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مقایسه تطبیقی مفهوم عروج در مشترکات معنایی کهن الگو با کالبد معماری

نرگس دهقان*  غالمحسين معماريان** 
اصغر محمدمرادی***  حجت اله عبدی اردكانی****

چکيده
انسان برای بيان مضامين دينی و اسطوره ای و فايق آمدن بر شكاف بين بخش خودآگاه و ناخودآگاه ذهن 
خود به نماد و نمادپردازی نياز دارد. نماد در صور مختلفی چون رؤيا، قصه عاميانه، اسطوره، شیء طبيعی و هنر 
ظاهر می شود. در معماری كاربرد نماد از همه هنرها قوی تر و پرمعناتر است. امروزه، زبان نمادگونه در معماری 
با اصطالحات بی اثر يا منفی يكسان شده است و ارتباطات شهودی ناظر در تعريف موقعيتش نه تنها عاملی برای 
اين مقاله  از  تبديل شده است. هدف  از خودبيگانگی  برای  ابزاری  به  بلكه  تعامالت وی در فضا نيست،  بهبود 
پاسخگويی به اين سؤال است كه آيا با دست يابی به مشتركات معنايی كهن الگوها كه در ناخودآگاه جمعی انسان ها 
وجود دارد و برگرفته از سه منبع اسطوره های جهانی، نماد و رؤيا است، می توان به درک مفاهيم كهن الگويی و 
تجلی آن در كالبد معماری رسيد يا خير. در اين مقاله مفهوم »عروج« به عنوان كهن الگو تلقي و بررسی می شود 
و از آنجا كه اين مفهوم يكی از مفاهيم برگرفته از ناخودآگاه جمعی انسان ها است، با كشف مفاهيم و معناهای 
ديگر مي توان به زبان الگوی واحدي در معماری دست يافت تا تعامالت انسان با فضای معماری ارتقا يابد. طراحان 
و معماران اين زبان را شيوه ای بی زمان و ابدی خواهند يافت كه با استفاده از آن مي توانند عوامل ديگر متأثر از 

زمينه و سبك های معماری را به صورت مكان مند و زمان مند به كار گيرند.

كليدواژه ها: كهن الگو، عروج، اسطوره، رؤيا، نماد، زبان كهن الگو، معماری
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مقدمه
تعامل و آشنايی انسان با فضا ابزاری است كه با كمك 
آن ناظران شكل كلی و تصوير ذهنی واضح و روشنی از 
بنا درک می كنند و قادر به جداكردن ويژگی های ملموس 
بنا مي شوند، درک می كنند كه چه چيز ـ به طور خاص ـ 
باعث مي شود كه يك مجموعه برای انسان شاد، سرزنده 
برای  روشی  فقدان  علت  به  امروزه،  كند.  جلوه  جذاب  و 
اصول  انسان،  با  باال  تعامل  قابليت  با  فضاهايی  طراحی 
طراحی به معمار بستگی دارد. بدين ترتيب آنچه امروزه 
های  سليقه  مد،  تأثير  تحت  شدت  به  شود،  می  ساخته 
از طريق حاالت  توجه  به جلب  اشخاص  و ميل  تحميلی 
بديع و گاهی تكان دهنده است. بين تصوری كه طراحان 
و  تعامل  برای  كاربران  ويژگی فضايی كه  با  دارند  از فضا 
آشنايی و شناسايی بيشتر به آن احتياج دارند، گسستی 

.)Alexander et al. 1977: 42, 132( بنيادين وجود دارد
به گفته شولتز1: »فضاهايی مانا و پاسخگو ساخته نمی شوند، 
مگر آنكه به برقراری ارتباط با مفهومی عميق تر يا بااهميت 
بيشتر توجه كنند؛ به عبارت ديگر، اصالً فضايی ساخته نمی شود. 
محيط هايی كه تأثيرگذار باشند يا توجه ما را جلب كنند يا 
به ما تعلق داشته باشند«)Norberg-Schulz, 2000: 112(. به 

معاصر،  پيچيدگی های طراحی  ميان همه  در  باور شولتز 
برخی از مفاهيم بسيار اصيل، كهن الگويی2 و تغييرناپذير 
كه در زبان فرم و فضا به صورت ذاتی وجود دارند، فراموش 
تعامالت  اغلب  كار  اين  در  ممارست  علت  به  و  اند  شده 
ضروری ميان جسم فيزيكی انسان، بنا و دنيا از دست رفته 

است)همان: 115(.
يابی  با دست  است كه  آن  مقاله  اين  در  اصلی  فرضيه 
نماد3 اسطوره،  اصلی  منبع  سه  در  معنايی  مشتركات   به 
)كهن  انسانی  مشتركات  های  سرچشمه  از  كه  رؤيا-  و 

الگوها(هستند- و به كارگيری مفاهيم برگرفته از اسطوره و 
نمادپردازی در معماری و دست يابی به اشتراكات كالبدی 
حاصل از آن می توان حسی مشترک و آشنا را ميان ناظران 
خلق كرد و سطح تعامل آن ها را با فضا افزايش داد. هرچند 
دست يابی به اشتراكات معنايی ميان اين سه منبع مستلزم 
تسلط به علم اساطير است، از آنجا كه آن مفاهيم در روان 
صورت  به  و  شود  می  ظاهر  ها  انسان  جمعی  ناخودآگاه 
آسان  آنها  شناخت  و  دستيابی  ماند،  می  باقی  مستتر 

نمی باشد)الياده، 1382: 42(.
يكی از مفاهيم كهن الگويی كه در اين منابع مشترک است، 
 مفهوم »عروج« است كه در هر منبع نحوه ظهور متفاوتي دارد.4

برای  داليلی  ارائه  بر  مقاله سعی می شود عالوه  اين  در   
اثبات اين مفهوم به صورت كهن الگو و تعريف آن به صورت 
مشتركات انسانی، نحوه تجلی اين مفهوم به صورت كهن 

شود.  بيان  نيز  مختلف  دورانهای  در  بناها  كالبد  در  الگو 
بدينوسيله می توان تعامالت فضايی انسان با محيط را ارتقا 
بخشيد و با كشف مشتركات انسانی به تعامالتی انسانی تر 
در حوزه فراشخصی، فرافرهنگی و زبانی مشترک و آشنا 

در الگوهای فضايی رسيد.

روش تحقيق
پژوهش انجام شده در اين مقاله از نوع نظری ـ كاربردی 
ميان  مشتركات  در  الگويی  كهن  مفاهيم  يافتن  با  است؛ 
منابع اسطوره، نماد و رؤيا با استفاده از استدالل منطقی 
كالبد  در  مفاهيم  اين  از  هريك  تجلی  نحوه  بررسی  و 
معماری طی ساليان می توان اين مفاهيم آشنا را در ميان 
آشنا  فضايی  الگوهای  به  و  كرد  جستجو  مشترک  منابع 
حاصل از اين مفاهيم برای انسان ها رسيد و بدين وسيله 
سطح تعامالتشان را با فضا ارتقا بخشيد. اطالعات به روش 
كتابخانه ای جمع آوری خواهند شد و روش تجزيه وتحليل 

اطالعات به صورت كيفی خواهد بود.

كهن الگو و ظهور آن در اسطوره، نماد و رؤيا 
يونگ برای توصيف چهارچوب اوليه كهن الگو از ديدگاه 
روانشناسی، در ابتدا طيفی از اصطالحاتـ  از جمله »صورت 
ازلی«ـ  را به كار می برد، اما در 1919 م. برای اولين بار از واژه 
روانشناسی   .)Renaldo, 1992( كرد  استفاده  الگو«  »كهن 
يونگی نمونه تام رويكرد دقيق به كشف مضامين مشترک 
 است. يونگ آنچه »كهن الگوهای ضمير ناخودآگاه جمعی«5

می خواند، به عناصر مشترک روان انسان تعريف می كند. 
يونگ ضمير ناخودآگاه جمعی را مركب از كهن الگوها می داند 
و توضيح می دهد كه اين اجزای مشترک در ساختار روانی هر 
فرد وجود دارد. به عبارت ديگر، همه انسان ها در يك »اليه« 
روانی به نام كهن الگو مشترکاند. كهن الگو از ويژگی های هر 

.)deLaszlo,1993: 288( فرد و فرهنگ فراتر می رود
چنين تجربياتی نشان می دهد كه كهن الگوها عواملی 
خودی  خودبه  شكل  به  ها  غريزه  همچون  كه  هستند  پويا 
طور  به  افكار  يا  پندارها  رؤياها،  از  بعضی  شوند.  می  ظاهر 
آنها  درباره  انسان  كه  هرقدر  و  آيند  می  وجود  به  ناگهانی 
 1359 )يونگ،  بيابد  را  آنها  علل  تواند  نمی  كند،  تحقيق 
:115(. از نظر يونگ كهن الگوها فقط نام يا تصورات فلسفی 
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طرز  به  كه  هستند  زندگی  خود  از  اجزايی  بلكه  نيستند، 
به  اند.  مرتبط  انسان  به  عواطف  از  پلی  با  ناپذيری  جدايی 

درباره  )يا جهانی(  قراردادی  تعبير  همين جهت، هرگونه 
های  )همان: 146(. شكل  است  غيرممكن  الگويی  هر كهن 
كهن الگوها تا حد قابل مالحظه ای قابل تبديل به يكديگر 
رؤياها  و  نمادها  ها،  اسطوره  در  كه   )151 )همان:  هستند 
نمود می يابند و معموالً وجه اشتراک انسان ها در سراسر 
جهان را تشكيل می دهند كه در ادامه بحث به آن پرداخته 

خواهد شد.

ظهور كهن الگوها در اسطوره های جهانی
اعماق  از  رؤياها،  مانند  عاميانه،  های  قصه  و  اسطوره 
روان و ناخودآگاه جمعی برمی خيزند و مضامين شخصی و 
مشترک را به صورت عينی و نمادين باز می گويند. انسان 
در روزگار كهن عالم را آكنده از پيام های شوم می يافت 
تا راز آن پيام ها را  ابداع كند  نياز داشت اسطوره هايی  و 
بگشايد )الياده، 1375: 67(. »انسان جامعه باستانی با تقليد 
يا  ای  يا قهرمانی اسطوره  از كردارهای سرمشق گونه خدا 
تنها با بازگويی ماجراجويی های آنان، خود را از زمان فانی 
مقدس  زمان  وارد  جادويی  شكلی  به  و  كند  می  دور 
می شود« )كمبل، 1385: 24(. مسئله اين است كه برخی 
از مضامين اسطوره ای هنوز در جوامع نوين به حيات خود 
ادامه می دهند اما به علت پشت سرگذاشتن فرايند طوالنی 
دنيوی شدن، به آسانی قابل شناسايی نيستند )همان: 28(.

جوزف كمبل6، مانند يونگ، اسطوره را از »محصوالت 
اسطوره  »هر  وی  نظر  به  داند؛  می  روان«  ابتدايی  و  اوليه 
حامل اصل قدرت نقصان نيافته منبع خود است«)كمبل، 
1385: 56(. او در شباهت های اسطوره های جهان نيز تحقيق 
كرده، اين شباهت ها را »مضامين اسطوره ای جهانی« خوانده 
است. به نظر كمبل، اسطوره پيوسته تبديل صورت می يابد؛ 
با  توأم  يافت،  توان  می  ثابت  داستانی  را  آن  حال،  اين  با 

نشانه هايی  پايدار از اموری متفاوت )همان: 87(.
حوزه  در  آن  از  اعظمی  بخش  كه  روان  يونگ  نظر  به 
ناخودآگاه است، خود را از طريق اسطوره عيان می سازد. 
همچنان كه روان حاوی عناصر كهن الگوی معّينی است، 
اسطوره به منزله محصول روان حاوی ارزش های مشترک 
خاصی است. اسطوره ها واقعی، مقدس و تاريخ راستينی هستند 
كه در سرآغاز زمان روی داده اند، به همين سبب سرمشق و 
درنتيجه تكرارپذير هستند و مانند الگو عمل می كنند؛ و با 
انسان  كردارهای  تمامی  برای  توجيهی  استدالل  همين 

هستند )يونگ، 1359: 131(. 

 ظهور كهن الگوها به صورت نماد
يكی از علل نياز انسان به نماد جدايی ميان بخش خودآگاه 
و ناخودآگاه ذهن اوست. اين شكاف با وقوف انسان بر خود 
آغاز شد و در روزگار مدرن و درنتيجه حاكميت خرد، علم 
و فناوری افزايش يافت )Wilber, 1981: 31-43(. نماد در 
نقش پلی ميان دو اليه روانی، ضمير ناخودآگاه و خودآگاه، 
هندرسون7 جوزف   .)May, 1960: 19( كند  می   عمل 

 نماد را »نماد تعالی«8 می نامد و در نظر وی نمادها مضامين 
ضمير ناخودآگاه را به ضمير خودآگاه وارد مي كنند )يونگ، 

.)147 :1359
توان  ارتباطی  متعارف  ابزارهای  مجموعه  كه  آنجا  از 
نياز  ها  انسان  ندارد،  را  ای  اسطوره  و  دينی  مضامين  بيان 
دارند برای اين مقصود نماد ابداع كنند زيرا بيان آنها به 

طريقی ديگر ممكن نبوده است. در نظر يونگ، نماد عالوه 
دارد.  تلويحی  معنای  اش،  ظاهری  و  قراردادی  معنای  بر 
كند.  می  داللت  نهايی  و  ناشناخته  استوار،  امری  بر  نماد 
لذا هر واژه يا تصوير در صورتی نمادين است كه بر چيزی 
بيش از معنای آشكار و بديهی اش داللت كند. نماد جنبه 

را دقيقاً  توان آن  نمی  دارد كه هرگز  ای »ناخودآگاهانه« 
تعريف يا كاماًل تبيين كرد )يونگ، 1359: 3-4(.

های  كوه  و  ها  صخره  مانند  طبيعی  اشياء  از  برخی 
كاركردهای  بشر  دست  های  ساخته  همچنين  و  مقدس 
اشيايی  به  معموالً  شينتو،  دين  در  اند.  داشته  نمادين 
نسبت  را  جانداران  صفات  ـ  سنگ  چون  ـ  طبيعی 
گائورا9 فوتامی  در  همسر«  های  مانند »صخره  دادند؛   می 

در نزديكی ايسه10، نيز سنگ های ايستاده در كارناک11 در 
برتانی12 و در استون هنج13 در انگلستان كه آكنده از معانی 
نمادی بوده اند. صور هندسی نظير دايره، مثلث و مربع در 
همه فرهنگ ها كاركرد نمادی داشته اند )يونگ، 1359: 257(.

در شاهنامه فردوسي نيز كه آكنده از اسطوره هايي است 
اي  گونه  به  آفرينش  آغاز  از  را  كهن  تاريخ  هاي  واقعيت  كه 
رمزي و نمادين در خود نهفته دارد، كوه البرز يكي از اين 
نمادهاي اسطوره اي است. از نمونه هايي كه در مورد كوه 
البرز در كتاب هاي ديني ايران باستان و شاهنامه آمده است، 
مي توان استنباط كرد كه البرز يك فضاي مثالي، فضايي 
ناسوت است. »اين  و  بين ملكوت  ماده،  و  بين روح  واقع 
اجسام  و  شوند  مي  متمثل  ارواح  آن  در  كه  است  فضايي 
نيز اشكالي روحاني مي يابند. در عرفان اسالمي، باالخص 
 ايراني،اين فضاي ميانه را اقليم هشتم، جابلقا و جابلسا14

، عالم مثال، هورقليا و ناكجا آباد گفته اند. اين فضا نمودار 
مركزيت و قداست است« )كياني نژاد، 1377: 45-46(.
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ظهور كهن الگوها به صورت رؤيا
رؤيا نيز از طريق زبان نمادين ضمير ناخودآگاه شخصی 
را به ضمير خودآگاه پيوند می دهد، هرچند پيام آن مستتر 
است. وقايعی وجود دارد كه به طور خودآگاه به آنها توجه 
خودآگاهی  آستانه  به  وقايع  اين  ديگر،  عبارت  به  نشده؛ 
و  اند  افتاده  اتفاق  هشيار  نيمه  سطح  در  آنها  اند،  نرسيده 
بدون معرفت خودآگاهانه جذب شده اند. از اين رويدادها 
می توان تنها در لحظه شهود يا در فرايند تفكر عميق كه 
به درک واقعيت اين رويدادها رهنمون می شود آگاه شد. 
اگرچه در ابتدا اهميت هيجانی و حياتی آنها ناديده گرفته 
به شكل  و  آورند  ناخودآگاه سربرمی  از  آينده  در  می شود، 
هر  ناخودآگاهانه  جنبه  در حقيقت،  شوند.  می  ظاهر  رؤيا 
رويدادی به شكل صورتی خيالی و نمادين در رؤياها آشكار 

می شود)يونگ، 1359: 28(.
با  كه  كنند  عرضه می  را  هايی  تداعی  و  تصاوير  رؤياها 
دارد.  شباهت  ابتدايی  بشر  مناسك  و  ها  اسطوره  افكار، 
فرويد اين تصاوير رؤيا را »بقايای كهنه« ناميده است. اين 
اصطالح حاكی از اين است كه آنها عناصر روانی هستند 
كه از اعصار بسيار قديم در انسان باقيمانده اند)همان: 63(. 
»شباهت ها ميان رؤياها و اساطير قديمی به اين علت وجود 
كه  را  نمادسازی  قدرت  امروز  انسان  ناخودآگاه  كه  دارد 
داشته،  وجود  ابتدايی  انسان  شعائر  و  اعتقادات  در  سابقاً 

حفظ كرده است« )همان: 162(.

تجلی مفهوم »عروج« در سه منبع اسطوره، نماد و رؤيا
منبع  سه  در  عروج  مفهوم  ظهور  نحوه  بخش  اين  در 
اسطوره، نماد و رؤيا بررسی می شود. از آنجا كه اين سه 

منبع از منابع كهن الگويی هستند، پس از بررسی و نمود 
اين مفهوم در اين منابع كهن الگوبودن آن و نحوه تجلی 
آن به صورت نماد در كالبد معماری در طول ساليان دراز 

تاكنون بررسی می شود.

مفهوم »عروج« در اسطوره هاي جهانی
در بن مايه افسانه ها، اسطوره ها و ادبيات باستاني ملل 
موضوعاتي ديده می شود كه مفهوم »ميان زمين وآسمان« 
مفهومي  وآسمان«  زمين  »ميان  دارند.  در خود مستتر  را 
است كه انسان به گونه هاي متنوع و در جاهاي مختلف با 
آن مواجه مي شود: به دار آويختن مجرم، به صليب كشيدن 
گناهكار، پا روي زمين قرارندادن پادشاهان، عصا در دست 

رفيع  پيامبران، ستون هاي  و  و كاهنان  پادشاهان  گرفتن 
برافراشتن، كاخ ها و معابد بلندمرتبه ساختن، تقدس كوه، 
ارج  را  آتش  دود  كمان،  رنگين  به  احترام  درخت،  تقدس 
اسطوره  و  بازي  تاب  نوزادان،  براي  ننو  از  استفاده  نهادن، 

در  چه  پل  وجودي  فلسفه  بندبازي،  آن،  به  مربوط  هاي 
آثار  كردن  آويزان  مينوي،  دنياي  در  چه  و  مادي  دنياي 
هنري، از نردبان يا پله باالرفتن برای عبادت و تقدس و... 
از اين دسته اند. همچنين كهن الگوي مفهوم »ميان زمين 
و آسمان« را می توان به مثابه گونه ای از آيين هاي گذر14 

بررسي كرد.
  عالوه بر آن، يكی از اسطوره هايی كه به ارتباط معنايی 
زمين و آسمان می پردازد، اسطوره »بهشت گمشده« است. 
اين اسطوره خصوصيت بهشتی خود را با نزديك نشاندادن 
آسمان و زمين و دسترس پذيربودن آن به وسيله باالرفتن 
از درخت، گياه استوايی خزنده، نردبان يا صعود از كوهی 

تصوير 1. اهرام مصر، تجلی مفهوم عروج
http://nemonehsadi.nkhschool.ir/index.php?action=viewstdpost&cid=451
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يا گياه  الياده زمانيكه درخت  از ديدگاه  بيان می كند كه 
باالرونده ای كه زمين را به آسمان پيوند می داد، بريده شد 
يا كوهی كه به آسمان می رسيد صاف شد، آن زمان مرحله 
بهشتی پايان يافت و انسان وارد شرايط كنونی خود شد. 
مناطق فوقاني كه براي آدمي قابل دسترس نيست، جايگاه 

الهي استعال و واقعيت  ستارگان و اختران شأن و منزلت 
مطلق و پايندگي را مي يابند.)الياده، 1382: 58(.

آن،  تبع  به  بلكه  آسمان  تنها  نه  الياده  ميرچا  نظر  بنابه 
بلندي هم از تقدس برخوردار است زيرا بلندي مقوله اي 
و  ندارد  دسترسي  آن  به  خود  خودی  به  انسان  كه  است 
متعلق به موجودات برتر از انسان است )الياده، 1384: 38(. 
ريشه شناسي كلمات در اين حوزه بر اين واقعيت گواهي 
مي دهد كه »رفيع«بودن و در »باال« جاي داشتن برابر با 
»قدرتمندي« )به معناي مذهبي( و بنابراين لبريزشدن از 
قداست است )تصوير1(. مقبره شاهان هخامنشي و بسياري 
از گوردخمه هاي زرتشتيان نيز در ميان كوه )ميان زمين و 

آسمان( قرار گرفته اند )شواليه، 1373: 82(.

تجلی نمادين مفهوم عروج در محور كيهان 
محور كيهان16 زمين و آسمان را به هم پيوند مي دهد و 
نمادگرايي آن تقريباً در همه مكان هاي قدسي به صورت هاي 
غيره  و  مناره  درخت، ستون،  تيرک،  برج،  نظير  مختلفی 
يافت مي شود)تصوير2(. محور كيهان خطی اتصالی است 
كه بشر ميان خود و خدايي كه در آسمان متصور است 
و نيز ميان زمين و آسمان مييابد. كوههاي مقدس، مكان 
دفن بزرگان و قديسان، كاخ ها، معابد و شهرها هم گاهي 

محور جهان قلمداد مي شدند )تصوير3(. 

 نماد درخت كيهان

درخت كيهان جهان زيرين را با جهان قدسی آسمان ها پيوند 
می دهد، اين مفهوم در بسياری از داستان های آفرينش يا 

تصوير 2. ارتباط در معبد مايان به عنوان محور كيهان، تجلی مفهوم 
)Gideon: 410( ،عروج در اين معبد

تصوير 3. نمودهايی از مفهوم عروج با نشان دادن درخت كيهان در 
آثار به دست آمده از انسان های بدوی )كمبل: 23(
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كيهان زايی های ابتدايی و باستانی مشترک است. اين نماد 
به كهن الگوی اساطيری درخت يا ديركی چوبی باز می گردد 
كه جهان زيرين را با جهان زبرين پيوند می دهد )تصوير4(.

در آيه 24، سوره ابراهيم به »شجره طيبه« اشاره شده 
اين درخت در كتاب كافی چنين نقل شده  و در تفسير 
است: »پيامبر اسالم ريشه اين درخت و امير مؤمنان شاخه 

آن است و امامان، كه از آنها هستند، شاخه های كوچكتر و 
علم امامان ميوه اين درخت است، پيروان با ايمان آن ها برگ های 
اين درختاند و اين چنين مراحل رشد و تعالی انسان را به 

كمك درخت نشان می دهد )كلينی، 1389: 121(.
اين نماد نيز در آثار نقاشانی نظير پل گوگن، يكی از 
نقاش های معروف قرن بيستم، استفاده شده است. گوگن 
م(   1889( زرد«  »مسيح  نام  به  هايش  نقاشی  از  يكی  در 
تحت تأثير موضوعی مذهبی است و برداشتی شخصی از 
كتاب مقدس دارد )تصوير5(. در اين نقاشی مسيح و زمين 
است.  نشسته  پاييز  به  او  با خزان  گويا جهان  است؛  زرد 
است  شده  تصوير  باغ  ميان  در  و  ها  تپه  ميان  در  مسيح 
اين  از  حيات  درخت  با  مسيح  استعاری جسم  يگانگی  و 
بر درخت حيات، درخت  برداشت می شود. عالوه  نقاشی 
جهان نيز وجود دارد كه به نوعي معرف محور عالم است. 
در اين تابلو درخت جهان و درخت حيات در وجود مسيح 
يكی می شوند؛ بنابراين، او در اين جا نگاه دارنده جهان و 
واسط عالم باال و پايين است، خود را در جهان متجلی می 

كند، تهی می شود و بی او جهان رنگ و جانی ندارد.

عروج در مناسک آيينی

ادبيات  از مهمترين بخشهای  يكي  ادبيات مكاشفهای17 
و  كـشف  از  سـخن  معمـواًل  متـون  ايـن  در  است.  ديني 
شهودها و رؤياهايي است كه فردی برگزيده آنها را تجربه كرده 
است. كمتر قوم يا ديني را ميتوان يافت كه از نمونههايی از 
اين نوع ادبي بيبهره باشد. چنين پديداری نتيجۀ انديشهای 
است كه »دنيای خدايان« را جدای از »دنيای آفريدگان« در 

موقعيتي فراتر ميپندارد )تفضلي، 1376: 23(.
تفكـر  ايـن  به  را  انسان  دنيا،  دو  اين  تقابل  و  جدايي 
واداشـته است كه چگونه ميتواند پيش از مرگ به دنيای 

خدايان راهيابد و اسرار و رموز آن را كشف كند. 
اين آرمان موجب شد تا در هر منطقه و در ميان هر 
مزدايی  و  يونانی  هندو،  كيش  جمله  از  قبيلهای  و  قوم 
عوالم  به  »عروج«  برای  آيينها  و  باورها  از  مجموعهای 
ماورائي بنيان گذاشته شود و انسان بهواسطۀ آن آيينها، 
خود را در دنيای خدايان سهيم بداند. در دين زردشتي نيز 

مواردی از عروج به عوالم فرادنيايي وجود دارد. 
و  اهورامزدا  با  زردشت  هفتگانۀ  مالقاتهای  و  عروج 
ـ وزير شهير  امشاسپندان، عروج گشتاسپ، عروج كرتير 
انديشه  اين  ارداويراف نمونههای  دورۀ ساساني ـ و عروج 

در كيش ايراني هستند )همان: 34(.

Oluf Olufsen Bagge تصوير 4. نقاشی ازدرخت كيهان، اثر

تصوير 5 . نقاشی مسيح زرد، اثر پل گوگن
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تجلی مفهوم صعود در رؤيا

صورت  انسان  رؤياهای  در  اغلب  جهان  درخت  تجلی 
می گيرد و نشان می دهد داستانی كه در ناخودآگاه اجرا 
می شود،در شرف يافتن راه حلی مثبت است كه در بخش 
نحوه ظهور كهن الگو در رؤيا با ديدگاه يونگ در اين مورد 
آشنا شديم. در اساطير و اديان معنای اصلی نمادپردازی 
نوزايی،  پايان،  بی  و  ای  دوره  تجديد  پندارهای  با  درخت 
منبع زندگی جوانی، جاودانگی و واقعيت مطلق پيوند دارد.

مورد  در  ای  مجله  در   1933 سال  در  گرين18  جولين 
نحوه تجلی مفهوم صعود در رؤيا می نويسد: »پنداره ترس، 
يا هر عاطفه نيرومندی، در تمامی كتاب های من به شكلی 
توضيح ناپذير با پلكان ارتباط دارد... مانده ام چگونه بدون 
آنكه بدانم بارها از اين بن مايه استفاده كرده ام. كودک كه 
بودم، خواب می ديدم كسی مرا روی پلكان تعقيب می كند. 
مادرم در جوانی همين ترس را داشت، شايد چيزی از آن 

. )Eliade,1991:57,34( »...در من باقی مانده است
 در رمان های جولين گرين پلكان نماد گذر از يك شيوه 
بودن به شيوه ديگر است. جهش هستی شناسانه فقط از 
طريق آيين گذر روی مي دهد و درواقع تولد، راز آموزی، 
سازنده  سنتی  جوامع  در  مرگ  و  ازدواج  جنسی،  عطش 
بسياری از آيين های گذر است. وجه تمايز آنها فقط مانند 
پی آمد گسست تغيير مي كند ـ و اين حالت احساس های 
مبهم ترس و شادی، كشش و رانش را آزاد می سازد. »از 
همين رو، باالرفتن از پله نه تنها دست يابی به تقدس است، 
بلكه مرگ را نيز نمادپردازی می كند. تجلی مفهوم صعود 
و عروج به كمك باالرفتن از پله مضامينی است كه بارها در 
رؤيا تكرار می شود و گاهی يكی از اين مضامين در فعاليت 

رؤيا يا تخيل نسبتاً غالب می شود« )همان: 64 و98(. 

از  معماری  در  مشترک  الگوهای  به  دستيابی 
طريق اسطوره، نماد و رؤيا

هدف از هريك از اين تبيين ها ـ »كهن الگوهای ضمير 
ناخودآگاه جمعی« كارل يونگ، »انسان شناسی ساختاری« 
كلود لوی استروس19، »مضامين اسطورهای جهانی« جوزف 
انسان شناسی، اسطوره شناسی  كمبل20ـ در روان شناسی، 
الگوهای  و  عناصر  كردن  روشن  تطبيقی  شناسی  دين  و 
مشترک در درون رشته مربوط است. يكی از اهداف اين 
مقاله طرح سؤال هايی با ماهيت هم سان در اين باره است 
كه آيا منبع مشتركی برای ساخته ها و الگوها در معماری 
وجود دارد يا خير. يافته هايی از اين قبيل را در ساير رشته ها 

نيز می توان بررسی كرد.
و  سوسور21  از  متأثر  سخت  كه  استروس،  لوی   كلود 
شخصيتی مهم در ظهور و گسترش نظريه ساختارگراست، 
كرده  مطالعه  های سراسر جهان  فرهنگ  های  اسطوره  در 
است. نظريه او اين است كه »در ميان اسطوره های گردآمده 
»شباهتی  جهان  سرتاسر  در  متفاوت«  بسيار  مناطق  در 
آنها  همه  در  نهفته  ساختار  عالوه،  به  هست«.  گير  چشم 
ثابت است. لوی استروس می گويد ماهيت تكراری اسطوره ها 
 .)Strauss, 1963: 229( »ساختار اسطوره را آشكار می سازد«
لوی استروس بررسی الگوها را اولين گام برای فهم امور 
ناشناخته می شمرد. او می گويد: »اگر بخواهيم معنايی در 
اسطوره ها بيابيم، نمی توانيم آن را در عناصر منفكی بيابيم 
طرز  در  فقط  بلكه  است؛  دخيل  اسطوره  تركيب  در  كه 
تركيب عناصر بايد آن را جست وجو كنيم. به همين گونه، 
اگر بپذيريم كه معماری، دست كم تا اندازهای، رازآلود و 
كهن،  های  فرهنگ  معماری  خصوص  به  معناست،  حاوی 
الزم  شناختی  الگوی  چنين  آن[،  شناختن  ]برای  آنگاه 

است« )همان: 210(.
دو نظريه پرداز در حوزه معماری ازلحاظ به كارگيری چنين 
روش هايی در زمينه نظريه های معماری و طراحی، هرمن 
هرتسبرگر آلمانی و كريستوفر الكساندر بريتانيايی هستند. 
هرتسبرگر »زبان« و »سخن« را با »ساختار« و »تفسير« در 
معماری مقايسه می كند. او از مثال تصويری بازی شطرنج استفاده 
می كند كه مجموعه قوانينی ثابت و امكاناتی نامحدود دارد 
 )هرتسبرگر، 93:1387(. هرتسبرگر ساختار را »شيرازه مولد«22

 نيز می خواند و آن را با استفاده از تشبيه »تار« و »پود« در 
پارچه توضيح می دهد: همچنان كه تار هم نظم كلی بافته 
را پديد می آورد و هم بی نهايت گونه گونی بافت و نقش و 
رنگ در پود را ميسر می سازد، نظم كلی معماری ظرفيت 

اقسام بسياری از فضاها و رويدادها را در خود دارد.
كريستوفر الكساندر از »قواعد مولد« 23سخن می گويد؛ 
نظم  را  معماری  تركيب  هر  عناصر  كه  الگوهايی  يعنی 
الكساندر،  الگو«24  زبان   « كنند.  می  تركيب  و  بخشند  می 
همانند زيست شناسی و زبان شناسی، طراح را با مالحظه 
با  كند.  مي  مجهز  شهرها  و  بناها  مقتضی  صورت  و  نظم 
استفاده از زبان الگو، بنا » هم چون جمله در هنگام سخن 

گفتن، خود را می سازد« )الكساندر،353:1386(. همچنين، 
زبان الگو امكاناتی را نيز فراهم می كند:

1- زبان الگو، تركيبهای فضايی را كه در فرهنگ مورد نظر 
معنا دارد، تعيين می كند. 

ايجاد  را  از فضاها  تركيبی منسجم  الگو، معموالً  2- زبان 
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می کند و همانند الفبا سیستمی مولد است که به کاربران 
این امکان می دهد که در شرایط گوناگون بی نهایت ترکیب 
 Alexander( متناسب با شرایط مطابق میل خود بسازند

.)et al, 1977
جهانی  و  نمادین  ای،  اسطوره  بیان  منبع  انسان  روان 
الگوی  است.  معّین  و  مشترک  الگوهای  کهن  بر  مشتمل 
الگوها«  »کهن  و  ها«25  »همگانی  یعنی  یونگ،  مفهومی 
مناسبت خاصی با دین و اسطوره و معماری مربوط بدان ها 
دارد. کیفیت بنیادین معماری در بیان باورهای فرهنگی به 
نماد و به جا آوردن آیین های مشترک است. اگر پذیرفته 
شود که نماد و اسطوره از عناصر مشترکی تشکیل شده اند و 
معماری بیانی مکان مند و زمان مند از اسطوره و نماد است، 
آنگاه پرسش درباره وجود زبان الگوی مشترکی در معماری 
نیز معتبر خواهد بود. این رابطه متقابل در جدول 1 تصویر 

شده است. 

معماري، هنري با رويکرد به آسمان

صورتهای  به  رؤیا  و  نماد  اسطوره،  در  همانطورکه 
این  نیز  معماری  در  شد،  بیان  »عروج«  مفهوم  متفاوتی 
مفهوم صورتی کالبدی یافته است. معماري هنري است که 
از زمین به سمت آسمان سوق داده مي شود. براي ساختن 
آجرها  و  ها  خشت  است  الزم  معبدي  و  کاخ  خانه،  هر 
رفت.  پیش  آسمان  سوي  به  و  چید  هم  روي  زمین  از  را 
پاگودا  مایا،  معابد  اهرام مصر،  النهرین،  بین  زیگورات هاي 
و استوپاهاي خاور دور رو به جهت اصلي که همان آسمان 
اند. این بناها هرکدام پیوند میان زمین و  باشد، باال رفته 
تفکر  مقدس،  بناهاي  ساخت  در  شدند.  مي  تلقي  آسمان 
بناشدن در مرکز زمین وجود دارد و به نوعي مفهوم گذر از 

زمین به آسمان را در خود دارند.

جدول 1. مدل رسیدن به زبان الگویی مشترک در معماری حاصل از مشترکات معنایی از کهن الگوها
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زيگورات، تالشي براي رسيدن به آسمان

زيگورات ها اغلب در سرزمين هايي يافت مي شوند كه 
بنابراين،  به ندرت وجود دارد.  يا  ندارد  آنها كوه وجود  در 
بناهای  اين  در  ساختند.  مي  ها  كوه  مانند  را  ها  زيگورات 
سه، پنج يا هفت طبقه، طبقات بااليي از طبقات پاييني 
كوچكتر بودند. زيگورات در زبان سومري به معني كوه و 
بلندي است و در حقيقت خانه ای برای پيوند آسمان و زمين 
بوده است كه بر قله آن قرباني هايي تقديم مي شدند كه نشانه 
تالش غريب انسان براي به باالشدن و از ديدگاه مذهبی 
آنان نزديكی به خداوند بود. نمادگرايي زيگورات هاي بين 

النهريني مشابه نمادگرايي كوه كيهاني و معابدي بود كه 
به شكل كوه ساخته مي شدند و درنتيجه با نمادگرايي مركز 
الياده معتقد است، زائر  جهان برابر بود )تصوير6(. ميرچا 
از طريق صعود از معبد يا زيگورات خود را به مركز دنيا 
نزديك مي كند و هنگامي كه به آخرين طبقه مي رسد، از 
تمام طبقات ديگر دور و از فضاي پست و ناهم گون جدا، و به 
سرزميني پاک و همگون داخل مي شود )الياده، 1384: 65(.

گنبد، حس وحدت همراه با تعالی

اصطالحات فراوانی چون »خيمه دهر«، »چتر مينا«، »طاق 
مقرنس« و »كاسه سرنگون« همگی خاطرهای كهن و پيام 

رسان چيزی از اعتقاد نياكان و معانی باطنی مرتبط با گنبد 
هستند. در فرهنگ اسالمی، گنبد هنگامی كه مظهر روشنی 
تصويرپردازی  شود،  می  تلقي  اسالم  بنيادی  زايی  كيهان  از 
باستانی خود را ابقا می كند. عاليم اسالمی چون مركز، دايره 
و كره كه خود جزء فطرت گنبدند، از طريق انتقالی نمادين 

يكسره تحقق می يابند )اردالن، 1379: 74(.
طرح گنبد در هنر بوزنطی و هم در هنر آسيايی وجود 
زمين  و  آسمان  اتحاد  رمز  گنبدی  سقف  با  مرقد  دارد. 
است، بدين معنی كه پی و قاعده مستطيل شكل عمارت با 
زمين و قبه كروی آن با آسمان مطابقت دارد )بوركهارت، 
1389: 136(. همان گونه كه گنبد فضای محصور خود را 
احاطه می كند و قبه آسمان تمامی خلقت را دربرمی گيرد، 
بازنمايی خلقت)انديشه روح( سراسر هستی را دوره می كند 
و فرامی گيرد. گذرگاه اين روح از اوج گاه گنبد چه به صورت 
نمادگر  باال  به  رو  و  انقباضی  چه  و  انبساطی  و  سراشيب 
وحدت است و در همه نمودهايش مقام عرش و تعالی الهی 

است )اردالن، 1379: 76( )تصوير7(.

مناره، نمادی كالبدی از مفهوم عروج

اصطالح مناره يا منار بنا بر ريشه اش يعنی »فروزشگاه نار« 
يا »تابشگاه نور« رابطه ای با برج های آتشگاهی زردشتيان 
دارد )همان: 73(. الحاق مناره در سنت اسالمی هم ادامه 
مثال،  در حد  است.  و كهن  نمادين  توسعه طرحی  و هم 
خود نمايش دهنده محور هستی آدمی است، نمايش دهنده 
آن ساحت اعتاليی و طولی است كه به وجود مادی آدمی 
عمق يا ارتفاع معنوی می بخشد كه در غير اين صورت آدمی 
است:  آدمی  نماينده  ظاهری،  جنبه  از  نمود.  می  دوبعدی 
عمود  عالم  در  او  تنها  مخلوقات  ميان  كه  متعين  صورتی 
بر پا می ايستد؛ از جنبه باطنی، يادآور روح آدمی است كه 

حسرت بازگشت به خاستگاه ازلياش را دارد)همان: 56(.
دهنده  نشان  كننده،  دعوت  عنصر  مناره  اين،  بر  عالوه 
يادآور  مناره  است.  شهر  كالبد  بر  مسلط  عضو  و  عروج 
اسالم  فرد  به  منحصر  نشانه  خود  كه  است  اذان  جمالت 
است. درواقع، هم نماد بصری است هم متذكری شنيداری 
به  اشاره  و  عروج  حركت،  از  كالبدی  است  نمادی  هم  و 
آسمان. مناره مسجد را می توان اساسی ترين و اوليه ترين 

نشانه نمازگزار )قيام( ناميد )اردالن، 1379: 64(.

تصوير 6 . معبد مايا، زيگورات نمادی از تجلی عروج 
)پراسكورياكوف، 84: 114(

تصوير 7. گنبدخانه ای معبدی در ميدان شكرگذاری، داالس، تگزاس،
http://ncaatradition.com/2008/2008.htm
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نمونه هايی از تبلور كهن الگوی عروج در معماری 
معاصر

در  توان  می  را  عروج  الگوی  كهن  تبلور  نحوه   :1 نمونه 
پايانه  برای دو  آمريكايی26  اثر معمار سرشناس  مقايسه دو 
هوايی، TWA در فرودگاه جان اف كندی نيويورک )تصوير8( 
المللی داالس در واشنگتن دی سی  و ديگری فرودگاه بين 
)تصوير9( ديد. »پايانه اول با ظاهری شبيه پرنده طراحی 
شده و شباهت آن چنان آشكار است كه به صورت نشانه ای برای 
اثر صناعتی  اين  پايانه هوايی درآمده است. در خلق  اين 
پيوند  آنجا كه  از  و  رفته است  به كار  ادبی  استعاره  شبيه 
انتخابی و مسافرت هوايی وجود دارد، معمار  نمای  ميان 
است«  بوده  موفق  نيز  معماری”  “استعاره  از  استفاده  در 

)رازجويان، 1378: 45(.
بديهی است كه اين گونه نشانه آفرينی ها خالی از اشكال 
امكان  عدم  جهت  به  مزبور  ساختمان  جمله،  از  نيست. 
است.  بوده  بسيار  انتقاد  مورد  »تغييرپذيری«  و  »توسعه« 
در كالبد پايانه دوم ظاهر پرنده نمود خارجی نمی يابد ولی 
در مقابل جذبه كهن الگويی پرواز، چشم بيننده را خيره می 

از زمين«  اين جذبه ممكن است جذبه »برخاستن  سازد. 
و آغاز پرواز در آسمان ها يا جذبه »فرود بر زمين« پس از 
گشت وگذار پرمخاطره در فضای اليتناهی باشد)همان جا(. 
به اين ترتيب، اثر دوم عالوه بر پاسخ گويی به كاركردهای 
الزم مسافرت های هوايی، اشاره به معنايی اعال و كيفی از 

معنای نزديك و روزمره سفر دارد و به همين جهت حاوی 
معانی نمادين دل نشينی است و براساس نظرسنجی كه در 
سال 2005 بين ناظران انجام شده، از پايانه TWA موفق تر و 
كاملتر است و بيان كننده حس مشترک »به آسمان شدن« و 
.)Horonjeff, 2010:67( مفهوم »عروج« در ميان آن ها باشد

)مجتمع  اصفهان  سينمايی  ـ  فرهنگی  مركز   :2 نمونه 
دهه شصت  اواخر  به  آن  طراحی  كه  فرشچيان(  فرهنگی 
بازمی گردد، در زمينی به مساحت 10.000 مترمربع مجاور 
جديد  نسبتاً  بافت  با  های  محل  در  رود  زاينده  رودخانه 
ساخته شده است. نقطه آغازين و ايده اوليه طراحی تصوير ذهنی 
معمار از منظر آبگير پل خواجو در زمان برگزاری جشن های بزرگ 
صفوی است، درواقع در اولين گام سعی شده است عناصر 
اصلی سازماندهی فضای برگزاری جشن ها با استفاده از آب 

نما، پل و رواق های اطراف به صورت انتزاعی بازسازی شود 
دهنده  نشان  مخصوص  سازه  با  پروژه  اطراف  های  رواق  و 
برگزاری  زمان  در  قزلباش  استقرار  چادرهای  و  ها  خيمه 

جشن ها در نظر گرفته شده است.
فرهاد احمدی معمار اين مجموعه خود دراين باره می 

گويد: »از نظر من پروژه طرح اين گونه پديد می آيد: گويی 
جرعه ای آسمانی از كيهان در مركز پروژه، در آن هشت 

ضلعی كه نمادی خاكی از بهشت است، فرومی افتد؛ درست 
مانند سنگی در ميان آب كه موج ايجاد می كند، صورت 

گيری يا تجلی مادی اين اثر كيهانی درواقع امواجی است 

تصوير TWA . 8، فرودگاه جان اف كندی
http://www.washingtonlife.com/issues/april-2007/inside-green/
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كه پلكانی فرا رونده را ايجاد كرده است كه به سمت آسمان 
حركت می كند. درواقع، نوعی معاشقه يا تعامل بين زمين 
و آسمان، كيهان يا عالم صورت با عالم مثال. قطرهای از 
كيهان عالمی كه كره خاكی و انسان در آن جای گرفته اند، بر 
جايگاه زندگی او فرود آمده است، انسان پيوندی را ميان 
خود و آسمان يا فضای بی كرانه احساس می كند. انسان 
فضای  به  عالم خاک  از  عروج  برای  راهی  كند  می  تالش 
اين  های  دگرگونی  و  تغييرات  از  و  بيابد  پرمعناتر  و  برتر 

در  آن چه  )افشارنادری، 1374: 42(.  گردد«  آزاد  جهانی 
بسيار  هندسه  است،  مجموعه شاخص  كلی  سازمان دهی 
قوی و تركيب آن با تقارن است. مفاهيمی كه در مطالعه 
فضای معماری و نظام كالبدی در معماری سنتی نيز ديده 
می شوند، درواقع كاربرد هندسه برخاسته از عمق اعتقاد 
و بينش معناگرايانه ای است كه معمار سنتی برای دست 

تبلور آن در  بازيابی  و  ارزشی ـ عقيدتی  به مفاهيم  يابی 
شكل مادی و قالبی معمارانه به كار می گيرد )همان: 43(.

تصوير 9. فرودگاه بين المللی داالس در واشنگتن دی سی 
http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0000428

تصوير 10. مجتمع فرهنگی فرشچيان، اصفهان
http://www.jmmj84.blogfa.com/post-10.aspx

نتيجه گيری
در اين مقاله، »عروج« يكی از مفاهيم كهن الگويی در اسطوره، نماد و رؤيا در نظر است و با توجه به اعتقادات 
و اسطوره های سازندگان نحوه تجلی اين مفهوم در اهرام مصر، زيگورات ها، گنبدها و مناره ها مشاهده شد. منظور 
اصلی از بررسی اين مفهوم در اين نمونه ها محدودكردن آن به اين چند الگو نيست، بلكه تجلی اين مفهوم در 
اين نمونه ها امری مشترک و آشنا است تا همگان با آن احساس نزديكی كنند، گويا از نهاد آن ها برخاسته است. 
اين مفهوم در مسجد به صورت گنبد، در شهر به صورت منار و حتی ممكن است در موزه و خانه به صورت نوری 

از گلخانه يا آتريومی بر سطح زيرين متجلی شود، به طوري كه انسان بتواند اين مفهوم را در فضا درک كند.
اين مقاله شروعی است برای يافتن ديگر مفاهيم معنايی كهن الگوها در راستای نحوه تجلی آنها در فضای 
كالبدی معماری به طوری كه بتوان به »زبان الگويی« رسيد كه نشان دهد نحوه بروز اين مفاهيم )مفاهيم برگرفته 
از كهن الگوها( در كالبد معماری متنوع و متفاوت است ولی در تأثير فضايی كه در ناظران ايجاد می كند، كاماًل 
يكسان است و كيفيت مشابهي دارد. اين زبان الگو كه به دليل احساسات مشترک انسان ها در فضا به وجود می آيد، 
هندسه و الگوهای رفتاری را در قالب مجموعه ای از روابط مفيد باهم تركيب مي كند و به صورت خالصه چگونگی 

جای گرفتن فعاليت های انسانی را در فضاهای مصنوع با درنظرگرفتن كهن الگوهای فضايی بيان می دارد.
هرچند نمی توان فرهنگ، سنت و دركل تجربيات شخصی ناظران و طراحان و بسياری از عوامل ديگر را در 
الگوی  زبان  الگوهای فضايی بسنده كرد،  زبان كهن  به  ادراک و طراحی فضاهای معماری حذف و فقط  فرايند 
برگرفته از اين مفاهيم برای همه انسان ها فارغ از مجموع شرايط زماني و مكاني است؛ يعني گزاره هاي اين حوزه 
فارغ از زمان و مكان و اراده و خواست انسان براي هميشه يا درست اند يا غلط و از آنجا كه ادراک انسان از فضا 
امری تفسيری است كه از زمينه حاصل می شود و معنا هميشه در زمان و فرهنگ مشخصی توسط انسان متناهی 
توليد می شود و زمينه دائماً در حال تغيير است، می توان با رسيدن به زبان كهن الگويی برخاسته از مفاهيم كهن 
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جدول 2. مقايسه تطبيقی مفهوم عروج در منابع مشترک ميان انسان ها و نمود آن در كالبد معماری

پی  نوشت
1- Schultz
2- Archetype: The original pattern or model of which all things of the same type are representations or copies.

كهن  الگو: انگاره ازلي، صورت نوعي، طباع اصلي، صورت مثالي، مثل اعلي، كهن  الگو، سرنمون، سرمشق، نخستين بنياد، عين ثابت. 
يونگ آن را قالبي بي محتوا مي  انگارد كه در خالل تجربيات ازلي و تاريخي انسان شكل گرفته است.

3- Symbol
4- معنی لغوی »عروج« در اينجا برآمدن و به  باال و آسمان  برشدن، در مقابل نزول است)لغت  نامه دهخدا(.

5- Archetypes of the collective unconscious
6- جوزف جان كمبل سخنران، مدرس و اسطوره  شناس برجسته آمريكايی است كه در زمينه اديان و اسطوره  شناسی تطبيقی شهرت 

بسياری دارد. آثار متعدد او شامل جنبه  های متنوعی از تجربيات انساني است.
7- Joseph Henderson
8- Symbols of transcendence

الگويی، سطح تعامالت انسانی را با فضاهای معماری به صورت فرا فرهنگی و فراشخصی افزايش داد. اگرچه در 
طراحی فضاهای هر ساختمان فرهنگ و سنت، مسائل و تجربيات فردی طراح و ناظر و بسياری عوامل ديگر در 
فرايند طراحی و ادراک و صورت نهايی فضاهای معمارانه بسيار مؤثر است، طراحان مي توانند اين زبان الگو را كه 
نشئت گرفته از ناخودآگاه جمعی انسان هاست و در طول ساليان پايدار مانده است، شيوه ای جاويدان و بی زمان 
تلقي كنند و از مابقی عوامل تأثيرگذار در طراحی فضا كه متأثر از زمينه و سبك های معماری هستند، به صورت 

زمان مند و مكان مند استفاده كنند )جدول2(. 
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9- Futami-ga-ura
10- Ise                                                                                        .شهری در جزيره هونشو در ژاپن كه مركز دين شينتو است
11- carnak
12- Brittany
13- Stonehenge

14- »جابُلْقا« و »جابُلْسا« )يا جابُلق و جابُرس/ جابُرسا/ جابُلص/ جابُلصا(، جابلقا عالم مثال است و در جانب مشرِق ارواح قرار دارد، 
برزِخ ميان غيب و شهادت و مشتمل بر صور عالم است و جابلسا نيز عالم مثال و برزخی است در مغرب اجسام كه ارواح پس از 

مفارقت از بدن  ها به آنجا می  روند و ُصَور همه مكتسباِت آنان در دنيا در آنجا خواهد بود.
15- اين آيين نوآموز را به  عميق  ترين سطح همانندی اوليه مادر-طفل يا همانندی »خود-من« عقب می  برد و به  اين ترتيب او را ناچار 
می  سازد تا يك مرگ نمادين را تجربه كند. اين شعائر هم در گروه  های قبيله  ای يافت می  شود و هم در جوامع پيچيده  تر، هميشه 
مناسك مرگ و تولد مجدد را تأييد می  كند - مناسكی كه برای نوآموز نوعی »مراسم عبور« از يك مرحله زندگی به مرحله  اي ديگر 

است، خواه از نوباوگی به كودكی يا از اوايل نوجوانی به جوانی و يا از اين مرحله به مرحله كمال باشد. )الياده،1384: 168(
16- Axis mundi

»محور كيهان« نمادی است در همه  جا موجود كه از فرهنگ  های انسانی می  گذرد. صورتی كه نقطه  ای اتصالی ميان آسمان و زمين 
را نشان می  دهد، جايی  كه چهار جهت اصلی به  هم می  رسند و برحسب محورهای اصلی جهت باال را عالم اعلی و جهت پايين را عالم 

اسفل تشكيل می  دهد.
 

17- Apocalyptic Literature
18- جولين گرين نويسنده فرانسوی آمريكايی  االصل است كه رمان  های مشهوری از وی به  چاپ رسيده است.

19- Claude-Levi-Strauss
20- Joseph Campbell

21- فردينان دوسوسور، زبان شناس سوئيسی، درباره ديالكتيك بين »زبان«  و »سخن« تحقيق كرده است: اولی ساختار يا قواعد زبان 
است و دومی كاربرد و تفسير فردی آن. هر زبان ساختار خاصی دارد متشكل از واژگان و روابط گوناگون آنها اما در درون آن، هركس 

آزاد است تا شخصی  ترين، عميق  ترين و عاطفی  ترين مفاهيم را منتقل كند.
22- Generative Spine
23- Generative Rules
24- Pattern Language
25- Universals
26- Erro Saarinen
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