهان آن است كه هندسة وجداني خود را از پس تكثّرات وتنوعاتش پيش 
  ) 379، 1378 ،نديمي(» .دهد ميچشمان شهود وي قرار 

اي بـس    الهام از طبيعت و نگرش شهودي به آن و استفاده از نقش پنهان آن، نكته              
ه ظاهر طبيعت و درك نظـم پنهـان آن          در بسنده نكردن ب    شالوده اين الهام  . ظريف است 

 انديشمندانيهمان كه بسياري از معماران سنت پژوه همچون اردالن و يا حكمت             . است
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نوايي و حاج قاسمي در همين رابطه با اشاره بـه           . اند  كردهبر آن تأكيد    ... نصر و  همچون
ـ   «: اند  كردهبحث زيبايي را مطرح     ) ع(حديث معروف حضرت علي    ه درحديثي منسوب ب

 »محمد بشرٌ ال كالبشر بل هـو كاليـاقوت بـين الحجـر             «آمده است كه    ) ع(حضرت علي   
 » بلكه ماننـد يـاقوت بـين احجـار         ،لكن نه مانند بشرهاي ديگر    . بشراست) ص(محمد   «
  )141، 1370نوايي وحاج قاسمي،(

 بين سنگ كـه سـاختاري غيـر         ،ي مختلف طبيعت  ها    بخشدر اين روايت در ميان      
منظم و به همين جهت غير شفاف دارد، با ياقوت كـه سـاختاري بلـورين،                بلورين وغير   

انسان كامل ساختار دروني وجـود خـود را         .منظّم و شفاف دارد، فرق گذاشته شده است       
همچون بلور ياقوت منظم ساخته وبه همين جهت به شفافيت رسيده و نـور الهـي را از                  

تار ارگانيك شـهر حـالتي بلـورين         و معماري اسالمي نيز درميان ساخ      دهد  ميخود عبور   
 و نماد انـسان كامـل را بـا نظـم يـافتن درخـود                گيرد  ميومنظم همچون ياقوت به خود      

نظم گيـري      همان گونه كه پيش از اين هم گفتيم، مرحلة         ،به همين جهت  . كند  ميمتجلّي  
 مرحلـة تبلـور يـا       توان  مي نقشة كف درمعماري اسالمي در دل طبيعت را          گيري  شكلو  
ناميد و براي تبلور طبيعت و نظام يافتن آن بايد به قول نـصر طبيعـت را                 » وري شدن بل «

  .ي باطني آن را مشاهده كردها جنبهمطهر يافت و 
اين ثمرة دو گانة نزول شخص پيامبر و همچنين كالم وحي در دنياي طبيعت 

 و 46، 1375نصر، .(كند مياست كه ماية تطهير زمين و فضاي زيست انسان را فراهم 
ونظم پنهان ومثالين  در حقيقت پس از تطهير وجود سالك است كه پاكي طبيعت) 44

تحقيقات جديد از سوي تني چند از محققان  «:  كهكند مينصر اشاره . شود ميآن آشكار 
كه به مدد ميكروسكوپ هاي الكترونيكي و تكنيكهاي امروزي انجام گرفته است، 

و ساختار دروني و نظم مولكولي   هندسي اسالمي شباهت هاي خيره كننده بين نقشهاي
  ) 51 و 52 ،همان(» .موجودات جاندار و بي جان نشان داده است

 معمار سنتي به سبك فيزيك و رياضي امروز، ماده طبيعت را مورد گاه هيچاما 
بلكه اين مسئله پيامد .  تا شكل منظم آن را استخراج و ارائه كندداد ميبررسي قرار ن

هان مثالي توسط اهل بصيرت و ژرف انديشاني بود كه به صنعتگران آموختند شهود ج
آنچه  «: گويد مياين درحقيقت تجلي اصل كهن هرمسي است كه . كه چگونه نقش بزنند

  نمادي است از آنچه در عالي ترين سطوح،ين سطوح قرار داردتر پاييندر 
  : گويد مياو همچنين در جايي ديگر ) همان(».است
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ترين پژوهندگان بـاختري در معمـاري         ت كريچالو به عنوان يكي از برجسته      كاي«
اسالمي و ارتباط آن با رياضيات و هندسه ثابت كرده كه بعضي از الگوهاي پيچيده هنـر                 

ها شناخته شده شبيه است وي گفـت          اسالمي به ساختمان دروني مواد طبيعي كه تازگي       
ها از ساختمان      و اتم  ها  مولكولد بدون شكافتن    نمايد كه مسلمانان توانسته باشن        چنين مي 

اگر كسي از نقش سنتي اعـداد و ارقـام و سلـسله مراتـب               . دروني ماده آگاهي پيدا كنند    
هـاي    وجود از اين اصل آگاه باشد كه قلب اشيا فيزيكي را تنها از طريق شناخت نمونـه                

چند هر بررسي تحليلي     هر   .توان فهميد   اصليشان و نه به وسيله تحليل و تقسيم مبهم مي         
 شي مورد نظر در سطح واقعيت خود آن است بـه             موجه بار ديگر، بازتابنده نمونه اصلي     

  ) 100. 1366نصر (» .توان اين واقعيت را مورد توضيح قرار دهد مي خوبي
ايـن  . يي از معماري و باغسازي اسالمي وايراني كـار دشـواري نيـست            ها  نمونه معرفي  

 با هريك از مكاتب پيش اشتراكاتي دارد با هيچ يك           ها  ويژگي در برخي    باغسازي در عين آنكه   
 تـوان  مـي  و معابد را هم در اين ديدگاه    ها  خانهجالب است كه معماري     .  يكسان نيست  ها  آناز  

  : ناميد» ابر باغ «ي بهشت يا به تعبير هنري استيرلن ها باغالگوبرداري از 
» چـاه « درحكـم  ها خانهي ها باغها و    غچهاز ديدگاه شهرسازي ايراني ديديم كه با      «
 حياط مسجد را به باغي حقيقي و دائمـي          توان  ميبراين اساس و به حكم تشابه       . هستند

 كه حياط در تمـام سـطوح   كند ميبدين ترتيب در مسجد شاه بيننده مالحظه   . تشبيه كرد 
 ي حـاكم در ايـن مجموعـه   هـا  رنـگ  .خود داراي پوشش كاشي عالي از نظر رنگ است  

هـا و    ي رنگي، از سبزها گرفته تا آبي      ها  گامي گل و شاخ و برگ وحاشيه از همة          ها  رنگ
تجمـل و شـكوه     . ها كه بسيار نزد ايرانيـان عزيـز اسـت انتخـاب شـده اسـت                اي فيروزه
ي گياهي كه ديوارهـاي حيـاط را پوشـانده نـشانة            ها  گونهاي وغناي    هاي گل و بته    نگاره

چاهي از طراوت وتـازگي اسـت، درميـان اقيـانوس            .ستفراواني نعمات اين باغ ابدي ا     
ي مـسكوني را    هـا   خانـه هايي كه پوشـش سـقف هـاي آجـري            ريگ هاي روان و خاك    

افزون بر اين وجود حوض وسط حياط نقش موازي چشمة بـاغ را نيـز               . دهد  ميتشكيل  
اين آينه آبي سرچشمة نمـادين وجـود گياهـاني اسـت كـه چفتـه وار                 . كند  مييادآوري  

ي اسـت كـه نقـش تجـسم نمـادين           »اَبرباغ «پس مسجد   . اند رهاي حياط را پوشانده   ديوا
ــوان    ــا عن ــده ب ــيف ش ــشت توص ــوره  «به ــدن را در س ــده دارد  ع ــرآن برعه ــاي ق » .ه

  )160؛اصفهان؛استيرلن(
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يانـه ايـن معمـاري قابـل توجـه          گرا  طبيعتتوصيف نصر در مورد رويكرد خاص       
صورتي در آورند كه      كه معماري را به    رود  ميآن  امروز بسيار سخن از      «:  به نظر او   .است
روسـتاها و شـهرها در جهـان        . هاي بشري با طبيعت هماهنـگ باشـد        انداز ساخته  چشم

. انـد   بـوده ها پيش اين هدف را تـأمين كـرده           هاي سنتي ديگر مدت    اسالم همچون تمدن  
كوهمند البرز ي شها كوهكافي است در امتداد دره هاي سرسبز مازندران يا در دامنه هاي         

و هندوكش كه از آناطولي شرقي تا افغانستان ممتد است سفري بكنيم تا ببينـيم چگونـه       
انـداز كلـي طبيعـت در آمـده و           صـورت جزيـي از چـشم       بافت شـهرها و روسـتاها بـه       

 فراهم آمده است كه در عين زيبايي و كارآمدي به جاي آنكه             ها  انسانهايي براي    ماندگاه
ال ناسازگاري و مبارزه باشد بـا آن كمـال همـاهنگي و موازنـه را                با محيط طبيعي در ح    

شهر اسالمي درعين آنكه تا حدي بـه علـت آنكـه سـاخت دسـت بـشر اسـت از                     . دارد
طبيعت جدا مانده است و پيوسـته توانـسته اسـت تعـادل خـود را بـا محـيط طبيعـي و              

زاد وابستة بـه    نيروهاي طبيعي و عناصري همچون آب، خاك، هوا و نور كه زندگي آدمي            
با طبيعـت و     معماري و شهرسازي اسالمي هرگز با مبارزه      .  است محفوظ نگاه دارد    ها  آن
بر خـالف بـسياري از       معماران سنتي مسلمان  . اعتنايي نسبت به آن همراه نبوده است       بي

اي  ي بـزرگ شيـشه    هـا   پنجـره كوشيدند تا    مسلمانان در جهان معاصر اسالمي هرگز نمي      
بيشتر تشعشع خورشيد و حرارت آن را وارد سـاختمان كنـد و آنگـاه               بسازند كه هرچه    

ي خـود بهـره     هـا   خانـه ناچار از آن باشند كه از انرژي فراوان خارجي براي سرد كـردن              
خانه و مسجد و خيابان و بازار و همة اجزاي ديگـر زنـدگي شـهر چنـان طـرح                    . گيرند

شته است بـه حـداكثر بهـره        ريزي مي شد كه از عواملي كه طبيعت در اختيار آدمي گذا           
ها باريك است تا از تلف شدن هـواي          آنجا كه بيابان هاي داغ داشته كوچه      . برداري شود 

در آنجاها كه همچـون در اطـراف كـوير          . شبانگاهي درهنگام روز جلوگيري شود     خنگ
ها و بادگيرها براي زندگي تابستاني فراهم         زيرزمين ،مركزي ايران درجة حرارت باالست    

اسـتفادة  . و آب انبارهاي ژرف براي دسترس داشتن به آب سرد ساخته شده اسـت             آمده  
از بادگير در شهرهاي مركزي ايـران همچـون يزد،كاشـان وكرمـان بـه صـورت خـاص                   

 كه چگونه دانش آدمي براي بهره برداري هرچه بيـشتر از            دهد  ميآموزنده است و نشان     
ين حال هـم زيبـا و هـم كارآمـد           عوامل موجود طبيعي براي ايجاد يك معماري كه درع        

 و درعـين حـال بـا طبيعـت نيـز درحالـت              كنـد   مياست و هم اصول اسالم را منعكس        
 ) 34؛1366نصر، (» . مورد استفاده قرارگرفته است،هماهنگي است
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  فصل پنجم

  شناخت معماري در نظر

  اي به معماري  نگرش سامانه-5-1

ان هنري و پرداز نظريه در ميان 1بندي از دير باز بحث ساماندهي و نظم دهي و سامان
ها ارائه شده كه  هاي زيادي دربارة آن تعريف. معماري مورد توجه و مناقشه بوده است

برخي حوزه فراگيري تعريف را آنچنان . تر هستند برخي بسيار كلي و برخي دقيق
يص نظمي قابل تشخ گيرند كه ديگر تمايز ميان نظم و بي گسترده يا مبهم در نظر مي

  . كنند ي خاصي از نظم اشاره ميها ويژگيبرخي هم تنها به . نيست
  
   تعريف سامانه -5-1-1
اي ويژه با هم هماهنگ  اي از اجزاء و عناصر است كه به گونه  مجموعه2يك سامانه«

  » .ا به يك هدف ويژه دست يافته شودكنند ت شده و همكاري مي
هماهنگي و « يكي: شده استدر اين تعريف دو مفهوم بنيادي بكار گرفته 

كه هر دو در نگرش ما به نظم بسيار مهم و اساسي  »هدفمندي«و ديگري » همكاري
  گيرد؟  ولي مفهوم نظم از كجا و چگونه در ذهن شكل مي. هستند

 
   درك حضوري مفهوم نظم -5-1-1-1

بدين معني كه ما پيش از . شود دريافت مي» علم حضوري« درك مفهوم نظم، نخست به
ما . فهميم را مي دروني آن درك حصولي درون خود و جهان بيروني، به ياري استنباط

هاي ذهني را به وحدت  توانيم چيزي را درك كنيم كه پيش از آن دريافت هنگامي مي
                                                                                                                   

 compositionبندي، برابر تركيب و   سامان.1
2 system 
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توانند هيچ  ها نمي روشن است كه خود دريافت. ها را نظم داده باشيم رسانده باشيم و آن
از سوي ديگر . ان شدن يا نشدن در ذهن فراهم كننددليل و جهت ضروري براي بسام

كنيم كه خودمان هم در آن حضور  ، و نيز جهاني را درك مي»هستيم« دانيم كه ما مي
ها ما محتواي  ها و بر پاية آن بنابراين بايد مفاهيمي نيز در ما باشد كه به ياري آن.داريم

 مستعد دستيابي به آگاهي و چون ما قابل و. كلي هر دريافت ممكني را سازمان دهيم
مند و معقول دربارة خود و جهان هستيم، پس بايد در درون ما اصول  معرفت سامان

  . كننده و سازمان دهندة درك و دريافت وجود داشته باشد تنظيم
بدين گونه كه اگر هيچ . است 1، امري فطري و پيش از تجربه»نظم« كشف مفهوم

داشت، براي ما  عيني در جهان پديدار، وجود نميمصداق منظومي براي درك و تجربه 
. بريم باز هم مقدور بود كه از مكاشفة دروني در خود، پي به اين مفهوم ببريم و مي

فرآيند درك و تجربه عالم پديدار، وجود يك هماهنگي و همنوايي بسيار پيچيده را ميان 
توانيم  مي«ان هستيم كه ما چن. رساند قواي درك كننده ما و جهان پديدار به اثبات مي

جهان براي ما قابل درك و تجربه است، چون ميان قوة فاهمة ».جهان و خود را بفهميم
اي پيچيده وجود دارد و قواي نفساني ما براي درك كردن و  ما و عالم خارجي، رابطه
اساساً همكاري . يافته است» سامان«  و شرايط بيروني،ها ويژگيدريافت كردن، مطابق با 

ترين   نظمي كه ميان ذهن و قواي ادراكي ما با جهان بيروني است، يكي از پيچيدهو
ولي چون ما همواره با آن درگير هستيم، متوجه آن . هاست همكاري و نظم انواع
  .شويم نمي

  
   درك حصولي مفهوم نظم -5-1-1-2

آدمي همواره تحت تأثير و مقهور نيروها و شرايط طبيعيي است كه برخودش و 
ها شناخت  گيري بهتر از اين شرايط و چيرگي بر آن الزمه بهره. پيرامونش حاكم است

طبيعت است، و شناخت طبيعت برابر است با درك و كشف نظمي كه بر طبيعت حاكم 
تمامي قوانين علمي، . دارد نهان ميرا آشكار و گاه پ است، نظمي كه گاه طبيعت آن

بشر به ياري حس و . دستاورد تالش بشر براي درك و كشف نظم در طبيعت است
هر قانون علمي مبين . ها آنبرد و هم به رابطة ميان  ها پي مي عقل، هم به هستي پديده

                                                                                                                   
1 Apriori 
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بشر پيش از كشف . يك نظم ويژه است و يك رابطة ويژه ميان دو يا چند پديده
وگرنه هرگز در . دانست كه نظمي در طبيعت وجود دارد قانون علمي، مسلم مينخستين 

و اين به . افتاد  رويداد آينده بر پاية آن قانون نميبيني پيشپي قانونمند كردن طبيعت و 
 .ايم را در درون دريافته» نظم«اين دليل است كه ما پيش از كشف جهان بيرون، مفهوم 

  
  اري  رابطه نظم و معم-5-1-1-3

معماري يكي از دستاوردهاي مهم بشر است كه براي برآوردن نيازهاي زيستي و 
معماري پاسخي . فرازيستي او در پي خلق و آفرينش فضاي مصنوع، پديدار شده است

چنين . كند  كالبد مادي پيدا ميها آناست به چند نياز بنيادي بشر و براي برآوردن 
هاي شخصي پا  ي كه از مرزهاي فرديت و جنبهكاربردي و انتظاري از معماري هنگام

ها بتوان به  قواعدي كه به ياري آن. كند را نيازمند اصول و قواعد مي نهد، آن فراتر مي
اي همواره  هاي نظم دهنده چنين قواعد و شيوه. هاي فراگيرتر و برتر دست يافت پاسخ

  .اند همراه با تاريخ تمدن بشر پديد آمده و دگرگون شده
اما .  از طبيعت شايد براي برآوردن نيازهاي نخستين آدمي بسنده بوده استالهام

ها نبوده  تري نيز داشته كه هيچ موجود ديگري در طبيعت داراي آن او نيازهاي بنيادي
نياز به فهم و درك خود، درك هستي و جايگاهي كه او در هستي داشته و غايت . است

زهايي از اين دست، پندار او را به فرا طبيعت پنداشته، و نيا و هدفي كه از زيستن مي
  . كشانده است مي

 و به تالشي رفت ميبدين گونه معماري از مرزهاي نيازهاي زيستي ساده فراتر 
شد كه ماده و صورت و شكل و   تبديل ميبيني جهانبراي تجسم يك انديشه، و يك 

براي . كرد ا القاء مياي نهفته شكل كامل و كمال شكل ر حجم و فضا داشت، و به گونه
ي گوناگون انسان بر پاية تفسير ها فرهنگهاي درازي در تاريخ تمدن بشر، در ميان  سده

هاي گوناگون را از  و پنداشتي كه از طبيعت و فرا طبيعت و خود داشت، برداشت
  . ساماندهي فضاي زيست خود در قالب معماري پديد آورد

  : نه نظم، در دو جهان مختلف بودها، معلول وجود دو گو پديدار شدن سنت
ويژگي : براي نمونه.  نظم عيني در طبيعت و اين سنتي بود كه طبيعت بدان وفادار بود.1

  .در معماري نخست از سوي طبيعت به ذهن هوشيار انسان گوشزد شده بود» تقارن«
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توانست  اي برداشت و نگرش سامانمند كه مي  نظم ذهني، يعني دستيابي به گونه.2
توانست  نگرشي كه با آن آدمي مي. هان پيرامون را به خوبي توجيه و تبيين كندج

 ها آنهاي كثير و رويدادهاي پيرامون خود را بسامان كند و ارتباط ميان  آنهمه پديده
بدين . را دريابد و جايگاه خود را در آن ميانه تعيين كند و بدين گونه آرامش يابد

نظم عيني بود، يعني طبيعتي كه در بسياري موارد و گونه نظم ذهني خود تحت تأثير 
از . داد هاي يكساني را از خود نشان مي ي گوناگون جلوهها فرهنگنزد اقوام و در 

ي ها فرهنگها در  دهي و قاعده هاي سامان ها و شيوه همين رو بود كه برخي از سنت
  . كنند كردند و هنوز هم مي مختلف، يكسان جلوه مي

  
   شينة نظم در معماري پي-5-1-1-4

) ي كهنها ساختمانيعني (هاي بسياري از كالبدهاي معماري با آنكه تاريخ معماري،نمونه
هاي  پردازي تواند به ما عرضه كند، اما نمونة قاعده ها مي را به عنوان انواع ساماندهي

هاي  هاي مكتوب در شيوه مكتوب بسيار اندك است و روشن است كه نبود سرچشمه
  . ها نيست هاي مختلف، دليل بر نبود قاعده و سنت ن معماري در تمدنگوناگو
ترين اثر مدون و منسجمي كه از مفاهيم و قواعد معماري  در غرب شايد قديمي«

هاي ماركوس ويتروويوس پوليو معمار و مهندس رومي در سدة  گويد نوشته سخن مي
 تا اصول محترم ترين اي نشست وي در سنين پيري گوشه. نخست پيش از ميالد باشد

او تحصيل فلسفه را براي معمار شدن الزم . هنر رومي را به صورت فرمول در آورد
دهد، در حالي كه علم وسيلة  هاي معمار را توسعه مي به عقيدة او فلسفه، هدف. شمرد

فلسفه او را صاحب فكر بلند، خليق و مؤدب، عادل، صميمي و . بخشد او را بهبود مي
ان پاك و دست توان بدون ايم چون هيچ كار واقعي را نمي. كند  ميعاري از حرص
  ) 94، 1372توسلي، (» .نيالوده انجام داد

اند، از دوران باستان تا  در كشورهايي كه داراي پيشينة معماري قوي بوده«
در تاريخ . و دوران انقالب صنعتي همواره از نظم سخن رفته است) رنسانس(نوزايي

ويترويوس در يك . شود هايي در تعريف نظم ديده مي ماري تفاوتطراحي شهري و مع
قرن قبل از ميالد و بعد از او معماران دوره رنسانس دربارة نظم تعريفي روشن و جهاني 

رعايت مقياس، اندازه : گويد ويترويوس مي. دهند كه امروز نيز مقبول است به دست مي
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.  نسبت به كل، موجد نظم استها آنفق يا مقدار مناسب در يكايك اجزاء يك اثر و توا
اگر انتخابي از قطعات معماري يا . نظم، سازگاري برحسب مقدار و كميت است

 كلي يكپارچه بنا گردد كه اجزاي ها آنهايي از اجزاي يك اثر صورت گيرد و از تركيب  مدول
  ) 95 ،توسلي، همان( ».گردد آن با هم مطابقت و همخواني داشته باشد، نظم ايجاد مي

نويسندگان دورة نوزايي در تعريف )  سال بعد از ويترويوس1500(ها بعد قرن
هر چيز بايد به «: نويسد از جمله آلبرتي دربارة نظم چنين مي. نظم از او پيروي كردند

جزء سمت . اندازة صحيح تبديل شود، بطوري كه ارتباط تمام اجزاء با هم فراهم گردد
تر با اجزاء باالتر، به طوري كه هيچ چيزي نتواند   پايينراست با جزء سمت چپ، اجزاء

وط همانند در جاي بلكه هر چيز به پيروي از زواياي دقيق و خط. نظم را بر هم زند
  ) همان( ».خود قرار گيرد

بعد از آلبرتي، پاالديو يكي از نمايندگان برجستة طراحي منظم همان اصطالحات 
نظم، شكل و تطابق يا «: نوشت ت و در تعريف زيبايي گرف آلبرتي را در مورد نظم بكار 

بدين . همخواني كل است نسبت به چند جزء و باز همخواني اين اجزاء نسبت به كل
در اين ساختار هر جزء با جزء . شود كه هيئتي كامل است ترتيب ساختاري ايجاد مي

يعني (خوانند  م مييم اجزاء با هيتر بگو ديگر سازگار است، توافق شكلي دارد، يا ساده
» .جاد تركيب مورد نظر ضروري هستندها براي اي و همة اين) سازگارند و تطابق دارند

  ) 95توسلي، (
  
  ي يك سامانه ها ويژگي -5-1-2

براي . ارتباط ميان اجزاء+ عناصر و اجزاء . هر سامانه از دو امر مهم تشكيل شده است
  :  شودپديد آمدن يك سامانه بايد چند گزينش انجام

   گزينش عناصر و اجزايي ويژه .1
  اي از عناصر  ويژه) كميت وكيفيت( گزينش اندازه و چگونگي .2
  ) متناسب با هدف( گزينش نحوه خاصي از ارتباط و پيوند ميان عناصر با هم .3

اما تعريف خود نظم چيست؟ تعريف . اي نظم يافته است يك سامانه، مجموعه
ي يك ها اندامي و هماهنگي ميان اجزاء و عناصر و همكار«: دقيق نظم چنين است
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اي كه اين هدف داراي سه ويژگي زير  مجموعه براي دستيابي به يك هدف، به گونه
  : باشد

  . اين هدف، دستاورد و نتيجة ناگزير و منطقي اين مجموعه از اجزاء باشد.1
  . ركت داشته باشندبراي بقاء و برجا ماندن سامانه و دستيابي به هدف، همة اجزاء ش .2
اين هدف بتواند نقش و جايگاه همة اجزاء را در دستيابي به هدف روشن كند و به  .3

  . كل مجموعه وحدت ببخشد
  
   هدفمندي -5-1-2-1

هر سامانه معلول دو علت . تواند بدون هدف و غايت پديد آيد يك سامانه هرگز نمي
ف همكاري ميان اجزاء به يك توان به صر پس نمي. همكاري و هدفمندي: اساسي است

 اي را كه براي هدف برشمرديم اين گونه تشريح گانه ي سهها ويژگي.سامانه دست يافت
  : كنيم مي
اين گزينش از آغاز، . اي است ي ويژهها اندام هدف سامانه، فرآورده گزينش عناصر و .1

اي هم  نهتوان ساما پس اگر هدف روشن نباشد، نمي. شود بر پاية آن هدف انجام مي
  . توان گزينشي كرد داشت، چون نمي

اندازه و كيفيتي . گردد اندازه و چگونگي عناصر نيز بر پايه هدف آشكار مي
تواند در برابر نحوة  همچنين هدف نمي. شود كه ما را به هدف برساند درست شمرده مي

يز بايد در تفاوت باشد و چگونگي پيوند ميان عناصر ن اي از روابط ميان اجزاء بي ويژه
  . راستاي رسيدن به هدف برگزيده شود

شودكه هدف بايد برگرفته  از ويژگي نخستي كه براي هدف برشمرديم نتيجه مي
بدين معني كه همة اجزاء بايد در پديد آوردن سامانه نقش و . از مجموعه عناصر باشد

يك . ده باشدي بدون نقش و بيكار مانئپس نبايد هيچ جز. اي داشته باشند جايگاه ويژه
  . تواند از كنار هم آمدن جمع جبري اجزاء و عناصر پديد آيد سامانه هرگز نمي

توان يك مجموعه را يك سامانه دانست،  توان چنين گفت كه نمي  از آن سو نيز مي.2
براي اينكه . اگر هنگامي كه يك عنصر آن از ميان برود، باز هم هدف برآورده شود

 تبديل شود، بايد اين عنصر بيهوده كنار رود و حذف اين مجموعه به يك سامانه
باشد و همواره متكي به  پس هدف همواره نيازمند به همة اجزاء مجموعه مي. شود
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برگرفته از همة عناصر مجموعه  «دو ويژگي مهمي كه بر شمرديم يعني. ماند ها مي آن
. ز هم جدا هستندبه هم نزديك هستند، اما ا» ها بودن نيازمند به همة آن« و» بودن

ويژگي نخست در هنگام پديد آمدن سامانه مطرح است و ويژگي دوم پس از پديد 
  . شود آمدن سامانه و در بقا و برجا ماندن آن مطرح مي

هر هدفي، . هر دگرگوني در نحوه رابطه ميان عناصر نيز در دستيابي به هدف مؤثر است
ست كه تنها كنار هم آمدن ساده از اين رو. دستاورد يك گونه خاص از روابط است

  . رساند عناصر ما را به هيچ هدفي نمي
يعني جايگاه  . هدف مجموعه بايد بتواند نقش وكاركرد همه عناصر را تبيين كند.3

تواند يكي از  هرگز نمي پس هدف يك سامانه.در ساية آن معني پيدا كند هرعنصر
 و به برگيردكل سامانه را يكجا در بلكه بايد . توابع و پيامدهاي همكاري اجزاء باشد

وحدت  تواند به يك مجموعه كثير ازاجزاء هدفي مي. آن كليت و وحدت ببخشد
ها و هم  ببخشد كه بتواند هم گزينش عناصري ويژه و هم اندازه و چگونگي آن

  . ها را تبيين و توجيه كند روابط ميان آن
مع و مانع است، مقوله ين ويژگي دريك سامانه جاتر مهمويژگي سوم كه شايد 

. ها داراي ويژگي وحدت در كثرت هستند همة سامانه. باشد مي» كثرت وحدت در«
بدين معني كه كثيري از عناصر گوناگون در يك همكاري و هماهنگي با هم، وحدت را 

عناصر، هركدام به تنهايي يك واحدند و پس از پديد آمدن سامانه هم . سازند نمودار مي
. دارند» وحدت«و چون هدف واحدي دارند، پس . دهند از دست نميهويت خود را 

 نيست، بلكه به معني 1پس وحدت اجزاء به هيچ روي به معني يكپارچگي و همشكلي
)Unity (است» همراستا با هم كاركردن«و داشتن يك هدف واحد و هماهنگ و .  

 يمعن به هدفمندي. هدفمندي و همكاري: است علت دو معلول سامانه هر
 اجزاء همكاري كه است معني بدين اين. هدف داشتن تنها نه است، هدف به دستيابي

 داشتن سامان كه اندازه همان به چون. باشد تواند نمي سامانه آمدن پديد علت تنها
 هم نظمي بي آمدن پديد در و دارد علت هم نظمي بي و ساماني بي است، علت به نيازمند
 مندي هدف بر خود تعريف در ما كه بود همين براي. داندركارن دست عواملي و عناصر

                                                                                                                   
1 Uniformity 
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 مجموعة هيچ و. كنند مي مخدوش را هدف به دستيابي ها نظمي بي. ايم كرده تأكيد
  . يابد دست واحد هدف يك به سرانجام تواند نمي نظمي بي

هايي كه از نظم به ويژه در جهان معماري عرضه شده داراي اين  بيشتر تعريف
 به مسئله مهم هدفمندي توجه نشده است و ما در تعريف ها آن در اشكال هستند كه

. سازيم نظمي را روشن مي نظمي كه در پي خواهيم آورد تفاوت بنيادي نظم و بي بي
نظمي هم  توان درباره بي ها را مي آنگاه شايد به اين نتيجه برسيم كه برخي از تعريف

  ! رود از ميان مينظمي  بدين گونه مرز ميان نظم و بي! ارائه كرد
آنچه كه اساس مطلب در مورد هدفمندي است، نسبتي است كه سامانه هدفمند 

اگر اين نسبت زمينه ساز و بستر رشد و تعالي انسان . نمايد با انسان مخاطب پيدا مي
قرار گيرد يعني با آن هماهنگ باشد، هدف، ارزشمند و سامانه در جهت كمال و 

  .شود  گرنه هدف، خودبنياد و ضد ارزش تلقي ميصيرورت متعالي انسان است و
  
   همكاري و هماهنگي -5-1-2-2

 گرچه شايد گمان رود .الزم نظم است ولي شرط كافي نيستبه باور ما هماهنگي شرط 
تواند بدون هدف باشد، و هماهنگي در درون خود، هدفمندي را  كه هيچ هماهنگيي نمي

نظمي ارائه خواهيم كرد، اين پرسش  في كه از بيولي با توجه به تعري. گيرد هم در برمي
  . شود كه چنين نيست شود و روشن مي هم پاسخ داده مي

اين نكته بسيار مهمي است كه نظم و هماهنگي همواره ميان دو يا چند جزء 
همچنين اگر دو يا چند جزء كه در هم آميخته و مستهلك . آيد و نه يك جزء پديد مي

توانند يك  ويت فردي و تمايز خود را از دست بدهند، ديگر نمياي كه ه شوند، به گونه
  . شوند سامانه باشند، بلكه يك چيز مي

پس همواره دو يا . مند است نه يك چيز واحد اي وحدت يك سامانه مجموعه
 ؛ بكنند« همكاري «توانند  چند جزء متمايز و مستقل از هم از لحاظ هويت، با هم مي

براي نمونه هنگامي كه چند عنصر در يك تركيب . يابد وگرنه همكاري معني نمي
آورند، هرگز نظمي رخ نداده  اي تازه را پديد مي شوند و ماده شيميايي به كارگرفته مي

  . است، گرچه اين ماده از آن اجزاء بدست آمده است
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   وحدت و تركيب -5-1-2-3
ف ويژه، جايگاه و وحدت بخش بودن به اين معني است كه همة اجزاء در پرتو يك هد

در اين صورت است كه اجزاي كثير، نماد وحدت . نقش و معني و مفهوم پيدا كنند
  . آيد شوند و وحدت از دل كثرت برمي مي

هاي   و در بيشتر شيوهها فرهنگبراي نمونه رعايت تناسبات و هندسه، نزد بيشتر 
 باشد كه درك و شود و اين شايد تنها به اين دليل معماري، نماد وحدت شمرده مي

ولي بايد . تر است انتقال مفهوم وحدت از راه هندسه عدد و شكل براي اذهان ما ساده
يابد نه  توجه داشت كه وحدت اجزاء، امري كيفي است كه بر كــلّ سامانه چيرگي مي

پنداريم  گاه ممكن است همان هنگام كه مي. بر شكل يا كالبد يا خالصه بخشي ازآن
اند، به دليل همين تمايزشان از ديگر  ز معماري، وحدت را القاء كردهچند عنصر ويژه ا

مفاهيمي خود بنياد يا اعتباري  وحدت و هماهنگي و. اند اجزاء، وحدت را از ميان برده
قابل ) هنرمند و مخاطب(نيستند، بلكه مفاهيمي حقيقي هستند و در رابطه با انسان 

  .توجيه و تفسير و تحقيق هستند
) ريتم(ا تمام آنچه كه دربارة تقارن، تعادل، تباين، مقياس و ضرباهنگ به گمان م

هاي هنري و معماري در تاريخ معماري تجربه شده و در بيان  ي سامانهها ويژگيو ديگر 
اي  ان معماري آمده همه تالشي است براي دستيابي به اجزاء و عناصر ريشهپرداز نظريه

جهان بيروني، براي اينكه از اين اجزاء در پديد در نحوة ادراك و احساس ما از خود و 
  . گيري شود آوردن يك سامانة هنري و معماري بهره

هاي فرعي همچون تار و پود، همه  در هر سامانة معماري، هدف اصلي و هدف
در معماري . كند  را برقرار ميها آنپيوندد و روابط ميان  اجزاء و عناصر را به هم مي

 و همبستگي را در نحوة ساماندهي فضا و كالبدها نيزجستجو كرد توان اين همنوايي مي
نشان داده ) پرسپكتيو(ها  ساختمان، نماها و دورنما) پالن(هاي كف  كه عمالً در نقشه

يي را از هم جدا كرد كه داراي اجزايي ها  بخشتوان  در هر نقشه كف، مي. شود مي
هايي جدا  توان به تكه نماها را مي. رسند هستند و در عين حال يك كلِ تمام به نظر مي

يي كه در كليت كالبد ها ويژگيكرد و هر كدام را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه 
تناسب و توازن خطوط . اند اي نمود پيدا كرده ساختمان وجود دارد، در اجزاء آن به گونه

اي خود آنچنان كامل ه همه و هر كدام از سامانه... ها و بازشوها و و اجزاء، پيش آمدگي
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اما هنگامي كه هدف كل . ها ندارند رسند كه گويي نيازي به ديگر سامانه به نظر مي
رسند، ما  مي» وحدت«ها نياز هست، بدين گونه اجزاء به  شود به همة آن مطرح مي

  . بناميم» وحدت كالبدي«را  توانيم آن مي
ضاي خاص بدون خواهيم به اين حقيقت برسيم كه يك ف به اين ترتيب مي

. تواند واجد ارزش باشد هيچگونه ارتباط و بستگي با هدف اصلي معماري كمتر مي
ي ها ويژگيوجود يك سامانة مركب از فضاهاي خاص و با ارتباطات خاص است كه 

دانيم بسياري از  البته مي. اين نكته اساسي است. سازد گر مي فضايي را جلوه
. ارزش ويژه قائل هستند...  و هندسة ويژة آن و ضا،ان معماري براي خود فپرداز نظريه

اما به باور ما، براي شكل هندسي به خودي خود و بدون ارتباط با هيچ چيز حتي زمينة 
ضمن آنكه در نهايت ارزش مفاهيم تنها در . اي برشمريم آن دشوار است كه مفهوم ويژه

  .  قابل داوري خواهد بودها انسانها با كمال  نسبت آن
اي باشد يا داراي شكلي  بناهاي مذهبي بايد يا دايره«: الً آلبرتي در كتابش گفتهمث

مشتق از دايره مانند مربع، شش ضلعي و هشت ضلعي منتظم و نظاير آن، زيرا دايره 
ترين شكل هندسي و در نتيجه نمودي مستقيم از عقل الهي  ترين و طبيعي اصوالً كامل

يساي آرماني بايد داراي طرحي چنان متناسب و كل«گرچه پس از آن افزوده » .است
به ) 29همان، ،توسلي(» .هري از وجود رباني جلب توجه كندهماهنگ باشد كه چون مظ

  . توان به اين هدف دست يافت هاي متراكم در مركز مي نظر او فقط با استفاده از نقشه
نتي موضوع اصلي در معماري س«: گويد مي» حس وحدت« نادر اردالن نيز در

ايران، تبديل مربع به دايره از راه كاربرد مثلث است، مربع نماينده و مظهر زمين خاكي و 
دهنده   آسمان و نشانهاست و در مقابل، دايره مظهري از بهشت و نشان دهنده كميت

  » .هاست كيفيت
به گمان ما تنها در پرتو يك هدف ويژه، چنين كمالي براي معماري به دست 

چون با مربع و مثلث و دايره . نها كاربرد مربع و دايره به صورت انتزاعيآيد، و نه ت مي
توان هزاران شكل ديگر ساخت كه هيچ ارزشي هم نداشته باشد، كمال در شكل  مي

اردالن ظاهراً  در گفتة. كند نيست، بلكه در آن چيزي است كه شكل بدان داللت مي
احساسي كه . ها و فضاي باالي آن است  همربع و دايره تبديل مربع به دايره زير گنبدخان

، احساس آورد ميحجم مكعب و نقشه مربع آن با انسان مخاطب و حاضر در آن پديد 
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ترين وضع براي  اين شرايط، مناسب. سكون و آرامش كالبدي و تمركز دروني است
فضاي كهكشاني باالي آن همچون . انديشيدن و تفكر و حال نيايش و عبادت است

زند و پرواز روح و تصعيد جان را   انتها دل را با ابديت و جاودانگي پيوند ميآسمان بي
  .بخشد تسهيل مي

  
  هاي سامانه   گونه-5-1-3

نظم به تعبيري كه به ويژه در جهان . ما بايد ميان دو تعريف از نظم، تفكيك انجام دهيم
  : عنيي. ايم رود و نظم به مفهومي كه ما از آن برداشت كرده هنر بكار مي

   1. نظم به معني آرايش و ترتيب و انضباط ميان عناصر و اجزاء.1
   2. نظم به معني همكاري و هماهنگي ميان عناصر و اجزاء و هدف داشتن.2

هاي هنري و تركيبات بصري، نظم را به  در بسياري از موارد و به ويژه در بحث
به معني ترتيب داشتن و ميان عموم مردم، نظم داشتن . برند معني آرايش به كار مي

بندي پيدا  در حالي كه اين تعريف هيچ ربطي به سامانه و سامان. منضبط بودن است
  . كند نمي

تمايز مهم اين دو معني، در اين است كه آرايش و ترتيب بر پاية معياري كامالً 
همچنين هيچ رابطة واقعي ميان عناصر براي همكاري . گيرد ذهني و قراردادي انجام مي

اي يكنواختي پديد  اند تا گونه  دركنار هم قرار گرفتهصرفاًها  آن. و هماهنگي نيست
كند، خوشايند  اين يكنواختي و هم شكلي براي ذهن ما كه از آشفتگي دوري مي. آورند
ي واقعي عناصر ها ويژگياي همكاري ميان  اما در نظم به معناي دوم، همواره گونه.است

رابطة ميان عناصر نيز بر پاية .  قراردادي در كار نيستدهد، و هيچ و اجزاء رخ مي
  . آيد  پديد نميها انسانقراردادهاي ميان 

هايي كه گاه ممكن است به نظم تعبير شود، تكرار همانند يك  يكي ديگر از پديده
براي نمونه پديده خسوف و . تكرار همانند هرگز به معني يك نظم نيست. رويداد است

تواند  نظمي هم مي چون بي.  است، نه مصداقي از نظم3ار مشابهكسوف تنها يك تكر
حتي صرف حركت زمين به دور خورشيد هم، نظم پديد . تكرار مشابه داشته باشد

تواند در پديد آوردن يك  ولي اين پديده مي. تنها همان تكرار مشابه است. آورد نمي
                                                                                                                   
1 Arrangement 
2 Design 
3 Regulation 
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ن و ديگر سيارات منظومه خورشيد، زمي. سامانه شركت داشته باشد و جزئي از آن باشد
گذارند، همگي يك سامانة بزرگ را  شمسي با فواصل ويژه خود و تأثيراتي كه برهم مي

  . ها هماهنگي هست و هم هدفمندي چون هم در آن. دهند تشكيل مي
توان سه گونه سامانه را از هم باز  ها ارائه شد مي  كه از نظمبندي دستهبر پاية 

  .هاي وابسته ، سامانه)عيني(هاي پديدار  سامانه،)اعتباري(اديهاي قرارد سامانه: شناخت
هايي هستند كه با آرايش و ترتيب و انضباط عناصر و اجزاء  آن: هاي قراردادي  سامانه.1

اين آرايش يا اين . رابطة ميان عناصر كامالً قراردادي است. آيند در كنار هم پديد مي
نمونة . گري با همين عناصر و اجزاء پديد آيدتواند تغيير كند و آرايش دي قرارداد مي
مانند آرايش و . هايي هستند كه در ميان جوامع انساني رواج دارد ها آن اين سامانه

  . انضباط ميان سپاهيان و يك ارتش
ها در ذهن ما شكل  هايي هستند كه يك يا چند عنصر از آن آن: هاي وابسته  سامانه.2

ها وابسته به ما  پس اين سامانه. كنند نه شركت ميگيرند و در پديد آمدن ساما مي
تمام آنچه . شود ها هم در ارتباط با وجود ما برآورده مي  هستند و هدف آنها انسان

كه دربارة نظم و هماهنگي درجهان هنر و معماري مطرح است همه دربارة 
ي در جهان ها يك يا چند عامل بيروني و واقع در اين سامانه. هاي وابسته است سامانه

اي هماهنگ  خارج با يك يا چند عامل ذهني و ادراكي ما گرد هم آمده و به گونه
 و شرايط كالبدي ها ويژگي با اين ها انساناگر ما . شوند تا يك هدف برآورده شود مي
ها هرگز  ها را درك كند، آن اي نباشد كه آن كننده  رواني و ذهني نباشيم و ادراك-

تمام . گفت» سامانه ذوقي«توان  ها مي مين رو به اين گونه سامانهاز ه. آيند پديد نمي
  . هايي هستند صنايع و اختراعات بشري در شمار چنين سامانه

ي ما پديد ها ويژگيها و  هايي هستند كه جداي از بودن ما آدم آن: هاي پديدار  سامانه.3
ها در جهان  ن سامانهتمام عناصر و اجزاء اي. كنيم ها را كشف مي آمده و ما تنها آن

همه . ها هيچ وابستگي به دنياي انساني ندارد خارج وجود دارند و بودن و بقاي آن
هايي كه به باور ما توسط خداوند آفريده  هاي واقعي در طبيعت، يعني آن سامانه

  . اند، در شمار اين دسته هستند شده
ها در هنر و  نهو ساما) تركيب(مندي  آشكار است كه همة آنچه دربارة سامان

هاي پديدار و واقعي نيست، بلكه مربوط به  شود مربوط به سامانه معماري گفته مي
هايي كه همواره با يك يا چند جزء كه در درون ما  يعني سامانه. هاي وابسته است سامانه
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. آيند شوند و پديد مي ي ادراكي و احساسي ما هستند، كامل ميها ويژگي و جزء ها انسان
ن واقعيت نبايد بدين جا انجامد كه ما هر گونه ويژگي ادراكي و احساسي را به اما اي

يابي ادراكات و احساسات  بلكه بايد با ريشه.  نسبت دهيمها انسانسادگي برشمريم و به 
هاي  ها در پديد آوردن سامانه گيري از آن اي و بنيادي براي بهره به اجزاء و عناصر ريشه
  . هاي هنري و معماري دست يابيم نهوابسته يعني همان ساما

نظم واقعي، : توانيم دو گونه نظم را از هم بازشناسيم  ويژه ميبندي تقسيمدر يك 
هاي پديدار، اجزاء منظومه در واقع و بيرون از ما وجود دارند، و  در سامانه. نظم وابسته

هاي   در سامانهو. ها نظم واقعي دارند پس آن. شود ها مستقل از ما برآورده مي هدف آن
اين مسئله به صفات . ها نظم وابسته دارند پس آن. وابسته، برخي اجزاء درون ما هستند

اي  گردد، چون هر پديده ها برمي پديده) اوليه و ثانويه(ي نخستين و دومين ها ويژگيو 
  : تواند باشد داراي دو گونه ويژگي مي

 هستند كه در عالم واقع وجود  و صفاتيها ويژگي) : اوليه(ي نخستين ها ويژگي .1
  ... ها و  و جرم آنها آنمانند اندازه و ابعاد . دارند

كه (كننده  يي هستند كه بدون بودن يك ادراكها ويژگي) : ثانويه(ي دومين ها ويژگي .2
  . مانند زشتي و زيبايي، يا شيريني قند و شوري نمك. معنا ندارند) ما باشيم

نه . ي نخستين هستندها ويژگين، خود معلول برخي ي دوميها ويژگيروشن است كه 
به راستي در عالم واقع ميان قند و نمك تفاوت وجود دارد، چه . اينكه كامالً ساختة ذهن ما باشند

در اينجا بايد توجه كنيم كه احساس مزه توسط چشايي ما با عامل مولد . ما باشيم و چه نباشيم
 يكي.  درك آن، با عامل مولد زيبايي نيز دو چيز هستنداحساس زيبايي و. احساس، دو چيز هستند

  . در عالم خارج وجود دارد و ديگري درون ما و وابسته به ماست
فاعل ممكن است . »قابل« وجود دارد و يك» فاعل« به گفتة ديگر در اينجا يك

د، ها متفاوت باشن هنگامي كه قابل. پذير است بخش و قابل، اثر يك چيز باشد، فاعل، اثر
يك اثر هنري يا معماري، يك چيز است، ولي برداشت و . آيد اثرات مختلفي پديد مي

  . گذارد، بسته به ساختمان رواني و ادراكي ما متفاوت است تأثيري كه بر ما مي
  
  هاي بنيادي در معماري   سامانه-5-1-3-1

وس كه  و هنوز ديدگاه ويتروويگذرد ميدو هزار سال از نگرش سه وجهي به معماري 
را سه شرط اصلي ) venustas(  و زيبايي،)firmitas( استواري ،)utilitas(كاركرد
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 ؛ اين تبيين گرچه شايد جامع و مانع نباشد.دانست در ميان انديشمندان مطرح است مي
 با اين همه نكته مهمي در آن فراموش شده و آن اين است كه اين .ولي سودمند است

به گفته .  و نه سه جزء آنباشند ميانه اصلي معماري سه وجه، خود دستاورد سه سام
ها مستلزم همكاري و هماهنگي گروهي از عوامل  ديگر پديد آمدن و بقاء هر كدام از آن

 يك كاركرد توان ميگونه كه هر فعاليت انسان را در گذران زندگي اش  بدين. باشد مي
تر و در   كاركرد كوچك خود از شماري،ولي بايد توجه داشت كه اين كاركرد. شمرد

  .  كه از پي هم و مرتبط با هم هستندشود مي محقق تر پايينمرتبه اي 
وجه ديگر معماري، استواري نيز برگرفته از عناصري چند از سازه ساختمان 

و به همين ترتيب .  سامان داده شده اند تا ساختمان سرپا بمانداي گونه كه بباشد مي
جزء خاص نيست؛ بلكه شماري اجزاء هستند كه در وجه زيبايي كه آنهم صفت يك 

  . كنند ميكنار هم زيبايي را القا 
اي   ما نگرش سه وجهي را به نگرش سه سامانهشود مياز اين رو است كه الزم 

تبديل كنيم و چنين بگوييم كه هر ساختمان يا اثر معماري خود دستاورد همكاري سه 
بجاي زيبايي كه به هر رو در (، سامانة كالبدي؛ سامانه كاركرديباشد ميسامانه اساسي 

  .؛ و سامانة سازه اي) رويارويي با كالبد معماري پديد مي آيد
 همترازي پديدآورد؟ بندي دسته ميان علل معماري با اين توان ميولي چگونه 

بدين گونه كه علت مادي را با سامانه سازه اي برابر كنيم و آن را هر عامل مادي بدانيم 
علت صوري نيز برابر با سامانة كالبدي . كار رفته است هر ساخت ساختمان بكه د

  .دهد مي؛ يا هر عاملي كه كالبد ساختمان را شكل شود مي
اسماء (هاي نيك خداوند كه از نام» جمال«، »قوي«، »مفيد«به باور ما از سه صفت 

رفت و بر اين سه صفت سودمندي، استواري، و زيبايي را برگ توان هستند مي) الحسني
  .باور بود كه معماري خوب داراي چنين صفاتي بايد باشد

 سامانه كاركردي، چگونگي ساماندهي فضاها در كنار هم براي برآوردن كاركردهايي .1
ويژه با ايجاد انواع ارتباطات ميان فضاهاست، و تأمين كنندة يك برنامه كاربردي 

   .شود ن، مزاحم ديگر كاركردها نمياست كه در آن هيچ كاركردي هنگام برآورده شد
اي، چگونگي استخوان بندي يا ساختار ساختمان، و انتقال نيروها از باال   سامانه سازه.2

اي است كه در آن همه اجزاء به وجه  به پايين در يك شبكه همگن از اجزاء سازه
  . اندركارند و هيچ جزيي بيكار نيست مناسب دست
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مناسب، با ) مصالح(ساماندهي كالبد ساختمان با ساختمايه سامانه كالبدي، چگونگي .3
 ،)ريتم(بكارگيري انواع روابط بصري و زيبايي شناسانه و پديد آوردن ضرباهنگ 

وزن و هماهنگي در كالبد و نماي درون و بيرون ساختمان است كه به خوبي 
 كه اين ها ساختماندر برخي از . گذارد مند بودن كل معماري را به نمايش مي سامان

توانيم باور  شوند، مي سه سامانه در پرتو آن اَبرسامانه اصلي، بطور همزمان پديدار مي
آنچه در پديد آمدن يك . كنيم كه با يك اثر عالي و اصيل معماري روبرو هستيم

سامانة هنري و معماري اهميت دارد، وحدت هدفمند اين سه سامانه كه متناظر سه 
باشند در يك كل واحد و وحدت يافته است، آنهم در  هي مياسم از اسماء الحسني ال

تأمين نيازهاي مادي و معنوي انسان و در نسبتي كه با زمينه سازي رشد و كمال 
  .توانند داشته باشند  ميها انسان

  
    بررسي يك نمونه-5-1-3-2

 اَبر هاي بسيار ارجمند در معماري سنتي ايران كه براستي يك به گمان ما يكي از نمونه
در اصفهان است، در اين پل، خالقيت در هر سه نظام » پل خواجو« سامانه است،

اي و كالبدي در خدمت نيازهاي مادي و روحي انسان به اوج رسيده  كاركردي، سازه
  .كنيم ي هر سه سامانه بررسي ميها ويژگياين ساختمان را با توجه به . است
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  سامانه كاركردي ) الف
 هر پل ديگري، اين سو و آن سوي رودخانه زاينده رود را به هم پيوند  اين پل مانند-

پهناي پل با . ساختمان پل داراي گذرگاهي براي گذر از پهناي رودخانه است. زند  مي
ميزان رفت و آمد مردم در گذشته تناسب داشته و رفت و آمد در آن به سادگي انجام 

  . پذيرفته است مي
  . كند ت انداز، از افتادن مردم به رودخانه پيشگيري مي ديوارهاي پل، همچون دس-
 اين پل داراي سه گذرگاه است و گذرگاه مياني براي گذشتن عابرين سواره و پياده -

اي است كه  سريع مردم از روي پل و دو رواق در دو سوي آن براي گذر عابرين پياده
ه از اين مسير عبور از سر تفنن و گردش و نگريستن به چشم انداز شهر و رودخان

گذر مياني سرباز و بزرگتر است، چون مردم بيشتري و با سرعت بيشتري . نمايند مي
گذرهاي كناري كوچكتر و سرپوشيده است تا . كنند و اغلب سواره از آن عبور مي

  . بتوان در آن درنگي كرد و چشم انداز رود را نگريست
 نشست و اندكي ها آنتوان در  ه مي در ديوارهاي دو سوي پل، تاق نماهايي هست ك-

شوند،  برخي تاق نماها كور و بسته هستند و برخي ديگر رو به رودخانه باز مي. آسود
. دهند انداز شهر را در قاب زيبايي پيش چشم بيننده قرار مي اين بازشوها چشم

هر چشم انداز، از . هايي را بر ديوار خود دارد همچون يك تاالر هنري كه قاب
گونه چشم انداز يكدست رودخانه و شهر، تبديل به  بدين. ي متمايز استديگر

  . شود چندين اثر و قاب زيبا مي
اي  توان بر پاية نياز براي كاركردهاي ويژه ي دو سو و مياني پل ميها ساختمان از -

  . اي بر پا شده است  چايخانهها ساختمانامروزه در يكي از . گيري كرد بهره
ها جايگاهي دنج و خنك براي آسودن و استراحت در  ، در ميان پايهبخش زيرين پل -

ها به تندي  آب از گذرگاه تنگ شدة ميان پايه. گرماي تابستان را فراهم كرده است
تاقچه و سكوي درون ستبراي . كند كند و با ايجاد كوران هوا را خنك مي گذر مي

  . ها جايگاهي براي نشستن نيز دارد پايه
ها جايگاهي شايسته براي نشستن و نگريستن و لذت  كاني پل در زير پايه سكوهاي پل-

آنچنان كه مردم از زير پل، همچون يك جايگاه تفريحي بهره . اند بردن فراهم آورده
  . تواند بسيار لذت بخش باشد ها مي همنشيني با آب توفنده، گذر از ميان پايه. برند مي
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مكاني از ديد . شود زشمند شهري شمرده مي هم زير پل و هم روي پل يك مكان ار-
  . هاي زيباي شهري معماري غني، بسيار جالب، بسيار دلپذير و داراي جاذبه

  
  اي  سامانه سازه) ب
هاي  پايه. رسد اي منطقي از سنگيني به سبكي مي  ساختار پل از پايين به باال به گونه-

هاي  سپس پايه. سازند  ميسنگي پايدار در آب، پل را در برابر جريان آب استوار
فدها كوچكتر . رسند هاي آجري و گذرگاه پل مي) قوس(آجري به چـَفد  در باال، چـ

  . شوند ميتر  و جرزها نيز نازك
هاي پل در آب از هر دو سو داراي آب برهايي هستند كه با پيش آمدگي تيز خود   پايه-

هاي تنگ ميان سكوها در زير  شكنند و آنرا به سوي گذرگاه فشار آب را به دو سو مي
  . كنند ها راهنمايي مي پايه

 اين آب برها افزون بر آن همچون پشت بندي پايداري پل را افزون ميكنند و از رانش -
  . كنند آن پيشگيري مي

هاي باريكي پديد  كنند و جوي  پهناي سكوها در پايين، پهناي رودخانه را تنگ مي-
بايست بر  هاي آجري مي از ديدگاه ايستايي پل، پايهبراي اينكه از سويي . آورند مي

از سوي ديگر، تنگ شدن گذرگاه آب، باعث شده جريان . نشستند تر مي بستري پهن
اگر اين پل و . كند آب زاينده رود شتاب گيرد و در سوي ديگر پل با فشار بيرون زند

 الي بيشتري كرد، شايد جريان كند آب، گل و سي و سه پل همچون آب بند كار نمي
ها به  ن جوياي گونهپس بدين . گرفت كرد و جلوي جريان آب را مي را ته نشين مي

  . رسانند جريان آب ياري مي
هاي كوچك سنگي به هم دسترسي دارند تا مردم بتوانند در  هاي سنگي با پل  پايه-

  .  بگذرندها آنها از  هنگام گذر از جوي
تر   شده كه هم كاركرد دارد و هم پل را سبكدر ميان هر جرز يك تاق نما ساخته -

  . كند مي
 سكوهاي سنگي به گونة پلكاني همراستا با راستاي فشار وزن پل بر زمين بر بستر -

  . برند ها نيز مردم بهره مي از اين پله. اند رودخانه نشسته
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د هاي تاق زيرين وار  ديوارهاي دو سوي گذرگاه بااليي پل، فشار الزم را بر شانه-
  .كنند  را پايدارتر ميها آنآورند و  مي

 ياري ها آناي به پايداري  اين ديوارها خود داراي يك رواق هستند كه به گونه -
اند، اگر تنها يك ديوار  دهاي آن عمود بر راستاي ديوار زده شدهچون چف. كنند مي

 دو اليه ولي اين ديوارها. شد ساده روي گذرگاه بود، شايد با نيروي باد ويران مي
  . دارند و پايداري بااليي دارند

ها باربر هستند و به خوبي نيروهاي وارده را به زمين انتقال  )قوس(  همة چــفد-
  . دهند مي

  
  سامانه كالبدي ) پ
همتاي معماري است و در جهان شايد مانندي   سامانه كالبدي اين پل، يك شاهكار بي-

است، دو سر آن و بخش مياني كه به گونه كالبد پل داراي سه بخش . نداشته باشد
يك نيم هشت است كه از هر دو سوي پل رو به آب بيرون زده است و در هر 

بر خالف سي و سه پل كه ساده است، . شود پهلوي آن ايواني زيبا روي آب باز مي
  . پل خواجو داراي يك نقطة اوج در ميان و دو نقطة پرش در دو سوي خود است

تر،  هاي پهن تر و تاق هاي كلفت تاق بندي در زير پل با پايه) ريتم(نگ وزن و ضرباه -
باعث شده ) برابر نيمي از تاق زيرين(هاي كوچكتر  و در روي پل در ديوارها با تاق

طنين يك نغمه زيبا را دارد و  يك نماي زيبا و همنوا پديد آيد، اين نما براي ببيننده،
  . كشاند چشم را از اين سو به آن سوي پل مي

پيش آمدگي مياني پل همچون يك نقطه عطف، داراي نمود بصري بسيار نيرومند  -
  . كشاند است و كامالً چشمها رابه سوي خود مي

 ديوارهاي دو سوي گذرگاه بااليي، مردم را در ميان گرفته و احساس امنيت پديد -
  . اند تر كرده تنوعتر و م هاي دو سوي ديوارها كالبد پل را پيچيده رواق. آورده است

 سلسله مراتب كالبدي سكوهاي سنگي، سپس جرزهاي آجري و بعد ديوارها و -
توان  تناسبات هندسي و عددي در نما را مي. ها داراي هماهنگي كامل هستند رواق

 چيره ها اندامهندسة كامل بر . ها سازوار و متناسب هستند اندازه. ديد و شهود كرد
 سوي پل و يك هشت پهلو در ميانة آن و دو مستطيل دو نيم هشت در دو. است
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بديل و  را تا حد يك اثر هنري بي كالبد پل. پيوندد كشيده كه اين سه را به هم مي
  . بسيار زيبا ارتقاء بخشيده است

اي وكالبدي مناسب خود،  هاي كاركردي و سازه پل خواجو در بستري از سامانه
 مصنوع شهري را آماده نموده است كه هر اي براي حضور انسان يك فضاي به گونه

خواند و افزون بر پاسخ به نياز كاركردي او براي گذر از يك پل،  مخاطبي را به خود مي
: گذارد آميزد و هماهنگي عناصري را اين گونه به نمايش مي راز و رمزهايي را در هم مي

فيض برنده و ( در روز،و ماه) فياض( و خورشيد،)تعين و بسيط بي(با تركيب آسمان
و در ) عبور از دو ساحت هستي(در شب، و نسيم روح بخش بر فراز پل ) جانشين او

 در مسير پرشتاب و مواج ،)شود آنكه از او همه چيز زنده و با نشاط مي(آغوش آب 
 و با سرسبزي و خرمي ،)اي و به كجا خواهي رفت بازگو كننده از كجا آمده(جريان آب 

و بسياري از دلنوازيهاي ) كه از خاك برآمده و برافالك سركشيدهاي  حيات تازه(ساحل 
آيا در طراحي فضاهاي شهري، . ديگري كه با مخاطبان اهل راز و نظرداشته و دارد

اي از برجستگي و عظمت تحسين برانگيزي برخوردار نيست و روح  چنين ابرسامانه
  كند؟ شاعرانه و حكيمانه پديدآورندگان آنرا بازگو نمي

  
  نظمي  تعريف بي-5-1-4

ها و  ، مسئله نسبيت در هدف»نظمي بي« نخستين گام در درك درست مفهوم
ها هستند و از آن سو، دست  ها، دستاورد سامان و نظم در مجموعه هدف. هاست سامانه

نظم به  پس بايد گفت. نظم در يك مجموعه است يافتن به هر هدفي نشان دهندة وجود
شود و هدف هم  است و چگونگي آن بر پاية هدف تعيين مياي به هدف وابسته  گونه

ها  گونه شايد چنين گمان رود كه اين دو اموري نسبي هستند و سامانه بدين. به نظم
دو . ولي چنين نيست. شوند اي متفاوت نمودار مي بسته به ديدگاه هركس، به گونه

اي  في، دستاورد، گونهچرا كه هر هد. مفهوم نظم و هدف، اساساً مفاهيمي نسبي نيستند
پس وابستگي اين . آيد ساماندهي است و هر ساماندهيي بر پايه يك هدف ويژه پديد مي

نسبيت در اين دو مفهوم رخ نداده است، بلكه .دو امري مطلق و واقعي است، نه نسبي
  . دهد هاي آن و نمودهاي آن در جهان واقعي رخ مي در مصداق
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گيريم، براي كسي كه  نظر مي  و پ و ت را درطور مثال چهار عنصر الف و ب به
كنند تا او را به هدف   را برگزيده، سه عنصر الف و ب و پ با هم همكاري ميAهدف 

Aشود و هدف  پس اين سه جزء براي اين شخص يك سامانه شمرده مي.  برسانندA به 
  راBاما براي كس ديگري كه هدف .باشد راستي معلول سه علت الف و ب و پ مي

توان چنين پنداشت كه سه عنصر ديگر الف و ب و ت او را به هدف  كند، مي دنبال مي
چنين كسي شايد مجموعة . باشد  معلول واقعي الف و ب و ت ميBرسانند و هدف  مي

 B كاري ندارد و به دنبال هدف Aالف و ب و پ را يك سامانه نداند، چون با هدف 
اكنون آيا . دهد سبات انساني بسيار رخ ميچنين وضعيتي در عالم روابط و منا.است

  توان گفت كه هدف و نظم و سامانه اموري نسبي هستند؟  مي
كند به راستي يك   را دنبال ميA كه هدف Aسامانه . به هيچ وجه چنين نيست

 يك سامانه است و هيچ نسبيتي در كار نيست، Bسامانه است، همانگونه كه سامانة 
ولي .ها آنهاست، نه خود   ديدگاه هر كدام از ما به اين سامانهآنچه در اينجا نسبي است،

سه حالت زير را . توانند داشته باشند اي مي  با يكديگر چه رابطهB و Aدو هدف 
  : ها گمان زد توان براي آن مي
  . اي هم با هم نخواهند داشت  اين دو هيچ تأثيري بر هم ندارند و هيچ رابطه.1
سازگارند و به يكديگر در برآوردن يك هدف سوم ياري  اين دو با هم بسيار .2

اي ديگر، جداي  اين دو اجزاي يك سامانه سوم هستند كه در رده به واقع،. رسانند مي
  .  پديد آمده استB و Aاز 

برند و يكديگر را   اين دو بسيار ناسازگارند و دستاوردهاي يكديگر را نيز از ميان مي.3
توانند داشته باشند و در نابودي هم  هيچ تعامل مثبتي نميپس اين دو . كنند خنثي مي

  . كوشند مي
اگر ما اين مفهوم را بكاويم، . است» نظمي بي «حالت سوم، تعريف دقيق و منطقي 

  : شود بريم كه اين واژه به دو حالت متمايز از هم گفته مي پي مي
ند يك تل سنگ، مان. اي از عناصر بدون ارتباط با هم دارند  حالتي كه توده.1

  . كنند اي از اجزاي پراكنده كه البته هيچ هدفي را هم برآورده نمي مجموعه
دهد، حالتي است كه در آن   است و بيشتر روي ميتر مهم حالت دوم كه بسيار .2

هاي ويژه خود هستند، اين اهداف  هاي گوناگون دست اندركار برآوردن هدف سامانه

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


255 شناخت معماري در نظر 

گونه هماهنگي با هم ندارند، دستاوردهاي يكديگر را  شوند، اما چون هيچ برآورده مي
  . كنند برند و پيامدهاي هم را خنثي مي از ميان مي

اي از اجزاء  اي باالتر، همچون مجموعه هاي ناسازگار در رده ن هدفاي  گونه بدين
كنند، بلكه باعث  شوند و نه تنها هدفي را برآورده نمي پراكنده در كنار هم پديدار مي

اساساً بايد توجه داشت كه . نظمي واقعي اين حالت است شوند، بي دي خود هم مينابو
شود، در واقع پيامد چند سامانة مخالف هم  نظمي شمرده مي آنچه در جهان واقعي بي

ها جداي  اگر به هر كدام از سامانه. آيد نظمي پديد مي است و از مجموعة چند نظم، بي
ي يك سامانه واقعي هستند، ولي به يك ها ويژگيي از ديگري نگريسته شود، همه دارا

از همين رو در روندهاي . رده باالتر كه بنگريم، دستاورد و هدفي را برآورده نمي يابيم
 دستاوردي جز ها آنآيد، اما كليت  ها، گاه دستاوردهاي جزيي به دست مي جزيي سامانه
  . نظمي ندارند آشفتگي و بي

نظمي در كنار هم همزمان پديدار  شود نظم و بي اينجا است كه گمان برده مي
توانند در كنار  ولي بايد دانست اين دو مفهوم منطقاً نقيض هم هستند و نمي. شوند مي

نظمي  اي فروتر و بي چرا كه نظم در رده. در اينجا هم چنين نشده است. هم جمع شوند
  . اي باالتر رخ نموده است در رده

توانيم با  كند؟ما مي  يك سامانه چه هدفي را دنبال ميتوانيم ثابت كنيم چگونه مي
  انجام سه آزمون روشن سازيم كه اين هدف، دستاورد اين سامانه هست يا نه؟ 

  .  نخست، برخي از اجزاء و عناصر را از ميان برداريم و حذف كنيم.1
  .برخي عناصر دگرگوني پديد آوريم) كميت و كيفيت( دوم، در اندازه و چگونگي .2
  . سوم، چگونگي روابط ميان عناصر را تغيير دهيم.3

ها اگر در برآوردن هدف خلل رخ دهد، آنگاه ما با يك  در هر كدام از اين آزمون
كنند و همة  همة دانشمندان علوم تجربي، به همين روش رفتار مي. سامانه روبرو نيستيم

ر اين باوريم كه اين شوند و ما ب هاي علمي نيز بر پاية همين روش انجام مي آزمايش
دانيم كه دانشمندان  البته همه مي. روش در جهان هنر و معماري هم كاربرد داشته و دارد

هاي پديدار سر و كار دارند و جهان هنر و معماري با  علوم تجربي بيشتر با سامانه
گمان  ولي بي. هاي مختلف را بطلبد ن دوگونه شايد روشاي بررسيهاي وابسته و  سامانه

  .  يكي است و يكي بايد باشدها آنصول ا
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اين  توان هدف يك سامانه به شمار آورد؟ پاسخ آيا هر نتيجه و دستاوردي را مي
. بسيار اساسي است نياز به طرح نگرش ما به هستي و هستي شناسي دارد پرسش

نام » گرا كل « بيني جهاناند كه يكي  ها را به دو دسته مهم تقسيم كرده بيني امروزه جهان
نهايت  به هستي دارد و جهان را يك سامانه بي) ارگانيستي(اي گرفته كه نگرش سازواره

 است كه نگرش »گرا جزء  «بيني جهانداند و ديگري   مي»اَبرسامانه «بزرگ و به تعبير ما 
  . مكانيستي به هستي دارد

ح اگر ما معتقد به يك ابر سامانه باشيم، در آن صورت در پاسخ به پرسش مطر
توانيم هر دستاوردي را هدف يك سامانه بدانيم و  شده خواهيم گفت كه ما هرگز نمي

ها و  نظمي تنها دو نام هستند كه ما به دلخواه به مجموعه اگر چنين كنيم آنگاه نظم و بي
  . ولي چنين نيست. دهيم ها مي پديده

هركدام هاست كه  بندي از سامانه ما بر اين باوريم كه جهان، داراي يك رده
ها خود در يك رده باالتر، عناصر يك سامانه  اين هدف. سازند هايي را برآورده مي هدف
آيد كه بتواند  اي هدف به شمار مي پس به باور ما نتيجه. تر هستند و الي آخر بزرگ

بندي ويژه خود  اي در رده اگر نتيجه. ها باشد عنصري براي يك رده باالتر از سامانه
تواند خود را به رده  هاي ديگر ناسازگار باشد هرگز نمي د و با هدفآشفتگي پديد آور

  . باالتر برساند
توانند نسبي باشند، ما  آميزند و هرگز نمي نظمي در هم نمي پس هرگز نظم و بي

ايم و مرز و تمايز  نظمي تعاريفي كامالً روشن ارائه كرده در تعريف خود براي نظم و بي
  .ايم آن دو را روشن ساخته

 
   الهام از اَبر سامانه آفرينش -5-1-5

نهايت بزرگ از  اي بي جهاني كه بشر تاكنون با ابزارهاي شناخت خود شناخته مجموعه
داند  گر چه آدمي نمي. كنند اي شگفت با هم هماهنگ كار مي ها بوده كه به گونه سامانه
ا عقل سليم او چنين دست خواهد يافت، ام» اَبر سامانه«هرگز به هدف نهايي اين  كه آيا

. بندي از اهداف را كه تاكنون بازشناخته ناديده بگيرد تواند آن رده كند كه نمي حكم مي
از همين رو است كه آدمي در طول تاريخ خود همواره تالش كرده اهدافي را باز 

 و شرايط جهاني كه در ارتباط با آن ها ويژگيشناسد و گمان زند كه بيشتر و بيشتر با 
  .  نيز خود او سازگار و موافق باشداست و
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دانيم كه همه  در نگرش توحيدي بر جهان، ما هستي را يك اَبرسامانه طولي مي
و . هستند» وحدت در كثرت« اجزاء و عناصر آن با هماهنگي و همكاري خود، نمودار

هاي   از سامانهاي مجموعه متشكل از ،دانيم در طول آن انسان را سامانه مركبي مي
   . عقالني و روحاني، حيواني، گياهي،كي شيمياييفيزي

توحيد به معني .  اسالمي اصل اساسي و محوري، توحيد استبيني جهاندر 
هاي او در عالم كثرت بعنوان  وحدانيت خداست،بعنوان واجب الوجود؛و تجلي

جهان چند ساحتي و كثير، مخلوق خداست و . ي اعتباري يا ممكن الوجودها واقعيت
دهند كه هركدام در  ها را تشكيل مي هاي عالم، سلسله مراتبي از منظومه ههمه پديد

دهند كه  اي از پيچيدگي هستند، اين اجزاء در هر مرتبه تشكيل يك منظومه را مي درجه
اي در مرتبه باالتر است و به همان درجه از  هر منظومه، يك جزء براي منظومه

  . باشد هماهنگي اجزاء برخوردار مي
در . وحدت باطني و ظاهري: شود  بطور كلي به دو معنا مطرح مي»وحدت«

. همه هستي تجليات يك حقيقت باطني و الهي هستند)  عرفاني–فلسفي(وحدت باطني
 و هماهنگي اجزاء يك منظومه با هم ،) كالبدي–مادي(اما منظور از وحدت ظاهري

» واحد«و » يكي« ير رااي كث است، تا آن اندازه كه اين هماهنگي باعث شود ما مجموعه
درك كنيم و دريابيم، و آن اندازه كه سمت و سوي حركت و كار و رفتار اجزاء آنچنان 
به هم چفت و بند شده باشد و آنچنان نظمي بر اجزاء كثير حاكم باشد، كه انگار ما با 

نه اما در واقع، اين اجزاء كثير همĤوا با هم هستند كه اين گو. روبرو هستيم» يك پديده«
   .اند يافته» وحدت و يگانگي«هم راستا با يك سو و جهت، 

يابيم و  به باور ما آنچه را كه از جهان هستي و مراتب انساني آن در مي
تواند الگو و منبع الهام مناسب ما براي هرگونه آفرينش و  شناسيم مجموعاً مي مي

» ر عين كثرتوحدت د«الگوي خداوندي، پديدار ساختن . خالقيت و سازندگي باشد
 هر جزء از اجزاء عالم با اجزايي ديگر در 1.ها و در كل سامانه عالم است در همة پديده

دهد كه خود آن منظومه يك جزء  اي را تشكيل مي همكاري و همياري است و منظومه
ها متشكل از كثيري از اجزاء گوناگون هستند  اين منظومه. تر است از يك منظومه بزرگ

ها را  از اين رو است كه ما آن. كه انگار يك چيزند» كنند كار مي«ا با هم و آنچنان يكنو

                                                                                                                   
 . مجيد قرآن. گرديم ما از او هستيم و به سوي او بازمي. »انا هللا و انا اليه راجعون« .1
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به گفته ديگر در عين كثرت و تنوع و تمايز اجزاء، . كنيم تلقي مي» وحدت يافته«
  . سازد  وحدت را پديدار ميها آن هماهنگي و

اي  بينش آيه. معرفي كرده است» آيه«هاي جهان را  بينش توحيدي اسالم، پديده
. داند ها را فعل خداوند و بازتاب صفات خالقيت و مصور بودن خداوند مي اين پديده

ها را در  هاي هستي و روابط عرضي ميان آن ايم كه پديده در اين بينش، ما دعوت شده
اما از اين فراتر . ها در سامانه هستي دريابيم و بشناسيم يك رده از سلسله مراتب منظومه

هاست و اين وجه  ن بينش به كشف و درك روابط طولي ميان پديدهو باالتر، فراخوان اي
  . هاست بيني بيني اسالمي با ديگر جهان تمايز بسيار مهم جهان

هاي عالم افزون بر روابط عرضي ميان خود، در ميان  بيني همه پديده در اين جهان
. ايين هستندبندي شده و سلسله مراتبي داراي روابط طولي از باال به پ يك ساختار رده

هر پديده به منظومه و سامانة باالتر از خود وابسته است و فرجام اين وابستگي به ذات 
هاي عالم، افزون بر ممكن الوجود بودن، در يك  از اين رو همه پديده. رسد خداوند مي

اي ما به اين فرا خوانده  در نگرش آيه. نياز و فقر وجودي در برابر خداوند قرار دارند
  . يم كه چگونگي اين نياز يا رابطه طولي ميان خالق و مخلوق را كشف كنيمشو مي

ها هستيم  بندي شده از پديده يابيم كه ما در برابر يك ساختار رده گونه در مي بدين
ترين رده، ما با  در پايين. كه همواره از كثرت به سوي وحدت در حركت هستند

) منظومه(هاي باالتر با سامانه  هو در رد. تيمها روبرو هس اي ياخته هاي جزيي و تك پديده
اين . شويم اند روبرو مي بندي شده هاي ساده كه از دو تا چند جزء تشكيل شده و سامان 

تر را پديد  هاي پيچيده ها در رابطه و وابستگي عرضي با هم هستند و سامانه سامانه
» وحدت«ها باالتر رود  دهپس هر چه ر. گيرند هاي باالتر قرار مي آورند كه در رده مي

به نام » اَبر سامانه«ها در نهايت يك بندي سامانه شود، اين رده اجزاء بيشتر پديدار مي
آورند كه اين اَبرسامانه با همه وجودش وابسته به يك سرچشمة  جهان را پديد مي

ناميده شده » عـرش« اين كانون در كالم خداوند قرآن، 1.بنيادي و كانون هستي است
  . است

سرچشمه و كانون هستي و «عالمه طباطبايي در تفسير ارجمند الميزان، عرش را 
، 15ج . طباطبايي. (اند معنا كرده» جايگاه مديريت و صدور فرمان الهي براي تدبير جهان

                                                                                                                   
هاي  نام. بخش است او، خداوند، آفريننده، بديع آفرين، صورت « »هو اهللا الخالق البارء المصور له اسماء الحسني  «1

 .نيكو براي اوست
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  ) 505 و475. 17و ج 
دهيم، مفهومي نيست كه بتوان با ادراك حسي  كه به هستي مي» اَبرسامانه«مفهوم 

در پديد آمدن اين مفهوم هر سه قواي حسي و عقلي . عقل ساده آن را دريافتو حتي 
باور اين مفهوم، مشروط به درك كل هستي به طور . و شهودي ما دست اندر كارند

يكجا و فنا پذيري آن و نياز و فقر وجودي هستي به خداوند و ازليت و ابديت خداوند 
هاي كوچكتر  ست كه در آن همة سامانهنهايت عظيم ا همة هستي، يك سامانه بي. است

  . اند بندي طولي از پيچيدگي و سلسله مراتبي از وجود قرار گرفته در يك رده
برداري و الهام از نظام آفرينش در عرصة هنر و معماري از سوي  نگرش بهره

، آفرينش را به ها آناما بسياري از . ان نيز ارائه شده استپرداز نظريهبرخي ديگر از 
ت عرضي و ظاهري، متناظر طبيعت دانسته و بعضاً به تقليد يا الهام از عناصر يا صور

حال آنكه منظور ما از اَبرسامانه، نگاهي طولي به . اند هاي محدود آن پرداخته سامانه
مجموع مراتب وجود و هستي است، آنگونه كه شايسته كمال نهايي انسان و فعليت و 

   .سان در دامنه آن اَبر سامانه مورد توجه قرار گيردتحقق همه استعدادهاي بالقوه ان
برداري از نظم در  تاكنون دربارة الگو) رنسانس( برداشتي كه از روزگار نوزايي

هاي طبيعي بوده كه در  ان ابراز شده، بيشتر توجه به سامانهپرداز نظريهطبيعت از سوي 
هاي باالتر و  اي به نظم در رده ها اشاره در اين نظريه. گيرند بندي عرضي قرار مي يك رده

اعتنايي به باور ما اين است كه دربارة هماهنگي  نتيجه اين بي. شود سامانه هستي نمي ابر
هايي به دست دهد و چندان در بند حفظ نظم در  تواند برداشت و نظم هر كسي مي و

 مخدوش شده نظمي بدين گونه مرز ميان نظم و بي. هاي باالتر اين ابر سامانه نباشد رده
گونه كه  همان. شود مندي، امري نسبي و وابسته به ديدگاه فردي شمرده مي و سامان

ها و اهدافي كه مبتني بر  پيشتر هم اشاره شد، نظريه اَبر سامانه و سلسله مراتب سامانه
شناسي اسالمي و ساحت انسان كامل در اين تحقيق مطرح شده، در مجموع  هستي

  . قد و ارزيابي در اختيار ما بگذاردتواند محكي جهت ن مي
مندي و انتظامي كه  ها به چنين سامان ما هرگاه بتوانيم در ساماندهي و خالقيت

به ما نشان داده نزديك شويم، ) هاي مخلوق خدا پديده(هاي خود  خداوند در آيه
ه اساساً خالقيت را در ديدگا. ايم توانيم بگوييم از آفرينش خداوند الهام گرفته مي
. اي، در انواع فني و هنري و معمارانه آن بايد به همين گونه تعريف كرد سامانه ابر

 مفهوم وحدت، در هاي عالم و شهود سبات و هماهنگيكشف تنا «خالقيت به معناي 
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گيري از آن در پديدار ساختن يك وحدت تازه و يك سامانة نو  كثرت اجزاء و بهره
  ».است

ها  ي هماهنگ شوندة پديدهها ويژگيبا كشف و درك ترديد  اي بي هركار خالقانه
كند و مواد و ساختماية  انسان خالق نخست بايد آنچه را كه با آن كار مي. رود پيش مي

توانند   توجه كند كه با هم ميها آنيي از ها ويژگينخستين را بشناسد و سپس به 
تواند از اين او بايد ب. هماهنگ شده و بسامان شوند تا يك هدف برآورده گردد

اي باالتر دست يابد و اين امر  اي به يك هماهنگي در رده به گونه) تركيب(سامانمندي 
 را شناخته ها آنهاي باالتر ايمان داشته و  ها در رده گردد كه او به هدف هنگامي ميسر مي

  .  خود را هماهنگ ساخته باشدها آنباشد و با 
بزرگ جهاني مانند يهوديت و هاي  در انديشه توحيدي در ميان همه دين

مسلماني در اين . اي مطرح است به گونه» مسلماني« مسيحيت و به ويژه اسالم، مفهوم
اديان و به ويژه اسالم به مفهوم درست آن يعني هماهنگ بودن با هستي و تسليم بودن 

اين . كه آفريده و تجلي خداوندي است) عالم تكوين(به هماهنگي اَبرسامانه جهان 
يم، خود پديد آورنده همنوايي ساختار وجودي آدمي و روح و روان او و هم راستا تسل

و همداستان شدن همة استعدادها و نيروهاي دروني او با راستايي است كه اَبر سامانه 
اين همان راستا و غايتي است كه خداوند براي او تعيين كرده و . دهد بدو نشان مي

تمام سلوك اخالقي و . مورد پذيرش خداوند استگمان  پيمايد، بي راهي كه او مي
آدمي به هر . گيرد بيني شده انجام مي هاي توحيدي با همين هدف پيش عرفاني در دين

اي از اين روند و سلوك بتواند دست يابد و به هر اندازه بتواند درون خود را با  مرتبه
تفسير . رسد انسانيت ميتركند، به مرتبة باالتري از معناي  همة نيروهاي هستي هماهنگ

ضرب اهللا مثالً رجالً فيه شركاء متشاكــسون، و رجالً سلماً «استاد مطهري از آيه كريمة 
  . نيز همين است) 29/زمر( 1»لرجل هل يستويان مثالً الحمداهللا بل اكثرهم اليعلمون

نيز هنگامي ميسر است كه چنين وحدتي به » وحدت«درك و شهود مفهوم 
صورت فلسفي ادراك و يا با  هاي هستي به انسان، ميان كثيري از پديدهراستي از سوي 

سير و سلوك عرفاني مشاهده شده باشد و آدمي در پس اين كثرت، وحدت را درك و 
در آفرينش، به درستي از وحدت ذاتي ميان » عدل«همچنين مفهوم . شهود كرده باشد

                                                                                                                   
ي كه ارباباني گوناگون و ناسازگار با هم دارد با كسي كه فرمانبردار آيا كس: خداوند مثالي زده است  «:ترجمه .1

 ».يابند بيشتر مردم اين را در نميگرچه . يك تن است، با هم برابرند؟ خدا را سپاس
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 مفهومي است كه برخاسته از عدالت به معناي واقعي آن،. گيرد جهان كثير ريشه مي
باشد و اينكه هر چيزي جايگاهي سازوار و  هماهنگي و همنوايي ميان اجزاء عالم مي

ها نيز سازگاري داشته و نقش و جايگاه  ي خود دارد و با ديگر پديدهها ويژگيمناسب با 
   1.او به طور متناسب و بجا بدو تفويض شده است

ق بدان توجه دارد اين است كه خالقيت او نكتة بسيار مهمي كه هر مسلمان خال
با خالقيت خداوند يك تفاوت بنيادي دارد و آن اين است كه آدمي در باالترين حد 

ها را با يكديگر  ها را بشناسد و آن ي عرضي پديدهها ويژگيتواند  خالقيت تنها مي
امانه پديد اي را متجلي سازد و يك س ها يك وجه نمادين و آيه هماهنگ نموده و در آن

ها با هم  ي ذاتي پديدهها ويژگياما خالقيت خداوند به معناي هماهنگ كردن . آورد
  : توان دوگونه سامانه و نظم را از هم بازشناخت بندي تازه مي پس در يك دسته. است

  ها  ي ذاتي پديدهها ويژگي نظم در .1
  ها  ي عرضي پديدهها ويژگي نظم در .2

ي ذاتي يك پديده، خواصي هستند كه از ذات آن اه ويژگيدانيم كه  همه مي
 از پديده ناممكن است، مگر اينكه آن ها آنخيزند، و جوهر آن هستند و جدايي  برمي

  . پديده چيز ديگري شود، مانند شيريني قند و مانند آن
ي عرضي يا غير ذاتي، خواصي هستند كه جزء ذات پديده نيستند، و بر ها ويژگي

  . شناسيم ها مي مانند بيشتر صفات ظاهري و كالبدي كه ما از پديدهاند  آن عارض شده
 اسالمي بر اين باوريم كه خالقيت بيني جهانعنوان مسلمان و بر پاية  ما به

ها اين است  ويژگي مهم اين سامانه. ها است ي ذاتي پديدهها ويژگيخداوند، ساماندهي 
د در ذات آن مجموعه از ها نيست، نظم خو كه نظم، چيزي عارضي بر آن پديده

همه دستاوردهاي . تواند باشد اما خالقيت انسان چنين نيست و نمي.ستها ويژگي
ها و اجزاء با هم  خالقيت بشري، محصول نظم در خواص غير ذاتي و عرضي پديده

ها افزوده  است و پس از خلق از سوي انسان، خواصي تازه و باز هم عرضي به آن
دانيم كه  اي بيافزاييم و همه مي توانيم صفتي ذاتي را به پديده  نميما منطقاً هرگز. شود مي

به گفتة ديگر اگر نظمي از سوي خداوند . صفات غير ذاتي متكي به صفات ذاتي هستند
ها  توانستيم به خواص غير ذاتي آن ها داده نشده بود، ما هرگز نمي به خواص ذاتي پديده

                                                                                                                   
بر پا شده ) تناسب و شايستهبجا و م(= زمين و آسمان برمبناي عدالت  « .»بالعدل قامت السموات و االرض «.1

 هر چيز است در جاي شايسته عدالت، قرار گرفتن «. »العدل وضع كل شيء في موضعه«يا  )س(معصوم » .است
 ) ع(حضرت علي » .خودش
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 به خواص ذاتي تنها و تنها به يك حالت خاص نكته ديگر اينكه ساماندهي. نظم بدهيم
پس در ساماندهي در . ها داده است همان حالتي كه خداوند بدان. شود محدود مي

 با ها انساناما ما . ها منطقاً وجود ندارد خواص ذاتي، آزادي گزينش در انواع ساماندهي
ا بر پاية اهدافي كه بر ها ر توانيم انواع سامانه ها مي گيري از خواص غيرذاتي پديده بهره

  . مي گزينيم پديد آوريم
  
   تحليل سامانه اي از تعاريف معماري -5-2

اي از اهداف و  شود، طيف گسترده هايي كه از معماري شده و مي در بررسي تعريف
شوند و گاه  توان يافت كه گاه بسيار محدود و فروكاهنده ارائه مي ها مي غايات و انگيزه

تواند پديدار شود و تأثير گذار  اي كه معماري در آن مي سترده از حوزهبسيار فراگير و گ
ها اشاره دارند و برخي  ها مستقيماً به اهداف و غايات و انگيزه برخي تعريف. باشد

دهند از پاسخ به پرسش  كنند و بيشتر ترجيح مي تلويحاً و برخي درباره آن سكوت مي
  .  بگريزند»معماري براي چه؟ «
  
   ها بندي رويكرد دسته -5-2-1

  زوي) الف
او در . پردازد هايي كه درباره معماري مطرح شده مي بندي نگرش برونو زوي به دسته

هايي  ها با تأكيد برجنبه سازد كه آن نگرش ها در واقع اهدافي را آشكار مي هركدام از آن
او آشكارا بيان . كاهند ها فرومي كنند و طبعاً معماري را به آن جنبه از معماري دنبال مي

در هر كدام . تنها يكي از عوامل مؤثر بر آن خالصه كرددر دارد كه نبايد معماري را  مي
براي دستيابي به «ي متعدد همراه كرده است، معماري ها مثالهايي كه او با  از برداشت
او سپس . پديد آمده است...  اي سياسي، اجتماعي يا مذهبي با يك انگيزه» يك هدف

  : كند ها را به سه دسته كلي تقسيم مي ويكردهمه ر
  
    رويكرد محتواگرايانه.1
هاي سياسي توجيه  در اين برداشت، معماري بر پايه غايات و انگيزه:  اهداف سياسي-

 ها آنمثالً شكوفايي معماري يونان با انگيزه اقتدار يونانيان پس از پيروزي . شود مي
  . شود توجيه مي
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 -ها و غايات فلسفي در اين برداشت، معماري با انگيزه: بي مذه-فلسفي  اهداف-
  .آيد مذهبي پديد مي

هاي  ها، غايات و انگيزه در اين برداشت معماري با انگيزه: هاي علمي  اهداف و انگيزه-
  . شود علمي پديدار مي

در اين برداشت، معماري بر پايه غايات و :  اجتماعي-هاي اقتصادي  اهداف و انگيزه-
  . شود  اجتماعي تعبير مي-هاي اقتصادي  زهانگي

در اين برداشت، معماري با هدف پاسخ به شرايط اقليمي و :  اهداف محيطي و اقليمي-
  . آيد محيطي پديد مي

در اين برداشت، معماري با هدف نمايش دستاوردهاي فني : هاي فني  اهداف و انگيزه-
زوي، .(ه نوزدهم و بيستم فراوان استهاي آن در سد آيد كه نمونه و فناورانه پديد مي

1376 ،16 (  
  
   كالبدي - رويكرد رواني .2

وار پديد  هاي رواني يا كالبدي انسان در اين برداشت، معماري با هدف و انگيزه
گيري از عناصر هندسي خطوط و اشكال هندسي با هدف پديدارسازي  حتي بهره.آيد مي

  . پذيرد حاالت رواني خاصي انجام مي
  

 دار رويكردهاي فروكاهندة موجود در معماري از ديدگاه برونو زوينمو
  

هاي  برداشت
گرا  محتوا

Contentional 

 هاي سياست تطابق معماري با دوره:  تعبير سياسي- 1
  هاي فلسفي و مذهبي معماري بازتاب انديشه:  مذهبي- تعبير فلسفي- 2
  هاي علمي معماري بازتاب يافته:  تعبير علمي- 3
  وابستگي معماري به وضعيت اجتماعي و اقتصادي:  اجتماعي-  اقتصادي تعبير- 4
  معماري بازتاب هماهنگي انسان با محيط: گرايانه گرايانه و طبيعت  تعبير مادي- 5
 معماري مهارت انسان در ساخت سرپناه:  تعبير فني- 6

هاي  برداشت
 - گرايانه جسمي انسان

 رواني
Physically-Mentally 

Humanism 

كند و بازتاب  هاي ساختماني بازنگري مي ي شرايط روحي را در فرممعمار
 .ناخودآگاه انسان است

  شناسي معماري تناسب ها عامل زيبايي: ها  تعبير تناسب- 1
  مورد توجه قرار دادن مدوالسيون:  رياضي-  تعبير هندسي- 2
 تناسبات بناي معماري با توجه به تناسبات بدن انسان:  تعبير آنامورفيك- 3

هاي  برداشت
 گرايانه صورت

Formalism 
 ) ...وحدت، تعادل، تضاد و(شناسي  تحقق معماري وابسته به مفاهيم زيبايي
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   گرايانه  رويكرد صورت.3
آن » صورت«آيد كه از  در اين برداشت، معماري با هدف پديدار سازي مفاهيمي پديد مي

وانين، كيفيت، نظم و اصول خسته هاي سنتي يك سلسله ق شناسي زيبايي«. اند سرچشمه گرفته
وحدت، تضاد، : كنند اي را كه بايد به تركيب معماري جواب دهد به اين شرح فهرست مي كننده

  ) 154زوي، همان، ( ».سبك، حقيقت، نزاكت، تنوع، صداقتتقارن، تعادل، تناسب، مقياس، 
 بر هر كدام هاي نظري و كالبدي را از نظر اصول حاكم بايد توجه داشت كه زوي حوزه

گرچه مفاهيم نظري نخست با صفات خود و . كند تفكيك نكرده و استنتاج روشني ارائه نمي
ي مادي گوناگون ها صورتتوانند در شكل ها و  ، ولي ميشوند ميشناخته  بدون تعين كالبدي 

ها در  بنابراين رها كردن آن. اشكال جنبه اعتباري دارند بسيار بگونه نسبي متجلي شوند،چون اين
  ) 123نمودار شماره ( .شود  تعبير ميها آنابهام در واقع جهل نسبت به معنا و مفهوم 

 
  كاپون) ب

 در 2 او با رويكردي فرانگر1.هاي مفيد در اين زمينه كار كاپون است بندي يكي از دسته
با ياري  وي در اين راه. هاست  آنبندي دستهكار بررسي مقوالت بنيادي معماري و 

جوهر، نسبت، كم، «ها به شش مقولة  آن ز مقوالت دهگانه ارسطويي و كاستن ازگرفتن ا
» زمينه، شكل، معني، كاركرد و اراده ساخت،«ها را به ترتيب با  آن» كيف، فعل و انفعال

 ي معماري را بر پاية شكل،كاركرد،ها گرايش وها سبكآنگاه برخي . كند همتراز مي

  ) 124نمودار شماره .(كند ندي ميب معني، ساخت، زمينه، اراده دسته
  

 هاي معماري از ديدگاه كاپون نمودار رويكردهاي فروكاهنده در سبك
  

 اراده زمينه ) ساخت(جهت  معني عملكرد شكل

Formalism  
 گرايي شكل

Functionalism  
 گرايي كاركرد

Historicism  
 گرايي تاريخ

Constructivism  
 گرايي ساخت

Contextualism  
 يگراي زمينه

Modernism  
 نوگرايي

Minimalism  
 گرايي كمينه

Utilitarianism  
 گرايي سود

Academicism  
 ي آكادميكها گرايش

Arts and Crafts  
 جنبش صنايع دستي

Regionalism  
 گرايي منطقه

Futurism  
 گرايي آينده

Mannerism  
  گرايي  شيوه

Post Modernism  
 فرانوگرايي

Organic  
 انداموار

Neovernacularism  
 گرايي نوبومي

Utopianism  
 گرايي آرمانشهر

Structuralism  
 گرايي ساختار

Rationalism  
 گرايي عقل

Symbolism  
 گرايي نماد

Neo Gothic  
 گوتيك نو

Picturesque  
 گرا تصوير

Radicalism  
 راديكاليسم

 
System Theory  

 اي نظرية سامانه
Surrealism  
 سورئاليسم

Metabolism  
  متابوليسم

Avant- guard  
 پيشرو

  زبرگرايي
Brutalism   

HighTech  
   برتر فناوري

                                                                                                                   
 Architectural Theory, David Smith Capon, 2 V, John Wiley & Sons Ltd, 1999: نوان اصلي كتاب اين استع .1

2 Inclusive 
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  هاي فروكاهنده  تعريف-5-2-2
ي گوناگون به يكي از دو ها گرايشتوان  يي كه از معماري ميشود ميها تعريفدر ميان 

شود و  گاه معماري به مقوله فن و صنعت نزديك مي. مقوله فن و هنر را بازشناخت
شود؛ و  كند كه در علوم تجربي دنبال مي ت و انگيزه هايي را دنبال ميطبعاً اهداف وغايا

 و ها ديدگاهدرميان . تاباند ميباز و مؤلفه هاي هنر را ها ويژگيگاه به مقوله هنر، كه طبعاً 
هاي بسياري را يافت كه معماري را به  توان نمونه شود، مي تعاريفي كه از معماري مي

 از آن تحت تأثير رويكردهاي تر مهماند، و   فروكاستهيك يا چند بعد از ابعاد آن
گرايانه و پوچ انگاري معاصر، معماري را به نامعماري يا ضدمعماري تعريف  شك

  . اند نموده
  

  
   1 نامعماري با مدعاي اَبرمعماري-5-2-2-1

به عقيدة . اند ري كردهي مختلف سعي در گسترش حوزة معماها شكلامروزه گروهي به 
تري ارتقاء  آنان معماري هم همپاي ديگر اجزاي تمدن تحول يافته و به معناي متعالي

 است اي گونهها به  ديدگاه آن. برند نام مي» اَبر معماري «يافته است كه گاه از آن با تعبير 
هيچ . ندي متعاليي را در معماري احياء كنها ارزش تالش دارند رود ميكه گاه گمان 

هاي متعالي و فراتر از ماده وجود داشته و در ارتباطي عميق با  شكي نيست كه عرصه
گونه كه گنون به خوبي اين مسئله را نشان داده است،  اما همان. معماري قرار دارند

                                                                                                                   
1 Hyper Architecture 

  ري فرانك گه- بوستونMITساختمان
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اند و به جاي  مدعيان اين مسئله امروزه به شكلي وارونه و كاذب آن را طرح كرده
اي فروتر از حد خود  هاي فراتر، آن را به عرصه رصهگسترش معماري به سوي ع

  .اند فروكاسته
كنند،  ي مختلفي در اين حوزه وجود دارند كه اين موضوع را دنبال ميها گرايش

گيري فضاهاي ارتباطاتي و  برخي با طرح بحث ارتباطات و الكترونيك، شكل
اي،  مجازي و استعارهبه فضاي  دهند و گروهي ديگر با توجه  را نويد مي1سايبرنتيكي

  . آورند نوعي معماري مجازي و وهمي را فراهم مي
معماري  «: گويد مي» معماري متا«براي نمونه اللواني معمار آمريكايي زير عنوان 

متا براساس تحليل اطالعات سازمان يافته طبق اصول مورفولوژي، با استفاده از 
ي معماري وسعت ها فرم محدودة ها وكدهاي ژنتيك شكل گرفته است كه به الگوريتم

  .بخشد اي مي تازه
 در نوعي دنياي جديد شكل شناسي كنار هم قرار گرفته و فضاي متا ها فرماين . 

هاي گذشته، حال و آينده  فضايي كه بيش از سه بعد دارد و گونه. وجود مي آورند هرا ب
سازماندهي . دهد ن مي را نشاها آنو عالوه بر آن گذر از . دهد را در كنار هم قرار مي

اين كد . شود ها در اين دنياي جديد باعث پيدايش نوعي كد ژنتيك مصنوعي مي سازه
همان اصل مورفولوژي جهاني است كه به عنوان عامل پيدايش، تغيير، ساخت و انتقال 

همچنين اين كد . كند هاي زماني كوتاه مدت و بلند مدت عمل مي معماري در مقياس
كند و   را فراهم ميها ساختمانامكان رشد، سازگاري، تكامل و تكثير ژنتيكي مصنوعي 

رساند كه خود قادر به طراحي خودش باشد و از وابستگي  اي مي معماري را به مرحله
 عمر معماري امروز به پايان »خود معماري «به معمار رهايي يابد، در اين زمان با آغاز 

  ) 19، 1379اللواني،  (».خواهد رسيد
گرايانه و پوچ  توان گفت اين گونه رويكرد هاي شك يك تحليل اجمالي ميدر 

ي فني و هنري معماري است ها ارزشانگارانه، نه تنها فروكاهي حقيقت و واقعيت و 
 به گرداب پوچ ها انسانبلكه سامانه معماري را در نسبت با نيازهاي مادي و روحي 

  .انندتغل عماري فرو ميو ضد م) نيهيليسم و آنارشيسم(انگاري و آشوب 
  

                                                                                                                   
1 Cyber Space 
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   فروكاهي معماري به سامانة كالبدي -5-2-2-2
بندي شكلي و زيبايي  در اين رويكرد سامان

. شود ين عامل شمرده ميتر مهمظاهر و كالبد 
عنوان بعد  هاز اين رو جنبة صوري معماري ب

اين رويكرد . شود هنري آن بسيار برجسته مي
پيشينة از سويي در ميان كشورهاي داراي 

شايع است و از ) همچون ايتاليا(تاريخي 
گرا  سويي بسياري از تجددگرايان ليبرال و فرد

هاي برونو  در نوشته.كنند از آن حمايت مي
معماري، هنر  «  كهشود ميزوي اين شعار ديده 

ي از هنر، گاه جايگاه ندر چنين تلقي. « فضا است
   .آيد گري فضا پايين مي ماري به سطح آرايهمع  و گاهشود ميكارهاي تزييني بسيار برجسته 

هاي گوناگون هنري تعاريف گوناگوني يافته  امروزه معماري تحت تأثير قالب
كنند با استفاده از الگوهاي سينمايي، معماري  برخي از معماران جديد تالش مي. است

براي نمونه فرانك گهري از . هاي يك داستان ببينند)سكانس(را همچون پرده 
او كتابي نيز . ثيرپذيري خود از سينماي سور رآليستي در كارهايش سخن رانده استتأ

. دهد دارد كه رويكرد كالبدگرايانة او را نشان مي» سازي معماري و مجسمه « با عنوان
اي دارد كه پيشينه آن به معماري  ي فروكاهندهها جريانچنين رويكردهايي ريشه در 

د اساسي در اين فروكاهي در سه قالب هنري نقاشي و سه رويكر. رسد پيش از مدرن مي
  : تراشي، موسيقي و شعر نمودار شده است پيكر

  
  رويكرد پيكرگرا به سامانة كالبدي ) الف

عنوان هنر فضا مطرح شده است، اما آنچه جزء  هاي باال معماري به اگر چه در برخي ديدگاه
ه، ارتباط عميق بين معماري، نقاشي و اصول اوليه فرهنگ ايتاليايي در طول تاريخ آن بود

پردازان آنان اين موضوعات را سه خواهر در  اي كه بيشتر نظريه گونه به. سازي است مجسمه
نوزايي  بيشتر معماران معروف دوران) 214، 1375كالينز، . (اند هنرهاي طراحي لقب داده

شكل نوگرايانه و . اند ودهبساز يا نقاش  هاي ميانه در ايتاليا خود مجسمه و سده) رنسانس(
  . در معماري قابل دستيابي است) فرماليسم(گرايي  شكل يها گرايشليبرال اين نظريه در 

  دانيل ليبسكيند- برلين-فضاي داخلي موزه يهود 

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


  ريمباني نظري معما

 

268

گيرد كه از برخي معماران  فرماليسم در معماري طيف بسيار وسيعي را در برمي
مدرن همچون لوكوربوزيه تا بيشتر معماران پست مدرن و سامان شكن را شامل 

هيچ ترديد بايد عالوه بر سامان شكني پيرو فرماليسم دانست و  ن را بيآيزنم. شود مي
. ناميده است» معماري براي معمار«فرماليسم او تا حدي است كه جنكز معماري او را 

  . هاي هنري است و متفاوت با ديگر رشته» احساسي و انتقادي«اما فرماليسم او به شكلي 
 در سامانه معماري وسيله را به ها فرم و ها صورتروشن است كه خودبنيادي 

جاي هدف قراردادن و مطلق نمودن يكي از اجزاء سامانه است كه نه تنها با ساير 
كند و   بلكه اساساً در جهت هدف سامانه حركت نمي، هماهنگي و وحدت ندارد،اجزاء

 چنين رويكردي قادر نيست رابطه تجلي را. شود گرا و سرگردان تبديل مي به امري پوچ
بنابراين صورت را از . بين صورت و معنا و عالم ظاهر و باطن بازيابي و بازآفريني نمايد

  . دهد نمايد و امري اعتباري را حقيقي جلوه مي معناي حقيقي خود خالي مي
  

  ) شعر گونگي در معماري(رويكرد شاعرانه به سامانة كالبدي ) ب
. ولة فراگير زبان تعريف شده استامروزه در بسياري از مكاتب معاصر، معماري جزء مق      

در آنجـا شـخص معمـار       . اين جريان عمدتاً در فرانسه شكل گرفت       «: به گفته پيتر كالينز   
هاي نقاشان و مجسمه سازان نبـود، بلكـه فـردي آگـاه و               هرگز داراي منافع و مسئوليت    

ازي، ســ مطلــع بــود كــه در پيــشة ســاختمان
  ) 215، 1375كالينز، (» .اشتغال داشت

 اين نگرش بيشتر معماري به سمت در
اشعار ادبي سوق پيدا كرده است و با توجه 
به محيط ادبي فرانسه چنين گرايشي در آنجا 

در چنين ديدگاهي اصطالحاتي . طبيعي است
همچون الفباي معماري و يا زبان جديد 

بسيار شايع » گرامر طراحي«معمارانه يا 
زبان مادري يك » ساختن«: اگوست پره.است

عمار است، معمار شاعري است كه به زبان م
» .انديشد گويد و مي  سخن مي]معماري[
  ) آبشار( خانه كافمن   ) همان(

  ك لويدرايت فران- 
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  سامانة كالبدي  رويكرد موسيقايي به) پ
ترين رويكردها در اين زمينه جملة شلينگ فيلسوف آلماني است كه معماري  از معروف

مالً هماهنگ با به زعم او زيربناي هنري معماري كا. كند معرفي مي» موسيقي منجمد« را
  ) 127نمودار شماره . (موسيقي است و تنها تفاوت اين دو هنر قالب مادي معماري است

ين هنر قابل مطالعه در معماري، موسيقي است و دورترين تر نزديكاز ديد رايت 
موسيقي شايد هميشه و  «: به گفتة او. است) خصوصاً به شكل امروز آن(ها ادبيات  آن

هايش در  وز براي معمار باشد كه حتي اندرزها و احكام و طرحهمه جا دوستي دلس
  ) 26، 1371رايت، ( ».ها بيمي به دل راه داد اختيار او قرار دارند و نبايد از استفاده از آن

  

  نمودار رويكردهاي فروكاهنده كالبدي به معماري
  

 پردازان نظريه ها كليد واژه تبيين رويكرد

 تراشي  پيكر-1

ثابه فرمي بديع، جالب و جذاب معماري به م
معماري . كشاند مخاطب را به سمت خود مي

سازي  در ارتباط مستقيم با نقاشي و مجسمه
 .است

سازي معماري براي  مدل
از بيرون به نگاه (معمار 
 ) معماري

   -  آيزنمن-برونكوزي
  گهري-لوكور بوزيه

  شعر- 2
هايش را به  معماري هنري بياني است و ايده

 .كند سري عاليم بصري القاء ميواسطه يك
  لدو- بلوندل- كروچه  گرامر طراحي زبان معماري

  موسيقي- 3
معماري همچون موسيقي به شكل تجريدي و 

 .كند غير مستقيم مفاهيم معنوي را منتقل مي
  شلينگ- رايت  ملودي فضا-آهنگ فضا

  
   فروكاهي معماري به سامانة كاركردي-5-2-2-3

ن مكتب در ترين شكل اي افراطي
خصوصاً . مدرسة باهاوس پديد آمد

اي كه هانس مــه ير سعي  در دوره
در پياده كردن اصول ماركسيسم در 

چكيدة اين .آن مدرسه را داشت
مكتب را بايد در شعار معروف 

فرم از عملكرد  «: سوليوان يافت
 از ديد افراط گرايان »كند پيروي مي

  ميس واندرروهه- پالن - خانه فارنزورث -74شمارهتصوير
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  . دي آن فروكاسته شداين گروه همه چيز معماري به عملكرد ما
  
   1 فروكاهي معماري به سامانة ساختاري-5-2-2-4

وندر روهه معمار سده بيستم  اين گرايش با حالت افراطي و ضد هنري از سوي ميس
عالقة او به تقليل و فروكاهش و » كمتر بيشتر است«شعار معروف او. پي گرفته شد

حداكثر نتايج «در شعار ديگر او يعنيهمين معنا را . دهد سازي معماري را نشان مي ساده
تنها اصل، سادگي است كه در مسئله طراحي فرم از . توان ديد  هم مي»با حداقل وسايل

او در پرتو اصل سادگي براي تقارن و تناسبات هم ارزش قائل . ديد او قابل توجه است
. شد ترين توجه ميس در معماري به مسئله فناوري ساخت خالصه مي اصلي. است

شود كه برخي روش او را يك روش غيرانساني  چنين ديدگاهي از سوي او سبب مي
  . بدانند

  
   اي  فروكاهي معماري به تعاريف دو سامانه-5-2-2-5

 از اين رو بسياري.اين گرايش جامعيت بيشتري نسبت به مكاتب فروكاهندة پيشين دارد
شود فضا  كه سبب ميرا هر چيزي نيكالس پوزنر . اند ان ادعاي آنرا داشتهپرداز نظريهاز 

تنها بر پاية ابعاد ضروري براي سكونت انسان شكل بگيرد از مقولة ساختمان سازي 
گيرد كه طلب  ليكن به باور او مقولة معماري تنها آن زمان به ساختمان تعلق مي. داند مي

رانه آلبرتو پرزگومز معماري را كاري شاع) 3خويي،. ( اساس كار طراحي باشد،زيبايي
اي  ؛ چيزي كه اگر چه در ظاهر انتظامي تجريدي دارد، اما در باطن امر استعارهداند مي

جان راسكين ) همان.(كند است كه از نگرشي مشخص نسبت به عالم وجود حكايت مي
تواند به  و ويليام موريس نيز براين باور بودند كه فاصلة بين معماري و ساختمان مي

  ) همان(ساختمان + هنر = معماري : صورت زير جمع بسته شود
اما اين مسئله در ميان كارهاي معماري هيچ كس به اندازة لوكوربوزيه نمود 

يكي : دانست لوكوربوزيه به صراحت دو هدف را در ساخت خانه الزم مي. نداشت
دوم . اينكه خانه همچون ماشيني براي زندگي باشد و انجام زندگي را تسهيل نمايد

) 3خويي،. ( احساس زيبايي شناختي هماهنگ با عواطف انساني باشداينكه از لحاظ
  ) 126نمودار شماره (

                                                                                                                   
1 Structuralism 
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  بندي تعاريف حصري از معماري و تعريف جامع و مانع نمودار دسته
  

 پردازان نظريه ها كليد واژه تبيين معماري رويكرد

  شكني سامان
  ) دهنده تأكيد برسامان(

  ظهور معني جديدي از معماري
 د محور پيشرومعماري خو

Hyper Architecture 

شكل گيري فضايي جديد بر 
اساس تعريف اطالعاتي از 
انسان و ادعاي پيشروي 
معماري همسو با عصر 

 الكترونيك

فضاي  - فرافضا
 -اطالعاتي سايبرنتيكي

 معماري متا

  ساجيو- پوگليسي-واينر

  دريدا- آيزنمن- اللواني-

  سامانه كالبدي
 عماريتأكيد بر جنبه هنري م
Artistic Architecture 

معماري به استناد به يكي از 
تعاريف هنر عاملي براي 
تلطيف احساسات است و 
ظرفي است براي هنرهاي 

 تصوري و تجسمي

  لوكوربوزيه-ونتوري   زيبايي- تزئين

  گرايي ساختار اي سامانه سازه
Structural Architecture 

معماري در اصل مهارت ايجاد 
ا حداكثر تداوم و يك سرپناه ب

 .آسايش و حداقل هزينه است

سازي در معماري  تقليل و ساده
 سازي سازي و انبوه سريع

  سازه- تكنولوژي 

 توليد انبوه –حداقل 
 سازي سريع

 ميس وندر روهه

  گرايي سامانه كاركردي كاركرد
Functional Architecture 

كاركرد يك محيط مصنوع به 
 آوري معني روابط دروني و فن

اصول ماركسيستي . صرف است
 .بايد در معماري حضور يابند

  كاركرد- برنامه

  گروپيوس-هانس مه ير 

 -  لويي ساليوان - 
 آدولف لوس

 اي معماري دو سامانه
Eclectic Architecture 

معماري حاصل توجه توأمان 
 احساسي و - به جنبه هنري

بايد هر دو . منطقي انسان است
ار حوزه زندگي را مد نظر قر

 .داد

  فضا- هنر علم
  ويليام- جان راسكين

  لوكور بوزيه- موريس

 ) جامع و مانع( جانبه معماري همه
Conclusive Architecture 

معماري به تحقق و ظهور 
يافتن استعدادهاي انسان و 

كند و از دل  طبيعت كمك مي
ها زاييده  هاي ذاتي آن عرصه

توجه توامان به همه . شود مي
 نيازهاي انسان

تأمين نيازهاي مادي 
ها، بستر سازي  انسان

  ها نيازهاي روحي انسان
  اهميت فضاي دروني

 برون تجلي درون

ديدگاه اسالمي و برخي 
  از نظريات

 - آندو - كان-رايت
 زوي و معماران مسلمان
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  هاي فراگير از معماري   تعريف-5-2-3

   فرانك لويدرايت) الف
ر مكتب معماري به خاطر معماري را تشريح ظهو» معماري و ماشين« رايت در مقالة

 .كند ها را مبني بر وجود اين ويژگي در معماري سنتي نقد مي كرده و ادعاي آن
: گويد او نقدي بر ديدگاه ماشيني لوكوربوزيه و گروپيوس دارد و مي) 27، 1370رايت،(
واقع معماري اما به . شود اند كه خانه ماشيني است كه زندگي در آن انجام مي پنداشته«

معماري «: او تأكيد دارد كه ».يابد  كه چنان پنداري خاتمه ميشود آن زماني آغاز مي
ك نقشة زميني از پيش تمرين هنرمندانة سرهم بندي كردن و باال بردن بنابر اساس ي

  ) 24، 1371رايت، (» .معلوم نيست
ترين  عالي«: دهد او دو وظيفة دروني و بيروني معماري را به اين شكل توضيح مي

وظيفة يك ساختمان بايد ارتباط با زندگي انسان در درون و شكوفايي طبيعت در بيرون 
شود  ، كه باعث ميها آنباشد و ايجاد و حفظ هماهنگي و همنوايي راستين ميان 

همة «) 28همان، (» .ساختمان به اين ترتيب به مأمني مطمئن براي زندگي بدل شود
ري براساس مباني فكري است كه به عنوان پشتوانة آن عمل ي نهفته در معماها ارزش

معماري هنري است علمي و داشتن مبنايي انديشمندانه هميشه ضامن كار » «.كنند مي
  )  127نمودار شماره () همان( ».معمار خواهد بود

  
  برونو زوي ) ب

داراي كند و  زوي براين باور است كه در معماري آن شناختي كه انسان را هدايت مي
. گيري كه در آغاز اين بخش جستجو كرديم اين است آن نتيجه. ارزش است، فضا است

 .هيچ جريان معماري وجود ندارد، مگر اينكه در چارچوبي حضور فضايي پيدا كند
معماري خوب، معماريي است كه داراي فضاي داخلي باشد و انسان را «) 18همان، (

معماري بد، معماريي . ه لحاظ معنوي رام كندجذب كند، او را تربيت كند و او را ب
اش انسان را ناراحت كند و او را گريزان سازد، اما مسئله  است كه فضاي داخلي

» .كه آنچه فضا ندارد، معماري نيستي كه الزم است روشن شود، اين است تر مهم
  ) 22، 1376زوي، (
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به باور او با دادن فرم به ماده، 
. آيد د ميفضا به خودي خود به وجو

يك نفي (. است» هيچ«فضا نوعي 
به خاطر همين است ) خالص از جامد

با وجود . كنيم نمي كه ما به آن توجه
اين هر قدر كه ما به آن توجه نكنيم 

گذارد و روحمان  فضا روي ما اثر مي
زوي ) 173همان، . (كند را تسخير مي

معماري را بدون حضور انسان رد 
محتوا   را بياو چنين معماريي. كند مي
پردازد  گرچه او به اين نمي. شمرد مي

كدام تعريف از  كه منظور او از انسان
انسان است؟ تعريف انسان به عنوان 
يك نوع، يا انواع، انسان بالقوه يا 
انسان بالفعل، و يا انسان كامل با همه 

  ابعادش؟ 
  

  لويي كان ) پ
از ديد كان، نظم . داند  نظم مي لويي كان را در مفهومبيني جهانجوزف بورتون اساس 

نظم مفهومي فراگير است كه در . دهد مفهومي است كه به وجود، اهميت و معنا مي
كان نظم را از خواست جاودانة وجود استخراج . طبيعت ذاتي اشياء بايد آن را يافت

  .كند مي
ي ها ويژگييا تجسم ) ساختارگرايي(از نظر كان، ساختمان به معناي بيان نيروها 

: گويد كان مي. نيست، بلكه كشف نظم ذاتي جهان نيز هست) نگرش ارگانيك(محيطي 
خواهيد، بلكه آن چيزي است كه در نظم اشياء  ساختمان آن چيزي نيست كه شما مي«

اين نظم خود . توان احساس كرد مي. گويند چه چيزي را طراحي كنيد كه به شما مي

فضا در اصل آن چيزي است كه مكان براي 

  او ساخته شده است

  و به محدوده خود راه يافته است

فضاها بودن خود را از مكان مي گيرند و نه 

  .از خود

  هنگامي كه از انسان سخن مي گوييم

يي انسان در يك سو قرار دارد و فضادر گو

  سوي ديگر

ولي فضا چيزي نيست كه در مقابل انسان قرار 

  بگيرد

  .نه متعين بيروني است و نه تجربه دروني

  رابطه انسان با مكان و به تبع آن با فضا

  ويژگي ذاتي سكني گزيدن اوست

ارتباط ميان انسان و فضاچيزي جز سكني 

  گزيدن

  .ر گفتار و انديشه نيستبه معناي دقيق آن د

  رابطه فضا و مكان

  رابطه فضا و انسان

نمودار تعريف فضاي معماري از 

 ديدگاه رايت
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يا » نهادها«گيرد و بنابراين با  انسان را در برمي
 ».شود ي پاية موجود در جهان درك ميها فرم

  ) 168، الف، 1380شولتز، (
تواند  اين جمالت كان به بهترين وجهي مي

گرايي نظري كان را نشان  ذات باوري و ماهيت
. جويم را مي» ماهيت چيز«در واقع من«: دهد

كوشم  ام مي پرداخته» اي معين مدرسه«زماني كه به 
 را حل كنم، نه اينكه مسئله »درسهم «كه مسئله 

  . »را حل كنم» يك مدرسه«
  

  

  آندو ) ت
هاي شهودي و پديدار  از ديگر معماران معاصر كه برخي او را بهترين تجلي انديشه

توان نمونة خوبي از  انديشة او را مي. دانند تادائو آندو است شناسي هايدگري مي
اي فرهنگ مدرن را با نظام عرفان شرقي  نهنظريات تركيبي دانست كه تالش دارند به گو

و يا مباحث ) پست مدرنيسم( او از مخالفين بسيار جدي فرانوگرايي. تفسير كنند
از ديد او در شرايط فعلي معماري از مفهوم اصيل خود خارج . است...  سازي و جهاني

 بيش از اي اگر تمدن رايانه. شده و به چيزي همچون كاال يا فرآورده تبديل شده است
اين گسترش يابد، و جهاني سازي تا آخرين حد خود رشد كند ديگر چيزي از معماري 

چرا كه معماري مفهومي وابسته به فرهنگ است . ماند اصيل به معناي قديم آن باقي نمي
  .بيند و در چنين شرايطي مفهوم فرهنگ به شدت آسيب مي

عالوه بر اين معماري ساختن  نيست؛ها فرمبه گفته او معماري تنها به كار بردن 
آندو، .(كند  است كه چونان شالودة فضا عمل مي1فضا؛ و باالتر از همه ساختن يك مكان

بايد در ابتدا  معماري بايد يك معناي دوگانة را در برداشته باشد؛ يعني مي«) 85، 1381
فضاي زندگي روزانه باشد و عملكردهايي را كه الزم است در خود جاي دهد و در 

  ) 52همان، (» .همان حال فضايي نمادين باشد

                                                                                                                   
1 Place 

  تادائو آندو- جزيره آواجيشيماتصوير
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 .رويكرد اصلي او در تعريف معماري، رويكردي شهودي و پديدار شناسانه است
گويد درست باشد كه معماري داراي   مي1گونه كه گاستون باشالر شايد اين نكته همان «

دي فيزيكي توان نمو نوعي ساختار شاعرانة بنيادي است و به ساختار بنيادين فضاها نمي
معناست و  كنيم كم مايه و بي اما از آنجا كه مشخصات محيطي كه در آن كار مي. داد

چون درك ما از هستي خود چندان روشن نيست، اميدوارم كه معماري را با حسي 
» .شود، درآميزيم ت انساني حاصل ميترين وجوه طبيع واقعي كه از طريق تماس با ژرف

  ) 46همان، (
انسجام جهان از «: گويد گيري معماري مي نقش شينتاي در شكلآندو در باره 

طريق معماري در واقع انسجام جهان به واسطة اعمالي است كه انسان نوعي انجام 
سازد و در همان حال خود نيز از طريق جهان  كالبد، جهان را منسجم مي. دهد مي

كالبدم را چيزي گرم » من«يابم،   بتن را سرد يا سخت مي»من «وقتي كه . يابد انسجام مي
بدين طريق كالبد در نسبت پوياي خود با جهان تبديل به شينتاي . ام يا نرم دريافته

. كند سازد يا آن را درك مي در اين معنا، تنها شينتاي است كه معماري را مي. گردد مي
نسبت به جهان واكنش نشان شينتاي موجودي داراي ادراك و احساس است، كه 

 ) 78همان، (» .دهد مي

 
   از معماري) جامع و مانع( تعريف سامانمند -5-2-4

ي بحران زده هنر و معماري در قرون گذشته، ناشي از نگاه حصري ها گرايش و ها سبك
و جزء نگر فيلسوفان و هنرمندان به حقيقت شامل و چندبعدي انسان و ساحتهاي 

وكاهي و گرداب جزء نگري و اگر بخواهيم در دام فر. فراگير و جاوداني او بوده است
گونه كه هست  يم، بايد با امداد از كالم الهي ابرسامانه هستي را آنتبيني فرونغل سطحي

ترين وجه آن بنگريم و جايگاه انسان را بيابيم و نسبت هر امري  در كلي ترين و شامل
  .از جمله معماري را با انسان آنگونه كه شايسته است دريابيم

منطبق بر  بازآفريني عادالنه فضا با عوامل مادي و صوري،« ريبه باور ما معما
. است» ها ، در جهت كمال آنها انسانقوانين علمي و متناسب با نيازهاي مادي و روحي 

  : ها هستند نكات قابل توجه در اين تعريف اين

                                                                                                                   
1 Gaston Bachelard 
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 معماري نه تقليد است و نه خالقيت در فضايي تهي و توهمي، بلكه خالقيت .1
 .شود يابد و بازآفريني مي ر فضاي هستي سامان ميمعماران د

، بنابراين سامانه اي است متكثر و متنوع و بايد شود مي اثر معماري در عالم ماده خلق .2
) عادالنه(اجزاء و عناصر آن برحسب مجموع شرايط زماني و مكاني، بجا و متناسب 

 .انتخاب و ايجاد شوند

ا است براي حضور انسان و با حضور انسان ترين عنصر معماري طراحي فض  اصلي.3
يابد و ساير عناصر و اجزاء عناصري اعتباري هستند و در  فضاي معماري معنا مي

 .شوند نمايند توجيه و ارزيابي مي نسبتي كه با فضاي معماري برقرار مي

يابد و هويت  پذيرد و تعيين مي ها، صورت مي  فضا از طريق مواد و مصالح و هندسه.4
 .يابد كند و ظهور مي  را افشاء ميخود

 از آنجا كه عوامل مادي و صوري در عالم ماده و كميت حضور دارند، براي سامانمند .5
شدن تابع تمام قوانيني هستند كه در اين عالم وجود دارد و مجموع دستاوردهاي 

  .نمايند علوم تجربي و رياضي و هندسي آنرا تبين مي
ايجاد » خودبنياد« فضاي كهكشاني است و نه فضايي كه  فضا در طراحي معماري نه.6

ور و مخاطب است و بايد  ي بهرهها انسانفضاي معماري، فضاي ادراكي . شده باشد
 . سامان يابدها آنمتناسب با نيازهاي 

بيني  ها آنچه بسيار مهم و تعيين كننده است پيش ها و تعيين كاربري ريزي  در برنامه.7
اين مهم تنها در صورتي سامان .  استها انسان و روحي مجموع نيازهاي مادي

خواهد يافت كه هنرمند معمار معرفتي جامع و شامل از مجموع نيازهاي مادي و 
اً انسان، اين موجود مركب و توران و مخاطبين خود داشته باشد و حقيق روحي بهره

شد، نه جاهل و با »حقيقت مدار«معمار در اين وجه بايد . چند بعدي را شناخته باشد
 .نه متعصب

ين صفت تر مهم لذا .شود، هم اعتباري است و هم نسبي  آنچه در عالم ماده حاضر مي.8
عدالت به مفهوم قرار دادن هر چيز . عدالت است هنرمند معمار در اين وجه، صفت

معمار بايد بتواند بصورت نسبي از طريق .  استدر جايگاه متناسب و شايسته خود
مجموع نيازهاي مادي و روحي مخاطبين را بطور شايسته و  و صوري، عوامل مادي 

 .متناسب ساماندهي كند
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 و انسان بودن بالقوه به اعتبار ؛ همه هستي و آفرينش به اعتبار انسان سامان يافته است.9
 بنابراين اعتبار . است بالفعل و صيرورت وجودي و ارتقاء به كمال مقدرنانسان شد

 سامانه هستي است العللاست و اعتبار انسان به كمال و اين علت معماري به انسان 
  . و معماري بايد در نهايت با آن هماهنگ باشد

  
  پردازي   نماد-5-3

 و ها فرهنگهاي بسيار دور و در  ي آن از گذشتهها پديده نگرش نمادين به هستي و 
ديني كه اساساً  هاي شناسي به ويژه در هستي. هاي كهن مطرح بوده است شناسي هستي

دانستند و سرچشمة هستي را در  تر از جهان ماده و محسوس مي هستي را بسيار گسترده
هاي ابراهيمي و به ويژه در اسالم  در دين. جستند  ماوراي ماده و در پس اين طبيعت مي

به معني نشانه تبيين شده و » آيه«و در قرآن مجيد نيز، هم كالم الهي يعني وحي با كلمة 
. در زمين و آسمان تعبير شده است» آيات الهي«عالم شهادت و آفرينش با كلمة هم 

بنابر اين نگاه نمادين به هستي، . شود همچنين عالم ظاهر، تجلي عالم باطن تلقي مي
شناسي است و از بعد  هاي عرفاني در هستي ترين رويكرد دين هاي الهي و مشرب اصلي

  .گيرد ه ميها سرچشم  معبود شناسي آنازتنزيهي 
نگاه نمادين به عالم و به عبارت ديگر هستي شناسي نمادين و رمزي به اندازة 

شايد بتوان گفت نمادين ديدن يا ظاهري ديدن هستي از . تفكر انسان قدمت دارد
ماية اصلي پيام پيامبران و سخن . نخستين افتراقات در عرصة انديشه انسان است

.  به ديدن باطن نهفته در پس ظواهر عالم استها نانسامشترك آنان، به تعبيري دعوت 
  ) 43، 1382اعواني، (
  
   تعريف و هدف نمادپردازي-5-3-1

  . كرد  بررسي توان مينمادپردازي را در سه ديدگاه علمي، فلسفي و ديدگاهي فراگير و جامع 
  
  نماد همچون زباني ويژه :  نگرش علمي-5-3-1-1

چون زباني ويژه براي انتقال مفاهيم نگريسته  به نماد هممعموالًدر نگرش علمي 
 .يكي از مشهورترين نمايندگان اين نگرش، روانشناس معاصر، يونگ است. شود مي

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


  ريمباني نظري معما

 

278

شود و ناخودآگاه ما  پردازد كه در رؤياهاي ما نمودار مي كارل گوستاو يونگ به زباني مي
كه وقتي شود  يونگ در جايي يادآور مي) 23، 1359يونگ، . (كند را آشكار مي

ترين و سهل  خواهيم دربارة استعداد سمبول سازي تحقيق كنيم، رؤياها اساسي مي
او جهان رؤياها را سرچشمة ) 41همان، . (ترين مواد براي اين منظور هستند الوصول

چرا كه صوري كه در رؤياها نمودار ) 54همان، . (داند هاي انسان مي نماد سازي
هاي آن صور  تر از مفاهيم و تجربياتي هستند كه قرينه بتر و جال شوند، بسيار ديدني مي

يكي از داليل اين امر آن است كه در عالم رؤيا چنين . باشند در عالم بيداري مي
ما در افكار خودآگاهانة . مفاهيمي ممكن است معني ناخودآگاهانه خود را نمايان سازند

 را از ها آنياناتي كه چون ب. سازيم خويش، خود را به حدود بيانات منطقي محدود مي
  ) 58همان، . (ايم، آنقدرها جالب نيستند هاي رواني شان عاري كرده بيشتر تداعي

تواند مايه دستيابي ما به حقايقي غير  كند كه نماد پردازي مي يونگ اعتراف مي
اما افسوس . تجربي باشد كه تا اين حد قوي و نيرومند در زندگي ما مؤثر و مفيد هستند

سرانجام يونگ اذعان . هاي علمي اثبات كرد  را به روشها آنتوان  ورد كه نميخ مي
دارد كه ما بيش از نظريات علمي به حقايق قائم به ذات و جاوداني نياز داريم و  مي

اين حقايق توسط رؤياها با .  معنايي براي زندگي و غايت آن وجود نداردها آنبدون 
ها داشته  شوند و ما بايد كمال توجه را بدان دار ميزبان سمبليك و نمادين براي ما نمو

  . باشيم
اريك فروم روانكاو معاصر، نيز زبان رؤياها و احساسات بشر را سمبوليك 

 كه زبان سمبوليك زباني است كه تجربيات كند ميشمرد و آن را چنين تعريف  مي
ياي خارج بيان هاي حسي و وقايعي در دن دروني و احساسات و افكار را به شكل پديده

كند كه اگر سمبول را  فروم پرسشي اساسي را مطرح مي) 7، 1366فروم، . (كند مي
 تلقي كنيم، اين سئوال مهم مطرح خواهد شد كه رابطة »نماينده و مظهر چيز ديگر «

رود، چيست؟ او سه نوع  اختصاصي بين سمبول و چيزي كه مظهر آن به شمار مي
  : شناسد  ميسمبول اصلي را از يكديگر باز

  . هاي قراردادي هستند، زبان، عالئم كه بيشتر همان سمبول: هاي متعارف  سمبول.1
كه يك چيز به طور تصادفي در زندگي شخصي ما، معرف يك : هاي تصادفي  سمبول.2

   .شود پديده يا احساس مي
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  . رد ذاتي با مدلول خود دااي رابطهكه در آن سمبول ) : جهاني(هاي همگاني   سمبول.3
هاي جهاني رابطه سمبول با مدلول خود،  شود كه با آنكه در سمبول او يادآور مي

چون بنياد آن بر ادراكات حسي و .  نسبي است، با اين همه اين رابطه،ذاتي است
 يكسان است، ولي در مواردي ها فرهنگتجربيات عاطفي انسان است كه گرچه در همه 

ها در برابر زبان يكسان  فروم به تفاوت) 23مان، ه. (ممكن است تفاوتي هم داشته باشد
او بطور كلي دربارة ضمير ) 24همان، . (سمبوليك نام داده است» هاي لهجه « سمبوليك

  . ناخودآگاه، نه پيرو فرويد است و نه پيرو يونگ
توان از نگرش علمي دربارة نمادپردازي بدست داد اين  گيري اي كه مي نتيجه

نماد، هم باز نمود . ر دو وجه نماد را در نظر گرفته استاست كه نگرش علمي ه
ولي با اين همه حوزه . حقيقي در روان ماست و هم بايد آنرا همچون يك زبان آموخت

نماد پردازي در نگرش علمي كامالً محدود به حوزة نمادهايي است كه علوم تجربي 
پس اين نگرش در برابر . ند داوري كنها آنها را شناسايي كنند و دربارة  توانند آن مي

نگاه نمادين به هستي كه مبنايي كامالً فلسفي و عقالني دارد، ناچار است كه سكوت 
هايي كه اين   بيشتر تحليلداشتهوانگهي همان گونه كه استاد مطهري بيان . كند

دهند، اساساً مبناي تجربي و علمي ندارد، بلكه  روانشناسان از روان ناخودآگاه بدست مي
بر پاية گفتار استاد مطهري، ) 140، 1360مطهري،. (اي است الني و استنباطي و آيهعق

بايد گفت اين روانشناسان چه بپذيرند و چه نپذيرند پا را از حوزه روش علمي و 
 . روند اند و با روش عقالني پيش مي تجربي در بررسي روان ناخودآگاه فراتر گذارده

  
   بازتاب حقيقت نماد،: هاي فلسفي  نگرش-5-3-1-2

تر از نماد پردازي  اي بسيار كهن نگرش فلسفي به نماد و نمادپردازي فلسفي، پيشينه
هاي  توان نگرش هاي كهن و به ويژه اساطيري مي شناسي در بسياري از هستي. دارد ميعل

ها،  شناسي شويم كه تنها برخي از اين هستي البته ياد آور مي. نمادپردازانه را يافت
ي كهن و ها فرهنگبرخي ديگر كه در .  مباني و اصول فلسفي ويژه دارندپشتوانه

شناسان قرار  شوند، مورد توجه انديشمندان و روانشناسان و مردم باستاني يافت مي
  . اند گرفته
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.. . ها در اين راستا، ديدگاه فيثاغورس است شناسي ترين هستي يكي از كهن
هاي كرات از يكديگر به نسبت  صلهكردند كه فا چنين فرض مي] فيثاغورسيان[

اي ساز   نيز نغمهها آنسازد و گردش  هاي اعدادي است كه نغمات آوازها را مي فاصله
كند كه روح عالم است و آنرا گوش مردم به واسطة عادت يا عدم استعداد درك  مي

ي از ئ همچنان كه اجسام، هر يك عددي هستند، ارواح نيز اعدادند و جز.نمايد نمي
. باشند و جاويد و نمردني هستند ان و اخگري از آتش علوي و برقي از فكر الهي ميجه

تر يا باالتر  جز اينكه در سير خود برحسب چگونگي زندگاني تن از درجة خويش پست
  ) 24، 1340فروغي، ( .مانند روند، يا به جاي خود مي مي

همي و گذرا و نامعتبر دانيم افالتون عالم مشهود را يك دنبالة و گونه كه مي همان
شمرد كه همانا  دانست و آن عالم را بخش واقعي و ثابت و پايدار مي عالمي ديگر مي

عنوان  افالتون هندسه و عدد را به«: نويسد لولر در اين باره مي. عالم مثال يا صور است
 لكن هندسه و. ترين زبان فلسفي به شمار آورد ترين و لذا مطلوب ترين و اصيل اساسي

توانند به  كنند مي عنوان سطح معيني از واقعيت عمل مي عدد تنها از آن روي كه به
فالسفة يوناني مفهوم اين سطوح را كه . صورت محملي براي تعمق فلسفي در آيند

» مثال اعلي«و » مثال«تا به اين حد مفيد است، همانا فرق نهادن بين  براي انديشمندان ما
  ) 8 ،1368 لولر،(» .اند دانسته

 سنتي بيني جهاننماد پردازي و به گفتة نويسنده هنر تمثيلي، اساساً تنها مربوط به 
و دنياي پر از رمز و راز نيست، و در دنياي امروز و به ويژه در جهان هنر هنوز هم از 

توانستيم  انديشيديم، نمي اما حتي اگر هم چنان مي. رود  به شمار ميها گرايشين تر مهم
اهي همراهي داشته باشيم و چنين پنداريم كه علوم جديد همه رازهاي با چنين ديدگ

جهان را از جمله مقوله روح و عوالم برتر وجود را براي بشر گشوده و ديگر جايي 
  .گيري از نماد باقي نمانده است براي بهره

  
  نماد، بازتاب حقيقت با يك زبان ويژه :  نگرش انديشمندان مسلمان-5-3-1-3

بيني اسالمي و بر پايه بسياري از آيات قرآني، جهان و  دانيم در جهان ه ميهمانگونه ك
در ميان حكيمان و عارفان مسلمان بويژه . هرچه در آن است نمود و مظهر خداوند است

توان نگرش تمثيلي و نمادپرداز را باز  هستند، مي» وحدت وجود« كساني كه پيرو مكتب
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باور . يان معتقدان به اين مكتب وجود داردي مئهرچند اختالف نظرهايي جز. يافت
بنيادي در اين مكتب اين است كه مصداق حقيقي و اصيل وجود، تنها يكي است و آن 

هايي از او  به جز او هرچه كه هست نشانه. ذات منزه واحد و مطلق خداوند است
 طبيعت تا يابد و عالم  سنتي عالم امكان از ماده تا تجرد تداوم ميبيني جهاندر . هستند

  . بندي طولي جاي دارند مجردترين عالم در يك رده
هاي تمثيلي كه در تمدن اسالمي و ميان فيلسوفان مسلمان  شناسي يكي از هستي

الصفا جهان مشهود  فيلسوفان اخوان«. شود، ديدگاه فيلسوفان اخوان الصفا است يافت مي
آن اخوان تشابه بين مراتب عالم  زباني كه به توسط .دانستند را تمثيلي از عالم غيب مي

اند زبان تمثيل و تشبيه  و پيوستگي طبقات آن و رابطة بين خالق و مخلوق را بيان كرده
 ،مفتاح اسرار جهان و هادي انسان در معرفت عالم هستي. و خصوصاً تمثيل اعداد است

 عالم دارد و با پرتو عدد است كه مانند نور خورشيد، تاريكي جهل را از ميان برمي
از ديدگاه اخوان، اين ) 77، 1359نصر،(» .سازد ، جهان محسوسات را منور ميمعقوالت

 حقيقتي است واحد كه طبقات و ، جهان. مرآت تجليات عالم اعلي است،عالم
 وجود دارد، به هم پيوسته ها آنهاي مختلف آن در نتيجة تشابه و انطباقي كه بين  قسمت

  . است
سـة حسي را براي درك وجوه نمادين در هندسه عقلي اخوان الصفا دانستن هند

آنچه گفتيم قسمتي از هندسة حسي بود و اكنون به بيان «: دانستند ميدانند و  الزم مي
پردازيم كه يكي از هدفهاي حكماي استوار در علوم الهي و  قسمتي از هندسة عقلي مي

سه را پس از علم پرورده شدة به پرورش فلسفي همين بوده است و از آن جهت هند
» .ر جسماني به امور روحاني بركشنداند كه آموزندگان را از امو عدد مقدم داشته

  ) 145. 1358.نصر(
گرايان معاصر را بايد به حق زنده كننده نگرش سنتي به نماد و نماد پردازي  سنت

تري از  هاي خود به تفصيل تالش كردند تا تفسيرهاي روشن ها در نوشته آن. دانست
ين تر مهمنماد پردازي و نگرش نمادين به هستي يكي از . گرش سنتي بدست دهندن

ين اين انديشمندان رنه گنون است كه تر مهميكي از .  بوده استها آنآموزه هاي 
  . گرايان پس از خود بسيار تأثير گذار بوده است افكارش در سنت
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اوالً «. داند دي سنتي ميهاي اعتقا اهميت صور نمادين را در انتقال آموزه رنه گنون
زيرا . به نظر ما نمادپردازي به طور اخص با نيازهاي سرشت انسان سازگار شده است

طبيعت انسان منحصراً عقلي نيست، و به مبنايي حسي نيازمند است تا از آن به مدارج 
سرشت انسان را بايد چنان كه هست درك كرد، يعني هم به صورت . باالتر برسد

او بر ) 78، 1382گنون، . (اش به صورت چندگانه م با آن پيچيدگي واقعييكپارچه و ه
 تر نزديكاين باور است كه انسان به نماد نياز دارد تا به ياري آن كه به دريافت حسي او 

هر بيان فرمول «. داند را سراسر نماد پردازي مياو زبان . است، مفاهيم برتري را دريابد
در اين . دارد اي است كه بيان مي اساً نمادي از آن انديشهاي، هرچه باشد، اس بندي شده

اما گنون دريافت و فهم نماد را از ) 79همان، (» . زبان هيچ نيست مگر نماد پردازيمعنا،
شمرد، كه قاعدتاً دريافت  داند و زبان را داراي قالبي تحليلي و برهاني مي راه شهود مي

  .آن عقلي خواهد بود
 ما به نمادپردازي چه نيازي :دهد اسي پاسخي درخور ميگنون بر يك پرسش اس

هيچ صورت متجسدي «: دهد داريم؟ آيا كاربرد نماد ضرورت دارد؟ او پاسخ مي
 يا دارند، گونه كه هست ضرورت مطلق ندارد، همگي صور به نسبت آنچه بيان مي بدان

اي هندوان هر ه از همين رو بنابر آموزه. هستند» عرضي«و » حادث« نمايانند باز مي
 و »پشتيبان  «صرفاًاي كه نماد يا آن وجه از الوهيت باشد، بايد  اي، مثالً مجسمه پيكره

همان،  (». ابزاري كمكي است و الغيراًصرفنقطه مرجعي براي مراقبه تلقي شود بنابراين 
ت اي ما را به حقيق تواند همچون ابزار و وسيله اگر نماد پردازي مي«: پرسد گنون مي) 80

شمارند، دقيقاً  برساند، چرا از آن نبايد استفاده كنيم؟ آيا آنان كه نمادپردازي را خوار مي
كنند؟ و هرچند اين سفر با پاي پياده، هر قدر هم طوالني و صعب،  همين كار را نمي

 به هر حال ممكن است رسيدن به مقصود به اين .هرگز به طور مطلق ناممكن نيست
مناسك و نمادها هم همين طورند، به مفهوم .  ناممكن باشدطريق به راستي در عمل

ايط طبيعت مطلق الزم نيستند، اما گويي به ضرورت سهولت يا صرفه و با توجه به شر
  ) همان(» .بشري ضرورت تام دارند

ولي بر پايه . گرايان باشد ترين ديدگاه در ميان اصول نگرش گنون شايد نيرومند
پردازي، روش علمي و فلسفي را از  براي پذيرش نماد نيستنيازديدگاه استاد مطهري، 

  .كرد و تنها به روش شهودي تكيه ادپايه به كناري نه
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كند  اش دربارة كوماراسوامي از قول مارتين لينگز بازگو مي گري هنري در نوشته
. زيرا در جهان چيزي نيست كه نماد نباشد. اين جهان همانا جهان نمادهاست«كه 

» .عين حال، يگانه توضيح زندگي استين چيز در زندگي و در تر مهمسمبوليسم، 
هر قدر هم كه نمادي در مورد معيني غير مفهوم به  «: به گفتة كوماراسوامي) 224همان، (

. توان آنرا غير مفهوم خواند كار رفته باشد، مادام كه قابل تصديق است، هرگز نمي
.  و حال آنكه فهم در بيننده عرضَي استمفهوم بودن براي انديشة نماد، جوهري است،

كنيم كه از   ما اشتباه ميطوركلي به .كوششي بايد به كار برد تا بتوان اين زبان را خواند
 نشانگاهي در صرفاًاثر هنري انتظار داريم كه كاري براي ما بكند، به جاي آنكه در آن 

همانگونه كه ) همان(» . كس براي خودش در آن گام برداردراهي جستجو كنيم كه هر
شود در نگرش كوماراسوامي نماد پردازي نه تنها يك گرايش فكري يا هنري  ديده مي

نماد پردازي در هنر مقدس، . است، بلكه با هدف بنيادي از هستي و زندگي رابطه دارد
تا بدين گونه انسان كه از بد حادثه به اين جهان رانده شده، . رستگاري در زندگي است

  . اه پيشين خود يعني فردوس برين بازگرددبه جايگ
كند كه كوماراسوامي در نوشتة خود  گري هنري در نوشتة خود از اصولي ياد مي

گفت براي فهم دقيق  كوماراسوامي مي «. ها را برشمرده است آن» تفسير نمادها«به نام 
  : نماد

سر نقاط جهان همواره  بايد تركيب يا ساختمان يا امر ثابتي را كه هزاران سال در سرا.1
  . پايدار مانده است، توضيح دهيم

ها را  اين اجزاء تشكيل دهنده و منطق روابط آن» علت وجودي« بايد سعي كنيم كه .2
  . كشف كنيم

عيني اي را كه در پاسخ به آن تصوير روشني در ذهن م االمكان علت غايي  بايد حتي.3
  » .آيد، مشخص كنيم به وجود مي

علت وجودي ( بر آن بود كه هنگامي كه معاني ذاتي در نمادها كوماراسوامي«
توانند بايد معاني را در اين تصويرها بازخواني  فراموش شده باشد، كساني كه مي) ها آن

همان، (» .ط به موضوع مورد بررسي بينديشندسمبوليسم مربو» با«يا » در«بايد . كنند
225 (  
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كند، جالب توجه و   نمادها ارائه مياي كه كوماراسوامي براي فهم دقيق شيوه
ها را  ي نماد پردازانه به كار برد و آنها گرايشتوان آنرا در همة  ارزشمند است و مي

هاي نويسندگان بسياري كه از گرايش نمادپردازي، چه با  ما در نوشته. ارزيابي كرد
ولي براي فهم كنند، كمتر به يك شيوة اص هاي عرفاني، چه هنري پيروي و دفاع مي زمينه

ها، پيش از آنچه كه تالش  به گفتة ديگر در اين نوشته. خوريم مي و ارزيابي نمادها بر
ها پرداخته  ها ارائه شود، به دفاع از يك يا چند ديدگاه و توصيف آن شود اصول و شيوه

ديدگاه كوماراسوامي دربارة نمادپردازي از اين نظر ديدگاهي شايان توجه . شود مي
   .باشد مي

. تيتوس بوركهارت نيز از كساني است كه بر اهميت نمادپردازي بسيار تأكيد دارد
كند كه ما را به نمادپردازي  اي بيان هنر قدسي را تفسير مي او در نوشتة خود به گونه

 نمادين تأكيد دارد و غايت در هنر مقدس را بيني جهانبر بوركهارت. رساند مي
 با اين همه او هنرمندي را كه دست اندر كار .داند گري از باطن شيء مي حكايت

 ها فرمبيند كه دقيقاً از قوانين الهي نهفته در صور و  آفرينش چنين هنري است ملزم نمي
  ) همان. (آگاه باشد

  
   هاي نماد  گونه-5-3-2

اي دارد كه در آن بر پاية يگ  مفهوم نماد در يك تعريف ساده اشاره به يك سر رابطه
بنابراين هنگامي كه يك . اي ديگر پي برد توان از يك پديده به پديده گونه داللت مي

پديده بتواند نشانگر پديده ديگري جز خود باشد، و با ظهور خود امر ديگري در پس 
در يوناني به » سمبل«واژة . خود را نمودار سازد آنگاه نماد آن شمرده خواهد شد

سمبل را در . درست شده است» نانداخت+ باهم «است و از دو بخش» نشانه«معناي
فارسي به حسب مفاهيم گوناگون آن به نشان، نشانه، كنايه، اشاره، رمز، نمود، نمودگار، 

  ) 6، 1366امانت،. (اند نماد، مظهر، جلوه، تمثيل و غيره برگردانده
هاي علمي و فلسفي دربارة نماد نشان  كلي همان گونه كه در ديدگاه طور هب

يكي . اند انديشيده شمندان دربارة نماد در دو سطح مرتبط با هم ميخواهيم داد، اندي
رسند  نمادين بودن هستي همچون يك واقعيت و حقيقت محض كه با استدالل بدان مي

و ديگري نمادپردازي همچون يك روش انتقال معاني يا يك زبان ويژه، براي انتقال 
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ه نماد، طبيعتاً چون از استدالل در نگرش علمي ب. اي ديگر معاني از يك عرصه به عرصه
در نگرش . شود شود به نماد همچون يك زبان ويژه نگريسته مي فلسفي پرهيز مي

اش نگريسته شده است و فيلسوفان كمتر از آن به  فلسفي بدان از جنبة حقيقت نمايي
اما در نگرش سنتي و سپس سنت گرايانة امروزين به هر . اند عنوان يك زبان بهره برده

تواند پرده از روي حقيقت  نمادپردازي هم مي. شود  وجه و كاركرد نماد پرداخته ميدو
   .تواند ابزاري براي انتقال معاني از جهاني برتر به دنياي مادي باشد بردارد و هم مي

واسطه يا  شوند؟ آيا بي نمادها چگونه ما را به سرچشمة خود، رهنمون مي
اي در ميان هست آن كدام است؟ سه روش براي  كنند؟ و اگر واسطه باواسطه چنين مي

.  داللت شهودي،داللت حسي، داللت عقلي: داللت نماد بر مدلول خود مطرح است
» اي داللت آيه«استاد مطهري بر پاية آيات قرآن، هر دو داللت حسي و عقلي را متكي به

ن واسطه همواره اي. شود مي» استنباط« يعني ؛شود  داللتي كه با واسطه انجام مي؛كند مي
استاد مطهري . شود اي ناميده مي از مدلول است و از همين رو آيه» آيه«يا » نشانه« يك

ر « .دانند را همين مي» تدبر « معناي بـتدبر يعني چيزي را مورد مطالعه قراردادن و در د
» .ن، معناي كلمه تعمق هم همين استآن يعني پشت سر آن، چيز ديگري را ديد

  ) 127، 1361مطهري، (
آنچه كه استاد در اين باره فرموده امري كلي و مورد پذيرش بسياري از 

اما استاد . دهد شناسي از ديدگاه اسالمي را تشكيل مي انديشمندان است و مبناي شناخت
هاي جهان يا آيات  كنند كه داللت پديده مطهري در جاي خود به تفصيل ثابت مي

ها، عين ظهور و نمايش  واسطه است و همه پديده بيخداوند بر خود خداوند، داللتي 
بندي نمادها بدست آورد،  توان مالكي براي دسته از آنچه گذشت مي. ذات خداوندند

  :  را اينگونه از هم متمايز كندها آنتواند  اينكه مبناي داللت هر نماد كدام است، مي
  
   واسطه  نمادهاي با-1
باشد مانند برخي عالئم  مان قراداد و وضع ميكه واسطه آن، ه:  نمادهاي وضعي-1-1

  . رانندگي
هاي  باشد مانند نشانه ها مي كه واسطه آن، تجربه و آثار و نشانه:  نمادهاي طبعي-1-2

  . تجريد شده
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كه واسطة آن قياس منطقي است، نشانه دود بر آتش و اثر بر :  نمادهاي منطقي- 1-3
  . مؤثر

  
  واسطه   نمادهاي بي-2
  . هاي هستي به عنوان آيات خداوند، نگرش ويژه در حكمت اسالمي  پديده همة-2-1
  . مفاهيم و صور ذهني ما نسبت به مصاديق خود-2-2
  . عكس نسبت به صاحب عكسمانند  -2-3

كند تا به  ها خود را درگير مي ها و نشانه ذهن پيوسته با آيه، بر پاية گفتار استاد
 كه در اين روند، به تجربه به نمادهايي دست يابد  دست يابد و طبيعي استها آنوراي 

پس نمادپردازي در واقع رويدادي است . گر ماوراء خود باشند كه بهتر بتوانند حكايت
  . يابي انسان به حقيقت در روند كشف و دست

ورزند ما را به اين  نكته اي كه عالمه طباطبايي و استاد مطهري بدان تأكيد مي
رساند كه نگاه نمادين به هستي در ذات خود، با روش علمي و  نتيجه بسيار مهم مي

تجربي براي كشف حقيقت هيچگونه ناسازگاري و مباينتي ندارد، بلكه با علم گرايي 
ما نبايد هرگز نمادپردازي و شناخت زبان نمادها را . در تضاد است) مدرن(جديد 

.  اين دو بپرهيزيمجايگزين شناخت علمي كنيم و همواره بايد از آميختگي و خلط
، و باشد  ميتواند در عرض دانش عل دهد، هرگز نمي دانشي كه نمادپردازي به ما مي

  . توان اين دو را با هم قياس كرد نمي
  
    ديدگاه برخي معماران معاصر-5-3-3

برخي . شود در ميان معماران معاصر رويكردهاي متفاوتي به مسئله نماد پردازي ديده مي
گراياني كه نظر  يشمندان مسلمان هستند و با دنبال كردن ديدگاه معنويتپيرو نگرش اند

پردازي در هنر و معماري ايراني،  ها را آورديم، و برشمردن مصاديق بيشتري از نماد آن
روتر   برخي افراطي و برخي ميانهها آندر ميان . اند اي را تشكيل داده گرايش ويژه

اي نظري برگرفته شده از عرفان و تصوف تكيه ها و بنياده برخي بر شالوده. هستند
هاي ديگران و آثار  شوند كه شمار بسياري از ديدگاه دارند و عمالً بدين سو كشانده مي

چون با اين اصول همخواني ندارد و برخي ديگر شكاف . معماران را زير سئوال ببرند
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با  برخورد كند در يبينند و تالش م ميان نمادپردازي سنتي و مدرن را چندان عميق نمي
  . ، ارزيابي خود را ارائه دهندها آنآراء و آثار، با توجه به سرچشمه و پشتوانة نظري 

دسته سوم كساني هستند كه چندان اعتنايي به نماد پردازي ندارند و تفسيرها و 
شود را  هايي كه در اين باره براي هنر و معماري سنتي ايران ارائه مي برداشت

 گرچه اينان شايد روياروي نگرش مدرن به نماد پردازي قرار نگيرند، ولي با .تابند برنمي
  . هاي عرفاني و نزديك به آن هيچ سر همراهي ندارند ي با شالودهها گرايش

  

  ديبا ) الف
گويد اين هندسه  راند و مي سخن مي» هندسه همدلي« داراب ديبا در نوشتة خود از

او ) 100، 1378ديبا، . (راك جهان هستي استگاه افكار الهي و عقالني و اد تجلي
را در درك ) در برابر حس مادي و هوش عقالني(جايگاه حس شهودي و هوش ايماني 

گيري اخير هندسه  جهت«: گويد داند و مي بسيار مهم مي) ايران(هندسة هنر اين سرزمين 
احث جهان هم به اين جهت است كه مثالً كيث كرچلو كه غالب عمر خود را در مب

از طريق «گويد كه  شناسي هنري گذرانده در يكي از آخرين مقاالت خود مي زيبايي
. توان تا مرحلة واالي شناخت ايمان و شهود پيش رفت علوم رياضي و هندسه مي

مند  دانيم كه هندسه در تركيبات عالي خود از روش همدلي و ارتباط بهره امروزه مي
» .اند هان، حضور خود را مشخص كردهكالي پناست، و پژواك شكلي، گاه به صورت اش

 از 1الگوهاي اسالمي او همچنين شواهدي را بر سخن خود از كتاب) 101همان، (
هاي خود بهره  ها در نوشته كند كه نادر اردالن و برخي ديگر از آن كريچلو ارائه مي

چندان روشن گرچه گفتار ديبا ) Critchlow، 1986، 75(و ) 23، 1976اردالن، (اند  برده
  . سازد آيد و او دقيقاً مقصود خود را از هندسة همدلي روشن نمي به نظر نمي

ديبا در گفتگويي كه با نادر اردالن دارد آشكارا به دوگانگي تفكر منطقي و تفكر 
 در برابر فضاهاي .عقل و دانش و تكنولوژي مزه عجيبي دارد«: كند تمثيلي اشاره مي

تمثيلي نيز حضور دارد و هميشه ماده و مصالح، وسايلي تحصلي هميشه تصوير فضاي 
هم مطرح گرديده، آن  و حتي هرگاه بحث سقف و سرپناه. اند براي حقيقتي واالتر بوده

ديبا درباره ايجاد رابطه ميان ماده و معنا » .اي بوده براي پرواز و عروج سيلهسقف هم و
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ت، و چگونه بايد بدان نزديك ولي وحدت وجود در كجاس «: كند در معماري ترديد مي
شد؟ آيا اصوالً معماري هم مانند فلسفه و ادبيات، كشش تبديل جسم و ماده به 

دهد و يا فقط  معنويات را دارد؟ آيا انبوه جنس و مصالح، اجازة اين حصول را مي
 ديبا، -گفتگوي اردالن(» آرزوي معماران در تعالي بخشيدن به مقام خويشتن است؟

ممكن است امروز معماران جوان با خشم و «: گويد همچنين ديبا مي) 173، 1378
عصبانيت به معماري امروز ايران بنگرند و همواره در جست وجوي الگوهاي ازلي كه 

آورند، باشند، ولي در عين حال بايد پذيرفت كه وقت تأمل  هرگز آنرا به دست نمي
يزي را براي ما تأمين نكرده  چبسيار كم بوده و شايد هم مقررات و قوانين جاري چنين

  ) همان(» .است
اي كه ديبا از معماري سنتي ايران  هاي نمادين و معنا گرايانه با اين همه، برداشت

  .ارائه كرده، نشان از تسلط او بر اين نگرش است
  

  صارمي ) ب
را  هاي خود رويكرد نمادپرداز را در معماري سنتي باور دارد، ولي آن صارمي در نوشته

او مدعي است كه با نگرش عرفاني به نماد آشناست، ولي تأكيد دارد كه . كند قد مين
صارمي نيز به دو گونه رويكرد به ) 19، 1376صارمي، (» .ردبدان را ندا داعيه پرداختن«

هستند، » گرايي كمال«نماد در نوشته خود اشاره دارد كه هر دو به گفتة او داراي انگيزه 
رويكرد . اي متعالي و كامل از فرم و فضا ن به الگو و نمونهيعني تالش براي رسيد

كند،  نخست همان نگرش سنتي است و رويكرد دوم كه خود او نيز همان را دنبال مي
نويسد كه  او مي. نگرشي مدرن است كه با آنچه از قول يونگ آورديم همخواني دارد

ني است كه زنگار از رخ چنين استدالل كرد كه در مسير سير و سلوكي عرفا«توان  مي
نوري كه از منشايي كمال يافته . شود آينه وجود پاك شده و نور حقيقت منعكس مي

  :آورد كه او از قول حافظ مي) همان(» .جلي است و درجات گوناگوني داردمت
  

 دليل راه قدم براه عشق منه بي
  

 كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد  
  

  

ل بر اساس اين گفته حافظ رويكرد سنتي را كنار روشن نيست او به چه دلي
معمار «: دهد او آن را اين گونه توضيح مي. كند گذارد و رويكرد دوم را دنبال مي مي
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نظير داشته باشد و  هنرمند بايد در ذهن خود تصوري آرماني از آن جمال و زيبايي بي
مي براي نمونه صار) 190همان،(» .را در جهت رسيدن به آن بپروراندصناعت خود 

رسد كه  به نظر نمي. كند درباره معماري باغ ايراني به الگوي خيالي بهشت اشاره مي
مورد نظر » حقايق ازلي«و » اعيان ثابته«را با » الگوي خيالي«بتوان فاصله ميان اين 

نيز در » عالم خيال«وانگهي شأن . گرايان پيرو عرفان، به هيچ رو ناديده گرفت سنت
گرايان،  در حالي كه سنت. ي از سوي صارمي ناديده گرفته شده استنگرش عرفان

تر از همين عالم طبيعت پيش روي چشم  الگوهاي مثالي را واجد حقيقتي بسيار روشن
 .داند ي متعالي ميها آرماناو اين الگوها را برخاسته از آرزوها و  دانند، ما مي

ي به فاصله ميان نظر و عمل، يا ا به گمان ما فاصلة ميان اين دو الگو، تا اندازه
گرايان در عرصة نظري  بدين معني كه بحث سنت. شود مفهوم و مصداق هم مربوط مي

اما بحث صارمي . را نيز عرضه كنند كنند كه مصاديق آن ها چندان تالش نمي است و آن
در عرصة عمل و مصداق معماري است و از اين رو براي او، و شايد براي بسياري 

دشوار است كه بپذيرند اين مصاديقي كه از مثالً الگوي باغ بهشت در معماري ديگر، 
...  بينند را به عالم عرفان و معاني متعالي آن و سنتي و به ويژه معماري عصر صفوي مي

بينند   به آرزوها و آمال كساني ميتر نزديك را بسيار ها ساختمانبلكه اين . نسبت دهند
  . مند شوند هاي بهشتي بهره ز تنعمكه مايلند در همين دنيا ا

دهد كه پيرو  اي آشكارتر نشان مي صارمي در جايي ديگر در كتابش به گونه
آنجا كه دربارة ناخودآگاه جمعي . پردازي است نگرش مدرن و ديدگاه يونگ دربارة نماد

عصاره .. . اهللا بناهايي مانند كاخ هشت بهشت و مسجد شيخ لطف «: گويد مردم سخن مي
اي كه در ناخودآگاه جمعي مردم در  آرزوهاي نهفته. اي از ديدگاه مردم است  چكيدهو

  ) 140همان، (».مورد معبد و خانه بود به دست هنرمندان عينيت پيدا كرد
  

  گروتر ) پ
بين «: كند معني مي» جاي تفسير داشتن«يورگ گروتر نمادگرايي را دقيقاً هم تراز ايهام و

هر چه نظام . ي نمادين، يك ارتباط مستقيم وجود داردميزان پيچيدگي و محتوا
تواند بيشتر شود و در نتيجه جاي بيشتري براي  تر باشد محتواي نمادين نيز مي پيچيده

ساختمان ميس وان درروهه از طريق نظمي كه در خود دارد پيامش را . تفسير باز بگذارد
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نتوري  هام در معماري واما پيچيدگي و از اين طريق اي. رساند صريح و روشن مي
  ) 64، 1375گروتر،  (».گذارد جواب و پاسخ آن را به عهده بيننده مي ها را بي سئوال

دهد كمابيش با تعاريف  تعريفي كه گروتر در كتابش از نشانه و نماد به دست مي
ي ها ويژگي«: داند گروتر هر نشانه را داراي دو دسته ويژگي مي. يونگ همخواني دارد

شود و   مثل شكل و اندازه و رنگ كه قابل درك براي گيرنده نشانه مي1نظاهري آ
 قبالً  كه درك آن هنگامي ممكن است كه گيرنده2ي معنايي و محتوايي آنها ويژگي

  ) 502همان، (» .مفهوم آن را آموخته باشد
اي آرامش خاطر احساسي و برآوردن نيازهاي  گروتر كاركرد نماد را ايجاد گونه

اي به دستيابي به حقايق ازلي جهان و هستي از  او هيچ اشاره. شمرد ي ميروحي آدم
آورد نشان دهنده اين است كه  يي كه گروتر ميها مثالاساساً . طريق نماد پردازي ندارد

كند و يا شناسنده آن است چيزي و مفهومي و احساسي  آنچه يك نماد به آن اشاره مي
حتي هنگامي كه به . لمي وراي اين عالممربوط به همين جهان خاكي است، نه عا

: نويسد گروتر مي. شود، باز هم مقصود مفاهيم اين جهاني است مفاهيم عميق اشاره مي
ها را جزيي  توان آن كنند و مي  نقشي اساسي بازي ميها انساننمادها در زندگي روزمره «

ت را كه هر كلمه يا هر حركت دست و صور. از مباني هر نوع جامعه بشري دانست
بيشتر ...  توان به مفهوم عام آن يك نماد دانست بيانگر يك مفهوم معنوي باشد مي

» . داراي دو نمايه ِ نمادين هستنداند، رفتارهاي اجتماعي كه در طول زمان به وجود آمده
  ) 513گروتر، (

محتواي معنوي يك نماد را «: نويسد او در همين راستا درباره دنياي معماري مي
 هر رنگي داراي يك اثر خاص رواني بر. ان در معماري به طريق مختلف بيان كردتو مي

و ...  رنگ قرمز رنگ عشق است، رنگ آبي نمودار وفاداري است...  انسان است
طال و مرمر .. . بسياري از مصالح و مواد ساختماني نيز داراي صفات خاصي هستند

اي  اما چوب در مقابل، ماده. ل هستنداصالت دارند و نمايانگر ثروت و ماندگاري و جال
نور پردازي ...  كند است طبيعي و گرم و صفاتي را كامالً مغاير با دسته اول عرضه مي

تواند در خدمت توجيه ايده اصلي يك ساختمان باشد و به اين ترتيب ارزش نمادين  مي
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راي بيان يك ب) در معماري( اي است كه بيش از هر چيز ديگر فرم وسيله...  پيدا كند
  ) 514همان، (» .م نمادين از آن استفاده شده استمفهو

توان به روشني ديد كه گرايش به نماد و نمادپردازي همراه با  ترتيب مي بدين
ها و اهداف اين  دگرگوني از معرفت سنتي به نگرش مدرن، متحول شده و انگيزه

  . گرايش نيز دگرگون گشته است
هاي  توان درباره كاستي و مدرن به نمادگرايي، نميدر رويارويي دو نگرش سنتي 

اي روشن و روشمند به مسئله نمادپردازي  تا هنگامي كه به شيوه. اعتنايي كرد هر دو بي
توانيم به  همچون رويكردي كه از سوي كوماراسوامي ارائه شده بود نپردازيم، نمي

  . م، كاربرد آن در معماري بپردازيتر مهمها و  ارزيابي ديدگاه
گونه كه از كوماراسوامي در جاي خود بازگو كرديم او براي فهم و بررسي  همان
ها و ساختارهاي ثابت و ديرپا كه شالودة  پردازي ما را به كاوش در ريشه نماد و نماد

ها و   دهندة آن همچنين كشف علت وجودي اجزاء تشكيل. خواند نمادها هستند، فرا مي
  ) 225، 1378هنري، . (ها آنمنطق روابط 

كند بر پايه نگرش  كوماراسوامي در اين روند پژوهشي خود تالش نمي
او با نگرشي از بيرون به نماد كارخود را انجام . گرايانه دليل و مدرك ارائه كند سنت

 عرفاني باور داشته باشيم و بيني جهانخواهد كه نخست به همة  او از ما نمي. دهد مي
چه بسا كه در اين ميانه كساني كه از هرگونه تفسير و . يمآنگاه به بررسي نماد بپرداز

ها را به تالش براي درك و  تأويل پردازي و هر نگاهي كه بوي عرفان و هر آنچه كه آن
دريافتي فراتر همين عالم پيش روي چشم فرا خواند، گريزان هستند بتوانند به درك و 

  .دريافت و هضم اين زبان ويژه نيز برسند
  
  ماد پردازي عدد و شكل  ن-5-3-4

توان دو گونه رويكرد را از  گيري از آن در معماري مي دربارة هندسه و تناسبات و بهره
گيري و يافتن تناسبات  يك رويكرد جنبة آزمون و تجربه دارد و با اندازه. هم جدا كرد

ي نياز گيرد تا معماري را پاسخگو  را در كار معماري به كار ميها آندر طبيعت و انسان، 
و براي ارضاي خاطر او بسازد و رويكرد دوم، فراتر از اين تناسبات را بازتاب » انسان«

داند و خود  اي از پديد آورندة اين جهان مي هاي عالم و جلوه حقايقي در ساختار پديده
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اين تناسبات از ديد او به منزلة قوانين كيهاني هستند، البته . داند را ملزم به رعايت آن مي
هاي طبيعي و   دو ديدگاه به تناسبات در ساختار طبيعت و وجوه اشتراك ميان پديدههر

انسان سنتي، تمامي آفرينش را «: نويسد اردالن در اين باره مي. كالبد انسان اذعان دارند
رسد كه او و طبيعت در ساختار و  شمارد و به اين مكاشفه مي واحد مي فيضاني از

هاي   راه رياضيات سنجيدني است، از آن سو تمامي آفريدهتناسب اشتراكي دارند كه از
 و هندسه را در انسان و طبيعت، به مثابه صوري هستند كه قوانين رياضي تشابه، تقارن

  ) 21، 1380اردالن، (» .اند خود پذيرفته
ها هماهنگ با  ها و خط ، سطحها شكلآيد كه  از ديدگاه اردالن چنين برمي

هاي زيبايي  اند و بازتاب دلپسندترين سامانه ت، سامان يافتهدار طبيع تناسبات ريشه
انتظام تناسب به منزلة «. شمرد اردالن تناسبات را به منزلة قوانين كيهاني مي. هستند

 حساب و هندسه و ها را از راه قوانين كيهاني هستند و بر عهدة آدمي است تا آن
  ) همان(» .هماهنگي دريابد
هاي تناسبات، ايجاد احساس نظم بين  ر تمامي تئوريمنظو «: نويسد چينگ مي

ي ثابت ها نسبتاي از  سيستم تنظيم تناسب مجموعه...  اجزاء يك تركيب بصري است
هاي تنظيم  سيستم...  آورد بصري را بين اجزاء يك بنا و نيز بين اجزاء و كل به وجود مي

فضاي معماري فراتر هاي عملكردي و تكنيكي فرم و  تناسب، از صورت تعيين كننده
  ) 297چينگ، (» .دهند د خود ارائه مياي در مورد ابعا رفته، استدالالت زيبايي شناسانه

كرير نيز در تجربه شخصي خود در جستجوي تناسبات به دستيابي به نظم و 
فقدان يك گنجينة غني كالسيك جاي بسي تأسف «. هاي زيباشناسانه اشاره دارد هانگيز
 با .پذير است به مباني گونه شناسي و عناصر كالسيك هنوز امكانولي دسترسي . است

ست ها  بخشوجود اين، ما نسبت و هندسه آن را كه ضامن نظم كل و نظم هر يك از 
در اختيار داريم، زماني كه سبك كالسيك را رها كرديم، تمام فهم ما از تركيب نيز با آن 

  ) 31، 1380كرير، (» . آغاز كنيموز بايد دوباره از نورخت بربست، بنابراين امر
، اين ها دانشيابي پديدار شدن هندسه شهودي بايد گفت همانند همه  در ريشه

دانش هم به انگيزه دستيابي به حقيقت و درك راز و رمز اشكال و تناسبات فراهم آمده 
براي روح بشر كه در جهان گردنده و در  «: گويد رابرت لولر در اين باره مي. است
ان درهم و برهم رويدادها و شرايط محيط و آشوب درون گرفتار آمده، جستجوي جري
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اعم از اينكه اين گمشده صور اشكال، . حقيقت همانند جستجوي اليتغير بوده است
هاي هندسي   ورود به معبدي كه تماماً از قرينه.مــُثـُـل اعلي، اعداد يا خدا ناميده شود

هندسه با شكل » «. به منزلگاه حقيقت ازلي استوروداليتغير ساخته شده به معناي 
توان بر هندسة عقالني  ه مينام ديگري ك[محض سروكار دارد و هندسة فلسفي 

كشد و اين   هر شكل نامتقارن را از درون شكل پيشين خود دوباره بيرون مي]گذاشت
لقت گذر از خ. گردد وسيلة آن راز اساسي خلقت، مرئي و آشكار مي طريقي است كه به

به زايش و گذر از غير مرئي، مطلق و صورت صوري به دنياي مادي، عالمي را كه از 
از طريق تواند به وسيلة هندسه ترسيم گردد و  جهد، مي ضربة الوهيت آغازين بيرون مي

  ) 16، 1368لولر، (» .تمرين هندسه تجربه شود
تراق آن دو توجه جدا از وجوه اشتراك ميان اين دوگونه تناسبات بايد به وجوه اف

در يكي، انسان به خودي . شود بيشتري داشت كه در اهداف اين دوگونه دانش يافت مي
تناسبات . شود ها و نيازهاي او پديدار مي خود اصالت دارد و همه چيز بر پاية خواست

شود تا ساختمان، مقياسي انساني داشته باشد، چون معماري براي  نيز به كار برده مي
اجزاء ساختماني نيز . گيرد و بايد فضايي امن و آسوده براي انسان بسازد ميانسان شكل 

. سادگي نيز توليد شوند سادگي به كار روند و به شوند تا به متناسب ساخته و فرآورده مي
كردن اجزاء ساختماني، تناسبات و ) استاندارد(از همين روست كه در استانده 

  .يابد ر ميكاربرد بسيا) مدوالسيون(بندي  پيمون
 از همين رو .شود تناسبات شهودي انسان به خودي خود معيار شمرده نمي در

است كه برخالف تناسبات تجربي كه در آن ريشه و خاستگاه همة تناسبات كالبد انسان 
چون انسان نيز . شود  در اينجا كالبد انسان نيز يكي از معيارهاي تناسب شمرده مي،است

 در اينجا انسان خود را در برابر هستي بسيار . و هستي استهاي طبيعت يكي از پديده
تواند خود را در جايگاه خود  يابد و از طريق همنوايي با آن است كه مي تري مي بزرگ

  . حس كند
پس برخي تناسبات را انسان از ديدگاهي كه دربارة هستي وكيهان دارد كشف 

سازد و  بد انسان و تجربة ساختمان، مي را بر پاية شناخت خود از كالها آنكند، بلكه  نمي
در حالي كه از ديدگاه شهودي تناسبات، امري قراردادي نيستند و . كند استاندارد مي

  . كند ها را از قوانين كيهاني كشف و برداشت مي آدمي آن
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  گيري   نتيجه-5-4

. ر هستند فطرتاً و ذاتاً حق آگاه و حق مداها انسان اسالمي همه شناسي انساناز ديدگاه 
هستند و فطرتاً خواستار تجليات » زنده خداجوي«، يعني »حي متِألِه«به تعبير بهتر 
تجليات الهي همة . هاي حضرت حق بوده و از آن خاطره ازلي دارند صفات و جلوه

ترين درجه آن در عالم ماده ظهور و بروز عيني و  ترين و پست هستي را پر نموده و نازل
اما عناصر مجردتر در عالم . نمايد  را ادراك ميها آن پنج گانه ما محسوس يافته و حواس

توانند با قياس فلسفي آيه  فضا، هندسه، نور و در نهايت كالم مي،طبيعت مثل رياضيات
ها را بيدار و  و عامل ذكر براي قواي برتر از حواس انسان يعني عقل و روح شوند و آن

  . بالفعل نمايند
سازي  براي ورود به عرصه معنا و محتوي جز رمز پردازي و آيهنخست اينكه هنر ) الف

دوم اينكه براي كمال انسان و از قوه . گرايانه و تمثيلي راه ديگري ندارد هاي نماد و شيوه
اي در عالم ماده جز ذكر و ياد و  به فعل درآمدن استعدادهاي انساني عقل و روح وسيله

ها   يعني نشانه»آيات « عالم طبيعت را با كلمة خداوند نيز. يادآوري وسيله ديگري نيست
پس همان گونه كه .  را نيز با كلمة آيه و نشانه»وحي « و كالم خود يعني كند ميمعرفي 

كند، عناصر و اجزاء طبيعت و عالم ماده نيز به  هر كلمه معنايي را به ذهن منتقل مي
رتباط با مراتب باالتر وجود و كنند و در اين تعامل و ا حقيقتي در ماوراء خود اشاره مي

بنابراين همه عناصر و اجزاء . يابند شوند و معنا و مفهوم مي با كل هستي هماهنگ مي
طبيعت، عالوه بر حيثيت مادي و فيزيكي خود نماد و آيه، حقيقت و ملكوت دروني 

از ديدگاه . ها را نمود بخشيده است هاست كه ظاهر آن و باطن آن باشند  خود نيز مي
  .فلسفي و عرفاني هر بودي يك نمودي دارد و هر نمودي، يك بودي

هاي روحي  ها با معرفت توان مستقل از رابطه آن هاي مصنوع نمي به هنرها و پديده) ب
ها بر انسان مخاطب كه  ها و ياد و يادآوري آن و معنوي و ازلي هنرمند و ميزان تأثير آن

  .باشند، توجه كرد دآگاه خود ميها حداقل در ضمير ناخو داراي همان معرفت
يا سير (هرچه ابزارهاي بيان هنري مجردتر باشند و بيشتر بتوانند انسان را از برون ) ج

كه تنها راه ارتباط با عوالم برتر يا ) سير در انفس(عبور داده و او را به درون ) در آفاق
تر و  تر و اصيل الطبيعه است، هدايت نمايند و ايجاد زمينه كنند، هنر ناب ماوراء
براي نمونه در ادبيات عرفاني و اشعار عارفانه به . توانند پديد آورند تري را مي انساني
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وسيله كالم و ياري وزن و قافيه و آهنگ، آثاري هنري خلق شده است كه بسيار نافذ و 
عميق و لطيف انسان را با عوالم برتر آشنا نموده و باعث خودآگاهي روحي و معنوي 

گيرد، براي از بين  تري شكل مي تر و ملموس در معماري نيز كه از ابزار مادي. دشو مي
هايي از خط و كالم و  بردن كدورت و سختي و خشگي مواد و مصالح مادي از آرايه

  .شود هندسه براي ايجاد ادراكات معنوي و روحي در فضاي معماري بهره برداري مي
ها توجه داشت  دسه و تناسبات بايد بدانطور كلي نتايجي كه در باب كاربرد هن هب

  : شوند در نكات زير خالصه مي
هدف غايي هنر و معماري، پديدآوردن زمينه مناسب براي رشد و به ظهور رساندن . 1

ترين استعدادهاي عقلي و روحي انسان است تا بتواند مسير رشد و تكامل  عالي
ز هندسه و تناسبات براي هموار پس بايد بتوان ا. معنوي و سير الي اهللا رابپيمايد

  .گيري كرد كردن اين مسير به بهترين گونه بهره
توان در پرتو نسبتي كه با ابزار ادراكي انسان            هندسه و تناسبات در معماري را تنها مي        .2

هاي   ها از جنبه   كند ارزيابي كرد، و بررسي و تحليل آن         برقرار مي ) حواس، عقل، قلب  (
هـا   ه معماري مفهومي ندارد، بلكه تنهـا هنگـامي كـه از آن            رياضي و فيزيكي در حوز    

گيـري شـود      ي مخاطب بهره  ها  انسانبراي پيشبرد اهداف معمارانه و تاثير بر ادراكات         
  . شوند مي قابل ارزيابي در حوزة فضاي معماري

ثيراتي كه بـر هـر يـك از عناصـر           أها در معماري گذشته نيز بايد به ت         براي ارزيابي آن   .3
صورت  هنه ب ،   و جامعه انساني داشته، توجه كرد      ها  انساني انسان و بر روند رشد       ادراك

  .مستقل و خودبنياد
 انسان در نگرش اسالمي موجـودي اسـت مركـب از جـسم و چهـار نفـس گيـاهي،                     .4

دنيـا   «،»الـدنيا مزرعـه االخـره    «با توجه به مفهـوم حـديث        . حيواني، عقالني، روحاني  
هاي طبيعـي     نيادي در ساختن و پديد آوردن كليه پديده       هدف ب » .كشتزار آخرت است  

، يعني قرار دادن هر چيز در جـاي         »عدل «و مصنوعي نظير معماري، بايد بر پايه اصل         
ساز براي رشد    مين نيازهاي مادي انسان زمينه    أايجاد شود، يعني ضمن ت     1مناسب خود 

  .معنوي او باشد

                                                                                                                   
 .برپا شده است  ) بالعدل(زمين و آسمان بجا و متناسب       »  بالعدل قامت السموات و االرض      «) :ص(اهللا    قال رسول  .1

 .باشد ش ميعدل، قرار دادن هر چيز در جاي خود»  العدل وضع كل شيء في موضعه  «) :ع( قال علي
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ها در برابر نيت و اراده انسان حكم   پديده در روند تكامل معنوي و سير الي اهللا همه.5
بنابراين معماري و عناصر آن از جمله فضا و هندسه تنها در . وسيله و زمينه را دارند

اين . توانند سودمند شمرده شوند حد آماده ساختن زمينه مناسب براي اين روند مي
 هنر در خدمت رويكرد، هنر براي هنر و هنر براي هنرمند را نفي كرده و بر رويكرد

  .كيد داردأ تها انسانتعالي همه 
 انسان در زندگي روزانه خود نيازهاي متنوع مادي و معنوي دارد كه در دو عنوان .6

. شود  يا درون گرايي خالصه مي»سير در انفس « يا برون گرايي و »سير در آفاق «كلي 
، متناسب با نيازهاي نمايد كه معماران و شهرسازان  ايجاب مي»عدل «بنابراين مفهوم 

 مجموعة عناصري را كه ،)سير آفاقي يا سير انفسي( در فضاي معماري ها انسانمتنوع 
 .توانند مناسب و هماهنگ با آن نيازها باشد، پديد آورند مي

اي و اعتباري  يابد واقعيتي آيه  از ديدگاه اسالم هر آنچه در عالم طبيعت تجلي مي.7
 و مجموع شرايط زمان و ؛باشد ه عالم كثرت و تنوع ميدارد و در عين حال متعلق ب

 نيز از بعد معنوي و جوهري در ها انسانهمچنين . مكان در تحقق آن دخالت دارند
هاي معماري براي  بنابراين شيوه. باشند درجات متفاوتي از مراتب وجود محقق مي

فهومي و  در عين داشتن تنوع صوري و شكلي، در يك راستا و اصول مها آنهمه 
  . توانند قرار گيرند معنوي مي

به همين دليل در فرهنگ اسالمي براي معماري كالبد و شكل خاصي توصيه 
ولي در مجموع حكمت نظري و عملي اسالم اصول ثابتي را مطرح . نشده است

 و در ها انسانتواند زمينه مناسبي براي همه  نمايدكه تنوع و تكثرپذير است و مي مي
  . باشدها آنراستاي كمال 

پس الهام از . الخالقين است  طبيعت و آفرينش، دستاورد برترين معمار و احسن. 8
اي و تمثيلي آن براي هنرمندان و  ساختار فضايي و هندسي آفرينش و ابعاد آيه

  . تواند باشد بخش مي معماران، بهترين سرچشمه فياض و الهام
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  معماري در عمل

   در معماري معاصر  بررسي رويكردها-6-1

هاي موجود، رويكردهاي  ها و ناسازگاري امروزه معماران معاصر در برابر ناهماهنگي
هويت  «درحقيقت بحران در هويت معماري و به ويژه . اند گوناگوني را پيش گرفته

 چه در سطح جهان و چه در ايران بر اثر مشكل فراگير تحويل يا »معماري اسالمي در
به تبع آن، هويت معماري به  مند به نام هويت فرد يا جامعه و  سامانفروكاستن يك كل

  . يكي از اجزاء سامانه بوده است
ي موجود و خصوصاً ها ديدگاه بندي دستهبا پذيرش وجود بحران، گام نخست 

در اين پژوهش . كنند ميهايي است كه معماران براي رهايي از اين بحران توصيه  حل  راه
ها تعريف خاصي  كدام از آن  شده كه هربندي دستهباره  گون در اينهفت راه حل گونا

  . كنند مياز معماري اسالمي يا معماري آرماني را توصيه 
  
نوگرايي اوليه :  الگو واره نخست-6-1-1

)Modernism (  
تجددگرايان بر اين باورند كه نه تنها 
معماري و هنر، بلكه نگاه امروز ما نسبت به 

ها  آن. نيادي نموده استگذشته تغيير ب
جهانبيني ديني را ناتوان از تبيين 
دستاوردهاي جديد علمي دانسته و معتقدند 

هاي نوين علم غربي استفاده  كه بايد از يافته
 ) الدين زين شيخ( موزه دفاع مقدس -1تصوير شماره
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هاي  بايد باور. چرا كه بنياد زندگي امروز در علم و فناوري امروز قرار دارد. كرد
 بر اساس ماهيت علم و يك كننده قديمي را شكست و فرهنگ جديدي كه محدود

  .مرز است را پذيرفت فرهنگ جهاني و بي
ين ويژگي معماران داخلي اين تر مهم

گروه كنار گذاشتن الگوهاي گذشته و الگوگيري 
به همين جهت به . از معماري نوين غرب است

معرفي چند اثر مهم از چنين معماراني 
 توان مياز ميان سردمداران اين تفكر  .پردازيم مي

به سوي «عنوان سردمدار شعار  لوكوربوزيه را به
اكنون به بررسي . نام برد» يك معماري نوين

نظريات برخي از معماران ايراني كه در اين 
  :  مي پردازيمگيرند ميدسته قرار 

  
نمايد و بر  هاي گذشته را جبر زمان تلقي مي هوشنگ سيحون، نفي سنت) الف

آنچه از . كه متكي بر فناوري جديد است يد، چيزينما  ميتأكيدهاي جاري و آتي  سنت
سيحون، ( .دارد ميتوان سراغ گرفت بيشتر جنبه اقلي معماري ملي در انديشه او مي

  ) 233 و 234، 1349
  

علي اكبر صارمي، با دست ) ب
كشيدن از نقد معماري نوگرا و تهاجم 
فرهنگ جديد غربي به معماري 
ا سنتي، هماهنگي با معماري جهاني ر

آراي جديد او . دهد مدنظر قرار مي
دال بر عدم وجود مفهومي مشخص 

از نظر او .  است»هويت فرهنگي«از 
پذيرش فرهنگ معماري غرب از 
جانب معمار ايراني، بحران و تباهي 

 ) زاده شريعت(وزارت آموزش و پرورش  -2تصوير شماره 

 

   وزارت آموزش و پرورش صارمـي-3تصوير شماره 
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از نظر وي معماري قرن بيستم همانند فناوري آن، نام و هويت خاصي ندارد و . نيست
. داند پروا مي اه آينده معماري ايران را جهاني شدن بيصارمي ر. از اين رو جهاني است

صارمي از . گرايي در جهان در حال دگرگوني و پويايي است چرا كه به نظر وي كثرت
نقد و ترديد در . باشد جمله كساني است كه پذيراي اصول مشخص براي معماري نمي

؛ 20، 1373؛ 8، 1376صارمي، (.گردد همه چيز مشي مقبول غربي از نظر وي تلقي مي
  ) 29 و 35، همان، ج، 35، ب، 1375

  
 راه حل كامران افشار نادري بيشتر بر نفي هويت خودي و همگامي با معماري )پ

افشار نادري تقليل . داند وي ريشه بحران را آغاز خودآگاهي مي. جهاني نهفته است
ثابه انديشه را در م هداند و معماري ب معماري به سطح زبان را با معماري ملي قرين مي

را رويارويي ) بحران(ها  او پراكندگي ايده. آورد حيطه معماري جهاني به حساب مي
عنوان يك   به»خالقيت«نشاند و از اين رو بر  مي) آگاهي خود(ها  گرايي سازنده آن كثرت

افشار نادري معتقد است بحث از هويت را بايد كنار گذارد و . نمايد  ميتأكيدراه حل 
؛ 6، د، 1377افشار نادري، ( .لي همانند فضا و ساماندهي فضايي را به پيش كشيدمسائ

1374 ،61 (  
  

از . گرفت  آراء هاشمي پيش از اين دو بستر حرفه و فرهنگ معماري را در بر مي)ت
وي . شداين رو براي ماهيت معماري اسالمي و ايراني و اصوالً هنر ديني اهميت قائل 

معماري « به »معماري روشمند و آييني « اي تنزل از گونه هي را بتنزل فرهنگي در معمار
كرد كه در اين صورت نقد و تحليل را به شبه نقدهاي لفاظي تبديل  تلقي مي» رويدادي

ما دچار از «: داشت  يكصد ساله اخير اظهار ميهاشمي در نقد و تحليل حركت. نمود مي
باختگي يكصد ساله در مقابل تمدن هم گسيختگي شديد فرهنگي هستيم كه در اثر خود

وي راه حل را در تاسيس تمدني در خدمت دين » .غربي در ما ظهور كرده است
  ) 3، ب، 1370؛ 2، ج 1370هاشمي، ( .دانست مي

حل پيشنهادي وي براي معماري در افقي فراتر از مقوله معماري، در فرهنگ،  راه
هنگ و تمدن به لحاظ تكيه بر ولي در مورد بحث نسبت دين با فر. استقرار داشت

دهنده هنر، دچار  ها و هنرهاي داراي ريشه دنيوي و معيشتي به عنوان عامل تشكيل پيشه
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ريشه مشكل وي در ) 3، ج، 1370؛ 3، د، 1373  هاشمي،( .دش نوعي ناسازگاري مي
ه او قائل بر اين است ك. ارتباط دو حيطه نظر و عمل و نفي زير بنا بودن نظر نهفته است

    ) 2، 1377هاشمي، ( .هيچ نظري جداي از عمل و مسبوق نسبت به آن وجود ندارد
  

 محمدرضا جودت نيز در زمره كساني است كه هويت گرايي در معماري را مورد )ث
نمايد و به هويت ايراني  وي اصل پرسش در هويت را نفي مي. دهند پرسش قرار مي

زي از صفر، بدون نگرش به پشت سر وي معتقد به آغا. نگرد معماري بدبينانه مي
، 1377؛ 7، 1377جودت، ( .پذيرد وي هيچ اصل ماندگاري در معماري را نمي. باشد مي
  ) 9، ب، 1379؛ 2ج، 

ي پيش صورت ها سالانفجار اوليه «: گويد اي از ژان نوول مي ه جملهاو با استناد ب
ت در بحراني شمردن جود) همان. (»اند كلي قطع گرديده طور هها ب گرفته و رابطه

شمرد و  هاي اخير ريشه بحران را در تعارض كردار و انديشه برمي معماري در دهه
كنيم و در حوزه انديشه، شعار سنتي  ما در حوزه كردار، مدرن عمل مي«گويد  مي
  ) 59، ب، 1379جودت، (».دهيم مي

س رويكرد  بر اساها ارزشجودت با اتكاء به آراء شايگان به فروريزي كامل همه 
و ) 163، الف، 1378جودت، . (انسان محوري به عنوان شاخصه عصر جديد اشاره دارد

در جايي ديگر ناسازگاري بنيادين ميان سنت و نوگرايي را با استناد به آراء مارشال 
، 1379جودت، ( ... درد هاي تربيتي انسان را مي داند كه حجاب  عرياني مياي گونهبرمن 
  ) 5الف، 

را متوجه تكيه افراطي فردگرايي و  ذيرش بحران در نوگرايي آنوي با پ
ر و د) همان( .نمايد گرايي از خود بيگانگي انسان به لحاظ شيء پنداري وي مي پيشرفت

وي در رابطه . نمايد  ارزيابي مي»ناپذير بازگشت«عين حال وي جريان نوگرايي را 
اگر «: نمايد چنين ترسيم ميري را اين سياسي شدن معماري، ارتباط سياست و معما

. بخواهيم مسائل سياسي را در عمل حل كنيم، در واقع بايد به دنبال زيباشناسي باشيم
جودت به تأثير ) 163، الف، 1378جودت، ( ».آيد دست مي هچون آزادي از راه زيبايي ب

اري ين نقش معمتر مهم«: گويد معماري در تغيير فرهنگ نيز قائل است و در اين باره مي
  ) همان(» .دگرگوني در زمينه فرهنگي است
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  ) Deconstruction( نوگرايي پسين: الگوواره دوم -6-1-2
تفاوت اين جريان با نوگرايان اوليه در آن است 
كه گروه نخست با مطلق گرايي و به پشتوانه 
علم، به دنبال دستيابي به الگويي آرماني و جهاني 

يان نوين به  اما تجددگرا.براي معماري بودند
گرايي علم هم بي اعتماد هستند و به همين  مطلق

از . اند جهت به يك فرهنگ شكاكانه بسنده نموده
ديد اين گروه تجدد در همه ابعاد آن در معماري 
ظهور نكرد و به همين جهت تالش كردند تا 

در . معماري كامالً جديدي را عرضه نمايند
دي معماري ايران اين جريان امكان ظهور ج

نيافته است و از آنجا كه نظام شكلي خاصي بر 
ها هم مستقيماً  آن حاكم نيست؛ الگوبرداري

آغاز شد و امروزه ) Deconstruction(شروع اين جريان از سامان شكني. شكلي نيست
از معماران داخلي و خارجي اين جريان . تا فراكتال و فولدينگ ادامه پيدا كرده است

  .زنمن اشاره نمود به شيردل و آيتوان مي
  

   پيتر آيزنمن)الف
آيزنمن معمار يهودي آمريكايي، بيش از 

هاي معاصر،  توصيف و تحليل مشكالت بحران
ظاهراً او مشكل . ها پرداخته است حل به راه

ي جديد ها واقعيتاصلي را در عدم درك 
داند، موقعيتي كه ثمرة آن باقي ماندن در  مي

  . تاريخ استشرايط كهنه و به ارث رسيده از
   

  
  

 پيتر آيزنمن، معمار امريكايي، -4تصوير شماره 

 پيِرو سبك سامان شكني

   Imendurf ساختمان -4تصوير شماره 
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مجازيخانه / پيتر آيزنمن -6تصوير شماره 

  كالسيسيم و اركان آن : عامل بحران
نژاد سامي و يهوديـت،       زنان، ضد   ضد: كند  ميي كالسيسم را اينگونه بيان      ها  ويژگيوي  

او در گام نخست يعنـي نفـي        . گرايي كالم محوري، سلسله مراتب، انسان گرايي، گذشته      
اي بـه دنيـاي       ش جويانـه  دنياي سنتي با نوگرايي كـامالً هـم داسـتان اسـت و نگـاه ارز               

هـر  : با اشاره به حضار گفـت      آيزنمن در مناظره با كرير    «: به گفتة جنكز  . كالسيك ندارد 
كالم .است) Self Denying( گذارد، اين نوعي خودانكاري زني كه به كالسيسيسم صحه 

سلسلة مراتب، ضد نهـضت آزادي زنـان،        ) Anthroposentrism(محوري،انسان مداري،   
ايي و حسرت به گذشته، همه با هم چون توپي واهي غلتانده شـدند و بـه                 گر ضد سامي 

  ) 132، 1378جنكز، ( ».سمت كرير پرتاب گرديدند
ظاهراً او با نگاه به گذشتة اسف بار يهوديت در طول تاريخ، كل دنياي تاريخي را                

داند و به همين جهت در همان مـصاحبه بـه             مي.. . ضد يهود و ضد سامي و ضد زنان و        
ـ ام كـه جز  عنوان آدمي يهودي و بيگانـه هرگـز احـساس نكـرده       به«: گويد  كرير مي  ي از ئ

كنم كه مدرنيسم زاييدة فرهنگ از خود بيگانـه و            من احساس مي  . دنياي كالسيك هستم  
بعداً خواهيم ديد كـه او يهـودي بـودن را           ) 153آيزنمن، ؟،   ( ».بود هاي الزم   بدون ريشه 

ولي به عقيـدة او آنچـه در تـاريخ ظهـور            . داند   تاريخ مي  يها  انسانجزء ناخودآگاه همة    
  .يافته فرهنگي يهودي ستيز بوده است

  : راه حل

  ) ... و از خود بيگانگي، المكاني حقيقت(مدرنيزم و اركان آن . 1
مدرنيسم شرط از «: دهد كه آيزنمن توضيح مي

زيرا مسائل مربوط به . خود بيگانه شدن بود
 ماده در علم، فلسفه و حقيقت، ارزش، اصالت و

در حقيقت به . الهيات پرسش برانگيز شده بودند
زير سئوال رفتن حقايق طبيعي و نمايش 

حالتي از نگراني و المكاني به وجود  ... ها جدايي
آورده و همين المكاني است كه از خود بيگانگي 

  )147همان،( ».ناميده شده است
آيزنمن تحقق ازخود بيگانگي نوگرايي 
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. دهد غير از معماري نشان مي.. . ها همچون فلسفه، فيزيك، الهيات و ر همة حوزهرا د
تنها معماري است كه هنوز نتوانسته به معناي عميق آن از خود بيگانه و يا نوگرا شود و 

اين همان فرآيندي است كه او با كمك شيوة . داند اين كار مي دهندة او خود را انجام
. گردد  و در آن جا به دنبال تعريف جديدي از معماري ميكند سامان شكني دنبال مي

تواند در مذهب و فلسفة افرادي مثل نيچه وجود داشته  مدرنيسم از خود بيگانه مي«
در معماري، هرگز . شود باشد، ولي چيزي شبيه به آن در مدرنيسم معماري ديده نمي

 المكاني حقيقت كه در اي مرتبط با بندي از نظرية مدرنيسم، يعني نظريه نوعي مفصل
توانيم اين نظريه  حال براي نخستين بار مي. ها رخ داده، وجود نداشته است ديگر سخن

مدرنيسمي كه شما از آن . دهم كنم من اين كار را انجام مي فكر مي. بندي كنيم را مفصل
  ) 148، 1372آيزنمن، ( ».گوييد، در واقع ادامة همان سنت كالسيك است سخن مي

ن از درون نوگرايي بر جنبة آيزنم
فرماليستي آن در مقابل جنبة عملكردي آن تأكيد 

آيزنمن بر خالف تمام «: به گفتة مزيني. دارد
انتقادات معماري مدرن، مشكل را چنين ذكر 
كرد كه اين معماري به مسائل فرم، مستقل از 

وي گفت كه اگر . برنامة ساختمان توجهي ندارد
ننده در معماري باشد، برنامــه، عامل تعيين ك

برد و مثال آورد كه موزه  راه به جايي نمي
اش چندان نيست كه فرم  هاي عملكردي برنامه

خاصي را الزم آورد يا بتواند الهام بخش فرمي 
  ) 244، 1376مزيني، (» .خاص در معماري باشد

  
  ) ... روانكاوي، فلسفه و( متافيزيك -2

آيزنمن به «: آورد به تعبير جنكز اتب متافيزيكي ميحل رو به مك آيزنمن براي يافتن راه
، 1378جنكز، (» .پرد ناپذير از يك شاخة متافيزيك به شاخة ديگر مي اي خستگي  گونه

تو يك «: گويد ن به او گوشزد كرده و ميجنكز اين امر را در مناظرة خود با آيزنم) 98
 و روز ديگر روي موارد كني روز روي موارد خاصي دربارة پسامدرنيسم پا فشاري مي

اگر از . هيچ نوع قانون بازي وجود ندارد... پس موضع تو كامالً روشن نيست. ديگر

  ، پيتر آيزنمن2000 پالن كليساي -7تصوير شماره 
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لغزيدن شروع كني، اگر بتواني ادعا كني 
كه هم پسا كاركرد گرا و هم پسا 

هستي، ديگر همه چيز را مدرنيست 
تو بعضي اوقات . تواني توجيه كني مي
دهي،   را در يك رديف قرار ميها آن

ها را از چيزهاي ديگر متمايز  گاهي آن
ها را در شيوة  كني و گاهي هم آن مي

خود ساخته خاصي به فعاليت وا 
من آن را نوعي لغزش ضد . داري مي

  )،؟1372جنكز، ( ».يابم طلبي محض آراسته به سالح خفيف مي فلسفي و دقيقاً فرصت
  
  حركت از ظاهر به باطن :  روانكاوي-3

او در دهة . ، روانكاوي بوده است حركت از ظاهر به باطن ياري كرده را درآنچه آيزنمن
هشتاد مدتي را از دوستان و حتي همسر و فرزندش دوري جست و به روانكاوي خود 

جنكز، ( .شكني را در كاملترين شكل خود مطرح كرد  جنبش ساماننهايتاًپرداخت تا 
1378 ،132(  

  
   يهوديت -4

 را روشن كرد و از جمله ها انسان اركان ناخودآگاه جمعي خوديابي براي او برخي
 او اساساً خود علم روانكاوي را .هاي يهوديت را در ناخودآگاه جمعي نشان داد ريشه

اي است يهودي و  روانكاوي تا حدي پديده«: گويد داند و مي اي يهودي مي هم پديده
ماس داشته باشند فهميدني شناسانه خود ت براي مردمي كه نياز دارند با وجود روان

 .گري وجود دارد مان كمي يهودي م دليل بياورم كه در وجود همهتوان ميمن . است
گرايي  نيز به همين دليل است كه ضد سامي. گري در ضمير ناخودآگاه ماست يهودي

خواهيم با ساية  نمي. خواهيم با ضمير ناخودآگاه خود روبرو شويم زيرا نمي. وجود دارد
ريشگي مواجه  خواهيم با بي ما نمي. يهودي مظهر آن سايه است. در رو شويمخود رو 

  ) 155همان، ( ».شويم

 ، پيتر آيزنمن 2000 كليساي  ماكت-8تصوير شماره
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  يت عقط  فيزيك عدم-5

مثالً در تحليل خانة . او در كارهاي متأخر خود به مفهوم عدم قطعيت توجه داشته است
a11خانة «: گويد  خود ميa11ر اش د  وضعيت عدم قطعيت را به عنوان نقطة عزيمت

كل عالم مملو از .. . كنيم هاي ناتمام زندگي مي ما در عصري از شناسه... گيرد نظر مي
  ) 130، 1378جنكز، (».حفره است

  
  شكني   سامان-6

ديكانستراكشن هيچ ربطي به سبك ندارد، بلكه به ايدئولوژي مربوط «: به گفتة او
دوست دارم نشان . تعيب پسا مدرنيسم اين است كه با ايدئولوژي مخالف اس. شود مي

كنم آن  فكر مي.  اساساً نمايشي ايدئولوژيك است] جانسون [دهم كه نمايش فيليپ 
گرا هستند و برخي ديگر  نشان دهد كه بعضي از مردم سبك خواهد مينمايش 

 ممكن است .به گمان من در درون هر چيزي نوعي ايدئولوژي نهفته است... ايدئولوگ
اي  كنم لحظه ته باشند با چنين چيزي روبرو شوند، فكر ميبسياري از مردم دوست نداش

زماني خواهد بود كه همة ما بتوانيم به  آيد، كه ديكانستراكشن به صورت سبك و مد در
  ) 166، 1372آيزنمن، ( ».آن حمله كنيم

هاي سياسي، تعبير جنبش و جناح چپ  او گاهي براي اين جريان متناظر با واژه
.. . كند و اعضاء آن را خودش، كولهاس، چومي، ليبسكيند و ن ميمعماري معاصر را بيا

، 1372آيزنمن، ( ».ها در جهان هنر هستند محبوب بچه«كساني كه به قول او . داند مي
كه اين مكتب ) آوانگارد(اي  اين تعبير را او به خاطر حالت انقالبي و پيشروانه) 173

توان آن  تر دارد و مي ه حالتي محافظه كارانه در مقابل فرانوگرايي ك؛دارد به آن داده است
  .را جريان راست در معماري معاصر دانست

  
  گرايي  گرايي و پوچ  شك-7

 شناسي زيباييگرايي باشد، شالودة  شناسي فرانوگرا بر كثرت در حقيقت اگر شالودة زيبايي
 تمايز بين ما چگونه«: به تعبير جنكز. گرايي است گرايي و حتي پوچ شكن بر شك شالوده

تواند پاسخ دهد  ؟ شكاك دائمي مي دهيم ساختمان ديكانستراكشنيستي خوب و بد را تميز مي
بنابراين هيچ پاسخ روشني به اين ....  عيب باشد تواند بي كه هيچ ديكانستراكشنيستي نمي
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بد «وجود نداشته باشد، هر كار، كاري كه » خوب«اگر كاري به معني .. . پرسش وجود ندارد
گرايي به  چنين شك.. . موضوع هنر آيزنمن شك سيستماتيك است. شود تلقي مي» يستن

هاي مد در پاريس كه مملو  عنوان مد حاكم زمانة ما، آن هم با وجود مدارس عالي و سالن
  ) 136، 1378جنكز، ( ».هاي شكاك است از آدم

رسد  ميبراي بسياري از كارهاي او دليل معنا شناختي وجود ندارد و به نظر 
ي اين نما ها فرم و ها رنگ تصميمي زيبايي شناختي است كه در هماهنگ كردن صرفاً

اين .. . ها كامالً آشكارند ثباتي ها و بي از ديدگاه انسان در خيابان، فروپاشي«. مؤثر است
هاي رنگي است كه  ساختمان مجموعة تكان دهندة دلچسبي از احجام، خطوط و شبكه

مردي يا زني در «تا اينجا براي .. . گيرد به يكسان در نظر ميشخصيت و گمنامي را 
اما آيا اين فضا همين جذابيت و زيبايي را براي ) 135همان، ( ».خيابان بسيار عالي است

  كند؟  مرد يا زني كه قصد زندگي در آن فضا را دارند ايجاد مي
مد و آيزنمن را يك نا شكني را لذت ناشي از فقدان مي اينجاست كه جنكز لذت سامان 

: گويد جنكز در گفتگوي خود به آيزنمن مي. داند مي)  پوزيتيويست-نيهيليست(گراي مثبت  پوچ
نظر  چون اين طور به .اي به جنبة منفي ديكانستراكشن يعني نيهيليسم برگرديم بگذار لحظه«

ا ضد رسد كه تأكيد روي از خود بيگانگي و همچنين مركز زدايي و ضد كالسيسيسم ي مي
  ) همان(» .ها جهان شمول كردن مفهوم انسان پوچ است اين .خاطره يا ضد شيء بودن است

   
  ها اصول راه حل

   نامعماري -1
او بر اساس تغيير در معناي معماري در روزگار ) دكترين(ثير روانكاوي، آموزه أت تحت

من براي به اعتقاد «: گويد چنانكه در گفتگو با كرير مي. كنوني شكل گرفته است
پژوهش در . گويي به اين مشكالت، معماري و نيز مواد درسي آن بايد تغيير كنند پاسخ
كه معماري را به سمت نوعي ورشكستگي در برابر واقعيت  ، ي ذاتي سنتها ارزش

ما همه به سنت و آثار تاريخي احتياج داريم، . كند امروز هدايت كرده، ديگر كفايت نمي
بناها و سنن در ارتباط با مباحث حاكم بر جهان امروز ما بايد آن ) Nature(اما ماهيت
  ) 143، 1375آيزنمن، ( ».تغيير كند
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   خود و ناخود-2
 در خالل روانكاوي براي او ضرورت نفي خود ظاهري منفعل و كشف خود جديد روشن 

را ) Solipsistic(گرا اين خود به شكل آگاه يا ناآگاه به هر حال نظامي خود محور و من. شد
در مقياس «. بودند) Self referring(دهندة ي آن خود ارجاعها  بخشكرد كه همة  ايجاد مي

ما دربارة از دست دادن خدا، نبود ايمان به تجسد و نياز به يك ميانجي ) خود مقياسي(داخلي 
ولي البته غياب . .. كنيم صحبت مي.. .ما دربارة از دست دادن خود. كنيم مجسم صحبت مي

  )138همان، ( ».آيد شمار نمي گريز به ا پايان تمامي اين كار تمركزخد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هايِ غول پيِكر در كالبد موزه گوگنهايِم بيِلباءو فرانك گهري  سازه-9تصوير شماره  
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  گرايي  انسان  ضد - 3
به تعبيرفوكو فيلسوف فرانوگراي (» اپيستمة حاكم بر نوگرايي«جنكز درتوصيف 

يا آيزنمن با استفاده از ايدة الگوي تفكر زيربنايي «: گويد از ديد آيزنمن مي) فرانسوي
گرا  اي ضد انسان عصر جديد را به چشم دوره شناسي، براي هر دورة فوكو، شمايل

انجاميده و از لحاظ فلسفي »  ها–نا «شناسانه به يك سري  اي سبك نگرد كه به گونه مي
سوق داده ) جا شدن انسان، به دور از هستة اصلي جهان خود هجاب(» ها ضد« به يك چند
. شود نظر گرفته نمي عنوان عامل آغازين در  ديگر به]انانس[ ترتيب  بدين. شده است

شوند و از اين رو  هاي مستقل از انسان نگريسته مي به عنوان ايده) Objects( ها پديده
 ». جدا شوندطوركلي بهتوانند از لحاظ مقياس از مسير عادي خارج گردند و  ها مي آن
  ) 129، 1378جنكز، (

در توصيف بيشتر اين موضوع » ها  نومدرن گرستاخيز و مر«جنكز در مقالة 
 1977در مجله اپوزيسيون در سال» فرا كاركردگرايي«پيتر آيزنمن در مقاله «: گويد مي

گرايي در مدرنيسم نو را  ظهور ضد انسان
مدرنيسمي كه انسان را از مركز . اعالم نمود

كند، ايده قيموميت و كاركرد  جهان خارج مي
رنيسمي كه اساساً انتزاعي مد.. . كند را نفي مي

و به طرزي آگاهانه از زندگي روزمره بيگانه 
اين امر پيتر آيزنمن را بر آن داشت كه ... بود

گرايي ذاتي و دروني پروژه مدرن  ضد انسان
ي ها ساختمانرا اعالم دارد و يك رشته 

بر اساس اين  ]شالوده شكسته[گرايانه  واساز
 همين علت. فلسفة جديد طراحي كند

زدايي شدة اوست كه به ساكنان اجازه زندگي يا سكونت در  هاي مركز وجودي خانه
اين نوع معماري كه فرا كاركردي است و كاربري يا خرسندي انسان . دهد مركز را نمي

 ».)زدايي شده اش به عالم مركز به علت تعهد متافيزيكي(تابد،  را در بعضي از نقاط برنمي
ها را براي آيزنمن -قت اين نا انسان گرايي يك سري نادر حقي«) 13، 1370جنكز، (

  ضد تركيب، )13، 1370جنكز، ( ها را غير كالسيك توان آن ايجاد كرده است كه مي

  برناد چومي/  پارك دو الويلت -10تصوير شماره 
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Decomposition( ( ، مركزي بي )Decentering( ،  ناپيوستگيDiscontinuity(  (و ... 
  ) 98، 1378جنكز، ( ».برشمرد

 شناسي زيبايي او را يك شناسي زيباييلبي است كه هاي س جنكز به خاطر همين جنبه
اي از نيهيليسم نهفته در نوگرايي  داند كه جلوه گرا و نيهيليستي و لذت ناشي از نبود مي پوچ

كند و  آيزنمن در پاسخ نامة خود، گريز از هر گونه شالوده و بنياد را آشكار مي. است
بنيادين . تواند بنيادين باشد اهميت دارد براي من انكار اينكه اصوالً چيزي مي«: گويد مي
تر است يا ارزش بيشتري دارد آغاز تفكر سلسله مراتبي در هر  عنوان چيزي كه اساسي به

آن دم كه تصور سلسله مراتب به كنار نهاده . آيد شمار مي هاي كالسيك نظم به يك از سيستم
  ) 14، 1377آيزنمن، ( ».آورد مي شد، آنگاه ايدة بنيادين سر برون

  
  ) طبيعت مجازي(گرايي   نا طبيعت-4

 طبيعت به -ديدن رابطة انسان«: به گفته آيزنمن
مثابه چيزي بنيادين كه تنها در سيستم 

همانا تداوم  خورد،  كالسيك نظم به چشم مي
بدين . بخشيدن به ركود فطري اين نظم است

اي  گونه  طبيعت را به- ترتيب بايد رابطة انسان
نخست شايد به شكلي غير . ديگر نگريست

ديالكتيكي با طبيعت، دوم شايد اينكه ديگر 
نبايد در ايجاد فرم از انسان يا طبيعت به مثابه 

گونه استفاده  گونه يا زيست هاي انسان تمثيل
  ) 14 ،همان( ».كرد

  
   ضد تاريخ -5

نگاه آيزنمن را به تاريخ دگرگون  روانكاوي،
كالسيك او ديگر در نگاه به معماري . كرد

كند به تعبير خود، همچون افعي آن را  سعي مي
 بهرام شيردل و عبدالحسين -11تصوير شمارهبفشارد و عصارة سركوب شدة آن را بيرون 

 بانك توسعه صادرات ايران/جلوه
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اگر شما به سوء تعبير «: به تعبير او. بكشد
باشيد، استعاره را دور مند  كلمات عالقه

كنيد  اندازيد، بلكه تقريباً سعي مي نمي
هاي ضمني سركوب شده در استعاره  داللت

مخالف كالسي سيسم اگر . را دريابيد
اندازيد، بلكه سعي  هستيد آن را دور نمي

به . اي را پيدا كنيد كه در كالسي سيسم سركوب شده است كنيد چيزهاي نهفته مي
شما كالسي سيسم را . نامم عبارت ديگر اين چيزي است كه من شيوة افعي مي

بايد ... ن بكشيدفشاريد تا خفه شود و آنچه را كه سركوب شده با فشار از آن بيرو مي
بايد با جراحي، سبك كالسيك و مدرن  جراح بود تا جادوگر، نبايد سركوب كرد، بلكه

كنم اين كار يكي از علل  فكر مي. را شكافت و آنچه را كه سركوب شده است يافت
دريدا و بقيه . سازد واقعي ديكانستراكشن است، ديكانستراكشن چند بنياني را مطرح مي

ها را  خواهيم آن  اين چيزها را دور نياندازيم، بياييد دريابيم كه چرا ميگويند بياييد مي
  ) 155همان، ( ».دور بياندازيم

هاي  حل مسئله احتماالً در چيزي كه تاريخ پوشانده نهفته است، نه در نمونه راه
هر چند «) 149، 1375آيزنمن، ( ».ايم تاريخي بلكه در قالب اشكالي كه در تاريخ نديده

نون و رنشان آثار مهمي در تاريخ معماري هستند، اما ديگر انرژي سابق را اعمال پارت
نظر من معماري  به. اند اي از زمان حاضر خارج شده چرا كه هر دو در لحظه. كنند نمي

  » .سروكار دارد 1(Presentness) همواره با مسئله امروزي بودن
را به كار برده و » ضد خاطره«آيزنمن دربارة حضور تاريخ در معماري خود تعبير 

هيچ ادعايي . زند كند، محك نمي جو نمي و ضد خاطره پيشرفت را جست«: گويد مي
ضد . كند اي بهتر يا نظمي جديد ندارد و هيچ چيزي را هم پيشگويي نمي نسبت به آينده

. ي خاص هيچ كاري نداردها فرم يا كاركردهاي ها ارزشخاطره با تلويح تاريخي يا با 
به ياد  ه در عوض با ساختن مكاني كه نظم خود را از تيره و تار ديدن گذشتةبلك

  ) 134، 1378جنكز، ( ».آورد، درگير است اش به دست مي داشته

                                                                                                                   
او شهر آرماني خود را نه همچون .  به معناي در اكنون بودن يا امروزي بودن از اصول مهم آيزنمن است.1

 .كند ها را در اكنون دنبال مي بيند، بلكه همة آرمان  نوگراها در آينده و نه همچون فرانوگراها در گذشته مي

  Imendurf / پيتر آيزنمن -12تصوير شماره 
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   ضد جامعه -6
. روانكاوي در اينكه خودم بشوم، براي من خيلي مهم بود«: گويد باره مي خود او در اين

واكنش نشان   همواره در برابر فشار تودة مردماي بودم كه پيش از درمان، جانور آراسته
پس از درمان براي اولين بار واقعاً توانستم كه با خودم كنار بيايم، نه آن طوري . دادم مي

من هرگز خيلي ...  كه خودم نياز داشتم باشم خواست باشم، بلكه آن طوري كه جمع مي
 تر مهم مشكالت خودم برايم كردم، چون حل آيد فكر نمي به اينكه بر سر ديگران چه مي

 ) 153، 1372آيزنمن، ( ».بود

   
  :  آثار نمونه

  پارك دوالويلت  -1
 ديكانستراكشن را با پرداز نظريهآيزنمن در طرح اين پارك، دريدا فيلسوف يهودي و 

آن يك گروه كر بود كه غير از ما دو نفر اعضاء غير «: گويد خود او مي. خود همراه كرد
نوعي تشريك مساعي دريدا و ...  طون و چومي هم در آن بودندمشخصي مثل افال

آيزنمن كه سرود خواني مذهبي و موزون خود را با همنوايي كامل به جانب حضاري 
  ) 161همان، ( ».هاي ناشي از غيبت مقدس لذت...  خوانند مي» انسان پوچ«معروف به 

واهد كه اين خل خ آيزنمن مي«: گويد هاي آيزنمن مي جنكز در توضيح تحليل
را به عنوان نوعي وضعيت روشنفكرانة ناب كه آغازي است براي » ها فولي«بازي يعني 

بنابراين ما در الويلت در ميان ...  اش نمايش دهد اشراف بر كار، زندگي و حالت ذهني
آيزنمن ) 132و141، 1378جنكز، ( ».ايم بعضي كارهاي واقعاً خيلي احمقانه قرار گرفته

 به كار 1ما سايت را مثل پاليمپسست«: گويد ديگر در توضيح اين مطلب ميدر جايي 
ساختمان ما فرآيند . ]تاريخ[جايي براي نوشتن، پاك كردن و دوباره نوشتن . گرفتيم

ساختمان ما . كند آورد وارونه مي  از خود در مي]پسامدرنيسم[سايت را كه ساختمان 
  ) 138، 1372آيزنمن، ( ».كند سايت را ابداع مي

شكست اين كار تا حدودي بدان دليل بود «: گويد من در توضيح روند كار ميآيزن
. كه من فرا نگرفته بودم كه با توجه به موضع خودم در موضع جديدي ايفاي نقش كنم
                                                                                                                   

گويند كه براي نوشتن يا بازي نقاشي و طراحي  ميبه صفحاتي از جنس پوست ) palimpsest(پاليمپسست  .1
شود و دوباره روي آن شكل ديگري  كنند و بعد از هر بار ترسيم به سرعت پاك مي سريع كودكان استفاده مي

 .اين واژه شايد با واژة پارسي پلمه به معني لوح و صفحه وابستگي داشته باشد. شود ترسيم مي
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ما آن را به . كرد ارائه داد ژاك متن ناتمامي را از تيمائوس افالطون كه روي آن كار مي
او هم شكل ساز . ژاك را وادار كرديم كه چيزي بكشد...  فتيمعنوان برنامه در نظر گر

  ) 161همان، ( ».چنگ را كشيد، كه هم شكل و هم چارچوب سايت از كار در آمد
  
   10 خانة شماره -2
 آخرين كار فرماليستي و نخستين كاربرد تجزيه يا از هم 1978، 10خانة «: گفته جنكز به

وعي مخالفت با فرايند منطقي تغيير شكل به است كه ن) Decomposition( پاشيدگي
اين ساختمان با عناصر كاهش يابنده و يك سري فرايندهاي مكانيكي . آيد شمار مي

زدايي، مقياس انسان  ، تمركز مركز خانه: كرد طراحي شده بود كه خيلي چيزها را نابود مي
ف ساختمان به كار اي چون ك ديوار شيشه ] مثالً [هاي مرسوم  و عادت) Scaling( گونه

  ) 128همان، ( ».گرفته شده و در فضا كنسول شده است
  
  11 خانه شماره -3

 ديگر .در خالل درمان روانكاوي توانستم به ضمير ناخودآگاه خود وارد شوم«: به گفته آيزنمن
اين جريان تغيير و تحولي را در معماري من سبب . گيري كمتري داشتم نسبت به آغاز، جهت

 Find Out House و El Even Odd، خانة a 11فكارم متوجه زمين شد، منظورم خانة ا. گرديد
ها در حال كاويدن  كه آنبه اين معني . ها به زمين توجه داشتند است كه تمام اين طرح

. هاي كانارجيو و برلين هم وجود داشت ضمير ناخودآگاه بودند و همين امر در طرح
هاي من ربطي با  قبل از آن هيچ يك از خانه. ه بودندهاي به زمين نشست ها همه طرح آن

، زماني كه من 78بله، تغيير و تحول در سال . ها همه در هوا بودند زمين نداشت، آن
من نياز داشتم هويت ديگري براي خودم به . پيش آمد روان درماني را شروع كردم

ل درمان، آن را كنم مسئله هويت براي من چيزي بود كه در خال فكر مي. وجود آورم
  ) 151همان، ( ».اين جريان چند سال به طول انجاميد. بسيار پيچيده و غامض يافتم

   
  كاناراجيوي ونيز -4

شكني كار شده و برخي از اصول فرانوگرايي    سامان طرح كاناراجيوي ونيز، به شيوه
اين به همين جهت جنكز . وارونه شده است) Contextualism(گرايي   همچون زمينه
آيزنمن «: به گفتة جنكز. داند يا ضديت با فرانوگرايي مي»  فرانوگرايي-نا«كار او را آغاز 
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عبدالعزيز ( تئاتر شهر -13تصوير شماره 

 ) فرمانفرمايان

اين طرح ...  كند گرايي هم بافت و هم تاريخ ونيز را انكار مي در پاسخ به زمينــــه
  ) ...،1378 جنكز،(».است) ناتقليدي، ناگزارشي و ناتداومي(»  ها–نا «تمجيدي صريح از 

  
ام شيردل بروز هويت ايراني را  بهر)ب

من امروز «: گويد مي و داند ميذاتي  ناخودآگاه و
از . ايراني خود هستم اجداد فرزند آباء و

نوادگان بزرگان قاجار و خوي ايرانيت در وجود 
هويت ايراني همين است كه ايرانيان .. .من است

او ) 1378،17شيردل، ( ».خواهند امروز آن را مي
نبايد آينده را براي گذشته فدا «  كهدكن ميتأكيد 

او درباره تداوم در ) 1373،46شيردل، (.»كرد
در اشاره   وكند ميمعماري گذشته اظهار ترديد 

هاي تاريخي، ميدان نقش جهان را كه  به گسست
از آن دوران پس از اسالم است با تخت جمشيد كه از آن دوران تمدن پس از اسالم 

 كه كند مياين دو رابطة چنداني با هم ندارند و تعجب  گيرد ميو نتيجه  مي سنجد است
كه يافتن  حالي در) 39.همان( !چه شده كه حال به دنبال حفظ ارتباط با گذشته هستيم؟

ي معمارانه و عناصر معماري مشترك ميان تخت جمشيد و ميدان نقش جهان ها ويژگي
   1.گرچه ظاهراً همانند هم نباشند. چندان هم دشوار نيست

اما خرده گيري او  ،داند ميالبته او هم وضعيت كنوني معماري ما را دچار بحران 
از ديد او اين بحران . به جريان پريشان نوگراست كه با آشفتگي مسيرخود را مي پيمايد

                                                                                                                   
  : مي توان چنين برشمرد اين دو ساختمان را انه مشتركهاي معمار به گمان ما ويژگي .1

  . ها  اصل محورگرايي و ايجاد تقارن هاي دو محوره در طرح كف و در نماهاي ساختمان- 1  
  .  )محصور( اصل محصوريت فضايي با ايجاد فضاهاي سر باز و ديواربست - 2  
  . و محورهاي اصلي) معمود بر ه(هاي گونيا   طرح فضاهاي باز و بسته بر پاية گوشه- 3  
) موزه( كاخ هديش، گنجينه ، در آپادانا،ها  اصل سلسله مراتب دسترسي از بيرون به درون در همه ساختمان- 4  

   ...اهللا و  و در عالي قاپو و مسجد شيخ لطف... تخت جمشيد و 
ط و جاي برخورد يك فضاي مياني بزرگ و بلند در وس.   الگوي طراحي معماري بر پاية يك تقارن مركزي- 5  

 و چهار فضاي كناري در پيرامون فضاي مياني روي محورها كه هم كوچكتر از فضاي مياني هستند و ، دو محور
 وگنجينه تخت جمشيد و نيز طبقات باالي ،نمونة آن كاخ آپادانا. ها نصف بلنداي آن است  هم بلنداي آن
است كه هم )  ايوان ستوندار (اين دومجموعه، ستاوند اما يكي از فضاهاي مشترك ميان .قاپو است ساختمان عالي

قاپو در ايوان اصلي آن كه هر دو رو به فضاي باز   و هم در عاليشود ميدر آپادانا و كاخ هديش و گنجينه ديده 
 .اند ساخته شده
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معماران معاصر است كه   برخي از»بازي دلقك«مباالتي و به اصطالح او   از بيناشي
اما مشكل . ي جهاني شكل بگيردها ارزشصيل همگام با  يك معماري ادهد مياجازه ن

اينجاست كه مرز اين نوگرايي اصيل و نوگرايي سطحي چيست؟ آيا با قطع شدن رابطة 
   نشده است؟ فراهم معماري معاصر با پيشينة آن اين پراكندگي

  
 ) Postmodernism(گرايي تجدد و سنت  تلفيق:  الگوواره سوم- 6-1-3

 بدين سو رفتند كه تجدد كامل و همه چيز گذشته را كنار گذاشتن به تدريج گروهي
از اين رو به راه حل تلفيقي روي آوردند؛ تلفيق . جواب مطلوبي براي معماري نيست

اين سنت تنها . با سنتي كه معماري را كامل كند
؛ همچون نمايد ميبا گرايش به تاريخي رخ 

) مصالح(هاي  استفاده از كالبدها و ساختمايه
طبيعت هم توجه  گذشته و در گرايشي ديگر، به

هاي اجتماعي  گرايش ديگر آن سنت. شود مي
است كه معمار ديگر خود مختار نيست و 

گرا در معماري  جريان مردم. شده است گرا مردم
  .گرايي است يك نوع تلفيق

  
   چارلز چنكز)الف

ها و  دهه اخير نوشتهان بنام معماري غرب است و در دو پرداز نظريهچارلز چنكز از 
ها دامن زده  مباحث فراواني را درباره معماري امروز ارائه كرده و به بسياري از چالش

سفانه او در دو دهه اخير از حالت تحليل گري فعال و پيشرو كه با جسارت أمت. است
 كه امروزه او خود را در اي گونهپرداخت به سوي انفعال رفت؛ به  به ارزيابي مكاتب مي

  . كند ها اكتفا مي سازي براي آن بيند و تنها به توصيف و نظريه يان معماران پيشرو ميم
  

  : هاي بحران گستره
  ) مدرنيسم(ظهور علوم نوگرا :  بحران اديان-1

چارلز جنكز بحث خود را در مورد بحران معاصر غرب با تحليل ظهور نوگرايي آغاز 
هاي  را به علم داد و اين مسئله بحرانزماني كه به گفته او دين جاي خود . كند مي

 )حسين امانت( ميدان آزادي -14تصوير شماره 
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پاويون /  ميس ون دررو -15تصوير شماره 
 بارسلون

توان مدرنيسم را نخستين واكنش فكري بزرگ  مي«. فراواني را براي بشر ايجاد كرد
در مواجهه با يك جامعة . نسبت به بحران اجتماعي و فروپاشي دين مشترك دانست

 مسيحي، انديشمندان و نخبگان خالّق نقشي تازه براي خويش رقم زدند كه به هر -پس
ها شفا دادن جراحات جامعه  ترين نقش آن متعالي. حال همانند نقش يك پدر روحاني بود

بود،   توانستند حساسيت آنرا خالص گردانند و اگر سياسي نمي»پااليش زبان طايفه«در . بود
  )32، 1375 جنكز،( ». زيبايي شناختي را برايش مهيا سازند-زمينة فكري

  
  ر جديد الگوي فراديني نيچه براي عص-

يابي اي  توان ريشه تر شدن مطلب مي براي روشن
راكه جنكز از ديدگاه لوكوربوزيه ارائه كرده 

گرايي و  داروينيسم، مادي«. است مطالعه كرد
پيشرفت علم به سرعت بر فرهنگ مسيحي تأثير 

باور پس از مسيحي كه نيچه براي . گذاردند
عرفي م» اَبرمرد«اولين بار آنرا به عنوان فلسفه 

كرد هدفش دقيقاً پرورش نخبگاني خالق بود و 
تعجبي ندارد كه لوكوربوزيه و والتر گروپيوس 
جوان همانند بسياري از هنرمندان اوايل اين 

. گويي زرتشت پرورش يابند قرن، مطابق با غيب
: نيچه در كتاب چنين گفت زرتشت مي نويسد

او كه بايد آفرينندة خوب و بد باشد، به راستي «
 را ها ارزشيد نخست يك ويرانگر باشد و با

شكند،  و هر آنچه از حقايقمان مي... .خرد كند
هاي بسياري بايد  هنوز خانه! بگذار بشكند

روشن است كه اين عقيده چرا  [ ساخته شود
اكنون ما آن اَبرمرد را زنده . اند خدايان همه مرده ] !مورد توجه معماران قرار گرفت

انسان چيزي است كه كسي از او پيشي . دهم من به تو تعليم مي! رداي اَبرم.. .داريم
پيشگامان نقش دارويني » …اي؟  براي از او بهتر شدن چه كرده. خواهد گرفت

ميدان ايتاليا /  چارلز مور -16تصوير شماره 
 در شهر نيو ارليان
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را به عهده گرفتند و لوكوربوزيه هنگام خواندن » ها ارزشسازي ارزش تمام  دگرگون«
اگر به مظاهر . اقتباس كرداين مطالب حتي آهنگ خواندن اين آيين نامه را از مرشدش 

همگي شبيه اين  هنر و معماري دهة بيست نگاهي بيندازيم از برلين تا مسكو و پاريس
. باشند كه سبك اِوانجِلي ايشان بر پاية گفتار نيچه استوار است كتاب مقدس تلگرافي مي

 .دورة بزرگي آغاز شده است«: گويد لوكوربوزيه در كتب به سوي يك معماري نوين مي
صنعت كه همانند سيالبي ما را مغلوب ساخته به سوي . روحي جديد وجود دارد

شتابد و ما را به ابزار نويني مجهز ساخته كه با اين دوره كه از  اهداف مشخصش مي
 اعمال و قانون اقتصادي خواه ناخواه بر. گيرد سازگار است روحي جديد نيرو مي

روح ساختن . وح توليد انبوه را بيافرينيمما بايد ر.. . راند هايمان حكم مي انديشه
  ) 44، 1375 جنكز،( »...هاي توليد انبوه هاي توليد انبوه، روح زيستن در خانه خانه

  
   ظهور علوم فرا نوگرا -
توان در  هاي مشابهي را مي احتماالً واكنش«

هنوز هم بسياري از . تمامي علوم و هنرها يافت
قطعيت،   عدمها واقعيت بنيادي اصل دان فيزيك

هاي علم پست   و ديگر جلوهنظمي بيتئوري 
ها در كنار آينشتاين  آن. كنند مدرن را قبول نمي

 مدرن را كه بر پاية بيني جهانخواست  كه نمي
كيهاني منظم، هدفدار و مشخص استوار است 
كنار بگذارد در نظر خود مصرند كه خدا براي 

هاي پست نيوتني و  ة اين واقعيت كه نظريهاهميت ويژ...  اندازد ادارة جهان تاس نمي
ها را توضيح داده و  تري از پديده توانند حوزة گسترده پست دارويني به روشي بهتر مي

  ) 65همان، ( ».نظريات پيشين را در خود جا دهند، مورد توجه قرار نگرفته است
لي به  كنيم كه بيشتر جهان براي بيست سال آينده باخوشحابيني پيشتوانيم  مي«

است نه يك واكنش ضد » مرحلة رشد«پست مدرنيسم يك ... مدرنيزه كردن ادامه دهد
مدرنيسم و پيش از آنكه كشور يا مردمي بتواند به آن برسد، بايد مراحل مختلف 

  ) همان(» .شهرنشيني، صنعتي شدن و فرا صنعتي شدن به وقوع پيوندد

   خانه فرانك گهريِ-17تصوير شماره 
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  ظهور هنر فرا نوگرا:  بحران علوم نوگرا-2
ر آغاز نوگرايي تنها دين بود كه مورد تعرض قرار گرفت و بشر براي ساختن اگر د
 در پايان عصر نوگرايي و آغاز دوران جديد بشر ديگر . خود به علم پناه بردبيني جهان

نوگرا را  ي فراها فرهنگگيري  جنكز يكي از علل شكل. به علم هم اعتمادي نداشت
دين و علم هيچ كدام «: به عقيدة او. داند ميهاي ديني و علمي  بيني جهانناكارآمدي 

 خود را حفظ كنند و به سرعت دچار بحران بيني جهاننتوانستند در شرايط جديد كليت 
اند كه ما براي تشريح حقايق  علم و دين دو دستماية اصلي بوده«: به گفتة او» .شدند

في اهميت كشفيات اخير ها هر دو در معر اما اين سنت. ايم ها استفاده كرده نهايي از آن
اند، به  دست آمده ها در مواجهه با حقايق غير عادي كه به ناكارآمد شدند، هر دوي اين

  ) 40، 1379جنكز، ( ».نوعي درجا زدن يا در به خود ماندگي فرهنگي مبتال هستند
شناسي مسيحي در   هاي مدل جهان بيني ديني سستي مقصود او از ناكارآمدي جهان

و مقصود او از ناكارآمدي ) ... دستاوردهاي كپرنيك و گاليله و(ديد قبال علوم ج
هاي  هاي علمي نيوتني و اينشتايني به يافته  علمي عدم جوابگويي سيستمبيني جهان

بشر دو «: گويد او در توضيح بيشتر ادعاي خود مي. جديد فيزيك عدم قطعيت است
ي قوانين خارجي و دومي اول .علمي و ديني: گفت و گوي اصلي با طبيعت دارد

يا معادالت عيني و برجستگي . دهد راهكارهاي داخلي ارتباط با طبيعت را به ما مي
اما هر دو گفت و گو ديد . كند شاعرانة موقعيت ما در جهان را به سادگي ترسيم مي

هاي تدافعي، نبود شوخ  اند و در عمل به تنگ نظري، حالت شان را از دست دادهتر مهم
اين دو ناكامي اگر تنها گفتمان  ... اند نمايشي از عظمت و شگفتي دچار شدهطبعي و 

 در حال بيني جهاناما آنجا كه علم و دين در تفسير . انگيز باشد توانست غم بودند، مي
. اند، فرصتي براي ديگران با زمينة فرهنگي متفاوت فراهم شده است تكوين ناتوان بوده

و نويسنده بايد به اين گستره وارد شوند و قلمرو جديدي در اين حالت، هنرمند، معمار 
  ) همان( ».را به وجود آورند

نوگرايي او هرگز با يك دين تمام عيار كنار نخواهد آمد، بلكه   در حقيقت فرا
او در اين زمينه باروك جديد . كند نوعي نظام شبه ديني را بدون همراهي دين ايجاد مي

هايي از  پنداره«در كتابش به نام  منتقد ملحد هنر پيتر فولر«: گويد زند و مي را مثال مي
 را به اخذ معنويتي مترادف كه بر پاية ها انسان 1985در» تسلي توهمات گمشده: خدا
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پست مدرنيسم او . خواند طبيعت است فرا مييك پاسخ ذهني و در ضمن دنيايي به خود 
نظام «همانند پست مدرنيسم من به دنبال يك 

از نوعي كه دين ارائه » نمادينمشترك 
در توضيح . همراهي دين است ، اما بيدهد مي

توان به اين مقصود رسيد او  اينكه چگونه مي
با نوشتن چهاركتاب در اين باره بيش از من 

   )46 همان،( ».رود جلو نمي
در كنار اين نگاه وهمي به دين بايد 

چرا كه به تعبير جنكز نوگرايي . تأثير نوگرايي را در عصر بعد از خود بررسي كرد
جنكز نوگرايي را . شود همچون ققنوسي به سرعت تغيير شكل داده و دوباره زنده مي

داند كه اين دوگانگي در  داراي يك ديالكتيك مثبت و منفي در درون خود مي
دو ديدگاه حاصل اين نقش پس از «. دارد ميگيري فرهنگ بعد از نوگرايي نقش مه شكل

» مدرن«زيرا در كلمة . كه تضاد ميان آن دو موجب سردرگمي زيادي شدمسيحي بود 
 نام گرفته »مدرنيسم قهرمانانه«دهندة هنرمند كه  نقش شفا. حداقل دو معني مستتر است

» نوكردن«ي تازه وها سرزميناست و نقش خيالي و ويرانگر هنرمند كه مترصد فتح 
ن دو معني همان چيزي است كه استرن اي. نامم گر مي است كه من آنرا مدرنيسم ستيزه

نوعي دوستي در . دهد مي» انداز مدرنيسم سنتي در برابر مدرنيسم تفرقه«به آن عنوان 
  ) 33همان، (».گرايي برابر جدال، پيوستگي در برابر تكان نو، خوش بيني در برابر پوچ

 همين دارد بيان دقيق در حقيقت قدم دومي كه او براي تشريح بحران معاصر برمي
 او آن را با صفات نيهيليسم و معموالًگر است كه  شكل جديد از نوگرايي ستيزه

جنكز بخش زيادي از تحقيقات خود را در اين راستا قرار داد . كند آنارشيسم مطرح مي
او دو تعبير . دهد نشان دهد تا خالء عظيمي را كه محور وضعيت معاصر را شكل مي

را نمودهاي همين بحران ) ليت مدرن( نوگرايي متأخر و) نئو مدرنيزم(نوگرايي جديد 
   .كند شكني ارائه مي ين نمود نهايي خود را در سبك شالودهتر مهمداند، چيزي كه  مي
  
  ) شالوده شكني(گر  نقد نوگرايي ستيزه-
را ندارد و جديتي كه با آن برخي » خالء عظيم«ها هيچ چيز اعتبار اين  براي بعضي«

از محالت بسيار شلوغ (كنند، در مركز منهتن  را دنبال مي» پوچي«ها اين  نيويوركي

 خانه مادر معمار /  رابرت ونتوري-19تصوير شماره 
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اما از هنگامي كه چنين فرض شده كه معماري هنري ساختاري . واقع است) نيويورك
كنند  همراه با شالودة اجتماعي باشد معماراني كه براي خالء و پوچي و نبود طراحي مي

د كه نوعي معماري ديكانستراكشن چه كسي بايد اين را بگوي. نمايند اندكي مضحك مي
  ) 98، 1378جنكز، ( ».ضد اجتماعي هم حق اظهار وجود دارد

اين معماري تجسم عالمي تهي از مقصود است كه در آن انسان محصول «
اين عالمي . تصادف است، از خود بيگانه شده يا به بيان معمارانه در خانة خودش نيست

اين . نمايانند  راسل دويست سال است به ما مينيچه، سارتر و است كه فيلسوفاني چون
در كالم تقريباً ملودراماتيك راسل در ستايش انسان آزاد . سرنوشت ابدي ما است

هايي است  انسان محصول علت. شنويم  مدرن را ميبيني جهاننيهيليسم خاص ) 1914(
رشد، آرزوها و خاستگاه، . گونه نقشي ندارند برند هيچ بارة غايتي كه بدان ره مي كه در

همة ...  ها نيست ها و باورهايش چيزي جز محصول آرايش تصادفي اتم اميدها، عشق
اين پيام . تواند منكرشان شود اي نمي نمايد كه هيچ فلسفه ها چنان بديهي مي اين

نهضتي نيهيليستي؛ در كار آيزنمن؛ وكسنر ) تصوير دارويني جهان(اندوهناك متافيزكي
  ) 13، 1370جنكز، (» .توان ديد سنتر در اوهايو مي

  
   نقد نوگرايي فناورانه -

وجهة ديگر نقد او به جريان اصالت فناوري 
است كه توسط گروهي از افراط ) تكنولوژي(

اصل قراردادن «. شود گرايان نوگرايي دنبال مي
گاه  مصالح و تكنولوژي به عنوان هدف هيچ

 يونانيان. تواند از اهميتي برخوردار باشد نمي
هر معمار . باستان هم داراي تكنولوژي برتر بودند

نورمن فاستر . خوبي بايد دوستدار تكنولوژي باشد
هم كه معمار بزرگي است از همين جنبه به 

اما اين موضوع تازگي . تكنولوژي عالقمند است
تنها چيزي كه تازگي دارد آن است كه فقط . ندارد

جديد اين كامالً . به تكنولوژي اهميت داده شود

آسمان /  فيليپ جانسون -20تصوير شماره 
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به . واقعاً پايان فرهنگ غرب و شرق است. اي است ورشكسته است و به نظر من فلسفه
. پرستي به راه افتاده است مثل اين است كه كيش پالستيك. پرستي فعلي نگاه كنيد  شيء

شيء . مگر پالستيك چيست؟ هيچ، فقط بسيار براق است و معرف تكنولوژي برتر
مشكل فاستر در اينجاست كه كارفرمايي ...   استبه نظر من كه فاجعه. پرستي است

نورمن فاستر اهل » .خواهيم ترين را مي ما بهترين و گران«: گفته داشته كه دائماً به او مي
است و قبالً هيچ كارفرمايي نداشته كه چنين چيزي را از ) انگلستان (كشوري نسبتاً فقير 

من فكر  ... ».بله، فكر خوبي است«: بنابراين دائم جواب داده است. او خواسته باشد
يك بحران است براي اينكه وسايل و اهداف . كنم كه نمايانگر پايان يك سنت است مي

  ) 24، 1372جنكز، (» .كنند با يكديگر بسيار فرق مي
  
   ي فرانوگراييها ويژگي تعريف -3

كه به فرانوگرايي . گويد جنكز براي رهايي از وضعيت كنوني از فرانوگرايي سخن مي
من راه «: گويد او مي. است» مدرن ليت«و » مدرن نئو«گفتة او بسيار متفاوت با مكاتب 
  : كنم گونه تعريف مي را اين حل را پست مدرنيسم ديدم و آن

» بيش از مدرن، مدرن بودن«بودن،  بودن به معني برتر» مدرن پست« اول از همه اينكه -
  . اين كلمه برافروخته و هراسان شدند با شنيدن ها مدرنيستاست و اين است كه 

ضد «گراها تداعي  براي برخي سنت:  دوم آنكه اين واژه مفاهيم متضادي دارد-
براي ديگر » ادامة مدرنيسم در قالبي نو«كند يا  و متحدي احتمالي را مي» مدرنيسم

  . بينند گراياني كه آنرا يك خطر مي سنت
.  حاضر اشاره دارد-ه يك امكان ناپذيري پس  سوم اينكه مفاهيمي وهم آور دارد كه ب-

نما يا فوق فضاي فيزيك  مثل اينكه در آنسوي زمان در نوعي سرزمين عجايب متناقض
  .گردد پيشرفته قرار دارد يا نوعي معادل پيوستة زماني براي ضد ماده محسوب مي

يجاد پيوند  و باالخره براي بسياري از طرفداران آن و از جمله من، حاكي از امكان ا-
باشد و يا ادامة گزينشي و منتقدانة مدرنيسم و فراي آن  ميان مدرن و باوري ديگر مي

شك اين معاني پرتداعي و در ضمن تا حدي متناقض، توضيحي پيرامون  بي. بودن است
  » .باشد منطق و دليل كاربرد فراگير و شهرت آن مي
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  با مخالفان  سازگاري: گرايي كثرت-
نوگرايي جنكز اهل دشمني و ناسازگاري نيست و زندگي خود را  ال فراولي در عين ح

زنده باد «بيند و شعار  در بودن مخالفان خود مي
ي ها مدرنيست پست«. دهد سر مي» مخالف

راستين واقعاً به ميدان كشش و تنش، به لزوم 
هاي سنتي و مدرن اعتقاد  شكوفا شدن شيوه

ن را حفظ خواهند همة معناهايشا چون مي. دارند
خواهند جهاد كنند يا بر دشمن پيروز  نمي. كنند

هاست  دانند كه دشمن، خود آن ها مي آن. شوند
بايد نظام . در حالت و موقعيت فرهنگي ديگر

تقابلي را في نفسه هدف دانست و از آن 
اگر تفاوتي دركار نباشد، نه غنايي . حمايت كرد

  ) 71، 1375جنكز، (».دركار خواهد بود نه معنايي
اي كه هـيچ روش تثبيـت         دوره. هاي مداوم است    دورة پست مدرن زمان انتخاب    «

ها  رسد تمامي سنت    زيرا به نظر مي   . خود آگاهي و كنايه دنبال كرد       توان بي   اي را نمي    شده
تـرين مـشكل و هـم        گرايي، گرايش دوران ما هـم بـزرگ         كثرت...  به نوعي اعتبار دارند   
شـود و جانـشين شـكل          و تشويش بر مغز چيره مـي       سردرگمي...  بهترين فرصت است  

ايـن بهـايي اسـت كـه بـراي دورة پـست مـدرن               . شـود   مشتركي از فرهنگ جمعي مـي     
  ) 9، 1375جنكز، (» .بهايي به سنگيني تعصب، يكنواختي و فقر دورة مدرن. پردازيم مي

هـاي    نـوگرا و گـسترش آن، همـة زمينـه           گيري فرهنـگ فـرا      به نظر جنكز با شكل    
 و علـوم    شناسـي   شـناخت ايـن تحـوالت حتـي در        . شوند   انسان دچار تحول مي    فعاليت

، درك  شناسـي   شـناخت تغيير در   «: به گفتة او  . طبيعي و انساني هم كامالً محسوس است      
هـا تحـولي كليـدي بـه سـوي       دانش و چگونگي رشد و ايجاد ارتباط آن با ديگر فرضيه      

 رشـت تكـاملي علـم و      نگـرش پـست مـدرن بـر س        ...  جهان پست مدرن خواهـد بـود      
تنها نسبيتي مطلـق  . انحرافات ديدگاهي آن در زمان، فضا و فرهنگ ارزش خواهد گذارد          

كـه   طـور  كند كه يك نظرية علمي به خوبي ديگري است يا همـان             ادعا مي . پذيرد  را نمي 
ژان فرانسوا ليوتار مطرح ساخته است بدبيني كامـل و خـط پايـاني بـراي تمـام بـزرگ                    

مركز /  دانيل ليبسكيند -21تصوير شماره 

 تجارت جهاني

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


  ريمباني نظري معما

 

322

  در عوض از مطلق نسبي يا كليتّي خرد شده كه بر طبيعـت             . ها است  ر روايت باورها و اَب
رشد تكاملي و جهشي علم تأكيد دارد و از اين واقعيت كـه تمـام موضـوعات حقيقـي                   

  ) 65همان، (» .كند باشند، جانبداري مي نسبت به زمان و محتوا حساس مي
توانند پسا   كه مياند علم استاندارد و الهيات تاريخي به نحوي دگرگون شده«

طور يكسان خارج از مسيحيت و  ها به زيرا آن. مسيحيت و پسا مدرن ناميده شوند
اما بر اساس علم . خود مدرنيسم جنبشي پسا مسيحيتي بود. يابند مدرنيسم توسعه مي

. طور تدريجي و جبري توسعه يافته استوار بود انگارانه و اين نگرش كه جهان به ماشين
دهد كه تصويري  تري را توضيح مي پسا مدرن جهان خالق» لوم پيچيدگيع«در مقايسه 

ها، نظرية اغتشاش، ديناميك  است مملو از بسياري از علوم در حال تكوين مانند فراكتال
 با دست به دست دادن ماهيتي را به تصوير ها آن» نظرية پيچيدگي«غير خطي و خود 

 بيني جهانماشين مرده، و ماهيتي كه مانند كشند كه بيشتر شبيه سازوارة پوياست تا  مي
هيچ روح زمان واحدي براي «) 41، 1379جنكز، (» .مسيحيت، هدف يا غايتي دارد

كننده باشد فرهنگ  اگر چيزي در روند جهان تعيين ... پست مدرنيسم وجود ندارد
  ) 69همان، (» .خواهد بود كه به عبارتي خودش نامعين است

 .شوند شكن حذف مي و خط) آوانگارد(ا جريان پيشرو همچنين در علوم و هنره
جنكز دوران نوگرايي را هم داراي يك (ديگر به مفهوم سنتيِ ِمدرن «: به گفتة جنكز

آن در هنر، پيشرو ) داند و منظور او از سنت نوگرايي همين است سنت اوليه مي
پيش بردن اين است كه ديگر هيچ خط مقدم مشخصي براي . وجود ندارد) آوانگارد(

بلكه افراد مستقل  ... دهكدة جهاني، هيچ دشمني براي شكست دادن وجود ندارد
شماري در توكيو، نيويورك، برلين، لندن، ميالن و ديگر شهرهاي دنيا هستند كه  بي

باشند، درست مثل اينكه در جهان  همگي در حال ارتباط و رقابت با يكديگر مي
  ) 49، 1375جنكز، (» .برند بانكداري به سر مي

) 47، 1374جنكز، (گرايي جنكز به شكلي دوگانه ضرورت توجه خاص به كثرت
گرا را تنها متعلق به جوامع سنتي و مدرن  او از طرفي فرهنگ وحدت. دهد را نشان مي

 يك وجه مشترك دارند، هيچ يك از ها مدرنيستسنت گرايان و «: گويد داند و مي مي
خوشبختانه . كنند  ندارند و هر دو آن را سركوب ميگرايي را خوش اين دو گروه كثرت

اگر چيزي در اين ...  امروز هيچ عقيدة جزمي واحدي بر جامعة غرب حاكم نيست
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قادر به حكمراني نيست، » گرايي« گرايي است و اين جامعه حكمفرما باشد همان كثرت
 متعدد با يها فرهنگدر عصر اطالعات ...زيرا اصل و اساسش ترويج اصل انتخاب است

  ».كنند و اصالً هيچ سبك فرهنگي با نظام ارزشي غالب وجود ندارد هم رقابت مي
ي ملي يا باور مدرنيستي ما به ها سبكبا فروپاشي توافق عمومي و پايان «

شود احياء  توان و مي جايي كه تقريباً هر سبكي را مي. ايم وضعيتي متناقض نما رسيده
همه «اي  ريش ولفلين درجايي ادعا كرد كه در هر دورهتاريخدان مشهور هنر هاين. كرد

اما . رسد نظر مي ناپذير به از ديدگاه منطق اين نظريه خدشه» .چيز با هم ممكن نيست
) 59همان ( ».دارد هاي اضطراب او، اين نظريه كاربرد ناچيزي امروز با وجود گنجينه

ي از شرايط هركدام از اينك ما از اين تجمل برخورداريم تا به محض احساس خستگ«
ها، در جهان بعدي زندگي كنيم، تجملي كه اعصار گذشته به خاطر نداشتن  جهان

  ) 62همان، (» .را دارا نبودند فرصت آن
فقط بايد دانست كه هنرمند هم در دورة . در اين شرايط پيشرفت ناممكن نيست«

بيني كه  ول با اين پيشاندي واره ... تواند پيشرفت كند مقبوليت و هم خارج از آن مي
در آينده هركس براي پانزده دقيقه در جهان مشهور خواهد بود بر شتاب و دموكراسي 

اهميتي ندارد كه هنرمند چقدر خوب يا . هاي جديد تأكيد بسيار نمود حاصل از رسانه
ها و  بايد حضور نظام جهاني رسانه. بد باشد و چقدر سريع يا كند بخواهد پيشرفت كند

  ) 53همان، (» .را به رسميت بشناسد  سوار بر چرخ و فلك آنتازگي
   
  گرايي   نقد كثرت-

چرا كه در . دهد گرايي هشدار مي جنكز دربارة آفات فراوان گسترش يافتن اين كثرت
شود و معماري در حقيقت به بن بست  شرايط كثرت مطلق امكان انتخاب سلب مي

توان نام برد كه در طول  ي معماري جهاني ميها هاي فراواني را از طرح نمونه. رسد مي
به . ساخت نرسيدند چند سال چندين طرح را عوض كردند و باز هم سرانجام به مرحلة

در شرايط امروز معماري مقبول همه همانند سياست مقبول همه بدون «: گفتة جنكز
ه باعث اين قضي. اند هاي عالقمند چيره طرفدار است و در هر زمينه متخصصان و گروه

بست در  تواند به نوعي بن گردد و در معماري مي كاهش قدرت متمركز مي
نَشنــــال « توسعه. حي دوباره و دوباره گرددسازي منتهي شود و باعث طرا ساختمان
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جاهايي كه تركيب . نيويورك شاهدي بر اين مدعاست »ويتني«لندن يا موزة » گالري
ضور مجامع تخصصي بازبيني طرح، موجب هاي ذينفع و ح نقدهاي صريح، تالش گروه

شده است طراحي دوباره مدت شش سال طول بكشد، و حتي قبل از اينكه رسماً ارائه 
   1».شود، متوقف گردد

  
   نقد فرانوگرايي معاصر -4

من پست مدرنيسم را يك جنبش فرهنگي و دورة تاريخي «: گويد جنكز از آنجا كه مي
: گويد و مي. نقد و تحليل اين دوران هم پرداخته استبه ) 10، 1375جنكز، (» .دانم مي

ها، تناقضات  داراي ناپيوستگي. الزم نيست بگوييم كه اين كليت اشكاالت زيادي دارد«
 شايد بيشتر رشد پست مدرن .باشد ي ناتمامي درست مثل شخصيت انسان ميها  بخشو 

اما اين . ولهاي تجاري باشداي و بر پاية فرم موفق امروزي، پاستيش، بوالهوسانه، پيرايه
بايد آميختگي .. . دهند گيرند، نه ارزشش را توضيح مي ها نه تمامي آنرا در برمي جنبه

ها، دگرگوني پر معناي تزيينات و نكات دقيق اجتماعي را بررسي نمود تا  خاص سنت
ا بتوان قضاوت كرد كه آيا اين تكامل ارزشمند است، و در اين داوري واقعيت اقتباس ي

  ) 67همان، (» .اي دارد يا خير خاطرة اهميتي حاشيه
   
   مقايسة تطبيقي سه دورة معاصر در غرب -5

جنكز جدول معروفي دارد كه : و فرا نوگرايي) ليت مدرنيسم( نوگرايي، نوگرايي متاخر 
ي اين سه دوره را با هم مقايسه ها ويژگيدر بسياري از كتب خود ارائه كرده و در آن 

او سي ويژگي اين سه دوره را در سه محور اصلي ايدئولوژي، سبك و  .نموده است
 ) 3نمودار شماره (: نظرية طراحي به شكل زيرتنظيم كرده است

  
  
  

                                                                                                                   
ل در عين حا. طلبي مدرن شكلي عرضي دارد طلب توصيف كرده، اما وحدت چه نوگرايي را وحدت  جنكز اگر

گرايي در طول زمان جزء ذاتيات نوگرايي است و همين است كه در دنياي پست مدرن به شكل  نوعي كثرت
تر از زياد مدرن بودن  چيز خطرناك هيچ «: گويد جنكز با استناد به اسكاروايلد مي .اي ظهور كرده است فاجعه

 ) 18، 1370جنكز، (»  . شودشود كه هر آن و به ناگاه از مد افتاده نيست، چون آدمي مستعد اين مي

.1
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  مقايسه سه مكتب نوگرايي، نوگرايي متاخر و فرانوگرايي از نگاه جنكز -3نمودار شماره 
  

  )1960(وگرايي فران  )1960(نوگرايي متأخر   )1920-60(نوگرايي  ها ديدگاه
  سبك مبهم  سبك ناخودآگاه  سبك جهاني

  پسند مردم  بين واقع  )آرماني(طلب  كمال
  اي فرم نشانه  فرم آزاد  فرم جبري عملكردي

  )گزينشي(ها  سنت  )اقتصاد(كاپيتاليسم   روح زمان
  كارفرما و هنرمند اشتراك  كارفرما خدمت در هنرمند  هنرمند پيامبر

  جويي عموم شركت  گرا حرفه  گرا نخبه
ك  گرا جزيي  گرا تماميت  گرا تماميت

ژي
لو

ئو
يد

م ا
هي

فا
م

  

  و فعال كارفرما نمايندة معمار  گر معمار خدمت  دهنده  معمار نجات
  بيان دورگه  پرزرق و برق و تكنيك  صراحت
  پيچيدگي  سادگي پيچيده  سادگي

  )نا منتظره(فضاهاي گوناگون و شگفت  )چندمنظوره( زوتروپاي شدت به فضاي )چندمنظوره: (ايزوتروپ فضاي
  فرم معمول انتزاعي  گونه  فرم تنديسگون معما  فرم انتزاعي

  چين خوشه  تكرار و خلوص  خلوص
  جدا و شمرده همراه با نشانه  شمرده و آراسته  ناآراسته ناشمرده

  محتوي زباني: گوناگون زيبايي معيارهاي  ، منطق و سازه2ماشيني درجه  زيبايي  زيبايي ماشيني و منطقي
  )ساختگي(و كاربردي ) طبيعي(تزيين آلي   ساختمان و سازه تزييني  ضد تزيين
  گرا نشانه  تجسم منطق منجمد  ضد نشانه
  گرا تمثيل  ضد تمثيل  ضد تمثيل
  گرا تاريخ  ضد تاريخ  ضد تاريخ

  گرا طنز  طنز ناخواسته  ضد طنز

ي
ژگ

وي
 

ي
ك
سب

ي 
ها

  
  گرا نماد  خواستهگرا نا نماد  ضد نماد

  گرا شهر زمينه  ها در پارك يادمان  شهر در پارك

هاي   عملكردي بخش جدايي
  آميختگي عملكردها  تمام عملكردها در يك فضا  ساختمان

  مانريست و باروك  پوست شيك بصري  پوست و استخوان

هنركاهش يافته، خطوط آزاد   جامع هنرها
  بيانيتمامي ابزارهاي   منحني

دار، فرم   پوسته حجم  حجم و نه توده
  فضاي نامتقارن و درحال توسعه  سرتاسري، جزء نماد كل

  سازي خيابان  هاي صاف خطي ساختمان  سازي، برج اشكوب
  ابهام  شفافيت كامل  شفافيت

  قرينگي غير منظم  قرينگي، انعكاس آينه گون  غير قرينگي و نظم

ده
اي

 
ي

اح
طر

ي 
ها

  

  عناصر گوناگون اختالط كالژ و  بسته و اجباريتوازن به شكل   انسجام هماهنگ
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    جديد در دنياي آيندهبيني جهان فرانوگرايي به مثابة -6
نوگرايي را ديگر مرحلة پايان نوگرايي  هاي تازة خود دورة فرا جنكز برخي از نوشته

يكي از . داند كه بشر با جهشي به آن رسيده است اي جديد مي داند، بلكه دوره نمي
گويد حذف  ي اين جهان جديد كه جنكز با احتياط از آن سخن مياه ويژگي
اگر جهان اطالعات تنها يك «: به گفتة جنكز. ي متكثــّر و جهاني شدن استها فرهنگ

. تأثير روشن بر فرهنگ نهاده باشد، آن به بوتة ترديد افكندن تمامي مفاد فرهنگ است
و يا » اصطالح« از فالن اي از اصطالحات داخل گيومه، جهان پست مدرن دوره

 را در ارتباط آني با يكديگر ها فرهنگاكنون تقريباً تمام ...است» نئو«بهمان
است و » دهكدة جهاني«هنر پست مدرن همانند معماري، متأثر از ) 49همان .(باشند مي

  ) 25همان، (» .حس همراه با آن كناية شهروندي جهاني شدن را در خود دارد
 
  اطالعات ي ها فرهنگ شهر -
ما اصوالً داريم به دورة جديدي از نظام «

آنچه كه . شويم فرهنگي و اجتماعي وارد مي
 آن را جامعة فراصنعتي ناميد 1967دنيل بِل در 

جامعة «يا » موج سوم«را به  و ديگران آن
در يك جهان پست .. . شناسد مي» اطالعاتي

مدرن، واقعيت اجتماعي بنيادي، رشد تحول 
 است كه اطالعات را توليد كرده، زاي كساني

اي از آن استفاده  دهند و يا به شيوه انتقال مي
جهان پست «) 48، 1375جنكز، (» .تبادل كارگران جسمي با كارگران فكري. كنند مي

. ».باشد نمي) كاگنيتاريا(مدرن متعلق يا منحصر به هيچ گروهي، مگر كارگران فكري 
درن به احتمال قوي به مجموعة پويايي از شهر جهان اطالعاتي پست م«) 52همان، (

ي گسترده در تمام جهان خواهد انجاميد كه جايگاه قدرت خويش را نسبتاً ها فرهنگ
  ) 62همان، (» .سريعتر از زماني كه در دورة مدرن به سر مي برد تغيير خواهد داد

: دهد  جديد را همراه با توصيف عصر جديد به شكل زير توضيح ميبيني جهاناو 
ما آغاز به  براي نخستين بار در غرب،.  جديدي به ناگاه ظهور كرده استبيني جهان«

 رم كولهاوس،كتابخانه -22اره تصوير شم
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تواند همه مردم جهان را متحد كند و در واقع  ايم كه مي تدوين داستان فراگيري كرده
ما . درك جديدما كامالً منحصر به فرد است.. ..فراروايتي است از جهان و آفرينش آن

 سن تقريبي جهان، احتماالً سرچشمة آن، خطوط اصلي تاريخ نخستين نسلي هستيم كه
ما اولين نسلي هستيم كه قوانين . شناسيم آن، و اصل بنيادين پيچيدگي فزايندة آن را مي

. كنيم آورند روشن مي  به بار ميها آناي را كه  اصلي توسعه و خالقيت، زيبايي و فاجعه
كنيم و نيز مورد ترديد قرار  ن ميما اولين نسلي هستيم كه اين كشف ها را تحسي

 ها مدرنيستتري از طبيعت، بيش از آنچه مسيحيت يا  در واقع ما ديد خالق. دهيم مي
  . توانند تصور كنند داريم مي

هاي  آن گونه كه من با نظريه.. ..كند اين ديدگاه چيست؟ اينكه جهان جهش مي
اي ناگهاني؛  هاي مرحله تقالنمايانم، طبيعت از طريق ان غير خطي ظهور فاجعه را مي

هاي مداوم و تدريجي امري  وجود پيشرفت. كند هاي بزرگ گذار مي شبيه به جهش
شان   با الگوهاي مكانيكيها مدرنيست. مذاهب سنتي به ثبات تأكيد دارند....حتمي است،

 اما كيهان بسيار پوياتر از هر محيط از پيش طراحي. ورزند  تأكيد ميبيني پيشبه امكان 
هنرمندان و معماران براي تصوير كردن ديد جهاني . اي است شده يا هر ماشين مرده

وجو كنند، يا  هاي بياني جديدي جست اش يا بايد زبان جديد با پويايي و باروري دائمي
  ) 41همان، ( ».هاي پيشين را بيشتر گسترش دهند زبان

هـاي    ط مـشي   جديد در فصل دوم كتاب خود خـ        بيني  جهانجنكز براساس همين    
معماري جهان نو و همانند خود اين جهـان         «: به نظر او  . كند  معماري جديد را روشن مي    

اند جهاني خالق، خودتنظيم، خـود        كه علوم پيچيدگي تصوير ديگري را از آن نشان داده         
هاي معمـاري كالسـيك،       ويژگي تركيب .  و در حال شدن است     بيني  پيشتغيير، غير قابل    

 بوده كه از تفكر خطي مدرنيسم و اعتقاد آن به           ها  آن عدم انعطاف    مدرن و حتي ارگانيك   
در حالي كـه براسـاس تعـاليم فيزيـك امـروز،            . گرفته است   هاي منظم نشأت مي     سيستم

معمـاري غيـر خطـي،      .... نظمي اسـت    جهان، نه نظامي مشخص كه تركيبي از نظم و بي         
كنـد متـأثر از        رشـد مـي    يابـد و    موجي، كوژ و كج و انحنا دار كـه امـروزه توسـعه مـي              

.... شناسـد   هاي فيزيك امروز است كـه جهـان را بـا مـوج و اجـزاء و ذرات مـي                     ديدگاه
ها، بلكه بـه دليـل آنكـه        معماري نه تنها به دليل زيبايي اشكال حاصل از اين نوع تركيب           
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» .در جبهة دانش و علوم جديد قرار گيرد ناگزير است در اين زمينه بـه تجربـه بپـردازد                  
  ) 33، 1378مي، صار(
  

  معماري بحران: فولدينگ
عنـوان   جنكز از برخي مكاتب معماري همچون فولدينگ، فراكتـال و معمـاري سـبز بـه               

هـا   كنـد و در معرفـي آن         جديـد يـاد مـي      بينـي   جهانهاي بسيار خوبي از توجه به         نمونه
ران يـا   بح. ما به ازاي علمي زبان معماري فولد، نظريات بحران و تداوم است           «: گويد  مي

فروپاشي در تبديل سريع از حالتي به حالت ديگـر، ماننـد آب بـه يـخ يـا بخـار تجلـي            
انجامد يا به پيچيده شدن، درهم فرو رفتن و درهـم             بحران يا به دوپاره شدن مي     . كند  مي

در اين معماري كه گويي درحال فـرو ريخـتن و           . تنيدن كه مضمون معماري فولد است     
هـا   آميـزي هماننـد كريـستال      ما و مقطع با هم اشكال ابهام      كج شدن است تركيب پالن، ن     

هـاي گونـاگون معمـاري و         با در هم ريختن زبـان      رياين بازي را فرانگ گه    . آفرينند  يم
آيزنمن نيز از او دفاع كـرده و سلـسله مراتـب و تقـدم و                . ها آغاز كرده است    تركيب آن 

سـاالر و تـابع روابـط اربـاب و          ماندة معماري مرد     عنوان پس  تأخر مهم و غير مهم را به      
  ) 34همان، (» .رعيتي مردود شمرده است

ي معمـاري مطلـوب معاصـر را كـه در           هـا   ويژگيجنكز در پايان كتاب برخي از       
  : دهد  امروز باشد به شكل زير توضيح ميبيني جهانهماهنگي با 

  .  نزديكي به طبيعت و شناخت زبان طبيعت-1«
  .  جهاني الهام گرفتن از حقيقت و روح-2
  .  دارا بودن خصيصة چند معنايي و عمق-3
ها و تغيير دائم كه ذاتي جهان         ها و تقابل    ها، تفاوت    منعكس كردن واقعيت چندگانگي    -4

  .است
 نشان دادن زمان و مكان با در نظر گرفتن اكولوژي و شـرايط اجتمـاعي، سياسـي و                   -5

  .بومي
 و ادراك ذهني را     شناسي  زيباييكه حس   هاي انساني      توانايي ايجاد زباني براي محيط     -6

  . همزمان برانگيزد و اقناع كند
  ) همان(» . توجه موكّد به علوم جديد-7
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الدين از ديرباز مسئله بحران هويت در معماري معاصر ما را مورد   حسين شيخ زين)ب
وي ريشه بحران هويت در معماري را در بحران فرهنگي و . توجه قرار داده است

گويد معماري امروز با تفكري گسيخته از باال در جهان  او مي. گيرد سراغ مياعتقادي 
هويت،  روي، بي الخلقه، زشت از اين رو معماري امروز ما را ناقص. نمايد زيرين عمل مي

وي عامل بروز چنين شرايطي را تأثير اصول . نامد مي.. . منطق و بوالهوس، سرگشته، بي
داند ولي براي امكان  او سنت را يك ثروت مي. داند يو مفاهيم زندگي و هنر غربي م

توان  هاي كهن را در بازار امروزين نمي مندي از آن بايد به روز بود؛ چرا كه سكه بهره
  .خرج كرد

الـدين دو    زيـن  با اين ديدگاه شـيخ    
: سـازد   گونه هويت را از هم متمـايز مـي        

هويــت منفعــل كــه قــادر بــه داد و ســتد 
يـا فعـال كـه      نيست و هويـت متـصرف       

ــته  ــت و از گذش ــت اس اش  داراي خالقي
او قائل به دخل    . كند  براي آينده خرج مي   

و تصرف در تمدن گذشته است تا مفيـد         
وي بــا جداســازي مفــاهيم . واقــع گــردد

داند كه بر برخي اصول       دگرگوني و استحاله، دگرگوني را در شرايطي معنادار و مقيد مي          
  .پايدار تكيه نمايد

 معاصر جهان و چگونگي حفـظ هويـت در دهكـده جهـاني              در خصوص شرايط  
ي ملل سنت الهي است و مايه غنـاي  ها فرهنگمعتقد است در مرحله نخست گوناگوني   

ديگر اينكه در بستر دهكده جهاني عالوه بر فراواني اطالعات، تبادل، داد و             . تمدنهاست
ـ    هـا   سرچـشمه ستد و نقش آفرين دانستن ديگران به مثابه          ه آگـاهي، حـائز     ي دسـتيابي ب

از اين رو معتقد است آينده معماري ايـران از آتيـه معمـاري جهـان جـدا            . اهميت است 
او مسئله همكاري و مشاركت جهاني      . نيست و ما بايد در تمدن جهاني نقشĤفرين باشيم        

  .سازد بدون خودباختگي را مطرح مي
نـگ جهـاني    گرايي را جزو بافت غير قابل انكار فـضاي فره          الدين كثرت  زين شيخ

واقعيتي كه نبايد از آن رنجيد؛ بلكه بايد آن را سرآغاز ساخت زبـاني      . نمايد  محسوب مي 

 )الدين زين شيخ( مجموعه مسكوني-23تصوير شماره
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گويـد زبـان    او مي. مفاهيم بومي بايد با زبان جهاني انطباق يابد       . مناسب و جديد دانست   
پيـشنهاد او   . كالبدي معماري ما در آينده زبان واحدي نيست، بلكه زباني كثرتگرا اسـت            

او . عنـوان نقطـه آغـاز اسـت        زبـاني معمـاري بـه      اضر سود بردن از اصول بي     در زمان ح  
ين اصول حاكم بر معماري سـنتي را سـير از كثـرت بـه وحـدت                 تر  مهمهمواره يكي از    

او راه بيرون رفتن از بحران را حركت از جزء به كـل و از مـصداق بـه مفهـوم                     . داند  مي
ي محتوايي و عميق فرهنگي ترميم شـده،        ها  توجهي به اليه    انگارد و معتقد است با بي       مي

؛ 46،  1376؛  39، د،   1378؛  154، الـف،    1378الـدين،    زين شيخ. (راه بجايي نخواهيم برد   
  )20، الف، 1371

  
ي غربـي را رويـاروي فرهنـگ        ها  ارزش داراب ديبا در آثار گذشته خود، فرهنگ و          )ب

 كـه ايـن دو فرهنـگ        رددا تأكيد و با مهاجم شمردن فرهنگ غربي        نددا متعالي اسالم مي  
اي دوگـانگي فرهنگـي پديـد         ها گونه  مربوط به دو دنياي متفاوت هستند و آميختگي آن        

  .)47، 1374؛ 21، 1373؛ 16، 1371ديبا، (. آورد مي
ترين كالبدهاي معمـاري در       توان شاهد زشت     كه امروزه مي   استوي بر اين باور     

او . نـد ك  مـي ترين شهرهاي دنيا محسوب      هويت  او تهران را يكي از بي     . تاريخ كشور بود  
هاي معماري حفظ     كوشند كه حيثيت فرهنگي خود را در قالب          اگر چه همه مي    گويد  مي

كنند، اما براي قالب بخشيدن به فرهنگ و هويت خودمان، نه فرمولي داريم و نه الگويي                
  .استاي خطرناك  از اين رو در نزد او دهكده جهاني تله. و نه شيوهاي خاص

او مقوالتي چون   . دهد  ثار و گفتار جديد ديبا دگرگوني آرامي را در وي نشان مي           آ
انگـارد كـه متعلـق بـه          طلبي را در حال حاضر داراي رنگ ديگري مي         غربزدگي و تجدد  

او در مقابـل    . هـاي گونـاگون اسـت      غرب اكنون خود دچار بحـران     . چند دهه قبل است   
يـد جامعـه مـدرن چـون آزادي بيـان،           ي جد هـا   ارزشي اخالقي جامعه سنتي،     ها  ارزش

گرايـي را سـبب افـزايش        او كثـرت  . نمايـد   را مطرح مي  .. . عدالت اجتماعي، مساوات و   
بـه نظـر او     . انگـارد   ال بردن احكام گذشته مـي     سؤت ادراكي دانسته و عامل به زير        ظرفي

ر در گفتـا  . نمايـد   ي فرهنگي را جابجا مي    ها  ارزشارتباطات اجتماعي گسترده، برخي از      
. خـورد    بر هويت هنوز به چشم مي      تأكيداو ردپاي ابهام و دوگانگي ميان جهاني شدن و          

از طرفي ناچار به ورود به دهكـده جهـاني هـستيم و از طرفـي شـرايط ورود بـه آن را                       
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حلـي   در هر حال ديبا در گروه پذيرندگان بحران هويت قـرار دارد و در پـي راه                . نداريم
  .براي اين مسئله است

  
  (Existancialism)گرايي  ذات: الگوواره چهارم -6-1-4

ذاتگرايان گروه ديگري هستند كه به معماري       
 و آن را متناسـب بـا        گيرنـد   مـي نوگرا خـرده    
 بـراي   هـا   آناز ديـد    . داننـد   مـي كمال انساني   

اينكه معماري به مسير كامل خود باز گـردد،         
بايــد بــه ذات انــسانيت و بــه ذات هــستي و 

ستي توجـه شـود و تنهـا در         رابطه انسان با ه   
گرو چنين نگاه فراگير بـه هـستي اسـت كـه            

.  به معماريي همه جانبه دست يافـت       توان  مي
در چنين معمـاريي انـسان مركـز عـالم قـرار       

 و فهـم اوسـت كـه بايـد از طريـق             گيـرد   مي
معماري به انسان كمـك     . معماري كامل شود  

 تا خود را و هستي را بهتر بـشناسد و           كند  مي
 رايت و آنـدو     توان  ميبهترين معماران اين ديدگاه را      . كامل با هستي برقرار كند    ارتباطي  

. هاي فلسفي هايـدگر اسـت نـام بـرد           شولتز را كه پيرو ديدگاه     توان  ميو از انديشمندان    
گرايان خيلي مباني    گرايان معنوي در آن است كه ذات       سنتو  گرايان،   تفاوت ديدگاه ذات  

 و بيـشتر بـه ذات اشـيا و طبيعـت            دهنـد   نمـي ان توضـيح    ديني و معنوي را براي خودش     
شـان  تأكيدگرا هم هستند اما      گرايان معنوي اگرچه ذات    كه سنت  حالي  در ؛دهند  مياهميت  

اينـان سرشـتي الهـي بـراي عـالم قائـل            . بر نگاه ديني، معنوي و قسمتي به هستي است        
  .گرايان معنوي، خداوند و معنويت است هستند و ركن اصلي بحث سنت

  
   شولتز)الف

وي از مدافعان بزرگ پديدارشناسي در معماري است و با كنكاش در آراي متفكر بزرگ             
تـصويري  » ساختن، سكونت گزيدن و انديـشيدن     «معاصر مارتين هايدگر بر مبناي مقاله       

  .دهد مينوشتاري و مصور ارائه 

 خانه آبشار -24تصوير شماره
 آمريِكا، فرانك لوِيِد رايت
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  :هاي بحران عصر جديد ريشه
آوري، مـا دچـار      هاي تحليلي و ابزار فن     هم پيشرفت دانش، شيو   غبه عقيده شولتز علي ر    

ها  غييرات سياسي و اقتصادي و انقالب     ت. اند ايم و مشكالتمان چند برابر شده      بحران شده 
وي معتقـد اسـت     . بحـران، عمـومي و فـارق از نظـام سياسـي اسـت             . كننـد   ميكمكي ن 

 هـا  وي اين سر چشمه   . خوبي تشخيص داده نشده است     ي بحران امروزي به   ها  سرچشمه
گاه بشر    چراكه پيشرفت علوم باعث شد كه تكيه       ؛داند  ميرا در دو سده گذشته در غرب        

  .از خارج به درون خودش انتقال يابد
  
  ... تخريب تاريخ، طبيعت، انسانيت. 1

زيـست جهـان   . اي را متحمـل شـده اسـت     به عقيده وي دنياي مدرن بحران بسيار پيچيده       
رويـه   بـرداري بـي    ي قرباني آلـودگي و بهـره      محيط طبيع . تاريخي به سرعت تخريب شده    

  )9، 1382شولتز، . (عنوان ماده انساني رفتار شده است گرديده و با وجود بشري عموماً به
  
  معنايي و بدبيني در زندگي نسل جوان بي. 2

ي تهاجم و اشتياق و فعاليت شاعرانه       ها  سالي جواني،   ها  سالبه اعتقاد شولتز در گذشته      
امـا امـروز اغلـب      . ف معاني و بناي عالم هر فرد از طريق خيـال بـود            ي كش ها  سالبود،  

نسل بـدبيني   . ي اين عصر است   ها  ويژگياند كه اين امر از       اعتقاد شده  جوانان نااميد و بي   
در حال رشد است، نسلي كه در آن اشتياق و تعهد جاي خود را به تمسخر و اعتـراض                   

  )29 و21، 1382شولتز،. (بخشيده است
  
  ار ساختن فلسفه طبيعت بر بنيان رياضياتاستو. 3

استوار ساختن فلسفه طبيعت بر بنيان رياضيات با گوهر كمي كـه در نتيجـه بـه تـسلط                   
طبيعت، به مفهومِ به كار گرفتن و تحـت اختيـار درآوردن تمـامي قـواي موجـود در آن            

  .منجر شد
  
  جدايي و استقالل سه حوزه علم، اخالق و هنر. 4

هايي با جدا شدن انسان از طبيعت آغاز شد و با مطرح شدن              ن مقوله دست يافتن به چني   
عنوان ابزار،   عنوان معيار هستي مطرح گرديد و مظاهر گوناگون هستي به          ذهنيت انسان به  
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نـام   مورد استفاده و متعلق معرفت او در نظر گرفته شدند و بـه ايـن طريـق حقيقتـي بـه                   
  .طبيعت در مقابل انسان قرار گرفت

  
  گرايانه مادي به هستي ش جزئنگر. 5

نگرانه است تا   روش تحليلي و جزءها پديدهترين طريقه مطالعه  سباامروزه من
اند و در  در واقع در اين فلسفه موجودات جدا و مستقل. نگرانه رويكردي تركيبي و كل

، محال است جهان شود ميوراي دنياي عادي علم يعني دنيايي كه با حواس ما آشكار 
وجود داشته باشد و هر صورتي كه نبايد يا نشود آن را به محك تجربه آزمود ديگري 

در اين ديد جايگاهي براي معنا وجود ندارد و اصالت به جاي كيفيات به . مل استهم
  .شود ميخانماني بشر  توجهي به معنا باعث بي  و اين بيشود ميكميات داده 

  
  ساختار آموزشي نادرست. 6

هاي آموزشي دارد و همچنين بهبود در صورتي   بحران جهان ريشهشولتز اعتقاد دارد
خواهيم دنياي بهتري داشته  اگر مي.  كه تغيير در نگرش آموزش پديد آيدشود ميميسر 

بايد به جاي تربيت كردن صرف متخصصان تحصيل . باشيم بايد انسان را اصالح كنيم
  . را آموزش دهيمها انسان تمامي ،كرده

  
  ييعملكردگرا. 7

 صرفاًما از اين كه . مكاني كنوني است ل بيئو عملكردگرايي در واقع مسگويد ميشولتز 
اين . ها بايد با معنا باشند ، بلكه آنشويم مييي را عملكردي بسازيم خشنود نها ساختمان

معنا كاهش داده است و  صورت اجسام بي  هستي را بهءشان تمام اجزا عملكردگرايي
همه متقاعدكننده باشد چراكه ديگر به معماري به صورت تصاوير شايد اين مطلب براي 

كنيم و مدتي است كه توجه خاص خود را به عملكرد و سازه معطوف  فكر نمي
هايي   بنابراين از چيزيابد ميبدون تصاوير، محيط ما در ظرف فضايي تنزل . ايم ساخته

  . محروم شده ايمدهد ميكه دنياي روزمره مارا تشكيل 
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  نگرش پديدارشناسانه به هستي: حل هرا
 :مطالعات روانشناسانه و اجتماعي. 1

مين أبه اعتقاد وي اين مطالعات در ت
اي براي كار معماري شكست  پايه

  خورده است
شناختي است كه به  :تحليل نشانه. 2

عقيده وي شكل معنا را به يكي از 
ترين وجوهش تنزل داده  سطحي

معنا مربوط شناسي واقعاً با  نشانه.است
ي ها روشنيست و فقط درباره برخي 

 .كند ميارتباطي بحث 

 .آيد در واقع در اينجا از ديد شولتز، هايدگر به نجات ما مي: شناسانه درك هستي. 3
شناختي با در نظر گرفتن آثار معماري همچون  انديشد كه تحليل نشانه زيرا وي مي

راه . ري را به معناي دقيق نشان داده استبازنمايي چيز ديگر ناتواني آثار تبييني معما
 .باشد ميحل از نظر شولتز پديدارشناسي هايدگر 

از اين ديدگاه حتي اگر فردي را كامالً بشناسيم و اين  :شناخت پيوسته از هستي. 4
 زيرا .شناخت را به توصيف رواني و فيزيكي ترجمه كنيم اين توصيف جامع نيست

 كيفيات مختلف خود به خود هنگام تجربه شدن، هرگز اين حقيقت بنيادي را به
 كه ما با همه گيرد ميدر واقع مشكل از اينجا نشات . شود مي شامل نشوند ميتركيب 

علم از . در واقع علم نوعي نماد پردازي است. كنيم طور علمي برخورد مي مسائل به
ه در يك  ككند ميطريق انتزاع و عموميت بخشيدن قوانين عينيت هايي را توصيف 

ي پيچيده اي را كه خود ها پديده ولي ما در زندگي اكثراً .اند يافتهنظام منطقي سامان 
البته اين مشكل شناخت براي انسان . كنيم اند را تجربه مي هايي تركيبي به خود كليت

ست وجود مجزاي آن را توان ميوي هرگز از محيط جدا نبود و ن. اوليه وجود نداشت
 .متنوع سازد

براي توصيف ساختار اين عالم رهيافت  :گرش پديدارشناسي به هستي و انسانن. 5
عنوان اصلي   زيرا علم به. استفاده كردتوان مياز مفاهيم علمي ن. جديدي الزم است

 – دانشگاه امام صادق -25تصوير شماره 
 تهران اردالن 
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مادي و براي به دست آوردن نتيجه اي كلي و نيز قوانين طبيعي از واقعيتي معلوم 
 به ها پديدهتر نهاد و ذات  ه واضح اما هدف ما نشان دادن هرچ.گزيند دوري مي

لذا توصيفات مي بايد عيني باشد، نه به صورت نظري و . واسطه است صورت بي
موضوع پديدارشناسي محيطي . گويند اين شيوه توصيف را پديدارشناسي مي. انتزاعي

آسمان و زمين همراه با هم . طبيعت و ساختار مكان در پيوند با زندگي است
 .به وجود مي آورند كه شكل اصلي فضاي واقعي استسرزمين بكر را 

حل خروج از بحران  در واقع شولتز راه: نگرش شاعرانه به انسان و معماري
 دانسته و دستيابي به آن را از طريق ها انسانكنوني را بازگرداندن بعد شاعرانه زندگي به 

هستند و فهميدن ي ملموسي كه در كنارمان ها پديدهبازگشت به خود چيز ها يعني آن 
شولتز در پردازش راهكار خود براي رهايي از . داند ميها را ممكن  معناي اصلي آن

بحران معاصر، به پديدارشناسي محيط روزمره مبادرت كرد و با به كار بردن مفاهيم 
. يدگر درباره بنيادهاي عالم زيست طرح نظريه خود را عنوان كرده استها انديشهاصلي 

مي بايد بصيرت شاعرانه را در خود استحكام بخشيده و جهان را به جاي به اعتقاد وي 
  .كميت ها با كيفيت هايش در نظر آورد

 
  ) Traditionalism(گرايي معنوي  سنت:  الگوواره پنجم-6-1-5

اينان گروهي ديگر از منتقدان نوگرايي هستند و مي گويند ريشه مشكالت نوگرايي در 
هاي نوگرايي  براي اصالح بحران. باشد ميخداوند است توجهي به ذات هستي كه  بي

ها سخن از معماري قدسي به ميان مي آورند و  آن. بايد به حقيقت هستي توجه بشود
هايي  ها در صورت تحقق اين شرايط، بحران به اعتقاد آن. دانند ميآن را نجات بخش 

ماري حل روح شدن مع ها، گسست تاريخي و بي همچون محيط زيست، گسست نسل
  .شود مي
 

    تادائو آندو)الف
  : عوامل بحران فرهنگ معاصر

  :  از بين رفتن معناي فرهنگ و معماري-1
تادائو آندو را بايد از جمله معماراني دانست كه نسبت به وضعيت معاصر معماري 

ترين چيزي كه  اصلي. نگراني او از جهات مختلف مطرح شده است. بسيار نگران است
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مفهوم  جلب كرده، اين است كهتوجه او را 
معماري معناي خود را از دست داده است و 

ي ها ويژگينمود خاص اين مسئله در حذف 
عواملي كه سبب اين . فرهنگي معماري است

برخي از . اند، فراوانند دگرگوني در معماري شده
ها و  توان در چيرگي رايانه اين عوامل را مي

.. . يا) لوژيتكنو(منطق و يا اقتصاد و فناوري 
  .يافت

  
  
  : ها  چيرگي رايانه-2

چرا كه معماران شروع به انجام . اكنون وضعيت بحراني شده است«:  به گفته او
ها؛ و فقط بر پايه الگوهاي منطقي رايانه فهم طراحي  اند كه با رايانه هايي كرده پروژه
ز تا حد نوعي گذاري خواهد بود و همه چي حاصل كار نبود هرگونه تفاوت. اند شده

در اين ميان براي . توانند انجام دهند، فرو خواهد كاست ها مي حسابگري كه رايانه
معماري چه چيز باقي خواهد ماند؟ اين امر براي دو يا سه سال ديگر سرگرم كننده 
خواهد بود، اما بعدها هر تفاوتي از بين خواهد رفت و آن نوع معماري اي كه من به آن 

جهاني كه همه چيز در هر جايي همانند و يكسان خواهد شد، ديگر مورد باور دارم، در 
در آن صورت متعجب نخواهم شد اگر در نهايت، همان گونه كه پي . نياز نخواهد بود

  ) 41، 1381آندو، ( ».ايم، معماري را حجابي بپوشاند برده
  
  :  جهاني سازي معماري-3

داند و به همين جهت بـا   ا حوزه تمدن ميآندو معماري را وابسته به فرهنگ و متفاوت ب    
سازي كه وابسته بـه      سازي و يا عمومي سازي و يا استاندارد        هايي همچون جهاني    جنبش

ــ  ــدنها ه ــوزه تم ــي  ح ــار نم ــه كن ــيچ وج ــه ه ــد ستند ب ــاني«: آي ــروزه جه ــازي ام  س

)Universalization (شك بـه وسـيله       انتشار و پيشرفت تمدن بي    . اي فراگير است    پديده
سازي مفهوم ديگري    با اين حال جهاني    .همكاري عمومي ويژه ممكن گشته است     نوعي  

 تادائو آندو، -26ماره تصوير ش
 گرايِ ژاپنيِ عتمعمار طبي
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) Standardization(و اسـتاندارد سـازي،      ) Generalization (سازي براي عمومي . است
. است) Antagonistic (گرايانه نمايد، اما براي فرهنگ، ستيز      اين امر براي تمدن مفيد مي     

بنابراين، . گيرد  سازي شكل مي    سازي و استاندارد   وميچرا كه فرهنگ تنها در مقابله با عم       
افكند و حتي شايد ما را بـه وضـعيتي            جهاني سازي روز افزون فرهنگ را به مخاطره مي        

من معتقدم كه معماري به تمدن تعلق نـدارد، بلكـه متعلـق بـه فرهنـگ                 . بحراني برساند 
ليم و ديگر نيروهـاي طبيعـي       اي از تاريخ، سنت، اق      زمينه معماري تنها در برابر پس    . است

 ) 67، 1381آندو، (».جهاني سازي در صدد ويران كردن اين بنيادهاست. آيد به وجود مي

   
  :ي انسانيها ارزش گم شدن -4

آندو گمشده امروز معماري را مفهوم انسانيت و 
در واقع «: گويد داند و مي ي انساني ميها ارزش

ضعيتي است انسانيت از مكان ربوده شده و نتيجه، و
. توصيف شده است» فقدان مركز«كه با عنوان 

معماري در حال تبديل شدن به نوعي محصول 
از ديگر سو اقتصاد قدرتمند بسياري از . است

هاي  معماران را از واقعيت بخشيدن به طراحي
. سازد ويژه در اين كشور ناتوان مي دلخواهشان، به

 وقتي معماران هيچ مقاومتي را در جهت بيان
آورند، انسان و زمينه شهري  شان تاب نمي فرديت

. گردد ميتبديل ) Self Indulgence( طلبي  به اعمال آسايشصرفاًشود و معماري  فراموش مي
هاي بحران بسيار  شود معيارهاي ارزشي سست شده و زمينه چنين ويژگي سبب مي

پاشد، اين  م ميزماني كه هنجارهاي يك دوران خاص از ه) 67همان، ( ».برجسته شوند
آنگاه همه چيزها ناگهان در . آيد كه همه چيز امكان پذير گشته است توهم به وجود مي

امروزه آفرينندگان معماري همچون مسافراني هستند كه . يابند پايان زوال مي برهوتي بي
ها زماني از يك راه طي شده مشخص مطابقت  آن. كران سرگردانند در صحرايي بي

يابند كه هيچ   اكنون خودشان را در سرزميني نامشخص و متروك ميكردند، اما مي
راهنمايي پيش روي شان نيست، گويا بايد چنين گفت كه در هر زمانه و در هر گونه 

/  تادائو آندو -27تصوير شماره 

Awaji yumebutai 
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 ».كند تالش قلمروي وجود دارد كه شخص آفريننده به ناگزير در آن قلمرو كار مي
   .)76 ،همان(
 
  : مدرن گرايي سطحي پست  تاريخ-5

رحقيقت توصيف دقيق وضعيت روزگار فرانوگرايي است و به همين دليل است اين د
فرانوگرايي اگر چه در . كند كه او شديدترين انتقادهاي خود را متوجه فرانوگرايي مي

اما خود به بحراني  تشخيص وضعيت بحراني ناشي از نوگرايي قدمي درست برداشت،
هاي  حل توان به راه يچ وجه نمي به همين جهت به ه.تر از گذشته فرو رفت عميق

  1.فرانوگرا اعتنا كرد
 

  : راه حل
  نوگرايي تفكر برانگيز  -1

ترين راهي كه به روي معماري معاصر گشوده است، پيشرفتي  كننده اميدوار به اعتقاد وي
هاي ماشيني،  از ميان مدرنيسم و به فراسوي آن است، اين به معناي تعويض شيوه

كه (اي است كه مدرنيسم را با نوعي شور انتزاعي و متفكرانه   رمق و ميان مايه بي
از پاي در آورده است و همچنين آفريدن چيزي است ) مشخصه زمان آغازين آن بود

اي كه  آفريدن معماري. تفكر برانگيز كه زمان ما را به قرن بيست و يكم خواهد رسانيد
 از ميان تنگناي كنوني معماري باز قادر باشد نيرويي تازه به روح انساني بدمد، راهي را

  ) همان. (و نمايان خواهد كرد
  
  گيري از تجربيات تاريخي  بهره -2

او در . اي خود طي كرده قابل توجه است سيري كه خود آندو در طول زندگي حرفه
زماني كه جوان بودم، اغلب به «: گويد ي ايجاد شده در نگاه خود ميها دگرگونيبيان 

هاي  رفتم و از بناهاي قديمي ژاپني همچون آثار معماري سوكيا و خانه يكيوتو و نارا م
اي را شروع كردم براي  با اين حال وقتي كار حرفه. كردم شهري ماچيا بازديد مي

ام به غرب توجه داشتم و معتقد بودم كه خلق كارهاي معماري همانا  هاي معماري نمونه

                                                                                                                   
هاي  صورت شرابي كهنه در بطري مدرنيسم با به كار بردن تزيينات نوستالژيك تنها به به نظر من پسا«:  به گفته او1.

 ) همان(» .از اين رو باور ندارم كه راه حلي بنيادين را ارائه كند. گردد نو ظاهر مي
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اما امروزه .  به سبك ژاپني را نپذيرفتممن معماري سنتي و. طراحي بناهاي غربي است
معماري سنتي ژاپني . ام كه بناهاي جالب زيادي در ژاپن وجود دارند دريافته

 ارتباطي كه امروزه بسيار -پيشنهادهاي زيادي را در مسئله ارتباط انسان با طبيعت 
عه معماري در نتيجه من اين اواخر بار ديگر به مطال. كند  ارائه مي-دار شده است  مشكل

در واقع با رفتن به خارج، من هم به ژاپن و هم به آن كشور . انديشم سنتي ژاپني مي
آميزند و  شوم و چيزهاي درون من با چيزهاي بيرون من مي  ميتر نزديكخارجي 

  ) 67همان، (» .همديگر را برمي انگيزند
  
   نااميدي به مسير حركت جهاني -3

اي كه آندو ارائه كرده است، گاهي او به  محتاطانههاي  در عين حال با تمام راه حل
دهندگان اين تمدن را افراد بدوي و  بدبينانه به تمدن معاصر نگاه كرده و نجات شكلي

بيگانگاني كه در حاشيه تمدن ما زندگي «: گويد داند و مي  اين بحران ميساده به دور از
ت شديدي كه با آن مواجهند، اي كه هنوز به رغم تهديدا كنند، يا اجتماعات بدوي مي

  ) همان( ».كنند، چه بسا نجات دهندگان انسانيت باشند زندگي مي
  

هاي عرفاني  ي پيشين خود نكات بسيار جالبي از ريشهها پژوهش نادر اردالن در )ب
دهد كه هم اكنون نيز نو هستند؛ ولي وي مباحث جديدي را  معماري سنتي را نشان مي
اي از  اردالن زيربناي معماري را آميخته. باشد ل برانگيز ميمأمطرح ساخته است كه ت

رو بحران هويت موجود در  اين آورد و از شمار مي فرهنگ و طبيعت منطقه مربوطه به
او ناديده انگاشتن ابعاد . كند معماري معاصر را هم در همين دو شاخه ارزيابي مي

ترين  بود معنويت را زيربناييداند و ن روحي و معنوي را مسبوق به مشكالت محيطي مي
اردالن در عين كوشش بر حفظ . نمايد ساز در معماري معاصر تلقي مي عنصر بحران

بحراني كه از نظر وي . نمايد  ميتأكيدمواضع پيشين خويش، بر بحران اكولوژي 
از مباحث مهم مورد نظر اردالن موضوع  .اي جهاني، فرافرهنگي و علمي است مسئله

ي جديد فناوري در متن آن ها دگرگونيها و  ماري و موضوع دگرگونيهويت سنتي مع
خالقيت در . سازد او تفكر سنتي ايراني را از انديشه مادي در معماري متمايز مي. است

، با « خلق جديد«در رويكرد . باشند او متفاوت ميدرون سنت و خالقيت آزاد نيز از نظر 
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زمان حاكم بر ذات انسان سنتي،  ري بر اصول بيابتناء بر آيات قرآني، او در عين پافشا
  .آورد كه هرگز تكراري در تجربه عالم هستي ندارد از آفرينشي پيوسته سخن به ميان مي

در دنياي «: دارد ي جديد در جهان اظهار ميها دگرگونياردالن در خصوص 
 و جهان من مايلم به يك دگرگوني كلي. امروز ما با نوعي دگرگوني عظيم روبرو هستيم

 بسياري از چيزها، به خصوص دريافت و ادراك از جهان عوض شده .شمول اشاره كنم
ها بيشترين  هاي اساسي در حال رخ دادن است و بايد از آن در دنياي ما دگرگوني. است

و 174، 1378اردالن، ( ».مل و تساهل باشدأها بايد با ت يپرداز نظريه. بهره را بگيريم
 از الگوهاي گيري بهرههاي جهان معماري از قبيل   اينكه به نوآورياردالن در عين) 173

انديشد، همچنان مقوالت وحدت، توجه به الگوهاي ازلي  مي) Waves Pattern( موجي
گويد اگر به  وي مي. دهد  قرار ميتأكيدو ضرورت سير و سفرهاي عاشقانه را مورد 
  ) همان( .خواهيم شديات گم ئجوهر وجودي زندگاني پي نبريم حتماً در جز

  
  ) Historical Traditionalism(گرايي تاريخي  سنت: الگوواره ششم -6-1-6

توجهي به  ها نيز گروهي از منتقدان معماري نوين هستند و ريشه مشكالت را در بي آن
ها الگوهاي  از ديد آن. دانند ميتاريخ 

هايي هستند  معماري گذشته، بهترين پاسخ
ري و هم با اقليم كه هم با مباني نظ

هماهنگي دارند و كالبد يك فرهنگ و 
شناسنامه ذهني افراد يك جامعه را تشكيل 

به همين علت فراموش كردن و . دهند مي
ها جامعه را دچار  كنار گذاشتن آن

ها زنده  حل مسائل از ديد آن راه. كند ميهاي گوناگون و آشفتگي و هرج و مرج  بحران
از نمونه معماران اين سبك . اي تاريخي در معماري استكردن و به كارگيري الگوه

ي ها نمونه به پيرنيا و برخي آثار معماران ديگر مثل حجت اشاره كرد و براي توان مي
  . از حسن فتحي و برادران كرير نام بردتوان ميخارجي 

  
  

  مسجد دانشگاه شريف مهدي حجت-28تصوير شماره 
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   برادران كرير)الف
 كه در طي دهه گذشته برادران كرير از معماران و شهرسازان مشهور دنياي امروز هستند

مدرنيسم را براي  حل متفاوتي در قالب نئو كالسيسم و پست خوبي راه توانستند به
ها  آن. سازان دنيا باز كنند سازي توصيه كرده و جاي خود را در ميان شهر معماري و شهر

  : دانند ميبحران معماري و شهرسازي امروز را ناشي از عوامل زير 
  
  شناختي هاي زيبا ش زمان دار شدن ارز-1

 بايد دويست سال ديگر نيز شود ميها يك معماري زيبا كه امروز آفريده  به اعتقاد آن
د همچون شيئ معمولي پس از استفاده دور انداخته توان مياين معماري ن. زيبا باشد

ها و مفاهيمي را در بر  مدت دارند زيرا ارزش ها استفاده هاي دراز ها و شهر بنا. شود
  ) 54، 2001لئون كرير، . ( كه به وضعيت انسان بستگي دارددارند

  
  ها  نفي تاريخ و آرمان-2

 و گاه دست به خطاهايي مي زند كه مقياس عظيم و كند ميبشر با آزمون و خطا زندگي 
مدرن گروي معماري و شهرسازي چونان كمونيسم، به آن دسته از . سرنوشت ساز دارند

خطاي بنيادي  ...  آموختتوان ميها چيز بسيار اندكي  آن خطاهايي تعلق دارد كه از
نماياند و  ناپذير مي گير و اجتناب اي عالم مدرن گروي اين است كه خود را چونان پديده

گرايانه نيست  شهرسازي جديد آرمان. زند هاي سنتي را كنار مي حل به شكلي موجه راه
هاي  بشر را براي ساخت محيطهاي  پايان بلند پروازي بلكه در عوض موجبات تنوع بي

  ) 52، 2001لئون كرير، . (سازد همگون فراهم مي
  

  حل عملي راه
   استفاده مطلوب از زمين-1

مرتبه را در  هاي جمعيت ساخت بناهاي بلند لئون كرير در جواب به اين سوال كه فشار
ي و هيچ ارتباطي بين فشار جمعيت«: سازد، گفته است  سوم ناگزير ميهاي جهان كشور

بينيم كه  ها نگاه كنيم، مي اگر از آسمان به اين قاره. ي بلند مرتبه و جود نداردها ساختمان
مشكل در استفاده نادرست از زمين است . اي ساختگي بيش نيست اين موضوع افسانه

  ) 57، 2001لئون كرير، (» .كه آن هم ناشي از شهرسازي نادرست است
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  ريف معماريها در تع  وارد نكردن نابساماني-2
اي از  ي كامالً ناشناختهها فرمر مشكل براي ما معماران اين نيست كه ضدر حال حا«

خانه ارائه دهيم كه با اين دگرگوني وضعيت ناجور مردان و زنان متاركه كرده با كودكان 
رانده شده متناسب باشد؛ بلكه بهبود بخشي به آن مفهومي است كه به طور معمول به 

ظاهراً همه چيز تغيير كرده است  .اند كردهها تغيير  موقعيت. ك شده استعنوان خانه در
  ».اند كردهولي هنوز مردم از نظر بيولوژيكي تغيير ن

  
   بازگشت به تاريخ در معماري-3

 ورزيده آن را مرجعي مهم براي تأكيدراب كرير به نقش تاريخ معماري در طراحي 
  فضاي شهري اين معمار در كتابي ها روش. درك فضا و معماري اعالم نموده

)Urban Space (راب كرير با نگاه به فرايند شكلي، كتاب ًتركيب معماري. آمده است 
)Architectural Composition (را عرضه نمود كه تكميل نگاه وي در مقياس شهري- 

هدف اصلي اين معمار و محقق پي بردن به درك سنتي از پديده معماري . معماري بود
به اعتقاد او در شهرهاي مدرن، اروپاييان اين درك را از دست داده و . رسازي بودو شه

دليل اين امر را تعريفي كه از حس تاريخ در دوره معاصر رخ . دست بياورند را به بايد آن
 و به فقر كشيده شدن شهرسازي سده داند ميكرير اين تز را دروغ محض . دانند ميداده 

 )70، 1384معماريان، . (داند رجوع به شهرسازي گذشته اروپا ميبيستم را به دليل عدم 

  
 ) Islamic Wisdom( حكمت اسالمي:  الگوواره هفتم- 6-1-7

معتقدان اين الگوواره بحران را در غربزدگي و 
 و معتقدند كه دانند ميفراموشي خود و خدا 

بشر امروزي مرتبه خود را تا يك حيوان كه 
مين أيزي خود را تفقط نيازهاي مادي و غر

 پايين آورده و اين تحقير انسانيت كند مي
ها بر اين باورند كه بشر اديان  آن. است

آسماني را در مسير خواسته هاي خود دچار 
تحريف كرده و آنچه امروز از اين اديان باقي 

  .  نيستها انسانمانده چيزي جز نفسانيات 

 مركز فرهنگي دزفول - 29تصوير شماره
 ) فرهاد احمدي(
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 شناسـي توحيـدي    آگاهانـه هـستي    ادراك   كننـد   مـي حلي كه اين گروه پيشنهاد        راه
يي حقيقـي و    هـا   گـزاره عنـوان     عميق و خاص آن به     شناسي  انسانخصوص   ه، ب  )اسالمي(
 در عين حال اعتبـاري اسـت و         ،ط زماني و مكاني   يقالني و غير وابسته به مجموع شرا      ع

هـا بـه     ن ي هنري و آثار معماري و وابـسته بـه داشـتن آ            ها  سبكها و    نسبي دانستن شيوه  
گيري فوق بايـد سـير       در جهت . ها پذير بودن آن    شرايط زماني و مكاني و اجتهاد      مجموع

ـ                 عنـوان اصـل بنيـاني       هاز ظاهر به باطن يا از صورت به معنا، يا از كثرت به وحدت را ب
برداري از مجمـوع دسـتاوردهاي علـوم تجربـي و فنـي مهندسـي و                 مطرح نمود و بهره   

  . بديهي و عقالني پذيرفتعنوان اصلي هرا ب فرايندهاي روزآمد آن
 هـا   صـورت اي و سـمبليك بـه كالبـدها و           شاخص برجسته رويكرد فوق نگاه آيه     

ـ   ميي ذهني و نظري     ها  ايدهدر اين نگاه،     .است ـ  توان هـا و    صـورت نـسبي در شـكل       هد ب
ناپذير است و نه      يعني نه تقليد و تكرار اجتناب      .ي متنوع و بديعي ظاهر شوند     ها  صورت

ي هـا   ايدهد مظهر و تجلّي ايده و معناي مورد نظر هنرمند باشد؛ بلكه             نتوا  ميهر صورتي   
پردازانه مفـاهيم و معـاني       صورت نسبي و رمز    هي خاصي ب  ها  صورتتواند در    هنرمند مي 

  .مورد نظر هنرمند را متجلي سازند
 گيرنـد   مياكنون به بررسي نظريات برخي از معماران ايراني كه در اين دسته قرار              

  :مپردازي مي
هاي فرهنگي همـواره       هادي نديمي وجود بحران هويت را در تمامي گستره         )الف

ساز معمارانه در كشور را در حال گـذار از دوران            و وي ساخت . دهد  مي قرار   تأكيدمورد  
ريـشه بحـران از     . دانـد   سخت بحران هويت مي   

نظــر او، آنچنــان كــه بــه آراء گنــون نيــز توجــه 
. سـتوار اسـت   دهد، بر گسيختگي فرهنگـي ا       مي

چه در بروز بيروني به شكل يـك         اين انقطاع اگر  
نمايـد ولـي بنيـان آن         گسست تاريخي جلوه مي   

ناشي از گسست ميان انديشه و فرهنگ جـاري          
عملي است و اين نكته بحران را از يك بحـران           
تاريخي به يك بحران فكـري و معنـوي تبـديل           

ـ             . نمايد  مي هـاي رايـج تـاريخي       ات و سـنت   از اين رو، نـديمي هويـت را بـه معنـاي آي

 ميـراث   سـازمان  -30تصوير شـماره    
 .حسين امانت .فرهنگي
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هاسـت كـه در نـزد        گيرد، بلكه از منظر وي هويت بازگشت به آن آيـات و اشـارت               نمي
گيـري    اين در حالي است كه نقش تاريخ در شكل        . نمايد  اديان الهي به حق بازگشت مي     

  .گردد هويت از نظر او نفي نمي
ويدادها از دو بعد در رده نخست شرايط و ر: كند نديمي دو رده را از هم جدا مي
در رده دوم يك نگاه حكمي به هويت . گذارند اجتماعي و سياسي بر معماري اثر مي

اگر توجه نخست كثرت هويتي را نشان . شود كه جنبه فراتاريخي دارد افكنده مي
در اين حيطه . گيرد گرا را نشانه مي تر و وحدت دهد، توجه ثانوي وضعيتي كلي مي

 مورد نظر، شناسي انسان. گردد  ارزيابي ميشناسي انسانساس ي معماري براها فرهنگ
اين دو ساحت در عين . نمايد شناسي و نظام ارزشي عمل مي خود در دو ساحت هستي

لذا هويت تاريخي معماري اسالمي با . گردند حال در فرهنگ و تمدن اسالمي يگانه مي
  .هويت مكمل آن كامالً هماهنگ است

ديدگاه سنتي و مدرنيزم بر اين باور است كه زيربناي نديمي در تبيين تفاوت 
رود كه  فرهنگ و هنر در دنياي سنتي براساس زمينه طبيعي و همگامي فطرت پيش مي

عنوان حامل   بهوجود نوعي آگاهي جمعي فطري. وستگي و پايداري استواجد نوعي پي
 عامل مهاركننده آن نمايد و  نقش آفريني مي آگاهي نقد كننده و انتخابگرفرهنگي، بجاي

. يابد لذا هويت در اين جوامع براساس فطرت و دين سامان مي. هم دين و مذهب است
در اين . شود ليكن در عصر جديد اصالت به آگاهي نقد كننده و انتخابگر فرد داده مي

ريشه . ماند  در سايه تمايالت و ساليق فردي پنهان ميها ارزششرايط تفاوت در 
چرا كه . گشتگي هنرمند نوگرا را عموماً بايد در اينجا جستجو كردبالتكليفي و سر

انتخاب فردي است و راه رسيدن به مقبوليت جمعي عموماً در اين مسير به ناكامي 
بحران جامعه ما با اين ديدگاه . گردد از اين رو پايداري و پيوستگي مختل مي. رسد مي

، چراكه در آن آگاهي جمعي و فطري بر اثر ارتباط يك سويه با غرب ايجاد گشته است
بدين ترتيب . گردند معماران خودي از دست ميرود و گرفتار يك آگاهي نقاد فردي مي

از طرف ديگر . آورند حالت اضطراب و سرگشتگي را براي جامعه به ارمغان مي
اي كه از بنيادهاي  گونه هگردند؛ ب مجذوب ابعاد بيروني و متنوع تمدن و هنر غربي مي
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افتند و باعث گسست فكري و شكلي در جامعه  ف در دين خويش جدا ميژر
  .گردند مي

نمايد؛ زيرا به زعم او اين  پيچي پرهيز مي حل و نسخه نديمي از ارائه هرگونه راه
ليكن . تواند براساس نسخه كار كند كار براي معماري خطرناك است و معمار هرگز نمي

داند تا از طريق  ستره آموزش و نظام آموزشي ميمدت را گ بهترين بستر اصالح در دراز
، 1378؛ 4، 1370نديمي، . (هاي هويتي پايا هويدا گردد ريزي افق عزم جمعي و برنامه

  ) ، الف،1378؛ 4، ب، 1378؛ 0، 1369؛ 1ب، 
در حوزه  .كنيم حل به دو حوزه نظري و عملي نقد مي ديدگاه او را ما با تقسيم راه

د باشد؛ البته بر توان مي اين نسخه چيزي جز فرهنگ توحيدي ن،د نسخه داتوان مينظر 
در حوزه عملي با او .  )آيات و احاديث و اجماع خبرگان و عقل( مبناي منابع چهارگانه

برداري از تجربيات عظيم  در عين حال معماران را به بهره. در نسخه ندادن ثابت موافقيم
  . و غني تاريخي دعوت مي كنيم

نمايد و اين امر  ت هويت را در زمره كيفيت ويژه يك چيز محسوب مي مهدي حج)ب
او در رابطه با موضوع معماري هويت را در دو . براي انسان از مقوله ادراك اوست

هاي گوناگون را با هم  توان هويت بار در مرتبه عرض مي يك. نمايد ساحت بررسي مي
كه طعم خاصي به هنر هر منطقه در اين گستره هويت برخاسته از فرهنگ است . سنجيد

بندي طولي كرد و از مراتب  توان طبقه اي ديگر مي در مرتبه. بخشد تاريخي و اقليمي مي
در . خيزد اين خود از مراتب ادراكي برمي. هاي مختلف سخن راند هويت يا كيفيت

  .حقيقت زيربناي بحث ادراك را هم بايد در تعاريف انسان جستجو كرد
 يعني شناسايي »تعريف حداقلي انسان«امع نوگرا، امروزه بر سر  او جوبه عقيده

دست دادن يك  دستاورد اين پذيرش به. اند ترين رده هستي همنوا بوده  او در پست
ها از گستره  ادراك حداقلي از محيط طبيعي و مصنوع و در نتيجه كنار نهادن كيفيت

ساني است كه در سطح نازل  ان»روان«در اين ديدگاه مرتبه حداكثري . معماري است
در اين . تواند معاني عميق روحي را درك كند روح و سطح عالي جسم قرار دارد و نمي

. ماند ين مرتبه باقي ميتر ترين و نازل عنوان عام  به»زنده بودن«عرصه براي انسان تنها 
للي را الم توانيم معماري بين  تنزل دهيم، مي»زنده ماندن« را به»زندگي كردن«اگر ما 
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يكي مقوله . ليكن در اين فرآيند، دو سطح هويتي حذف گرديده است. قبول نماييم
فرهنگ و طعم فرهنگي و ديگري توجه به مراتب عميق انساني و اين دو شروع 

  .گيري بحران در جوامع امروزين است شكل
ها   و ارتباط آن»هستي«  و»انسان «بنياد هويت ديني در شناختي است كه از

از . سازد اسالم اين مسئله را در دو ساحت بينشي و ارزشي مطرح مي. دهد ت ميدس هب
دهد و از سوي ديگر  اي از هستي و جايگاه و هدف انسان ارائه مي يك سو تعريف ويژه

در آثار . .. نمايد اي وضع مي براي جملگي امور زندگاني فردي و اجتماعي قواعد ويژه
گردد و   انعكاس اصول اعتقادات اسالمي مالحظه ميمعماري دوره اسالمي ايران نيز هم

دعوت به درك وحدت در كثرت، مشاهده عدالت جاري در . هم انعكاس احكام شرعي
او هدف اين برنامه را . باشد ميكه از مصاديق گروه دوم .. . هستي، استماع ذكر عناصر و

ارتباط : داند دف مي و وجود ارتباط چهارگانه ذيل را راه نيل به اين ه»تعالي انسان«
انسان با خود، ارتباط انسان با ديگران، ارتباط انسان با طبيعت، و ارتباط انسان با 

در حقيقت عدم توجه به هويتي معنوي و ديني در معماري معاصر سبب ايجاد . خداوند
  .بحران انسانيت گرديده است

 هشدار ولي كند؛ حجت عليرغم اينكه مشاركت در دهكده جهاني را نفي نمي
او از تالش جهت . كه نقش و وظايف ما نسبت به ساير اعضاء بايد روشن گردد دهد مي

دستيابي به هويت عميق ديني، مالزم با يافتن طعم هاي ملي را كه ضرورت شركت در 
؛ 19 و 18، 1377حجت، . (كند  ياد مي»جهاد فرهنگي«جهاني است با عنوان دهكده 

  ) 34، 1374؛ 5، 1378
اين بخش از ديدگاه او ما بر اين باوريم كه با تفكيك مباحث نظري و باره  در

شناسي توحيدي   گفت دهكده جهاني در بخش نظري نظري يا هستيتوان ميعملي 
پذير خواهد بود؛ چون مباحثي فارغ از زمان و مكان است و طعم ملي و بومي در  امكان

ن عمل وچ. ي خواهد يافتتجل) هاي عملي و آثار هنري ها و شيوه سبك(حوزه عمل 
 و عالم ماده وابسته به مجموع شرائط زماني و مكاني دهد ميانسان در عالم ماده رخ 

  .است
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  حل راه  بحران و عوامل ايجاد آن  برخي از معماران  رويكردهاي معماري

  نوگرايي اوليه
Modernism  

  ... لوكربوزيه گروپيوس و
  جرأتي عدم خالقيت بي

عدم شناخت 
  اي جهانيه پيشرفت

  تجدد كامل
پيوستن به معماري 

  جهاني 
  پذير آزاد هويت شكل

  نوگرايي پسين
 شكني سامان

deconstruction  
  ... آيزنمن و

  عدم بحران هويت
  بحران پيشرفت

  تجدد كامل
 ايجاد يك معماري كامالً

  نوين و
  متفاوت از گذشته

  گرايي تلفيق
  تجدد و سنت

...)  طبيعي و تاريخي،(
Postmodernism  

  ... جنكز و

تداوم نيافتن پوياي 
هاي كهن و گسست  شيوه

ها بحران  نسبت به آن
جهاني جدايي از هويت 
تاريخي و عدم دستيابي 

  به هويت جديد

تجدد  +سنت تاريخي 
  كالبدي

  هاي جديد و تدوين شيوه
 هاي كهن تلفيق با شيوه

هويت شكل پذير تركيبي 
  )جهاني–ملي (

  گرايي ذات
Exsistencialism  

  ... شولتز، رايت، آندو و

نگري،  بحران سطحي
  گرايي مصرف

عدم آگاهي به هستي، 
  سلطه فناوري و ماشين

 +ذات طبيعت 
  تجددكالبدي

  گرايي تاريخي سنت
Historic Traditionalism  

  ... كرير و

گسستن از بنيادهاي 
  تاريخي، بحران تاريخي

تشويش در سير تاريخي 
به دليل تهاجم فرهنگي 

  غرب

  تاريخي كاملسنت 
 احياء بنيادهاي تاريخي

  پذير تاريخي هويت شكل

  گرايي معنوي سنت
Traditionalism  

  ... كان و

گسستن از بنيادهاي 
تشويش فكري  معنوي و

تشويش  بحران معنوي،
در نظام فكري به دليل 

  تهاجم فرهنگ يغرب

  سنت فكري و كالبدي
 احياء بنيادهاي معنوي

  پذير فرهنگي هويت شكل

   اسالميحكمت
Islamic wisdom  

معماران مسلمان و متعهد 
  ... و

گسستن از بنيادهاي 
 ينسماني و انساآ

بحران همه جانبه،تشويش 
در نظام فكري و عملي 
به دليل تهاجم فرهنگي 

  غرب

گيري از  بهره
شناسي اسالمي  هستي

عنوان سرچشمه  به
هاي بديع و  خالقيت

  اصيل در عمل
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  گيري نتيجه

  ماري معاصروضعيت هويت مع
پيش از اين دو بعد مالزم هويت يعني وجه كالبدي، صوري، مادي و جنبه محتوايي، 

اين تفكيك تمايزي ذهني است و هويت داراي . باطني و ارزشي آن را مالحظه نموديم
در خصوص بحران هويت نيز به دو محور بسامان . باشد ساختار پيوسته و واحد مي

  . ه نموديمبودن هويت و هدفمندي آن اشار
هويت بسامان در معماري نيز ما را به جانب هماهنگي كالبد و محتوي براساس 

متقابالً بحران هويت در معماري را در ناسازگاري . سازد هدفمندي واحد رهنمون مي
مندي و گسست اركان مبنايي  هاي محتوايي در فضايي فاقد هدف ابعاد صوري با اليه

  . توان سراغ گرفت هويت مي
 نگاهي بنيادي به مسئله بحران هويت، تيتوس بوركهارت به تحليلي تطبيقي در

وي در باب هنر بر اين . ميان وجود بحران در دو تمدن مسيحي و اسالمي پرداخته است
باور است كه هنر مسيحي با از دست دادن اصول معنوي خود منحط گرديد و هنر 

) 19، 1349بوكهارت، . (از نموداسالمي ضعف خود را از وجوه كالبدي و بيروني آغ
هاي دروني خود داشت؛ ولي تمدن  مسيحيت عوامل بحران ساز را در ناهماهنگي

هاي دروني آن موثر واقع  تدريج بر حوزه اسالمي با تهاجمي بيروني مواجهه گرديد كه به
  .شد و پيوستگي مباني انديشه و هنجارهاي معنوي در ساختار آن به سستي گراييد

با ديدگاه بوركهارت فرآيند خروج از بحران نيز دو رهيافت باال به پايين و              متناظر  
حركت اصالحي از بـاال بـه پـايين بـه بازسـازي هويـت            . گردد  پايين به باال را شامل مي     
در اين مسير هنجارها و باورهاي اصيل ديني در پيوند بـا            . گردد  هدفمند و آرماني باز مي    

ركت اصالحي از پايين به باال بازسـازي سـاختاري و           ح. شود  گيري مي   عالم قدس نشانه  
. وجوه كالبدي را با استفاده از تجربيات گذشته و ارزيابي نيازهاي حاضر پـيش رو دارد               

صورتي همگام پيمودني است تـا تناسـب و اعتـدال الزم در سـير اسـتكمالي                  هاين راه ب  
گروهـي  .  بررسي است  در اين راستا ديدگاه معماران معاصر به تفكيك قابل        . حاصل آيد 

مقوله بحران هويت را از منظر كالبدي از رهگذر پيشينه تاريخي آن مورد بررسـي قـرار                 
گروه مقابـل بـه فرآينـد بازسـازي         . دهند، بطوريكه نقش باورها در آن كمرنگ است         مي
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 را اقتـضاء    اي  ريـشه  آرماني ميپردازند و كار آنـان نـوعي برخـورد            گيري  جهتهويت با   
  .نمايد مي

كر محوري در اين نوشتار تعامل ميان دنيـاي انديـشه و باورهـاي هنرمنـدان و                 تف
معماران از يك سو و آثار هنري و دستاورد تاريخي صـاحبان ذوق و ابتكـار و هنـر، از                    

يعني تأثير و تأثر دو سـويه حـوزه درون ذاتـي يـا ايـده و                 . سوي ديگر، را در بر ميگيرد     
تواند از جامعيـت الزم برخـوردار         رويكردي مي تنها چنين   . عرصه برون ذاتي يا صورت    

از . هاي مرتبط را شناسايي نمايد      باشد و در هنگام بروز بحران عوامل بحران زا در حوزه          
يكـي، سـازواري و     : گـردد   اين رو رهنمود خروج از بحران شامل دو محور اساسي مـي           

ظـر و عمـل؛ و      سازي ميان دو بخش انديشه و كردار يا به تعبيري ديگر حوزه ن              هماهنگ
  .ديگري، همنوايي هر دو بخش باال با اهداف بنيادين فرد و جامعه انساني

  
  بندي بحران هويت در معماري معاصر جمع

) با همـه ضـعف و قـوت آراء        (بررسي آراء گوناگون كه در باب بحران هويت معماري          
هـر  . نگري درباره اصل مفهوم هويـت دارد    يئارائه شد، در مجموع حكايت از نوعي جز       

يين نظريات، گذشته از مقوله اسالميت و ايرانيت موضوع، گـرايش و يـا زاويـه                آيك از   
اند كه جامعيت و فراگيري ابعاد مسئله را در           بيش برگزيده  و ديد خاص و محدودي را كم     

  .آورند نظر نمي
از اين رهگذر برخي بر اصالت و تداوم و برخي ديگر برخالقيت و پويايي تكيـه                

را متعلق به گذشته و گروهـي ديگـر هويـت را بـه آينـده نـسبت                   گروهي آن . اند  نموده
گـردد و جمـاعتي بـه         اي در هيئت كالبد ترسيم مـي        هويت معماري در نزد عده    . اند  داده

پردازان ركن اصلي را      در ساختار هويت هر يك از نظريه      . اند  محتوا و انديشه نظر افكنده    
. انـد   سراغ گرفته .. . باوري و  خ، نژاد، فرهنگ، دين   در يكي از عناصر اقليم و جغرافيا، تاري       

اي بـر هويـت جمعـي تفـوق داشـته و كـساني ايـن رابطـه را                    هويت فردي در نزد عده    
هاي ابرهويتي چون هويت جهاني و مفهوم         نظراني نظام  صاحب. اند  برعكس تصور نموده  

خـرده  هـاي بـومي و        انـد و ديگـران ريزهويـت        جهاني شدن را حائز اهميـت برشـمرده       
كـه حـوزه     كساني هستند. اند  هاي اصلي و اوليه معرفي نموده       عنوان هسته   را به  ها  فرهنگ
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 هـا   گـرايش  و   ها  ارزشاند و برخي ديگر از        هاي نظري محدود ساخته     بررسي را به بينش   
  .اند سخن به ميان آورده) بايدها و نبايدها(

مانـا متوجـه    مشكل عمده رويكردهاي گوناگون مزبور، در وجـه مـشتركي كـه ه            
در حقيقـت   . مل اسـت  أگردد قابل بازبيني و ت      شناسي و متدلوژي تحليل مسئله مي      روش

بحران در هويت معماري، به ويژه هويت اسـالمي در معمـاري بـه معـضل تحويـل يـا                    
يك كل سامانمند به نام هويت و به تبـع آن، هويـت معمـاري               ) Reduction( فروكاهش

هاي برآمده و     هويت، مفهوم عام مشتمل بر خصلت     . گردد به يكي از اجزاء سامانه باز مي      
آفرين بوده و در نبود جامعيـت مقتـضي           است كه در كليت خود نقش        به وحدت رسيده  

  .شود زا مي بحران
 در معمـاري    « هويـت ايرانـي يـا اسـالمي       «شيوه جزءنگر باال، آنگاه كه از       مشي و   

نمايد؛ چراكه آفـت جزءنگـري    يي ميافزا زدايي، بحران  آيد بجاي بحران    سخن به ميان مي   
افزايد و آراء متباعـد كـه         در هر يك از مقوالت مليت و اسالميت بر پيچيدگي بحران مي           

انـد درمـان را بـه دردي فزاينـده بـدل       اي محدود را براي نگرش برگزيـده     هر يك زاويه  
. دگـرد   آنسان كه سوالي بر پرسش پيشين و مشكلي بر معضل قبل افـزوده مـي              . نمايد  مي

هـاي اصـيل      تابند تا در خصوص هويت اسـالمي بـه سرچـشمه            معماران بر خود برنمي   
در نتيجـه مفهـوم     . شناسان برجسته را بـه مـدد گيرنـد         بازگردند و آراء خردورزانه اسالم    

فروكاسته هويت در تعريف اشتمالي خويش يعني هويت اسـالمي بـه تنزلـي مـضاعف                
هـاي هـويتي در گذشـته         ه و كالن اين نظـام     كه حضور همه جانب    حالي در. گردد  دچار مي 

اي زنده در تپش نبض زندگاني آحاد مـردم، از جملـه معمـاران، امكـان شـناختي                    بگونه
مفاهيم عميقي چون انسان،    . داد  ساخت كه تمامي ابعاد را پوشش مي        فراگير را فراهم مي   

داونـد، و   شناختي در پيوند با حقيقـت هـستي، خ         جامعه، تاريخ، طبيعت در كليتي هستي     
نهاد و در حد ظرف نياز و قابليت خـويش         ي شاخص آن معرفتي را در ميان مي       ها  ارزش

آنچنانكه زبان يك معمار سنتي غيرآكادميـك را، بـا          . گرفت  از آن كار مايه شناخت برمي     
 اهـل فـن در پيونـد قـرار          پـرداز   نظريـه اتكاء به حقيقت وجودي موضوع، با بيان علمي         

هـاي اصـيل      ها ويژه هستي خويش از عمق فراگير سرچشمه          پيمانه داد؛ زيرا هر دو با      مي
ولـي امـروزه چنـين نيـست و از ايـن رو،      . نوشيدند و در كليت امر آشناي هم بودند         مي

ـ   ريـشه هاي بحران را در       ريشه هـاي پـر عتـاب فاقـد بنيـان            ن پراكنـدگي و كـشمكش     اي
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گيريم؛   شتار پي مي  كاري كه در فصل بعدي در ظرف اين نو        . مرصوص بايد سراغ گرفت   
  .تا از هويت معماري به منظري روشن از معماري مطلوب نيز دست يابيم

ساز يعني وجود و ماهيت را        عناصر اصلي هويت   توان  ميبا توجه به آنچه گذشت      
 و صورت و مـاده آن يـا         « ثر هنري ايده ا «در آثار هنري ومعماري متناظر معنا و مفهوم يا          

  .اثر هنري دانست» كالبد«
عناصـر   پس هويت يك اثر هنري و معماري متضمن سنجش و ارزيابي مجمـوع            

  .ذيل است
خداوند و مقام انـسان     (ارزيابي عمق و جامعيت ايده هنرمند و نسبت آن با ايده كلي             . 1

  )كامل
ي خـود در خلـق اثـر هنـري          هـا   ايـده ارزيابي استعداد و توان هنرمند در تجلي دادن         . 2

 صورت بجا و شايسته هب

 شرايط زماني و مكـاني      رزيابي كيفيت اجتهاد هنرمند نسبت به درنظر گرفتن مجموع        ا. 3
 در خلق اثر

 ي سـطحي و انحرافـي هنرمنـدان و        هـا   ايـده در نتيجه بحران هويت يـا ناشـي از          
 به مجموع شرايط زماني و مكاني خلـق اثـر           ها  آنتوجه   معماران است و يا ناشي از عدم      

 خلق آن معماري توسط افرادي است كه توان و استعداد            ناشي از  نهايتاًهنري است و يا     
  . آثار اصيل و ارزشمند را ندارندالزم براي آفرينش

معيارهاي فوق چه در حوزه فردي و چـه در حـوزه اجتمـاعي و تـاريخي قابـل                   
  .تعميم است

  
   بازشناسي معماري شايسته از ديدگاه فرهنگ اسالمي-6-2

هـا بايـد      يدگاه فرهنگ اسالمي به كـدام سرچـشمه       براي بازشناسي معماري شايسته از د     
هـا   ها و آشـفتگي    رجوع كرد؟ اين پرسشي بنيادي است كه امروزه با پديدار شدن بحران           

 مي پرسيم كه فرهنـگ اسـالمي        ،طور روشن  هب. در دنياي معماري به پاسخ آن نياز داريم       
معماري چه دارد بـه مـا       باره   ها ياري رساند و در     د ما را در گذر از بحران      توان  ميچگونه  

  :توان به دو بخش كرد هبياموزد؟ پرسش را شايد ب
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يي را براي فضاي زيست فرد ها ويژگيها و حكمت عملي اسالم چه اصول و   آموزه.1
  شمرد؟ و جامعه برمي

يي در اين زمينه بجا ها و دستاوردها  معماري و شهرسازي دوران اسالمي چه تجربه.2
  گذاشته است؟

  : به ترتيب اهميت بايد جست،هاي زير نخست را در سرچشمهپاسخ پرسش 
  

اي    در زمينة آيات و رواياتي كـه بـه گونـه           .)ع( آيات قرآن و روايات معصومين       )الف
ها درباره فضاي زنـدگي اشـاره دارد و           ها و شايستگي    مستقيم يا غير مستقيم به بايستگي     

هـاي    رخـي پژوهنـدگان تـالش      تاكنون از سـوي ب     ،هايي كه شده    ها و توصيه    نيز سفارش 
هـاي بـسياري در سراسـر         تـوان گمـان بـرد كـه تـالش           مي. سودمندي انجام شده است   

  .ندنشين نيز انجام شده باشد كه ديگر كشورها از آن آگاه نشده باش كشورهاي مسلمان
  

 در  .انـد   ها بوده  ساخته شده يا مورد پذيرش آن     ) ع( آثاري كه از سوي معصومان     )ب
هـا بـوده،     در جريان ساخت آن   ) ع( وان به آثاري مراجعه كرد كه معصومان      ت  اين زمينه مي  

سـاختار فـضايي    «هـا، يكـي      دو نمونـه از آن    . انـد   هـا را پذيرفتـه يـا تأييـد نمـوده           يا آن 
  . باشند ميدر مدينه  « )ص( اكرم مسجد پيامبر« و ديگري  در مكه»الحرام اهللا بيت

  
كراني هـستند     آيات و روايات درياي بي     .اتها و تفسيرها از آيات و رواي         برداشت )پ

هـا   هاي حكمت عملي و اجتهاد فقهي با استنباط فـروع از اصـول از آن                كه نه تنها حوزه   
برند، بلكه همه انديشمندان و هنرمنداني كه بر پايـه باورهـاي اسـالمي خـود                  ها مي   بهره
پايان   اين سرچشمه بي  كنند نيز در طول اين چهارده سده از           انديشند و هنر آفريني مي      مي

  . اند ها برده فيض
انـد و    شويم كه آيات و روايـات تنهـا جنبـه فقهـي ندارنـد و توانـسته                  يادآور مي 

هاي وابـسته     هاي فضاي مصنوع و معماري و جنبه        توانند تأثيرات ژرفتري را در حوزه       مي
 بررسـي   از همين رو است كـه ايـن       .  برجاي گذارند  …و  ) تزيينات(ها    به آن مانند آرايه   

  . ها را در بربگيرد هاي وابسته به آن هايي چون كالم، عرفان، ادبيات و حوزه بايد زمينه
  : هاي زير بايد جست پاسخ پرسش دوم را به ترتيب اهميت در سرچشمه
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 .شوند ي برجسته كه دستاورد تمدن اسالمي شمرده ميها ساختمان آثار و )الف
هاي شرق  ي از زمين از شمال آفريقا تا كرانها فرهنگ و تمدن اسالمي در پهنه گسترده

ي مشترك و متمايزي در ها ويژگيي جنوب شرقي آسيا داراي ها سرزمينآسيا و چين و 
هاي بسيار ارجمند اين فرهنگ و تمدن از  جنبه. باشد زمينه فضاي زيست و معماري مي

ير آن بر ديگر سوي بسياري از انديشمندان و پژوهندگان مورد تأييد قرار گرفته و تأث
  . ها نيز روشن شده است  و تمدنها فرهنگ

و حضرت ) ص( اكرم اين نكته نيز شايان توجه است كه به جز روزگار پيامبر
در هيچ جاي جهان حكومت اسالمي به مفهوم واقعي آن تشكيل نشده و ) ع( علي

فرهنگ اما به همان اندازه كه . جمهوري اسالمي ايران نيز در سرآغاز اين راه است
توان در هنر و  اسالمي در ميان اقشار مردم گسترش يافته، به همان نسبت تأثير آنرا مي

تر  تر و مردمي به همين دليل هنرها هرچه فردي. معماري آن كشورها مشاهده كرد
اند و هركدام كه نياز به دخالت تشكيالت حكومتي  تر بوده تر و اصيل اند، خالص بوده

اند،  ازي و خدمات شهري و يا در خدمت حاكمان غير متدين بودهاند مانند شهرس داشته
  . اند تر شده هويت تر و بي ها و مراكز حكومتي، ناخالص مانند ساختن كاخ

  
 .م و فنونهاي بازمانده از سوي دانشمندان مسلمان در زمينه علو  نوشته)ب

ن نيز در شمار دانشمندان مسلمان در زمينه علوم و فنوهاي بازمانده از سوي  نوشته
هايي از اين دست در فرهنگ و  خوشبختانه كتب و نوشته. ي مهم هستندها سرچشمه

تمدن اسالمي ناشناخته نيستند؛ ولي با اين همه به يك بررسي و تحليل گسترده براي 
هنوز هيچ كار پژوهشي .ها با جهان معماري نياز است  كردن محتواي اين نوشتهتر نزديك

هاي گوناگون معماري و شهرسازي انجام  ها براي زمينه اربردي آنهاي ك دربارة جنبه
هاي  سازي و زمينه  ها در معماري و ساختمان در واقع، چگونگي كاربرد آن.نشده است

يي از كاربرد اين علوم در معماري و ها نمونههمچنين .وابسته به آن چندان روشن نيست
پژوهش قرار نگرفته است؛چرا كه سازي در تمدن اسالمي نيز چندان مورد  ساختمان

شناسانه و نه بيش از آن، انجام گرفته  هاي باستان  با جنبهمعموالًشناسايي آثار معماري، 
  . است
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در چند سال  .سفرنامه، ديوان اشعار هاي گوناگون مانند هاي ديگر در زمينه  نوشته)پ
 مثالً كساني.  استيي كوتاه به صورت مقاله در اين زمينه ارائه شدهها پژوهشاخير 

اند، يا در برخي  اشعار برخي شاعران، مانند فردوسي را در زمينه معماري بررسي كرده
چون . اند و مانند آن هاي خاص معماري و شهرسازي بوده ها به دنبال واژه سفرنامه

به گفتة استاد پيرنيا در سفرنامه . ها منابع ارزشمندي در اين زمينه هستند برخي سفرنامه
ها را بر پايه   آنتوان مي آنچنان دقيق توصيف شده اند كه ها ساختمانصرخسرو برخي نا

  . آن توصيفات بازسازي كرد
هاي   آموزه: شود و آن اينكه در ميانه اين دو پرسش، پرسش سومي هم نمودار مي

اسالمي چگونه بر دستاوردهاي هنري و معماري جامعه اسالمي تأثير گذارده و تا چه 
  ونه منشأ اثر بوده است؟ حد و چگ

گرايان بر اين باورند كه پاسخ پرسش دوم  بسياري از دانشمندان و به ويژه اصول
در اين . انديشيم و ما نيز چنين مي. توان بدون توجه به پاسخ پرسش نخست داد را نمي

  . هايي داده شود  پاسخها پرسششود تا اندازة مقدور به اين  فصل تالش مي
 
)س( ايي از نمادگرايي در معماري آفرينش و معماري معصومينه  آموزه-6-3

   

  در معماري آفرينش  آموزه هايي از نماد گرايي-6-3-1
. ناپذير معرفت و خالقيت براي دلسپردگان به آن است آيات و روايات سرچشمه پايان

و ) الخالقين احسن( درس هايي را از معمار آفرينش توان ميدر يك بررسي كلي 
  : يي كه براي زمين، آسمان، شب، روز، و خانه برشمرده است فرا گرفتها ويژگي

   
  ي نمادين در زمين و آسمان ها ويژگي -6-3-1-1

  : آياتي كه در قرآن در باره زمين و آسمان آمده چنين هستند
  :  زمين)الف

مگر زمين خداوند وسيع و « ) 97 نساء،( »عه، فتهاجروا فيهاالم تكن ارض اهللا واس«
   « ترده نبود تا در آن هجرت كنيد؟گس
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همان خدايي كه براي شما زمين را «) 22بقره،  («  لكم االرض فراشاالذي جعل«
 پس خداوند زمين زير پاي انسان را وسيع و گشوده طراحي نموده « .فرشي گسترده كرد

  .است

  
  

ه اوست خـدايي كـ    «) 3رعد،  ( « هو الذي مد االرض و جعل فيها رواسي و انهارا         «
 خداوند زمـين را گـسترده و بـاز        « .ها پديد آورد     و رود  ها  كوهزمين را گسترانيد و در آن       

  .طراحي نموده و در آن فراز و فرود و آب جاري قرار داده است
) جنبنـده (اي  گهـواره  ]همچـون [ آيا زمـين را «) 6نباء،  (« م نجعل االرض مهاداال «

رنده و نوازشگر طراحي    ن گهواره، در برگي    خداوند زمين را براي انسان همچو      « نكرديم؟
  .نموده است

ــا في« ــبال و جعلن ــاً س ــا فجاج ــاء،  (« ه ــين(و در آن «) 31انبي ــا راه) زم ــراخه  يي ف
  .هايي فراخ و دلباز پديد آورده است  خداوند در زمين راه« .پديدآورديم

 خدا همان كـسي اسـت كـه بـراي         «) 64غافر، («  لكم االرض قراراً   اهللا الذي جعل  «
  « .شما زمين را قرارگاه كرد

خـدا بـراي    «) 20نوح،   (« واهللا جعل لكم االرض بساطا لتسلكوا منها سبالُ فجاجا        «
  ».را بپيماييد ي گشوده آنها راهگردانيد تا ] گسترده[ شما زمين را بستري
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  آسمان  )ب
ر پديد پوششي نگاهدا]  همچون [آسمان را «) 32انبياء، (« اء سقفاُ محفوظاوجعلنا السم«

   « .آورديم
 « .و به آسمان كه چگونه افراشته شد«) 18غاشيه،  (« السماء كيف رفعتو الي «

   .خداوند سقف آسمان را رفيع و دلباز و دلگشا طراحي نموده است
ها طراحي شده است؛   و متناسب با نيازهاي آنها انسانپس زمين و آسمان براي 

هاي او قرار گرفته با آنچه در باالي سر و افق  دمو آنچه در زير پاي انسان و در مقابل ق
نظر و انديشه اوست كامال متفاوت است و هر كدام متناسب با نيازهاي گوناگون انسان 

در زير پاي انسان، زمينِ سخت و منجمد و كدر، و راه بن .طراحي و خلق شده است
سان در افق، در مقابلِ ان. نمايند بست، و خاك و شن و سنگ در ظاهر تصادفي مي

   .كننده انتها، تازه و نو، دعوت اي به ظاهر بي زمينه
  

  

  

از نظر شكلي . ناپذير، نامتعين و نامتناهي نايافتني، شكل در آسمان، عمقي دست
، لطيف، ها كوهها و  ابرها برخالف صخره.پرور و جاذب است، اما خيال ناپذير توصيف

آبي روشن و عمق اليتناهي آسمان، . زبرانگي پذير، زنده و خيال پرتحرك، انعطاف
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آيا در اين آيات پيامي و تذكري از . برانگيز ملأبخش، مهربان، دربرگيرنده، ت آرامش
  مراتب وجود نيست؟

شكل و نامنظم نمودي از حيات مادي كه در  زمين سخت و منجمد به ظاهر بي
يعي، اما در هاي طب زير پاي انسان گسترده شده، افق مشوق حركت و تالش و جاذبه

هايي كم و بيش تكراري و يكنواخت و آسمان با ابرهايي نرم و پر  برگيرندة عرصه
ناپذير، اما لطيف و عميق و  تحرك و عمق روشن و نامتناهي، نمودي از جهاني توصيف

در مجموع تركيبي رازگونه و مناسب براي سير در . انگيز، و جايگاه ملكوت اعلي خيال
انسان، اين تركيب ) حركت عرضي و حركت جوهري(آفاق و سير در انفس 

انگيز است كه طبيعت را در مجموع معراج گاه انسان به سوي كمال مطلوب خود   حيرت
  .نموده است

مخلوقات مادي را به نمايش .. . پذيري، تكثر و  اگر بخواهيم محدوديت، شكل
نهايت،   از مفاهيم بيثيليمتر از بستر طبيعت؟اگر بخواهيم ت گذاريم، چه تصاويري گويا

  ناپذيري و توحيد خالق يكتا را متذكر شويم، چطور؟  پذيري، وصف شكل
  
  ي نمادين در روز و شب ها ويژگي -6-3-1-2

  : توصيفاتي كه در آيات الهي از روز و شب شده چنين هستند
   روز)الف

ه از زندگي  خداوند يك صحن ]. گردانيد [و روز را روشن ) 67يونس،  (« والنهار مبصرا«
  .انسان را روشن و يك صحنه را تاريك طراحي نموده است

  »]. گردانيد [و روز را زمان برخاستن «) 47فرقان،  (« ل النهار نشوراًوجع«
خداوند روز روشن را بر خالف شب براي برخاستن و حركت و كار طراحي 

  .نموده است
 بر « .گرم آمد و شد هستيدر روز تو سر«) 7/73 («  طويالًان لك في النهار سبحا«

  . خالف شب، فضاي روشن براي رفت و آمد و سير در آفاق طراحي شده است
پديد ]  شما [روزي ]  دستيابي به [روز را براي «) 11نباء،  (« نا النهار معاشاًو جعل«
مين نيازهاي أخداوند زمين گسترده و روز روشن را براي حركت و تالش و ت» .آورديم

 .گي طراحي نموده استنيازهاي زند
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   شب)ب
او كسي است كه براي شما شب را «) 67يونس، (« الليل لتسكنوا فيههوالذي جعل لكم «

 خداوند فضاي تاريك شب را در مقابل روز براي آرامش « .پديد آورد تا در آن بياراميد
  .و سكون شما طراحي نموده است

سي است كه براي شما شب را او ك«) 47فرقان،  (« لكم الليل لباساهوالذي جعل «
 خداوند فضاي تاريك شب را همچون پوششي دربرگيرنده و « .پوشش كرد] همچون[

  .آرامش بخش طراحي نموده است
پس در بخشي از شب در «) 26دهر، ( « و سبحه ليالُ طويالومن الليل فاسجد له «

نيمه تاريك  ضاي خداوند ف« .هاي دراز او را به پاكي بستاي برابر او سجده كن، و شب
شب را براي تفكر و عبادت و سير در انفس و صيرورت انسان در مقابل فضاي روشن 

  .روز طراحي نموده است
كند، بلكه متناسب با   كه معمار آفرينش خودبنياد طراحي نميشود ميديده 

بيني و طراحي  را پيش نيازهاي گوناگون مادي و روحي انسان، فضاي مناسب آن
 باشد و ها انساناي كه فضاها در مجموع مناسب زندگي مادي و روحي  ونهبگ. نمايد مي

  .بستر تكامل و تعالي او
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از سوي ديگر جايگيري عناصر متفاوت شب در كنار روز، استراحت در كنار كار، 
حضور در خانه و خانواده در كنار تالش و فعاليت اجتماعي، خودسازي در كنار 

ر در آفاق دركنار سير در انفس، حركت عرضي در كنار سازي، و باالخره سي جامعه
پس فضاي روز . هاي رازگونة خداوند براي انسان است حركت جوهري، همه تمثيل

ها و لمس  ها و شنيدني عرصة حواس پنجگانه است و آزمايشگاه تجربة مستقيم ديدني
نفس، تأمل رفتار عملي و فضاي شب، عرصة تعقل است با خيال، با محاسبة . ها كردني

  .و تدبر و تفكر و ذكر
تأثير طبيعي نور و ظلمت از عوامل بسيار مؤثر و فراگير در ساحت حيات مادي 

انتهاي شب و روز، اختالف عظيم نموداري در عناصر و اجزاء  توالي و تسلسل بي. است
ها در ساية  در پرتو نور و نيستي و محو فراگير آن...   وها رنگ و ها شكلطبيعت، 

هاي خداوند   كه يكي از نام« نور«در پرتو . انگيزاند مي را بر ميت، مفاهيم عظيظلم
 نباشد هيچ چيز « او« همه چيز هست و اگر نور « السموات و االرض اهللا نور«. است

آنچه به سمت نور است، در كمال ظهور و بروز است و به ميزاني كه از نور .نيست
  .شود  ميكند، نيست گيرد، يا پشت مي فاصله مي

آيا در اين آيات روشن تذكري از وجود روح در بدن و ضرورت حركت 
اهللا شدن، در زمين وجود  جوهري انسان مرحله به مرحله تا انسان كامل شدن و خليفه

  ندارد؟ 
  
  ي نمادين در شكل گياهان و اندام انسان و حيوان ها ويژگي -6-3-1-3

غلب بر گرد محورهاي مختلف، قرينه يك هستة گياهي، داراي شكلي كامل، منظم و ا
پس از كاشت . است) برون و درون(باشد و داراي دو عنصر اصلي پوسته و مغز  مي

و پس از مراقبت و نگهداري، پوسته پير و ) جهان مادي(هسته در درون مزرعة زمين 
سازد، در  اما هسته استعداد بالقوه خود را شكوفا مي. گردد فرسوده درخاك مستهلك مي

كند و از خاك شيره گرفته با سختي و تالش دل تيره و جامد خاك را  اك ريشه ميخ
. رسد كند، در آسمان به ميوه و ثمر مي  از هوا و نور تغذيه مي.رسد شكافته، به فالح مي

اين سير، گوياي حقيقت سير آفاقي و انفسي انسان از حيات دنيوي و ميراي او تا حيات 
آيا . تواند باشد صه جسم خاكي تا تجلّي روح ملكوتي او مياخروي و جاودانه او از عر
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اين سير نمايشي از حقيقت سير آفاقي و انفسي انسان از حيات دنيوي تا حيات اخروي 
  و از عرصه جسم خاكي تا تجلي روح ملكوتي او نيست؟

ها يعني مركز غرائز  در بيشتر حيوانات مانند چهار پايان سه كانون وجودي آن
كانون تشخيص و شناخت و (ها،  و مغز آن) هويت نفساني( ها آنقلب و دل  ).شكم و(

در باطن اين . گيرند سه در طول يك محور به موازات زمين قرار مي هر) رهبري
ها  كند كه عقل آن ها همان را حكم مي موجودات و هويت حيواني نيز، غرائز آن

نمايد و در شكل ظاهر  ها ميل مي خواهد كه غرائز آن ها همان را مي گويد و عقل آن مي
سه عضو مغز و دل و شكم هر سه در امتداد يك خط و به موازات خط زمين و در 

  : گردد ولي در اندام انسان، بر روي زمين روابط زير مشاهده مي. گيرد طول هم قرار مي
انسان . آورند ها، حجم بدن را از زمين كنده و بر فراز مي ها و ران  كف پا، ساق-

حجم بدن در مجموع نه موازي سطح زمين، بلكه بر آن . نمايد ر زمين قيام ميب
سر با مفصل باريك گردن، همچون عنصري خارجي و . برافراشته و قيام نموده است

  .آسماني بر روي بدن قرار گرفته است
كانون هويت (و قلب، ) كنندة حيات مادي تأمين(سه عنصر ظاهري شكم، 

بلكه . چون حيوانات به موازات خط زمين نيستند) ر دروني و راهبرپيامب(و مغز ) انساني
دل از يك طرف در تحت جاذبة غرائز است كه در سمت زمين قرار گرفته و از طرفي 

كند كه در سوي آسمان است، و در مجموع  امواج هدايت گر عقل او را دعوت مي
  . ز خاك تا افالك استمحور امتداد سه عنصر فوق در كالبد انسان عمود بر زمين و ا

بر ) عقلش( در اين سلسله مراتب كالبدي، انسان طبيعي كسي است كه مغزش
شده كسي است كه هواهاي نفساني او  اندامش حاكم باشد، و انسان وارونه و مسخ همه 

  . و غرائزش او را به سوي جاذبه زمين بخوانند و در زمين مخلّد گردانند
اي و تجلي گونه  اي آيه   اسالمي رابطهشناسي نسانا با مفاهيم ها صورتآيا اين 

  ندارند؟
  : توان يادآور شد اي را مي كننده هاي جالب و هوشيار در اين ميان نكته

اندازيم موجودات   به ترتيب هر چه از جمادات به گياهان و حيوانات و انسان نظر مي.1
  .شندبا تر و با محور مشخص و قرينه مي در ظاهر داراي شكلي منظم
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تقريباً .  مغز او بر خالف بيشتر حيوانات، عمود بر زمين است- دل - محور غريزه .2
كند و  انسان تنها حيواني است كه راست قامت و هميشه بر روي دو پا حركت مي

  . گردد هايش در فضا آزادانه مي دست
سان  نسبت به محور موازي زمين در سطوح موازي زمين همه چيز در پيكر ظاهري ان.3

دو طرف يكنواخت است و تغييري را نشان . به صورت قرينه طراحي شده است
  .دهد نمي

 نسبت به محور عمود بر زمين در نما و سطح عمود بر زمين هيچ دو عنصري به هم .4
از زمين به . شبيه نيست و از كف پا تا موي سر همه مختلف طراحي شده است

  .شود يير و تنوع و تحول ديده ميسوي آسمان همه اجزاء و عناصر در حال تغ
 ها در مجموع تقريباً  و ساختار كلي آنها انسانبندي شكلي و حجمي   استخوان.5

يكنواخت و شبيه است و در عين حال هيچ دو انساني در تمام جهان و تاريخ كامال 
  .شبيه هم نيستند؛ الاقل در خطوط انگشت

ء طبيعت و كشف رابطه صورت توجه تأويلي و تعبيري به كالبد عناصر و اجزا
، اقيانوس عظيمي است از مفاهيم و معاني كه هرگز هيچ دفتري را توان ها آنبامعني در 

و هر صاحب فضيلت و علمي از بعد . گفتن آن نيست كه كلمات خداوند اليتناهي است
در . انگيز باشد منتهاي اين كلك خيال هاي بي تواند كاشف رازپردازي تخصصي خود مي

، نقوش و ها رنگن حال، ظاهر طبيعت نيز خود گنجينة عظيم و پايان ناپذيري از عي
 و تركيبات گوناگون و بديع و فضاهاي دلپذير را در جهان ها شكلبافتها، حجمها و 

هستي آنچنان به نمايش آورده است كه براي هميشه منبع آموزش و الهام همة هنرمندان 
  .بوده و هست و خواهد بود

  
  قرآن ي خانه در آياتها ويژگي -6-3-1-4

اين گونه   انسان را« محل سكونت« و صفات خانه ها ويژگيخداوند در قرآن مجيد 
همانا اولين «) 96آل عمران، ( « ان اول بيت وضع للناس للذي مباركاً«: نمايد توصيف مي

 « .باشد و فرخنده است اي كه براي مرم قرار داده شد همان است كه در مكه مي خانه
پس نخستين خانه مناسب براي همة مردم، همان خانه كعبه است كه فضاي محصوري 
است مكعبي شكل كه شش وجه آن يكنواخت و منظم و قرينه و داراي قطب و نقطه 
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مانندي در ميان اشكال منظم چند وجهي است، و  مركزي و هماهنگي و وحدت بي
نمايد و سكون  ل و تمركز پيدا ميانسان در فضاي درون آن كامالُ حالت توازن و تعاد

اين فضا فرخنده و مبارك است و هم . كامل است و حركت مادي در آن وجود ندارد
و هم خانة ) ع( يو هم خانه تولد انسان كامل، حضرت عل) اهللا بيت(به عنوان خانه خدا 

  .« للناس قياما « يا « وضع للناس«قيام همه مردم 
هايتان را براي شما  خداوند خانه«) 80نحل،  (»ام من بيوتكم سكنواهللا جعل لك«

فضاي سكون و ...   خداوند خانه را در مقابل فضاهاي كار و تفريح و« .مايه آرامش كرد
  . قرار داده استها انسانآرامش و امنيت 

بيوت من و ليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها و لكن البر من اتقي و اتوا ال«
ها وارد شويد، بلكه نيكوكار  ها بدان نيكو نيست كه از پشت خانه«) 189بقره،  (« ابوابها

ها  خداوند طراحي خانه» .ند و از درهاي خانه به آن درآيدكسي است كه پرهيزكاري ك
را مستلزم داشتن حريم امن و دور از هر گونه مزاحمت همجواري و با ورودي 

  .نمايد مشخص توصيه مي
 تسلموا علي ا بيوتا غير بيوتكم حتي تستأنسوا ويا ايها الذين آمنوا التدخلو«

هايي كه خانه شما نيست داخل نشويد تا اجازه بگيريد و بر  به خانه«) 27نور،  (« اهلها
خداوند خانه را محل حريم شخصي و خانوادگي تعريف نموده  « .اهل خانه سالم كنيد

مراه با مهرباني و رحمت ها نهي نموده و به مالقاتي ه و از ورود بدون اجازه به خانه
  .توصيه نموده است

) 61نور،  (»نداهللا مبركه طيبهفاذا دخلتم بيوتا فسلموا علي انفسكم تحيه من ع«
سالمي . وارد شديد، به يكديگر سالم كنيد] كه گفته شد [هايي  پس هنگامي كه به خانه«

رامش روحي  خانه هم بايد آرامش جسمي و هم آ« .نزد خدا فرخنده و مبارك است كه
  . و مهنوي انسان را فراهم آورد

موسي و  به[«) 87يونس، ( »وجعلوا بيوتكم قبله و اقيموا الصلوه و بشر المومنين«
قرار بدهيد و نماز را ) محل عبادت(هاي خود را قبله  خانه] برادرش وحي كرديم كه

 انسان بايد محل  خانه عالوه بر تامين نيازهاي مادي« برپا داريد و بر مومنين مژده باد
  .عبادت و راز و نياز با آفريدگار يكتا هم باشد
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ها،  ترين خانه همانا سست«) 41عنكبوت، (« ت لبيت العنكبوتو ان اوهن البيو«
اي كه حريم نداشته باشد و استوار و محكم نباشد و در   خانه« .خانه عنكبوت است

تواند   و نه مينمايد ميمين أ تمعرض و منظر غير قرار گيرد نه نيازهاي مادي انسان را
عالوه بر تار و پود سست، خانه عنكبوت . مناسب نيازهاي روحي و معنوي انسان باشد

ي ها ويژگيبنابراين . در فضا رها شده، و بدون حصار و حريم و فضاي دروني است
  . ها عنكبوت است هي خانها ويژگيخانه مناسب، نقطه مقابل 

تر از آيات و  تر و عميق برداري وسيع ست براي بهرهاين بررسي اجمالي تذكاري ا
تواند مورد  جانبه مي كه به شكلي گسترده و همه) ع(طور خاص از روايات معصومين هب

  .برداري محققين حوزه و دانشگاه قرار گيرد و البته نياز به همكاري مشترك دارد بهره
  
  ) ع( هايي از معماري معصومان  آموزه-6-3-2

هاي ارزشمند معماري و شهرسازي، كارهاي  و سرچشمه آفرينش نمونهدومين منبع 
ها در زمينه معماري  كارهايي كه يا به دست خود يا با تأييد آن. باشند مي) ع(معصومين 

روشن است كه اين كارها از نظر تعداد، بسيار اندك هستند، ولي از . انجام شده است
  . باشند و شايسته بررسي و تحليل عميق مينظر كيفي و ارائه اصول بسيار ارجمند بوده 

  
  هايي از خانه كعبه   آموزه-6-3-2-1

ان اول بيت وضع « فرمايد شكل و محتواي كار خود ميمعمار اصلي خانة كعبه دربارة 
كان للناس للذي ببكه مباركاً و هدي للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم و من دخله 

اي كه براي مردم ساخته شده همان است  همانا نخستين خانه« )96و95/ آل عمران («  امناً
هاي تابناك  در آن نشانه. كه در مكه است، كه فرخنده و ماية هدايت براي جهانيان است
 نكاتي كه از اين آيه « .است، مقام ابراهيم و كسي كه به آن درآيد، ايمن خواهد بود

  : ها هستند شود اين دريافت مي
  . ي، اولين خانه است از بابت زمان-1
  .  از بابت مكان، در جايگاه مشخصي يعني مكه قرارگرفته است-2
هيچ وابستگي به قوم و نژاد و   از بابت مصرف كنندة فضا، براي همه مردم جهان بي-3

   .ساخته شده است) قاره
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  .  يعني فضاي محصور و محل امن و آرامش است،)بيت( از بابت كاركرد آن، خانه -4
بخش است، و در   بابت هدف و غايت آن، اين خانه مبارك و فرخنده و هدايت از-5

  .رستگاري انسان نقش دارد
 از بابت دامنة تأثير آن، بر جهان شمول بودن و تاريخ شمول بودن آن و براي همه -6

 .شود  بودن تأكيد ميها انسان

جعل اهللا الكعبه « :فرمايد بارة معماري خود چنين مي اي ديگر نيز خداوند در در آيه
قيام  خداوند، كعبه آن خانه محترم را ماية«) 96/5/ مائده  (« قياماً للناسالبيت الحرام، 

  : شود چنين هستند نكاتي كه از اين آيه برگرفته مي» .مردم گردانيده است
  . طراح و معمار ساختمان، خداوند متعال است -1
ب وفضاي دروني آن نيز فضاي كالبد آن مكع:  شكل و حجم و فضاي ساختمان-2

  . دروني يك مكعب است
  . است) فضاي محصور و امن( كاركرد ساختمان، خانه -3
هر  خانه محترم و يا مقدسي است كه انجام  كيفيت و ويژگي معنوي ساختمان، كه-4

  . كاري در آن مجاز نيست
  . هدف و غايت آن زمينه و ماية قيام و رشد و تعالي انسان است-5
   . ساخته شده استها انسانبلكه براي همه   تنها براي گروهي خاص، نه-6

اي است كه به امر  توان گفت خانه كعبه اولين خانه  با توجه به آنچه گذشت مي
خداوند طراحي آنرا . ساخته شده است) ع(خداوند و به دست اولين پيامبر حضرت آدم 

 طراحي شده ها انسان و براي همه اند به خود نسبت داده و سازندگان آن پيامبران بوده
. است آنرا محترم و مبارك و هدايت كننده و ماية قيام براي همه عالميان قرار داده است

و زماني آن را ) الحرام اهللا بيت( « خانه خدا«را  ر جالب آن كه خداوند گاهي آننكته بسيا
ي ها ويژگي داراي اين خانه. نامد ها مي و خانه قيام آن) وضع للناس( « خانه مردم«

  :  چنين هستندها ويژگياين . هاست العاده نسبت به ديگر نيايشگاه استثنايي و فوق
يك بت و مجسمه يا شيء مستقل نسبت به انسان نيست، بلكه يك خانه و يك  -

  .فضاي خالي براي حضور انسان است
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و حجم آن .  جدار خارجي آن فقط يك پوسته است، با درگاهي كه به درون راه دارد-
ي قائم و ها يالترين حجم با سطوح متشابه و يكنواخت و  يك مكعب است، كه منظم

 . باشد قيام كرده بر زمين مي

 اين حجم كامالً منظم است و نسبت به -
ها و   و صخرهها كوهطبيعت اطراف آن يعني 

دامنه دره پرنشيب و فراز آن و چشم انداز 
نه و افق به عنوان يك حجم كامالً خالقا

العاده و بديع تلقي شده و مكمل فضاي  خارق
  .طبيعت طراحي شده است

باشد كه در ميان   نقشه كف آن مربع مي-
نهايت اشكال منظم و نامنظم، بيشترين  بي

تأثير براي ايجاد و تعادل و آرامش را در 
زيرا چهار پهلوي آن بر چهار وجه انسان منطبق شده و در او ايجاد . انسان دارد

رسد و هيچگونه جاذبه  نمايد، و محورها و قطرهاي آن نيز به صفر مي ن ميسكو
  .تواند انسان را در كانون فضا كامالً آرام نگه دارد نمايد و مي حركت ايجاد نمي

ي قائم ها يال حجم مكعبي آن از درون به دليل برابر بودن درازا و پهنا و بلندا و نيز با -
  . دارد شد و هم به حالت قيام نگه ميبخ خود، هم به انسان تعادل مي

 پوسته داخلي آن بدون روزن است و حريم مناسبي است كه نگاه انسان را از افق -
سير در (گيرد و فضا را مناسب براي تأمل و تذكر و حضور قلب  برمي) سيردر آفاق(

  . نمايد و عبادت مي) انفس
 بلكه همچون مسجد النبي  ابتدا سقف به صورت فعلي و با مصالح سنگين نداشته،-

باني همچون آسمان،  سقفي سبك از شاخ و برگ درختان داشته، يعني سايه
  . ساز و خيال برانگيز بر سرداشته است انديشه

در مجموع فضاي خانه كعبه در مقابل فضاي طبيعت كه بهترين فضا براي سير در 
ل در انسان بوده و آفاق است، بهترين فضا براي حالت تمركز و توجه و تذكر و تعق

تواند زمينه مناسبي براي حالت خودآگاهي و دعا و نيايش و حالت حضور قلب و  مي
  .اهللا و وصال حضرت حق باشد  الي سير در انفس و سير و سلوك

 تعادل فيزيكي -115ر شماره تصوي
موجود در شكل مربع در ساير اشكال 

 .شود هندسي منظم يا نامنظم مشاهده نمي
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سعي بين صفا و مروه نمادي از فضاي مناسب ) حج ظاهر(الحرام  اهللا  در مجموعه بيت-
دي از فضاي مناسب براي سير در انفس و دو سير در آفاق و فضاي خانه كعبه نما

نمادي از فضاي مناسب شهود عرفاني ) ع(ت نماز در پشت مقام حضرت ابراهيمركع
 .باشد و زيارت حضرت حق مي

  
  ) جمرات(گانه  هاي سه  مقايسه كالبدي خانه كعبه و بت-6-3-2-2

را به » ع توحيدقله رفي«تا » حضيض شرك« يده كالبدي، سير پرستش انسان ازاين دو پد
هاي  ترين نوع پرستش در تاريخ، عبادت بتها و توتم مظهر بدوي. گذارند نمايش مي

   .سنگي و مظهر واالترين گونة عبادت توحيدي، خانه كعبه است
در قرآن چند . به معني خانه معرفي شده است» بيت« كعبه در آيات الهي با نام

كه به گمان ما » انه، همسر و شبخ«:  آرامش و آسايش معرفي شده استچيز مايه
باشند و از سوي ديگر، ياد خدا ماية آسايش و اطمينان قلبي  ها ماية آرامش مادي مي اين

بيشتر وابسته به  آرامش مادي» اال بذكراهللا تطمئن القلوب«. و روحي معرفي شده است
 وابسته عوامل بيروني است و آرامش معنوي به عوامل دروني و اراده و انتخاب انسان

  .باشد مي
  

  تأثير كالبدي فضايي خانه كعبه بر انسان ) الف
  : يي داردها ويژگياين تأثير از ديد بيننده بيروني چنين 

 اين كالبد با حجم مكعبي شكل، در دامن و زمينه طبيعت دست نخورده و نمودهاي .1
ي عنوان يك پديده دست ساخت و بسامان، يك ابداع و نوآور نابسامان آن، به

  . شود مانند شمرده مي بي
، پوسته و پوششي براي فضاي  )ويژه با وجود يك در هب(ي اين كالبد ها يال وجوه و .2

  . طلبد شود و انسان را به درون مي دروني آن شمرده مي
ي قائم و وجوه ها يالو داشتن زوايا و ) درازا، پهنا و بلندا( برابر بودن تقريبي سه بعد .3

ترين كالبد براي  يكنواختي و هماهنگي حجمي، اين كالبد شايستهمتشابه و سادگي 
پديد آوردن تعادل، توازن، آرامش و سكون در انسان بوده كه مقدمه ورود به عالم 

  .نمايد معقول است و هر چه بيشتر انسان را به فضاي داخلي آن جذب مي
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   تأثير فضاي دروني كعبه بر انسان )ب
ل منظم و نامنظم در نهايت اشكا  در ميان بي.1

نقشه كف، مربع به دليل صفر شدن برآيند 
محورهاي طولي و عرضي و ارتفاعي، 
انسان را بيش از هر شكل ديگر به سكون 

ي ها يالوجوه و . نمايد و آرامش دعوت مي
چهارگانه و قائم آن منطبق بر وجوه 
چهارگانه كالبدي انسان شده و كمترين 

 .داردجاذبه حركت را بر روي انسان 
فضايي كامالً متعادل، متوازن، ساكن و آرام 

براي نمونه ديگر اشكال منظم و . است
در دايره يا كره، انسان به يك . كنيم نامنظم را از ديد تأثير آن بر انسان بررسي مي

در يك مستطيل يا مكعب مستطيل انسان . شود حركت دوري و گردشي تشويق مي
هاي كوچك و  زواياي بسته و باز و طول. ي داردتر جاذبه حركت نسبت به طول بزرگ

بطور كلي در . آورد بزرگ در مثلث و لوزي حالت قبض و بسط در انسان پديد مي
 .گيرند اي كه از شكل كلي مربع و مكعب فاصله مي هر يك از اشكال نامنظم به اندازه

   .آورند هاي مادي مختلفي را در انسان پديد مي بهمين مناسبت كشش و جاذبه
. رسد نظر مي به است و تهي  فضاي درون آن داراي يك كانون و گرانيگاه ناديدني.2

. شود گويي با وجود انسان و حضور او در اين كانون، فضا معني پيدا كرده و كامل مي
و انسان، قهرمان داستان اين نوع فضا سازي و معماري ) مانند مغز درون هسته(

  ) 116تصوير شماره (. است
ساكن و آرام  ه مهم و اساسي اين جا است كه خداوند اين فضاي از نظر كالبدي نكت.3

با كمي توجه . نمايد  معرفي مي« قيام«ترين و بهترين فضا براي   را مناسب« ايستا«يا 
شود اين قيام يك حركت مادي نيست، بلكه يك حركت جوهري و  دريافته مي

  . روحي است
  
  

 خانه كعبه، فضايي - 116تصوير شماره
 كامال متعادل، متوازن، ساكن و آرام
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  )كالبد ضد معماري(بر انسان  هگان هاي سه  تأثير كالبدي بت)پ

ها نيز پالني مربع دارند؛ اما با   اين بت.1
حجمي توپر و صلب و فاقد فضا و درون 

باشند و نيز پوسته بيروني و ظاهري  مي
ها در برابر انسان به خودي خود داراي  آن

) سازي مانند مجسمه(. هويت مستقل است
  ) 117تصوير شماره (

ترين هستي و كمترين بها و زيبايي   خاك است كه از پستها از سنگ و جسم آن. 2
جانوران و  اي براي زندگي گياهان و  در طبيعت به صورت زمينهوبرخوردار است 

ترين  صورت بالقوه زيباترين و عالي اما در اينجا در برابر انسان كه به.  هستندها انسان
وز و ظهور پيدا صورت يك شيء مقدس شده بر تواند باشد به پديده هستي مي

عنوان وسيله حفظ و  كه در خانة كعبه همين سنگ و خاك به حالي  در.كند مي
  . مصونيت و آرامش انسان به كار رفته است

صورت يك مخروط است كه  ها برخالف حالت نامنظم طبيعي در اينجا به  شكل آن.3
ك عروج مبين يك پديده منظم و كامل و در خود تمام شده بوده و در عين حال ي

  . گذارد دروغين و مادي را نيز به نمايش مي
ويژه انسان كه از مراتب باالتري از هستي   در طبيعت، گياهان و جانوران و به.4

 گرداگرد محورهايي قرينه  دري كامل و منظمها شكلباشند داراي  برخوردار مي
ز و ظهور غير گونه در برابر انسان يك برو در اينجا بروز و ظهور جماد بدين. هستند

  . شود طبيعي، غير عادالنه و نابجا و كاذب شمرده مي
باشد و سه، نشانة كثرت و به تعداد زياد است و داراي كميت  ها سه عدد مي  تعداد آن.5

هاي گوناگون و  اين امر نشان از عالم كثرت و جاذبه. بزرگ و كوچك و متوسط
كه فضاي خانه كعبه يگانه بود،  اليح  در.متعدد بروني و از خود بيگانگي انسان دارد

   .به نشانة آنكه صراط مستقيم قيام و تعالي انسان يگانه است
در نتيجه اين پديده از جايگاه خود در هستي بدر آمده و هم از نظر شكلي و 

صورت منظم و مستقل و كامل سر برآورده و  شكل و پاخور بودن به نظم و بي ظاهري، از بي
  . انسان هويت مقدس پيدا كرده است در برابر وا از انسانهم از نظر كيفي جد

 گانه هاي سه جمره-117تصوير شماره 
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خواند و وسيله مسخ و از خود  بنابراين در اينجا يك شيء، انسان را به خود مي
گانه در رابطه با  هاي سه در نتيجه كالبد بت. شود بيگانگي روحي و تعالي انسان مي

عنوان   بهاش رورت روحيت انساني و سير و صيانسان، به دليل غافل نمودن او از هوي
 با اين امر. بت و مظاهر شرك و شيطان شمرده شده و مورد طرد و هجوم او بايد باشند

و از وادي مشعر به ) رسيدن به معرفت(اي كه بعد از عبور از صحراي عرفه  اسلحه
 محقق ت و زيبا با خود همراه آورده استمعني شعور و قدرت تمييز حق از باطل و زش

  .ميشود
  

  ) معماري معماري و ضد( مقايسه دو نماد معماري الهي و معماري شيطاني )ت
او را از نظر كالبدي   و خانة كعبه، فضاي تهي و شايسته حضور انسان استگونه بدين

اي كه در  حجم آن با همه نيروي نوآوري و ابتكار و انديشه. دارد آرام و آسوده نگه مي
عنوان پوشش و  تنها به) مكعب، در طبيعتحجم يك (خلق و طرح آن به كار رفته 

بخش  اي است براي نگهداري و صيانت از فضايي كه براي حضور انسان آرامش وسيله
  . تواند مقدمه پويايي و قيام روحي و باطني انسان باشد است و اين سكون مادي مي

مركز، كانون و گرانيگاه فضاي دروني خانة كعبه و برخوردگاه محورهاي اصلي 
انسان، . كند باشد كه انسان را به سوي خود دعوت مي يك نقطه ناديدني و تهي ميآن 

. شود كند و كامل مي با حضور انسان، فضا معني پيدا مي. گردد كانون و قطب فضا مي
همچون مغزي در درون هسته، انسان هويت بخش به فضا و نقطه حماسي و اوج آن و 

معماري الهي بازآفريني و ساماندهي فضا، در اين . گردد هدف از ساخته شدن آن مي
فضاي خانه كعبه فضايي . گيرد  قرار مي« هدف« ، و رشد و تعالي انسان،« وسيله«

مصنوعي است و مكمل فضاي طبيعي كه يك هسته فضايي شايسته براي تعالي انسان 
 گويي هسته انساني در مزرعة شايستة خود كاشته شده و با آبياري به. آورد پديد مي

   .رسد هنگام كه همان ياد خدا و اراده به خير است، به رويش و رستگاري مي
هستند كه حجم و نمود خـارجي آن        ) جمرات(در برابر آن، سه واحد جسم توپر        

 از جايگاه طبيعي خود در هستي بدر آمده و          ها  آن. و فاقد فضاي دروني هستند     شدهاصل  
سان، يـك هويـت جـدا و دروغـين را بـه             به گونة يك پديده بسامان و كامل در برابر ان         

هـا   انـد و تعـداد آن   به جاي وسيله بودن براي انسان، هدف شده   ها    آن. اند    نمايش گذاشته 
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دهندة جهان كثرت و عرصه دلفريبي و دل مشغولي انسان و غفلـت و از خـود                  نيز نشان 
 عنـصر   انسان در برابر چنين مظاهري، به عنوان يـك منفعـل، يـك            . باشد  بيگانگي او مي  

چون عناصر و اجزاء ايـن معمـاري خـود را           . ماند  اضافي و تماشاچي و رهگذر باقي مي      
زننـد و موجـب        بـه انـسان طعنـه مـي        ؛نماينـد   گذارند و تثبيت مي     مستقالً به نمايش مي   

حجم و جسم اين معماري بدون حضور انـسان در خـود كامـل و          . گردند  دلفريبي او مي  
عارف ما مجموع اين عوامل از آثار بت و شـرك و شـيطان              با توجه به م   . نماياند  تمام مي 

  . باشند كه در يك نماد ضد معماري بروز و ظهور پيدا نموده است مي
  

 
  

  ؟ شوند مي چگونه معماري الهي و معماري شيطاني جايگزين هم )ث
شايسته رشد و  ما مظهر معماري: تواند اين دو مورد باشد مثال تاريخي در اين باره مي

 .ي آن كه برشمرديمها ويژگيشناسيم، با تمام امتيازها و  ي انسان را خانة كعبه ميتعال
همين خانه و همين فضا با تغييرات كالبدي به ظاهر جزيي و فرعي، بعد از حضرت 

شود كه در  مي) معماري شيطاني(تبديل به بتخانه و مركز پرستش اصنام ) ع( ابراهيم
 دوباره فضا، فضاي توحيد و خانه خدا و خانه ها نآبا زدودن ) ص(زمان پيامبر اكرم 

اين افزايش و كاهش عناصر و اجزاء معماري چه . گردد  و خانه محترم ميها انسانقيام 
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بوده است كه اينچنين تغيير ماهوي را در تأثير فضا بر روي انسان داشته است؟ در يك 
  : شود بررسي ساده مالحظه مي

اما اشياء و جماداتي . ي و ساختار ساختمان فرقي نكرده استبندي و هندسه اصل  استخوان.1
عبث و موجب لهو و (صورت غير طبيعي خود و غير مفيد براي انسان و مقدس شده  به

كننده راه رشد و سعادت حقيقي، بر ديوار بيروني كعبه و  و مزاحم و تحريف) لعب
  .تزئيني بودندا و اشياء نامناسب ديوارهاي دروني آن نصب شده است كه بته

اي براي محصور نمودن و  ها و ديوارهاي بيروني ساختمان، به جاي آن كه پوسته  بدنه.2
نگهدارندة فضاي دروني و فضاي حضور انسان باشند، خود اصل شده و انسان را به 

  .دنماين تماشاي خود دعوت مي
ل فضاي تأمل بخش و متوازن و متعاد  فضاي داخلي به جاي آنكه با آن هندسه آرامش.3

و تفكر و فضاي خود آگاهي انسان و خدا آگاهي او باشد، با تصاوير و نقش 
ود بيگانگي و مسخ خ ها و اشياء گران قيمت و مادي موجب غفلت و از برجسته

  .شوند انسان مي
  
   آيين حجهايي از  آموزه-6-3-2-3

 غايت متعاليش ترين وجوه نيازهاي انسان در مسير تكامل و در اين رابطه، نخست كلي
  . شود از ديدگاه اسالم در سه وجه زير و نتايج آن بدست داده مي

  سير در آفاق:  حركت عرضي، بيروني و مادي.1
  سير در انفس:  حركت جوهري، دروني و معنوي.2
  لهي و پيامبران دروني و بيرونيهاي ا نياز به رهبري .3

از نظر معارف ما اين سه وجه از 
ترين وجوهي است  ن كلينيازها و نتايج آ

كه يك انسان يا جامعه انساني براي رشد و 
تعالي و سعادت جاوداني خود نياز دارد و 

 در كنار هم فراهم ها آنبايد زمينه هر سه 
 در حيات دنيوي و در ها انسانباشد تا 

واقعيت زمان و مكان، سير كمالي داشته 
هاي  وگرنه از شمول فطرت و سنت. باشند

حركت انسان در سعي بين  -119تصوير
 هاي صفا و مروهكوه
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  . شوند و فساد و تباهي مي» شجره خبيثه«خارج و مشمول كلمة »  طيبهشجره«الهي 
  : كم و كاست انجام گيرد در مناسك حج سه مورد بايد بي

   هفت بار طواف پيرامون خانه كعبه -
   هفت بار سعي بين دو كوه صفا و مروه -
  ) ع( دو ركعت نماز در مقام حضرت ابراهيم -
  

  بين كوه هاي صفا و مروه  تحليل حركت انسان در سعي )الف
گيرد انسان در راستاي يك محور طولي  در حركتي كه بين دو كوه صفا و مروه انجام مي

از اين . دهد و يك خط مستقيم در دامن طبيعت، يك مسير رفت و برگشت را انجام مي
  : توان بدست آورد حركت نكات زير را مي

ديد انسان، به سمت افق است و زاوية .  در اين حركت خطي، انسان، متحرك است-1
  . ميدان ديد او نيز كه عرصه طبيعت روبرو باشد، گوناگون و متغير و متحرك است

  . باشد  در اين حركت، رسيدن مادي به نقطه ديد، محل رؤيت سراب، ممكن مي-2
  . مقصد اين حركت، يك موجود مادي يعني آب بوده كه در حقيقت، سراب است-3
 سرعت دادن به حركت انسان، تنوع و تغيير و تحرك ميدان ديد،  در اين مسير با-4

  . شود بيشتر مي
نهايت تكرار شونده   هفت بار تكرار رفت و برگشت اين حركت به منزله كثرت و بي-5

  .شود تلقي مي
  

    تحليل حركت انسان در طواف به دور خانه كعبه)ب
يك مسير ) خانه كعبه(كعب در اين حركت دوراني، انسان پيرامون يك فضا با حجم م

است و او بايد ) عالم كثرت(كند كه سمت راست او طبيعت  اي را در حالي طي مي دايره
همواره ثابت ) پديده مصنوع با فضاي مكعبي شكل(روي خود را به سوي خانه كعبه 

اين حركت يك نوع گردش به دور كانون مركزي است كه جهت و نقطه ديد . نگهدارد
  . ثابت استانسان همواره

 در اين حركت انسان، متحرك و نقطه ديد او ثابت است كه همان فضايي با كالبد .1
   . باشدها انسانيكنواخت مكعب به نام خانه خدا يا خانه قيام 
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 در اين حركت دوري، پيرامون يك دايره انسان از نظر مادي، به نقطه اوليه باز .2
ي ئاي نامر ممكن نيست و رابطه) ه كعبهخان(گردد و رسيدن مادي به نقطه ديد  مي

مانند . طلبد نقطه ديد يك توجه ذهني و دروني و قلبي را مي. مطرح است) جاذبه(
   .اقمار با خورشيدها و عاشق با معشوق و عابد موحد با معبود حقيقي رابطة

 هدف از اين گردش گرداگرد يك كانون، يعني خانه كعبه يا خانه خدا، دسترسي .3
بلكه هدف از آن مشاهده و توجه به اين . ه آن يا حضور مادي در آن نيستمادي ب

 . استها انسان ً قيام نهايتاًخانة محترم و رسيدن به مباركي هدايت و 

ي ها يال در اين گردش با سرعت بخشيدن به حركت انسان بخاطر وجوه و .4
آيد و  يد نمياي در راستاي ديد پد يكنواخت يك مكعب گوناگوني و دگرگوني ويژه

   .ماند راستاي ديد ثابت مي
 هفت بار طواف نيز به منزله كثرت حركت و .5

باشد و القاء يك سير  تداوم تكرار شونده مي
  .كند دائمي مي

لبيك، اللهم «:  اين گردش با گفتن عباراتي چون.6
لبيك، الشريك لك لبيك، لك الحمد و لك 

همراه است كه » الشكر، ال شريك لك لبيك
درك و فهم «به » امر محسوس مادي«سير از 

 تر آسانو سپس افزايش ايمان قلبي را » عقلي
توان نتيجه  با توجه به آنچه گذشت مي. كند مي

  : گرفت كه
  . گيرد يره انجام مي حركت، پيرامون يك دا.1
  . است  كانون ديد، يك پديده مصنوع و واحد، و يك فضا با شكل يك مكعب.2
  . يابد رعت حركت، كانون ديد، تنوع و كثرت و تحرك نمي با افزايش س.3
   . با تداوم حركت و افزايش سرعت، رسيدن مادي به كانون ديد محال است.4
 رابطه انسان با كانون حركت با گفتن عبارات ويژه و به صورت جاذبه معنوي و .5

درك شود كه آسان كننده سير انسان از درك محسوس و مادي، به  روحي ممكن مي
   .و فهم عقالني است

حركت طواف  -120رشماره تصوي
 به دور خانه كعبه
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   تحليل دو ركعت نماز در مقام ابراهيم )پ
 در آيات و روايات از آن به. واژة نماز به معني مهار كردن و در بند نمودن آتش است

و زمان حضور و مالقات و ديدار يار » نور مؤمن«و » معراج مؤمن« و» ستون دين«
توان  ي اين عبارت، ميها يويژگدر بررسي . محبوب و حضرت حق تعبير شده است

  : دريافت كه
  . انسان و راستاي ديد او هر دو تقريباًساكن هستند -1
 ثابت است، يعني سمت قبله و خانه خدا و خانة قيام ها انسان راستاي ديد براي همه -2

  .  استها انسان
برگزار شود، بلكه در يك نقطه با طمأنينه و آرامش   مادي در آن انجام نميجايي جابه -3

  . شود مي
هاي حضوري   دسترسي مادي به نقطه ديد، عمالً تأمين شده و هدف، تسهيل معرفت-4

  . و مراتب عرفاني است
با توقف هر حركت مادي، با ذكر و يادآوري آگاهانه مفاهيم و معاني واال، سير از  -5

  . شود پذير و ميسر مي ظاهر به باطن و عروج معنوي انسان امكان
است، يعني ) ع( برگزاري اين مراسم، در پشت محل مقام حضرت ابراهيم  جايگاه-6

  . شود پشت سر رسول و امام، برگزار مي
   

  گيري   نتيجه)ت
يي كه در فرهنگ غني و سرشار ها ارزشهاي انجام شده مفاهيم و  با توجه به بررسي

و   شكلشناسيم، رابطة اسالمي چه از نظر تاريخي و چه از نظر آيات و روايات مي
  .كنيم مناسك حج چنين ارزيابي مي محتوا را در

اي است كه انسان  بهترين زمينه) حركت سعي( حركت خطي انسان در دامن طبيعت -1
كند و در برابر  عناصر گوناگون مرتبط مي ها و را در زمان معين هر چه بيشتر با پديده

 - فضا«كت بهترين نوع از اين رو، اين حر. دهد درك از راه حواس پنجگانه قرار مي
  . است» سير در آفاق«براي » هندسه

خانه «و گرداگرد كانون آن يعني ) حركت طواف( حركت انسان پيرامون يك دايره -2
است، آن هم در   و وجوه متشابه و منظمها يالكه يك پديده مصنوع و واحد با » كعبه
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دة توجه بوده و به ياري عبارات كنن يك زمينه طبيعي و آزاد، كامالً برانگيزاننده و متمركز
 مقدمة ها ويژگيو همه اين . و مفاهيم، مشوق تأمل، تفكر، تعقل، و تذكر انسان است

  . سير دروني انسان خواهد بود
واحد « است و نقطه ديد او نيز »ساكن « در مراسم عبادي نماز، انسان در جاي خود -3

شود  ست، يعني حواس او متمركز ميو در مجموع با طمأنينه و آرامش همراه ا» و ساكن
. را كسب كند» حضور قلب«و با بيان و درك مفاهيم واال بايد شرط قبولي نماز يعني

حضور قلب يعني همان باز شدن ديده جان و مقدمه سير باطني و جوهري و براي 
   .ي كامل، يعني ورود به عالم مشهود و زيارت حضرت حقها انسان

انسان در »  حركتي-فضايي«رسيم كه تجربه  ريافت ميدر يك نگاه كلي به اين د
) سيستم(الحرام و حج ظاهر به صورت يك سامانة  اهللا بيت»  فضايي–هندسي «مجموعه 

و از حيات دنيوي  جامع و كامل، زمينه ساز سير انسان از جهان كثرت به جهان وحدت
 جوهري و سير در آفاق و حركت عرضي به حيات روحي و سير در انفس و حركت

روشن است كه نبود هر كدام از . نمايد را تمرين مي باشد و انسان در اين مناسك آن مي
  . عناصر اين سامانه، دسترسي به هدف جامع را مخدوش خواهد كرد

  
  هايي از مسجدالنبي   آموزه-6-3-2-4

  : در اين باره بايد به موارد زير توجه داشت
مان آوردن شهروندان به خدا و پيروي از پيامبر  شهر يثرب، شهر كفر بوده، ولي با اي-

  . شود او شهر ايمان مي
ت، تنها فضاي  از نظر كالبدي همه فضاهاي شهر در جاي خود محفوظ مانده اس-

كالبد . شود بر آن افزوده مي) فضاي عبادت و خانه امام() ص(مسجد و خانه پيامبر
  .شهر به صورت نسبي اسالمي شده است

ها حريمي است كه  بدنه. لنبي همان كالبد خانه كعبه است، با نقشه مربع كالبد مسجد ا-
  .گرداند ها را به داخل برمي كند و چشم فضاي داخل را از خارج جدا مي

 فضاي داخلي دو قسمت شده است، بخش سرباز با سقف آسمان و بخش سرپوشيده، -
بلكه . نمايند لفت ميبا چنين سقفي مخا) ص(نه با سقفي همانند كف زمين كه پيامبر 
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فقط با ) ص(پيامبر. فيع و دل به آسمان سپردهر) ع(همانند خيمه حضرت موسي
  .نمايند باني از شاخسارهاي درختي خوشبو موافقت مي سايه

گيرد و از اين ميان خانه پيامبر و وصي  ها چون نگيني فضاي مسجد را در برمي  خانه-
  .شود او مستقيماً به فضاي مسجد باز مي

 است، با هدايت رهبر و بدون ها انسان فضاي مسجد همچون خانة كعبه، خانه قيام -
  . تبعيضي براي ورود هر كسي كه ايمان آورد

 فضاي مسجد همه عملكردهايي را كه در آن زمان در رابطه بين امت و امام به -
سازد، از كسب علم و  صورت فردي و اجتماعي مورد نياز بوده است، برآورده مي

سازي براي دفاع و جنگ  دايت تا خدمات اجتماعي و سياست و قضاوت و تا آمادهه
  .و جهاد

 در مجموع شهر قديمي و موجود يثرب به طور طبيعي فضاي مناسب سير در آفاق -
 بوده است و پيامبر فضاي خودآگاهي و سير در انفس و سير و سلوك الي اهللا ها انسان

گيري حكومت و   النبي و فضاي مناسب شكلگراي مسجد را با ساختن فضاي درون
شوند و اين  دار كشتي فالح امت مي افزايند و خود سكان اجتماع اسالمي را بر آن مي

  . گيري و تداوم شهر اسالمي است سرآغاز شكل
  
  الحرام  اهللا هايي از بيت آموزه: گيري نتيجه -6-3-2-5

يكنواخت برخوردار نيست، ساختار فضايي در شهرهاي ما از يك هندسه يك بعدي و 
الحرام هر كدام در جاي  اهللا بلكه از هر سه نوع هندسه پديدار شده در مجموعه بيت

  : بدين گونه كه. گيري شده است شايستة خود بهره
ها و بازارها، پياده و سواره، با يك   و گذرها، كوچهها راه فضاهاي عبوري همچون -

هاي الزم و  خم و ند با طبيعت با پيچهندسه خطي و نامنظم، هماهنگ و در پيو
هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي  ضروري، سبكبال و پر تحرك انسان را به هدف

  . آورند رساند و زمينه مناسب براي سير در آفاق او را پديد مي خود مي
 تمركز و توجه و دعوت به فضاي دروني با طراحي محورهاي شاخص در نماها و -

ها،  سازي در طراحي سردرها و ورودي  ايجاد نظم و قرينههاي خارجي، و حجم
هاي خارجي، انسان را متوجه نقاط  بندي بدنه ها و گنبدها و قاب  و گلدستهها ايوان
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نمايد، از سرعت حركت او كاسته و او را به آرامش،  عطف و محورهاي شاخص مي
  . كند سكون، حضور در فضاي داخلي دعوت مي

گيري از  وني از فضاهاي بيروني و عبوري، با بهره فضاهاي حضوري و در-
اين معماري با ايجاد .اند هاي متعدد و گوناگون كامالً جداسازي شده بندي مفصل
گرايي و محرميت كامل و ايجاد محورهاي مناسب طولي و عرضي و ايجاد  درون

ته است  و در ميان آب نما و با تأمين فضاي باز داخلي توانسها آنمركزيت در تالقي 
  . فضاي محصور، مطلوب و آرام و خودي را ارائه نمايد

 ها آنسازي و استقالل هستة فضاهاي داخلي از يكديگر ضمن ارتباط همه جانبه   جدا-
و طراحي  هاي كف اي خاص و منظم و قرينه در طراحي نقشه كارگيري هندسه و به

در انسان به حداقل محوطه، آنچنان كه هرچه بيشتر القاء حركت كالبدي و جنبشي 
ها، اين القاء آرامش و سكون را  بندي ها و قاب ممكن برساند و با ضرباهنگ پنجره

  . نمايد تشديد مي
ها، آنچنانكه در  هاي كف و در برش كار بردن دو نوع هندسه كامالً متمايز در نقشه ه ب-

 و از زمين ها هر هستة فضايي علي رغم هندسه نقشة كف، كامالً غير قرينه بوده برش
 زمين صاف و .نمايد اي فضاي طبيعت را تداعي مي به آسمان به صورت رمزي و آيه

 از زمين سر برآورده و قيام كرده و در نهايت خطوط منحني و سهمي ها يالگسترده، 
گردد و در مجموع نشان دهندة  ها به شمسه مركزي منتهي مي ها و كاربندي در رسمي

  . شود به عالم وحدت و از مخلوق به سوي خالق ميو نماد سير از عالم كثرت 
براي مثال در طراحي خانه، .  توجه به تأمين مجموع نيازهاي انسان در طراحي فضاها-

تر از طول عمق آن است و در  هاي سه دري كه عرض نماي آن كوتاه ساخت اتاق
گردد، و مناسب ايجاد فضاي خلوت و فضاي  نتيجه كانون فضا به داخل برمي

هاي پنج دري كه عرض  شود و در مقابل ايجاد اتاق خصوصي و تفكر و عبادت مي
باشد و كانون فضا بازتاب خارجي دارد و با ايجاد ايوان  نماي آن بيش از عمق آن مي

سرپوشيده در مقابل آن و پله به فضاي باز كامالً مناسب براي ايجاد فضاي خانوادگي 
فضاي مخصوص مهمان و پذيرايي خانواده را در عين حال ايجاد . باشد و جمعي مي

ي و هاي خانوادگ سازد عالوه بر زندگي فردي و خانوادگي به مسئوليت قادر مي
   .اجتماعي نيز كامالً بپردازد
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در محل متناسب خود و » خطي، تمركزي و آرام«  استفاده بجا از هر سه نوع هندسه-
بر تنوع و دلپذيري و حيات در كنار يكديگر باعث شده است طراحي بافت عالوه 

هاي همجواري در  بتواند عملكردهاي بسيار گوناگون و مختلف را بدون مزاحمت
 با كمترين مزاحمت تا اعماق فضاهاي خصوصي و ها راه. كنار هم سامان دهد

يابند و فضاهاي مختلف عملكردي مانند مراكز اقتصادي، تجاري،  خانوادگي راه مي
 با كمترين مزاحمت در كنار فضاهاي فرهنگي و مذهبي و خدماتي و صنعتي و اداري
طبيعي، ظاهري ) ارگانيزم(بافت همچون يك اندام . رسند مسكوني به هم زيستي مي

  . زيبا و باطني چند بعدي و عميق دارد
حضوري « از جنبة 1بندي در سلسله مراتب فضاهاي شهري و فضاهاي معماري  رده-

» ضاي اصلي بودن يا فضاهاي فرعي و خدماتي بودنف«و » بودن فضا يا عبوري بودن
شود و برحسب مراتب باال هر فضا برحسب اهميت خود نسبت به  انجام مي

در مجموع رابطه فضاهاي عبوري و . يابند محورهاي اصلي محل خود را باز مي
حضوري همچون رابطه وسيله با هدف و مزرعه با گياه و رابطه شاخه با ميوه و رگها 

همچنانكه حركت در بين . شود ها با اجزاء و عناصر بدن انسان طراحي مي نو شريا
 چشمة آب زمزم قدمگاه حضرت اسماعيل و از نهايتاًصفا و مروه واجب است، اما 

   2.جوشد و به معجزه مي) ع(جايگاه نماز و مقام حضرت ابراهيم 
  
   معماري مسجد -6-4

  ي معماري مسجد ها ويژگي -6-4-1
  يگاه مسجد جا-6-4-1-1

ترين  مسجد در شكل نهايي خود در ميان جامعه مسلمين و در تمدن اسالمي مناسب
 از زندگي مادي و طبيعي به ها انسانفضا براي خود سازي و جامعه سازي و سير همه 

  . باشد زندگي معقول و ملكوتي در پرتو هدايت و رهبري انسان كامل، يا انسان افضل مي

                                                                                                                   
 » .ها و بدترين آن بازارهاست ها نزد خداوند مسجدبهترين محل در شهر  «):س( از ائمه معصومان .1
هايي از بعد هندسي است، در صورتي كه مجموع معارف و مناسك اسالمي از   مطالب مطرح شده صرفاً نمونه.2

براي نمونه حرمت نگاه . بعدهاي مختلف تأثيرات عميقي بر معماري و شهرسازي دوران اسالمي ما داشته است
هاي مسكوني، لزوم اجازه براي  ت هر نوع مزاحمت همجواري محدوديت ارتفاع خانهبه خانة ديگران، حرم

 .ورود به خانه غير و ديگر موارد
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هاي ديني و نفي رهبانيت، شهر آباد         باشد، و مسلمانان بنابر توصيه    شهر اسالمي بايد آباد     
در طراحي شهري مسيرها و گذرهاي عبوري بر بـستر          . دهند  و پر جمعيت را ترجيح مي     

هـا فـضاهاي     نظم و آزاد و رها دارند و در كنار آن           اي بي   طبيعت و هماهنگ با آن هندسه     
هماهنـگ بـا      و بدنـه ديوارهايـشان     هـا   آنمعماري از ميان طبيعت برآمده، زمين پيرامون        

هـا و نماهـا در عناصـري كـه            بدنـه . باشند  حال درونگرا مي   مسيرهاي عبوري و در عين    
از نظر حجم و ارتفاع و مـواد و مـصالح و رنـگ نـسبتاً هماهنـگ        . عملكرد مشابه دارند  

  .هستند
در مجموع بناها از خارج با خود، هماهنگ و نـسبت بـه فـضاي طبيعـت حـالتي                   

نظم حاكم بر فضاي معماري مظهري از نظم پيكر انـسان           . تر و بديع دارند     مكمل و منظم  
شـهر محـل، كـار، مـسكن و برخـورداري از همـه              . نظمي ظاهري طبيعت اسـت      در بي 

  . خدمات عمومي باالخص علم و عبادت است
اي واحد كه آسمان را       پوسته. ين نماد كالبدي مسجد از دور دو عنصر است        تر  مهم

 در نقطه مقابل آن دسـتي از زمـين          ؛ زده و به درون برده است و سر در درون دارد           خيمه
 گنبد رو به فضاي درون و منار سر         .)گلدسته(كه بر آسمان برآمده و به گُل نشسته است          

بر آسمان بيرون، تمثيلي از دو سير انسان، سير در آفـاق و سـير در انفـس، و تمثيلـي از               
رسـاني و    و فضايي مناسب پيام   ) شبستان(و خودآگاهي   فضايي مناسب براي خودسازي     

 يكــي نمــاد مــسئوليت انــسان بــراي از قــوه بــه فعــل در آوردن ،)منــار(ســازي  جامعــه
  .استعدادهاي فطري خود و ديگري نماد مسئوليت انسان در مقابل امت

در مجموع شكل و ابعاد زمين مسجد تابع تعداد مؤمنين است و امكانـات بافـت                
رغم بسياري از معابد زمين و حجم خـارجي آن الگـوي             توسعة مسجد، علي  محله براي   

هاي اطراف آن بـاز، ميـل    تقليدي و تكراري ندارد و در جايي كه زمين كافي باشد و افق    
و فـضايي بـديع و مكمـل فـضاي          سازي براي ايجاد حجم      به نظم دارد و تا حدي قرينه      

  .طبيعت
ناصر وجود مادي و گياهي و حيـواني        در مجموع انسان در طبيعت نمادهايي از ع       

امـا بـراي خودآگـاهي و درك ابعـاد          . نمايـد   خود را كه بالفعل هستند، عيناً مشاهده مـي        
 و در   ؛نمايـد   عقالني و روحاني، خداوند او را دعوت به تعقل و تدبر در آيات الهي مـي               

 و فضاي مسجد به طـور خـاص         طوركلي  بهجهت تحقق شايسته اين امر فضاي مصنوع        
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 و حـضور قلـب انـسان طراحـي          كمل فضاي طبيعت و مناسب تعقل و تمركز روحـي         م
  .شود مي
  
  ها  ها با اصالح كامل كالبدي و محتواي آن  استفاده از ساختمان آتشكده-6-4-1-2

توانست مفيد باشد  مسلمانان صدر اسالم كه برحسب طريق عقل و شرع از آنچه مي
ات جاهالنه و مغرضانه را نداشتند،از گرفتند و هرگز مجوز اعمال تعصب بهره مي

ها تا آنجا كه ممكن بود براي ايجاد مساجد و محل اجتماع مسلمين از  ساختمان آتشكده
را كامالً  منتها از نظر كمي و كيفي و ماهوي فضاي آن. كردند برداري مي ها بهره آن

آتشدان را مسلمانان آتش و . براساس اعتقادات توحيدي خود منقلب و دگرگون ساختند
 ها انسان براي حضور جمعي  رااز مركز و كانون فضاي داخلي برداشتند و فضاي اصلي

گر و منفعل و تماشاچي را داشتند،  خارج از فضا نقش نظاره مردمي كه در. دكردنخالي 
 در واقع .ها شد فضا كامالً متعلق به آنو ساز حادثه شدند،  خود قهرمان داستان و حماسه

 را كه به ضلعي ها آن.  يكي شده بودها آن و خانه قيام ها انسان خدا با خانه معبد و خانه
ها و نظرها از داخل به   با ديوار و نماد قبله پوشاندند تا چشمگرفت سمت قبله قرار مي

  . خارج سير نكند، و آرامش و توجه و تأمل نمازگزار براي سير باطني مهياتر شود
نسبتاً   پاك و آرامش بخش داخلي با مسيرهاياز آنجا كه الزم بود بين فضاي

هايي فاصل  آلوده و پرغوغا و مزاحمت برانگيز خارجي كامالً تفكيك شود و حريم
ها و سپس راهروها و  گردد، به ايجاد ديوارهاي كامالً پوشاننده و درها و درگاه

قط از آنجا كه فضاي داخلي چون گذشته ف . پرداختندها ايوانهاي داخلي و  حياط
اي براي اجراي برنامه توسط آتش بانان نبود و اسالم، استقبال و هجوم توده مردم  صحنه

پذير بود  ها از هر سمت كه امكان طلبيد، به سرعت چهار تاقي را به مراكز عبادي مي
ي بزرگ و تاالرهاي عظيم اجتماعي تبديل شدند كه تا ها شبستانگسترش يافتند و به 

ي بزرگ، اختصاص به سالطين ها ساختمانسابقه بود و  الً بيصورت كام آن زمان بدين
و درباريان داشت نه توده مردم، آن هم با اين وسعت و عظمت كه تقريباً در تمام مراكز 

  .شد اجتماع و زندگي مردم در شهر و روستا ايجاد مي
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ــسجد يزدخواســـــت ــزد (مـــ ايـــ
ـاقي       نمونه)/خواست ـديل چهارط اي از تب

 آتشكده به مسجد

يافت،  ها توسعه مي بعدها كه شهر
هاي سابق كه در بيرون بافت و بر  آتشكده

ها قرار گرفته بود، به مرور توسط  ي بلنديباال
ها و ساير مراكز فرهنگي و خدماتي  خانه

از ارتفاع سطح ورودي و . شد احاطه مي
همكف آن نيز نسبت به گذرها و فضاهاي 
اطراف كاسته شدتا هر چه بيشتر حالت 

كنندگي خود را نسبت به  جذب و دعوت
و از يك  جماعت و توده مردم افزايش دهد

اي و مجسمه گونه كه  تزييني و بتخانهعنصر 
 ها انسانتوانست موجب از خود بيگانگي  مي

شود، خارج شده و به صورت يك تاالر 
 مذهبي در خدمت همه اقشار و -اجتماعي

طبقات مردم و مناسب صيرورت انسان 
  . درآيد

  
  
  ي فضايي مساجدها ويژگي -6-4-1-3

بعاد و نقشه زمين تابع بافت شهر و خواهد باشد، در ا حجم خارجي مسجد هر شكل مي
 هرجا كه الزم شد و از هر طرف كه امكان بود بر سطح مسجد  وامكانات موجود است

پذيري است كه هر  هندسه مقهور دستان تواناي معمار و اصول انعطاف. شود افزوده مي
  . نمايد فرم سركش را رام مي

هاي خارجي را، استوار و متين        هدهد، بدن   او با هر زميني، هندسة الزم را سامان مي        
 همچون  .سازد  ي شهري و از زمين قيام كرده مي       ها  ساختمانهاي ساير     و هماهنگ با بدنه   

سـازد كـه هـم        اندام انسان برآمده بر زمين، حاشـيه زمـين ديوارهـا را از مـصالحي مـي                
جرزهـا  . ها را از زمـين جـدا سـازد          ساختمان را از عوارض طبيعي حفظ كند و هم بدنه         

بخشند كـه بـر زمـين قيـام كـرده باشـد، و                شكلي طولي ديوارها را آنچنان سامان مي        بي
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آنچنان كـه خـط آسـمان از ظرافـت و           . كنند  ها عروج عمودي جرزها را متعادل مي        كتيبه
چرا كه بايـد    . پنجره به بيرون براي ديد، الزم نيست      . زيبايي مادي يا معقول خالي نباشد     

ها را دور از دسترس ديـد و منظـر           ها و روزن   م يابد و هواكش   ديده بر دل نشيند تا بارعا     
در مجمـوع   . كاهـد   ها از غلظت و شدت نور آن مـي          سازد و با شبكه     انسان و بر بلندا مي    

پيرايه و درحدي كه جدار خارجي از حد يك پوشش و حفاظ              ها ساده، بي    نماسازي بدنه 
 . وي ورودي بازگرداندبراي فضاهاي داخلي خارج نشود و چهره بيننده را به س

ماند، اما همه جلب توجه و جاذبه         آاليش باقي مي    اگر چه بدنة خارجي ساده و بي      
فـضاي ورودي چـون چتـري دلپـذير و چـون            . بخـشد   خود را بـه ورودي مـسجد مـي        

. آورده، براي دعوت و تعظيم حضور انسان آغوش برگشوده اسـت           شاخساري سربر هم  
هـاي آن    ساق. خواند  د و قطره انساني را به دريا مي       شيب دار  خط صاف زمين و ميلي به     

نهايـت آسـمان      انسان است و قوس سر در مظهري از بي         برآمده و متناسب با حالت قيام     
اي بـر     مسجد سري برآورده و بر پيكر خود كتيبه        هاي   سردر از خط آسمان بدنه     .شود  مي

 عـرض ايـوان، ورودي را       نسبت بلندتر طـول بـه     . اذن و نام خدا نباشد      فراز، تا ورود بي   
 بـا هندسـه كهكـشاني    نهايتـاً ها  دهد و هندسه برافراشته بدنه    دلباز و در دسترس قرار مي     

تـا ابـديت و از زمـين تـا آسـمان تمثيـل        ها، فضا را از جهان كثرت    ها و مقرنس    رسمي
شود زيبا و شاخسار و سايه باني پرشكنج كه بر سر انـسان               كند و اين همه چتري مي       مي

پذير، دعـوت كننـده، امنيـت بخـش و سـالمي بـه                ه زده است و در مجموع مهمان      خيم
مهرباني لبخند و لطف با خود دارد و صفات جـالل و جمـال حـضرت حـق را بـا هـم         

  .متجلي نموده است
انگيز را در طراحي  هاي متعدد و گوناگون اين شگرد تحير ها و مفصل حريم

 قطور در ميان ايوان ورودي مسجد ارتفاع عالوه بر ديوارهاي. سازد معماري ظاهر مي
. كنند هاي چوبي حريم داخل را حفاظت مي كوتاه و قاب متناسب و قطر كافي درگاه

 به سوي ها آنها و راهروهاي متعدد تاريك و نيمه تاريك، و پيچ و خمهاي مسير  هشتي
  . صحن جداسازي كامل فضاي بيروني و دروني را بعهده دارند

ندسي در فضاهاي عبوري تابع نشيب و فراز زمين و دامنه گيري ه اگر جهت
ها و حتي قطعه  نظمي و كثرت گوناگون جهت پرموج و نامنظم طبيعي است و اين بـي

نصيب نگذاشته است و تابع هيچ مركز و جهت واحدي نيست  هاي زمين را نيز بي بندي
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راي انسان تسهيل گريزد و سير در آفاق را ب كشاند و مي و نگاه را به هر طرف مي
  .نمايد بخشد و زمينه تغيير و تنوع و تكثر ديد را فراهم مي مي

ــي   ــر م ــت تغيي ــسجد جه ــت     در م ــي باف ــاي هندس ــر غن ــود ب ــن خ ــد و اي كن
هـاي فـضايي را بـه نظمـي بـر گـرد               شـود و تمـام هـسته         جهـت واحـد مـي      .افزايد  مي

گيـرد و     ل مـي  يابـد و گـرد محـور قبلـه تعـاد            پالن نظـم مـي    . خواند  محور خود فرا مي   
ــا و  ورودي ــوانه ــا اي ــور ارزش    ه ــن مح ــول اي ــر ح ــي ب ــلي و فرع ــضاهاي اص  و ف

ايــن ســرآغاز جداســازي نظــم فــضايي داخــل از خــارج بــوده و  . شــوند گــذاري مــي
ــه ــسته   مقدم ــه ه ــشه، و ورود ب ــاروري اندي ــز و ب ــراي ايجــاد توجــه، تمرك ــاي  اي ب ه

 حــال هــم جهــت فــضاهاي داخلــي اســت كــه داراي تمركــز و اســتقالل و در عــين 
  .باشند قبله مي

ــه  عرصــه  هــاي داخلــي از دو فــضاي اصــلي ســرباز و سرپوشــيده تــشكيل يافت
هـاي خـارجي بـه        يابنـد و روزنهـا و پنجـره         هـا از خـارج حـريم مـي           وقتي بدنـه   .است

رســند، معمــار خــود را از منظــر آســمان و ظهــور و روشــنايي و   حــداقل ممكــن مــي
حيـاط داخلـي ايـن همـه را         . كنـد   ه محـروم نمـي    ترنم كوران باد و نگاه بـه آب و سـبز          

ــي ــا خــود ب ــه ارمغــان مــي  مزاحمــت ب فــضاهاي سرپوشــيده . آورد هــاي همجــواري ب
محــدوديتي ندارنــد و هرآنچــه را كــه نيازهــاي مــذهبي، فرهنگــي و سياســي و        

ــت   ــد و ظرفي ــب باش ــت طال ــاعي جماع ــوارد    اجتم ــد و در م ــات بپذيرن ــا و امكان ه
ــت ندا   ــرعي و كراه ــع ش ــصي من ــت    مشخ ــع اس ــل جم ــامع قاب ــد در ج ــته باش . ش

 مجمــوع فــضاهاي مــورد نيــاز …هــا و  هــا، حــسينيه هــا، كتابخانــه هــا، حجــره مــدرس
  .... براي امور خدماتي و بهداشتي و غيره

ــده و در     ــدي ش ــه بن ــود درج ــاه خ ــسب ارزش و جايگ ــي برح ــضاهاي داخل ف
ه ي اصــلي كــهــا ايــوانمحــراب و فــضاهاي عبــادي، . شــوند نقــشه كــف جايــابي مــي

باشـند در كـانون محـور اصـلي حيـاط             هـا مـي      و گنبـد خانـه     هـا   شبستانمحل ورود به    
هـاي سـاير      هـا و ورودي     تـر و رواق     ي فرعـي  هـا   ايـوان  درهـا و     .گيرنـد   قرار مـي   با قبله 

فـضاهاي  . گيرنـد   هـا قـرار مـي      اطـراف آن   فضاهاي داخلي در محـور عرضـي حيـاط و         
ــنج  ــاطي در ك ــدماتي و ارتب ــرين نق  خ ــا و در دورت ــابي   ه ــزي جاي ــور مرك ــه از مح ط

هـا، تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت از               فـضاهاي خـدماتي، بهداشـتي، وضـوخانه       . شوند  مي
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ــي    ــار م ــزي كن ــاط مرك ــلي و حي ــحن اص ــاه ورودي و   ص ــراف درگ ــشند و در اط ك
 در ايـن نظـم و آرامـش         .گردنـد   هـاي نـاقص جـايگزين مـي         هاي فرعي و زمـين      حياط

ــي      ــشم م ــه چ ــه ب ــيش از هم ــه ب ــه ك ــي آنچ ــش هندس ــوانيند، ن ــا اي ــلي و ه ي اص
  .ي عبادي استها شبستان

هاي فضايي در همكف مساجد، همچون كعبه و مسجد النبي  هندسه اصلي هسته
نهايت اشكال منظم  در بين بي. شود كه يك ضلع آن به سمت قبله باشد از مربع آغاز مي

و متعادل ترين شكلي است كه انسان را از نظر مادي آرام  و نامنظم هندسي مربع مناسب
شود و همچون پنج   زيرا اوال ًچهار ضلع آن با چهار وجه انسان منطبق مي.دارد نگه مي

 دوم، از آنجا كه .كند ضلعي يا دايره يا اشكال نامنظم انسان را تشويق به حركت نمي
گيرند در انسان هيچ  برآيند طول و عرض و اقطار آن در يك نقطه و در مركز قرار مي

كند و با حضور انسان در مركز فضا،  كت و توجه به اطراف ايجاد نمينوع جاذبه و حر
  . شود انسان قطب و كانون فضاي داخلي مي

تناسبات اصلي عناصر فضايي شبستان مسجد هميشه به تأثيري كه شكل مربع بر 
باشد اتفاق افتد با  شود اگر شكل ديگري كه حداكثر مستطيل مي انسان دارد نزديك مي

هاي توازن بخش در جهت طول مستطيل و هندسه فضايي مناسب  جرز بندياستمداد از 
كند در فضا به تأثير شكل مربع نزديك شود و در مجموع  ها، معمار سعي مي در سقف

در اين توسعه و گسترش هميشه هر هستة . فضا را از نظر كالبدي آرام و متعادل گرداند
ه با تمام وسعت الزم با ساير فضاها  در حالي ك؛يابد فضايي استقالل خود را باز مي

اگر چه صيغه مسجد شرايطي . هماهنگ و هم بستر و هم آغوش و وحدت بخش است
نمايد، ولي مبناي آن براي نمازگزار  را از نظر حقوق شرعي براي زمين مسجد ايجاد مي

در اتصال انسان به جماعت و امام است و هر جا كه در اين حلقه، پشت سر امام و در 
و در محضر حضرت  اي تصال جماعت و در جهت قبله، درآمدي به حضور بار يافتها

  . ترين نقطه زمين سر بر سجده گذارد تر باشد و در فرودين حقي، فقط امام بايد خاشع
بنابراين از اين نظر . گري و موعظه امام است با امت منبر مظهر رابطه هدايت

ازگزاران بتوانند مخاطب در دسترس و گيرد كه عامه نم نحوي شكل مي هشبستان، ب
آيد تا ذكر را و پيام را بهتر به آنان منتقل  آشناي امام باشند و امام بر منبري فراز مي

نمايد و قدرت توجه و تفكر و تعقل مخاطبين را كه مقدمه حال دعا و نيايش و حضور 
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از اين .  تمامها قلب است، برانگيزاند و تعهد متقابل امام و امت تسهيل شود و حجت
  . يابد  محور عمود بر قبله به دليل جهت صوت و ديدن روي امام رجحان مي،بعد

. ي مؤمن با خداستها انسانواسطه همه  صف جماعت مظهر ارتباط جمعي و بي
بنابراين با توجه به استحباب پركردن صفهاي جلو و طويل بودن آن و شرايط شرعي 

ر همكف به تبعيت از صفوف نمازگزاران با هم ها د  و صحنها شبستاناتصال صفوف، 
شوند و علي رغم استقالل فضايي خود به صورت منظم از هر طرف گسترش  ادغام مي

يابد، با توجه به  تر شدن محور موازي قبله رجحان مي از اين بعد طوالني. يابند مي
 ها شبستان شكل كلي ها آنباشند، برآيند  رعايت دو بعد فوق كه در دو جهت مخالف مي

  . گرداند را باز به شكل مربع نزديك مي
به مفهوم يكي . محراب، يك فضاي مستقل نيست، يك نشانه و يك جهت است

 تجلي .، در هر كجا كه باشند و هر كه باشندها انسانبودن هدف و يكي بودن سير تعالي 
ست، و اين مفهوم علي رغم واحد بودن مكانش يعني خانه كعبه كه در فاصله بعيد ا

نمود مادي و حضوري ندارد باعث شده است هندسه همكف از تمركز حول يك نقطه 
محدود رها شده و حول محورهاي عمود بر هم با سرزندگي و آزادي به هر طرف كه 

هاي فضايي و تقدس همنواي مجموع  ضرورت يابد گسترش گيرد و بر استقالل هسته
  . فضاهاي شبستان بيافزايد

افرازد، تا ارتفاع نزديك به يك مكعب  ه بر پايه مربع قد ميهر عنصر فضايي ك
ارتفاع اين . نمايد  قيام ميها ستونبر پيكر جرزها و ) تساوي طول وعرض و ارتفاع(

گيرد تا طول و عرض و ارتفاع  عناصرفضايي از مقياس انسان دست برافراشته پا مي
  .  آسماني باقي بماندخواهد ها مي  اما هميشه سقف آن.ها بزرگترين گنبد خانه

شوند و فضايي كه   ميها آسمانها تمثيلي از فضاي اليتناهي و كهكشاني  سقف
) ع( آيد و نه به تصور و چون خيمه حضرت موسي همچون ذات حق نه به تصوير مي

 و دامن و چتري بر زمين، در هر حال مركز ثقل فضا 1گشايند سينه در انحناي آسمان مي
  . دانندگر را به داخل برمي

                                                                                                                   
النبي سقفي  خواستند براي رفع مزاحمت آفتاب و باران براي شبستان مسجد) ص( اكرم  وقتي اعراب از پيامبر.1

 .افراشته باشدبر) ع(ساخته شود، ايشان فرمودند همچون چادر برادرم موسي 
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طلبد، فضاي  اگر زير پاي انسان صاف بود و هموار، آنچنان كه كف پا مي
شود و مجموعاً در هر عنصر فضايي  زا مي ها تخيل برانگيز و انديشه كهكشاني سقف

ها همچون طبيعت بر زمين قيام كرده و  بدنه. ها همچون زمين هموار و دست يافتني كف
در سطح همه . ماهنگ با شكل و هندسه اندام انسانشود و ه سقفها تمثيلي از آسمان مي

 به نهايتاً چيز تقريباً قرينه و در ارتفاع هيچ شكلي با هم قرينه نيست و اين تنوع و كثرت
يا به تعبيري از خورشيد و دايره واحد . شود زا و دايره شمسه ختم مي خورشيد وحدت

همچنان كه ظهور ظاهري . بديا ي كثير ظهور ميها فرمو گسترش يابنده همه اشكال و 
وجود او ظلمات شب، سير از  ها در زمين از ذات نوراني خورشيد است و بي همه پديده

ظاهر به باطن، از زمين به آسمان، از محدود و كثير به نامحدود و واحد تمثيلي از سير 
شود كه وجه مشترك سير و سلوك  مخلوق به خالق و حركت جوهري انسان تلقي مي

  . باشد منان از عالمان و عابدان و هنرمندان و صنعتگران و ساير صنوف ميهمه مؤ
  
  مساجد  اي ي سازهها ويژگي -6-4-1-4

جويي و مفيد بودن اجزاء و عناصر ساختمان از  پذيري، استحكام، صرفه واقعيت
قدرت خالق و . ين اصولي است كه ساختار سازه و پيكر بنا را سامان داده استتر مهم

نگيز فني و مهندسي، معمار را آنچنان توانا نموده كه با كمترين امكان يعني از اعجاز ا
توده خاك، خشت و آجر، بسازد و خاك را مقاوم نموده و سنگ كند و با ابعاد كوچك 
و دست آورد بيش از يكصد برابر خود را پوشش دهد و امروز نيز اين شگرد در نوع 

  . طلبد الي علمي و فني را ميخود تيزهوشي، خالقيت و توان بسيار با
هاي قرينه و مستحكم  انتخاب شكل مربع در نقشة كف حول نقطه مركزي پايه

يابد و در خدمت اين مفهوم كه هر عنصر فضايي بايد در مجموع مستقل،  مي
آفرين باشد و معمار را در ساختن فضاي داخلي بر حول  بخش و تمركز وحدت

اين امر بهترين زمينه را براي . نمايد هدايت ميمحورهاي مركزي آن به شكل قرينه 
نياز به گشايش . كند انتقال طبيعي و متوازن و متعادل كليه نيروهاي ساختمان فراهم مي

اي  سقفها و دلبازي آن كه سقفها را پردامنه و محدب نموده است، خود بهترين وسيله
متوازن و متعادل به شود كه نيروهاي عمودي از كانون مركزي به شكلي قرينه و  مي

 هر جا كه تداخل فضاهاي داخلي ايجاب نمايد، متقابالً با .سوي چهار ضلع ختم شود
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قوسي ديگر از روي اضالع مربع به سمت نقاط تقاطع برگردند و با كمترين تراكم در 
يي ظريف و توانمند شبستاني يك پارچه و ها ستونحجم پر ساختمان و به كمك 

ي التزام آور و انتقال نيروها در سقف و ها واقعيت. ف ايجاد نمايندفراگير و مقاوم در ك
  .شاهكار معمار در هماهنگي هنر طراحي با فن ساختمان در همين نكته نهفته است

بندي و ساختار بنا در پوشش خارجي تابع مقياس اطراف آن  در مجموع استخوان
و از داخل تابع مقياس و نياز طراحي شهري و مسائل گوناگون اقليمي و هنري است 

  . هاست ها با ارتفاع مناسب آن ها و عرض فردي و جمعي انسان و تعادل طول
پذيري، نوآوري و  بندي و سازه بنا، تنوع، حالت ين ويژگي در استخوانتر مهم

. ها در تسخير فضا و شكل بخشي آن است بديل هندسه سقف انگيز و بي قدرت شگفت
معمار را توانا ...  ها و ها، مقرنس ها، كاربندي رسميهندسه فضايي و اعجاز آفرين 

ساخته كه دو شكل بسيار نامتجانس مربع و دايره را در فضا با ظرافت كامل تركيب 
نمايد و خطوط و سطوح عمودي را با زيباترين حالت با خطوط و سطوح منحني سقف 

اه را براي هر بندي و ساختار كلي فضا ر پيوند دهد و در مجموع ضمن حفظ استخوان
  . نهايت باز بگذارد نوع ابداع و ابتكار مناسب تا بي

  
  ها در مساجد   ويژگي آرايه-6-4-1-5

اگر شيطان تعهد نموده است كه با تزيين كردن آنچه زميني است و آنچه در زمين است، 
او را  را با دلباختگي به دنيا بفريبد و ها انسانزخارف دنيا را در مقابل انسان بيارايد و 

گيرد كه  زدگي گرداند، اما معمار ما ازخداوند الهام مي اسير و زنداني حصار تنگ دنيا
 ستارگان روزني به باغ ملكوت .آرايد هاي نور مي آسمان تاريك را به زينت پاره

شود و دلش سرشار از اميد به رفتن و شدن و رسيدن و  شوند چشم انسان روشن مي مي
اما كراهت تجسيم . كند كه شعائر الهي را بزرگ دارد ن تالش مي با الهام از قرآاو. وصل

صورت نقاشي و مجسمه و نقش  به) گياهان، حيوانات و انسان(موجودات زنده 
   .گشايد برجسته، راه جديدي را بر روي هنرمندان مي

كند كه با استفاده از عناصر كامالً تجريدي مانند  معمار مسلمان سعي مي
هاي گوناگون هندسي و نقوش اسليمي و به كمك رنگ و نور  اد بافتبندي و ايج كتيبه

بندي بنا، كدورت و  و شفافيت و ايجاد ابداع و تنوع در ساختار كلي و استخوان
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محدوديت عناصر به كار برده شده در سفت كاري را از بين برده و ضمن برخورداري 
وزن نموده  بخش و بي وحدتهاي مادي، فضا را سبك، بسط يابنده و  متناسب از زيبايي

  . و فضايي رها از زمان و مكان ازلي و ابدي بوجود آورد
هاي  انگيز و برانگيزاننده و آسماني، معمار با استفاده از زيبايي در اين فضاي خيال

خواند تا به سر  معقول در كالم خدا و كالم معصوم انسان را به توجه و تأمل و تذكر مي
هاي معقول، محرم راز شود و اليق  عرصه اليتناهي زيباييمنزل تعقل نشيند و در 

  .حضور، ديده بر دل نشاند و براي وصال در حضرت يار به نماز آيد
  
    اصول پيشنهادي براي معماري مساجد-6-4-2

 اصول معماري براي مساجد امروز در سه بخش ارائه گيري نتيجهعنوان  در اينجا به
 .هاي كالبدي توصيه،كاربرديهاي  راهبردها، برنامه: شود مي

 
  راهبردها-6-4-2-1

 مساجد و مراكز مذهبي بايد قلب و كانون روح بخش و معنويت آفرين و تفكر .1
 .برانگيز شهرها و محالت باشد

ترين   مساجد و مراكز مذهبي در كنار نهادهاي فرهنگي بايد با شكوه ترين و برجسته.2
 .نمايد ل عظمت را با لطافت و سادگي توأم نماد شهرهاي اسالمي بوده و در عين حا

 محورهاي عبوري، تجاري، خدماتي و اصلي شهر نيز همانند محالت مسكوني نبايد .3
 .از نمادهاي مذهبي و نيايشي برجسته و ارزشمند خالي باشد

يابي و احداث مساجد از توازن و تعادل الزم و بر حسب   در وضعيت موجود مكان.4
 ساختن مساجد در نقاط مورد  ول دسترسي برخوردار نيستتعداد جمعيت و طو

  متر400طول دسترسي به مسجد حدوداً به شعاع . باشد نياز از اولويت برخوردار مي
 .است

اند؛ احياء و   كه بسياري از مساجد موجود در شرايطي با حداقل امكانات ساخته شده.5
 نيازهاي امروز و در شأن نظام ها مطابق ي نامناسب آنها ساختمان نوسازي و بازسازي

 .جمهوري اسالمي از اوليت برخوردار است
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يابي مساجد تا آنجا كه ممكن است در مركز محالت و با دسترسي آسان و امن   مكان.6
 .بيني شود پيش و دسترسي بدون مزاحمت عابرين سواره عابرين پياده

بيني شود  پيش اي گونه  بههاي اصلي يابي مساجد در محورهاي عبوري و خيابان  مكان.7
المقدور در كنار فضاهاي باز و سبز  حتي  كه عالوه بر ميدان ديد طوالني و وسيع،

 .از امكان پارك خودرو نيز برخوردار باشند) هاي باز ها و محوطه پارك(شهري 

 فرهنگي و ساير -يابي مساجد تا آنجا كه ممكن است در كنار مراكز آموزشي  مكان.8
 .بيني شود ي كه هماهنگي بيشتري با امر نيايش و فرهنگ دارند پيشخدمات عموم

 
 : هاي كاربردي  برنامه-6-4-2-2

ركن اصلي در كاربري مساجد فضاي شبستان مردانه و زنانه آن است كه متناسب با  .1
و عملكردهاي گوناگون ) هاي مختلف در طول سال در مراسم(جمعيت مورد نظر 

بايد ) ... ها و اعياد، سوگواري مراسم وعظ و سخنراني،نماز جماعت، (آن مانند 
فضاهاي جنبي و خدماتي شبستان شامل اتاق كنترل . بيني و ساماندهي شود پيش

  ....جا مهري و  هاي كتاب و ادعيه، منبر و محراب، صوتي و تصويري، قفسه
 نيازهاي خانه و امكانات الزم و متناسب با شرايط و داشتن يك كتابخانه و قرائت .2

  .محلي از اولويت برخوردار است
هاي هنري و كارآموزي متناسب   داشتن فضاهاي آموزشي و در صورت لزوم كارگاه.3

  .با نيازهاي محلي و براي اقشار مختلف ضروري است
 هنري و تبليغات مذهبي با - داشتن يك نمايشگاه و فروشگاه محصوالت فرهنگي.4

  .سجددسترسي مناسب از خارج و داخل م
 داشتن يك مقدمه ورودي و فضاي انتظار مناسب جهت جداسازي فضاي بيرون از .5

درون و ايجاد آرامش و سكون الزم براي عبادت و جداسازي فضاهاي فرعي از 
  .ها شبستانورودي 

 واحدهاي مديريت و اداري شامل اتاق امام جماعت، هيئت امناي مسجد، اتاق .6
متناسب .. . يغاتي، بسيج برادران، بسيج خواهران وجلسات و مسئولين آموزشي، تبل

  .با نيازهاي مديريتي واحدهاي مربوطه
ها،  ختم و بزرگداشت درگذشتگان، جشن:  تاالر چند منظوره براي مراسمي مانند.7

ها و ساير  ها و سخنراني نمايش فيلم يا تأتر براي خردساالن و نوجوانان، همايش

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


  ريمباني نظري معما

 

390

اين تاالر (.اطقي كه تاالر اجتماعات مناسب ندارندويژه در من هنيازهاي محلي، ب
  ) .تواند نياز مدارس همجوار را نيز تا آنجا كه ممكن است تأمين نمايد مي

هاي مختلف و تبليغات و انتخابات در  فضاي چند منظوره، مناسب براي نمايشگاه .8
  . كنار فضاي ورودي يا فضاهاي انتظار

ها به تعداد الزم و با كيفيت  )توالت(بريزگاه  وضوخانه و دستشويي و پاشويي آ.9
  .ها  و در عين حال دسترسي آسان به آنها شبستانمناسب با فاصله از ورودي 

  .بيني شود فضاي آبريزگاه ها نيمه مستقل و در كنار وضوخانه پيش -
داراي ورودي مستقل  شود، بيني مي كه آبريزگاه اجباراً در زيرزمين پيش در صورتي -

  .ها طراحي شود سطح شبستان آن  و يك وضوخانه نيز در همبوده
 و ها شبستان و با دسترسي مستقيم به داخل ها شبستان آبدارخانه متناسب با وسعت .10

  .ها شبستانورودي آن از خارج 
 آشپزخانه در صورت نياز در زيرزمين، با دسترسي مستقيم از خارج با فضاي .11

بارانداز و باالبر، انبار وسائل، :  نيازهاي ضروري مانندورودي با كيفيت الزم و تامين
با تجهيزات و تهويه .. . سازي و انبار مواد خشك و تر و سردخانه، فضاي آماده

  .مناسب
 با وسعت مناسب و دسترسي آسان و تهويه ها شبستانكَن در كنار ورودي   كفش.12

  .الزم
ن با اشراف به فضاي ورودي و  فضاي زندگي خادم مناسب براي يك خانواده جوا.13

  .المقدور مستقل و دور از چشم مراجعين حتي
هاي جنبي كه براساس نيازهاي محل و با درخواست مديريت مساجد بايد   كاربري.14

  : بيني نمود پيش
هاي ورودي و مراجعين، اداري و رسيدگي و  الحسنه شامل قسمت  صندوق قرض-

  ... مديريت و دبيرخانه و اسناد و
رسيدگي به امور محرومين و ايتام، : هاي مانند  واحد خدمات عمومي شامل قسمت-

  تعاوني توليد و مصرف  تأمين جهيزيه،
  .هاي رزمي و خدمات جنبي آن براي واحد بسيج هاي سبك و آموزش  فضاي ورزش-
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كه بتوان  اي گونه  ايجاد يك فضاي باز و پردرخت در محوطه پيش ورودي مسجد به-
استفاده .. . هاي مذهبي و داري، نمايش داري، پرده اي مراسمي خاص مانند تعزيهاز آن بر

  .نمود
كه دسترسي مناسب به مساجد ) هاي مسكوني برج( هاي زيستي بزرگ  در مجتمع.15

  .ي چند منظوره استفاده نمودها شبستانتوان از  فراهم نباشد مي
ب به مساجد فراهم نباشد هاي تجاري بزرگ كه امكان دسترسي مناس  در مجتمع.16
  .برداري نمود توان از فضاي نمازخانه بهره مي
آب جاري به طراوت و نشاط و . پذير است  داشتن آبنما در مناطقي كه امكان.17

افزايد و براي گرفتن وضو نيز با ايجاد امكانات الزم  روحانيت فضاي دروني مي
  .تواند مفيد باشد مي
 
  :هاي كالبدي  توصيه-6-4-2-3

 مصداق الهام بخش طراحي مساجد خانه كعبه است، كه با القاء الهي توسط اولين .1
بر همان ) ع( و شيخ االنبياء حضرت ابراهيمساخته شد) ع(آدم آور عالم حضرت پيام

ها  ها و بدعت را از وجود بت آن) ص(را بازسازي نمود و پيامبر خاتم قواعد آن
  .در آن متولد شد) ع(قيانپاكسازي نمود و انسان كامل موالي مت

از قواعد و .. .  ساير مساجد اصيل دوران اسالمي، مانند مسجد قباء و مسجد النبي و.2
  .گيرند اصول اين مصداق ارزشمند الهام گرفته و مي

همچون . گرايي آن است بخش خانه كعبه مانند غار حراء، درون ين ويژگي الهامتر مهم .3
بخش و فضاي خلوت و اُنس با   خانه كعبه، آرامششب در مقابل روز، فضاي دروني

 مناسب سير در انفس، در مقابل فضاي طبيعت كه مناسب سير در ي فضاي.معبود است
در طراحي مساجد حفظ حريم فضاهاي داخلي از خارجي و رفع هر نوع . آفاق است

  . بيني شود ها بايد پيش مزاحمت همجواري آن
ز احساس دروني، كالبدي ساده، ساكن، با ثبات، آرام،  خانه كعبه از منظر بيرون و ا.4

در طراحي مساجد رعايت اصل سادگي، وقار، هماهنگي . بخش است متين و وحدت
هاي نامناسب و تزئينات نابجا از  مواد و مصالح و عناصر و جزئيات و پرهيز از آرايه

  . اصول اوليه معماري آن است
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 و همه جهات بال ها راهجهت اصلي به سمت همه  خانه كعبه از منظر بيرون در چهار .5
  .پذيرد  اما از يك جهت و با يك درب مهمان مي؛گشوده است

خانه كعبه، نيايشگاه يك خانواده بوده است، در مساجد محلي و مساجد جامع، 
هاي متعدد در محورهاي مهم مناسب است اما ايجاد يك سردر باشكوه  احداث ورودي

  .افزايد  به وحدت و هماهنگي مجموعه ميو ممتاز در محور اصلي
ي فضايي و هندسي مكعب و مربع، داشتن مركز واحد و مجرد از ماده و ها ويژگي .6

آفرين  بخش و تمركز  و سطوح قرينه است كه آرامشها يالدارا بودن محورها و 
  .باشد مي

 فضايي و هندسي در طراحي مساجد بايد با الهام از اصول فوق، انتخاب ايده
بخش باشد تا سكون فيزيكي مقدمه مناسبي براي  بخش و آرامش تمركزآفرين، وحدت

تفكر و تذكر عقالني و حضور قلب و شهود عرفاني باشد و حيات معنوي و روحاني 
  سي.انسان انبساط يافته و شكوفا گردد

  
   معماري خانه و محله مطلوب-6-5

  ي خانه شايسته در احاديث ها ويژگي برخي از -6-5-1
در دست ) ع(ي يك مسكن و خانة شايسته رواياتي از امامان معصومها ويژگيدربارة 

دست  ههايي ارزشمند براي كار معماري ب توان آموزه ها مي است كه با موشكافي در آن
  :آوريم ها را در زير مي  برخي از آن1.آورد

                                                                                                                   
 وجـود دارد كـه چنـد مـورد از           "باب احكام المـساكن و مـايتعلّق بهـا        "در بسياري از كتب روايي بحثي با نام          .1

 دوره  1404چـاپ پيـروت،     ) 1037 تـا    110(بحـار االنـوار عالمـه مجلـسي         ) 1 :شوند  مهمترين آنها، معرفي مي   
) 6قـرن (مكارم االخـالق عالمـه طبرسـي        ) 2 .178 تا   148، ده باب درباره مسكن صفحات       73جلدي، جلد   110

 1104(وسائل الشيعه شيخ حر عاملي      ) 3 .175 تا   125، صفحات   1412ترجمه شده، انتشارات شريف رضي قم،       
مـستدرك الوسـائل    ) 4 .341 تـا    299، صـفحات    5 جلـدي، جلـد      29، دوره   1409چاپ آل البيت قم     ) 1033تا  

. 473 تـا    451، صـفحات    3 جلـدي، جلـد    18، دوره   1408قـم   چـاپ آل البيـت      ) 1254 -1320(محدث نوري   
امـروزه برخـي منـابع      . بابي با همين نام دارند    ... همچنين كتب مهم روايي ديگر همچون اصول كافي، تهذيب و           

بـه  . انـد   بندي و ترجمه و معرفي مختصري از روايات پرداخته          جديد همچون الحياه يا ميزان الحكمه هم به دسته        
 جلدي، جلد   15، نشر دارالحديث قم، چاپ اول دوره        1377شهري   ان الحكمه محمد محمدي ري     ميز :طور مثال 

تر در اين زمينه تنها نبايد به مطالعه باب مسكن پرداخت بلكه بسياري از ابوابي                 براي كار تخصصي   .238 باب   ،6
. يـن موضـوع در ارتباطنـد      كنند به شكل با واسطه با ا        كه ارزشهاي اخالقي يا حقوقي زندگي انسان را مطرح مي         

ايـن  .... همچون باب قناعت، باب كفاف، باب حيات طيبه، باب شهرت، باب لباس، باب اسراف، باب زيبايي و                  
ما در اينجـا تـالش كـوچكي در         . اي و هماهنگ بين حوزه و دانشگاه دارد         مسئله نياز به يك پژوهش ميان رشته      

 .ماي هاي اين احاديث نموده معرفي برخي از سرفصل
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   )، احياء زمين11ميزان الحكمه، عنوان . ( توصيه به عمران و آباداني-
  ) ، مسكن238همان، عنوان . ( توصيه به داشتن خانه مناسب-
  ) ، همسايه87همان، عنوان . ( توصيه به گزينش همسايگان پيش از گزينش جاي خانه-
  ) ، مسكن238همان، عنوان . ( توصيه به حريم داشتن خانه-
، 120همان، عنوان () ، مسكن238همان، عنوان . (ها  پرهيز از اشراف متقابل خانه-

  ) حقوق
. ها و فضاهاي عبوري و عمومي  پرهيز از هر نوع مزاحمت همجواري بين خانه-

  ) ، حقوق120همان، عنوان (
هايي در مورد وسعت خانه، ارتباط با طبيعت و نگهداري بعضي از حيوانات   توصيه-

 خانه، نور در خانه، تزيينات در خانه، گيري جهتاهلي در خانه، ارتفاع خانه، 
همان، . (م و ايمني خانه، رعايت بهداشت پاكيزگي و بوي خوش در خانهاستحكا
 ) ، باب مسكن73ج  بحار،() ، حيوان133همان، عنوان () ، مسكن238عنوان 

 پرهيز از هر نوع خودنمايي و تظاهر و اسراف در خانه سازي و رعايت حد اعتدال و -
همان، عنوان () ، اسراف230همان، عنوان () ، شهرت280ميزان الحكمه، عنوان . (نياز

  ) ، ولخرجي33همان، عنوان () ، قناعت450همان، عنوان () ، كبر453
.  ضرورت ايجاد فضاهاي مناسب براي عبادت، پذيرايي از مهمانان، شستشو و حمام-

  ) ، حياء134همان، عنوان (
، 210همان، عنوان () ، جمال74همان، عنوان . ( توصيه به زيباسازي و زيبايي دوستي-

  ) زينت
  ) ، حمام128همان، عنوان . (ها  توصيه به دور از چشم بودن دستشويي و آبريزگاه-
هايي در مورد ابعاد معنوي خانه، نظير شرف و بركت خانه، مباركي خانه، لزوم   توصيه-

همان، () ، بركت36همان، عنوان . (در خانه سازي) مصالح(حالل بودن ساختمايه 
  ) ، حالل124عنوان 

 توصيه به اينكه خانه بايد محل آرامش باشد و در اين خصوص در قرآن، خانه -
مترادف همسر و شب براي آرامش انسان مطرح شده است و در نقطه مقابل و مكمل 

يعني شب مكمل روز و خانه مكمل . آن، روز، زمين و يا طبيعت معرفي شده است
  ) ، مسكن238عنوان همان، . (بيني و خلق شده است طبيعت براي انسان پيش
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ها   تشخص بخشيدن به خانه- و نهرها و غيرهها راهها با هندسه فضاهاي عبوري و  آوايي بدنه  هم-
  . ها با ياد و نام خدا اندازها و زينت بخشيدن به آن با ايجاد سردرهاي زيبا و سايه

اط هاي متعدد و مناسب مانند هشتي و راهرو و حي سازي كامل با مفصل بندي  جدا-
  .بيروني و بين فضاي خارجي و حريم داخل

 ها ايوان برخورداري هر خانه از فضاي سرباز و طبيعي حياط و فضاهاي نيمه باز مانند -
و فضاي سربسته، براي استفاده در فصول مختلف و ساعات مختلف روز حداكثر 

  . استفاده از تأسيسات طبيعي
در ) از آب و گياه و حيوانات اهليبرخورداري (  ارتباط آزاد و مستقل با طبيعت-

  .فضاي خصوصي خانه
برداري كامل از مواهب طبيعي مانند آسمان، باد، نور خورشيد و سرما و گرما به    بهره-

  . نحو مقتضي
 برخورداري از فضاهايي كامالً خصوصي و خانوادگي و دور از هر نوع مزاحمت -

  . همجواري
 در مقابل ساير فضاهاي شهري كه به طور  ايجاد آرامش و امنيت و سكون مناسب-

  .طبيعي شلوغ و پر ازدحام و مزاحم است
كه براي همة افراد هم امكان فضاي  اي گونهبندي فضاهاي مختلف داخلي، به   عرصه-

كامالً خصوصي خواب و مطالعه و عبادت را در كنار فضاي خانوادگي اتاق نشيمن و 
مان را همزمان با كمترين مزاحمت در كنار ها و هم فضاي پذيرايي از مه بازي بچه

  . نمايد هم فراهم مي
ين فضاهاي خانه تر مهمكه  اي گونهبندي و ارزش گذاري فضاهاي داخلي به   محور-

مانند پذيرايي و نشيمن خانوادگي در محور اصلي و سپس فضاهاي خصوصي در 
  و آبريزگاه ها رويها  فضاهاي خدماتي و راهروها و پلهنهايتاًتر و  محورهاي فرعي

  . گيرند محورهاي فرعي قرار مي
  
   1ي محله شايسته در احاديثها ويژگيبرخي از -6-5-2
 توصيه به زندگي اجتماعي و در شهرهاي بزرگ به دليل برخورداري بيشتر از دين و -

  . دانش

                                                                                                                   
 . ارائه شده است435 منابع در صفحه .1
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  توصيه اكيد به خوشرفتاري و همنشيني با همسايگان و برادران ديني و خلقي با توجه               -
همبـستگي عملـي    . به اينكه تا حدود چهل خانه از هر محور همسايه تلقي شده است            

  . در واحد همسايگي
  .  توصيه به تعظيم شعائر اسالمي و ساختمان مسجد و شركت در جماعت مسلمين-
هاي اجتماعي، ايجاد مجمـوع فـضاهاي مـورد            توصيه به برآوردن حاجات و نيازمندي      -

  .فنياز عمومي، توصيه به وق
 توصيه به تعليم و تعلم، دين و دانش و صنعت و هنر و مراجعه به متخصص عـالم و                    -

  . مجتهد
بهترين محل براي نشستن، مـساجد و بـدترين آن،           « گذاري فضاهاي يك محله     ارزش -

ترين فضاها در نزد خداوند مساجد و بـدترين جاهـا             محبوب«يا  » ستها  راهبازارها و   
  « .بازارهاست

  .مزاحمت سواره بر پياده و قوي بر ضعيف پرهيز از -
 پرهيز از هر نوع مزاحمت متقابل فضاهاي عمومي و خصوصي، حتي مزاحمـت منـار                -

  . ها مساجد براي خانه
  .  توصيه به رعايت تقوا بين زنان و مردان در فضاهاي عمومي-

 و  هـا   ثيراتي كه از بايـد    أين ت تر  مهمها در شهرهاي سنتي،       از بررسي معماري محله   
  : توان دريافت به شرح زير هستند  ميها آندر  نبايدهاي حكمت عملي اسالم

گيري از عناصر گوناگون و متنـوع شـهري بـا كمتـرين               هاي فشرده با بهره     ايجاد بافت  -
ترين فضاها،    ها در كنار عمومي     ترين فضاها يعني خانه      خصوصي .مزاحمت همجواري 

نـي مراكـز عبـادي و آموزشـي در كنـار            تـرين فـضاها يع      يعني بازارها، آرامش بخـش    
ترين فضاها يعني مراكز تجاري و صنعتي بـا كمتـرين مزاحمـت همجـواري              پرازدحام
  . يابند  تعامل مي

هـاي مناسـب و    بنـدي  هـا و مفـصل    طراحي و قدرت خالق معماران، با ايجـاد حـريم       -
ي باعـث   هـاي داخلـ      فضاهاي باز داخلي از طريق رعايت ارتفاع موزون بدنه         بيني  پيش

شده است كه دسترسي سريع انسان به هر دو عرصة فـضايي و برخـورداري كامـل از      
  . هاي هر يك بر ديگري را به حداقل برساند ها، مزاحمت آن
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. ها و شهر، داراي ابعادي نمادين بوده و با معني و هدفدار است  تركيب فضايي محله-
دارند، هم از جهت ارتفاع و ها در مجموع نمادي هماهنگ و متعادل و متناسب  خانه

حجم و هم از نظر مواد و مصالح و تزيينات خارجي و در مجموع از سادگي و متانت 
در . رسد و هماهنگي برخوردارند و خودنمايي و تظاهر و فخر فروشي به حداقل مي

ها مراكز عمومي مانند بازارها و مراكز تجاري، ورزشي، بهداشتي، صنعتي و  مقابل آن
قريباُ هم عرض با هم و با شكوه و عظمت بيشتر در بستر محله و شهر تداوم اداري، ت

 اين فضاهاي مذهبي و زيارتي و آموزشي هستند كه همچون قطب و نهايتاًو . يابند مي
ها و شهرها با شكل نمادين و پر جاذبة خود، چه از نظر  كانون و قلب تپنده محله

. گيرند ور از ساير عناصر شهري اوج ميحجم و چه از نظر مواد و مصالح و رنگ و ن
خوانند و به اعتالء و كمال انساني دعوت  و صبح و شام، مردم را به معراجگاه مي

  .آفرينند نمايند و حال ذكر و نيايش مي مي
توان در طراحي   حركت از كثرت به وحدت و از سير در آفاق به سير در انفس را مي-

، هماهنگ با خطوط شيب زمين و ها راهاي كه  گونه هب: ها دريافت ها و هندسة آن بافت
يابند و نقاط ديدي گوناگون و متكثر را در  اي مواج و پردامنه مي جاري نهرها، هندسه

سازي و نظم بر حول يك محور و ايجاد دورنماي  آورند و از ايجاد قرينه نظر مي
ر خود با ايجاد پرهيزند، و در عرض مسي اي در طول مسير مي يك نقطه) پرسپكتيو(

محور منظم و قرينه سازي سردرها، بيننده را به آرامش و سكون و حضور در فضاي 
  . نمايند درون دعوت مي

گرا سير در آفاقي و سير  گرا و درون تركيب اين دو هندسه نامنظم و منظم، برون
در انفسي، طراحي بافت را از يك بعدي بودن خارج و سرشار از حركت و سكون و 

 ايجاد دوگانگي ظاهري در رابطه با نيازهاي .نمايد  و عمق ناشي از آن مينشاط
گوناگون آفاقي و انفسي انسان، و همچون تركيب شب و روز و زمين و آسمان پيوندي 

  .يابد ماورايي و مكمل مي
 اجتماعي اسالم -هاي اخالقي هاي اسالمي در مورد مالكيت زمين و توصيه  توصيه-

تواند  ضاهاي عمومي رها شده و بدون نظارت جمعي، كه ميباعث شده است كه ف
اهاي خصوصي  فض.هاي اجتماعي باشد، به حداقل ممكن برسد محل بروز بزهكاري

اند و فضاهاي عمومي نيز يا كامالُ حفاظت شده هستند و يا در   حفاظت شدهكامالً
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رفت و تركيب با فضاهاي تجاري و يا ورودي فضاهاي عملكردي كامالُ در معرض 
  .گيرند آمد شهري قرار مي

 . برقراري عدالت اجتماعي و برخورداري همة شهروندان از مجموع خدمات عمومي-
 با توجه .اند ها دخالت نداشته تا آنجا كه به تودة مردم مربوط بوده است، و حكومت

به فرهنگ اسالمي به طور گسترده و بال استثناء براي همة اقشار وجود داشته است و 
خورد و مگر آنجا كه حكمرانان تحميل  چ نوع تبعيض و جداسازي به چشم نميهي

  . اند نموده
ها در هر مركز محله باعث شده است از   نيازهاي خدماتي روزمره خانوادهبيني پيش -

ها در سطح شهر تا آنجا كه ممكن است كاسته شود و  رفت و آمد غير ضروري خانم
ا و آقايان در استفاده از امكانات و خدمات ه رعايت جدا سازي الزم بين خانم

عمومي، مانند مراكز مذهبي و آموزشي و غيره باعث سالمت ارتباط بين اين دو قشر 
  .شود مي

ها باعث شده كه  گرايي آن هاي شهري و درون  وجود فضاهاي باز در بيشتر مجموعه-
ه است، خارج كنند محله و شهر از يكنواختي و ظهور كامل در نگاه اول كه خسته

به . اي گوناگون و پرجاذبه از انواع عناصر شهري روبرو باشد شود و عابر با مجموعه
پذيرد بلكه هر فضا ظاهري دارد و باطني  طوري كه در منظر اول همه چيز پايان نمي

صورت يك جاذبه  و براي يك شهروند هميشه حضور و درك فضاهاي داخلي به
  .ماند قوي باقي مي
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  فصل هفتم

  ترين اصول معماري دوران اسالمي مهم

    ارزيابي آثار معماري در دوران اسالمي-7-1

هاي بسيار  ظهور اسالم در سدة هفتم ميالدي در شبة جزيره عربستان موجب دگرگوني
ي همسايه شد و در مدتي ها سرزميندر آن سرزمين و سپس با سرعتي شگفت در ديگر 

ا و جنوب فرانسه رسيد و بخش اعظم جهان كمتر از يك سده، دامنة آن به اسپاني
ها جامعه  در پي اين گسترش.شناخته شده آن زمان را تحت حكومت اسالم در آورد

 رومي، – تمدن ايراني، هلني :هاي باستاني گوناگوني رويارو ديد اسالمي خود را با تمدن
كلداني، بيزانسي، مصري، يهودي، قبطي، عرب پيش از اسالم، ارمني، سومري، آشوري، 

پس از گذشت زماني، . گرجي، كرد، بودايي، ترك، چيني، هندويي و بسياري ديگر
ها به سرانجام برساند  اي راه سلم و آشتي را با اين تمدن ست به گونهتوان ميجامعه اسال

ها خود  برخي از اين تمدن. و اين جوامع با فراغ بال در كنار مسلمين روزگار بگذرانند
هضم شده و سپس به يكي از عوامل گسترش آن در سرزميني تازه در تمدن اسالمي، 

  .تبديل شدند
ين تجلي اين معماري نخست در ساختمان مسجدها نمودار شد كه براي تر مهم

بايست براي انبوه نومسلمانان ساخته و آماده  ين فريضه اسالمي يعني نماز ميتر مهم
تالش و كوشش خود را هنرمندان و سازندگان در ساخت مسجدها همه . شد مي
اين . گيري كنند كردند و طبيعي بود كه از همة تجربيات گذشته نيز در اين زمينه بهره مي

اما با اين همه . هاي محلي در ساخت مسجدها گرديد امر منجر به پديد آمدن روش
  . ماند ي گوناگون كمابيش پابرجا ميها سرزميني كالبدي مساجد در مناطق و ها ويژگي
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معماري روزگار اسالمي با توجه به گستردگي جغرافيايي آن در حد اين كتاب بررسي 
ولي آنچه كه بايد بدان پاسخ داده شود، اين است كه چنين بررسي در پي . گنجد نمي

ها  ين مسائل كدامتر مهمروشن ساختن چه مسائلي است و در يك نگاه جامع بدان، 
  : پردازيم سه پرسش زير ميطور كوتاه به پاسخگويي به  ما به. باشند مي
هاي نخستين آن از   معماري و شهرسازي در جوامع اسالمي چگونه آغاز شد و نمونه.1

  كجا الگو گرفته بودند؟ 
ها در آن چگونه بود و سرانجام به چه اصول و  ها و گسترش  روند دگرگوني.2

  ي پايداري رسيد؟ ها ويژگي
گاه اسالمي، قابل پذيرش هستند و يا مثبت يك از اين اصول و بنيادها از ديد  كدام.3

ويژه ايران  ها براي جهان كنوني اسالم و به شوند و چه رهنمودهايي از آن شمرده مي
  آيد؟ دست مي هب

  
   خاستگاه معماري دوران اسالمي -7-1-1

گمان معماري روزگار اسالمي و بويژه مساجد در آغاز از معماري خانه كعبه الهام  بي
 بنيادي همه مساجد اصيل در دوران سلول هندسي خانه كعبه -ايده فضايي  .اند گرفته

يافته، پديد آورندة هنري  اسالم به هر كشوري كه راه مي هاي بعد، در سده. اسالمي است
اما هنرمندان و . بوده كه در خود عناصري بومي و خودي را مستتر داشته است

اماندهي فضا، كه پاية معماري است و گاه در س سازندگان مسلمان به گواه تاريخ هيچ
اي از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است مقلد و  هاي ساختاري و آرايه نسبت به جنبه

ي معماري را به كار ها انداماي كامالً آگاهانه عناصر و   به شيوهها آن. اند بردار نبوده الگو
اي  يي آشنا و با پيشينهها اندامآوردند كه در عين اينكه  يي را پديد ميها ساختمانگرفته و 

  . تاريخي داشت، نوآورانه و ابتكاري و از نظر معنا و مفهوم كامال متفاوت بود
  
   ارزيابي سامانه كالبدي -7-1-1-1

 اما با توجه به ؛گونه كه اشاره شد، اصول معماري مساجد از خانه كعبه اخذ شد همان
. شدبرداري  ي نيز با تغيير ماهيت آن بهره و عناصر معماري بومها انداممحلي، از  شرايط

. برخي از عناصر آن هم به اقتضاي نيازهاي تازه در همان دوره و به تدريج پديد آمدند
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هاي  ها و تزيينات ساختماني در بستري از ميراث گذشته رشد كرد و در سده اما آرايه
مندان مسلمان هنرنيز باره  در اين. گري رسيد پس از آن به شكوفايي و اوج جلوه

   .هاي بسياري داشتند كه همانندش در گذشته هرگز پديد نيامده بود نوآوري
هاي گياهي و هندسي كه در معماري  گيري از نگاره هاي نخست بهره در سده

گذشته ساساني و بيزانسي رواج داشت، ادامه يافت و سپس با توجه به ديدگاه فرهنگ 
 اين روند به سوي انتزاع و هندسه مجردتر سازي و نقاشي، اسالمي در حرمت مجسمه

ي پرداز نقشهاي ششم و هفتم و هشتم هجري به اوج  آنگاه در سده. كشيده شد
شد،  بري انجام مي پردازي تنها با گـچ در ايران كه تا پيش از اسالم نقش. هندسي رسيد

د و پس از ي با آجر رسيپرداز نقشپس از اسالم و بويژه در زمان سلجوقيان به اوج كار 
بري و آجر كاري افزوده  گيري از كاشي نيز به گچ آن در روزگار مغوالن و تيموريان بهره

و سپس كاشي كاري يكدست در عصر ) معقلي(اي از كاشي و آجر نخست آميزه. شد
توان  ها مي بديل تزيينات را در آينه كاري زيارتگاه  اوج بينهايتاًتيموري و صفوي و 

دهند كه متعلق  و رنگ و نور انسان را در فضايي كهكشاني قرار مييافت كه با هندسه 
 چنين اوجي در .يتناهي تجلي عالم ملكوت با ماده نوراني و صور ال. به عالم برين است

  . تبلور فضاي ملكوتي در هيچ تمدني به ظهور نرسيده است
  
  اي  ارزيابي سامانه سازه -7-1-1-2

هر تمدن ديگري عناصر صوري و كالبدي خود را تمدن اسالمي به طور طبيعي مانند 
ها را  گيري از تجربيات موجود شكل داد و سپس برحسب لزوم، آن نخست با بهره

اين تمدن با توجه . ها را بر پاية فرهنگ خود دگرگون ساخت متكامل نمود و ماهيت آن
ي ها به شرايط جغرافيايي خود و گسترش مرزهاي شمالي و شرقي و غربي با تمدن

كهن آن زمان يعني ايران و سومر و آشور و كلداني و بيزانس و مصر ارتباط برقرار نمود 
  . گيري كرد ها بهره و از تجربيات فني آن

هاي ساساني ساخته   براساس شيوهها ساختمان در شرق، طوركلي بهدر ايران 
 چگونگي. هاي روم شرقي شدند و در كشورهاي همسايه بيزانس، براساس شيوه مي

ها كامالً از اين دو سرچشمه  ها و سقف سازي و به ويژه ساخت پوشش ساختمان
هاي محلي همواره كاربرد داشت، ولي هنگامي كه  گرچه شيوه. برداري شده بود الگو
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شدند، بيشتر معماران برجسته محلي  اندركار ساختماني مي حاكمان اموي و عباسي دست
   .بستند  ميكار  بههاي مرسوم خود را ها نيز شيوه گرفتند و آن را به كار مي

هاي  از روشايران هاي نخست اسالم در  بيشتر مسجدهاي ساخته شده در سده
نخستين مسجد ايراني كه به گفته استاد پيرنيا . كردند گيري مي تاق زني مرسوم بهره

همچنين مسجد تاري . اي كامالً ساساني ساخته شد  با شيوه سازهاستمسجد فهرج 
ي ديگر ها سرزمين در شام و سپس در  ولي.امغان با همين شيوه ساخته شدخانه د

اي بيزانسي و ساساني تنها  نظام سازه. گيري شد اسالمي، بيشتر از تاق سازي رومي بهره
اين امر بيشتر در . زمينه و بستر يك دوره طوالني از رشد و پيشرفت را آماده كرد

. معماري ديگر كشورهاي اسالمي دنبال شدمعماري بعد از اسالم ايران و كمتر در 
گونه كه از سده سوم و چهارم به بعد معماران توانمند ايراني با پشتوانه قوي  بدين
هاي ارجمندي نائل شدند كه در جهان  اي از معماري پيش از اسالم، به نوآوري سازه

و ضربي ) رومي( كه در گذشته به روش ايالمي « آهنگ «هاي تاق زني  شيوه. مانند بود بي
 « ايوان كرخه « كه از ساختمان « تاق و تويزه «ولي اين بار به روش . شد دنبال شد زده مي

تاق و تويزه به . اي افزون شد هاي تازه بازمانده از ساسانيان، الگوبرداري شده بود، روش
. هاي محلي همواره مرسوم بود  و ديگر روش« خوانچه پوش «و  »كجاوه «هاي  روش
دو سوي گنبد خانة مسجد  ]تاالر=  [ه ارزشمند اين دوگونه تاق در آسمانه دو تنبي نمون

تنبي سمت شرق گنبد خانه كجاوه و . جامع يزد از زمان ايلخانان برجاي مانده است
  .تنبي سمت غرب آن به روش خوانچه پوش ساخته شده است

نبدهاي ساساني، گ. هايي بود كه در ساخت گنبد پديد آمد  نوآوريتر مهماز اين 
ها  نمونه آن. هاي چوبي، و تُـرنُـبه به روش فيلپوش و سِكُـنج بودند سازي داراي گوشه

آباد به روش  سازي چوبي، گنبدهاي آتشكده فيروز گنبد بازة هور در خراسان با گوشه
يكي از نخستين . فيلپوش و گنبد كاخ سروستان به روش سكنج ساخته شده بودند

ندة پس از اسالم، گنبد آرامگاه امير اسماعيل ساماني است كه گنبدهاي برجا ما
سازي و  هاي گوشه پس از آن روش. به روش سكنج ساخته شدسازي آن  گوشه

آوري كرد و به جاي ترنبه  هاي شگفت ويژه در زمان سلجوقيان پيشرفت ه ب« سازي چپيره «
رنبه پتكانه در بسياري از و از آن زيباتر، ت) در دامغان(هاي پتكين  فيلپوش، ترنبه

  .گنبدهاي سلجوقي ساخته شد
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الملك در بخش شمالي مسجد  سازي در زير گنبد تاج شاهكار اين گونه چپيره
جامع اصفهان هنوز دست نخورده برجاست و همة هنر دوستان و معماران جهان را 

 شرق دشتي درمسجد جامع گنبدهاي زيباي دوازده امام يزد و . زده كرده است شگفت
ها همگي در اوج زيبايي و استحكام هستند و هنوز  اصفهان، و اردستان و ديگر نمونه

جالب است كه . سازي با ترنبه پتكانه هستند اند و داراي گوشه هيچ آسيبي برجامانده بي
در گنبد . شد در در زمان ايلخانان تنها همين ترنبه پتكانه به چندين گونه ساخته مي

اي  و نيز ايوان جلوي گنبد، و ديگر جاها شاهكارهاي آجركاريمسجد جامع ورامين 
مانند بودند و تا آن زمان در هيچ جا نمونه آن ساخته نشده  آمدند كه همگي بي پديد مي

 .بود

توان در چند جمله  اي معماري پس از اسالم ايران را نمي بررسي تحوالت سازه
اي براي پرش  اي ساساني تنها زمينه ازهگونه كه آورديم، نظام س به هر حال همان .گنجاند

گيري كردند  و پيشرفت بود و معماران هوشمند ايران اسالمي از آن به بهترين نحو بهره
 اي را به عرصه ظهور رساندند كه جايگاه اي نوآوري تازه و در هر دوره و سده

 . ارجمندي در معماري جهان دارند

 
   ارزيابي سامانه كاركردي -7-1-1-3

ها در معماري روزگار اسالمي در  ين و ارجمندترين نوآوريتر مهمر اين باوريم كه ما ب
تمدن اسالمي بر پاية نظام ديني و اجتماعي خاص خود، . اين بخش رخ داده است

اي  اي را در جامعه اسالمي پديدار ساخت كه تا پيش از آن نمونه كاركردهاي تازه
نحوه خاص نيايش در .  عبادت و نيايش بودين اين كاركردها در زمينهتر مهم. نداشت

اسالم با همه قواعد و مناسك آن كه در هيچ ديني بدينگونه مطرح نبود، به فضاي ويژه 
 . و در خور نياز داشت

المي آماده بود، مجموعه نخستين نمونـة اين فضا در همان آغاز براي جامعه اس
شد و  در آن مناسك حج به جا آورده ميالحرام، يعني خانه كعبه و پيرامون آن كه  اهللا بيت

. و مهاجرين و انصار در مدينه ساخته شد) ص( اكرم سپس مسجد النبي كه توسط پيامبر
و بخشي ديگر براي جلوگيري از ) سقف بي( فضايي محصور كه بخشي از آن سرگشاده

دار تابش آفتاب، سرپوشيده بود؛ يعني زميني با ميانسرايي درون آن و يك شبستان ستون
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هاي نخست و پس از آن در  اين طرح ساده، الگوي همه مسجدهاي سده. در سوي قبله
  . نشين شد همه كشورهاي مسلمان

خانه دامغان، جامع ساوه، جامع نايين  در ايران با اين الگو مسجدهاي فهرج، تاري
اين الگو همچنان . و اردستان، و اصفهان و شوشتر و بسياري جاهاي ديگر ساخته شد

حتي كريم خان زند، مسجد خود را در شيراز . يدار ماند و هرگز كنار گذارده نشدپا
  . برخالف معمول زمان، به همين شيوه شبستان ستوندار ساخت

سخن ما بر اين است كه كاركردهاي تازه در تمدن اسالمي، معماران را به نحو 
ماري در نحوه كيفيت و محتواي انساني مع. خاصي از ساماندهي فضا نيازمند ساخت

ساماندهي فضا و در رابطه متقابل صورت و معنا و جزء و كل و ظاهر و باطن و به 
وگرنه بررسي يك بعدي و تجزيه . شود اعتباري سير از كثرت به وحدت پديدار مي

شده عناصر و اجزاء كالبد معماري مانند آن است كه ما اجزاء الشه يك موجود زنده را 
ها در تاريخ   و بررسيها پژوهشبا تأسف در بسياري از . بي كنيمجداگانه تحليل و ارزيا

ها بسيار اندك پرداخته  معماري، به چگونگي ساماندهي فضاها و ارتباط متقابل آن
شناسان و مورخين هنر انجام   توسط باستانها پژوهششايد به اين دليل كه اين . شود مي
 به دنبال همين خطا تاريخ معماري .گرا گيرد و نه توسط معماران و طراحان باطن مي

ها و تزييناتي است كه تنها   و عناصر و آرايهها اندامها درباره  آكنده از تجزيه و تحليل
   .نمايند ظاهر و الشه معماري را مطرح مي

هاي تاريخيي كه در كتب تاريخ معماري در دوران اسالمي ارائه  بندي حتي دوره
انگاري الگوي همه  چون جان هوگ با ساده برخي .شود بر همين اساس است مي

گيري از  شايد بهره) 22، 1375هوگ، . (دانند ي تمدن اسالمي را مسجدها ميها ساختمان
 او را به ها ساختماندر بيشتر ) حياط مركزي(عناصر كالبدي يكسان و يا كاربرد ميانسرا 

اندهي فضايي اين ولي به اين مهم توجه نشده است كه سام. اين اشتباه انداخته باشد
 گرچه مشتركاتي با هم دارند، اما از وجوه تمايز كامالً بارزي ها اندامعناصر و 
 كاركرد مسجد با مدرسه سنتي و .چرا كه كاركردهاي مختلفي دارند. برخوردارند

ها فضاهايي  كاروانسرا و خانه با هم متفاوت است در عين حال ممكن است در همة آن
اين امر در معماري روزگار اسالمي . ميانسرا ساماندهي شوندويژه در گرداگرد يك 
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ها  دقتي است كه همه اين ساماندهي انگاري و كمال بي اما ساده. هاي فراواني دارد نمونه
  .اعتنا باشيم ها بي را يكي بشماريم و به وجوه تمايز آن

ي بنيادي و شگفت معماري روزگار اسالمي در همين نكته ها ويژگييكي از 
ست كه با بكارگيري چند فضاي مشخص و تعريف شده، مانند گنبد خانه، ايوان، ا

هاي گوناگوني را از انواع ساماندهي فضايي  نمونه...  ميانسرا، رواق، داالن، هشتي و
براي انواع كاركردها پديد آورده است كه هر كدام از ديگري متمايز است و در عين 

  . باشد د نياز ميحال به شايستگي پاسخگوي عملكرد مور
آورتر ظهور انواع ساماندهي فضايي براي يك كاركرد   و شگفتتر مهماز اين 
هاي سنتي در معماري ايراني كه همگي داراي يك  تنها براي مدرسه. خاص است

توان از هم  كاركرد خاص هستند، سه گونه متمايز از ساماندهي فضايي را مي
توان  مانندي در كاركرد، هيچ دو مسجدي را نميبارة مساجد با همه ه يا در. بازشناخت

توان به معماري كليساها اشاره  در برابر آن مي. يافت كه از ديد كالبدي يكسان باشند
  .شوند كرد كه بيش از هزار سال صدها نمونه از ان با كالبد صليبي تكرار مي

اصر و پايان عن براي كساني كه معماري روزگار اسالمي را آكنده از تكرار بي
شمرند، بايد افسوس خورد و در پاسخ گفت اين معماري آكنده از  ها مي اشكال و نگاره

هاي آن است كه همانندش در هيچ  خالقيت و نوآوري در زمينه ساماندهي فضا و آرايه
  .شيوه معماري در جهان پديدار نشده است

  
   معماري ايران از ديدگاه معماران ايراني-7-1-2

را تحليل كرده   با بررسي گذشته معماري ايراني آناند كردهراني تالش برخي معماران اي
استاد پيرنيا نيز اصول مشهور خود را . را برشمرند ي بنيادي آنها ويژگيو اصول و يا 

 »1داري، درونگرايي، خودبسندگي، پرهيز از بيهودگي و نيارش مردم «: كند بازگو مي
معماري ايراني يك معماري خوانا و بدون  «يعقوب دانشدوست بر اين باور است كه 

...  شود ابهام است و از همين رو موجد آسودگي و آشنا بودن و خودماني بودن مي
  ...گر دار، زنده و حكايت دهندة معماري با نظام آفرينش است، حركت هندسه پيوند

                                                                                                                   
اي در  با اين همه بايد توجه داشت كه چنين واژه. برد بكار مي»  اي سامانة سازه « استاد پيرنيا اين واژه را برابر . 1

يافت توان در لغت نامة دهخدا  ، برابر نباريدن و نيفتادن را مي» نَبارش «تنها واژة . شود هاي ما يافت نمي نامه لغت
 )فرهنگ مهرازي ايران. زاده رنجبر كرماني، رفيعي، رفيع(. كه شايد كمابيش در همان معنا بكار رود
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ا طرح  تزيين، هماهنگ با كالبد است و ميان فرم و عملكرد و سازه ب ...درونگرا است
اسالم تنها به . .. منطبق با فرهنگ و اقليم است. .. معماري هماهنگي برقرار است

هايي چون  معماري ايراني، عملكردهاي جديد افزوده است نه خلق جديد، مثالً كاربري
 و سرانجام اينكه معماران امروز مانند شاگردان تنبلي هستند كه بايد ... مسجد و تكيه و

  ) 19، ش 1374آبادي،  (« .خوانده را بخوانندهاي ن برگردند درس
يگانه  «: نويسد او مي. نادر اردالن ديدگاه خود را در هفت اصل آورده است

دل، نقطة كانوني و مركز . معماري در خور توجه آن است كه از دل برآيد و بردل نشيند
لوم علوم مادي با ع(واقعي هستي روحاني و جسماني و جايي است كه عقل با جان 

مجموعة هفت اصل طراحي زير منحصر به شاهكارهاي ايراني . كند تالقي مي) روحاني
  . است

تعالي  « اين معماري در پي بيان و برانگيختن حس عميق معاني ازلي:  بينش نمادين.1
  .  در بيننده است»وحدت كل موجودات عالم « و »معنوي

اي   اقليمي خاص خود، رابطهمعماري ايراني با طبيعت و زمينة:  انطباق محيطي.2
  . هماهنگ و پايدار دارد

 در »حس مكان «باغ همواره الهام بخش صورت اصلي : الگوي مثالي باغ بهشت .3
  . در ظاهر باغ، و در باطن حياط. معماري بوده است

 برخالف .گرايي بر پايه اينكه فضا، عنصر مثبت است درون:  نظام فضايي مثبت.4
اي از  ي هندسه و رياضيات يك فضاي مثبت مهم سلسلهمعماري غربي به يار

پيوند يك فضا با فضاي ديگر اساساً بر پاية الگويي سه . كند هاي منفي ايجاد مي حجم
  .وصل، گذر، اوج. گيرد بخشي صورت مي

  . كيمياي رنگ و ماده و خط اين معماري را لبريز كرده است:  مكمل بودن.5
اين معماري بر پاية مقياس انساني و تناسبات : اعيمقياس انساني و مشاركت اجتم .6

دار تا محله و شهر،   از مقياس اتاق تا خانه حياط.طاليي بدن انسان قرار گرفته است
اش  هاي اتصال اجتماعي وجود دارد كه فرد را با جامعه سلسله مراتبي از حلقه

  . بخشد وحدت مي
  ) همان (» و كاشي نوآوري در فنون ساختماني، تاق، گنبد:نوآوري .7

 : به گفتة حائري در معماري ايران
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مند شده و با درجه محصوريتي ويژه به سه گونه ديده   هر فضا، تعريف و كران.1«
  .شود، باز، بسته و سرپوشيده مي

. آميختگي فضا با ارتباط، اتصال، بسط، تسلسل، تداخل، تداوم فضا مد نظر بوده است .2
هاي فضايي بسته و  ده است كه بر پاية استقرار گروههر دوره تركيبات خاص آفري

پس فضا از . برگرد و اطراف فضاي باز است) نه به عنوان سطح(پوشيده و ديوار 
  . گيرد طريق محصور شدن شكل مي

ي ها ويژگيداراب ديبا درباره  )همان ( ها  سياليت و شناوري فضا و درهم آميختگي آن.3
گيري فضا براساس  ونگرايي توأم با ابهام، شكلدر «: نويسد معماري ايراني مي

هاي هندسي غني و محكم، با سلسله مراتب مكاني و زماني، زيبايي و تناسبات  تنوع
عالي در خدمت ايجاد مقياس انساني، همدلي موزون با طبيعت، كثرت عناصر 

اي حصول زباني بر «ديبا در مقالة خود ) همان( « .پراكنده در به وجود آوردن وحدت
در مطالعه معماري ايران، به مفاهيمي مانند  «: نويسد  مي»معماري امروز ايران

گرايي، تداوم فضايي و پيوستگي مكان، در حول و حوش محورهاي خطي يا  درون
مركزي، شفافيت و قار و استواري، نظام هندسي حساب شده و منسجم، محور بندي 

هاي فضايي ميان تداخل  برشويژه، مركزيت، حصول مفصل رابطه اتصال دهنده 
سطوح، بهزيستي با طبيعت، مصالح منطبق با محيط و بسياري مفاهيم ديگر 

اي براي دستيابي به خالقيت  خوريم كه ممكن است در تحليلي استداللي وسيله برمي
مندي تركيب موفقي  تواند موجب قانون  در مجموع نميولي لزوماً. و ابداع باشد

هنر وراي . ان فاصله بين عقل و احساس در ميان استدر اينجا هم ... بشود
توانند  كند و هر چند اين گونه مفاهيم تحليلي مي حركت مي هاي تحليلي مندي قانون

ها به هيچ وجه  در اوايل كار به استواري ساختار كمك كنند، ولي جمع رياضي آن
نتي در سر راه موفق نخواهد بود و خطر به دام افتادن به تقليد كالبدهاي گذشته س

 ) 34، 1378ديبا،  (« .است

: نويسد  مي« جرياني نو در معماري امروز ايران «اي با نام  هادي ميرميران در مقاله
دهد كه به رغم كثرت، تنوع و پيچيدگي بناها مباني و  تحليل معماري ايران نشان مي «

معماري بكارگرفته هاي مختلف در اين  هاي نسبتاً معدودي در طول زمان به گونه الگو
آيد كه تكامل معماري ايران بيشتر بر تعالي  افزون بر آن اين نتيجه به دست مي. اند شده
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اين اصول، مباني و الگوها در جريان نوعي فعاليت هوشمندانه و ماهرانه استوار بوده 
گيرد كه آيا  با پذيرش اين امر اين پرسش پيش روي قرار مي. ها است، تا ايجاد آن

ها  توان در معماري امروز ايران نيز به همان اصول و مباني و الگوها پرداخت و آن نمي
  ) 46، 1378ميرميران،  (»را در جريان فعاليتي خالق تكامل بخشيد و به پيش برد؟

هايي كه دربارة خاستگاه، مباني و اصول معماري پس  پردازي در نظريهگونه  بدين
يكي گرايشي كه با رويكردي : گيرند هم قرار ميشود دو گرايش روياروي  از اسالم مي
 به دست »اكنون «اي كه در رويارويي با  نگرد، گذشته و پشت سر مي  »گذشته «تاريخي به 

. بيند اي جز نفي آن نمي از اين رو چاره. كند و پا افتاده و براي سرپا ماندن تالش مي
 و تنشي را ميان گذشته و گرايش ديگر بر خالف آن توجيهات مثبتي براي گذشته دارد

ي ها ارزشتوانند  گويند كساني كه نمي معتقدان به اين گرايش مي. پذيرد اكنون نمي
  . پردازند گذشته را دريابند، ناچار به رويارويي با آن مي

 و هنجارهاي اسالمي در معماري و شهرسازي روزگار اسالمي از جهاتي ها ارزش
ه در بعد اجتماعي و شهرسازي با اسالم ناب بسيار بسيار مورد غفلت واقع شد و به ويژ

چرا كه كارگزاري آن از سوي فرمانرواياني بود كه يا كامالً با . فاصله پيدا كرد
هاي محدودي در عمل بدان پايبندي  ي اسالمي بيگانه بودند يا تنها در زمينهها ارزش

هايي كه از  يان ديدگاهتوان چهار رويكرد را در م در يك نگاه كلي مي .دادند نشان مي
سوي پژوهندگان درباره معماري سنتي ايران پس از اسالم ارائه شده، از هم جدا 

  : ساخت
   گرايي  كالبد.1
   گرايي  معنا.2
   نگاه عرضي به كالبد و معنا .3
    نگاه طولي ميان كالبد و معنا.4
 
   گرايي  كالبد-7-1-2-1

صورت  ه كالبدي و تزييني معماري بهاي گروهي از پژوهندگان كه بيشتر به جنبه
اند و درباره مفهوم و محتواي آن و تأثير ماهوي فرهنگ اسالمي بر هنر  توصيفي پرداخته

اند يا تنها به اشاراتي كوتاه در  و تمدن اسالمي يا كالً غافل بوده يا خود را به غفلت زده
م را مساوي اعراب تلقي  كه در يك تصور باطل اسالها آن. اند اين مورد مهم بسنده كرده
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نمايند، بر اين باورند كه اساساً دين اسالم و مسلمانان باديه نشين نخستين، هيچ  مي
اي نداشتند و پس از فتح كشورها و چيرگي بر  گونه سنت و شيوه و هنر ويژه

ها قادر به  آن. آوردند ها و عناصر آنان را به خدمت خود در ي ديگر، شيوهها فرهنگ
ها و  و معنوي آثار هنري و تغييرات ماهوي كالبدها نيستند، و فقط پوستهدرك ماهوي 

براي نمونه از اين .نمايند هاي سطحي و شكلي را با هم مقايسه و داوري مي اليه
توان از آندره گدار، ارنست كونل، جان هوگ و برخي ديگر نام برد كه  پژوهشگران مي

  . به فارسي ترجمه شده استها آنهاي  نوشته
 اين. نام برد...  توان از جودت و صارمي و گراي ايراني مي از معماران صورت

گيري معماري هر سرزمين و از جمله ايران در  كسان بر اين باورند كه اساس شكل
براساس يك   تنهاها فرمدرك زيبا شناسانة اين . ستها فرمگيري و تداوم برخي از  شكل

صارمي تأكيد ) 31،1375صارمي، . (پذيرد  ميهمدلي كه در سير زمان ايجاد شده تحقق
توانيم از فرم  ما نمي...  به نظر من معماري معناي ثابت و مشخصي ندارد «: دارد كه

طاق معماري ايراني براي من فرم است، يك فرم بسيار  مثال. بگذريم و به معنا بپردازيم
ط نستعليق ما ين حسن ختر مهم...  نا هم ندارد، مثل حروف كلمات استقوي و مع

در . خوانيد فقط دنبال شكل زيباي آن هستيد همين است كه معنا ندارد و وقتي آن را مي
معماري ايراني هم . درجة اول فرم اين خط مطرح است كه زيبا و قائم به ذات است

كند و  سازي تحويل مي او به صراحت معماري را به مجسمه) 31همان،  (« .همين است
گرايي تبيين كند و  هاي فرم هاي مختلف را به وسيلة نظام معماريسعي دارد كه هويت 

در مصر اين مجسمه هرم . اند هاي بزرگ كرة زمين آثار معماري مجسمه «: گويد مي
ها ارزشمندند و  همة اين. است، در چين شهر ممنوع است و در ايران پشت بامها

 صورت فرم، به صورت ولي به. ها ياد گرفت و حتي تكرارشان كرد توان از آن مي
كه مفهوم، آن چنان كلي  حالي در. گل، از خاك اي عظيم از مجسمه، به صورت توده

  ) همان (».توان براي آن داشت است كه هزاران جواب مي
با آنكه . رسد رويكرد صورت پرستي در معماري سرانجام به ضد معماري مي

 حضور انسان است بيشتر پژوهندگان، معماري را با فضاي خالي آن كه محل
پس انسان . داند و توده عظيمي از گل شناسانند،صارمي معماري را مجسمه مي مي
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ور و مخاطب، قهرمان داستان معماري نيست، بلكه توده عظيم از گل و خاك، اصل  بهره
  .است و انسان در برابر آن، منفعل و تماشاچي

اند و در  ه حج رفتهيي كه بها انساندر واقع معماري او و همفكرانش از ديد 
اند و در مشعرالحرام به شعور، جمراتي است كه بايد با اسلحه  عرفات به عرفان رسيده

  .شعور آنرا رمي نمود
  
  گرايي   معنا-7-1-2-2

هاي فرهنگي و  گرايي هستند كه به سرچشمه دسته دوم پژوهندگان، نويسندگان اصول
اين گروه كه بيشتر داراي مطالعات . ها نمعنوي آثار هنري توجه بيشتري دارند تا كالبد آ

باشند كم و بيش با مباحث فلسفي و  هاي مختلف مي فكري و فرهنگي مكاتب و دين
  . ها مانند هانري كربن، تيتوس بوركهارت، و همفكران آن. عرفاني آشنا هستند

 و اصول معماري ها ويژگيبرخي از معماران و انديشمندان معماري در برشمردن 
ها را  توان متناظر كالبدي آن گويند كه به سادگي نمي ز مفاهيمي سخن ميسنتي ا

هادي ميرميران . ها گسترده است از اين رو جا براي برداشت و تفسير در آن. بازشناخت
.  آن دانسته است»مفهومي بودن «بار سرشت معماري ايران را  او يك. هاست يكي از آن

  ) 33، 1375ميرميران، (
 الگو و مفهوم از هم جدا ،)فرم(ري ايراني را در سه ردة شكل او اصول معما

اما مشكل . شوند كند كه اين سه رده از زمان پذيرترين تا ماناترين اصول را شامل مي مي
اي  خواهد به صورت نظريه نمايد كه اين اصول معماري را مي كار او آنجا رخ مي

ه رده از اصولي كه او برشمرده هنوز س. انتزاعي همپا با جهان امروز معماري ارائه كند
. رسند شفاف و روشن نشده است و از ديد برخي بسيار شخصي و انتزاعي به نظر مي

به همين جهت افرادي در مقابل، واهمه دارند كه نظرية او تبديل به يك نظريه 
  ) 33، 1375افشار نادري، . (استبدادي و شخصي شود

ماري اي به كالبدي ويژه در مع  هيچ كدام اشارهسه مفهوم شفافيت، تواضع و شادبودن،
هاي عيني  ها نشانه آن. توانند وصف هر گونه كالبد پردازي هم باشند نمي؛ وانگهي ندارند

عنوان مصاديق معرفي  تواند آثار معماري خود را به گرچه ميرميران مي. دقيقي هم ندارند
ها  بندي روشني براي آن توان مرز  مياما به دشواري. ها برشمرد ها را از آن كرده و نشانه
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 كالبدي –هر سه اصل به جاي اشاره به امري عيني به تأثيرات فضايي . ارائه كرد
از ديد . ي خود فضا و كالبد معماريها ويژگياند، نه به  معماري بر انسان توجه كرده

ولي . آورد ميرميران معماري ايران در بيشتر موارد چنين تأثيراتي را بر انسان پديد مي
هايي دارد كه چنين   و مشخصهها ويژگيآيد كه اين معماري چه  اين پرسش پيش مي

  گذارد؟  تأثيراتي را بجا مي
تواند به معني گشايش   اين اصل مي.كنيم براي نمونه به اصل شفافيت توجه مي

توان از آن  در عين حال مي. فضايي برداشت شود كه يك ويژگي عيني فضايي است
هايي فراوان از آن در   فضاي باز و يكدست معماري مدرن را داشت كه نمونهبرداشت

شفافيت به معني سبكي، نورانيت، . توان برداشتي محتوايي داشت و يا مي. دست است
.  باشد…بلوري شدن، روحاني شدن و پرهيز از فضاهاي تاريك و تنگ و كم ارتفاع و 

  . گري براي آن برشمردهاي دي ها و نمونه توان برداشت هنوز هم مي
  
   همترازي كالبد و معنا -7-1-2-3

ها  آن. گيرند دسته سوم پژوهندگان كساني هستند كه در ميانة دو دسته پيشين جاي مي
ها اذعان  هم به الگو برداري هنر و معماري روزگار اسالمي از ديگر فرهنگ هاو تمدن

اي نخستين براي آفرينش يك ه دارند و هم به توانمندي فرهنگ اسالمي در همان سده
هاي ويژه از كالم خداوند و كالم  شيوه ويژه هنري و معماري، بر پايه برداشت

ها كه  اين گروه با پذيرش انتقال طبيعي تجربيات كالبدي و فني ميان تمدن.  )ص(پيامبر
پذير است، در عين حال به محتوا و مفاهيم ماهوي كه از سرچشمه  امري نسبي و زمان

جوشد، توجه داشته و شأن هر كدام را در تبيين و  ها و اعتقادات مي هانديش
  .دهند گذاري آثار هنري مورد توجه قرار مي ارزش

هاي معماري  ها درباره سرچشمه اين نكته مهمي است كه در بسياري از نوشته
ي ترجمه شده از باستان ها كتابدر اغلب . روزگار اسالمي از آن غفلت شده است

 و اجزاء معماري ها اندام مورخين هنر، ما شاهد هستيم كه به نحوه پديد آمدن شناسان و
در واقع با دقت . شود ها توجه بسيار مي ها و تزيينات و سير تحول آن و بويژه آرايه

شود و عناصر به طور مجزا بررسي شده و  اي به تجزيـة معماري پرداخته مي موشكافانه
ترك شكلي و ساختاري و سپس زماني و مكاني، ي مشها ويژگيدر نهايت بر پايه 
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اين نوع رويكرد در تحليل و ارزيابي آثار . شود گذاري مي ها نام ها و دوره بندي دسته
هنري در واقع علت غايي هنر را ناديده گرفته و آثار را از محتوا و مفاهيم انساني آن 

ي مختلف يك ها اندام جان به تشريح جداگانه نمايد و به صورت يك كالبد بي خارج مي
  . پردازد ها مي اثر معماري مانند نوع هندسه يا سازه و يا تزيينات و مواد و مصالح آن

هاي مادي و صوري  عنوان زمينه پژوهش و علت تشريح عناصر فوق اگرچه به
هاي مختلف در  آثار الزم و مفيد است، و جنبه تجربي داشته و در طول تاريخ بين تمدن

اما آنچه كه دو تمدن را از نظر روح و محتواي آثار از هم كامالً . رفته استتعامل قرار گ
نمايد و به سادگي نيز قابل انتقال نيست، نحوه بكارگيري عناصر كالبدي در  متمايز مي

، بتواند در جهت ها انسانيك اَبرسامانه است كه ضمن تأمين متناسب نيازهاي مادي 
تنها با يك معيار مكتبي و انساني است كه .  نمايدسازي ها نيز زمينه رشد و كمال آن

توان به تحليل و ارزيابي محتواي آثار هنري آنگونه كه حقيقتاً هستند و بر مخاطبين  مي
  . گذارند، پرداخت خود اثر مي

اي كه در اين ميان بايد بدان توجه داشت اين است كه برخي نويسندگان  اما نكته
شمرند، و برخي ديگر به برتري محتوا بر كالبد باور  ميمحتوا و كالبد را همتراز هم 

  . اين دو را بايد از هم متمايز كرد. دارند
  
    برتري معنا بر كالبد-7-1-2-4

امروزه معماران و پژوهندگان بسياري هستند كه معاني و مفاهيم بنياديني را براي 
. دانند  آن مفاهيم ميمعماري سنتي باور دارند و برخي آثار معماري را بازتاب و نمود

ي ها پژوهشگذرد، با انسجام يافتن دروني اين دستگاه مفهومي و  همچنان كه زمان مي
  . شود بيشتر بر روي آثار معماري، پذيرش آن نيز براي گروه بيشتري ميسر مي

اين دسته از افراد، نخست بر اين باورند كه معماري ايران در گذر زمان با اتكاء 
ي فرهنگي به پيش رفته است و مانند هر معماري ها ارزشادين ديني و به باورهاي بني

 و معاني و ها ارزشپژوهش و جستجوي . ستها ارزشديگر، بازتاب آن باورها و 
به . شود مفاهيم نهفته در فضاها و كالبدهاي اين معماري، امر بديهي و واجب شمرده مي

شود درك و دريافت بهتري از  برو ميهر اندازه كه فردي كه با اين فضاها و كالبدها رو
سامانة مفاهيم و معاني داشته باشد و بر بنيادهاي فرهنگي جامعه تسلط داشته باشد، 
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يك نمونه . كند بينش ژرفتري از معماري خواهد يافت و معاني بلندتري را برداشت مي
وده، هاي معماري ب  كه در پي يافتن مفاهيم نهفته در باطن شاكلهها پژوهشاز اين 

از معماران ايراني براي نمونه . باشد ، كار نوايي و حاج قاسمي مي« خشت و خيال «
ي فرمي ها ويژگيتوان نام برد كه عالوه بر تشريح فرم و  مرحوم لطيف ابوالقاسمي را مي

هاي  و جنبه) محاسبات و عملكرد(هاي عقل گرايانه  معماري ايراني و اسالمي به جنبه
    ) 1366، 359ابوالقاسمي،  . (اري هم پرداخته استعرفاني و شهودي معم

 را در معماري ناديده انگاشت، ها شكلتوان اهميت كالبدها و  با همة اينكه نمي
 موجب اصالت يافتن خود ها آنولي كم توجهي به مفاهيم و معاني نهفته در پس 

توان از  مي. شود و همواره اين خطر وجود دارد كه معماري از معنا تهي شود  ميها شكل
يي را ها ويژگيي كالبدي و فضايي معماري سخن گفت، همچنانكه بسياري ها ويژگي

شمرند، ولي اين گريز از مفاهيم، هر اندازه كه تجريدي و ناملموس باشند چه  برمي
  توجيهي دارد؟ 

اند كمابيش همين  ه يا نوشتهگفت مينويسندگان ديگري نيز كه دربارة معماري اسال
هاي فراواني را از معماري روزگار اسالمي و به ويژه  اند و نمونه  يادآور شدهمضامين را

با اين همه هنوز اين پرسش اساسي . اند معماري سنتي ايران را به عنوان گواه برشمرده
گيري از هندسه و تأكيد بر جهت در  يي چون تقارن و بهرهها ويژگيمطرح است كه 

 از اين رو چه تمايزي با هم دارند؟عماري كالسيك معماري پيش از اسالم ايران و در م
ها را در  ، تمايز آنها ويژگيبراي يك پژوهشگر فرض است كه پس از برشمردن اين 

همچنين بايد بتواند علت و . هاي ديگر روشن سازد معماري روزگار اسالمي با معماري
. ي توضيح دهدانگيزه چنين مشتركاتي را ميان معماري اسالمي و معماري غير اسالم

بيني سازندگان  بيني اسالمي و جهان ي مشتركي ميان جهانها ويژگيمثالً اينكه آيا 
هاي يكسان  ي پيش از اسالم وجود دارد كه انگيزه براي بكارگيري شيوهها ساختمان

  ...كند؟ شده است يا نه؟ و نيز وجوه تمايز و هويت معماري اسالمي در كجاها بروز مي
 بر شمرده شده همگي در يك يها ويژگيعماري اسالمي، اين به گمان ما در م

 پديد ها انسانهايي را براي رشد و تعالي فردي و جمعي  سامانة هماهنگ، زمينه اَبر
اي براي دستيابي به  ها در مجموع زمينه آن. آورند و به خودي خود هدف نيستند مي

روپايي و به ويژه در در حالي كه در معماري كالسيك ا. تر هستند اهداف متعالي
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اين اصول و مفاهيم به خودي خود ) رنسانس(معماري نئوكالسيك پس از نوزايي 
رود كه با  شوند و از معماري و معمار چنين انتظار نمي داراي ارزش و هدف مي

ين وجه تمايز ميان هنر و تر مهم.  ياري رساندها انسانمعماري خود به سير تكامل 
ي هنر و معماري پس از نوزايي در همين وجه ها سبكبا معماري روزگار اسالمي 

  . است
 
   اصول و قواعد معماري دوران اسالمي-7-2

توان براي دستاورد چهارده سده  يي دارد؟ آيا ميها ويژگيمعماري پس از اسالم چه 
توان يافت كه در  ي مشتركي را ميها ويژگيي كرد؟ آيا پرداز نظريهمعماري، قاعدة و 

  اي در آثار معماري آشكار شده باشند؟  مابيش برجاي مانده باشند و به گونهگذر زمان ك
چه نسبتي ) اگر وجود داشته باشند( و قواعد ها ويژگيپرسش بعدي اين كه اين 

ها پيروي  با متن دين اسالم دارند و همچنين چه نسبتي با باورهاي دينيي كه مردم از آن
 ها پرسشاند؟ پاسخ به اين  رفته شده يا تأثير پذيرفتهها برگ اند؟ چه اندازه از آن كرده مي
  . تواند هويت اسالمي معماري را در عمل براي ما روشن كند مي
  
   ابر اصل عدالت محوري در خلق آثار معماري -7-2-1

 و در خلق آثار هنري،» مداري حقيقت « از منظر اسالمي در مباحث نظري،
 زيرا .سامان دهنده ساير اصول پذيرفته شده استبعنوان اصل بنياني و » مداري عدالت «

 بايد متناسب و بجا شود مي ايجاد ها انسانآنچه كه در عالم ماده و طبيعت به دست 
 شرايط بسيار متفاوت زماني و مكاني . باشدها انسانومنطبق با نيازهاي متنوع و متغير 

ت گرا و اصول گرا را به در ايجاد آثار معماري، معماران واقعي) تاريخي و جغرافيايي(
 به نظر ما اصل بجا و متناسب بودن .كند مي تأكيدرعايت الزامات موجود، توصيه و 

ين اصلي است كه در آثار هنري دوران اسالمي تر مهمترين و  بزرگ) عدالت محوري(
   .شود ميمورد توجه بوده و در واقع سرچشمه ساير اصول تلقي 
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  دت اصل سير از كثرت به وح-7-2-2
ترين اصل در هنر و معمـاري سـنتي از سـوي بـسياري از پژوهنـدگان                   اين اصل بنيادي  

ايـن  . دست داده شده اسـت  ههاي نه چندان گوناگوني از آن هم ب        شمرده شده و برداشت   
هاي مابعدالطبيعي و فلسفي معماري است، در نگاه نخـست امـري              اصل كه يادآور جنبه   

از اين رو در توصيف بازتـاب آن در جهـان            .كند به شدت تجريدي و انتزاعي جلوه مي      
هـا   آيد كه زمينه را براي انـواع برداشـت    اي پديد مي    هنر و معماري، حوزه بسيار گسترده     

و  Unite هـا در آميخـتن دو مفهـوم         مـشكل اصـلي بيـشتر ديـدگاه       . فراهم كـرده اسـت    
Uniform       بـه عقيـدة گنـون مـشكل اصـلي          . يا وحدت حقيقي و وحدت ظاهري است

گنـون در   . و عدم تمايز ايـن دو مفهـوم اسـت          Uniform درنيزم درگرفتاري آن در دام    م
الزمان را همزمان با وارونه شدن سنت و همه مفاهيم       راستاي نظرية معروف خود كه آخر     

مظاهر اين اصل جديـد در      . داند  مي Unite را هم وارونه مفهوم    Uniform داند،  سنتي مي 
الشكل شدن همة امـور، رونـق امـور          ماشيني شدن و متحد   ،  ها  انسانيكسان انگاري همه    

 هاي جهاني و    المللي و ارائه نسخه     ي بين ها  سبكپيش ساخته و استاندارد و رونق گرفتن        
تـر و     الـشكل  هرچه در عالم متحد    «كند كه     او تأكيد مي  ) 59،  1365گنون،  . (بوده است ... 

ـ              همسان  « .گـردد   ي واقعـي آن دورتـر مـي       تر شود، به همان اندازه از متحد بـودن بـه معن
گاه ديگـر بحـث وحـدت حقيقـي و دروغـين را در سـادگي و                   گنون جلوه ) 60همان،  (

سازي و ساختن نظام فكري       چرا كه وحدت دروغين عمدتاً ثمرة ساده       .داند  پيچيدگي مي 
ناپـذير   كه وحدت حقيقي اگر چه تقسيم      حالي و مطلق كردن يك اصل خاص است و در        

  ) 90همان، . (ندازه پيچيده استاما به همان ا
در معماري وحدت . اساساً بايد دانست وحدت، صفت اجزاء يك سامانه نيست

وحدت صفتي است كه . تواند باشد  نميها آنهرگز صفت يا ويژگي فضايي و كالبدي 
به باور ما . وحدت همواره صفت كل است نه جزء. شود يكباره بر كل سامانه چيره مي

ندسه و تناسبات و تكرار عناصر هرگز نبايد به معني وحدت داشتن تلقي گيري از ه بهره
هايي در  گرچه تفاوت. ما هندسه و تناسبات را با قواعد دستور زبان مقايسه كرديم. شود

گونه كه اتكاء  يعني همان.  يكي استها آنگيري از  ميان آندو هست، اما نتيجه بهره
شود، رعايت هندسه و تناسبات صرف  نجر نميصرف به دستور زبان به خلق اثر ادبي م

هندسه و نه تكرار و . تواند پديد آورنده وحدت، به معناي واقعي آن باشد هم نمي
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  كند و براي همين هم از آن درتر آسانتواند انتقال مفهوم وحدت را  مشابهت، تنها مي
  .شود گيري مي معماري بسيار بهره

ت مفهوم وحدت به باور ما اين است كه نكته بسيار مهم و كليدي در درك درس
ها به نام  يك سامانه در يك مجموعه از سامانه» هدفداري «تنها در سايه » وحدت «
هنگامي كه همه اجزاء اثر يكديگر را خنثي نكنند، . كند  معني پيدا مي« اَبرسامانه «
ي ها ويژگيز  را ا« وحدت بخش بودن «از اين رو بود كه ما .  پديدار شده است« وحدت «

پس وحدت، . بخشد اين هدف است كه وحدت مي. دانستيم ها مي  سامانه« هدف «بنيادي 
توانيم بكنيم اين  كاري كه ما مي. يك ويژگي مستقل نيست كه ما به يك مجموعه بدهيم

است كه اجزاء كثير و گوناگون را در سايه يك هدف ويژه واحد، نظم و سامان بدهيم و 
اين كار در معماري به روشهايي ويژه . به سوي وحدت حركت كنيماز كثرت اجزاء، 

  . پردازيم شود و شده است، كه ما در ادامه بدان مي انجام مي
هاي انساني براي   با مطالعه تالش»حس ِوحدت «نادر اردالن در كتاب معروفش 

ري هاي بش پديدار شدن اين اصل در معماري، سه نظام متفاوت را كه دستاورد آفرينش
نظام طبيعي، نظام هندسي و نظام هماهنگ يا   راها آنكند و  اند از هم تفكيك مي بوده

او اين سه شيوه را در تحقّق برخي اصول ديگر همچون . كند هارمونيك معرفي مي
ها، سه روش  اين نظام «: به عقيده او) 17، 1366اردالن، . (دهد نيز تسري مي...  تعادل و

دهد و   انسان محيط پيراموني خود را شكل ميها آند كه به وسيله بنيادي و اساسي هستن
كه حتي امروزه  طوري ها هرگز مانع و مزاحم ديگر روشها نيست، به هر يك از آن

  ) 18همان،  (1».شود هايي از هر سه شيوه ارائه مي نمونه
ياد با  نظام طبيعي، دستاورد و رابطه ناخود آگاه انساني است كه در اثر انس ز.1 » 

كند و به همين جهت اين نوع وحدت در زندگي  طبيعت، هماهنگ با آن بروز مي
  ) همان. (خورد نشينان بيشتر به چشم مي روستاييان و بيابان

هاي ناآگاه نظام طبيعت است و آن از   نظام هندسي دستاورد و آفرينش آگاهانه طرح.2
  « . است« وحدت در وحدت « هورترين شهرهاي انسان است و نمودار ظ ي قديميها ويژگي

 ناميد با « وحدت در كثرت  «توان آن را ظهور   اما نظام هماهنگ كه به اجمال مي.3

                                                                                                                   
دقيقاً شبيه و متناظر با سه   اي كه اردالن به عنوان سه گرايش در تجلي وحدت در معماري بر شمرده،  مرحلهسه. 1

 )11، 1375نيتشكه، . ( كرده استاي است كه نيتشكه هم در مورد معماري سنتي ژاپن معرفي مرحله
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اي فراتر از  هاي طبيعي كه در قالب هندسه استفاده از اشكال هندسي موجود در طرح
چه هر سه  اين ديدگاه اگر) همان (« .شود جهان آگاهي سامان يافته است، ارائه مي

  .وش را اصيل دانسته، اما به خوبي نقش مراتب مختلف آگاهي در آن مشهود استر
شناسي اسالمي در مقابل ديگر  ترين نكتة زييايي بوركهارت وحدت را محوري

 پنج سنت بزرگ جهاني شناسي زيباييداند و به تفصيل آن را با   ميشناسي زيباييمكاتب 
به عقيدة ) 179، 1375نصر، . (كند ميل مينصر نيز همين ديدگاه را تك. كند مقايسه مي

وحدت در معماري قدسي اسالم به نحوي غير مستقيم، حضور الهي را در فضاهاي «: او
كند و انسان را به عنوان جانشين پروردگار مستقيماً در پيشگاه جالل  معماري پر مي

دگاه بين رساند كه در اين دي اين جمالت نصر مي) 59همان، (» .دهد احديت قرار مي
جمال الهي و كثرت هم تناظري برقرار است و به اين ترتيب هم توجه به عالم كثرت 

 و آنچه مهم است حركت از يك تجلّي الهي ؛اهميت دارد و هم توجه به عالم وحدت
  . به تجلّي ديگر اوست

. رده دوم اين مفهوم درك وحدت موجود در هستي، كيهان و عالم طبيعت است
 مربوط به شناسي كيهانهاي سنتي ارتباط عميقي با سنت  تمام معماريبه عقيدة نصر 

  . دهند و درك خود را از هستي در معماري خود بروز مي) 61همان، . (خود دارند
يعني . ترين ردة مفهومي اصل وحدت مربوط به فضاي معماري است اما كالبدي

ت است و اين وحدت خود فضا، به غير از شكل و فرم در معماري اسالمي داراي وحد
در اين نگاه فضا يك مقولة كيفي است . شود يابي تأمين مي از طريق قطبي شدن و جهت

كه اين ) 47همان، . (شود و معطوف به يك محور، مركز و يا جهت خاص تعريف مي
تواند قبله، يعني جهت مادي عالم باشد و به اين ترتيب شكل و فضا نيز با  محور مي

و ساختار مناسب، خود را با طبيعت، عالم هستي و باطن هستي گيري  تنظيم و جهت
كند و اصل سير از كثرت به وحدت را در خود متجلّي  يعني خداوند هماهنگ مي

  . كنيم ترجمان اين اصل را در كالبد و فضاهاي معماري در اصول زير بررسي مي. كند مي
  
   اصل محور بندي فضايي-7-2-2-1

 كه متكي به »وحدت «رسيم كه مفهوم بنيادي  ه اينجا ميبندي آنچه گذشت ب با جمع
حركت از  «باشد، موجد و پديد آورندة اصل   اسالمي ميبيني جهاناصل توحيد در 
اين اصل هنگامي كه به زبان معماري و شهرسازي ترجمه .  بوده است»كثرت به وحدت
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را در اصول زير شود خود  ها و مصاديق فضايي كالبدي آشكار مي شود و در نمونه مي
  : سازد نمودار مي

تناسب،همكاري، هماهنگي عوامل، و پديد آوردن يك سامانه از عناصر كالبدي و . 1
  . فضايي

  .كالبدي با گرايش به الگوهاي ساماندهي مركزي–تأكيد بر مركز فضايي. 2
  .  كالبدي–تقارن و محور بندي فضايي  تأكيد بر. 3
  . هاي اسليمي ها و نگاره زيسا تأكيد بر مركزيت در آرايه .4
  .جايگيري فضاهاي اصلي روي محورهاي اصلي .5
   .جايگيري فضاهاي فرعي و ارتباطي روي محورهاي فرعي .6
  .در دو سوي محورهاي اصلي) ميانجي(جايگيري فضاهاي مياندر  .7

اي در پديد آمدن اصل حركت از كثرت به وحدت  همه اصول ياد شده به گونه
ارتباط با هم عنوان  اي پراكنده و بي  اين اصول گاه از سوي برخي به گونه.مؤثر هستند

 بسيار به هم وابسته و در ارتباط با هم هستند و بايد ها آنولي به گمان ما همة . شوند مي
  . گفت وجوه متعدد يك پديده هستند

حركت از كثرت به وحدت در ساختار فضايي و هندسي يك شهر بدين گونه 
ترين و دورترين نماد يك شهر، يك روستا، در كنار اندام  در كلي: شود انجام مي

گوناگون و متكثر فضاهاي مختلف مسكوني و خدماتي، فضاهاي طبيعي و مصنوع، 
ها با بلنداي خود، حركت از كثرت و تنوع فضاهاي  نمادهاي مذهبي يعني گنبد و مناره

گنبد . دهد رايي سامان ميشهري را به سمت وحدت فضا و نماد مذهبي و حيات ماو
هيئتي وحدت بخش و سر در درون و درونگرا دارد و انسان را به فضاي داخلي دعوت 

ها كه واحد  در مقابل، مناره. شود و نيز مظهر خودسازي و سير در انفس مي. نمايد مي
اند، در واقع مبين سير در آفاق و دعوت  نيستند و سر به آسمان و روي به شهر گشوده

، ها ساختمانهمچنين هيأت . سازي و سير در آفاق شوند، و مظهر جامعه ت ميجماع
ها به ترتيب از فضاهاي فردي  ها، رنگ، نقش و تزيين آن ، مواد و مصالح آنها آنارتفاع 

تر تنظيم و  تر به فضاهاي معنوي و خانوادگي به اجتماعي و از فضاهاي دنيايي
  .يافته است سامان
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ي مانند يك خانه يا مسجد حريم و حوزه فضاي بيروني در يك تك بناي معمار
و اجتماعي و عبوري در برابر حوزه و حريم فضاي داخلي و خانوادگي يا هر نوع 

ها و ديوارها تا آنجا كه ممكن  حايل. شود عملكرد ديگري كامالً تفكيك و مرز بندي مي
فرا ) فرين درونجهان وحدت آ(به داخل ) جهان كثرت(است نگاه انسان را از خارج 

تثبيت حقوق و مالكيت ...  گردند و  از خارج به درون برميها ايوانها،  پنجره. خوانند مي
فردي بر زمين آباد شده، حتي در زمينهاي كشاورزي نيز با سنگ چيني، جوي آبي و 

  . شود كاشت درخت و شمشادي پاس داشته مي
ا، طبيعت جمادي و ه سازي سازي و محوطه حركت از كثرت به وحدت در باغ

ها و   و بافتها رنگ و ها شكلگياهي و حيواني حاضر در حياط مظهر كثرت با انواع 
بوهاي گوناگون و دلپذير است و مظهر بديع بودن و بارء بودن و مصور بودن خداوند 

هاي آن در  معمار هنرمند اين كثرت گوناگون را با حفظ همه جاذبه. آفرين كثرت
كند، و بر گرد محورهاي فضاهاي اصلي  سازي شده مهار مي رينهاي منظم و ق هندسه

دهد كه در قطب و  اي سامان مي هاي عبور و مرور به گونه  و محلها ايوانساختمان و 
آفرين و وحدت بخش و دل بر آسمان سپرده قرار گيرد و  قلب محوطه، آب حيات

 به معراج گاه زمين و تاًنهايچشم انسان در هر كجا كه پرگشود به هر كجا كه سركشيد، 
اين نظم و ساماندهي با . آسمان باز آيد و دل به صفاي باطني آب حيات بخش بسپارد

  . آنچه در بستر يك جنگل پديدار است و مناسب حال جانوران است تفاوت بسيار دارد
  
 گرايي   اصل مركز-7-2-2-2

هاي متفاوتي از آن  يابيباشد كه ارز گرايي مي از مفاهيم مطرح در معماري ايران مركز
برخي از انديشمندان تقارن را الزمة استواري و قوام در يك فرهنگ .صورت گرفته است

  . دانند مي
آفريني و ايجاد آرامش فضايي با محور بندي كردن فضاهاي باز و نيمه باز  تمركز

ا ه هاي فضايي كه برحسب شأن فضايي و نوع عملكرد آن هسته. گيرد و بسته انجام مي
براي مثال، فضاهاي اجتماعي و خانوادگي مانند . يابند در ساختار هندسي بنا سامان مي

نشيمن و پذيرايي بر فضاهاي شخصي و فردي خواب و كار، و فضاهاي نشيمن و 
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 فضاهاي عملكردي بر فضاهاي نهايتاًخواب نسبت به فضاهاي خدماتي و بهداشتي و 
  . يابند ميها اولويت  عبوري، يعني راهروها و پله

ها، اغلب  سازي گذاري و پنجره ها و ضرباهنگ ستون سازي در نماها و بدنه
 شود تا همواره  ميبندي تقسيمتقسيمات به صورت اعداد فرد يعني سه و پنج و هفت 

قسمت مياني، فضاي خالي باشد و نگاه انسان بر روي توده و جرم ساختمان مانند 
 اين معموالًنكته قابل توجه اينكه . ها ثابت نشود رهستون، جرز و ديوارها يا نيمرخ پنج

دهنده نما، ثابت و تكراري نيست، بلكه از نظر عرض و  ضرباهنگ و عناصر تشكيل
شود و سرانجام در  ارتفاع و شكل در سطوح نما، كامالً متفاوت و گوناگون طراحي مي

نماي فضاي شود و  تر طراحي مي تر و با اهميت آن عنصر محوري كه اغلب بزرگ
  .رسد دهد، به وحدت و هماهنگي مي تر را پوشش مي اصولي

  
  بندي يا سلسله مراتب فضايي   اصل رده-7-2-2-3

  : توان در سه سطح آشكار ديد بندي يا سلسله مراتب فضايي را مي اصل رده
  . هاي فضايي تأكيد دارد بندي حريم بندي فضايي ميان درون و بيرون كه بر مرز  رده.1
بندي كالبدي ميان كالبدهاي جزء و كالبدهاي كل براي نمايش سير از جزء به كل  ده ر.2

  . و از ساده به پيچيده
  .ها از نگارة مبنا تا نگارة كل ها و آرايه بندي در نگاره  رده.3
 
   ها  اصل استقالل فضاها در عين وحدت آن-7-2-2-4

ي به هم در اَبرسامانه جهان ها در عين وابستگ اين اصل متكي به اصل استقالل پديده
ها در عين داشتن هويتي مستقل به هم وابسته هستند، نه به  در اين نظام پديده. باشد مي

اي  معني وابستگي علت و معلول، بلكه براي دستيابي به يك هدف و رفتن به درجه
 در هم ها و تشكيل سامانة تازه، نياز به همكاري با يكديگر دارند، ولي باالتر از سامانه

  . شوند مستهلك و آميخته نمي
شود كه همة فضاها در  گونه ديده مي اين اصل در ترجمان معماري آن بدين

ها به تنهايي هم،  آن. معماري سنتي در خود كامل هستند و نيازي به يك مكمل ندارند
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ر هويت ويژه خود را دارا هستند، ولي براي دستيابي به يك سامانه باالتر در كنار يكديگ
  : پذير شده است گونه در معماري سنتي ما انجام اين امر بدين. كنند با هم همكاري مي

  . بندي فضاها با كالبدهاي تعريف شده و روشن بودن مرز ميان فضاها مرز. 1
  .  ميان فضاهاي اصلي« مياندر «انداز به نام  گيري از فضاهاي واسط و فاصله بهره. 2
  .ها آنضاها يا از ميان بردن مرزهاي پرهيز از يكپارچه كردن ف. 3
 و تمايزات كمي و كيفي هر فضا براي متمايز شدن و تفرد در بين ها ويژگيداشتن . 4

 .فضاهاي ديگر

  
  ) سياليت(بندي حركت در درون فضا   اصل سامان-7-2-2-5
شـود، تحـرك و سـياليت         عنوان ويژگي معماري سنتي نام برده مي       ز مفاهيم مهمي كه به    ا

داراب ديبا آن را به معني ابهام و عـدم قاطعيـت حـدود فـضايي در نظـر                   . يي است فضا
گـاه بـا قاطعيـت        هـاي معمـاري ايـران، فـضا هـيچ           در البالي بدنه   «: گويد  گيرد و مي    مي

اي است كـه      شود و ابهام تركيبات پيچيده آن به دليل غنا بخشيدن به منظره             مشخص نمي 
اين فضا حامـل پيـام از       .  تماميت يافته تفسير كرد    توان آن را در يك قالب محدود و         نمي

اي است كه پديدة ديگري در درون خود دارد و حركت به سوي آن، حركتـي بـه                    پديده
برداشـت  ) 103، 1378ديبـا،   (« .سوي بخش ديگر فضاست، با كليت و جامعيتي گسترده    

ن براي فهـم    ديبا از يك مجموعه در معماري اسالمي يك ماجرا و داستان است كه انسا             
بـه همـين جهـت هـم او از مفهـوم      . شـود  ي آن كشيده مـي   ها    بخشكامل ماجرا به همة     

  .گيرد هاي فضايي كمك مي سكانس
ــد كــرده اســت   ــر مفهــوم ســياليت تأكي ــران هــم از كــساني اســت كــه ب . ميرمي

او حتّي اين سياليت را بين فضاهاي داخلي و محوطه پيرامـوني هـم      ) 95و  96ميرميران،(
هاي آن را بناي چهل ستون و يا كوشك هـشت بهـشت معرفـي                  و بهترين نمونه   يابد  مي
  ) 96همان، ( .كند مي

هـايي از معمـاري       در نظر اردالن، صرف حركت و تصور متحرك در درك گونـه           
هاي فعال و منفعل فضا،       ضروري است، زيرا كه براي درك جنبه      ) همچون بازار (اسالمي  

  ) 37، 1353اردالن، (. نياز به نگاه پويا به آن داريم
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در اثبات پيوستگي و اتصال فضايي كل ساختار شهر و همچنين درون هر 
فضاي  «مجموعه معماري به بحث ديگري بايد در كنار آن توجه كرد و آن مفهوم 

اين .  است كه هم توسط اردالن و هم توسط نصر مورد تأكيد قرار گرفته است« منفصل
شود كه انسان را از زندگي عادي  و كامل سبب ميهاي درون يك شبكه متصل  انفصال

، 1375نصر، ( .ي خاص كندها ويژگي با »فضاي منفصل «و روزمره جدا كند و وارد يك 
شود كه توجه به اتصال و انفصال فضايي و سيالن و  به اين ترتيب مشاهده مي) 172

ين كيفيات را ا توجهي به آن، درك كامل اي دارد كه بي هاي ويژه ن، ظرافت تصلّب آ
  .كند دشوار مي

  
  گرايي گرايي بر برون  اصل تقدم درون-7-2-2-6

 اي كه با شود، به گونه اي كار مي هاي درونگرا، نماي بيروني بسيار ساده در معماري
. شود هاي بيروني، هويت ويژة هر ساختمان به آساني بازشناخته نمي گذشتن از گذرگاه

 پرداخت ها آن نماهاي بيروني بسيار توجه شده و در ي برونگرا، بهها ساختماناما در 
   .گيرد صورت مي

پيش و پس از (بيشتر كساني كه به بررسي معماري اسالمي و معماري ايراني 
اند،  گرايي تأكيد كرده اند بر توجه خاص در اين معماري به اصل درون پرداخته) اسالم

توان در  ها را مي اين انگيزه. اند شمردههاي متفاوتي را براي آن بر كه البته علل و انگيزه
  : دو دسته متفاوت بررسي كرد

  
  ) ... امنيت، اقليم و(هاي مادي  ها و علت  انگيزه)الف

كنند، اما  برخي انديشمندان بر ويژگي درونگرايي در معماري ايراني و اسالمي تأكيد مي
.. .  و يابيني جهانو يا دانند كه جداي از اقليم  ي عام معماري ميها ويژگيآن را از 

برخي ديگر اين اصل را يك ويژگي ) 2، 1375هاشمي، . (هميشه رو به درون دارد
هاي  دانند كه براي ايجاد امنيت بيشتر و همچنين مصونيت همگاني در دنياي كهن مي

هاي  ها و تبيين اين نوع نگرش) 70، 1374افشار نادري، . (شده است اقليمي دنبال مي
اند كه در  هاي فراگيرتر و اشتمالي داده هاست كه جاي خود را به ديدگاه حصري مدت

گيري يك موضوع توجه  هاي مختلف مسئله و پيچيدگي فراوان شكل  به جنبهها آن
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توان يافت كه با نظريات باال  چرا كه بسياري از نظريات حصري ديگر را مي. شود مي
ن مسئله امنيت آنقدر عامل جدي نبوده طور مثال به نظر برخي متفكرا به. سازگار نيست

هاي ملل كهن از شرق يا غرب را از برونگرايي دور كند و به  كه بتوان برخي معماري
  .سمت درونگرايي بكشاند

  
   بيني جهانعنوان نوعي تفكر و  گرايي به درون) ب

برخي ديگر از انديشمندان افزون بر علل باال، علل ديگري همچون فرهنگ، تفكر و 
اما خود . دانند گيري ساختمان به سوي درون يا برون مؤثر مي  را هم در جهتبيني انجه

طور خاص ويژگي معماري ايراني  اين گرايش هم انواع گوناگوني دارد، برخي آن را به
دانند، برخي ديگر ويژگي دنياي شرق و برخي ديگر از مشخصات معماري دنياي  مي

هاي كم يا زياد، از  باشد كه همة اين تفكرات بهرهترين نظر اين  اسالم كه شايد صحيح
  . اند اين اصل برده

ترين اين عوامل همان عامل  يكي از اصلي. كند ها را نيز استخراج مي پيرنيا ريشه
اما عامل ديگر عامل فرهنگي، ) 30پيرنيا،. (كند اقليم است كه درونگرايي را ضروري مي

گيري فضاي خانة ايراني سهم  راني در شكلچرا كه مفهوم خانوادة اي. اجتماعي است
  ) 23، 1350پيرنيا، . (دارد ميمه

ها برخي از معماران ايراني با نگاهي فراگيرتر، درونگرايي را از  با همة اين
دانند كه در معماري اسالمي نيز ظهور كرده  ي نوع تفكر عرفاني شرق ميها ويژگي

نيز اين ويژگي را هم شرقي و هم داراب ديبا ) 24، 1374شيخ زين الدين، . (است
ي ها سرزمينبه طور اعم براساس تفكر شرقي و در   «: گويد داند و مي اسالمي مي

 ».ست اسالمي، جوهر فضا در باطن است و حيات دروني، به وجود آورنده اساس فضا
توان اين اصل را شرقي  بايد توجه داشت كه به طور مطلق نمي) 98، 1378ديبا، (

گونه در معماري هند كم  واره و مجسمه هاي بت هايي از معماري ا كه نمونهدانست، چر
هاي ژاپني نيز انواعي از معماري نيمه باز و آميخته  ضمن اينكه در معماري خانه. نيست

اما به هر حال چه ريشة ) 22، 1375نيتشكه، . (با زندگي همسايگان قابل مشاهده است
اشد و چه در عرفان شرقي، بايد پذيرفت كه بازتاب اين اصالت درون در عرفان ايراني ب
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افراط و تفريطي نبوده و تركيب متعادل و مناسب  اين مفهوم در تمدن اسالمي، به گونة
  . درونگرايي و برونگرايي در معماري و شهرسازي دوران اسالمي تجلي يافته است

گرا  بروني ها ساختماني سنتي در تمدن اسالمي در شمار ها ساختمانبرخي از 
.  را نبايد به صورت سطحي پذيرفتها آنگرايي  گرچه ويژگي برون. آورده شده است

 از روزگار ها آني ميان باغي است كه تعداد ها ساختمانها يا  هاي آن كوشك نمونه
 به خوبي ها ساختمانبه گفتة نوايي و حاج قاسمي اين .صفويان به بعد فراوان است

مي كه انسان با ذهنيتي درونگرا به نظارة دنياي بيرون دهد كه چگونه هنگا نشان مي
اين مسئله متناظر . كند پردازددر عين برون نگري، درونگرايي ذهني خود را حفظ مي مي

 يكي ها آنبا همان تفكر اسالمي است كه خداوند در درون همة اشياء است، ولي با 
  ) 145ي و حاج قاسمي، نواي. ( جدا نيستها آنو در بيرون اشياء است و از . نيست

نمونة ديگر، راستة بازار و فضاهاي متصل به آن همچون مسجد و مدرسه و 
گرايي و اصالت درون كامالً حفظ شده و  در اين موارد نيز درون. است...  كاروانسرا و
چرا كه كل . گري محدود بيروني را هم بايد بر پاية ديدگاه باال درك كرد همين جلوه

 پيرامون آن نيز از يك جهت درون هستند و به مثابة يك فضاي داخلي مجموعة بازار و
  ) 71، 1374افشار نادري، . (شوند عمومي محسوب مي

 در معموالًمانند كه  هاي باز باقي مي سرانجام نمونه كارهاي منفرد، در زمينه
انسراها ها، كارو ها، ميل هايي همچون آرامگاه نمونه. اند هاي خارج از شهر كار شده محيط

به عقيدة افشار نادري در اين موارد شباهتهاي زيادي بين معماري ايراني با برخي ...  و
را به ) دورة سلجوقي(مثالً ساختمان جبل سنگ كرمان. هاي اروپايي وجود دارد معماري

. مقايسه كرد)  ميالدي6ايتاليا، قرن (توان با آرامگاه تئودوريك در راونا  راحتي مي
 گفت، ابر اصل عدالت محوري، يعني بجا و مناسب توان مي كلي بندي معجدر ) همان(

 در اين اصل نيز رعايت مي شده است و ها انسانبودن هر كار بر اساس نيازهاي متنوع 
يك رابطه طولي بين درون و بيرون ساختمان برقرار بوده است، به نحوي كه بيرون 

  .تجلي واقعيت هاي دروني باشد
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  ير از هندسة آفاقي در شهر به هندسة انفسي در معماري  اصل س-2-2-7- 7
انتخاب و كاربرد هندسه در معماري و شهرسازي كامالً متناسب و هماهنگ با نيازهاي 
انسان و نوع عملكرد و نقشي است كه اين عنصر معماري و شهرسازي در زندگي 

  . عهده دارد ه بها انسانروزمره 
لي براي تشديد محرميت و امنيت داخلي شكستن محورهاي ورودي تا فضاي اص

فضا و نوع هندسه افقي در نقشه كف در فضاهاي داخلي، متناسب است با ميزان درونگرا 
و ) يا فضاهاي مياني( ها آنگرا بودن  يا نيمه درون) يعني فضاهاي كامالً داخلي( ها آنبودن 

نمايد و در طراحي  ر مياين هندسه كامالً تغيي) ها ايوانيا فضاهاي (گرا  فضاهاي برون
برداري انسان از تركيب آب و گياهان و ديد  محوطه و حياطها، هندسه خاصي در جهت بهره

 و برجستگي جرزها هندسه آرام و ها ستونرود و در مقاطع به كمك  آسمان به كار مي
ها و در نهايت به هندسه كهكشاني و  ساكن نقشه كف را به هندسه سيال و قيام كرده بدنه

باعث ) پيمون(هاي منظم و ريز و پنهان هندسي بكار بردن شبكه. زند آسماني سقفها پيوند مي
 و اشكال بسيار مختلف، يك ها Ĥهنگشده كه علي رغم تناسبات بسيار گوناگون و ضرب

هماهنگي و وحدت باطني و نامريي و قدسي بين همة اجزاء و عناصر متفاوت هندسي 
  . شود ها مالحظه مي ابطه تار و پود قاليهمانند آنچه در ر ايجاد شود،

هاي گوناگون و متكثر به  ها و حجم در فضاهاي شهري نيز علي رغم انواع هندسه
هاي عبوري و  كار برده شده در ساختار فضاهاي شهري، از يك طرف اين شريان

بازارهاي سرپوشيده و سرباز اين پيوستگي و هماهنگي را بين مجموعه فضاهاي شهري 
نمايند و از طرفي تركيب متعادل و متوازن و با معناي عملكردهاي مخالف از  د ميايجا

 با ها آنقبيل واحدهاي مسكوني با هم و با ساير واحدهاي خدماتي و در نهايت، تناسب 
اي است كه در مجموع، از مفهوم كثرت به وحدت و از  مراكز مذهبي و عبادي به گونه

  . نمايد از دنيا به آخرت را كامالً تداعي ميسير در آفاق به سير در انفس و 
هاي هندسي، كار با پرگار و استفاده از  مسئله بسيار مهم در ايجاد نقش و طرح  

هاي هم مركز و هم محور و از بسط و گسترش  نقوشي است كه از جاي برخورد دايره
نقطه اين روش باعث شده است كه هميشه . آيد ها در سطح و ارتفاع به وجود مي آن

پايه براي پديد آوردن نظم هندسي يعني جاي سوزن پرگار، ناپيدا و پنهان و جزء فضاي 
شود معلول آن چيزي است كه در  خالي و مجرد و غيب نقوش باشد و آنچه ظاهر مي
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گرايي  گرايي و مفهوم غيب تصوير و نقش قرار دارد و اين با هستي شناسي و باطن
 فوق چه در نقوش و چه در طراحي فضاهاي اسالمي بسيار منطبق است، هندسه

ها  معماري، عامل بسيار مهم سيال بودن و ايجاد خالء و سبكي در تزئينات و فضاسازي
  . شده است

كارگيري هندسه بر پايه اصل حركت از كثرت به وحدت بدين گونه  هچگونگي ب
  : رسد به سرانجام مي

 و ها يالشه سقف يعني دايره، از در يك هسته فضايي از نقشه كف يعني مربع به نق -
 ها رنگها به شمسه، از  اندام متفاوت، پاباريك و سوسني و ترنج و پروانه در رسمي

ي سرد و ها رنگبخش  ها به هماهنگي آرامش سازي ها و كف قالي و نقوش تند و گرم
  .نقوش ساده سقف

ه فضايي در عين يك هست)  قرينهصرفاًو نه ( هندسه مستقل و نظم يافته و مدبرانه -
ها و فضاهاي باز و نيمه باز ارتباط  استقالل به راحتي با ساير فضاها و راهروها و پله

  .گيرد مي
 هندسه يك تك هسته فضايي در سطح، يك نقطه مركزي دارد كه خالي است و يك -

محور عمودي در همان نقطه و در راستاي قامت انسان دارد كه به نقطه خالي و 
خورد، اين ستون غيبي و نامحسوس كه با حضور  پيوند مي) مسهش(مركزي سقف 

يابد، در حقيقت معنا و مفهوم فضاي انساني را در معماري  انسان معنا و مفهوم مي
. شود دهد و نقطة پيوند انسان با جهان ماوراء، و بستر عروج ملكوتي او مي شكل مي

و  ا به صيرورت باطنياي است كه انسان ر اين خالء مادي، درگاه هميشه گشوده
  .نمايد عروج ملكوتي دعوت مي

يابد، به كار بردن خطوط منحني و  شود و بسط مي  نقوشي كه در خود تمام نمي-
هاي سبك و سيال نور از اطراف  كهكشاني در سقف، به كمك طلبيدن سايه روشن

  .كند سقف اين سير را تشديد مي
لغزنده، احساس بو و عطر همراه آن كه  ايجاد كوران و جريان هواي نوازش دهنده و -

. آورد  نيست، همه مجموعه عناصر يك ارتباط را فراهم مي»اينجا « هست و »آنجا «در 
يعني حركت از عالم كثرت زمين به (شود و از او به ما  پلي از ما به وادي معشوق مي

  ) عالم وحدت آسمان و بالعكس
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نما در قلب و مركز آن، طبيعت  آبسازي حياط و قرارگرفتن   نظم هندسي محوطه-
گذارد و آنگاه لطافت و سياليت آب و امواج در تالطم آن و  زنده را به نمايش مي

سازد خيال انگيز و درگاه  انعكاس نور و پيوند آسمان و آب، خود فضاي خاليي مي
آور وحدت  اي به ديار ملكوت و اين بار تركيب آب و آسمان و نور و باد پيام گشوده

  . ماني و دعوت به بارگاه حضورآس
نما در واقع  سازي شده با محوريت و مركزيت آب  محوطه سازي منظم و قرينه-

هاي كثير و گوناگون، شكل و رنگ و صورت و بو  طبيعت گياهي را كه مظهر زييابي
  . زند باشد، به سوي وحدت اهورايي با تركيب آب و آسمان پيوند مي مي

  
  ر به باطن  اصل سير از ظاه-7-2-3

ما در بحث نماد . باشند دو مفهوم ظاهر و باطن از مفاهيم بنيادي در حكمت اسالمي مي
بندي مراتب وجود چگونه ظاهر، نشانه، و نماد باطن  پردازي روشن ساختيم كه در رده

در ترجمان معماري، ساماندهي اجزاء، همواره با رويكرد سير كردن از ظاهر . شود مي
  . باشد ها همراه مي ور شدن باطن آنها و يادآ پديده

بندي انواع حركت ظاهري انسان و شناخت امكانات الزم براي سير و  براي دسته
توانيم ابتدا دو حالت حركت و سكون او را در  حركت باطني و معنوي او و انواع آن مي

 ساز مناسبي براي دو حركت باطني تواند زمينه اين دو حركت ظاهري مي. نظر بگيريم
انسان قرار گيرد و بعد در هر حالت، نوع نگاه و توجه او را در دو حالت تمركز و 

بدين گونه چهار حالت زير نسبت به وضعيت . سكون يا تفّرق و حركت بررسي كنيم
  : توان برشمرد انسان در فضاي معماري مي

   مانند حركت در يك بازار يا كوچه:  انسان در حال حركت، نقطه ديد متحرك)الف
مانند قرار گرفتن در يك فضاي پر جاذبه : نقطه ديد متحرك انسان در حال سكون، )ب

   و پرآرايه
   .مانند حركت در محور يك بنا:  انسان در حال حركت، نقطة ديد ساكن)پ
مانند انسان در حال نماز و نيايش، انسان در :  انسان در حال سكون، نقطة ديد ساكن)ت

اين مراتب چهارگانه به ترتيب از . كند  نميفضايي كه جاذبه حركت ايجاد
ترين حالت كه سكون ظاهري  ترين حالت حركت انسان تا انفسي سازي آفاقي زمينه
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شويم امكان حركت  تر نزديك مي باشد تنظيم شده است و هرچه به مراتب پايين
. ظاهري كمتر، و امكان حركت عمقي و باطني براي انسان بيشتر فراهم است

فراواني براي اين موارد چهارگانه قابل ذكر است كه يكي از بهترين موارد ي ها مثال
آن، بررسي مناسك حج است، كه در طي اعمال سعي ميان صفا ) سمبليك(نمادين 

از ) ع( ابراهيم و مروه و مناسك طواف دور خانه كعبه و نماز در پشت مقام حضرت
  . شود سوي حاجيان انجام مي

اي و  مندي از نگرش آيه به هستي شناسي توحيدي با بهرههنرمند موحد با اتكاء 
. زند خواه و با حركت از كثرت به وحدت دست به خلق اثر هنري مي گرا و آرمان مفهوم

او از آنجا كه همه كثرات عالم خلقت را از يك منشأ و از يك حقيقت باطني و داراي 
كند  تالش مي داند، ن ميبيند و ظاهر را تجلي باط يك معنا و يك هدف و يك جهت مي

اين كشف و شهود عظيم و اين معرفت و شعور جامع و ناب خود را كه همه چيز به 
گردد، پيامبرگونه در اثر  باز مي...  يك حقيقت زيبا و غني و خير و رحمت و عدالت و

ين شيوه و شگردي كه در هنر معماري اسالمي براي تر مهم.خود به تجلي و ظهور آورد
در معماري، از آنجا كه . زي اين اصل به كار گرفته شده، نشانه گرايي استپديدار سا

اي، رمزي و  ها مادي هستند وابسته به زمان و مكان بوده و فقط به صورت نشانه كالبد
كالبدها به . توانند براي انسان انديشمند و دل آگاه معنايي پيدا كنند اي و تمثيلي مي آيه

و مفهومي را تداعي نمايند و در مجموع حداكثر زمينه و توانند معنا  صورت نسبي مي
حداكثر در حد لباس (وسيله متناسب براي سير و صيرورت متعالي انسان باشند 

همچنين هر مفهومي و هر ارزشي مانند مفهوم زيبايي . و جنبه اعتباري دارند) مناسب
 تمثيلي متجلي صورت نسبي و  و كالبدهاي متفاوت بهها شكلنهايت  تواند در بي مي

شود و نوآوري و خالقيت و ابداع در اين بعد بخصوص با توجه به جميع شرايط زماني 
نهايت كالبدها و اشكال  تواند در بي  بنابراين هر مفهوم ثابتي مي.و مكاني، پاياني ندارد

  .خالقانه، حكيمانه و بديع، ظهور يابد و متجلي گردد
   گرايي  اصل انتزاع-7-2-3-1

وحدت، با آنكه يك  «. بوركهارت بر انتزاعي بودن هنر اسالمي تأكيد داردتيتوس 
...  كند حقيقت كامالً عيني است، به نظر انسان يك مفهوم ذهني و انتزاعي جلوه مي

توان با هيچ تصويري نمودار ساخت و  اسالم مبتني بر توحيد است و وحدت را نمي
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سازي از روي طبيعت، با  و پرهيز از تصويربه گفتة ا) 53، 1373بوركهارت، (» .بيان كرد
  . آنكه در هنر اسالمي به كلي منع نشده است، به ويژه در مساجد

را در  ، نمود آن»وحدت در كثرت «بوركهارت با تأكيد بر نمودار سازي اصل 
توضيح » هاي نباتي هاي هندسي درهم بافته و طرح طرح «طرحهاي اسليمي در دو گونه

هاي  كه طرح حالي  درهم بافته اساساً نمودار تفكر هندسي است، درطرحهاي «: دهد مي
نباتي نشانة ترسيم وزن است و چون از صور و اشكال مارپيچ تركيب يافته است، شايد 

با ) 59همان،  (». خطيصرفاًبتوان گفت كمتر از گياه واقعي اخذ شده تا از يك شيوة 
ي خاصي از هنر را ها سبكم صور و شريعت اسال «اين همه نويسنده تأكيد دارد كه 

  ) 65همان،  (».دارد كند، بلكه قلمروهاي تجليات هنر را معين مي تجويز نمي
  
   گرايي  اصل نشانه-7-2-3-2

  : بندي كرد توان به گونه زير نيز دسته گرايي را مي انواع نشانه
ورس يا اعداد مانند عالمات راهنمايي و رانندگي يا حروف م:  نشانه گرايي قراردادي.1

ها در نوشتار و اصوات در زبان كه رابطه دال و مدلول يا رابطه  رياضي و حروف
   .نماد و موضوع مورد اشاره يك رابطه قراردادي است

مانند آنچه در هنر نقاشي و :  )استيليزه(سازي و تخليصي  نمادگرايي شبيه.2
يوانات و گياهان را ها كه صورت ح بري ها و گچ سازي، يا نقوش در قالي  مجسمه

  . نمايند خالصه و ساده مي
الهام گرفتن يا تقليد و نسخه برداري اغلب هنرمندان :  نمادگرايي شكلي و صوري.3

ساز، از شكل و حجم و صورت مادي حيوانات و گياهان و مجموعاً  نقاش و مجسمه
  .رعناصر و اجزاء طبيعي و مصنوعي براي ايجاد خاطره و يادآوري صورت آن عنص

گرايي محتوايي و مفهومي كه اغلب در  در نشانه: گرايي محتوايي و مفهومي  نشانه.4
شود، همه عناصر طبيعي مظهر وتجليات صفات و  تمدن اسالمي به كار گرفته مي

شوند و هر بيننده خردگرا و انديشمند از هر برگ سبز  اسماء الحسني الهي تلقي مي
كند و  مدبر و حكيم و حيات بخش را درك مياي  دفتري از آيات و صفات آفريننده

هاي مادي از طبيعت، مضامين فكري و معنوي آن توشه سير و  عالوه بر برخورداري
  .شود سلوك عرفاني او مي
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توان انواع مكاتب هنري را از بعد رابطه مفهوم و   كلي ميبندي تقسيمدر يك 
  : بندي نمود معني با صورت و كالبد به اين گونه دسته

صورت ( ماده و كالبد از روح و معني تهي شده است ها آنمكاتب هنري كه در  .1
  ) گرايي صورت(. مانند آثار معماري دوران كالسيك يونان و روم) معني بي

تسلط ( ها ماده و كالبد اثر بر روح و مفهوم آن تسلط دارد مكاتب هنري كه در آن. 2
ه مطالب روحي و معنوي در مانند هنرهاي مسيحي و بودايي ك) صورت بر معني

و حواريون ) ع( مسيح هاي حضرت ها و نقاشي نمادهاي مادي مانند صليب يا مجسمه
  ) تجسد گرايي(. و يا بودا و متجسد و متبلور شده است

غلبه ( ها معنا و خيال و توهمات بر صورت و كالبد غلبه دارد مكاتب هنري كه در آن. 3
.  رمانتيك و هنرهاي به اصطالح مفهومي معاصرمانند اغلب هنرهاي) معنا بر صورت

  ) گرايي مفهوم(
گونه دارند،  اي تجلي ها روح و معنا با كالبد و صورت رابطه مكاتب هنري كه در آن. 4

مانند اغلب هنرها در تمدن اسالمي مثل ادبيات عرفاني و مينياتورها و معماري و 
  ) گرايي نماد(. تعزيه و ساير هنرها

  
   ل برتري فضا بر توده ساختمان اص-7-2-3-3

 اصالت با فضاي تهي و جايگاه حضور و معاصرخالف معماري   بر اسالميدر معماري
در معماري غربي ادوار  «به گفته نصر . عبور انسان است و نه توده و كالبد ساختمان

مختلف چه دورة كالسيك، قرون وسطا يا عصر حاضر، فضا با شكل مثبتي چون 
شيء است كه فضاي اطراف خود را تعريف . شود جسمه تعريف ميساختمان يا م

در معماري اسالمي فضا حسي . بخشد كند و به اين فضا معنا و هدف خاصش را مي مي
منفي دارد، فضا نه با شيء مثبت، بلكه با عدم حضور جسمانيت يا ماديت تعريف 

  .  فضاي منفي استاي ديگر از فضاي خالي يا به بياني بهتر، اين هم جنبه. شود مي
ي محيط بر آن ها فرم در نسبت با سطوح داخلي …فضا در معماري و شهرسازي 

فضا في نفسه منفي است، و با . شود و نه در نسبت با شيء مثبت محسوس تعريف مي
ديوارهاي داخلي باغ است كه فضاي . نماد معنوي فضاي خالي مستقيماً مرتبط است

نه هيچ شيء يا عمارت يا حوضي كه در وسط آن . كند داخلي باغ ايراني را تعريف مي
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به همين ترتيب در شهرهاي سنتي، ديوارهاي ساختارهاي اطراف . قرار گرفته باشد
  ) 28نصر، فصل نامه هنر، ش  (».دهد است كه فضاي بازار را تشكيل مي

 را كه در بعد معنوي و عقالني »ي متعالي سطحها ويژگي «اردالن مفهوم مبهم 
: دهد صورت زير توضيح مي  مطرح كرده بود، به وضوح در چهار بخش بهسطوح

  : شود گر مي ها در هر يك از طرق زير جلوه مميزات و صفات متعالي سطح «
  . شود  اصالت ذاتي و غناي موادي كه به كار گرفته مي.1 «
  . شكل و هيأت سطح.2
  . زينت و آرايش آن.3
  ) 16همان،  (».اد اصيل و عالي تركيب اثر تزئين و به كارگيري مو.4

آيد  به هنگام تصور مكان در آغاز يك فضاي مركزي به تصور مي «: گويد او مي
اين شرايط محصور كننده . شود كه با محصور كردن آن در درون چند ديوار آفريده مي

 و قابل زيست دگرگون شود كه داراي »قابل استفاده «ممكن است به ديوارهايي 
ي است و براي دريافت نور، هوا و چشم انداز و به معناي عرفاني به خاطر فضاهاي ثانو

اي  نصر از زاوية) 14همان،  (». به فضاي اوليه متكي است»روح « و »كلمه «ارتباط با 
ها  او اين امر را هم در نگاره. كند ديگر بر اهميت فضاي خالي در هنر اسالمي تأكيد مي

. شمارد كند و آنرا از نتايج اصل توحيد مي وجيه ميو هم در فضاي معماري تبيين و ت
  ) نصر، همان(
  
  انداز  بندي چشم  اصل سامان-7-2-3-4

برخي آن را از . هاي ناهمگوني از آن وجود دارد  از مفاهيمي است كه برداشت1شفافيت
هاي تازه به  هاي جديد و ساختمايه دانند كه به ياري فناوري مفاهيم جديد معماري مي

ي معماري ها ويژگيين تر مهماري وارد شده و حال آنكه برخي ديگر آن را يكي از معم
 بناميم »بندي ديد اصل سامان «دانيم اين اصل را  ولي ما بهتر آن مي. دانند سنتي ايران مي

   .تا شفافيت كه با اصل استقالل فضا سازگارتر است
شود كه ريشة  ن سبب ميشفافيت به معناي امكان و قابليت ديد از وراء است و اي

اين بحث به مفاهيمي همچون ارتباط درون و برون، تداوم و يكپارچگي و سبكي و 

                                                                                                                   
1 Transparency 
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گرايي و پوشيدگي را  به همين جهت است كه برخي درون. سرانجام به نورانيت برسد
اما . دانند شمرند و در نتيجه معماري اسالمي را غير شفاف مي در روياروي شفافيت مي

ميران و ديبا، اين ويژگي را در  از ميان معماران معاصر مير. رست نيستاين برداشت، د
. البته توضيح ديبا در اين زمينه چندان روشن نيست. دانند معماري اسالمي بسيار مهم مي

هاي او شفافيت با دو مفهوم سلسله مراتب و تداوم وابسته است و پديد آوردن  در گفته
نمونة ) 103، 1378ديبا، . (شود ايي شمرده ميشفافيت منظر، نتيجه اين تداوم فض

طور مستقيم با   كه بهدهد ميالگويي اين اصل را ميرميران در الگوي گنبد خانه نشان 
امكانات مناسب براي شفاف كردن فضا در آن فراهم شد ) تكنولوژي(پيشرفت فناوري 

تر شد و  ها وسيع و از تودة مادي بنا كاسته و به فضاي زير گنبد افزوده شده و گشودگي
نمود ديگر اصل شفافيت در معماري ايراني . نوعي سيالن و وحدت فضايي ايجاد شد

نور در اين معماري تنها يك  «: به عقيدة ميرميران. گيري خارق العاده از نور است بهره
 بلكه نور، .شود  نقش آن حتي به آفرينش زيبايي هم محدود نمي.وظيفة كاربردي ندارد

سازد و تا آنجا حضور دارد كه تعالي ماده به نور در اين  اري اصفهان را ميحقيقت معم
نور  «: كند كه اهللا را نقل مي لطف او مثال مسجد شيخ) همان (».گيرد معماري صورت مي

توانسته است كه كيفيت مادي بنا را تا ماوراء ماده برساند و مصالح زميني را آسماني 
ف عميق معماري يعني تبديل ماده به نور تجسم پيدا كند و ماجرايي بيافريند كه هد

  ) همان (».كند
تالش براي كم كردن ماده و افزايش  « او همة موارد باال را در عنوان كلي نهايتاً

  .كند  خالصه مي»فضا و يا به تعبير شاعرانه، تبديل ماده به نور و يا خاك به كيميا
 »انگارة كالن «او از اصل شفافيت يك شود كه تلقي  به وضوح ديده مي) 100همان، (
)(Parti است كه او بسياري از اصول و مفاهيم معماري ايراني از قبيل، سياليت، وحدت 

 كند و بر كم را در پرتو آن معنا مي...  و يكپارچگي، سبكي، نور، سير به سوي معنا و
   .دنماي كردن ماده و توده ساختمان و ايجاد گستردگي ديد بيشتر تأكيد مي

كساني كه با حكمت هنر اسالمي آشنايي بيشتري دارند شفافيت را گستردگي ديد 
دانند و به اين ترتيب  ترين ديد انسان را ديد معنوي و باطني او مي ولي اصلي. دانند مي

شفافيت در نزد آنان امكان نفوذ از ظاهر آن اثر به باطن و محتواي آن يا تجلي ملكوت 
مطابق بينش   «: گويد بوركهارت در اين زمينه مي. آن استعالم در موجوديت مادي 
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روحاني جهان، زيبايي يك چيز همان شفافيت پوششهاي وجودي و مادي آن چيز 
  ) 82، 1376بوركهارت،  (« .است

در نزد اين حكيمان نيز شفافيت يك مفهوم وسيع است كه اصولي همچون 
بندي كلي، شفافيت يا به   در يك دستهبنابراين. گيرند گرايي در پرتو آن قرار مي نماد

تعبير بهتر دلبازي و سبكي و صفاي فضاهاي معماري در دوران اسالمي داراي دو 
يكي كاهش از جرم و توده ساختمان و افزايش فضاي خالي آن و : ويژگي اصلي است

 با شگردهاي گوناگون به ياري نور 1ديگري تجلي وجه باطني و ملكوتي مواد و مصالح
هاي  هاي ديگري كه يكي از نمونه زتاب آن و نقوش و بافت و رنگ و خط و روشو با

هاي مراكز زيارتي يافت كه در نوع خود در معماري  كاري توان در آينه ارزشمند آنرا مي
  . مانند است جهان بي

  
   اصل تعامل مكمل ميان معماري و طبيعت-7-2-3-5

ت سرشار از عناصر سرزنده و حيات هايي كه از فضاي بهشت در قرآن آمده اس تمثيل
ها سعي دارد بهشتي زميني را در كنار  بخش طبيعي است و معمار موحد با الهام از آن

 ضمن برخورداري ها انساناي سامان دهد كه  مفاهيم اعتقادي و قدسي و مذهبي به گونه
  . ز نماننداهللا و رشد و تعالي روحي و معنوي نيز با الي از مواهب طبيعت از سير و سلوك

در جهت تحقق اين منظور بناها و شهرها در تمدن اسالمي ضمن برخورداري از 
هاي جوشان، هميشه  هاي روان و چشمه هاي سرسبز و آب ها و حياط  و كوشكها باغ

تمركزها و محورهاي اصلي بناها در محالت شهرها بر روي عناصر و مراكزي است كه 
محل حضور و نزول تمركز بر  در تك بناها نيز .جنبه قدسي و معنوي و مذهبي دارند

تعبير چهار  . در ميانه هستندها، فضاي نشيمن و پذيرايي براي مثال در خانه. انسان است
معناي صوري آن روشن . تواند باشد باغ ايراني داراي دو مضمون صوري و معنايي مي

در . با آب نماها هستندهاي پياده و فضاهاي سبز همراه  يي كه داراي گذرگاهها باغ. است
سوي آب نماي مركزي جاي رصورت قرينه در چها هها نيز چهار باغچه ب حياط خانه

  .گيرند مي

                                                                                                                   
 .از ديد عرفاي اسالمي عالم ملكوت جسمانيتي نوراني دارد و داراي صورت است .1
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هاي نفوس  توان از مضمون معنوي آن با توجه به ساحت اما تعبيري نيز مي
 ارائه 1در پاسخ به كميل بازگو شد) ع( علي چهارگانه انسان كه پيش از اين از حضرت

  : گونه كهبدين . كرد
هاي چهارگانه متناظر نفس گياهي انسان و  فضاي سبز ايجاد شده در باغچه) الف

نوسي أم اين فضا زمينه. تواند تعبير شود هماهنگ با اين نفس و تغذيه كننده آن مي
  .تواند فراهم آورد را براي ارتباط با طبيعتي دست ساز و دلخواه مي

دار و از حيوانات اهلي در خانه  ميوهدر احاديث توصيه شده كه از درختان ) ب
گونه  در كل فضاي داخلي با محرميت خاص خود و دوري از هر. نگهداري شود

 مزاحمت همجواري مناسب و متناظر نفس حيواني انسان و تغذيه كننده آن تعبير
  .شود مي

هندسه محوربندي شده و قرينه و متمركز در نقطه كانوني آبنماي مركزي با همه ) پ
ي سير در آفاقي و متكثر گياهان و حيوانات، فضايي ساكن، آرامش بخش، امن فضا

اين نوع ...  با سقفي از آسمان، رازگونه، خيال پرور، و. آورد ميو متمركز بوجود 
مل و تذكر پديد أاي براي تفكر و ت هندسه و فضاسازي سكون آفرين، زمينه

  . ن شودتواند متناظر با نفس عقالني انسا پس مي. آورد مي
در قلب و كانون حياط مركزي با آبي سيال و ) فواره(قرارگيري آبنما و آبفشان ) ت

انعكاس آسمان و خورشيد در آن، با باد موج آفرين، با صداي ريزش و پيچش 
انگيزي فضاي  گرايي مطلق فضا، امنيت و آرامش همراه با صفا و دل آب، و درون

تواند   صيرورت جوهري انسان ميداخلي همگي مناسب تغذيه نفس روحاني و
  . باشد

توان گفت كه چهار باغ ايراني در مفهومي باطني مناسب  با توجه به تعابير باال مي
يعني . و متناظر با چهار نفس انسان، گياهي و حيواني و عقالني و روحاني انسان است

  .دهد  وجود و هستي انسان را پاسخ مياتبهمه مر
  

                                                                                                                   
 .  اين بحث در جلد اول، فصل دوم همين كتاب به تفصيل آمده است.1
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   داف كمي و كيفيبندي اه  اصل رده-7-2-4

ي ها ارزشگرايي و تالش مستمر در جهت رشد و فالح فرد و جامعه از  اصل كمال
در ترجمة معماري و شهرسازي آن، اين اصل به . بنيادي در حكمت عملي اسالم است

گونه كاركردگرايي و داشتن منطق كاربردي همه عناصر و فضاها و كالبدها و پرهيز از 
  : بندي اهداف در معماري گذشتة ما اين چنين بوده است رده. كند بيهودگي جلوه مي

  
  ) رعايت دستاوردهاي فني و مهندسي(:  اهداف ساختاري-7-2-4-1

حكمت عملي اسالم رعايت كليه مباني و معيارهاي فني و مهندسي و منطقي حاصل از 
. ايدنم دستاوردهاي علوم تجربي را همواره در كار ساختمان سازي توصيه و تأكيد مي

شود، در نظر گرفتن  آنچه از تجربيات تاريخي در دوران تمدن اسالمي ايران دريافت مي
وري كامل از شرايط گوناگون اقليمي و محيط زيست،  شرايط زمين در ايجاد بنا، بهره

ابتكارات و خالقيت در استفاده و تركيب مواد و مصالح مختلف و مقاوم سازي و 
 با مصالح ساده و انگيز شگفتري فنون اجرايي منطقي و كارگي هها، ب سازي آن بهينه

جويي و   سهولت و سرعت اجرا، دوري از هر نوع اسراف و تبذير و رعايت اصل صرفه
اقتصاد در كار و در عين حال تأمين مناسب كليه نيازهاي مادي و طبيعي انسان كه براي 

 هنرها و صنايع آن قابل طرح هاي متعددي در اين تمدن و انواع  و نمونهها مثالهر كدام 
 تمدن اسالمي و طوركلي به. شود و تحقيق است كه از شرايط اين بررسي خارج مي

ها و مكاتب هنري  مكتب هنري آن از اين جهت داراي وجوه مشترك با كليه تمدن
  .باشند گرا مي است كه منطقي و عقالني و واقع
ها به اهداف اصلي  بندي آن بندي كردن اهداف و دسته تحقق اين اصل جز با رده

شود، در يك نگاه كلي اين اصل مورد پذيرش همگان است، اما  و فرعي ميسر نمي
گردد كه بپذيريم  تحقق آن هنگامي به درستي ميسر مي. تحقق آن اصالً ساده نيست

كنيم،  گزينيم و دنبال مي اهدافي كه در معماري و شهرسازي و در ساماندهي فضا برمي
 در پي دستيابي به يك اَبر هدف، در يك يعني. نه را بايد تشكيل دهنداخود يك سام

به تعبير . مجموعه سامان داده شده باشند و هيچ كدام نتايج يكديگر را خنثي نكنند
اي از اهداف كثير، به يك وحدت در اهداف  تر، در يك حركت از مجموعه درست
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سير از كثرت به وحدت بايد محقق به گفته ديگر در اينجا نيز اصل . دست يافته باشيم
  . شود

  
  گانگي در كاركرد چند:  اهداف كاركردي-7-2-4-2

در اين معماري تالش فراواني در جهت پاسخ به كاركردها و خلق فضاهاي چند 
نكتة بسيار مهم در اين باره همين است كه هيچگاه . كاركردي انجام شده است

 كه همچون يك اصل »براي يك كاركرد ويژههر فضاي ويژه  «ساماندهي فضايي بر پاية 
 بلكه همواره ؛مطرح بوده در اين معماري مطرح نبوده است) مدرن(در معماري نوگرا 

شده و فضاها انعطاف  به كاركردهاي همگون در يك بخش از ساختمان پاسخ داده مي
  .اند پذيري بااليي براي پاسخ به نيازهاي همگون داشته

 
  گيري از تزيينات مثبت  بهره: شناسانه ي اهداف زيباي-7-2-4-3

انديشه اسالمي تزيين را به طور كامل نفي نكرده است، بلكه تعظيم و تزيين آنچه را كه 
معنوي و الهي و موجب توجه بيشتر انسان به مسائل روحي و معنوي است توصيه 

ترين   عاليتوانند از اين رو هنرمندان موحد از مجردترين عناصر مادي كه مي. نمايد مي
مضامين روحي و معنوي را به بيننده القا نمايند، در تزيين فضاي مصنوع خود كمال 

مانند استفاده از خطوط با مضامين بسيار عالي از آيات و . اند برداري را نموده بهره
احاديث و اشعار عرفاني و خطوط بسيار گوناگون و جالب كه با انواع فنون و مواد و 

. اند  مختلف، فضا را از عطر و بوي معنا و مفهوم سرشار نمودهمصالح گوناگون و
همچنين با استفاده از خطوط و اشكال و نقوش هندسي انتزاعي در سطوح و احجام بنا 

و در ساختار ) ... ها و ها و نرده  و شبكهها ستونها و تقاطع حجمها سر سازي بدنه(
هاي مادي از سنگيني و  و جاذبهاند بدون اشغال فضا از عناصر  هندسي فضا توانسته

صلبيت عناصر معماري كاسته و فضايي سيال و سبك و در عين حال نگارين و بسيط و 
  . نامتناهي را القاء نمايند و ذهن را به حقايق ملكوتي داللت نمايند
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ابتكار مناسب و پرهيز از شباهت  اصل نوآوري و: ساز  اهداف هويت-7-2-4-4

   مسلمانان از غير) تقليد(ظاهري 

و ) بارء(آفرين  و متنوع) بديع(و نوآفرين ) خالق(از آنجا كه خداوند خود را خالق 
داند، هنرمند موحد نيز بايد صفات الهي را در خود و كار هنري  مي) مصور(آفرين  نقش

اند ضمن  از اين رو است كه معماران ما توانسته) تخلقوا باخالق اهللا(. خود متجلي سازد
ني و اصول و معيارهاي محتوايي و معنوي كار كه غير وابسته به شرايط زمان رعايت مبا

ها و عناصر و اجزاء تازه و  هاي معمارانه خود را در انواع هندسه باشد، اِنگاره و مكان مي
ي موجود هنري كه از نظر معنا ها سبكها و  در مقايسه با برخي مكتب. بديع پديد آورند

 القائات ي از پيرو در و به اعتباري هستندو غير واقعي ضو مفهوم گاه با هم متناق
، هنر و معماري دوران اسالمي با هستند، و زودگذر و غير اصيل آيند پديد مينفساني 

پذير، بديع و در عين حال اصول آن مانا و  حفظ مباني انساني و كمال جوي خود، تنوع
دم شباهت ظاهري با غير ضمناً با توجه به توصيه احاديث، نسبت به ع. ديرپاست

مسلمانان خود باعث دوري از تقليد و ايجاد تنوع و نوآوري نسبت به ساير مكاتب 
  . معماري و شهرسازي گذشته و حال اقوام و ملل غير مسلمانان شده است

  
   اصل لزوم تهذيب نفس معماران و شهرسازان -7-2-4-5

ان و شهرسازاني است كه هنر و معماري كمال جو و ارزشمند دستاورد كار معمار
ترين و واالترين وجه خود در  مند هنجارهاي اصيل انساني و اخالقي را كه در سامان

ي اسالمي و حكمت عملي اسالم متجلي شده است، در خود رشد داده و با ها ارزش
كار آفرينش   ها دست به ايمان و تهذيب نفس و دوري از هواهاي نفساني و منيت

ين توانند تضم ين صورت بايد گفت همه آن اصول پيشين هم نميدر غير ا. زنند مي
بلكه بايد گفت هنگامي چنين ضمانتي پاينده است كه . كننده ارزشمندي يك كار باشند

ي اصيل اخالق اسالمي در اين راه گام ها ارزشگيرنده از آن اصول، با پايبندي به  بهره
  .برداشته باشد

لمان باشد، آزاد است و ميتواند در هر لحظه يكي  هنرمند، چه مسلمان و غير مس-3-1
بنابراين هنرمندان و . هاي هنري خود قرار دهد از نفوس خود را منبع الهام و ايده
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تواند متفاوت و  ها، مي ها در هر لحظه مبتني بر نيت و اراده آن هاي هنري آن ايده
  . مختلف باشد

  
  ها و نتايج هر كدام جه به نفوس چهارگانه آنها و الهامات هنرمندان با تو نمودار منبع ايده

انواع نفوس   
  هنرمند

  تجلي گرايش نفساني هنرمند در آثارش  هاي نفساني هنرمند گرايش

 رشد و حيات گياهي  نفس گياهي
  )سبزي و خشكي(

تجلي پويايي فيزيكي و حيات گياهي در 
  آثار هنري

 لذت و محروميت حواس پنجگانه  نفس حيواني
  )رايش به غرايز حيوانيگ(

  .خشونت، نظير آنچه در گرگ هست
  .غريزه جنسي، نظير آنچه در خوك هست
  .بازي و سرگرمي، نظير آنچه در ميمون هست
  .حيله و تزوير، نظير آنچه در روباه هست
خود نمايي،خود آرايي، نظير آنچه در 

  .طاووس هست

  نفس عقالني

 حكمت و نزاهت: گرايش به
  طلداوري حق و با

  داوري خير و شر
  داوري زيبايي و زشتي

  گرايش به حقيقت
  گرايش به خير

  گرايش به زيبايي

 شناخت حقيقت و گرايش به آن
  شناخت خير و گرايش به آن
  شناخت زيبايي و گرايش به آن
  شناخت كمال و گرايش به آن

  هنرمند

نفس 
  روحاني

 گرايش به رضايت و كرامت
گرايش به تحقق همه استعدادهاي 

  ) مقام رضايت(وجودي 
مقام (گرايش به فيضان و انبساط وجودي 

  )كرامت

 رضايت از كمال وجودي خود
  رضايت از تحقق استعدادهاي خود

  رضايت از آفريدگار خود
  رضايت از مجموع هستي

  ها در رفتار و آثار خود تجلي همه رضايتمندي
  فيضان رضايت هنرمند در انبساط وجودي مخاطبان

  
گيرد،  ي خود را از نفس بهيمي الهام ميها گرايشها و  گامي كه ايده هنرمند تا هن-3-2

آغاز هنر انساني و طبيعتاً اسالمي . شوند خودش و آثارش در ساحت حيواني ظاهر مي
 تجربي و استقراء -مبتني بر شناخت و معرفتي است كه هنرمند، چه از طريق حسي

ه از طريق شهودي و عرفاني و عقلي، چه از طريق استداللي و منطقي و مفهومي، و چ
سازد در كليه شئون هنري،  اين شناخت او را قادر مي. حضوري كسب نموده است

ها و  حقيقت را از باطل، خير را از شر و زيبايي را از زشتي تشخيص داده و ايده
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راهبردهاي حقيقي و خير و زيبا را در خلق آثار خود پيگيري نمايد؛ و نيز خود و 
  .ت عالم معقول ظاهر شوندآثارش در ساح

 آنگاه كه هنرمند پس از معرفتهاي عقالني با استمداد از معرفتهاي حضوري و -3-3
اوليه خود و سير از خلق به سوي حق و صيرورت جوهري به كماالت مقدر و ملكوتي 

شده و در آينه صافي قلبش خورشيد واليت ظاهر ميشود و الهامات  خود بازآفريني 
يابد، هم خود به معراج ميرود و به رضايت و كرامت  روحانيش تجلي ميربوبي بر نفس 

 و هم آثار هنريش بازتاب و تجلي گاه رضايت و كرامت و سالمت و رسد ميوجودي 
شود و هم مخاطبين به نسبت قابليت خود از آن تجليات  امنيت و سرور و بهجت مي

  .شوند برخوردار مي
صورت ذاتي و بالقوه و ناخودآگاه چنين  طبيعي است كه همه هنرمندان ب-3-4

استعدادي را دارند و به ميزاني كه بتوانند از طرق مختلف معرفتي، اين استعدادها را 
تر شوند و  شكوفا نموده و فعليت بخشند و خودآگاه نمايند، قادر خواهند بود، مسلمان

 . ها باشد آثارشان نيز تجلي مسلماني آن

با ) پست مدرن( متأخر رويكردهايي و مخاطب در برخي از  رابطه هنرمند و اثر هنر.4
گرايي و تعريف تجربي و پسيني از انسان، يك سويه ديده  مبناي شكاكيت و نسبي

شده است؛ بدين گونه كه اثر هنري، ساكت و بي هيچ معناي خاصي تصور شده و از 
اطب با اثر ميان هنرمند و مخ) هرمنوتيك اثر هنري(تأويل ها و تعبيرات گوناگون 

شود و قرائتهاي مختلف و تكثرگرايي در ارزيابي آثار هنري بديهي  هنري صحبت مي
هاي فلسفه  ها در حوزه اين امر موجب بسياري از بدفهمي. شوند و مطلق شمرده مي

با توجه به مباحث فصول سوم و چهارم و نتايج آن . است  هنر و معماري شده
ها بر وجود و رابطه بين هنرمند و  ن بدفهميفصول و نمودار زير در پاسخ به اي

نسبي ـ (و رابطه ماهيتي) فطري ـ نوعي(شود، رابطه وجودي  ميتأكيدمخاطب 
  .) اعتباري
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 و شوند ميي مخاطب از بعد ذاتي و وجودي، يك نوع شمرده ها انسان هنرمند و -4-1

بنابراين . باشند شترك ميي زيبايي شناسانه مها گرايشهاي ادراكي و  داراي ابزار و شيوه
رساندن استعدادهاي باطني شان، از  به ميزان صيرورت جوهري و به خودآگاهي 

هاي متجلي در آن ساحات، درك  هاي وجودي يكديگر و از حسن ها و زيبايي ساحت
  .متقابل داشته و آشناي ذاتي و وجودي هم هستند

سي و زيبايي خودآگاه خود را شنا  به ميزاني كه هنرمند توانسته باشد درك حسن-4-2
مجموع ( ... هاي ظاهري و معقول و ملكوتي و در اثر خود متجلي سازد، اعم از زيبايي

تواند آن مفاهيم و حسن   مخاطب نيز به ميزان ساحت وجودي خود مي،)صفات حسن
  .ها را درك نموده و سرشار از لذت و ابتهاج شود

ز ساحت وجودي و فطري خود، داراي  هنرمند و مخاطبان آثار هنري غير ا-4-3
شخصيت و ماهيتي فردي و تجربي و متغير و تربيت پذير و وابسته به مجموع شرايط 

ها مشترك  از اين ديد، به ميزاني كه تجربيات شخصي آن. باشند مي.. .زماني و مكاني و
اعث باشند و هنرمند توانايي انعكاس آن ادراكات را در اثر هنري خود داشته باشد، ب

و به ميزاني كه اين تجربيات متفاوت و متضاد باشند، . ادراك متقابل مخاطب خواهد شد
  . براي مخاطب قابل ادراك نخواهد بود

 پردازيآيه

 تجلي معني در صورت

پيوند و رابطه نوعي، وجودي، بالقوه 

و غير قابل تحويل و تبديل و ازلي و 

 ي هنرمند و مخاطبابد

 اثر هنري هنرمند مخاطب
  آيه بيني

 رمز گشائي معنا از صورت 

بعد ماهيتي، فردي، تجربي،

بالفعل، متغير و وابسته به 

مجموع عوامل زماني و 

 مكاني هنرمند

بعد ماهيتي، فردي، تجربي، 

بالفعل، متغير و وابسته به 

مجموع شرايط زماني و 

 مكاني مخاطب

 بين هنرمندان و مخاطبين)  فردي (و ماهيتي)فطري(يك و بررسي دو رابطه وجودينمودار تفك
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اين برداشت را شايد بتوان از فرمايش .  حقيقت جاوداني انسان بعد روحي اوست-4-4
 با ديگر موجودات) الوجود واجب( در بارة رابطه خداوند 1 )ع(علي حضرت

ها يكي  خداوند درون اشياء است؛ اما با آن «: نتيجه گرفت كه فرموده اند) الوجود ممكن(
در اين فرمايش رابطة نفس روحاني . »ها جدا نيست نيست و بيرون اشياء است؛ و از آن

ي ديگر نفوس او، و جنبه وجودي و فطري او با جنبه ماهيتي و تجربي ها جنبهانسان با 
 چنين استنباط كرد كه روح انسان تحت تأثير شرايط توان مياز آن . او تبيين شده است

اما اين شخصيت، متغير و . كند زماني و مكاني شأن و شخصيتي فردي و تجربي پيدا مي
ي او را براي هميشه متحول و متبدل ها گرايشتواند ذات او و  پذير است و نمي تربيت

هاي فردي و تجربي  نرمندان نبايد شخصيتبنابراين ه. يا از خودبيگانه و استحاله نمايد
اي خود را يا مخاطبين مطلق فرض نموده  ها و احساسات موضعي و سليقه و حساسيت

به هر اندازه كه هنرمند بتواند ابعاد فطري و . و بر مبناي آن به خلق آثار هنري بپردازند
ات را در آثار نوعي و فرازماني و فرامكاني خود را به خودآگاهي برساند و آن ادراك

گارتر و اصيل تر و با  تر و ماند خود متجلي سازد، به همان نسبت آثار هنري او انساني
  .تر خواهد بود ارزش

 نكته بسيار مهم پيروي از روش تحقيق و تدريس فلسفه هنر و معماري در فرهنگ .5
متأسفانه محققان و مدرسان ايراني و مسلمان اين مباني و . معاصر غربي است

 ،ها تحقيق و تأليف نموده كنند، تحت تأثير آن ترجمه مي بينند، ها را آموزش مي وشر
آثار و نتايج نامناسب . هاي خود تدريس مي نمايند و متون ترجمه شده را در كالس

ها و  ها، تدوين قوانين و طراحي ريزي  در برنامهتوان ميو ناشايست اين رويكردها را 
 و توصيه تأكيدباره بر چند نكته اساسي، مجدداً  در اين .ساخت و سازها يافت

  : شود مي
 معماري عالوه بر مهندسي ساختمان، هنر است و از بعد علت فاعلي و علت -5-1

ترين عواطف انساني سروكار دارد، بنابران مقوله معماري  غايي آن با انسان، آنهم لطيف
در .ه علوم انساني استساز آن در حوز و شهرسازي از بعد هنري و محتوايي و هويت

علوم انساني نيز برپايه مكاتب مختلف فلسفي و اعتقادي تعاريف گوناگون و متضادي 

                                                                                                                   
  خطبه اول– نهج البالغه .1
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بايد بدواً موضع  بنابراين هر محقق و مدرسي. باشد ي او مطرح ميها گرايشاز انسان و 
  . و مبناي مكتبي خود را صريح و روشن مطرح نمايد

 يا بايد خود فيلسوف مؤسس باشد يا  محقق و مدرس مباحث هنر و معماري-5-2
ها بايد ضمن معرفي مكتب مورد اعتقاد خود، مبناي تعاريف و  به جز اين.پيامبر مرسل
صورت مستند و از  ههاي خود را مبتني بر مكتب معرفي شده ب استنباط استنتاجات و

  . متون اصلي و تأييد شده آن مكتب ارائه نمايد
داللي است؛ پس محقق و مدرس بايد در يك بررسي  مباحث علوم انساني، است-5-3

تطبيقي، جامع و مانع بودن تعاريف مكتب خود را درمقايسه با ساير مكاتب مطرح 
  . جهان، اثبات نمايد

 با توجه به منابع چهارگانه اجتهاد اسالمي، محقق و مدرسي كه مبناي تحقيق او -5-4
طولي ضمن استفاده از منبع مكتب اسالم و هويت اسالمي است بايد در يك سير 

صحت ) اجماع خبرگان ذيصالح(و مراجعه به اجماع ) عقل بالفعل شخصي(عقل
مورد  )س(ها و استنتاجات خود را با محك و معيار كالم الهي و معصومين استنباط

  . سنجش و داوري قرار دهد
م باطني  اسالمي، عالم ظاهر آيه و تجلي عوالشناسي شناخت از آنجا كه از منظر -5-5

 و استنتاجات عقلي و فلسفي ها تحليلتواند در تأييد  است، محقق و مدرس مسلمان مي
همچنان كه ميتواند ضمن . و عرفاني خود، از وجوه تمثيلي عالم طبيعت نيز مثال آورد

برداري نمايد و روشهاي  يهاي فلسفي و عرفاني، از تجربيات ميداني نيز بهرهپرداز نظريه
در طول يكديگر و ) س(يق را مبتني بر كالم وحي و كالم معصومينكمي و كيفي تحق

  .مؤيد هم بداند؛ نظير روشي كه در قرآن مجيد ارائه شده است
ي نظري، عملي و مصاديق مطرح شد در ها گزاره رعايت اصولي كه در تفكيك -5-6

 ها و استنتاجات، بسيار مهم و اساسي است؛پس ها و استنباط  و ارزيابيها تحليل
شناسي و زيبايي كه امري وجودي و حقيقي  معيارهاي ارزيابي اصول مربوط به حسن

 و شيوه هاي خلق آثار هنري و مصاديق كه اموري ها سبكاست با اصول مبتني بر 
  . هستند، را بايد از هم تفكيك نمود.. . اعتباري و نسبي و

 ،شده مطرح ) و ارزشدانش (ها با بايدها   اختالف نظرهايي كه در بحث رابطه هست.6
شناسي و  ها با يكديگر به قطع رابطه ميان حسن و طرح جدايي و عدم ارتباط آن

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


ترين اصول معماري دوران اسالمي     مهم  443 

زاترين مباحث فرهنگي  اين امر از از بحران. فلسفه هنر و هنرمندي منجر خواهد شد
. باشد در هنر و معماري معاصر و از مغلطه انگيزترين رويارويي ها در اين حوزه مي

  : شود مي تأكيد بر چند نكته 154ارائه نمودار شماره در اين باره با 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي نظري و اعتباري بودن مصاديق در بين حكماي   در حقيقي بودن گزاره-6-1

اختالف نظر در حقيقي بودن يا اعتباري بودن . اسالمي، اختالف نظري وجود ندارد
  . و معماري استي هنري ها سبكاحكام عملي و بايد و نبايدهاي اجرايي در 

هاي عملي با توجه به اختالف   در مورد حقيقي بودن يا اعتباري بودن گزاره-6-2
، به استنباط اين محقق 1ظاهري نظر عالمه طباطبايي و شهيد مطهري در اين مورد

هاي عملي،كه برزخي ميان  درحقيقت ميان اين دو ديدگاه با توجه به شاكله گزاره
به گفته ديگر در عالم معقول . باشند، اختالفي نيست ري ميها و مصاديق آثار هن هست

حاصل نفس ) مطرح شد  )ع(آن گونه كه در بحث انسانشناسي منقول از حضرت علي(
عقالني انسان يعني حكمت و نزاهت، و شناخت حقيقت و خير و زيبايي و گرايش 

ها يا ادراكات ها و بايد يعني در علم حضوري، هست.  با هم ممزوج استها آنعملي به 
هاي او ممزوج و فطري و حقيقي   در ذهن هنرمند و ايدهها انساني ها گرايشو 

هاي هنرمند براي تحقق در عالم مادي و با توجه به مجموع  اما از آنجا كه ايده.هستند

                                                                                                                   
 .راجعه شودهاي اعتباري م  به فصل دوم و بحث حكمت عملي و گزاره.1

 ها  هست

  ) هاي نظري گزاره(

بايدها و نبايدها و احكام عملي

  ) هاي طراحي سبك(
 آثار معماري

هاي حقيقي گزاره

 ...و غير نسبي و

 هاي اعتباري گزاره

 ...و نسبي و 

 
 اعتباري + حقيقي

  تفكيك گزاره هاي نظري ، عملي و آثار هنري از بعد حقيقتي يا اعتباري بودن-154ر شمارهنمودا

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


  ريمباني نظري معما

 

444

به سبك و بايد و نبايدهاي . شرايط زماني و مكاني كه همه نسبي و اعتباري هستند
هاي سبكي در عمل يگانه نيستند بنابراين  حل  از آنجا كه راهشود و عملي تبديل مي

  .اعتباري و نسبي خواهند بود
صورت  ي مختلف بهها سبك در توانند ميشناسانه  ي زيباييها گرايشها و   ايده-6-3

ولي در عين حال هر سبكي و هر بايد و نبايدي . نسبي و اعتباري متجلي شوند
براي مثال با وسائل و . خاصي را تحقق بخشدشناسي باييزيها و گرايش  تواند ايده نمي

 هزارانولي از . توان به خانه كعبه رسيد از طرق مختلف از نظر سرعت و سهولت مي
گذرد، تنها خطوطي كه در نهايت خانه كعبه را  خطي كه از هر نقطه عزيمت انسان مي

ت بيشتر و خطوط غير البته خط مستقيم با سرع. اند، به آن خواهند رسيد  هدف گرفته
مستقيم با سرعت كمتر و خطوطي كه از ابتدا انحرافي بوده و بعداً نيز جهت خود را 

  .اصالح ننمايند هرگز نخواهند رسيد

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


  
  

  منابع و مĤخذ
، زيبايي از ديدگاه غزالي ترجمه دكتر سعيد حنايي، مجله فصلنامه 1363اتينگهاوزن، ريچارد، . 1

  27شماره /هنر
  ، آفريدن نو، مجله هنر و معماري، دومين كنگره معماري و شهرسازي1353نادر، اردالن، . 2
  .371، حس وحدت، حميد شاهرخ، نشر خاك، 1380اردالن، بختيار، . 3
  .70،19، همنشيني اضداد در معماري ايراني، مجله آبادي، ش 1374افشار نادري، كامران، . 4
  .1،5، مجله معمار ش ، انساني كردن معماري1377اَلتو، اَلوار، . 5
  .18، ص 465، مجله معماري و شهرسازي، ش 1377آيزنمن، پيتر، نامه به تادئو اَندو، . 6
  ، شعر فضا، محمدرضا شيرازي، تهران، غزال1381اَندو، تادائو . 7
  .، معماري اسالمي، حشمت جزني، نشر رجاء، قم1368پاپادوپلو، الكساندر،  . 8
، 39 و 38اجتماعي و معمار خودمختار، مجله معماري و شهرسازي شماره پاالسما، جوباني، تعهد . 9

  22ص 
  سازم، مجله سوره كني و من آن را مي ترجمه اميني، مصاحبه كرير، تو معماري را ترسيم مي. 10
  ها، مجله علمي معماري و شهرسازي ، رستاخيز و مرگ نو مدرن1370جنكس، چارلز، . 11
  مدرنيسم چيست، ترجمه فرهاد بيضايي، نشر مزيدي، ، پست1357جنكس، چارلز، . 12
  ، نشر رجاء235، مجله پاسدار اسالم، ش 1380جوادي آملي، عبداله، انتظار بشر از دين، . 13
  ، هزار و يك نكته، تهران، انتشارات گلشن1377زاده آملي، حسن،  حسن. 14
  ، شرح دعاي سحر،1373اله،  خميني، روح. 15
، لذات فلسفه، ترجمه عباس درياب خويي، نشر علمي فرهنگي، فصل 1378دورانت، ويل، . 16

  شناسي زيبا
  ، تاريخ تمدن يونان باستان؛ انتشارات علمي و فرهنگي؛1362دورانت ويل،؛ . 17
  ، مروري بر معماري معاصر جهان و مسأله هويت، مجله هنرهاي زيبا،1374ديبا، داراب، . 18
، 50، 51ني نو براي معماران ايران، مجله معماري و شهرسازي، ش ، حصول زبا1378ديبا، داراب، . 19

103 ،98.  
  ،8ها و معماران، مجله آبادي ش  ، سبك1372رايت، فرانك، . 20
   معماري و ماشين،1370رايت، فرانك، . 21
  هاي فلسفي، نشر خاك، ها و ديدگاه  تحليل آثار انديشه1377رومالدو جورگوال، . 22
  .22 چگونه به معماري بنگريم، فريده كرمان، 1376زوي، برونو، . 23
  ، نهاد آرام جهان1372سروش، بيتا، . 24
هاي نوين تاريخ، انتشارات  شناسي و فلسفه هاي جامعه ، نظريه1377سوروكين، پيتريم الكساندر، . 25

  شناس حق

  .، تاريخ معماري، لطيف ابوالقاسمي، دانشگاه تهران1381شوازي، اگوست، . 26
  ، مفهوم در معماري غرب،1982ولتز، كريستين، ش. 27
  ، نگرش سيستمي، موسسه انتشارات اميركبير، تهران1362فرشاد، مهدي، . 28
  .24كتاب جيبي، ، 2 و 1، سير حكمت در اروپا، ج 1340فروغي، محمدعلي، . 29
  ، تادائواَندو، مترجمين نشر خاك، تهران، خاك1380فورياما ماسائو، . 30
  .، هنر اسالمي1355رنست، كونل، ا. 31
  .78، 5، كلمه و نماد، فرزانه طاهري، فصلنامه خيال، ش 1382گنون، رنه . 32

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


  ريمباني نظري معما

 

446

  شناختي در معماري؛ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي؛ ، زيبايي1374گروتر يورگ؛ . 33
  ، تجربه مدرنيته، انتشارات طرح نو،1379مارشال برمن، ترجمه فرهادپور، . 34
  هاي اسالمي، پرويز ورجاوند، نشر علمي و فرهنگي ، هنر معماري در سرزمين1375ي، مارتين، هنر. 35
  ، انتشارات دارالحديث،3، جلد 1040الحكمه، باب   ميزان1377شهري، محمد،  محمدي ري. 36
  .، تجليات حكمت معنوي در هنر اسالمي، اميركبير، ايران1374مددپور، محمد، . 37
  .احثي در حكمت هنر اسالمي، مؤسسه انديشه و فرهنگ و دين، مب1380مددپور، محمد، . 38
  .، انتشارات صدرا239، ص 2، مجموعه آثار شهيد مطهري، جلد 1378مطهري، . 39
  .71 تا 64، صفحه 17معماري و فرهنگ، شماره . 40
  .1383دار، بهار  ، ترجمه سولماز زعم17معماري و فرهنگ، شماره . 41
  .95، 51-50، مجله معماري و شهرسازي، ش 1378ي نو در معماري ايران،  ميرميران، هادي، جريان.42
  اصغر حكمت؛ انتشارات علمي؛ ، تاريخ اديان، ترجمه علي1349ناس، جان، . 43
  .184، 28، هنر و معنويت اسالمي فصلنامه هنر، ش 1375حسين، سيد نصر، . 44
  .77عت، نشر خوارزمي، ، نظر متفكران اسالمي درباره طبي1359نصر، سيد حسين، . 45
  .11شر طه، ، نياز به علم مقدس، ن1379نصر، سيد حسين، . 46
  ، علم در اسالم؛ ترجمه احمد آرام؛ انتشارات سروش؛1366نصر، سيد حسين، . 47
  .، انسان و طبيعت، دفتر نشر فرهنگ اسالمي1379نصر، سيد حسين، . 48
  اني، انتشارات برگ، هنر قدسي در فرهنگ اير1373نصر، سيد حسين، . 49
  ، انسان و طبيعت، دفتر نشر فرهنگ اسالمي،1379نصر، سيد حسين . 50
  ، پست مدرنيته و پست مدرنيسم، نقش جهان، تهران1379نوذري، حسينعلي، . 51
  .البالغه، نامه به مالك اشتر نهج. 52
  44، تابستان 1362، 3 آفرينش اثر هنري، فصلنامه هنر، ش  واقعيت، ريشه. 53
  شناسي هنر، ترجمه مهدي سحابي، نشر مركز، ، جامعه1379ووينو، ژان، . 54
  .، نشر نگاه14، فلسفه تاريخ هنر، ص 1363هاورز، . 55
  .، زبان و انديشه رهايي1381هايدگر، كتاب شعر، . 56
  هاي اسالمي، پرويز ورجاوند، نشر علمي و فرهنگي ، هنر معماري در سرزمين1375هوگ، جان، . 57
  .، معماري اسالمي، ايرج اعتصام، شركت پردازش1375يلن براند، رابرت، ه. 58
  .24هايش، ترجمه ابوطالب صارمي، پايا،  ، انسان و سمبل1359يونگ، كارل، . 59
  
  
 

WWW.MOHANDESYAR.COM

http://mohandesyar.com/


  خوانندة محترم 
پاسخگويي به دقت شما در . ها تهيه شده است هاي درسي و رفع نواقص آن به منظور ارتقاي كيفيت كتاباين پرسشنامه 

  .اين پرسشنامه در پايان هر نيمسال ما را در تحقق اين هدف ياري خواهد كرد
  ...................سال انتشار ........................................... رجم مت/نام مؤلف.............................................. نام كتاب 
  ...........سابقة تدريس .. ..................................رشتة تخصصي  ها  عضو علمي ساير دانشگاه نور  عضو علمي پيام: پاسخگو

  .............ورودي سال ......... ....................................رشتة تحصيلي  ها  دانشجوي ساير دانشگاه نور  دانشجوي پيام       
  

 سؤال

خيلي زياد
زياد

متوسط  
 

كم
بسيار كم 

 

     آيا از زمان تحويل و نحوة دسترسي به كتاب راضي بوديد؟ .1
       آيا حجم كتاب با توجه به تعداد واحد مناسب بود؟ .2
       براي مطالعة كتاب منظور شده بود؟هاي الزم  آيا راهنمايي .3
       رعايت شده بود؟) آسان به مشكل(آيا در ترتيب مطالب كتاب سلسله مراتب شناختي   .4
       ها متناسب و بجا بود؟ ها يا بخش بندي مطالب در فصل آيا تقسيم .5
       ها قابل فهم بود؟ آيا متن كتاب روان و ساده و جمله .6
       ب و آمارها رعايت شده بود؟روزبودن مطال آيا به .7
       آيا مطالب تكراري داشت؟ .8
       نياز رعايت شده بود؟ هاي پيش آيا پيوستگي مطالب با درس .9

       گويابودند و درفهم مطلب تأثير داشتند؟... ها و  ها، نمودارها، جدول ها، شكل آيا مثال .10
       رفتاري تا چه اندازه به درك بهتر شما كمك كرد؟/ هاي كلي، آموزشي مطالعة هدف .11
       اي بود كه تمام مطالب درسي را شامل شود؟ گونه هاي كتاب به آيا خودآزمايي .12
       ها كامل و گويا بود؟ ها و تمرين آيا پاسخ خودآزمايي .13
       هاي چاپي مواجه شديد؟ هاي اماليي و اشكال چقدر با غلط .14
       آيا از كيفيت چاپ و صحافي كتاب راضي بوديد؟ .15
       آيا طرح روي جلد كتاب با مطالب كتاب تناسب داشت؟ .16
در ... آموزشي از قبيل نوار، فيلم، لوح فشرده و  چنانچه دانشگاه وسايل كمك .17

  اند؟  اختيارتان گذارده، آيا به درك بهتر شما كمك كرده
     

       نياز كرد؟ ما را از حضور در كالس بيتا چه اندازه اين كتاب ش .18
  

  بسيار ضعيف    ضعيف    متوسط    خوب    كنيد؟ عالي  در مجموع كتاب را چگونه ارزيابي مي
ها را با ذكر شمارة صفحه  ايد، فهرستي از آن هاي تايپي يا محتوايي و مطالب تكراري مواجه شده لطفاً چنانچه با اشكال

  .بنويسيدنيز ي خود را هاصورت تمايل ساير پيشنهاددر  .ضميمه كنيد
 ،اين پرسشنامه را پس از تكميل از كتاب جدا كنيد و به قسمت آموزش مركز تحويل دهيد يا مستقيماً به نشاني تهران
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