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  مقدمه
 معماری »چگونگی«و نه » حقیقت«و » چیستی«تبیین 

و چه بسا آنچنان دشوار که ژرفای آن دست . همواره دشوار بوده است
. است» ساختن«و » خواستن«معماری ترکیبی از . نماید می نیافتنی

 از عرفان جاری و ساری در زندگی و یا ملهم از ملهمتواند میمعماری 
معماری می تواند تجلی  .در جهان خاکی باشد» ال ما یشاءانسان فعّ«
بوده و سرچشمه ای در بیرون از معمار » طبیعت«رد» ماوراء طبیعت«

 بوده و  »عملکردهای مادی«در  1»یقین انسانی«داشته باشد  و یا تجلی 
را » حقایق«تواند  معماری می 2.اشته باشدسرچشمه ای در درون معمار د

به حضور خود طلبیدن « متجلی کند و یا با  و عملکردها» ها واقعیت«در 
تواند چهرۀ  معماری می.  کند3»باز نمود«،  را پدیده ها؛ »و نمایاندن

به منصۀ ظهور برساند و یا » شکل«را در » جمال و حقیقت صورت«
ثبات و  ، بی»اویر شکستهتص«را در  4»شناسی زیبایی«چهرۀ 

یا » آل الهی ایده«تواند  معماری می .نمایان سازد » شکل«محتوای بی
معماری چه هست و دانیم  میبه هر حال  .را مطرح کند 5»دید جهانی«

توان  چه نیست، اما گسترۀ این وادی آن چنان فراخ است که باز هم نمی
برهۀ زمانی تعریفی آنچنان که در هر ! ختبه تبیینی دقیق از آن پردا

ای از چیستی و  خاص از معماری مطرح شده و بخشی یا گوشه
 به عنوان تعریف حقیقتش که در آن عصر نمود و بروز بیشتری داشته

  6.بین برده شده است  زیر ذرهمعماری،
، باشد های ذهنی و بدون استناد نمی پردازی ه این مقاله به دنبال نظری    

دود ح صرف م شکلی بررسی مستندات و شواهدحد  ولی خود را نیز در
،  معماری و بررسیشهودی در آفرینش ـ لذا خاستگاه نظری. سازدنمی

روش . قرار داده است آن را پیش روتعریف  وجهت رسیدن به چیستی 
 بلکه هر دو زمینه را هم .باشد تحقیق تماماً علم یا فلسفه و عرفان نمی

چون   این مقاله  نیز. گرفته استبه صورت سلبی وهم ایجابی در نظر 
 که در ساز و کار ادراک و تبیین هنر و معماری،  است،معتقد 7گرابار

به سیستم عاملی نیاز ، ها دانسته یا ندانسته مانندکاربران بیشتر رایانه
 است را را که برای پرداختن به هنرها در اختیاراست تا سازوکارهایی 

سیستم عامل و  ،8 راهبردلذا) Grabar,1992, 231(.دندار کنمعنا
هستی و وجود شناسی توحیدی و   بعد،شاکلۀ نظریه پردازی این مقاله

اشان  تا حقایق فارغ از ویژگی زمانی و مکانی .استبدان نسبت معرفت 
در آن صورت است که این حقایق توسط هر انسانِ از . فراچنگ آیند

ومکانی نیزقابل ای، در هر زمان  سطح و رویه به عمق و ژرفا رفته
 آنها را به دلیل حقیقت 9انسانهایی که کربن. حصول بوده وخواهد بود

در اینجا نیز از عقاید این . معنوی وجودشان، مشرقی خوانده بود
که فارغ از شرق وغرب جغرافیایی وسیاسی امروزی  ـ مشرقیان عالم

ودی از تا شاید از این طریق بتوان تا حد. استفاده شده است ـ اند زیسته
  .گردیدهای علوم محض رها  ها و گره لغزشگاه

  
  مالحظاتی در تعریف معماری

دیر زمانی است که اندیشمندان و معماران سعی در ارائۀ تعریفی بر 
گیری  در اینجا ضمن احترام گذاردن و اذعان به بهره. معماری داشته اند

 مطرحریف تعا اکثر عنوان نمود که باید  10از بعضی تعاریف ارائه شده
 که ضمن ندستههایی  شده به صورت کلمات  قصار و ضرب المثل

نداشتن جامعیت، اجازۀ افزودن یا کاستن کلمه ای را به شنونده 
از » معماری هنر فضاست«به عنوان مثال تعاریفی چون،. دنده نمی

 فقط زمان، 12از گوته» معماری موسیقی متبلور است« و یا 11برونوزوی
کم بر فضای معماری آن روزگار را در تعریف معماری مکان و باور حا
در زمان » فضا « به عنوان نمونۀ تاکید برونوزوی بر. لحاظ کرده است

 سلطۀ معماری مدرن و به دنبال نسبیّت انیشتین و تاکید گوته بر
واحساسات برآمده از آن،  در دوران رومانتیک اروپا، از این » موسیقی«

در صورتی که تعریف باید جامع و کامل . کند قبیل تأثیرات حکایت می
  .بوده و در حصر زمان و مکان نگنجد

واجب است که « : آورده است» الحدود«ابوعلی سینا در مقدمه 
به قسمی . تعریف بیانگر ماهیت شیی یعنی کمال وجودی ذات آن باشد

که هیچ یک از محموالت ذاتی آن را فروگذار نکرده وبالفعل یا بالقوه 
  )25 ، 1366ابن سینا ، (».آنها را در برداشته باشدهمه 

البته چنین نیست که « :نیز آمده است که» منطق صوری«در 
همیشه تعریف برای شناساندن معرّف یعنی برای کشف مجهول بکار 
رود، بلکه در بسیاری از موارد مقصود از تعریف، تحلیل و تجربۀ یک 

ات آن و باز شناختن ذاتیات مفهوم یعنی پی بردن به مندرجات و محتوی
  )83، 1378خوانساری، (» آن از عرضیات است

 »مبانی نظری معماری«در دو جلد کتاب خود با عنوان نیز  13 کاپن
اگر بخواهیم  «: که» رسالۀ اخالق«با تکیه بر این جملۀ ارسطو در 

بدانیم انسان خوب چیست، نخست باید ببینیم انسان از چه تشکیل شده 
 معماران معاصر در زمینه ای از نظرات  سراغ مجموعه به،»است
 .ای تشکیل دهندۀ معماری رفته استـه ن اجزا و مقولهـریـت یـاصل

در اینجا  ـ  هر چه تعریف بیشتر حقایق و ذاتیات معرّفلذا )1383کاپن، (
 به همان نسبت آن تعریف جامع تر و کاملتر ، را بیان نماید ـ معماری

هایی که با گذر از یکدیگر شکل و مفهوم  مایه و بنحقایق . خواهد بود
کنند و معماری تمام عیاری را متظاهر  درست و مقبولی پیدا می

 برخاسته از  وهای ساده انگاره، کلی برداشت ازما را ش  این رو.سازند می
رهایی  ـ کاری که بسیار انجام پذیرفته ـ شکل و شرایط خاص زمانه

ماری و بررسی مجزای آنها زمانی کامل  بحث از حقایق مع.بخشد می
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شود که، چگونگی موجودیت این حقایق در کلیت معماری نیز مورد  می
  .مداقه قرار گیرد

اسالمی، سعی در  ـ یبا رجوع به فرهنگ خاص ایرانجا  ایندر 
. استهای ال زمان و ال مکان معماری »چه بودی«رسیدن به حقایق و 

 جهانی شدن را نیز حقایقی که درصورت تعمیم قابلیت
ی معمارانه آنها در های تجلّ چگونگی، توان  بدان وسیله می ودارند

و از این طریق به نقد بسترهای زمانی و مکانی مختلف را نیز بازشناسی 
 که ،ین تعریفی کمک خواهد کردچنلذا  .پرداختهای مختلف  معماری

م به کنیم و ه» قرائت«هم معماری روز و گذشته را بازشناسی و 
  .معماری جدید بپردازیمو طراحی » انشاء«
  

  شناخت
ی حقایق  معماری   از آنجا که انسان به عنوان سازنده و درک کننده

  در انسان، بادر ابتدا جهت بازشناسی پیوند میان شناخت، استمطرح 
این مقوله به اختصار بازخوانی وجود در معماری، مراتب حقیقت و 

  .شود می
» انشاء«و » قرائت«که به  ـ هی اگر همۀ حقیقت آدمیشناخت و آگا    

 را تشکیل ندهد، حداقل واضح ترین بخش از -معماری می پردازد
جوید،  آنچه انسان همیشه می «زیرا . رود میهویت هر انسان به شمار 

   ولی آنچه به جای آن می یابد، ، جهان خارج است،]چیستی معماری[
، 1380ابراهیمی دینانی، ( ».خارج نیست به جهان ]شناخت[چیزی جز علم 

 ابزارهایتعریف و تبیین شناخت و محدودۀ آن تاحد زیادی به  )526
درک و شناخت انسان از لحاظ نوع برخورد قوۀ مدرِک . استآن مربوط 

 را مالصدرا به طور کلی به )ادراک شونده (ک با مدرَاو) ادراک کننده(
) 265، 1353، صدرالمتالهین(. است عقل تقسیم کرده وسه مرتبۀ حس، خیال

این زنجیره حقیقتی واحد ولی مقوله در مقوله و دارای چندین بعد 
    )1شکل (.سازد  اما پیوسته و قابل تحویل به هم را آشکار می متفاوت،

  
   ارتباط میان ادراکات مختلف و قابل تحویل به یکدیگر در انسان- 1شکل 

  نگارنده  :مأخذ                                                                      
  

؛ شامل ادراکات عقل و خیال، حسبزار سه گانۀ شناخت یعنی ا     
های علمی، عرفانی و فلسفی را  حسی، خیالی و عقلی بوده و دریافت

لی ولی دیر زمانی است که فلسفۀ غرب به دنبال علوم تحصّ. بدنبال دارد
 .باشد یـ را قائل م جزوی منشا حس و عقل فقط دو،برای شناخت

حلقۀ مفقوده در علم جدید  ابزار خیال که به نظر کربن )1358  کربن،(
سرو کار » خیال فعال«های باطنی معرفتی ذاتی و  ، با سرچشمهاست
 را در افق ادراک  و عالم خیالابزاری که ضمن اینکه اقلیم روح. دارد

و » عین الیقین«به » الیقینعلم «دارد، گذر از  انسان نگه می
  .سازد می را محقق» الیقین حق«

های انسانی انواع گوناگونی دارد و هر   دریافت کوتاه سخن آنکه،     
یک از مراتب آن به حوزۀ خاصی اختصاص داشته و شناسایی حاصل از 

همۀ کلیدهای شناخت درهای «. استمدرکات، در همان محدوده معتبر 
و » دلیل« تناسب حوزۀ) 386، 1380شایگان، ( ».دگشاین واحدی را نمی

توان  نمی» حس«با ترازوی . از ملزومات هر شناختی می باشد» مدعا«
.  قرار داددـ و نقرا اندازه گرفت و مورد ارزیابی» خیالی«مدعای 

روالی که امروزه ـ  نظریسنجیدن هر مدعایی با ترازوی علم محض و 
  .استی غیر علمی و غیر معقول عملخود ـ در جهان بسیار رواج دارد 

تاکید بر ادرکات حسی درعالم  غرب با ارسطو مطرح گردید و      
نامیده امروز علوم تجربی که هایی را  سپس در فلسفه و علوم جدید داده

های که برای زندگی انسان بسیار ارزشمند  داده.  عرضه کرد،شود می
های انسانی، روندی  یافتولی تعمیم و اطالق آن به همه در. بوده است

گر،  که در طی آن انسان صرفاً به صورت وجودی مجزا، مشاهده
جهان عینی ـ و نه واقعیت  ـ  و سازندۀ حقیقت کننده گیر، داوری اندازه

. شود، مورد انتقاد بسیاری از متفکران قرار گرفته است خارجی تلقی می
رک انسانی در صورتی که در فلسفه و عرفان اسالمی شناخت و ادا

 که به 14»سوژه«منشایی الهی داشته و صرفاً برخاسته از ذهن شناسا 
. شود  تلقی نمی،نگرد  معماری میعینیتصورت مجزا و از بیرون به 

دالنه  زبانانه و هم بلکه مدرِک و شناسنده، در این شناخت به صورت هم
امی گیری از تم و یگانه با مدرَک و شناسا و متعلق شناخت و با بهره

مدرِک , در این فرآیند انس گرایانه. ابزارهای شناختی، حضور دارد
مهمانی که در کنار . شود ی مدرَک معماری می مهمان و نه مالک خانه
  . میزبان خود نشسته است

بلکه ،  نه تنها از وجود و هستی مدرِک آن جدا نیست شناختاین     
 به عبارت دیگر .استوجود ود همانند هر حقیقت دیگری نوعی از ـخ

محل تالقی شناخت و وجود مدرِک و مدرَک , در این دیدگاه معرفت
 در این دیدگاه نه در سپهر ذهن بشر، بلکه در وجودمفهوم . می باشد

شود، که از  معنا می) واجب الوجود(نسبت آن با منشا اصلی وجود 
ی حقیقت با تمامی ابزاهای حس، خیال و عقل  واسطه ی بی مشاهده

که در اینجا  ـ ای از آن، در غالب واقعیت گوشه توان به ن میانسا
  .رسید ـ معماری است
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  وجود 
جهت روشن شدن چیستی ، وجود و حقیقت  در انسان و معماری، 

در فلسفه اسالمی .  استورود به عرصه ی فلسفه اجتناب ناپذیر
ای که در قلمرو حکمت مطرح می شود، مسئله  مهمترین مسئله

 مالصدرا در شاهد اول از مشهد اول کتاب الشواهد .است» وجود«
. وجود سزاوارترین چیزی است به تحقیق در خارج« :نویسد می الربوبیه
به سبب وجود متحقق در اعیان و در ) یعنی ماهیت(سوای وجود  زیرا ما

پس اوست که به وسیله او هر صاحب حقیقتی به حقیقت . اذهان است
هایی که  ترین برداشت از مهم )7، 1366، نصدرالمتالهی( ».خویش می رسد

حقیقت هر چیزی عین وجود ، از این بیان حاصل می شود آنکه
به عبارت دیگر حقیقت وقتی تحقق پیدا می کند که . آن چیز است

در این معنا حقیقت عبارت است از . وجود موجودی آشکار شود
 تبیین زیرا وجود تشخّص و تقیّد یافته خارجی قابل .انکشاف وجود

و در هر یک از موارد و مصادیق آن عبارت از نفس تحقق و  «. است
ن اتحاد میان بیّ و این م)83، 1378نج، گآچیک ( »بودن آن شیء است

 عارفان )1378 آچیک گنج،( . است) در معنا و مفهوم کلی(موجود و وجود 
  . دانسته اند» او «در مفهوم کلی، حقیقت را مقام ذات

ها و  قابل شناخت است، زیرا از همه کیفیتغیر واجب وجود 
لکن به نظر .  در تعالی است،هایی که انسان می تواند بشناسد نسبت

مالصدرا وجود خارجی در نسبت با وجود واجب، معنای حقیقی وجود را 
حقیقت وجود با آنکه حقیقت یکتا و بی همتایی است   «.متبادر می سازد

ی از یک نوع اختالف و کثرتی که و از اختالف و کثرت منزه است، ول
 ,صدر المتألهین(. »منافاتی با وحدت و یکتایی آن ندارد، برخوردار است

 .باشد  تجلی آن واجب در دایرۀ ممکنات می  ظهور این کثرت،)8،1366
یشتر آمد؛ وجود از آن حیث که منعکس کننده پهمچنان که 

ینی و ظاهری و از ، صرفاً با اتکا به تجلّیات عحقیقت یک موجود است 
 تا آنجا که مالصدرا از قول . قابل ادراک نیستطریق علوم تحصّلی
آنکه را کشف و شهود نیست، علم و معرفت به  «: سهروردی می گوید

در این دیدگاه، مراتب  )18، 1366، صدرالمتالهین (» . وجود نیز نیست
فته گ د، چنانکه غزالینمعرفت با مراتب هستی و وجود هماهنگی دار

 هست ما آن است که ما را از آن آگاهی است و از آن«: است
رسد که در این فرآیند،   لذا به نظر می)18، 1361 غزالی،(»خبراست

د و ندرجاتی از وجود با درجاتی از شناخت و معرفت هماهنگ می شو
تحقق و بروز . دنگردمراتب و درجات آنها دو به دو با هم متناظر می

 )6، 1382مجتهدی، (» حضور«از شناخت با وجود را مرتبه و درجه ای 
در این جا به دلیل مشارکت گسترده شخص شناسنده در لذا  .اند نامیده

تمامی لحظه ها و در تمامی ابعاد شناختی، نیازی به تفکیک یا تمیز امر 

آشکار و حقیقت البته در این فرآیند کنه ذات وجود . یستذهنی و عینی ن
و  و وجود است مسیر پیوسته انکشاف همراه با اختفا گردد و در این نمی

شناسنده منفتح می گردد، شخص در حد معرفت و شناختِ حقیقت 
  .بدون اینکه کامالً در سپهر شناخت انسانی قرار گیرد

  در معماری )قتیحق(مراتب گوناگون وجود 
ن به عهده آقت و وجود آمد و به کمال بردن یاز آنچه درباره حق

ذارده شد، اذعان به ناتوانی در جمع بندی، امری موجه خواننده گ
م یش روی بدان باز خواهیبه اختصار آنچه در صفحات پاما . دینما می

  .شودان می ی ب،گشت
  .ن وجود آن استیزی عیقت هر چیحق -1
ن مراتب ذات یاست که درا وجود صاحب مراتبی طولی -2

 .استمنحصربه فرد  به عنوان منشا آنها الوجود واجب
های  ای نسبت نهیزم هر قت و وجود دریل شناخت حقین دلیهم به -3

 بنابراین جهت .کند ان میی بو وجود واجب،آن عالم رابا ماوراء 
 .استرسیدن به آن همه ابزارهای شناختی انسان مورد نیاز 

و مدرَک )  انسان(همدالنه بین مدرِک ای  قت در اثر تجربهیحق -4
 فرایند مدرِک مهمان ونه در این ظاهر می شود، ) شناخته شده(

واقعیت  آنرا در قالب حقیقتمالک مدرَک می شود و بخشی از 
آن » قتیحق«سوایی زیمعماری چ »تیواقع«لذا . دریافت می کند

 .است
به حضور در محضر الهی را » زییچ«تالقی معرفت و وجود  -5

 آن »ییبازنما«زی متفاوت با ین حضور در معماری چیا. آورد می
 . است نزد انسان 

 در معماری نگه دارنده  در مراتب مختلف افتهین یّپس وجود تع -6
 .استقت آن یحق

مراتب دن به ی راهی که برای رسبر آن استدر اینجا سعی 
  بهو .اده شود به اختصار شرح دشده، طی وجودی معماری

  . داده شود پاسخ، مطرح بودهر در آغاز ین مسیی که در ایها پرسش
ر ملموس یر مادی و غین تا غی ملموس تردر بستری از مادی و

در آن رهنمون می » چه بودی؟«ن داشته های معماری که ما را به یتر
 و 15نیتر ن، نانمودنییتر  تا نابشد، گزیده میری برید مسیشود، با
ان یبه ب. بنمایاندی که در تبلور معماری موثرند، یها هین سویتر خالص

های  یژگیر کالبد معماری ود پس از تجلی دیق باین حقایگر اید
   . را تواماً پاسخگو باشندکاربردی و مفهومی، شکلی

 اصولی که در انتخاب ها، یافتهش متکی بر یکم و ب ،ن مجالیدر ا     
آورده  به اختصار ،مورد نظر قرار گرفته وجودی در معماری ن مراتبیا

  .شوند می
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  دیق باین حقایا
  وش وپس ازتبلور مادییپقت معماری ی ذات وحقۀدهند نشان -1

  . آن باشندکالبدی
 .عماری باشندمکاربردی  های شکلی، مفهومی و ژگییپاسخگو به و -2
منجر معماری  م دریمستق الگوسازی و لعملا که به دستور مراتبی-3

 .ندیشاگرهای متنوعی رابازفم  ونشوند
 .گر باشندیکدیوابسته و مکمل کننده  -4

دار یی زمانی و مکانی پایرگونی های روبناجوهرۀ آنها درطی تمامی دگ
  .)1381فالمکی، ( بماند
نش یاز نظام آفر همچنان که شهود بزرگانمان ـ ابتدا ن مراتب دریا     
جا که  ند، همانیاالینکه دامن بر خاک بیازا و قبل  ـندا افتهیعت دریطب
نه  و » عقل کلی«  وباالتر از آن یعنی» الیعالم خ « ن بایشیپ سطوردر 

 سپس ؛دهیی گردیجو پی ، شداداعداداندیش ی عقل جزوی و
  موردزی نتر  در مراتب پایین و شکلی آن های تجلی کالبدی چگونگی
ک و مرزبندی عوالم یتفکه  کماندن ناگفته. قرار گرفته استبررسی 

ش برد مطالب به ین مقاله جهت پیباشد و در ا مختلف کار ساده ای نمی
  .گردد میدی متحقق یصورت تجر

ی است که ی همان جا-برد که ابزار خیال بدان راه می ـ الیعالم خ     
ی که منزلگاه یک سر در عالم حس دارد، جایک سر به ذات ربوبی و ی
باشد، و جهت تبلور و تجسد  عالم محسوس می» چه بودی«و » وجود«
آن پاسخ داده  »چگونگی« ،»زییچه چ«د بهیافتن در کالبد معماری بای

  .دشو
 در طی گذر از  وجودیداریق پاین حقایبه گفتۀ دکتر مهدی حجت ا

ات و تبلورات متنوع و متناسب با آن یها و مکان های مختلف تجل زمان
 قرمزی که با شفافهمانند ورق  .ط را به منصه ظهور می رسانندیشرا

های تاریخی   ویژگیکه مثال ،رانیه و مکان اصفهان در ایگذر از صفو
 رنگ زرد داشته به رنگ نارنجی مبدل می گردد و با  آنجغرافیایی

ه به رنگ بنفش ی در ترکی عثمان ومکاننشستن بر رنگ آبی زمان
دو رنگ نارنجی و بنفش که تجسد کالبدی معماری  16.گردد متظاهر می

های وجودی رنگ  ژگیید، هم ونباش می های مختلف ها و مکان در زمان
 .انی رنگ زرد و آبی را دارا می باشندزم ـ ات مکانییقرمز و هم خصوص

  .که این مقاله به دنبال اجزای رنگ قرمز  معماری بوده است
 در مثال باال، که قابل تسری بر ی قرمزگوناگون رنگ وجود مراتب

 شکل و ییفضا مانظ و صورت  می باشد،یزر معماری ها نیسا
هایشان  گی که درادامه هم به طور مجزا و هم چگون)1385تقوائی، (.است

  .در کلیّت معماری توضیح داده خواهد شد

  صورت
 شود، ستی موجود مربوط میی چون به چ17تبیین مفهوم صورت

خ ین اصطالح در طول تاریا .رود میالجرم به وادی فلسفه و عرفان 
ن ییبه طرق گوناگون تب شمندان،یلسوفان و اندیمتناسب با نوع نگاه ف

  .شده است
را در فلسفه  18دوسیکسی بود که اصطالح ان یافالطون اول«     
های  نوشته ن واژه دری ا)Enc.Britanica,1991,883(» .ن نمودییتب

 سازد،  آنچه که هست می،ا که آن رایقت اشیافالطون معنای حق
 :کند که اد مییچنان   صور وده هایوی از ا. ف شده استیتعر

 -2؛ )یحس(متعلقات عقل هستند در مقابل متعلقات ادراک -1«
 در برابر متعلقات ادراکی» هستند«آنها موجوداتی هستند که واقعا 

 .آنها ازلی و ابدی هستند -3 .باشند  میرترویکه در حالت ص )حسی(
  )62، 1379پازوکی، (».رندیر که فناپذیمقابل عالم موجودات متغ در
 نگاه وی رسد در ولی به نظرمی با وجود افکار متناقض درآراء افالطون   

 بوده که تنها  پدیدهبا خود ن همانیر و ایرناپذییصورت درواقع جوهر تغ
  .د شودیا تقلیافت و یله جهان مادی و محسوس دریوس توانست به می
ز یگر متمایکدین کسی بود که صورت و ماده را از یارسطو نخست     
محسوس هم از ماده و هم از صورت  در نظر وی هر شیء .نمود
تواند وجود داشته  گری نمییک بدون دیچ ی و هافته استیل یتشک
ده یدی افالطون از صورت به چالش کشیه تجریله نظرین وسیبد .باشد
ن کننده جوهر و ییدر نظر وی صورت هم علت صوری و هم تع .شد
ن یهای صورت که مبنای ا گر از جلوهیکی دی. باشد ف ماده مییتعر

 .باشد می قتین حقیفان به ان و عرینگاه د کند، ن میییز تبیمقاله را ن
ن معنی یها بد دهیا« .ندده خوانیا صورت نوع یآنچه آن را افکار الهی

های کامل و ازلی هستند، منتهی در علم الهی جای  هنوز مثال
  .اند دهیز نامیان ثابته نی همان که آن را اع)1379پازوکی، (».دارند
دگاه یو دت صورت در فلسفه اسالمی یمالصدرا اختالف ماه     

ه نزد یصورت نوع« :ان کرده استین بیم را چنیونان قدیافالطون و 
ن یان عرض و نزد ما عی جوهر و نزد رواق،و اتباع او افالطون معلم اول

 چنانکه در فلسفه اسالمی از آنجا که )94، 1353 صدرالمتالهین،(.»وجود است
ن یاز ب را مدرِک و مدرَک فاصله  در مسئله شناختقبال آورده شد،

بودند؛ در ذهن  » وجود«ف نوعی ین صور که خود بنا بر تعریا ،اند برده
ت و یز فعلیصورت در هر چ «مالصدرادر نظر  .افتندیز راه یانسان ها ن

 )94، 1353صدرالمتالهین، (» .کمال از آن جهتی که بالقوه و ناقص است
 .اشدن معنا صرفا نمود خارجی جسم نمی بیصورت در ا. معنا شده است

به کالم  .افته استین یّنش هنری صورت مقدم بر شیء تعیدر آفر
کالمی که در عقلش شکل گرفته «هنرمند کار خود را با  19کوماراسوامی

ن مرحله از کار تصور و الهام هنرمندانه است، یا .کند آغاز می» است
ن صورت یا. د باشدیعنی در ذهن پروراندن فکر به صورتی که قابل تقلی
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ش از ین صورت پیا. درون هنرمند و در طول زندگی او زنده استدر  «
ز بعد از آن که آن را می سازد در درون او ینکه او شیء را بسازد و نیا

ز صورت را همان معنایی یابن رشد ن )72، 1382کوماراسوامی، ( ».زنده است
شود و آنرا دارای دو نوع وجود  داند که موجود بدان موجود می می

  )666، 1367  الفاخوری،( .سته است مجرد و وجود محسوس دانمعقول و
باورهای فردی و ارزش های جمعی و  ها، آل این صورت مبتنی بر ایده

ن مقاله یصورت در ا.  باشد های مختلف جامعه می تثبیت شده در الیه
 شده در نظر گرفته کالبدیت یز به معنای وجود معقول قبل از واقعین

  . است
 به کار صورت را به معنای وجود ،20کان غرب نیز لم معاصردر عا     
. ستدان افتن میی مادیت یز قبل از واقعیعت هر چیبرد و آن را طب می

ساختمان می «د از همان کهیستی می گویدر نظر وی صورت از چ
ن معنا کلی و ی صورت ساختمان در ا)Lobell,2000 (»خواهد باشد

ی  در ادبیات دهه های معاصر این ایده )1386نوربرگ شولتز، (.کران استیب
یاد شده » مولّد اولیّه« آغازین در محدوده ی انسانی آن، تحت عنوان

ی ین خواست در معماری مبتنی بر عملکرد گرایا )1384الوسون، (.است
 عنی کلی تر از آن است که متکی بر کاربرد باشد و ی.نمی باشد

انواع . کننده شکل خاصی باشدکته یدارتر از آن است که حامل و د معنی
 الگوهای  و، کاربرد مصالح مختلف گوناگوننماها  وها مختلف طاق

ت، یخالق .دنشو م از آن مستفاد نمییچکدام مستقیمتفاوت ساخت، ه
نه آن عملکرد یافتن آن صورت در زمیشهود و الهام هنرمند در واقع 

ور  تسامح تصّتوان با  می صورت را)1382کوماراسوامی، (.باشد میخاص 
ر یآنچه از رنسانس به بعد با تصو د،ی نامی معمار ی فاضله  و مدینهالییخ

  .ن شدیگزیجا 21و شکل
  ـور  صدانـیروـب نجـا  آالـین خـیا    اثرداینهان پ  نجایا الین خیا

  ای هـ دانیـنیون در زمـش چـدر دل   ای ال خانهین خیدر مهندس ب
  22تخم درون از دیزا ن کهیزم نوچ        بـرون دیآ انـدرون از الین خآ

ال هم باالتر رفته و به یدگاه عارفان صورت حتی از عالم خیدر د     
صورت به «کوماراسوامی نظر چندان که در. گردد می متصل» جان«

 23کلمات معنا و جانبان واژه یست، بلکه ایمعنای شکل محسوس ن
 »مثالً گفته اند که صورت جان جسم است. مترادف می باشد

  )324، 1384  کوماراسوامی،(

اهم   و،به تاسی ازکربن ها و افتهیاساس رن قسمت بیدر خاتمه ا     
  .شود آورده می صورت مورد مطالب در

 .ن مقاله شکل نبوده و مقدم بر آن می باشدیغرض از صورت در ا -1
 در مکانی ورای عرصه تجربه محسوس مورد ،فهوم صورت بخشیم -2

 .ردیاستعمال قرار می گ

ن اصل یبه موجب ا .را قبول کرد ییا جابجایاصل انتقال  دیبا« -3
گر وضعی یبه طبقه د )مرتبه(ک طبقهیها در موقع عبور از  صورت

قی دان هر قدر هم ی که موس،دا می کنندیک ملودی پیر وضع ینظ
ن یباز هم ا قی استفاده کند،یکه از آن در مقامهای گوناگون موس

 ».دارد  نخورده نگاه می خود را دستژهیساخت و ملودی،
 )22، 1354کربن،( 

باشد که روابط داخلی موجود در  ن میین امری نشان دهنده اینچ -4
نظام  دارای ،)تر پایین (گرین عبور به مراتب دی در حصورت
 )2شکل( .شود  میی خاص و ساختارییفضا

  
  
  
  
  
 

  
  

   نگارنده:ماخذ     مراتب مختلف وجودی معماری و نسبت آنها با یکدیگر-2شکل
  

باشد،  صورت که همان رویا، خیال و مدینۀ فاضلۀ معماری می     
در این معنا تمامی ) 2شکل . (تواند به رحمان یا شیطان وصل باشد می

به عنوان نمونه  صورت معماری مصر . ها صورت داشته و دارند معماری
در ) 3شکل . (نمایش عظمت فرعون و نظام طبقاتی حاکم بر مصر بود

های دوباره را با نمایش مراحل مختلف  پایان زایش رس زنجیرۀ بیبنا
) 4شکل . (کند حیات به صورت همزمان در شکل معماری متجسّم می

 "دیدگاه جهانی"صورت معماریهای پرش کیهانی به گفتۀ جنکز از 
های علمی کوانتم، علوم آشفتگی، پیچیدگی،  علوم غیر خطی وتئوری

 معماری صفوی  صورت) 5شکل (، )1382ز، جنک(. کند ابرنخ تبعیت می
یعنی نمایش . نمایش چیزی بود که اصوال مصداق زمینی نداشت

.  بوده است"مرغ باغ ملکوت" و تذکر بدان، برای "اینجا" در "آنجا"
  )6شکل (

    
  14، 1383، نشایگا:                      مأخذ  اهرام مصر-3شکل         

 صورت 

 نظام فضایی

 شکل
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  15، 1383، نشایگا:     مأخذی از بندر بنارس در هند نمای-4شکل         

  

    
 1990 -92 پیتر آیزنمن ، مرکز گرد هم آیی کلمبوس ، -5شکل 

  http://memar-babol.blogfa.com:             مأخذ
  

    
  65، 1377ن، لرتسا: مأخذ    زیر گنبد مسجد شیخ لطف اهللا-6شکل       

  

  ییم فضاانظ
 با هم آمدشتر یمراتب گوناگون وجود در معماری چنانچه پ

تر   آنچه در مرتبه پایین.کنند از یکدیگر ارتزاق میمرتبط بوده و 
 ی ی پایینی همه ی باالیی نیز وجود دارد ، ولی مرتبه است در مرتبه

) 2شکل(چه در در این الگو چنان. 24های مراتب باالیی را ندارد داشته
ی  دومین مرتبه باشد، محیط بر آمد، صورت که وجود معقول می

  . وجودی یعنی نظام فضایی است
یک  از  )1386تقوائی، (.باشد ی پنهان معماری می  نظام فضایی نقشه    

یک چارچوب جامع را فراهم «نظام فضایی، اینگونه انتظار می رود که 
قت متافیزیکی و ماورایی را هم آورد و بتواند واقعیت تجربی و حقی

. )Haider,1988(»تشریح کند و هم بینشان مصالحه  برقرار نماید
 متافیزیکی و شکل که در قسمت حقیقتصورت چنانچه آمد، همان 

 تجربی معماری را شامل واقعیتبعد توضیح داده خواهد شد، 
پس نظام فضائی حلقۀ واسط بین عالم معقول وصورت با . شوند می
  ) 2شکل .(باشد   محسوس و شکل معماری میعالم
نظر کان در ورای  نظام فضایی، به بی ترکرد »نظم «واژه      

ش ین توسعه در پی گشایا .توسعه مادی معماری قرار دارد
/ ریاس ناپذیمق« ندین فرآیدر ا. شود محقق می »نور« و »سکوت«نیب

کند و در  حرکت می 26»ر متعالییغ/ریاس پذیمق«به سوی  25»متعالی
های بزرگ شکل  ها و معماری که ساختمان ن فراشد است،یا

  )Lobell,2000. (دنریگ می
را از » زهایچ«نش معماری خود یکان معتقد است که انسان با آفر     

که وی » سکوت و نور«ولی در ورای  .می آورد» نور «به » سکوت«
توسط نظم  « کان در نگاه .قرار دارد» نظم«آنها را دو برادر می خواند، 

حس فوق العاده « وی آن را» .آغازند زها بودن خود را مییچ است که
به » نظم/سامان« کان شهود معمارانه خود رابا واژه »داند می حضور

در شعار ساده وی  )Norberg-Schulz,1979(.کند ان مییکوتاهی ب
اد یری بنیاس ناپذیبر ساختارهای متعالی و مق» بودن«؛ »نظم هست«

بودن  «ونظم د،نورت می باشریص ن ودشده است،که همواره خواهان ش
 دگاه کانید» .باشد رپی آشکارساختن آن میردزی است که معمایآن چ

» نظم«آنچه را کان . باشد می 28و الئوتسه 27دگریدر مورد نظم مانند ها
  .است 30»بودن« دگریخواند برای ها می 29»تائو « و الئوتسه

    
   فضایی محوری در معماری گذشته ایران نظام-7شکل

 89، 1379اردالن و همکاران، :  ماخذ                   
  

 و به تعبیر باشد؛ ن هنرها مییتر ی که معماری کاربردییاز آنجا     
الی یتصور خ »ظرف زندگی انسان را می سازد « دکتر مهدی حجت

گر یه عبارت دب. باشد  ابتر میشز بدون توجه به وجه کارکردییآن ن
کارکرد و زندگی محقق افتگی متناسب با یا سازمان ینوعی ساخت 

 ان معنیاصطالحی که ارسطو برای ا«. د مورد نظر باشدیز بای ندر آن
هراً غرض از آن ظا«. باشد می  entelecheia31، در نظر گرفته

ل است که هر موجودی به واسطه ا تشکّیافتگی یقسمتی سازمان 
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اتی خاص یهای ح تیعالفوه های معمول در نوع یش هآن قادر است ب
 32ت وجودیا غایدا کند که یعنی طرز کاری پی ـ خود عمل کند

سازمان یافتگی که در این همان  )79، 1372مگی،(».اوست
  .  مقاله نظام فضایی خوانده شده است

ل یبدل، در نظر نگارنده» ییم فضاانظ « مرتبۀدر» ییفضا «واژه    
 و »هست بودن«ی است کهیها و عملکردها ای از واقعه ان پهنهیب

 ارتباط  است کهن پهنهیدر ا. ابدیق می  در آنها تحقّزندگی کردن
  .گردد  میبرقرار  نیزط وییان انسان و محیمتعامل و دوستانه م

  

    
  ایی مرکزی در معماری گذشته ایرانـام فضـ  نظ-8لـشک

  89، 1379 همکاران، اردالن و: ماخذ                        
  

معمار با شهود عارفانه خود هر شی را پردازش » نظم«به واسطه      
همانند آنچه . دهد می ژه ای که بدان تعلق دارد، قراریو و در موضع

قت که هر موجودی در ین حقیا .عت حکم کرده استیدگار در طبیآفر
تلقی ن یا ایمی باشد،  رتری مرتبطیت فراگیّهر حال به نظم و کل

و  ؛باشد می ی وابسته به کارکرد آنی که ساخت و سامانه فضا،ارسطو
 ، یعنیت متناظر آنیّجبر و جزمنظام فضایی مورد نظر این مقاله، 

به دنبال این مقاله . کند  نمیمدرن را معنای در معماری یکارکرد گرا
 »کند روی مییفرم از عملکرد پ«برداشت ناقص از شعار 

)Sullivan,1896( کارکرد« ل همه معماری بهیا تحوی 33وانیالس ×
که سعی داشت معماری را تا حد  34ریهانس ما )Ligo,1984( »اقتصاد

  است بلکه معتقد.ستیری اش کاهش دهد، نیوجود قابل اندازه گ
ی را متناسب با یها سنت ها و کارکرد در معنای وجودی خود عرف

 ز نشانگر یی نیضام فا نظ)1386غریب پور، (.ط فراهم می سازدیمح
 را مشخص می کند، ندگیبلکه ز. ستیاضی با جهان نیارتباط ر

» جاها«ن یا.  گیردن فضا در جای خود قراریزی در ایآنگونه که هر چ
ن ی به بهترزندگیسازند که  ی را مییط و فضاهایمح» ها مکان«ا ی

» جای گرفتن«و » روی دادن«شولتس بر .  روی می دهدهانحو در آن
  )1381نوربرگ شولتس،(. ادی داردید زی فراشد تاکنیدر ا

  
 92، 1376مزینی، :       مأخذ1945 -50، خانه فارنزورث،  میس وندروه-9شکل 

  
نظام فضایی معماری گذشتۀ ایران، به صورت سلسله مراتب      

در این نظام ) 1386تقوائی، . ( مرکزی و محوری بوده است مفهومی،
ی و معماری، با سلسله مراتب خاصی کنار فضایی مکانها در شهرساز

سلسله مراتب قرارگیری اجزا کوچک . گرفتند یکدیگر قرار می
وبزرگ  به لحاظ کیفی وکمی، مثالً در اطراف ستون فقرات بازار، در 
شهرسازی ویا چگونگی ورود به داخل خانه از ورودی، هشتی، 

میّت در ا به نسبت اهمیت و محره قرارگیری مکان داالن، حیاط و
 کلیه ی عملکردهایاین توالی، نظام فضایی سلسله مراتبی را در

  . معماری ایرانی به منصه بروز می رساند
در نظام فضایی محوری، مکانها در اطراف یک راسته چون بازار      

ها در اطراف یک  در نوع مرکزی آن، مکان) 7شکل .(گرفتند شکل می
) 8شکل . (یافتند تقرار مینقطۀ مرکزی سرپوشیده یا سرباز ، اس

کردند، از اولین  ها که گنبدی را بر باالی فضایی مربع بنا می آتشکده
حیاط های مرکزی با  پوشش گنبد . باشند های این نظام می نمونه

واضح است که . آسمان، از نوع سر باز این نظام فضایی بودند
ری عملکردهای مختلف آموزشی، تجاری، مسکونی نقشه پنهان معما

به همین دلیل عملکردها در ذیل نظام . گرفتند خود را از این نظام می
به عبارتی دیگر نظام فضایی عالوه بر ایجاد . گرفتند فضایی قرار می

  . داد چارچوب جهت اتصال عالم حس وعقل، به عملکرد هم، پاسخ می
نظام  شد، در که در تفکر سنتی هر زایشی از آن حادث می مرکز     

  آنچه در. کرد فضاهای اطراف را قطبی می مرکزی معماری، فضایی 
 در معماری مدرن رنگ باخت و "ها زمانی مکان هم" و"فضای پیوستار"

های فضایی  معماری نیز ارزش اصول دمکراسی و برابری اجتماعی در
  .های دیگر را برنتابید یک بخش نسبت به بخش

 ضمن از بین رفتن "پالن آزاد"در معماری مدرن با مطرح شدن      
های دیگر، نظام فضایی  اهمیت یک بخش نسبت به قسمت مرکزیت و

شکل () 1381نوربرگ شولتس، (.  مورد اقبال واقع شد"ها زمانی مکان هم"
در این نظام به نظر شولتس انعطاف پذیری خاصیت فرعی می باشد ) 9
 "ن آزادپال" توانند در ، هرگز نمی یا متحرکپذیر عناصر خواه انعطاف و
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با مداقه در سایر . ، تسلط داشته باشند"ها زمانی مکان هم" الگوی و
  .های فضایی دیگری در آنها دست یافت توان به نظام ها می معماری

قی یافتگی وجودی و حقیل و سازمان ن تشکّی ارسطو ماده را محمول ا
 محمول این 35.ستدان ساختمان میو به تعبیر این مقاله، نظام فضایی 

  .  نامیده شده استشکلظام فضایی، در اینجا ن
های مختلف  گذاری معماری این مقاله بدنبال ارزش     
باشد،  فقط در پی نشان دادن حضور مراتب سه گانه  نمی

ی معماری در آنها جهت رسیدن به تعریفی جامع برای آن 
مبیّن  اولین مرتبه وجودی ی یم فضااواضح است که نظ  .باشد می

های گوناگون در  به شکلیعنی صورت می باشد و می تواند  معماری 
باشد،  ی آن می و شکل معماری ، که سومین وآخرین مرتبهعالم حس 

  . م گرددمتجسّ
   

  شکل
شکل به معنی تبلور کالبدی معماری، مطابق با صورت و نظم 

ارتباط شکل با صورت به طور غیرمستقیم نبوده و . باشد ی آن مییفضا
بلکه مستقیماً با . گردد ی نظام فضایی محقق نمی اسطهصرفاً به و

  )2شکل .(باشد مرتبط می ـ ی اول وجودی معماری مرتبه ـ صورت
ی را که تاکنون یها ژگیی و وی صورت ونظام فضاییساحات وجود     

دا نکردن، ملموس و متظاهر یم، تا لحظه تحقق پی برشمردهابرای آن
و . دن فقط در ذهن معمار وجود داردا نکردن ،ی تبلور مادی پ ونشدن

ای درونی و صورت ین دنیا. ندا امدهیر در نیور به تصوهنوز از عالم تصّ
به هستی  و ابدی ت نمییموجود ابد،ین ی برای بروزیاگرمجال، رمتصوّ
  .دیآیدرنم
ی است که جهان درونی و مراتب وجودی صورت و یمعماری جا     
ن یاز هم. کند رون رو میی جهان بچه شکل آن بهیی از دریم فضاانظ
توان از   می،ن منظر معمارانه است کهیچه و از راه بازشناسی همیدر

ه پردازی درباره ینظر.  افتیز به جهان درونی معماران راه یجهان خارج ن

ی کالبدی آن جدا کردن دو الی معماری بدون توجه به تجلّیصور خ
را هم آن صور و هم یز. می باشند ر منفکیجهانی است که در واقع غ

 ی ش، با هم در ذهن مُدِرک و بهره وری کنندهیهای تبلور ماد چگونگی
ن دو پس از آنکه به جهان مادی و حواس یشود و ا ق میآن محقّ

زند که شناخت مجزا و منفکشان فقط به یآم درآمدند، چنان درهم می
 و هر چه هر صورتی، شکل پردازی شده. گردد ر میسّیسخنی انتزاعی م

  .باشد شه شامل صورتی مییز، همیشکلی ن
 و زمان معمار، متکی به  بیرونین کالمی آخربه عنوانشکل معماری    

 استفاده از شکل معماری قاجار یا صفوی، .باشدمی زاده شدنش مکان
ی امروز، غیر منطقی  های آن دوران، در زمانه مثل پوشیدن لباس

های نقاط مختلف  تی در معماریشرایط محیطی ح مکان و. نمایاند می
 علوم ساختمانی روز و  و ساختآوری فن. یک کشور هم تاثیرگذارند

منطبق با امکانات محل نیز، بستری جهت به منصه بروز رسیدن این 
 به بسترهای فرهنگین یا. سازد ی وجودی معماری را فراهم می مرتبه

ز قوه به های ا توانمندی  وخالقیتبه   معمار که متکیانیبکمک 
 با بهره گیری از  دو این روند. ، به منصه ظهور می رسد او می باشدفعل

 عنیی ،آنها نیدر قالب سوم» ییم فضاانظ «و» تصور«وجودی مرتبه 
- میپاسخگو معماری های »چگونگی« و ها»یستیچ« به ،»شکل«
 ارزیابی چگونگی استفاده و قرارگیری هر یک از این عوامل در جا .ندباش

 درست خود، در طراحی معماری، می تواند ما را در نقد معماریهای و حدّ
   . امروز مدد رسان باشد دیروز و

» های شکل چیستی«مواد و مصالح ساختمانی، نور و زمان که از جملۀ   
، »ساختار«هایش که  در ترکیب با چگونگی) 1381فالمکی، ( باشند، می
  باشد، می» حیط و طبیعتم«و نحوۀ انطباق معماری و شکلش با » اجر«

  .ای مستقل را تشکیل دهد خود می تواند موضوع مقاله

  
  گیری  نتیجه

معماری را مراتب وجودی   واین مقاله سعی داشت چیستی      
و با اتکا به تمامی ابزارهای شناختی شامل فراسوی علوم محض 

ت جهت تحقق این مهم، فاعلیّ. بازخوانی کند عقل و خیال، حس
ت دارد، عینی شناسا را نقطۀ شروع هرآنچه هست و وجود و ذهن

هم خانه، ک مدرَ دالنه با را به صورت هم  مدرِکبلکه . قرار نداد
به عنوان ، منشأ الهی شناختزیرا در وجودشناسی توحیدی، . نمود

در این باور . شود میتلقی » وجود«و » حقیقت«یکی از مراتب 
گیرد و از آنجا به  لیق قرار می در محاق تعها عینیتوجود خارجی 

لذا . شود که به ذات و ماهیت امور ناظر است چیزی روی می
های دیگری  شناخت حاصل از آن و حقایق مکشوفه، توسط انسان

های فرهنگی رسوخ کرده باشند، نیز قابل حصول  که به عمق الیه
تواند بین الئوتسه عارف چینی قرن   می36اینکه ایزوتسو. باشد می
میالد و ابن عربی عارف مسلمان قرن دوازده میالدی،  جم قبل ازپن

 با حدود هفده قرن اختالف زمانی و ادیان مختلف مقایسه و
 به آن دلیل است که ) 1379ایزوتسو، (مشترکات اعتقادی پیدا کند،

از آنجایی که این مقاله . گیرند حقایق در حصرزمان ومکان قرار نمی
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هایی از  همدلی ری بوده است، به موانست ودنبال حقایق معمانیز به 
  . ها و اشخاص رسیده است سایر فرهنگ

، از پس حقایق و مراتب وجودی آن» تعریف معماری «در اینجا     
 حقایقی که .ه است شدیی پی جوپیش و پس از تبلور کالبدی اش

مکمل یکدیگر بوده و به دستورالعمل و الگوسازی مستقیم در معماری 
  های شکلی، ویژگی معماری، ی در کالبد  پس از تجلّو مند؛نمی انجا

ترین   به نابر مسیاین. دنی باشو مگ مفهومی وکاربردی آنرا توأماً پاسخ
 فضایی نظام، صورت شامل ،ترین مراتب وجودی معماری خالص و
   .رسد می شکلو 

؛ به عنوان اولین مرتبه ی وجودی معماری، باور فردی و صورت     
کند و  ، که چون سخنی ناگفته در ذهن معمار غلیان میاستی اجتماع

صورت وجود . سازد فضای ذهنی و اقلیم دل او را، با معماری مرتبط می
 که ،باشد ی فاضله می خیال یا مدینه, نامحسوس معماری و نوعی رویا

. های مختلف ممکن است به رحمان یا شیطان وصل باشد در معماری
دهد و یا  ر، بروز نفسانیات خود را مبنا قرار میمعماری که در آن معما

 "نی زننده"داند که   می"نی" آن، خود را همانند  معماری که معمار در
را مبنای کار خود » دید جهانی«نوازد ، یا معماری که در آن  در آن می
های متفاوت  ، ولی به گونه آل دهد،  همگی دارای صورت و ایده قرار می

  . باشند می
، مرتبه ی استی وجودی معماری  ؛ که دومین مرتبه فضایینظام

نقشه پنهان و . باشد واسط جهان محسوس  شکل و معقول صورت می
 را زندگیچارچوبی است که بایدها و نبایدهای الگوهای حرکت و 

زندگی که معماری در قالب عملکردهای مختلف، . سازد محقّق می
ی ما، شامل سلسله   گذشتهاین نظام در معماری. باشد مظروف آن می

در صورتی که مثالً در . محوری بوده است مراتب مفهومی، مرکزی و
  .باشد می» ها زمانی مکان هم« معماری مدرن مبتنی بر

باشد، مادی،  که سومین مرتبه وجودی معماری میشکل؛ 
شکل مقید . دهد محسوس و کالبدی ترین مرتبه ی آن را تشکیل می

 بوده و از آنجایی که  ساختآوری فن و انیمک ـ  زمانیبه شرایط
 وی زبانی و خالقیت های بیانیباشد، تمامی  کالم نهایی معمار می

  . نماید ، متجلی میرهنمون گرددتواند به مراتب باالتر معماری  را، که می
، مدمعماری آ ها و مراتب وجودی  چیستی،بر پایۀ آنچه از حقایق 

  : رسید» تعریف معماری« توان به جمع بندی به عنوان  می
باورهای فردی و  ارزشهای   رویاها، معماری صورتی از«

و متکی به ساخت آوری  فند به  با شکلی مقیّ،  را اجتماعی
 برای زندگی ، معمار با زبان و بیان خاص،زمان و مکان را

  ».بخشد  نظام فضایی میانسان ، 

 طراحی معماری و توان به انشاء و ، میین تعریف بر پایه ی اجزاء ا
 تا قبل از این تعریف. امروز پرداخت های دیروز و ارزیابی و نقد معماری

باشد؛ که  می» معماری عام«، تعریف زندگی در نظام فضایی یافتن
 و یعنی هر آفرینش پویا. دهد همۀ هنرها به جز معماری را پوشش می

رایط فرهنگی ها که با توجه به ش ها و ارزش  متکی بر ایدهدارای ساختار
 روز و با خالقیت زبانی هنرمند آورانه فنمحل و با تکیه بر ابزارهای 

. سازی را شامل می شود گردد؛ همانند شعر، موسیقی، مجسمه می بیان
 باشد،، که محل زندگی انسان می در چارچوب نظام فضاییکهولی زمانی

ن که منظور نظر ای ـ »معماری خاص« جامۀ ،رسد می به منصۀ بروز
معماری مادر «شاید تعریف . پوشاند را به خود می ـ مقاله بوده است
  .ین برآمده باشدیاز همین تب» هنرهاست

  
  ها نوشت پی

دیبا، دکتر مهدی حجت  های ارزندۀ آقایان اساتید دکتر داراب با تشکر از راهنمایی
 .یو دکتر شهرام پازوک

، » کنم پس هستم فکر میمن « دکارت با جملۀ ،اولین بار در تاریخ فلسفهـ 1
 آنها در دیدگاه را به معنای یقینی بودنپدیده ها در محضر خدا   بودنحقیقی
 . دانستانسان

 در آنها   " نی زننده    "دانستند که   می " نی "درعالم قدیم معماران خود را چون       ـ  2
نبوغ انسانی اشان،    لذا منشا هنر نه در خودشان و محدود به خالقیت و          . نواخت می
وا از ما   نما چو ناییم و     : چندان که مولوی فرموده   . شد ه در نزد خداوند تلقی می     بلک

بـدنبال   تست ، درصورتی که معمار  امـروزی          ما چو چنگیم و صدا از ما ز       / زتست
اومانیسم و محدود شدن همه چیـز بـه انـسان ، سرچـشمه عملـش را بـه دلیـل                     

  .درون خود جستجو می کندخالقیت ، نبوغ ، ذوق ، نوآوری ، سلیقه و طبع و در 
هایی است  ، از واژهباز نمود به معنای  Representation   و Representـ 3

بر این اساس علم به . که با نحوۀ نگرش دکارت به عالم هنر نیز وارد شد
موجودات خارجی، اعم از موجودات طبیعی یا اثر هنری، به واسطۀ تصویر و شبح 

)Picture (اشیاء به واسطۀ ابژه کردن . آنهاستrepresent کردنشان، به معنی 
میسر ) انسان مدرن( آنها نزد سوژه حضور طلبیدن و نمایاندن بهاستحضار و 

شوند،   خود ابژه نمیpresentationاشیا در وضع طبیعی و حضور واقعی . شود می
با حضوری دیگر یافتن نزد ) فرا نمود(ولی با باز نمودن به معنی صورت ذهنی 

، ) 1381( پازوکی، شهرام ، : شوند، نگاه کنید به  ، به ابژۀ او تبدیل میانسان
  .1 مجلۀ خیال، شماره "تاثیر تفکر دکارت در ظهور نظریات جدید هنری"
وی .  را بومگارتن آلمانی جانشین نظریۀ کهن زیبایی کردAestheticsواژه ـ 4

 حسی و علم ناشی از  به معنای ادراکAesthesisاین اصطالح را از واژۀ یونانی 
 چنین دانشی، به منزلۀ ،بنابراین اصطالح به زودی در حوزۀ ویژه ای. آن گرفت

 این علم از آن زمان . علم زیبایی حسی با مطالعۀ ذوقی تفسیر گردید
 ,Cooper, David E.(1997)  :نگاه کنید به.  خوانده شدشناسی زیبایی

Aesthetics, Black Well Publishers, Oxford, pp 1-2                
کز در جنچارلز» کند معماری از دید جهانی پیروی می« اشاره به جملۀ -5 

وی دید جهانی که باید سرمشق فرم قرار گیرد را، مبتنی بر . باشد  زیر میکتاب
، معماری پرش کیهانی، 1382 ،کز، چارلزجن: نگاه کنید به. داند علم روز جهانی می
   و داریوش ستارزاده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریزترجمه وحید قبادیان
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ها و گرایش های نظری  ریشه، ) 1381(فالمکی،محمد منصور، :  نگاه کنید به- 6
  175-187، نشر فضا، تهران، ص معماری

7-  Grabar, Oleg (1992), The Meditation of Ornament, 
Princeton University press, Princeton, P:231 

» مدیریت  ماهرانه و برنامه ریزی هر چیز«به معنای ) Strategy(» راهبرد« -8
روشهای تحقیق در  ، )1384(گروت، لینداو وانگ، دیوید، : نگاه کنید به. باشدمی

  10، ترجمه دکتر علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص معماری
9- Corbin Henry (1903-1978) 

جهان «ریف اساتید ارجمند، آقای دکتر منصور فالمکی که معماری را تعا -10
برونی معمار که  اندیشۀ درونی معمار و یافته ها و خاستگاههای متعلق به جهان

به وسیلۀ تدوینی از ابزارهای تکنولوژیک و به قیدشناخت تجربی زمان در پهنۀ 
»  فضایی می پوشاند به زبان و بیانی خاص وی، جامۀ ومکان جای داده می شوند

صورت ایده آل زندگی «و نیز تعریف آقای دکتر مهدی حجت که معماری را 
 بسیار  را معنا کرده اند، ».متصوری که در ساحت عملکردی خاصی بیان می گردد

  .در نگرش نظری نگارنده و نسبت به تعریف معماری موثر بوده است
11-Zevi ,Bruno (1914-2000) 
12 -Goethe , Johann Wolfgag Von (1749-1832) 
13- Capon, David Smith 

14-  Subject از ریشۀ التین Subjectum در قرون وسطی به معنی همۀ 
موجودات خارجی، اعم از موجودات طبیعی، انسان و خدا بود، و به هیچ وجه به 

 از Objectدر برابر آن کلمۀ ابژه . ذهن انسان به معنای امروزی رجوع نداشت
 دال بر موجودات از آن جهت که در مقابل و قائم به ذهن Objectum ریشۀ

پس مفهوم تحت القطی آن معادل برابر ایستا، به معنای . معنی می شد  هستند،
بدین ترتیب در قرون وسطی سوبژکتیو به .  شد میاعتبار ذهنی انسان محسوب

قابل آنچه معنای عینی و ابژکتیو به معنای ذهنی بود، یعنی درست مفهومی م
تفکر دکارت  تأثیر  ،)1381(،  شهرام،پازوکی : نگاه کنید به. امروزه به کار می رود

 .99 ص   شمارۀ اول، ، فصلنامۀ خیال،در ظهور نظریات جدید هنری
15- non representative شده  به جای تعبیر ناقص انتزاعی به کار برده

ران کردن وحدت یانتزاع و «د کهکن ها نقل قول می کوماراسوامی از تائوئیست.است
کاری که از قصور صاحب هنر .زهای گوناگون استید چیا برای تولیعی اشیطب
فلسفه هنر در  «، )1382 (کوماراسوامی، آناندا،:د بهینگاه کن».ت می کندیحکا

  .73ص  ،6شماره ،مجله رواق، ، »قرون وسطی و شرق
، دکتر »هنگ اسالمیمعماری و فر«گفتارهای کالس  برگرفته از درس -16

 1380مهدی حجت در دورۀ دکتری معماری دانشگاه تهران در سال 
17- Form 
18- Eidos 
19- Coomaraswamy, A.K.(1877-1947) 
20- Kahn,Louis, I. (1901-1974 ) 
21- Figure  
22- Soul 

  1790-2ات ی، دفتر پنجم، ابمثنوی -23
. دی حائری یزدی اتخاذ شده است  این الگو با الهام از هرم هستی دکتر مه-24

هرم هستی، تحلیلی از مبادی ، ) 1360(حائری یزدی، مهدی، : نگاه کنید به 
 . تهران ، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگهاهستی شناسی تطبیقی،

25- Unmeasurable 
26- measurable 
27- Heidegger,Martin (1889-1976)  
28 - Lao Tzu 
29 Tao 

  :د بهینگاه کن .زهاستینه هستی همه چیزم » بودن « دگریدر نظر ها -30

Grene, Marjorie, (1967), Heidegger, Martin, In the 
Encyclopedia of Philosophy, New York: Macmillan 

Publishing Co.the Free Press.  
 . می باشدentelechyسی شده آن یصورت انگل.ونانی استین واژه یا -31
ی که ارسطو خود از آن یمعنا .ر کرده اندیتعب »به کمال اول«ان ما از آنینیشیپ

  .است »تحقق کامل « و »تیفعل«اراده می کند
32- telos 
33 - Sullivan Louis Henry (1856-1924) 
34- Meyer,Hannes (1889-1954)  

وی معتقد است  .ز تسری داده استیل نیژگی را برای ابزار وساین وی ارسطو ا-35
قت و یبدان معنی که حتی حق . روحش برندگی می بود ،  روح داشتکه اگر تبر
ا کاری است که  ی، مثل تبر،کار ی است که آن شیء انجام می دهد ءیوجود ش

، ی با فلسفه غربیفالسفه بزرگ، آشنا، )1372(ان،یمگی، بر:  نگاه کنید به .دارد
 ترجمه عزت اهللا فوالدوند، خوارزمی، تهران

36-Izutsu, Toshihiko (1914-1993) 

  ع جارفهرست م
قواعد کلی فلسفه در فلسفه ، )1380( دینانی، غالمحسین یابراهیم )1

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، جلد دوم،اسالمی
، ترجمه محمد مهدی فوالدوند، حدود یا تعریفات، )1366(ابن سینا ، )2

 چاپ دوم، انتشارات سروش، تهران
ای در هستی شناسی  مطالعه، )1378(ارسالن آچیک گنج، آلب  )3

سسه مطالعات اسالمی دانشگاه ؤ، ترجمه محمدرضاجوزی، متطبیقی
 . دانشگاه مک گیل، تهران،تهران

حس وحدت، سنت عرفانی در ، )1379(بختیار،  و الله اردالن، نادر )4
  .، ترجمه حمید شاهرخ، خاک، تهرانمعماری ایرانی

 ترجمه جمشید  هان تصویر بهشت،اصف، )1377(ن، هانری، لاستر )5
 .ارجمند، فرزان روز، تهران

 جلدی، ترجمۀ شادروان 7، دورۀ دورۀ مجموعه آثار، )1357 (افالطون )6
 .محمد حسن لطفی، خوارزمی، تهران

، مثنوی معنویالدین محمد بن محمدبن الحسین،  الرومی، جالل البخی ثم )7
جلد، جلد  4 پورجوادی، لداین نیکلسون، به اهتمام نصراهللا به تصحیح رینو

 پنجم
، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، )1367( الجرخلیل، - حنا-الفاخوری )8

 شارات آموزش انقالب اسالمی، تهرانتترجمه عبدالمحمد آیتی، سازمان ان
، ترجمه محمد جواد صوفیسم وتائوئیسم، )1379(، توشیهیکو، ایزوتسو )9

 گوهری، روزنه، تهران
، خردنامه »معرفت عرفانی نزد مالصدرا« ،)1379(پازوکی، شهرام  )10

 38 -45 ، 20صدرا، شماره 
تاثیر تفکر دکارت در ظهور نظریات ") 1381(، شهرام ، پازوکی    )11

  98 -107، 1 مجلۀ خیال، شماره "جدید هنری
ان ثبابته، یدارها، صور، اعیمُثلُ، د(ده ها، یا، )1379(شهرام  زوکی،پا )12

به انضمام مقاالت (عه یعد الطبخ ما بیتار: در کتاب) صور ذهنی
  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران)گرید

نظام فضایی پنهان در معماری ایرانی و «، )1386(تقوائی، ویدا، )13
 43-52، 30مجلۀ هنرهای زیبا، شمارۀ » ساختار آن
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بازخوانی مراتب وجودی معماری؛ با رجوع « ،) 1385( تقوائی، ویدا، )14
 ، رسالۀ دکتری معماری، »بایی، در معماری صفویبه هندسه زی

دیبا، دکتر مهدی حجت و دکتر شهرام پازوکی،  اساتید راهنما، دکتر داراب
 دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

، ترجمه وحید قبادیان و معماری پرش کیهانی،  )1382(، کز، چارلزجن )15
  تبریز واحد تبریز،  اسالمیداریوش ستار زاده، دانشگاه آزاد

، چاپ ورۀ مختصر منطق صوری، د)1378(، خوانساری، دکتر محمد )16
  چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

هرم هستی، تحلیلی از مبادی هستی ، )1360(حائری یزدی، مهدی،  )17
  ، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها ، تهرانشناسی تطبیقی

 »صورتصورت مکان و امکان «، )1377(، د موسییباج، دکتر سید )18
  اپی پنجم یمجله نامه فلسفه، سال دوم، شماره دوم، پ

حکمه االشراق از مجموعه ، )1355(، سهروردی، شهاب الدین یحیی )19
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