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 پیشگفتاری بر مبانی نظری معماری 

 .............مبانی نظری و فرايند خلق معماری    فصل اول 

 ............ معماری در حوزه آرمان گرايی  بررسی تطبیقی  فصل دوم 
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   ........... شناسی از ديدگاه  انديشمندان و حکیمان مسلمان زيبايیفصل پنجم                  

  ............ زيبايی شناسی در مکتب اسالمفصل ششم 
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  .............. بررسی تطبیقی رويکردهای معاصردرآثارمعماریفصل دهم 

  ........... تعريف معماری در بررسی تطبیقی صاحب نظران معماری معاصرفصل يازدهم  

 معماری مساجد در تمدن اسالمی..........  فصل سیزدهم 

 اصول و  ويژگی ها ی  هويت اسالمی معماری هاردهم.........فصل چ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

 

  کتابعناوین تفصیلی فهرست                                                                 

 "مبانی نظری معماری"                                                          

                                                                       

 مبانی نظری و فرايند خلق معماری    -فصل اول                                                                     
 1-نقش و تأثیر مباني نظري در معمار 

  2-عوامل مؤثر بر فرايند بیروني خلق معماري 

  3- عوامل مؤثر در فرايند دروني خلق معماري 

  4-ارکان چهارگانه در فرايند خلق معماري 

  5- تعريف معماري از ديدگاه مکتب اسالم 

 معماریدر حوزه آرمان گرايی بررسی تطبیقی  -فصل دوم                                                      

 بررسی تطبیقی در حوزه شناخت شناسی 

 شناخت شناسي و آفرينش هنري 

   معیار و مالك شناخت و آفرينش هنري 

                                                                  جهت گیري شناخت بايد به عالم باال باشد 

 شناخت شناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان 

 1-   پرسش هاي بنیادين در شناخت شناسي 

 2- چهار نظريه کلي پیرامون ابزار هاي شناخت 

 3-  سه روش کلي  شناخت شناسي 

 4- آگاهي هاي محسوس و معقول 

  5- پاسخ حکماي اسالمي به روش هاي گوناگون شناخت شناسي 

 بررسی تطبیقی در حوزه انسان شناسی 

  1-سه نگرش انسان شناسي 

 2-      ساختار مادي و معنوي هويت انسان 

 3-ويژگي هاي پايدار و ناپايدار هويت انسان 

 4-در نظر مالصدرا انسان تنها موجودي ايت که بین او و ماهیتش تفاوت است 

 5-سه شاخصه کلي هويت انساني 

 سیمای انسان در مکتب  اسالم 

 1-مراحل مهم آفرينش آدم در قرآن 

  2-نسان ها براي سیر در کمال به انسان کامل نیاز دارندبر پايه حکمت اسالمي ا 

 3-کثرت پذيري انسان ها 

 بررسی تطبیقی در حوزه معبود شناسی-فصل سوم                                                              

  ررسی تطبیقی در حوزه معبود شناسیب 

  1- جايگاه معبود در هنر و معماري معاصر 

 2- سه  نگرش گوناگون به معبود ها 

 3- مراتب ظهور معبودها 

 4- سیر تحول تاريخي در شناخت معبودها 

 بررسی تطبیقی در حوزه سیر  تاريخ 

 1- اصل اصالت پیشرفت در سیر تاريخي 

 2-اصل اصالت انحطاط در سیر تاريخي 

 3-اصل اصالت انسان در مکتب اسالم 

 بررسی تطبیقی در حوزه جامعه 

 1-  پذيري متقابل فرد و جامعه در نگاه جامعه شناسيتأثیر 
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 2-شالوده و قوام  تشکیل دهنده جوامع بشري 

 3-امت اسالميهاي ويژگي 

 4-نیاز تحول در آرمان گرايي هنرمندان و معماران 

 5- تأثیر پذيري آثار هنري و معماري از يک مکتب فکري 

 6-اصول و محورهايي که در خلق آثار هنري مؤثر است 

 7- گستره وسیع دانايي محوري و حقیقت مداري انسان در اسالم 

 8-خط سیر عدالت محوري هنرمندان و معماران  و شهرسازان 

 9-                                                              اصول و قواعد راهنماي ده گانه براي هنرمندان و معماران و شهرسازان                 

 يی شناسی  از  منظر جهان بینی توحیدیزيبا  

 1-و کمال زيبايي است در جهان بیني توحیدي هستي در نظام احسن و در مراتب 

 2-در جهان بیني توحیدي هستي تجلي مستمر زيبايي خداوند است 

 شناسی هنر و معماریبررسی تطبیقی آرمان گرايی در زيبايی -فصل چهارم                                                
 از ديدگاه حکیمان مسلمان بحث زيبايي شناسي همراه با غايت هستي مطرح مي شود 

 رابطة سامانه اي بین زيبايي شناسي و مباني فرهنگي 

 مفهوم واژه زيبايي در فرهنگ هاي معتبر بین المللي 

 حقیقت زيبايی شناسی در نگاه صاحب نظران 

 1- ، چهماهنگي حزء با کُل استزيبايي در نظر افالطون 

 2-زيبايي در نظر ارسطو ، دستاورد هماهنگ يک سامانه )مجموعه( است 

 3-زيبايي در نظر کانت ، امري ذهني است که لذتي را در کسي پديدآورد 

 4-زيبايي از نظر هگل ، امري عیني است که ذهن از هماهنگي يک سامانه)مجموعه( دريافت مي کند 

 ی در نگاه صاحب نظرانگونه های زيبايی شناس 

 1-گونه هاي زيبايي شناسي از نگاه افالطون 

 2- گونه هاي زيبايي شناسي از نگاه کانت 

 3-گونه هاي زيبايي شناسي از نگاه هگل 

 دو گونه صورت هاي زيبايي در هنر و معماري 

 زيبايی شناسی از منظر هستی شناسی 

 1- گیرندمکاتب گوناگون تعريف زيبايي را از هستي شناسي مي 

 2-انسان از طريق قواي نظري خود به زيبايي شناسي مي رسد 

 3-در حکمت اسالمي ، زيبايي براي تعالي انسان است 

 4-جمع بندي و جدول ديدگاه هاي زيبايي شناسي انديشمندان غربي 

 دو گانه های ديدگاه انديشمندان غربی پیرامون زيبايی شناسی 

 1-ذهن گرايي زيبايي شناسي از ديدگاه عین گرايي و 

 2- زيبايي شناسي از ديدگاه دروني و بیروني 

 3- زيبايي شناسي از ديدگاه پسیني و پیشیني 

 4-شناسيشناسي و هستيزيبايي شناسي از ديدگاه شناخت   

                   انديشمندان و حکیمان مسلمانزيبايی شناسی از ديدگاه  -فصل پنجم                                                                           
 !آيا در فرهنگ اسالمي تعريفي براي زيبايي شناسي وجود دارد؟ 

 زيبايی شناسی از ديدگاه  انديشمندان و حکیمان مسلمان 

 1-در ديدگاه زيبايي شناسي  ابن هیثم ، زيبايي زاده تناسب است 

 2-هر جا کمال باشد زيبايي هم هست  ،از ديدگاه زيبايي شناسي غزالي 

 3-از ديدگاه زيبايي شناسي  حکیم فارابي ، زيبايي مربوط به سرشت وجودي اشیاء است 

 4-از ديدگاه زيبايي شناسي  اخوان الصفا،  زيبايي ناشي از تناسبات موزون است 

 5-ت زيبايي دريافت حقیقت و کمال اشیاء اس ،از ديدگاه زيبايي شناسي حکیم سهروردي 

 6-شناسي مالصدرا ، زيبايي چهار مرحله دارداز ديدگاهزيبايي 

 7- از ديدگاه زيبايي شناسي شوآن، زيبايي منعکس کننده بهجت و حقیقت است 

 8-از ديدگاه زيبايي شناسي عالمه جعفري، زيبايي در پنج مرحله صورت مي گیرد 
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 9-ح دريافت مي شوداز ديدگاه زيبايي شناسي استاد  مطهري، زيبايي با طهارت رو 

 11- زيبايي شناسي از نگاه حکمت اسالمي 

 11-جمع بندي ديدگاه هاي زيبايي شناسي از ديدگاه حکمیان اسالمي 

 زيبايی شناسی در مکتب اسالم - فصل ششم                                                                             

 فارسی و عربی مفهوم واژه زيبايی در زبان های 

 دو روش براي شناخت واژه زيبايي 

 1-  روش اول در شناخت واژه زيبايي 

 2-  روش دوم در شناخت واژه زيبايي 

 تعريف زيبايي ازنگاه امام خمیني رحمه اهلل 

 سرچشمة زيبايي در اسالم زيبايي شناسي در قرآن و روايات اسالمي 

 کتب اسالمجمع بندي و نتیجه گیري  مبحث زيبايي شناسي در م 

  جدول تطبیقي مکاتب در باره زيبايي شناسیاسماء و صفات الهي در قرآن کريم 

  ريشه پیدايش و مراتب مفهوم زشتی 

  زيبايي رحماني و زيبايي شیطاني 

  جايگاه حسن شناسي و زيبايي در تحقق آثار هنري 

                                          زيبايی شناسی در معماری 

 زيباشناسي از مفهوم به مصداق 

 ديدگاه هاي صاحب نظران معاصر پیرامون زيبايي شناسي 

 1-شش عامل تقارن در پديد آمدن زيبايي از نگاه ويتروويوس 

 2-استواري ، سودمندي و زيبايي،عوامل اصلي معماري از نظر پیترکالینز 

 3-نگرش هاي ششگانه به زيبايي شناسي ديويد اسمیت کاپون 

 4-نمايه براي ثبات زيبايي و ثبات معماري از نظر يوهاني پاالسماشش درو 

 5-ثابت هاي زيبايي شناسي معماري از نظر راجر اِسکروتِن 

 6-جنبه هاي فضايي زيبايي شناسي معماري از نظر برونو زِوي 

 7-  زيبايي شناسي معماري بر اساس نظريه اطالعات يورگ گروتر 

 8- معماري جان النگزيبايي شناسي بر اساس روانکاوي 

   زيبايي شناسي از مصداق به مفهوم 

 1- زيبايي شناسي مکانیکي لوکوربوزيه 

 2-زيبايي شناسي معماري لذت چارلز جنکز 

 3-زيبايي شناسي نامعقوالنه)زشتگرايي( پیترآيزنمن 

 4- يزيبايي شناسي فرم گرايي فرانک گهر 

 5- زيبايي شناسي الهام از طبیعت فرانک لويد رايت 

 بندي و نتیجه گیري جمع 

 بررسی تطبیقی آرمان گرايی در حوزه هنر  -فصل هفتم                                           

 رابطه هنر و معماری 

 سه نظريه در باره تعريف هنر 

  1-نظريه اول : نظرية بازنمايي هنر 

  2-نظريه دوم : نظرية فرانمايي هنر 

  3- نظريه سوم : نظريه اصالت وجودي هنر 

                      نگاه صاحب نظران معاصر اسالمي به حوزه هنر 

     اهداف هنر 

 1-  دو گونه دسته بندي اهداف کلي هنر 

 2-بي آرماني هنر از نگاه لیبرال ها 

 3-هنر در خدمت طبقه کارگر از نگاه کارل مارکس 

 4- از نگاه تولستوي  هنر در خدمت همبستگي انسان ها 

 5-هنر زمینه ساز پااليش روح و تربیت جوانان،از نگاه افالطون 
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 6-  هنر ناشي از شیدايي انسان ، از نگاه مرتضي آويني 

 7-هنر عاملي براي ادامه هستي انسان ، از نگاه دکتر شريعتي 

 8-هنر براي رساندن انسان به وحدت نامتناهي ، از نگاه بورکهارت 

 9- براي دستیابي به حقیقت ، از نگاه دکتر نصرهنر عاملي 

 11-هنر براي براي رساندن انسان به حیات معقول ، از نگاه عالمه جعفري 

 سرچشمه هنر 

  1-سرچشمه هنر در گذر تأثیر زمان 

 2- سرچشمه هنر در راستاي فرازماني 

 3-   )سرچشمه هنر برخاسته از وحي و سنت محمدي)ص 

 گونه های مختلف گرايشات هنری 

  1-   هنر آزاد 

 2-  هنر قدسي 

 رابطه هنرمند، اثر هنری و مخاطب 

 1- نبود رابطه بین هنرمند، اثر هنري و مخاطب 

 2-   وجود رابطه بین هنرمند، اثر هنري و مخاطب 

 3-رابطه نسبي بین هنرمند، اثر هنري و مخاطب 

 رابطه هنرمند و مخاطب 

  1- همراهي کامل در هستي شناسي هنرمند و مخاطب 

 2- سبي بودن شرايط هنرمند و مخاطبن 

  رابطه هنرمند با اثر هنري 

   رابطه مخاطب با اثر هنري 

   تعهد و مسئولیت هنرمندان در قبال هنر و معماري 

 نتیجه گیري در مبحث : رابطه هنر با معماري 

 طبیعتبررسی تطبیقی رويکردها  در حوزه معماری و -فصل هشتم                                      

  ارتباط انسان با طبیعت 

 چهار گونه ارتباط انسان با طبیعت 

 1- ارتباط يکسويه انسان با طبیعت 

 2-  ارتباط دو سويه انسان با طبیعت 

 3- اي انسان با طبیعت ارتباط سامانه 

 4- ارتباط ستیز جويانه انسان با طبیعت 

 باغ سازي فرانسوي ، نمونه رويکرد طبیعت ستیزي 

 شکن با رويکرد طبیعت ستیزي معماري سامان 

 )دو گرايش آفاقي)طبیعت گرايي ( و انفسي)طبیعت گريزي 

                                                             باغ سازي انگلیسي نمونه طبیعت گريزي 

 رويکرد ارگانیک به طبیعت 

 1- رابطه طبیعت و ماوراء طبیعت  در ديدگاه  شرقي 

 2-و ماوراء طبیعت  در ديدگاه غربي رابطه طبیعت 

 3- باغ ژاپني نمونه اي از گرايش به طبیعت 

  معماری ارگانیک 

 1- معماري ارگانیک نوعي تقلید از طبیعت 

 2-سه اصل بکار رفته در ساخت خانه روي شیب توسط فرانک لويد رايت 

 3-مشخصات معماري ارگانیک فرانک لويد رايت 

   معماري فراکتال و آشوب 

 ي طبیعت گراي شکلي معمار 

 رويکرد معماری با نگرشی در تکمیل طبیعت 

 1-گرايش به طبیعت در آموزه هاي قرآن 
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 2- در نگاه مولوي طبیعت مانند درختي انسان را که میوه اش مي باشد،رشد و پرورش مي دهد 

 3-در نگاه حافظ بايد از سیر طبیعت به حقیقت رسید 

 4- ، طبیعت مادر روح انسان استدر فرضیه اصالت وجود مالصدرا 

 5- رابطه انسان با طبیعت از ديدگاه امیر المؤمنین علي علیه السالم 

 6-معماري و باغ سازي دوران اسالمي با رويکردي در تکمیل طبیعت 

 در معماریو تناسبات هندسی فضا نمادپردازی ،  -فصل نهم                                                    

  پردازی به هستی و پديده های آننماد 

 نگرش هاي گوناگون نمادپردازي 

 1-در نگرش علمي ، نماد همچون زباني ويژه است 

 2-هاي فلسفي، نماد بازتاب حقیقت است  درنگرش 

 3-در نگرش انديشمندان مسلمان، نماد، بازتاب حقیقت با يک زبان ويژه است 

 نظر سنت گرايان معاصر پیرامون نمادپردازی 

 1-نگاه رنه گنون اهمیت صور نمادين در انتقال آموزش هاي اعتقادي است   در 

 2-   در نگاه کومارا سوامي جهان ما جهان نمادهاست 

  برخی از معماران معاصر ايراناقسام  نماد پردازی 

 1-  داراب ديبا از معماران با گرايش عرفاني 

 2-علي اکبرصارمي از معماران با گرايش بي طرفانه 

 3- ماران بدون گرايش به نمادپردازي  گروتر از معيورگ 

 گیري  نماد پردازي عدد و شکلنتیجه 

 مفهوم و کارکرد فضا در معماری 

  1-سودمندي تعريف فضا 

 2-  تعريف فضا در فرهنگ معین 

 3-   فضا همان جاي تهي است 

 4-چهار مفهوم از کاربرد واژه فضا در معماري 

   در باره فضا  بررسی ديدگاه های گوناگون صاحبنظران 

 1- آمريکانا   دائرةالمعارفتعريف فضا در 

 2-تعريف فضا در عصر يونان باستان 

 3-دو ديدگاه در رابطه با نسبت فضا و کالبد 

 4-  فضاي مختصاتي دکارت 

 5-تعريف فضا در معماري مدرن 

  اقسام  فضاها در معماری 

  1-فضاهاي رياضي و ادراکي 

 2-  پنج رکن فضاهاي ادراکي کودك در نظر ژان پیاژه 

 3-تأثیر انواع فضا بر زندگي انسان 

 4-نقدي بر ديدگاه فضا از منظر معماري مدرن 

 5-در نگاه دکتر حجت، فضا بین ماهیت ذهن و ماهیت بیرون قرار دارد 

 6-  در نگاه ادموند بیکن، معماري براي تعالي زيستن است 

 7- ادراکي در قرآن مجیدساحت هاي فضاهاي 

 8-     مفهوم فضاي معماري از ديد حکمت اسالمي 

 کالبد در ارتباط با فضای معماری 

  1-    مفاهیم و مواد دو ابعاد تشکیل دهنده يک اثر معماري 

 2-پنج تعريف از فرم و شکل در معماري 

 3-مفهوم واژه کالبد در فرهنگ معین 

 4-مفهوم واژه سامان بندي در معماري 

 5-گاه فالسفه غربي در باره کالبد  ديد 

 6-ديدگاه حکیمان اسالمي در باره کالبد 
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 7-مفهوم کالبد در فرهنگ اسالمي 

   نقش تناسبات هندسی در معماری 

 1-  تعريف هندسه و تناسبات 

 2-تعريف ابوريحان بیروني از دانش هندسه 

 3-  تعريف ابن خلدون از دانش هندسه 

 4-ر کار هنردي نظريه هاي تناسبات دهدف بنیا 

  پیشینة هندسه و تناسبات در ايران 

 1-2سومريان از شمال ايران دانش هندسه را پي ريزي کردند 

 2-   يونانیان در زمان اسکندر دانش هندسه را از ايران گرفتند 

 3-از گذشته هاي دور ايرانیان از هندسه و تناسبات آن در معماري بهره مند مي شدند 

 4- روزگار درخشش رياضیات مهندسي بودايران پس از اسالم 

  پیشینه دانش هندسه و تناسبات آن در غرب 

 1-  يونانیان دانش هندسه را تدوين و گسترش دادند 

 2-درنظرکريربدن انسان نمونه ارزشمندي در بررسي ترکیب درمعماري است 

 3-غرب تناسبات هندسي را از مصر کهن اخذ نمود 

 4- با زبان عدد تحلیل نمودبراي اولین بار خیام هندسه را 

 چگونگی کاربرد هندسه و تناسبات در معماری 

 1-تناسبات طاليي در هندسه معماري ايرانیان 

 2-کاربرد شکل و اندازه در معماري ايراني 

 3-  هندسه و تناسبات عقالني 

 تأثیر متقابل هندسه معماری با  هندسه طبیعت 

  1-  شناسانه طبیعت    معماري بر اساس الگوبرداري تناسبات زيبايي 

 2-     معماري در جايگاه تضاد با طبیعت 

 3-  معماري در هماهنگي و مکمل با طبیعت 

 کاربرد هندسه از ديد فرهنگ اسالمی 

 

   بررسی تطبیقی رويکردهای معاصردرآثارمعماری-فصل دهم                                     
 دسته بندي رويکردهاي معماري معاصر 

  الگو واره( نخست : نوگرايی اولیهModernism) 

  1-هوشنگ سیحون 

 2-علي اکبر صارمي 

 3-کامران افشار نادري 

 4-هاشمي 

 5-  محمد رضا جودت 

 (  الگوواره دوم : نوگرايی پسینDeconstruction  ) 

 پیتر آيزنمن معمار يهودي آمريکايي 

   شیوه سامان شکني کاناراجیوي ونیز 

 بهرام شیردل 

 الگوواره سوم : تلفیق ( گرايی تجدد و سنتPostmodernism) 

  چارلز چنکز از معماران پیشرو 

   در نگاه حسین شیخ زين الدين سنت يک ثروت است 

      در نگاه داراب ديبا ،کثرت گرايي  عامل اصلي بي هويتي معماري تهران است 

  الگوواره چهارم : ذات گرايیExistentialism)  ) 

  معماري معاصرشولتز از پیروان پديدار شناسي در 

 ( الگوواره پنجم : سنت گرايی معنویTraditionalism) 
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 عوامل بحران آفرين فرهنگي در معماري معاصر از نگاه تادائو آندو 

 در نگاه نافذ نادر اردالن نبود معنويت عنصر اصلي در بحران معماري معاصر است 

 ( الگوواره ششم: سنت گرايی تاريخیHistorical Traditionalism) 

  در نگاه برادران کرير معماري بايد در دراز مدت باقي بماند 

 ( الگوواره هفتم: حکمت اسالمیIslamic Wisdom  ) 

 از نگاه هادي نعیمي رشد معماري در گستره نظام آموزشي است 

 در نگاه دکتر مهدي حجت، ناديده گرفتن هويت ديني بحران در معماري را پديد آورده است 

   اری در بررسی تطبیقی صاحب نظران معماری معاصرتعريف معم-فصل يازدهم
 ها در تعريف معماری   بندی رويکرددسته 

 1-تعريف معماري بر اساس اهداف گوناگون انساني 

  2- تعريف معماري بر اساس انگیزه هاي رواني يا کالبدي انسان 

 3-    تعريف معماري بر اساس صورت هاي حاکم بر معماري 

 4- اساس رويکرد فرانگرتعريف معماري بر 

 5-( تعريف معماري بر اساس فضاي متا )ابرمعماري  

 تعريف معماری بر اساس رويکرد نقاشی ، پیکرتراشی ، موسیقی و شعر 

  6- تعريف معماري بر ساس رويکرد نقاشي و پیکر تراشي 

 7-  تعريف معماري بر اساس رويکرد شعري 

 8-  تعريف معماري بر اساس رويکرد موسیقايي 

 9-ريف معماري بر اساس فرمول معماري يعني هنر و ساختمانتع 

 11--   تعريف معماري بر اساس فرمول ارتباط با زندگي و شکوفايي طبیعت 

 11- تعريف معماري بر اساس تقسیم بندي معماري خوب و معماري بد 

 -12  تعريف معماري بر اساس معماري يعني تجسم بخشیدن محیط و کشف نظم جهان 

 13-  تعريف معماري بر اساس رابطه معماري يعني فضاي زندگي و فضاي نمادين 

 14-تعريف جامع از معماري   نتیجه گیري و جمع بندي 

 بازشناسی معماری شايسته  از ديدگاه فرهنگ اسالمی-فصل دوازدهم                                 

 آيات الهی قرآن سرچشمه فیاض شناخت اسرار روز و شب 

 1-  در نگاه آيات قرآن زمین محلي براي رشد و آسايش انسان هاست 

 2-از منظر آيات قرآن آسمان سقفي رفیع و دلباز و دلگشا براي زندگي انسان هاست 

 صحنه های روشن و خاموش زندگی انسان 

 3-  خداوند روز روشن را براي حرکت،کسب روزي و سیر در آفاق قرار داد 

 4- براي آرامش ،تفکر و عبادت و سیر در انفس قرار داد خداوند شب را سراپرده اي 

 ويژگی های نمادين در شکل گیاهان و اندام انسان و حیوان 

 1-شگفتي هاي رشد يک گیاه در عرصه زمین 

 2-تجزيه و تحلیل سه کانون وجودي انسان و حیوان 

 در قرآن خانه ،حريم امنیت ، سکونت ، رشد و عبادت انسان است   

  معماری خانه کعبهآموزه هايی از 

 1-  اولین خانه اي که براي هدايت عالمیان استقرار يافته است 

 2-تفاوت ويژگي هاي خانه کعبه با نیايشگاه هاي بت پرستان 

 3-هاي سه گانه )جمرات(   مقايسه کالبدي خانه کعبه و بت 

  4-  تأثیر کالبدي فضايي خانه کعبه بر انسان 

 5-تأثیر فضاي دروني کعبه بر انسان 

 6-)تأثیر کالبدي بتهاي سه گانه  بر انسان ) کالبد ضد معماري 

 7- مقايسه دو نماد معماري الهي و معماري شیطاني 

 8-  چگونه معماري الهي و معماري شیطاني جايگزين هم مي شوند 

 9-  آموزه هايي از آيین حج 
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 11-   تحلیل حرکت انسان در سعي بین کوه هاي صفا و مروه 

 11-    تحلیل حرکت انسان در طواف به دور خانه کعبه 

 12-  تحلیل دو رکعت نماز در مقام ابراهیم 

 13-رابطه شکل و محتوا در انجام مناسک حج 

 14-آموزه هايي از معماري مسجدالنبي 

 15-هايي از معماري بیت اهلل الحرامآموزه 

 معماری مساجد در تمدن اسالمی-فصل سیزدهم                                                

                                                   تبديل فضاهاي معماري آتشکده ها به مساجد 

 ويژگی های مساجد اسالمی ايران 

  1-ويژگي هاي فضاهاي مساجد 

 2-  ويژگي هاي سازه اي  مساجد 

 3-ويژگي آرايه ها در مساجد 

  4-   اصول پیشنهادي براي معماري مساجد 

 5-راهبردهايي براي معماري مساجد 

 6-هاي کارکردي براي معماري مساجد  برنامه 

 7-هاي کالبدي براي معماري مساجد                                                                                 توصیه 

 معماری مسکن و محله مطلوب 

 1-  برخي از ويژگي هاي مسکن شايسته در احاديث 

 2-ويژگي هاي محله شايسته در احادي برخي از 

  3-معماري محله ها در شهرهاي سنت 

    ارزيابي آثار معماري دوران اسالمي 

 نخستین تجلي تمدن اسالمي در ساختمان مساجد نمودار شد 

  خاستگاه معماری مساجد روزگار اسالمی 

 1-ماري مساجد روزگار اسالميارزيابي کالبدي مع 

 2-اي معماري مساجد روزگار اسالميارزيابي سازه 

 3-  ارزيابي کارکردي معماري مساجد روزگار اسالمي 

   ديدگاه معماران ايرانی به معماری سنتی ايران 

   دسته اول معماران : گرايش به کالبد گرايي درمعماري سنتي ايران 

 ايي در معماري سنتي ايراندسته دوم معماران : گرايش به معنا گر 

    دسته سوم معماران : گرايش به همترازي معنا و کالبد در معماري سنتي ايران 

 دسته چهارم معماران : گرايش به برتري معنا بر کالبد در معماري سنتي ايران   

 معماریاصول و  ويژگی ها ی  هويت اسالمی  -فصل چهاردهم                                        

 1-  اصل حقیقت محوري وعدالت مداري 

 2-  اصل سیر از کثرت به وحدت 

 3-گرايي و ايجاد آرامش فضايي  اصل مرکز 

 4-بندي يا سلسله مراتب فضايياصل رده 

 5-    اصل استقالل فضاها در عین وحدت آنها 

 6-) اصل سامان بندي حرکت در درون فضا ) سیالیت 

  7-  اصل تقدم درونگرايي بر برونگرايي 

 8-اصل هماهنگي نیازهاي انسان با فضاهاي معماري 

 9-اصل سیر از ظاهر به باطن 

 11-اصل انتزاع گرايي 

   11-اصل نشانه گرايي  انواع مکاتب هنري و معماري 

 12-   اصل برتري فضا بر توده ساختمان 

 13-بندي چشم انداز  اصل سامان 

 14-    اصل تعامل مکمل میان معماري و طبیعت 
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 15-بندي اهداف کمي و کیفي   اصل رده 

 16-                                                                                       اصل لزوم تهذيب نفس معماران و شهرسازان 

 نتیجه گیری و جمع بندی 

 1- الهامات حقیقي قرار دهدهنرمند بايد خود را در معرض 

 2-  بايد بین هنرمند و مخاطب يک رابطه وجودي و ماهیتي برقرار شود 

 3-هنرمند و مخاطب در ذات و ماهیت انساني يکي هستند 

 4-محقق و مدرس معماري نبايد ترجمه اي بینديشد و تدريس کند 

 5-فراموشي ارزشها منجر به قطع ارتباط بین هنر و حسن شناسي مي شود 
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 پیشگفتاری بر مبانی نظری معماری

آنچه در آغاز باید گفت این است كه هر تعریفی از هنر ناگزیر است ماهیت، آغاز و انجام هنر را روشن سازد. اینکه هنر چیست؟ 
شود. آنگااه ایان الهاام در یاک     الهام آغاز میكند؟ بطور كلی هنر با یک آید؟ چه هدفی را دنبال میشود؟ چگونه پدید میاز كجا آغاز می

گمان هدف و آرماانی را  شود. پدیداری هر اثر هنری هم بیكند، و اثر هنری پدیدار میفرآیند بنام خالقیت ) آفرینش (، شکل زیبا پیدا می
دهند و به هام وابساته   پی هم رخ میكند. در حقیقت هنر یک چیز بیش نیست و این چهار گام در یک ارتباط سامانمند با هم از دنبال می

كنند. پس این تقسیم بندی تنها برای روشن ساختن چیستی هنر و ای كه هر یک از این گامها سه گام دیگر را تعریف میهستند. به گونه
هاایی كاه باه    ایسة پاسخها و مکاتب را در مقهای گوناگون دربارة هنر است. دیدگاهسازی برای مقایسة رویکردفرآیند آفرینش آن و زمینه

 بندی كرد.توان دستهاند میهای بنیادی دربارة هنر دادهپرسش

، یعنای  «حای متتأألأاه  »از دیدگاه انسان شناسی اسالمی، همه انسان ها فطرتاً و ذاتاً حق آگاه و حق مدار هستند. به تعبیار بهتار   
حضرت حق بوده و از آن خاطره ازلای دارناد. تجلیاات الهای، هماة       هایو فطرتاً خواستار تجلیات صفات و جلوه هستند« زنده خداجوی»

ترین درجه آن در عالم ماده ظهور و بروز عینی و محسوس یافته و حواس پنج گانه ما آنها را ادراک ترین و پستهستی را پر نموده و نازل
توانند با قیاس فلسفی آیه و عامل ذكر ر نهایت كالم مینماید. اما عناصر مجردتر در عالم طبیعت مثل ریاضیات  ،فضا، هندسه، نور و دمی

 برای قوای برتر از حواس انسان یعنی عقل و روح شوند و آنها را بیدار و بالفعل نمایند. 

نیز تا خود از همه ابزارهای معرفتی و شیوه های درک حقایق برخوردار نگردد  و به درک همه مراتب زیبایی نایل نشود هنرمند 
. پس سیر و سلوک و درک و شهود باطنی هنرمندان و عابادان و عالماان و زاهادان و    در نخواهد بود هنری اصیل و عالی بیافریندهرگز قا

مبتکران از هم جدا نیست و علم و مذهب و اخالق و هنر و زیبایی و ابداع از یک سرچشمه می جوشند. باید توجه داشت كه تجزیه كردن 
و اخالق و هنر و زیبایی موجب تشدید از خود بیگانگی انسانها و سیطره كمیت و خیال پردازی های موهوم  و متضاد دانستن علم و مذهب

  و پوچ و ویرانگر بوده و تضادها و بیماری های مهلک و ویرانگر فرهنگی وتمدنی را باعث شده و خواهد شد.

هنر ،آفرینش زیبایی به گونه ای صریح و روشن در آفرینش اثر هنری و معماری تأثیرگزار است.  زيبايیچگونگی نگرش ما به 
. از این رو باید پذیرفت نیاز به روشن كردن شئون زیبایی برای است و شاید بتوان گفت ارجمندترین شأن اثر معماری وجه هنری آن است

 امری آشکار است. ارزیابی دیدگاه ها و نیز بررسی و تحلیل آثار معماری

شناسی نمودار و برآمده از ارزشهای فرهنگی، و نشانگر سمت و سوی دگرگونی های فرهنگی و باید توجه داشت كه زیبایی
توان سیر فرهنگی جامعه را ارزیابی كرد. زیبایی شناسی به گونه ای مستقیم و بی نیاز به آموزش، تنها با اجتماعی است و با مطالعه آن می

و عادت دادن، گونه ای نگاه و لذت بردن از زندگی را برای انسان ها تعریف كرده و آنها را با یک جهان بینی خاص وابسته به خود تکرار 
توان . میكندشناسانه دچار بحران شود كم كم همه ابعاد جامعه به سوی بحران حركت میپس اگر ارزش های زیباییكند. تربیت می

شناسانه چیره بر سبکها و ذهن معماران سرچشمه ژگی های معماری معاصر جهان و ایران از رویکرد های زیبایینشان داد كه مهمترین وی
شناسی را در توان یک گونه زیباییای وجود دارد و نمیشناسی و مبانی بینشی و ارزشی آن رابطه سامانهمی گیرد. به گمان ما میان زیبایی
کار گرفت. در عین حال باید توجه داشت كه هم در حوزه معماری و هم در حوزه اندیشه باید دو سطح فرهنگی جدا از مبانی فرهنگی آن ب
 عمومی و تخصصی را از هم جدا نمود.

از یونان باستان تا امروز بدلیل نبود داوری جامع همواره فاقد ثبات نظری در مقوله هستی شناسی و انسان شناسی فرهنگ غرب 
در عرصة هنر و معماری تا پیش از روزگار  نیز در پی آن به افراط و تفریط و یک بعدی نگری دچار بوده اندبوده است. مکاتب غربی 

ها های كالسیک دربارة  هنر و زیبایی هنوز مورد توجه بود چندان خبری از رویارویی اندیشهنوگرایی ) مدرنیسم ( و تا آن زمان كه اندیشه
معماران پیرو آن بودند. ولی پس چون و چرایی داشت كه بیشتر هنرمندان و های بیبه میان نبود. هنر و زیبایی تعاریف مشخص و ویژگی

های بنیادی در فرهنگ غرب بویژه در سدة چهاردهم میالدی هنرمندان بر پایة رویکردهای تازه، از آن با پدیدار شدن دگرگونی
ها دند و سبکای دربارة زیبایی مطرح كردند. آنها نخست تعاریف كالسیک را به میان كشیدند و در گذر زمان بر آنها افزوهای تازهدیدگاه
آمد. تا اینکه در سدة بیستم با ظهور ساز نبود یا اگر بود به چشم نمیها چندان بحرانای پدید آوردند. پیامد این دگرگونیهای تازهو شیوه
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اثری از آن ای بخود دید كه در گذشته سابقه نداشت. آنچنان كه دیگر هنر مدرن به معنای ویژة آن، تعریف زیبایی چنان گوناگونی آشفته
 های مختلف با طول عمر كوتاهشان هر كدام تالش كردند تعریفی از زیبایی ارائه دهندهای كالسیک در میان نماند و سبکوحدت نظر

هر انسانی با توجاه   .كه ویژگی مطلقه خداوند متعال است در آفرینش عالم و همه امور آن جاری استعدالت  در تفکر اسالمی
همین را می گوید. تفااوت ظااهری   « ال یکلف اهلل نفسا اال وسعها» ا آن مواجه است مورد سوال قرار می گیرد. آیه به شرایط خاصی كه ب

افراد خدشه ای در مسیر تکامل از نتیجه انسانی آنها وارد نمی كند. بحث رایج در معماری امروز ، معمااری انساان گراساتع معمااری ای     
. بدون اینکه رنگی از معبود در آن باشد. غافل از اینکه تعریف انسان مستقل از خدا، نمی تواند تعریف صرفاً متوجه انسان و خواسته های او

 دقیق و كاملی باشد و همه ویژگی های او را مورد توجه قرار دهد. 

 د. از این روتر از آن نیازهای روحی و معنوی نیز دارنها بجز نیازهای مادی، مهمو انسان ها استساختمان زيستگاه انسان
های هنرمندانه داشته باشد. معماری باید بتواند ها جلوهنیز مانند دیگر هنرها، باید هماهنگ با نیازهای روحی و عاطفی انسان معماری

سن های حها نیز باشد و انگیزههای مادی زندگی انسانها، پاسخگوی ابعاد متنوع نیازهای روحی و معنوی انسانافزون بر آبادانی جنبه
 طلبی و كمال جویی آنها را نیز استغنا بخشد و زمینه سازی كند.

سبکها و گرایشهای بحران زده هنر و معماری در قرون گذشاته، ناشای از نگااه     می توان گفت كه تعريف جامع از معماری در 

اگر بخواهیم ماا  . ودانی او بوده استحصری و جزء نگر فیلسوفان و هنرمندان به حقیقت شامل و چندبعدی انسان و ساحتهای فراگیر و جا
در دام فروكاهی و گرداب جزء نگری و سطحی بینی فرو نغلطیم، باید با امداد از كالم الهی ابرسامانه هستی را آنگونه كه هسات در كلای   

گوناه كاه شایساته اسات     ترین وجه آن بنگریم و جایگاه انسان را بیابیم و نسبت هر امری از جمله معمااری را باا انساان آن   ترین و شامل
منطبق بر قوانین علمی و متناسب با نیازهای مادی و روحی انسانها، در بازآفرینی عادالنه فضا با عوامل مادی و صوری،» دریابیم. معماری
 است. « جهت كمال آنها 

ترین شکل خود در در كلی ، و هستی راآن است كه بتواند جایگاه حقیقی انسان را در هستی به او یادآوری كندمعماری شايسته 
دهد. به این ترتیب، فضای معماری، نمادی از عرش كند و انسان را به عنوان حاكم اصلی فضا در میان كل هستی قرار معماری بازسازی 

ست، بلکه كند. انسان با فضا غریبه نیدهد و حمل میسلطنت و خالفت انسان در این عالم است كه همة وجود انسان را در خود جای می
داند. طبیعی است كه چنین دیدگاهی نیاز به مبادی شناخت خاص خود را دارد كه امروزه آن را بازتابی از درون خود و سراسر وجود می

 معنا و غیر قابل درک استبرای بسیاری بی

است كه  پرسشی بنیادیها باید رجوع كرد؟ این از دیدگاه فرهنگ اسالمی به كدام سرچشمه معماری شایستهبرای بازشناسی 
امروزه با پدیدار شدن بحران ها و آشفتگی ها در دنیای معماری به پاسخ آن نیاز داریم. بطور روشن ، می پرسیم كاه فرهناگ اساالمی    

 ش كرد:   چگونه می تواند ما را در گذر از بحران ها یاری رساند و در باره معماری چه دارد به ما بیاموزد؟ پرسش را شاید بتوان به دو بخ

 ها و حکمت عملی اسالم چه اصول و ویژگی هایی را برای فضای زیست فرد و جامعه برمی شمرد؟ آموزه-1
 ها و دستاوردهایی در این زمینه بجا گذاشته است؟ معماری و شهرسازی دوران اسالمی چه تجربه-1                          

 ترتیب اهمیت باید جست :  های زیر ، بهرا در سرچشمه پاسخ پرسش نخست
ها درباره فضای زندگی اشاره دارد و ها و شایستگیای مستقیم یا غیر مستقیم به بایستگیدر زمینة آیات و روایاتی كه به گونه

ه توان گمان برد كا های سودمندی انجام شده است. میهایی كه شده ، تاكنون از سوی برخی پژوهندگان تالشها و توصیهنیز سفارش
نشین نیز انجام شده باشد كه دیگر كشاورها از آن آگااه نشاده باشاند. در ایان زمیناه       های بسیاری در سراسر كشورهای مسلمانتالش
اناد. دو نموناه از آنهاا، یکای     توان به آثاری مراجعه كرد كه معصومان )ع( در جریان ساخت آنها بوده، یا آنها را پذیرفته یا تأیید نمودهمی
 باشند. می« مسجد پیامبر اكرم )ص(»و دیگری « ایی بیت اهلل الحرامساختار فض»

 های زیر باید جست : را به ترتیب اهمیت در سرچشمه پاسخ پرسش دوم
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هاای جناوب   های شرق آسایا و چاین و سارزمین   ای از زمین از شمال آفریقا تا كرانهدر پهنه گسترده فرهنگ و تمدن اسالمی
های بسایار ارجمناد ایان فرهناگ و     باشد. جنبهی مشترک و متمایزی در زمینه فضای زیست و معماری میهاشرقی آسیا دارای ویژگی

 ها نیز روشن شده است. ها و تمدنتمدن از سوی بسیاری از اندیشمندان و پژوهندگان مورد تأیید قرار گرفته و تأثیر آن بر دیگر فرهنگ
یامبر اكرم )ص( و حضرت علی )ع( در هیچ جای جهان حکومت اساالمی باه   این نکته نیز شایان توجه است كه بجز روزگار پ

مفهوم واقعی آن تشکیل نشده و جمهوری اسالمی ایران نیز در سرآغاز این راه است. اما به همان اندازه كه فرهناگ اساالمی در میاان    
شورها مشاهده كرد. به همین دلیال هنرهاا هرچاه    توان در هنر و معماری آن كاقشار مردم گسترش یافته، به همان نسبت تأثیر آنرا می

اناد مانناد شهرساازی و    اند و هركدام كه نیاز به دخالت تشکیالت حکاومتی داشاته  تر بودهتر و اصیلاند، خالصتر بودهتر و مردمیفردی
 اند. تر شدههویتتر و بیصها و مراكز حکومتی، ناخالاند، مانند ساختن كاخخدمات شهری و یا در خدمت حاكمان غیر متدین بوده

در زمینه علوم و فنون نیز در شمار سرچشمه های مهم هساتند. خوشابختانه   های بازمانده از سوی دانشمندان مسلمان نوشته
هایی از این دست در فرهنگ و تمدن اسالمی ناشناخته نیستندع ولی با این همه به یک بررسی و تحلیال گساترده بارای     كتب و نوشته

هاای  های كاربردی آنها برای زمینههنوز هیچ كار پژوهشی دربارة جنبه.ها با جهان معماری نیاز استتر كردن محتوای این نوشتهنزدیک
های وابساته باه آن   سازی و زمینه گوناگون معماری و شهرسازی انجام نشده است.در واقع، چگونگی كاربرد آنها در معماری و ساختمان

نیز چنادان ماورد پاژوهش     سازی در تمدن اسالمینمونه هایی از كاربرد این علوم در معماری و ساختمان.همچنین چندان روشن نیست
 های باستان شناسانه و نه بیش از آن، انجام گرفته است. قرار نگرفته استعچرا كه شناسایی آثار معماری، معموالً با جنبه

در فرهناگ معاصار غربای اسات. متأسافانه محققاان و        سفه هنر و معماریروش تحقیق و تدريس فلنکته بسیار مهم پیروی از 
مدرسان ایرانی و مسلمان این مبانی و روش ها را آموزش می بینند، ترجمه می كنند، تحت تأثیر آنها تحقیاق و تاألیف نماوده ، و متاون     

این رویکردها را می توان در برنامه ریزی ها، تدوین ترجمه شده را در كالسهای خود تدریس می نمایند. آثار و نتایج نامناسب و ناشایست 
 قوانین و طراحی ها و ساخت و سازها یافت . در این باره بر چند نکته اساسی، مجدداً تأكید و توصیه میشود:

ناابران  معماری عالوه بر مهندسی ساختمان، هنر است و از بعد علت فاعلی و علت غایی آن با انسان، آنهم لطیف ترین عواطف انساانی ساروكار دارد، ب   (1
ع و مقوله معماری و شهرسازی از بعد هنری و محتوایی و هویت ساز آن در حوزه علوم انسانی است. بنابراین هار محقاق و مدرسای  بایاد بادواً موضا      

 مبنای مکتبی خود را صریح و روشن مطرح نماید.  

بناای  محقق و مدرس مباحث هنر و معماری یا باید خود فیلسوف مؤسس باشد یا پیامبر مترسل. بجز اینها باید ضمن معرفی مکتب مورد اعتقاد خاود، م  (1
 از متون اصلی و تأیید شده آن مکتب ارائه نماید.  تعاریف و استنتاجات و  استنباطهای خود را مبتنی بر مکتب معرفی شده بصورت مستند و 

 مباحث علوم انسانی، استداللی استع پس محقق و مدرس باید در یک بررسی تطبیقی، جامع و مانع بودن تعاریف مکتب خاود را درمقایساه باا ساایر      (9
 مکاتب مطرح جهان، اثبات نماید.  

سی كه مبنای تحقیق او مکتب اسالم و هویت اسالمی است باید در یاک سایر طاولی ضامن     با توجه به منابع چهارگانه اجتهاد اسالمی، محقق و مدر (4
ار استفاده از منبع عقل )عقل بالفعل شخصی( و مراجعه به اجماع )اجماع خبرگان ذی صالح( صحت استنباط ها و استنتاجات خاود را باا محاک و معیا    

 كالم الهی و معصومین)ع( مورد سنجش و داوری قرار دهد.  

ز آنجا كه از منظر شناخت شناسی اسالمی، عالم ظاهر آیه و تجلی عوالم باطنی است، محقق و مادرس مسالمان مای تواناد در تأییاد تحلیال هاا و        ا  (5
رفاانی،  استنتاجات عقلی و فلسفی و عرفانی خود، از وجوه تمثیلی عالم طبیعت نیز مثال آورد. همچنان كه میتواند ضمن نظریاه پردازیهاای فلسافی و ع   
هام   از تجربیات میدانی نیز بهره برداری نماید و روشهای كمی و كیفی تحقیق را مبتنی بر كالم وحی و كالم معصومین)ع( در طول یکادیگر و مؤیاد  

 بداندع نظیر روشی كه در قرآن مجید ارائه شده است.

یاابی هاا و اساتنباط هاا و اساتنتاجات، بسایار مهام و        رعایت اصولی كه در تفکیک گزاره های نظری، عملی و مصادیق مطرح شد در تحلیل هاا و ارز  (6
شناسی و زیبایی كه امری وجودی و حقیقی است با اصول مبتنی بر سابکها و شایوه هاای    -اساسی استعپس معیارهای ارزیابی اصول مربوط به حسن

 خلق آثار هنری و مصادیق كه اموری اعتباری و نسبی و ... هستند، را باید از هم تفکیک نمود.  

 

 عبدالحمید نقره کار                                                                                                                                                           

 



05 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

 فصل اول

 خلق معماری مبانی نظری و فرايند                                          

 

 مبانی نظری در معماری و تأثیر نقش  -1                                                    

 در نوشته ها و گفتارها معموالً به دو وجه وابسته به هم اشاره دارد: « معماری» واژه 

  : كه به چگونگی فرایند خلق معماری ، یاا باه گفتاه روشان تار،      « معماری كردن» ، یا  معماری کار و عمل اول «
 می پردازد.« طراحی معماری  1فرایند

  ها می باشد.  پاسخگوی نیازهای انسانی است  كه كه فرآوردة آن فرایند 1دستاورد )اثر( معماری: دوم 

سهه وجهه بنیهادين    فرایند خلق معماری را می توان از ارجمندترین دستاوردهای بشری دانست ع چرا كاه در پیماودن آن هار    

بکار گرفته می شوند. به گفتة دیگر فرایند خلق معماری دستاورد هر سة این حوزه ها می باشد. عوامل  و هنر، علم، فناوری یعنیمعماری، 
مستقیم یا غیر مستقیم دخالت دارند كه هنر یک معمار در ساماندهی و تنظیم همه این عوامل برای دستیابی  بسیاری در فرایند به گونه ای

به هدف ساماندهی فضا می باشد. از داده های محیطی، فرهنگی ، اجتماعی وضع موجود، تا داده های مربوط به نیازها و خواسته هاا و ...  
 ر هستند.ی مؤثپس عواملی كه در فرایند خلق معمار

 بر فرايند بیرونی خلق معماری عوامل مؤثر-2                                                                  

كه از بیرون بر فرایند تأثیر دارند و شرائط موجودی هستند كه زمینه ساز فرایند برای دستیابی به شرائط مطلاوب مای    عواملی 
 شوند و در دو دسته جای می گیرند:

 : ویژگی های زمین نگاری ) جغرافیایی (،آب و هوایی) اقلیمی( و مانند آنها.  عوامل طبیعی 

اجتماعی جامعه كه به گونه ای بر نیازسنجی و شارائط و محادودیت هاای     : ویژگی های فرهنگی و عوامل انسانی 
 طرح مؤثر هستند. و نیز ویژگی های فردی، استعدادها، توان علمی، فنی و مهارتی طراح یا طراحان.

 مؤثر در فرايند درونی خلق معماری عوامل -3                                                                

چهاار  اسات كاه دارای    یک فرایناد ودن ، پیماینها عواملی هستند كه در ساختار فرایند خلق معماری سهیم هستند. كار معماری
 گزینه می باشد:

 هانیاز:  آغاز   

 گزینه نهایی:  پايان  

  پیمایش  روش 

  پیمایش، از آغاز تا پایان مسیر 
: چرا؟ به كجا؟ از چه راه؟ چگونه؟ پاسخ این پرسش های بنیادی همگی در داردچهار پرسش پیش رو هر فرایند پس می باشد.  

روشن می كند كه فرایند برپایه چه دیادگاه و بینشای پیماوده مای      مبانی نظرییافته می شود. پس « شالوده نظری » یا « مبانی» پرتو 
 ازها دارد.شودع نیازهای انسانی را چگونه می بیندع و چه هدف و غایتی از پاسخگویی به نی

 چهارگانه در فرايند خلق معماری ارکان-4                                             

شایان توجه است كه فرایند خلق آثار هنری و به ویژه آثار معماری و شهرسازی، كاری هنری، اجتماعی، اقتصادی، اجرایی است 
 : استبنیادین، متمایز و نیز وابسته به هم  ركنچهار دارای پایان  محور است. این فرایند، از آغاز تا -و در مجموع مخاطب

 

                                                 
1  Process 

2  Product 
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. در آغاز مسافر باید نیز یافتپیمودن راهی كه یک مسافر از مبدأ تا مقصد از آن می گذرد  درتوان را می گانهچهار ارکاناین 
خواهد برود. وگرنه دچار تردید، سر درگمی، میمقصد خود را به عنوان هدف از مسافرتی كه اراده نموده است، نیت كندع یعنی بداند به كجا 

ها و توان همتراز مرحله شناخت آغاز و انجام راه دانست كه در ذهن هنرمند از ایدهشود. این مرحله را میپوچی و بیراهه رفتن می
 شود.های او تشکیل میآلایده

د مجموع شرایط زمانی و مکانی حاكم بر خود و محیط در مرحله بعد مسافر برای انتخاب بهترین راه برای رسیدن به مقصد بای
را در نظر بگیرد تا بتواند با سرعت، سهولت، آسایش و بدون مواجه شدن با مشکالت اجتناب ناپذیر به مقصد برسد. این مرحله متناظر با 

 گیرد.ای است كه هنرمند معمار برای خلق اثر خود به كار میروش و شیوه
وفقیت و كامیابی یا شکست و ناكامی مسافر در رسیدن به هدف یا مقصد است. اگر در مرحله اول، دو مرحله پیش ضامن م

مسافر، مقصد و محل مناسب، واقعی و مطلوب را برای عزیمت خود انتخاب نکرده باشد و  یا در مرحله دوم امکانات خود، مقتضیات مسیر 
 : آیدر )كه متناظر رویارویی با اثر هنری و معماری است( پدید میو تجهیزات الزم را فراهم نکرده باشد، قطعاً شرایط زی

  شود.بینی وارد میمسافر به مکان موهوم، ناشناخته و غیر قابل پیش انتخاب مقصد واقعی و آگاهانه نباشداگر 

  شود وارد می، اما محل انتخاب شده نامناسب و نامطلوب بوده باشد، مسافر به جایی انتخاب مقصد واقعی بودهاگر
 كه ناهنجار و مشکل آفرین است.

   مسیر سفر را اگر انتخاب مقصد واقعی، آگاهانه و مطلوب بوده، اما مسافر شرایط زمانی و مکانی حاكم بر خود و

رسد و در بین راه سرگردان و سرگشته و مناسب انتخاب ننموده باشد، اصالً به مقصد نمی درست تشخیص نداده
 شود.می

 اب مقصد واقعی، آگاهانه و مطلوب بوده و مسافر شرایط زمانی و مکانی حاكم بر خود و مسیر سفر را نیز اگر انتخ

و از وسایل و مسیرهای مناسب برای رفتن به مقصد  تجهیزات الزم را فراهم نکردهدرست تشخیص داده باشد، اما 
ها و ضرر و بسیار زیادع و با ناهنجاریاستفاده نکرده باشد، ممکن است مسافر به مقصد برسد، ولی با مشکالت 

 شود.هایی كه قابل پیش بینی و پیشگیری بوده، مواجه میزیان

 باید به دو اصل زیر توجه داشت: در فرايند خلق آثار هنری و معماریاین مثال نشان می دهد كه 

 در خلق هر اثر معماری و شهرسازی باید پاسخگوی مجموع نیازهای مادی و معنوی  های معمارانآلها و ايدهايده
گرایانه، مناسب و مطلوب در نظر گرفته وران باشد. این نیازها باید حقیقی عالمانه، آگاهانه، واقعمخاطبین و بهره

 شود.

 رت باید مبتنی بر مجموع امکانات های اجرایی و علمی تبدیل معنا به صوتبدیل ایده به پدیده یا روش شیوه و روش
 زمانی و مکانی به صورت عادالنه، مناسب، بجا و شایسته انتخاب شود.

اسالم دینی است كه برای تعالی و سیر كمالی انسان و جامعه انسانی به همه وجوه توجه كافی داشته است. در بحث های آینده 
حل چهارگانه و شئون آنها چگونه است و از چه اصولی پیروی می كند. در نگاهی روشن خواهد شد كه دیدگاه اسالم در باره هر یک از مرا
 كلی می توان این اصول را در نمودار زیر نشان داد:

 

هاي آلها و ايدهايده
 معمار

روش و شيوه 
 معمارعملي 

اثر خلق شده  
 معمار

بربهره تأثير 
 مخاطبينگيرنده و 

 معماررسالت  معمارمسئوليت  معمارآزادي  معمارتعهد 

 :  چهار مرحله در فرايند طراحي 0نمودارشماره 
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 معماریساختار  -1-9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ها. در  واژه هایی عربی به مفهوم عمران و آبادانی هستند. معماری یعنی آباد نمودن محیط زیست انسان« معماری»و « معمار»

، به مفهوم   (Architect)و در زبان انگلیسااای مترادف آن« بزرگ و استاد بنايان »، به مفهوم « مِهراز» زبان فارسی مترادف معمار، 

 مصرف حداقل امکانات -2

 عدالت گرايي

 تأمين کننده نيازهاي مادي باشد -0

 بسترساز نياز روحي باشد -2

 پايدار و ماندگار باشد -3

 انعطاف پذير و توسعه پذير باشد -4

 وري با حداقل هزينه نگهداري و بهره -5

 حقيقت و عدالت گرايي

 بجا و متناسب بودن روش -0

 بهره وري حداکثري -3

 سرعت و سهولت کار -4

 داشتن استعدادهاي الزم -5

 حقيقي بودن ايده -0

 مطلوب بودن ايده -2

 آگاهانه بودن ايده -3

 هاتأمين کننده نيازهاي مادي انسان -4

 هابسترسازي نيازهاي روحي انسان -5

 حقيقت گرايي

مقصدي حقيقي، واقعي،  گزينش

 مطلوب و آگاهانه

و مسير مناسب و  ابزارها گزينش
شايسته با توجه به مجموع شرايط 

 براي رسيدن به مقصد

مقصد مطلوب با بهترين رسيدن به 
 شرايط ممکن

 )کمترين هزينه و بيشترين بهره(

 ايده پردازي 

 ها(ها و  ايده آل)ايده
 آثار هنري و معماري شهرسازي هاروش و شيوه

   چهارگانه فرايند مراحل معيارهاي ارزيابي براي : 3نمودار شماره 

 :  مراحل چهارگانه در فرايند خلق آثار معماري شايسته از ديدگاه اسالم2نمودارشماره 

 اثر هنري 
 معماراستعاليي 

تأثير و تأثر تعالي 
بخش اثر هنري بر 

 و مخاطبين  معمار

تجلي حکيمانه و 
عادالنه معاني در 
ها مواد و صورت

مبتني بر اصول 
 اجتهادگانه ده
  

مخاطب خودآگاه، 
معناشناس، 

معنويت گرا، با 
  استعداد، آيه بين

معماري اثر 
و تعالي شايسته 

  بخش

مخاطب معناگرا و 
 آيه شناس 

هاي آلها و ايدهايده
 معمارشايسته 

روش و سيره عملي 
 معمارشايسته 

اصول حاکم بر 
مراحل 

هارگانه خلق چ
 آثار هنري

هاي حقيقي با معرفت
گرايش و تعهد عملي 

هاي ها )ايدهبه آن
 (حکيمانه 

انتخاب روشي 
عادالنه با توجه به 

 مجموع شرايط 
)عمل صالح و 

  متناسب( 

 مبتني بر  ايده
 حکمت نظري اسالم

 عمل مبتني بر 
 حکمت عملي اسالم
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است. نکتاه قابل توجه در این نام ها آن است كه در زبان عربااااای و قرآنی به علااّت غایی و نتیجه و محصول « رئیس سازندگان» 
كار كه همان عمران و آبادانی محیط زیست انسانها است توجااّه شدهع ولی در فارسی و انگلیسی به علت  فاعلاااای و مٌجری ساختمان 

 شده است. اشاره

مهندسی است. این تعریف مبتنی بر دو مفهوم اساسی است: «  هنر ساختمان»و « مهندسی ساختمان»، مجموع معماری

تجربی+ استقراء عقلی ( همه انسانها قادر به تجربه، درک و پذیرش  -كه مفهومی مادی و عام است كه عقل بشری )حسااّی ساختمان،
تجلااّی حٌسن ها و زیبایاای ها است و مبتنی بر مکاتب مختلف هستی شناسی، انسان شناسی و آن می باشند. امّا هنر به مفهوم 

 زیبایااای شناسی معیارهایی متفاوت و گاه متضاد دارند.

كند عد مادی ساختمان میشود. این گزاره تاكید بر بتمیتعریف «  مجموع صنعت و هنر ساختمان» در یک گزارة كلی  معماری
گیری و تركیب این عناصر و دستاوردهای علوم تجربی و مباحث فنی و مهندسی بهره می برد. از این رو باید گفت شکل كه از مجموع

باشد و معمار باید به كمک همکاران متخصص خود این قوانین را كامال بشناسد حاكم بر عالم ماده می یناجزاء، پیش از هر چیز پیرو قوان
ای متناسب و بجا رعایت نماید. پس در ساختمان سازی و پاسخ به نیازهای فضایی مخاطبین خود به گونه و سپس حاصل و برایند آنها را

و پایداری را داشته و اجزاء و عناصر آن همچون یک دستگاه دقیق، كاربردها و  ریودر عرصه عمل یک ساختمان باید بیشترین بهره

ها ساختمان زيستگاه انسانسازند. ولی ساختمان تنها یک دستگاه نیست، ته پدیدار كاركردهای مورد نیاز را با هماهنگی و همکاری شایس

معماری نیز مانند ديگر هنرها، بايد هماهنگ معنوی نیز دارند. از این رو  وتر از آن نیازهای روحی ها بجز نیازهای مادی، مهمو انسان است

های مادی زندگی انسانها، . معماری باید بتواند افزون بر آبادانی جنبهداشته باشد های هنرمندانهها جلوهبا نیازهای روحی و عاطفی انسان
ز استغنا بخشد و زمینه های حسن طلبی و كمال جویی آنها را نیو انگیزه دها نیز باشپاسخگوی ابعاد متنوع نیازهای روحی و معنوی انسان

 سازی كند.

 اسالممکتب معماری از ديدگاه  تعريف -5                                                     

است و معماری تنها در یک ارائه شده  و حصری و محدود گاه بگونه ای فروكاسته شدهمعماری تعریف های بسیاری شده كه  از

به سه عامل چندان گره گشا نیستع چرا كه تنها « ساختمان سازی در ترکیب صنعت و هنر»خالصه شده است. تعریف كلّی وجه خود

تعریف بهتری است كه بسیاری از آثار بی توجّه به فضا را از معماری  « سازماندهی فضا»معماری بدون توجه به ارتباط آنها اشاره دارد. 
 بیرون می كند. ولی این تعریف هم به هدف معماری توجهی ندارد. 

مهندسی ساختمان كه با تجربیات جدید نقض نشاااده  از دیدگاه اسالمی، ضمن پذیرش و تأییااد دستاوردهای علوم تجربی و 

بازآفرينی و ساماندهی حکیمانههههه و عادالنه » :  زیر را پیشنهاد نمود المی، تعریف نسبتاً جامعتوان مبتنی بر فرهنگ اسباشد، می

«.  ها ها و در راستای سیر کمالی آن انسانها، با اجزاء و عناصر طبیعی و مصنوعی، متناسب با نیازهای مادی و معنوی  فضای زيست انسان
 شوند:عناصر این تعریف به شرح زیر توضیح داده می

  كندع بلکه اجزاء و بیان این حقیقت است كه معمار، در كار معماری خود، یک خلق جدید نمی« بازآفرينی» مفهوم
 كند.های جدید ساماندهی میها و تركیبعناصر موجود را در صورت

  برابر دستیابی به تركیبی است كه اجزاء و عناصر آن با یکدیگر هماهنگ بوده و برای نیل به « ساماندهی» مفهوم
 اهداف معینی همکاری نمایند و فاقد اجزاء و عناصر اضافی و مزاحم باشند.

   برداری از رهای است كه با بهو به مفهوم حتکم و داوری است. حکیم، انسان فرزانه« حَکَمَ»از ریشه « حکمت »واژه
های ممکن علم و جهل، خیر و شر و زیبایی و زشتی را از یکدیگر تشخیص داده و در هر فرایندی، در همه معرفت

باشدع به مفهوم می حَکَمَنماید. ریشه دیگر كلمه حکمت جهت تحقق علم و خیر و زیبایی، حتکم نموده و عمل می
ر حکیم، انسانی است كه در حوزه تخصصی خود، همه علوم الزم و بنابراین معما 9هر كار متفنن، صحیح و پایدار.

ها را شناخته و در بعد عملی نیز، تکامل وجودی یافته است. چنین مربوطه را فرا گرفته و استعدادهای خود و انسان

                                                 
 بهره گیری از قرشی، علی اكبر. قاموس قرآن. زیر واژه حکمت. با -9
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ه نظر، نماید. اگر در حوزها را پیدا میكسی صالحیت بازآفرینی و ساماندهی شایسته و مناسب فضای زیست انسان

قراردادن هر چیز در جای » یعنی « عدالت»حکمت ضامن شناخت جامع و مانع پدیده هاست، در حوزه عمل اصل 

 تواند باشد.  ضامن خلق آثاری شایسته و اصیل می  4«مناسب و مطلوب خود

 مایند. همه اجزاء نیابندع یا از آن عبور میها در آن حضور میایجاد فضایی است كه انسان عصاره و ماحصل معماری
 یابند.سازی این حضور، اعتبار و سامان میو عناصر معماری و همه عوامل محیطی برای مناسب

 از مواد و مصالح طبیعی و مصنوعی تركیب شده است. بنابراین یک معمار معماری از اجزاء و عناصری بسیار متکثر ،
د و در موارد الزم از متخصصین مربوطه یاری و همکاری باید همه این اجزاء  عناصر را به طور كامل و علمی بشناس

 بخواهد.

  به بهره گیری از علوم تجربی قابل تشخیص و به طور نسبی قابل تأمین است. در روش  هانیازهای مادی انسان
 شناسی اسالمی نیز آنتجربی و نتایج آن اختالف چندانی میان اندیشمندان جهان نیست و معرفت -علوم حسی
 كند.را تأیید میروش 

 : می توان گفت هادر باره نیازهای معنوی )عقالنی و روحانی( انسان

  : تجربی دارند و در غفلت و هبوط از عالم  -های نسبی و بالفعل كه عقل جزئی و حسیاز دیدگاه اسالمی، انساناول
توانند تمام استعدادهای فطری و بالقوه و غایت سیر تکاملی خود را تبیین برند، نمیعقل كل و روح الهی به سر می

ها و سیر متعالی آنها را تشريح نموده و ای معنوی و روحی انسانتنها خداوند متعال قادر است همه نیازهنمایند. بنابراین 

. خداوند این ضرورت اجتناب ناپذیر را از طریق ارسال پیامبران و كالم وحی های وصول به آن مراتب را بیان نمايدراه
شود یا یهای نسبی و بالفعل مطرح شده و متحقق بخشیده است. از منظر اسالمی مکاتب فلسفی كه توسط انسان

اند. تنها اند و یا به دالیل مختلف تحریف شدهاند یا ناصحیح. مذاهب و مکاتب الهی غیر اسالمی نیز یا ناقصناقص
مکتب اسالم كه آخرین دین الهی است، به دلیل عدم تحریف كتاب قرآن و مکتوب شدن بالواسطه آن، به صورت جامع  

 كم و كاست تبیین نموده است.ها را تا انتها و بیکاملی آنها و صیرورت تنیازهای معنوی و روحی انسان

 : ها امری اختیاری است. اگر تمام اجزاء و عناصر و عوامل محیطی تکامل معنوی )عقالنی و روحانی( انسان دوم

و رشد روحی و معنوی حاصل گیرد اگر فرد مايل نباشد و نخواهد اين تکامل هرگز صورت نمیكامالً مناسب باشد، 
شود. اما در عین حال اجزاء و عناصر و عوامل محیطی، نقش مهم و اساسی در بسترسازی و مناسب سازی برای نمی

 توانند ایجاد و آماده كنند.ها، میها و تسهیل رشد آنتأمین نیازهای معنوی و روحی انسان

  ه معماری و شهرسازی، که بايد با نقش هر عمل انسان از جملتأكیدی است بر « در راستای سیر كمالی» عبارت : سوم

تا مناسب و پایدار باشد. از دیگاه اسالمی خداوند، زمین و آسمان را  قوانین حاکم بر هستی هماهنگ و هم جهت باشد،
 برای انسان، و انسان را برای تکامل اختیاری و ارادی خلق نموده است.

 فصل اول (–پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 در گفتارها و نوشته ها به كدام وجوه اشاره دارد ؟ نام ببرید؟ معماریواژه معموالً  (1

 چه عواملی تأثیر دارند؟ در این رابطه توضیح دهید؟ يک اثر معماریدر خلق   (1

 در خلق  یک اثر معماری را نام ببرید؟ ارکان چهارگانه (9

 را تجزیه و تحلیل نمائید؟ 1 نمودار شماره (4

 توضیح دهید؟ به چه معنی است معمار و معماری (5

 را معنی كنید؟ بازآفرينی ، ساماندهی ، حکمتواژه های  (6

                                                 
عدالت، قراردادن هر چیز است در جای مناسب » یعنی «. العدل وضع كل شیء فی موضعه» فرمایند: البالغه در مورد تعریف عدالت میحضرت علی)ع( در نهج -4

   «خود. 
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 هم هستند؟ در صورت مثبت بودن ، نام ببرید؟ نیازهای معنویبه نظر شما آیا انسانها دارای  (7

 مجموعه مهندسی ساختمان و هنر ساختمان است ؟ نظر شما در این باره چیست؟ معماریچرا  (8

 سالم چیست؟از دیدگاه ا تعريف جامع معماری (3

 مندی را بوجود آورد؟در هنر می توان آثار ارزش بارعايت عدالتچرا  (11
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 فصل دوم

 معماریدر حوزه رمان گرايی آ بررسی تطبیقی                                    

 

 شناخت شناسیبررسی تطبیقی در حوزه                                              

مهمترین مشکل بسیاری از مکاتب معاصر هنر و معماری معاصر نقص و نارسایی در شناخت شناسی آنهاست. ریشه این 
حوزة عملی است. برای ارائه یک تحلیل تطبیقی سه حوزه زیر در میان مکاتب بررسی در حوزة نظری آنها و پیامد آن دركاستی، آشفتگی 
 می شوند: 

5شناخت شناسیبررسی تطبیقی  
  ها 

 های نظری(  )حکمت ها6جهان شناسیبررسی تطبیقی  

 های عملی( )حکمت ها 7روش شناسیبررسی تطبیقی   
ارتباط این سه موضوع مطرح شده است. با آن كه بیشتر مکاتب های گوناگونی دربارة چگونگی  در مکاتب مختلف دیدگاه

های ه هنرمند، خودآگاه يا ناخودآگاه، امیال و نیات و خواستمعاصر ادعای بیطرفی دارند، اما آنچه مسلم و گریزناپذیر است این است كه 

است. بدین معنی كه آنها به  پسینی به طور كلی شناخت شناسی و جهان شناسی مکاتب معاصر سازد.خود را در اثر خود آشکار می
دانند. این رویکرد رویاروی دیدگاه های بینند مبانی نظری كار او میكنند و آنچه را كه میویژگی ها و خواست های انسان امروز نگاه می

 كردند. شاید دیدگاه جامع، تأكید بر تأثیر دوسویه این حوزه ها باشد. دنبال می گذشتگان است كه این سیر را به عکس و به صورت پیشینی
شکی نیست كه بسیاری از مشکالت شناخت و خالقیت بشر امروزه به خاطر منش عملی نادرست او ایجاد شده است. او به 

ست. بسیاری از معماران و نظریه پردازان معاصر از دست خود بسیاری از راههای شناخت خود را از بین برده و خود را كور و كاَار كرده ا

داد كه دیگر های امروز را موجوداتی كور و كَر لقب می انسان لوکوربوزيهمحدودیت موجود در شناخت شناسی معاصر گالیه دارندع 

كند. از این رو معاصر گالیه می از فراگیر شدن نوعی شکاكیّت و نسبیّت در معرفت شناسی جنکزتوانند ادراک كنند و ها را نمیزیبایی

شود ثابت کرد که حجم زيادی از میگذارند. بیشتر نظریه پردازان معاصر در هنر و معماری پایه نظریه خود را بر بحث شناخت شناسی می

ست كه چنین انسانهایی و عجیب نی هايی برای انسان کور و کر ) با حداقل ادراك ( اختصاص يافته استمعماری معاصر تنها به ساختن النه
كنند. اینجاست كه باید پرسید معماری با شناخت چه نسبتی دارد؟ معماری به تعریف محیط برای از شناخت معماری سنتی اظهار ناتوانی 

سازد و كند. از طرف دیگر معماری ظرف رفتارهای انسان را میپردازد و باید دید كه چه محیطی را برای چه انسانی تعریف میانسان می

و معماری نباید او را محدود كند و آزادی  طبیعتاُ انسان بايد بتواند همة رفتارهای شايسته خود را در آن انجام دهددهد. به آنها شکل می
 عمل را از او بگیرد. 

رین شکل خود در ت، و هستی را در كلیمعماری شايسته آن است که بتواند جايگاه حقیقی انسان را در هستی به او يادآوری کند
دهد. به این ترتیب، فضای معماری، نمادی از عرش كند و انسان را به عنوان حاكم اصلی فضا در میان كل هستی قرار معماری بازسازی 

كند. انسان با فضا غریبه نیست، بلکه دهد و حمل میسلطنت و خالفت انسان در این عالم است كه همة وجود انسان را در خود جای می
داند. طبیعی است كه چنین دیدگاهی نیاز به مبادی شناخت خاص خود را دارد كه امروزه ن را بازتابی از درون خود و سراسر وجود میآ

 معنا و غیر قابل درک است. برای بسیاری بی

د هنر و معماری های جديای مستقیم يا غیر مستقیم در پديد آمدن مکاتب و گرايشبحران شناخت شناسی معاصر در غرب بگونه

های اطالع . اگر تا پیش از روزگار نوزایی ) رنسانس ( قدرتهای مذهبی و سیاسی تاثیر گذار بر هنرمندان بوده، اكنون نظاماندموثر بوده

                                                 
5 Epistemology 

6 Cosmology 

7 Ideology 
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وزگار خود اند. در فاصلة این دو زمان كه نظریات علمی دانشمندان، یکی پس از دیگری در ررسانی و رسانه ای این مهم را به عهده گرفته
علمی دست زده و -های تخیلیشگفتی آفرین می شد، هنرمندان نیز برای دورنماندن از كاروان پیشرفت و به روز ماندن، به تعبیر و تأویل

های جدید منجر به گونه گونی ابزار و روشهای نوین آفرینش آثار هنری شد اند. اگرچه سبکهای مداوم و پیوسته پرداختهبه سبک سازی
های سطحی و یک بعدی، مکاتب ها و انسان شناسیهای حصری و جزئی نگر در علوم تجربی و هستی شناسیولی به دنبال آن دیدگاه

 هنری و معماری یک بعدی نیز با رویکردی سطحی و كالبدگرایانه ) فرمالیستی( پدیدار شدند. 

 هستند:د رویکرد های شناخت شناسانه ، بدین گونه پیامچهار شیوه شناخته شده در معماری سدة بیستم

 هستند.   3های پس از انقالب صنعتی پیامد رویکرد حس گراییو به طور كلی سبک 8شیوه معماری نوگرا 

  است. 11پیامد رویکرد شک گرایی  11معماری نوگرای پسین شیوه 

 است.  19گراییپیامد رویکرد نسبی 11معماری فرانوگرا شیوه 

  است.  15گراییگرایی و پوچپیامد هر دو دیدگاه نسبی گرایی و شک 14سامان شکنی شیوه معماری 
در شان انسان، هنرمندان و معماران معاصر دستیابی به مکتب هنری جامع وروشن است كه برای برون رفت از بحران معاصر و 

 نیاز به یک شناخت شناسی جامع دارند.

 شناخت شناسی و آفرينش هنری                                          

یابند. ولی بسیاری از مکاتب آن را در گاه پایان نمیشناختن و فرایند خالقیت برای انسان دو وجه دارای مراتب هستند كه هیچ
كنند. به گمان آنها شناخت در اند. برخی نیز یک سلسله مراتب طولی و تاریخی را در شناخت مطرح میترین الیه ها محدود كردهظاهری

 شود. طول زندگی انسان كامل میطول تاریخ و یا در 
شناسند؟ به های بزرگ بیشتر از كودكان می شناسد؟ آیا انسانبه راستی آیا بشر امروز بیشتر از بشر دیروز خود را و جهان را می

از پیشینیان ها شناخت او بسیار كمتر های انسان نوگرا است. او غافل است كه در بسیاری از ساحت رسد این هم یکی از گماننظر می
است. بشر امروز راهی به علم حضوری ندارد. چرا كه اصالً در حضور نیست و به همین دلیل كودكان در برخی موارد نسبت به بزرگترها 

ها و امیال است و هیچ شکی نیست كه این عامل سبب انسداد ادراكات درونی  تری دارند. علت این امر آزاد گذاشتن هوسشناخت عمیق
توان گفت ابزار شناخت بشر در طول تاریخ تا توان داد و تنها میبه این ترتیب هیچ حکم مطلقی در مورد شناخت تاریخی نمیشود. می

بندی كنیم چهار مرتبة زیر در این تر شد. آنچه مهمتر است این است كه مراحل شناخت و خالقیت را به طور عمقی طبقهحدودی كامل
 رابطه قابل تفکیک است :

 
 
 
 
 

                                                 
8 Modernism 

9 Positivism 

10 Late-Modernism 

11 Ceptisism 

12 Postmodernism 

13 Relativism 

14 Deconstruction 

15 Nihilism 
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 انواع و مراتب شناخت انواع و مراتب جهان بینی

1
 
–
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 احساس -1 جهان احساسی ) گیاهی ( -1

 انواع و مراتب شناخت و خالقيت:  0جدول شماره 
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–
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 خیال، وهم و گمان -1 جهان انگاری ) حیوانی ( – 1

9
 
–

 
ت
ع
ق
ل
ی
 
ح
س
 ی

 جهان شناسی علمی یا فلسفی ) انسانی ( – 9
 علم، دانش و حکمت – 9

Science, Knowledge, Wisdom 

4
 
–

 

 Intuitionشهود  – 4 جهان شهودی ) انسان و ملکوت ( – 4
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 معیار و مالك شناخت و آفرينش هنری                                          

گرایان دغدغة حقیقت یابی ندارند و مالک و معیاری برای درستی شناخت و خالقیت خود قائل نیستند. بیشتر شکاكان و نسبی 
دانندع و به گفته دیگر معیار پسینی برای بسیاری از مکاتب معاصر نیز معیار صحت شناخت خود را نتیجه داری و سودمندی عملی آن می

ات درست، همیشه نتایج درست به بار می آورند، اما عکس آن قابل اثبات نیست و ارزیابی شناخت دارند. باید توجه داشت اگرچه مقدم
های نادرست علمی جهان شناسی های زیادی هم بر نادرستی آن یافت می شود. نمونه آن بسیاری از نتایج درستی است كه از الگونمونه
 از نجوم(  ه شده است. )مانند شناخت بطلمیوسگرفت
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ش
ه
و
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بستر سازي 

 ال انسانهاكم

 

 ) فايده نهايي (

 مراتب حقيقت

 بديهيات اوليه ( )

 

حضوري و 

 حصولي و ...

 ارزش ها 

 گرايش ها و

 بينش ها

 و دانش ها

 ساحت نظري ساحت عملي

مبنا و معيار نظري ) پيشيني  مبنا و معيار عملي ) پسيني ( انسان

) 

 خالقيت شناخت

 گراييحقخردورزي و 

 حقيقت

 خالقيت بجا و مناسب

 عدالت

 معيار و مالک شناخت و خالقيت: 2جدول شماره 
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. گرچه در شناخت رويکرد درست شايد اين باشد که هر دو گونه معیار پسینی و پیشینی در شناخت و خالقیت مهم دانسته شوند
با حقایق و بدیهیات اولیه حصولی و حضوری است كه اهمیت بیشتری دارد و در خالقیت عملی معیار،  شناسی، معیار اصلی هماهنگی

 صحت، عدالت و كمال در نتایج عملی و فایده و بهرة بیرونی آنهاست.

 باشدجهت گیری شناخت بايد به عالم باال                                                                      

یا یگانگی وجود انسان با ذهن و شناخته «  اتحاد علم و عالم و معلوم» از دستاوردهای بدیع و ارزشمند حکمت صدرایی، نظریة 
های او است. بنیاد این نظریه بر آن است كه وجود انسان پیوسته در حال دگرگونی و تحول است و شکل آن متناسب با محتوای آن تغییر 

یابد. به همین جهت هر شناسی یک فرآیند پویا است كه در طی آن وجود انسان به سوی موضوع شناخت تحول میكند. پس شناخت می
چیزی برای انسان ارزش شناخت ندارد، چرا كه ممکن است وجود او را فرو بکاهد. زیرا در این نظریه، هستی دارای مراتبی است از عالم 

 باید به سمت عوالم باالتر باشد تا ما را به سوی برتری سوق دهد. گیری شناخت ماماده تا عوالم برترع و جهت

 از ديدگاه انديشمندان مسلمانشناخت شناسی                                                             

بطاور   شاود های فکری شمرده مای ها و مکتبشناخت شناسی بدان گونه كه امروزه به عنوان دانشی ویژه و شالوده همه بینش
ومکاتاب   بنیاادی آن هماواره در جهاان فلسافه     و پاسخ های هاها و پرسشنزد اندیشمندان گذشته مطرح نبوده است. ولی زمینه مستقل
بادان توجاه   و مکاتاب ماذهبی   های گوناگون فکاری  مورد بررسی و ارزیابی بوده است و مکتبو پیامبران ، از سوی اندیشمندان اعتقادی
هاایی  بدیهی است. اما به هر رو درباره آن تعریاف مفهومی توان تعریف كرد، چون دگاه اندیشمندان مسلمان شناخت را نمیاز دی اند.داشته

داناد. اماا   داناد كاه چیزهاایی را مای    ارائه شده كه در واقع تعریف نیست، بلکه توجه دادن به وجوه آن است. در واقع هر كس معموالً می
توان آید؟ و چگونه میچگونه آگاهی به دست می های به دست آمده را باید ارزش گذاری كرد؟چگونه آگاهیخواهد دریابد كه فیلسوف می

شاود دنباال كارد.     های بنیادینی كه در این زمینه مطرح مای توان بر پایه پرسششناخت شناسی را می...  و  افت؟یبه آگاهی یقینی دست 
 :هستندها چنین این پرسش

   بنیادين در شناخت شناسیپرسش های   -1

 توان چیزی را شناخت؟ آیا شناختن و یافتن آگااهی شادنی اسات؟ و اگار شادنی اسات، آیاا        : آیا می امکان شناخت
 چون و چرا امکان دارد؟دریافت شناخت یقینی و بی

 توان چیزی را شناخت؟ چه ابزاری را انسان در اختیار دارد؟به چه وسیله می : ابزار شناخت 

  توان به شناخت رسید؟ و كدام روش به یقاین  شود؟ به چه روشی می: این ابزار چگونه بکار گرفته می شناختروش
 های هر روش كدام است؟ نزدیکتر است؟ ویژگی

 ها، چه مراحلی تا دستیابی به شناخت باید پیموده شود؟  : در این روشمراحل شناخت 

 آوریم؟های خود را از كجا به دست میما آگاهی : سرچشمه و منبع شناخت كدام است؟سرچشمه شناخت 

  :توان چگونه شناختی به دست آورد؟ توان و باید شناخت؟ از چه چیزهایی میچه چیزهایی را می موضوع شناخت 

  :دارد؟  هاییچندگونه آگاهی وجود دارد؟ و هر گونه چه ویژگی محتوای شناخت 

 :گاهی كدام است؟ مالک حقیقت چیست؟ مالک درست یا نادرست بودن یک آ مالك شناخت 

  :توانیم به حقیقت دست یابیم؟ ما از چه راهی می معیار شناخت 

  :ها چیست؟ های هر كدام از شناختشناخت، كالً بر چند گونه است؟ و ویژگی انواع شناخت 

  كند؟: آیا شناخت، امری ثابت است و پس از دریافت آن هیچ تغییری نمیثبات و تغییر در شناخت 

  توان شناختی مطلق داشت؟: آیا شناخت، مطلق است یا در حال تکامل؟ و میتکامل شناخت 

  :آیا شناخت، امری مرتبه دار است؟ و چه درجاتی دارد؟  درجات شناخت 

  (456 ،19ج  .مجموعه آثارمطهری، گیرد؟ ): شناخت برای چه انجام میانگیزه شناخت 
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  شناخت های ابزارچهار نظريه کلی پیرامون -2 

هستند؟ اندیشمندان در این  هایابد؟ ابزار شناخت كدامانسان به چه وسیله و ابزاری و با چه نیرویی به شناخت و آگاهی دست می

دانناد،  یاا مهمتار مای    تار این ابزار را یقین آور بسته به اینکه كدامیک از كهآورند، را در شمار می عقل و شهود درونی ،سه نیروی حسباره 

 كرد:  چهار دستهتوان آنها را به می

 پذیرند..شهود درونی را نمی عقل و پردازند وحس گرایان كه تنها به ابزار حس ظاهری می: دسته اول 

 عقل گرایان كه تنها به عقل تکیه دارند. : دسته دوم 

 دانند و تنها راه شناخت یقینای را شاهود   شهودگرایان كه نه حس و نه عقل را قابل اعتماد نمی: دسته سوم
 دانند. درونی و راه قلب می

 :كه هر سه ابزار حس و عقل و شاهود قلبای را باه عناوان ابزارهاایی بارای       هستند  افرادی  دسته چهارم
ر دارند. بیشتر اندیشمندان و فیلسوفان اسالمی ای را در نظپذیرند، ولی برای هر كدام حوزه ویژهشناخت می

      در شمار این دسته هستند.

  شناسی شناخت سه روش کلی  -3 

چناین  هاای شاناخت را   توان سرچشمه. بر همین پایه میحس و عقل و قلب يا دلآیند: های ما به سه روش به دست میآگاهی
ابزارهای شناخت از سوی انسان هر كدام به روش ویژه خود برای دستیابی به آگااهی  و  .تاريخ ،قلب يا دل ،تعقل و خردورزی ،طبیعت: برشمرد

 :  توان چند روش زیر را مطرح كرداز این رو بر پایه انواع ابزار شناخت می .بکار گرفته می شوند

 پایاه  هاا بار   های حسی است، و آگااهی در این روش بیشترین توجه به یافته :علمی روش تجربه و آزمون
 آیند.تکرار تجربه و آزمون مکرر به دست می

  هایی كه به یاری عقل و تفکر باه  های عقلی و آگاهیدر این روش تنها به یافته :روش تعقل و خردورزی
 دانند. شود و آنها را یقین آور میاند اعتماد میدست آمده

 شناخت حقیقی شناختی است كه انسان از راه تزكیه نفس و صفای قلب اشراقی تب ادر مک:  یروش شهود
درجاه اول بایاد آن را باه عرفاا نسابت داد. اماا        مکاتب را دررسد. این و الهام دل و الهام باطن به آن می

گروهی از فالسفه نیز بدون انکار راه عقل در شناخت و تحت این عنوان كاه راه قلاب هام راهای بارای      
  .گیرندباید از هر دو راه استفاده كرد، در درجه بعد قرار میشناخت است و 

   آگاهی های محسوس و معقول-4

دانند، اما به طور كلای  ها را یقینی نمیبیشتر اندیشمندان با آنکه برخی از آگاهی های ما به چند گونه هستند؟ها و شناختآگاهی

ها و معرفت و علم را باه دو دساته   در یک تقسیم بندی كلی شناخته مسلماناندیشمندان  باور دارند. دو گونه آگاهی محسوس و معقولبه 
  :نداكرده 

 شود، چون وجود واقعای  واسطه برای ما كشف میای آگاهی و علم است كه بی: گونهو علم حضوری گاهیآ

، شناخت، شناسنده و شناخته شده یا علم و عالم و معلاوم،  به گفته ديگرشود. و عینی معلوم نزد ما حاضر می

آن ایان اسات كاه دارای شادت و      ويژگی سومآن این است كه خطاناپذیر است.  ويژگی دومیکی هستند. 
باشد و همگان به یک اندازه از آن برخوردار نیستند. آگااهی ماا باه خودماان و حااالت روانای و       ضعف می

 علم حضوری هستند. های احساسات خود از نمونه

 هماه   آیاد. هاای ذهنای ماا بدسات مای     ای آگاهی است كه به واسطه صاورت گونه و علم حصولی: آگاهی
هاای علام حصاولی    هایی تعقلای، از نموناه  آید و آگاهیهای حسی كه با حواس پنجگانه بدست میآگاهی
  .هستند
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 پاسخ حکمای اسالمی به روش های گوناگون شناخت شناسی -5   

 خالصه، چنین ارائه كرد: را می توان به طورشناسی باب شناخت در اندیشمندان گوناگون حکمای اسالمی به  پاسخ

 

 شک گرايان   پاسخ حکمای اسالمی به 

o  ع چرا كه مای تواناد اگار    ابزار مفید و مؤثری بوده استواره هم مرتبه مادی هستیبرای درك حواس پنج گانه انسان
غیار از ذات احادیت ) واجاب     است كهحقیقت مهم یک این در فهم واقعیت هستی نیز  دریابد.را آن  بکند خود خطا

 واقعیتی اعتباری و آیه ای دارند. و  ندممکن الوجود دیگر پدیده ها ،الوجود (

o   دریابد. راه حواس پنج گانهرا از شدنی حس مادی واقعیت های انسان می تواند 

o   بد.دست یا یتربیشهای آگاهی به  يهیات اولیه عقلیبدراه از همچنین انسان می تواند  

o بای واساطه    آگااهی   حالت های درونی و روحی خهود به می تواند انسان آگاهی های حسی و عقالنی ،  بر افزون
 .  …غم ، شادی ، حیات ، عظمت ، قدرت ، دانایی و  شته باشد. آگاهی هایی مانندحضوری دا

 نسبی گرايان   پاسخ حکمای اسالمی به 

o   وراثات ، تربیات ،    ع مانناد  می باشدمکان  شرايط وابسته به زمان وهویت فردی و شخصی انسانها ناشی از مجماوع
دگرگاون  قابال  نیز بالفعل و  ،ثانوی ،اعتباری شدنی، كسب، هویت. این شرایط تاریخی و طبقات اجتماعی و نژادی 

 است. شدن 

o   یان ذات مشاترک، ضاامن    ا. نیز می باشدو ثابت  ،بالقوه ،ذات و فطرت نوعیدارای یاک  ، هویت این انسان غیر از
ن همة انسانها در طول تاریخ بوده و می تواند باشد. تفااوت عمیاق   ایمتفاهم و درک متقابل و ارتباط عمیق وجودی 

 است .  وجهاین  دیگر پدیده ها در بارابطه انسانها با یکدیگر و 

o  ع و دارای ویژگی هایی كه وابسته به هر كدام عقالنی و روحانی گیاهی ، حیوانی ،ه چهار وجه است: وج دارایانسان
. از این و خود می تواند هویت بالفعل خویش را برگزیند عانسان موجودی است آزاد از این وجوه هستند. با همه اینها،

مای  بیرونای  عوامال  همه وابسته به  در جبر غرایز خود، هویتی منفعل ، از خود بیگانه و و حیوانیوجه انسان در رو 
 . ، محقق كند فطرت انسانی و نوعی خود را بالفعلمی تواند و خودآگاهی روحی ،  تاراده و عقالنیوجه در  ع ولییابد

 حس گرايان   پاسخ حکمای اسالمی به 

o  بادون آن تعمایم    گیرند.چونبهره می  استقراء عقلیعمالً از دانشمندان برای نتیجه گیری علمی از تجربیات حسی
 تجربیات حسی امکان پذیر نیست . 

o  برای درک كلی تر و عمیاق تار    .مفید است باشدعالم طبیعت  كهحواس پنج گانه برای درک مرتبة نازلی از هستی

استنتاجات عقلی و نهايتاً معرفهت ههای بهی    مراتب وجود ، نیاز به بهره برداری از استعدادهای واالتر انسان ، یعنی 

 .می باشد حضوری واسطه و
 
 
 
 
 

 

 در وجاااهمکاتاااب 
 شناخت شناسی

شناسااای یی حاصااال زیباااا حاصل معرفتی شناخت شناخت روش ابزار شناخت
 شناخت

 فیلسوفان شاخص
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 در حوزه شناخت شناسیمکاتب فکری و اعتقادی  : بررسی تطبیقی9 شماره جدول
 
 
 

 
o  مركبی اسات كاه    پدیده بلکه  عباید گفت انسان یک موجود یک بعدی و تک ساحتی نیستباال های  بر پاسخافزون

و احساسهات   انگیزه هها  تمايالت و از این رواند .  كردهاستثنائاً عناصر تركیب شونده وجود او ، استقالل خود را حفظ 

متکی بر جبر غرایز حیوانی و امروز روانشناسی و روانکاوی در كه ع آن گونه درونی او فقط  غريزی و غیر ارادی نیست

و  شک گرایان 1
یان یسوفسااطا
  افراطی

هااایچ ابااازاری 
قابااال اعتمااااد 

و همااه  نیساات
 ند.خطا پذیر

قابال اعتباار    روشای هیچ 
 )بی نتیجه است(.نیست

حقیقات وجاود   شناخت 
میسر نیست یا حقیقتای  

و ماا هایچ    وجود ندارد
 .نمی دانیم

معیاری برای زیبایی و زشتی 
 وجود ندارد

سوفیساااتها مانناااد 
 گرگیاس

شاااکاكان مانناااد  
 پیرهون

 نسبی گرایان: 1
 فرد گرایان
 تاریخ گرایان
 جامعه گرایان
 نژادگرایان

، ابزارهااا فااردی
هاار  وابسااته بااه

، دوره تااااریخی
طبقااتی  شرایط 

 و اجتماعی افراد
نژادهااای و یااا 

  .مختلف است

هار  ، های هار فارد  روش 
و  هطبقا  ، هرخییدوره تار
 باا  و یاا هار ناژاد    اجتماع

 .دیگران متفاوت است

حقیقت و معرفت بارای  
،  اجتماااع و درهاار قاا 

طبقااه، دوره تاااریخی و  
با دیگران متفااوت   نژاد
 .است

معیارهااای زیبااایی و زشااتی 
وابسااته بااه ، كااامال فااردی

شرایط طبقاتی و اجتماعی و 
اقتصااادی، تاااریخی و یااا   

اسااات و عماااومی  ناااژادی
 .نیست

 سااگورتپرو 
 هگل 
ماااركس و قااائلین  

یاااک تونباااه هرم
فلساااافی ماننااااد 

 نیچه،  گادامر

  حااس گرایااان 9
بیروناااااای و 

 درونی

 حواس پنج گانه
حواس پنج گانه 
+ احساسااااات 

 درونی

و  حس و تجرباه بیرونای  
 درونی

محسوساااات و علاااوم 
پدیااده هااای و  تجربای 
 نفسانی

و  هااای محسااوس ییزیبااا
 درونی

 ،هیاااااوم ، الک  
  مزیتیویسوپ
 

 كانت ،دكارت  های اولیه عقلی ییزیبا یقلعلوم ع تحلیل معقوالت فطری عقل عقل گرایان 4

علوم بادیهی و نظاری    اج عقلیتنتاس و حس عقل حواس + مشائین 5
 تجربی و عقلی ،حسی

هااای محسااوس و  ییزیبااا
 معقول

 ، فارابیبوعلی سینا

اشااااراقیون و  6
 عرفا

ی نفااس از قه اشااراطاااحا شهود قلبی
 طریق تزكیه درون

معرفاات حضااوری بااه  
 اتیواقع

 سهروردی ات زیبایییدرک واقع

حکمااااااات  7
 متعالیه

 عقال+  حواس+
 شهود

حس و تجربه + اساتنتاج  
عقلی + اشراف بی واسطه 
بااه حقااایق درون نفااس+ 

وجاااودی باااه  اتصاااال 
معقوالت از طریق تکامل 

 نفس

 ی)علوم حصولی (: حس
 عقلی + –تجربی  و
)علاااوم حضاااوری ( :  

شهود درونی به حاالت 
بااه حاااالت نفسااانی + 

 مکاشفه وحی الهام +

هااای  ییفهاام ذهناای زیبااا
حسی و عقلای + درک بای   

های باطنی +  ییواسطه زیبا
 تررهای ب ییدستیابی به زیبا

 مالصدرا
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بلکه او موجود آزادی  است كه می تواند باا  اساتمداد  از اساتعدادهای باالقوه عقالنای و       شود.می بالفعل او شناخته 
 همه ابعاد وجودی خود را محقق سازد.  وكند روحانی خود مراتب هستی را كشف 

  عقل گرايان پاسخ حکمای اسالمی به 

داشته باشاد.  معقول و دریافتهای ذهنی و عقالنی  ، می تواند آگاهی هایهای حسیدر آغاز زندگی خود ، پس از آگاهی انسان  
در دریافتهایی داشته باشد. آگاهی ها و آنها می تواند ویژگی های به تناسب  روش،نیازمند است و با هر دو روش شناخت او به هر دو  پس

ضمن اینکه حقایقی در عالم وجود دارند كه تنها با استمداد از قوای عقالنی بشر قابل تفسیر و توجیه نیساتند و درک آنهاا نیااز باه دیگار      
 روش شناخت، یعنی روش شهودی دارد .

 پاسخ حکمای اسالمی به طرفداران ارسطو   

o هساتند. ولای   « علاوم حصاولی  »با ارتباط باواسطه با عالم خارج بدست می آیند از گوناه   سی و عقلی ،دریافتهای ح

خود می تواند با روش تزكیه روح ، هم ابعاد برتر وجودی خود را بالفعل نماید و هم باه عاوالم    وجه روحانیانسان با 
 برتر وجود، معرفت بی واسطه و حضوری داشته باشد. 

o     عقل در نهایت، یقین و معرفت باواسطه و حصولی ایجاد می كند ، نه یقین و معرفت بی واسطه و حضوری. باا ایان
همه دریافتهای حضوری و عرفانی نیز مستلزم طی مراحلی است و سرانجام با این روش هم نمی تاوان باه حقاایق    

، ضرورتی اجتنااب   وحی برای هدايت انسانها  ارسال پیامبران و فروفرستادنبرتر هستی دست یافت. به همین دلیل 
 16ناپذیر شمرده می شود.

 عارفان   پاسخ حکمای اسالمی به 

o       با توجه به آنچه گفته شد، رشد و كمال معرفتی انسانها در طول زمان و به تدریج روی مای دهادع بادین گوناه كاه

معرفت های حضوری هم به نه كه گفته شد ، وجوه نازل تر وجود او زمینه نیل به مراتب برتر می شوند. ولی همان گو

 .  تنهايی برای درك حقايق هستی کافی نیست

o   .میزان معرفت عارفان به حقیقت هستی مرتبه مند است. مراتب وجود هم تا مرتبه بی نهایت ذات احدیت می رسد
می كنند و در تفاسیر آنهاا   می دانیم كه عارفان در انتقال معرفت های حضوری خود به ما از تفسیر و تأویل استفاده

که وجود انسان کامل که به عالی ترين درجهات معرفهت و   نیز ناهمگونی هایی یافت می شود. به همین دلیل است 

يقین حضوری رسیده باشد در جهت تفسیر و تبیین وحی و هدايت انسانها امری واجب و اجتناب ناپذير شهمرده مهی   

 شود.  

گفت كه نه تنها ابزار شناخت و شیوه های معرفت و حاصل درک و شعور انسان هنرمند، یگانه  باتوجه به جدول دسته بندی باید
نیست و ساختاری طولی داردع به همین ترتیب زیبایی ها نیز تک بعدی و یگانه نیستند. بلکه برحسب مراتب وجود، از سطح به عمق انواع 

ایی های ملکوتی و تا زیبایی های برتر سیری از ظااهر باه بااطن و ازماادی تاا      داشته و از زیبایی های مادی تا زیبایی های معقول و زیب

هنرمند نیز تا خود از همه ابزارهای معرفتی و شیوه های درك حقايق برخوردار نگهردد  و بهه   معنوی و روحی را می توانند شامل شاوند.   

. پاس سایر و سالوک و درک و شاهود بااطنی      لی بیافرينهد درك همه مراتب زيبايی نايل نشود هرگز قادر نخواهد بود هنری اصیل و عها 
هنرمندان و عابدان و عالمان و زاهدان و مبتکران از هم جدا نیست و علم و مذهب و اخالق و هنر و زیبایی و ابداع از یک سرچشمه مای  

تشدید از خود بیگانگی انسانها و  جوشند. باید توجه داشت كه تجزیه كردن و متضاد دانستن علم و مذهب و اخالق و هنر و زیبایی موجب

                                                 

« ص » (. خااود پیااامبر هاام نساابت بااه وحاای الهاای ابتاادائاً ا ماای اساات . خداونااد بااه پیااامبراكرم   1/61« ) هوالااذی بعااث فاای االمیااین رسااوالً ماانهم. » 0

یعلمکام ماالم   » خداوناد باه هماه مای فرمایاد :      «. خداوناد باه تاو چیازی آموخات كاه نمای توانساتی یااد بگیاری          ( «. » 168/1لام  ) و علمک مالم تکاون تع » فرمود : 
 وحی ( كه نمی توانید بدانید، نه فقط نمی دانید. كالمانبیاء چیزی را به شما یاد می دهند ) «. تکون التعلمون
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سیطره كمیت و خیال پردازی های موهوم و پوچ و ویرانگر بوده و تضادها و بیماری های مهلک و ویرانگر فرهنگی وتمدنی را باعث شده 
 و خواهد شد. 

 بررسی تطبیقی در حوزه انسان شناسی                                                         
 سه نگرش انسان شناسی-1

 :  را می توان در یکی از دسته بندی های زیر جا دادامروزه نگرش های انسان شناسانه 

بسیاری از اندیشمندان امروزی از انسان، تصویری پساینی )بععادی( ارائاه مای      .انسان موجودی با هويت پسینی است 
دهندع به گفته دیگر تنها گزارشی از وضع موجود انسانها داده و به ارزش های پیشینی )قبلی( و فطری برای انساان  

تکامل تااریخی رشاد مای    باور ندارند. این نگرش ها ، انسانیت را مفهومی آزاد، سیال و شناور می دانند كه در روند 
« داروینیسام اجتمااعی   » كند. چنین نگرشی بسیار تحت تأثیر فرضیه تکوین انواع داروین شکل گرفته و جزیای از  

. در اين نگرش انسان را نیز مانند ديگر گونه های جانوران،  اما با توانمندی های بیشتر بررسی می کندبشمار می آید. 
فرضیه داروین جایگاهی ویژه دارد، برای انسان به مسابقه و رقابت تبدیل شده اساتع  این دیدگاه، اصل تنازع كه در 

انسان هم لوح سفیدی است كه به تدریج و بر اثر شرایط شکل می گیرد و همچون سیر تااریخی فیزیولاوژی اش ،   
 به لحاظ شخصیت انسانی هم در طول تاریخ در حال تکامل است.

هیچ دلیل منطقی برای از دیدگاه برخی دیگر از اندیشمندان، نخست اینکاه   است.انسان موجودی با هویت پیشینی   

ع ثانیاً انسان دارای نوعی ساختار و تعریف اولیه، و هویات و گارایش   سیر تکاملی تاريخی مفهوم انسانیت وجود ندارد
خاوب دانساته و برخای     های پیشینی است. برخی از طرفداران این نظریه انسان را دارای گرایش های ذاتی و اولیه

 دیگر او را دارای گرایش های ذاتی بد می دانند.

از دیدگاه دین اساالم، انساان دارای دو   خود است.  انسان، موجودی با هویت اولیه فطری و هویت ثانویه بر ساخته  
تای الهای   ساحت قوه و فعل است . انسان به عنوان مخلوق خداوند ، همچنان كه خود در قرآن می فرمایاد بار فطر  

. از آنجها کهه ايهن    پس نمی تواند هویت اولیه نداشته باشد«. فطره اهلل التی فطر الناس علیها.»سرشته شده است 

فطرت، الهی است پس می توان انسان را دارای گرايش های اولیه الهی و خوب دانست. ولی در ساحت فعل، اسهالم  

و می تواناد باین اعماال و ارزش هاای      ه خود آزاد استانسان را موجودی آزادی بر می شمرد که در شکل دادن ب
گوناگون دست به انتخاب بزند. از همین روست كه به رغم گرایش ذاتی اولیه انسان، بسیاری از انسانها هویت ثانویه 
 تخود را بر مبنای  غیر الهی  بر می سازند. قرآن كریم نیز انسان را با هر دو نوع ویژگی خوب و بد معرفی كرده اس
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 نظریه پرداز تبیین نظریه

 موجودی با هویت پسینیانسان  -1
انسان لوح سفیدی است كه به تدریج براثر شارایط شاکل   

معنای انسانیت در طول تاریخ در حاال تکامال    می گیرد و
 است

 داروینمتأثر از فرضیه 

 پیشینیبا هویت  موجودی انسان -9و 1
 

انسان از آغاز با ساختار وگارایش هاای خاوب خلاق شاده      
 .است

 انسان از آغاز با ساختار و گرایش های بد خلق شده است
 هابز، دكارت، كانت

موجودی با هویات اولیاه فطاری و    انسان  -4
 خود هویت ثانویه برساخته

ولای در  اساس فطرتش بالقوه خوب است  انسان در آغاز بر
شکل های گوناگون خوب  شکل دادن به خود آزاد است ، و

 .و بد پیدا می كند

بسیاری از اندیشامندان  
 اسالمی

 

ع كه آنها را می توان در دو سطح درونای و بیرونای دساته     انسان را يکی از حیوانات دارای ويژگی های خاص شمرده اندبرخی 
 بندی كرد. 

 : برخی با توجه انحصاری به یکی از وجوه بیرونی )آفاقی( مانند جامعه ، طبیعات،   فرو کاهش انسان به وجوه بیرونی
 تاریخ و ... هویت انسان را به یکی از این وجوه فرو كاسته اند و انسانیت انسان را برگرد آن  تعریف كرده اند.

 
 
 
 

 مکتب فکری زیر:فرو كاهش انسان به وجه 

 جامعه و طبقه اجتماعی                                    انسان
 و زمان تاریخ                           انسان         

 ماركسیسم
 اگزیستانسیالیسم

 طبیعت                   انسان                  
 مطلق یفنا                  انسان                

 حکمت ذن
 حکمت بودیسم

 

 در برابر آن ، برخی دیگر انسان را به وجوه درونی اش فروكاساته اناد و انساانیت     فروکاهش انسان به ابعاد درونی :
 اش تبیین كرده اند .وی را برگرد یکی از وجوه درونی

 

 

 

 

 

 

 
 

 دگاه ها در باره انسانيد ي: دسته بند4 هجدول شمار

   فروکاهش تعريف انسان به وجوه آفاقي: 5جدول شماره  
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 تعریف انسان به وجوه انفسیفروكاهش 

 هنری مکتبتأثیرگذار در   مکتب فکری …فروكاهش انسان به 

 عمل به انسان
 تجربه به انسان

 پراگماتیسم 
 آمپریسم

  كرد گراییكار 

  رفتار گرایی     
Functionalism    

Behaviorism 

 درک و نیاز حسی            به انسان
 نیاز شهودی درک و به انسان

 ویسم یپوزیت
 مساینتیشنی

   گرایی كالبد 
  مفهوم گرایی

Formalism      

Conceptualism  

 فکر / عقل               به انسان
 خالقیت به انسان

 راسیونالیسم 
 اگزیستانسیالیسم

 سازه گرایی    

 گرایی ارساخت 
 شکنی مانسا 

Structuralism 
Constructivism   

Deconstructivism 

 خیال به انسان
 عاطفه و احساس به انسان

 روانکاوی
 روانکاوی

 گرایی ابراز  
 احساس گرایی   

Expressionism  
Romantisicm 

 
 

 هويت انسان      مادی و معنوی ساختار -2

  : بررسی كرد وجهتوان در دو را می انسانهويت به طور كلی 

 پردازداو میهای كمی و كیفی انسان و ویژگیجانوری جنبة گیاهی و به كه  کالبدی و مادی و ظاهری وجه . 

   پردازد.كه به جنبة ویژه و روحی او می و باطنیغیر مادی  روانی ووجه 
 «اندیشه» مادی هویت، دو وجه  افزون بر دو وجه مادی و غیر .گذارندهم تأثیر  وجه همواره با هم در ارتباط بوده و براین دو 

 :  بخش بنیادی دارد جهان انديشه خود دو كرد.مطرح هویت  توان دربارةمینیز عمل را  یا نظر و «كردار» و

 شود.ده مینامی« حکمت نظری»ها، كه« جهان بینی» ترای سامان یافتهها و دانشها و به گونهها، بینشآگاهی 

  زندگی و عملی اهداف بنیادی  و ها، آرمان«نبایدهاباید و »تر ای سامان یافتهبگونه، ارزشها و هاگرایشا، هانگیزه

 . شودده مینامی « حکمت عملی» كه 
های دیگر ها و ویژگیگرایش ها ودیگر بینش بیانگیرد؟ به شود و شکل میای ساخته میچگونه و بر چه شالوده انسانهویت 

ها، باید بدین كنند؟ برای پاسخ به این پرسشبر آن تأثیر می چگونه هستند؟ و گیرند؟ چه عواملی در آن مؤثرهویت از كجا سرچشمه می

دو وجه خودآگاه و ناخودآگاه آدمی دستاورد  گیرد و هركرد كه پرسش از هویت، اساساً ازخود آگاهی آدمی سرچشمه می واقعیت توجه

 : سه رابطه بنیادی هستند

 رابطه فرد با خودش  
  رابطه فرد با افراد دیگر 

  جهان پیرامون و طبیعت رابطه فرد با. 

  : برای هرکدام دستاوردی ويژه را برشمردتوان گذارند، ولی میكدام از این سه رابطه بنیادی بر روابط دیگر نیز تأثیر می هر

 كند. آگاه می ،به خود و رااای آگاهی و شناخت است كه گونه دستاورد رابطة فرد با خودش 

 های بزرگ جوامع انواع روابط اجتماعی است. همه فرآورده پدیدار شدن جامعه و، دستاورد رابطة فرد با افراد ديگر
 ها و هنجارهای جمعی. سنت اند، زبان، خط، تمدن و فرهنگ وبشری این گونه به دست آمده

 

 

 

 

 

 

 

 

   فروکاهش تعريف انسان به وجوه انفسي: 6جدول شماره  
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  های اندیشه و دهرفرآو دهد. همه، گونة دیگری از آگاهی و شناخت به دست میدستاورد رابطه فرد با جهان پیرامون
 تکنولوژی ( و ...  ) اند، جهان فلسفه و علم و تجربه و صنعت و فناوریدست انسان، این گونه بدست آمده
به گفتة دیگر، هویت دستاوردأ دستاوردهای این سه رابطه است و هر كدام از آنها به  .هویت دستاورد این سه رابطه بنیادی است

ذاتی و بنیادی و پایدار و چند  شود دارای یک یا چند ویژگیهویتی كه ساخته می سازند.ای بخشی از هویت فرد و جامعه را میگونه
 باشد.ویژگی عرضی و ناپایدار می

 ويژگی های پايدار و ناپايدار هويت انسان-3

ولی شود. جای خود بدانها پرداخته می های گوناگونی دارند، كه درهای بنیادی هویت آدمی دیدگاهاندیشمندان درباره ویژگی
ها و كدام از این ویژگی چه تأثیر هر شود. گردگرگون شوندة هویت، اشتراک نظر بیشتری یافت می های عرضی و ناپایدار ودرباره ویژگی

آنچه كه در این باره برای اندیشمندان اهمیت بسیار دارد وجود ندارد.  دیدگاهآن یگانگی  ةابعاد در ساختار كلی هویت امری است كه دربار
توان برای آن دو وجه پایدار و آراء گوناگون درباره آن ارائه شده این است كه آیا هویت آدمی امری همواره دگرگون شونده است؟ یا میو 

ماند؟ وجه ناپایدار آن چه؟ از همه مهمتر، هایی دارد و اساسا چرا پایدار میثابت، و وجه ناپایدار در نظر گرفت؟ وجه پایدار آن چه ویژگی

از ديدگاه اسالم ، هويت انسان دارای دو  توان از ماهیت چیزی سخن گفت كه همواره همه شئون آن در حال دگرگونی باشد؟ه میچگون

های ذاتی و به تعبیر دینی، فطری است كه در همه انسانها یکسان است و . وجه پایدار آن، همان ویژگیباشدوجه پايدار و ناپايدار می
 گیرد و بر حسب شرایط ممکن است تغییر كند.ها قرار میه در برابر دگرگونیوجه ناپایدار آن است ك
ای های جهان پدیدهپدیده های خاص خود در میان دیگرهای دور در نگاه اندیشمندان و فیلسوفان، انسان با ویژگیاز گذشته
هاست. اندیشمندان در طول تاریخ اندیشه به از دیگر پدیدهتر اند كه هویت یا كیستی انسان بسیار پیچیدههمگان پذیرفته .متمایز بوده است

هويت انسان از سويی  اند.های مربوط به انسان شناسی آوردهاند و در بررسیوجوه تمایز گوناگونی میان انسان و چیزهای دیگر اشاره كرده

 هایی چون حفظ و صیانت ذات و تولید. ویژگینها داردهای همانندی با ديگر جانداران است و از سويی تمايزات بنیادينی با آدارای ويژگی
مثل، میان انسان و جانوران مشترک است، ولی هر كدام از جانداران افزون بر غرایز همانند، صفات و رفتارهای ویژه خود را نیز دارا 

های گی واكنش جانوران در برابر انگیزههستند. تا آنجا كه برای انسان ممکن بوده و جانوران را شناسایی كرده، توانسته بر پایه چگون
های و زندگی فردی و گروهی داشتن آنها پی به برخی ویژگی …سازی، چگونگی دستیابی به خوراک و نگهداری آن وبیرونی، شیوه النه
ها یتی همتراز با دیگر هویتها را از هم بازشناسد. ولی انسان، آنگونه كه تاكنون خود را شناخته، هوها و ناهمانندیآنان ببرد و همانندی

 ندارد و تمایز او مانند تمایز یک جاندار با جاندار دیگر در طبیعت نیست.
 

 ساختار هویت انسان -4نمودار شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 هويت مجموع

پديده هاي  

 هستي

 

 هويت پديده ها

 به جز انسان 

 هويت انسان

از پيش به صورت جبري مشخص شده و 

 اختياري استبالفعل و غير 

هويت اختياري، فردي، کسبي، متغير و 

 بالفعل

 هويت فطري، نوعي، جبري و بالقوه
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 ت که بین او و ماهیتش تفاوت استنظر مالصدرا انسان تنها موجودی اسدر -4

و واجد برخی استعدادها و  های خاص خود را داردهای همانند با دیگر جانداران ویژگیویت انسان افزون بر ویژگیه
چنین قابلیتی را هیچ پدیده دیگری ندارد و همین امر مورد توجه برخی از  .تواند خود هویت خود را دگرگون كندهاست كه گاه میقابلیت

بوط به همین مر …اند بسیاری از مسائل اساسی انسان مانند آزادی و اختیار واندیشمندان قرار گرفته است. اندیشمندانی كه دریافته

 گوید : ها چنین میدرباره وجه تمایز هویت انسان با دیگر پدیده شهید مطهریاستاد  ویژگی انسان است
انسان در نحوه وجود و واقعیت خود با همه موجودات دیگر، اعم از جماد و نبات و حیوان، متفاوت است. از این نظر كه هر  »

هایش همان است كه شود، همان است كه آفریده شده، یعنی ماهیت و واقعیت و چگونگیگذارد و آفریده میموجودی كه پا به جهان می
شود،  به عبارت دیگر شود. اما انسان پس از آفرینش، تازه مرحله اینکه چه باشد و چگونه باشد آغاز میبه دست عوامل خلقت ساخته می

آفريده شده « بالقوه » آفريده شده، اما انسان از اين نظر « بالفعل » هر چیزی از نظر ماهیت، که چیست و از نظر کیفیت، که چگونه باشد 

امر بالقوه موجود است، که اگر به آفتی برخورد نکند آن بذرها تدريجاً از زمینه وجود انسان  است. يعنی بذر انسانیت در او به صورت

هر موجودی غیر از انسان، میان  ….سازندفطری و انسانی او را می« وجدان » ها فطريات انسان هستند و بعدها سربرمی آورد و همین
انسان تنها موجودی است كه  …سنگ و سنگی، میان درخت و درختی وخودش و ماهیتش، تصور جدایی غیرممکن است. مثالً میان 

ها كه به انسانیت نرسیده و در مرحله حیوانیت  میان خودش و ماهیتش جدایی و فاصله است. یعنی میان انسان و انسانیت. ای بسا انسان
ماهیت، الزمه وجود است، اگر وجودی  باقی مانده اند.چگونه ممکن است میان شیء و ماهیت خودش جدایی بیفتد؟ بدیهی است كه

 ( 919، 1)مطهری، مجموعة آثار، ج « . فاقد استلقوه است كه ماهیت شایسته خود رابالفعل باشد، ماهیتش به تبع آن بالفعل است. وجود با
ا این تفاوت را با ه مالصدرا معتقد است انسان: » استشهید مطهری در جایی دیگر، دیدگاه مالصدرا را در این باره چنین آورده

يک انسان، خودش در با هم تفاوت دارند و بلکه  ] افرادشان  [ها  غیر انسان دارند كه هر چیزی افرادش با هم یکسان هستند، ولی انسان

و این خود انسان است كه چهره مشخصی را به دست ها لغزان است طول عمر، انواع متفاوت خواهد بود، يعنی وجودش بین ماهیت
)مطهری، «  كند. مالصدرا اصالً بحث را از انسان فراتر برده و روی تمام اشیاء عالم به بحث پرداخته است.برای خود رسم می خودش

آنچه اگزیستانسیالیسم به نام »داند. ( شهید مطهری این دیدگاه مالصدرا را دستاورد نظریه اصالت وجود او می179، 19مجموعة آثار، ج 
بخشد، توجیه ماهیت است و خود با انتخاب راه خود، به خود ماهیت میمد و مدعی است كه انسان، یک وجود بینامی« اصالت وجود»

گفته است:  مالصدرا به همین مطلب دارند و از اینرو اش همین است. فالسفه اسالمی، بالخصوص صدرالمتألهین تکیه فراوان فلسفی

شود كه انسان زیست . از اینجا روشن میخود احیاناً هر روز نوعی است غیر روز ديگرانسان نوع نیست، انواع است، بلکه هر انسان، 
شناسی، انسان بیولوژیکی، مالک انسانیت نیست، انسان زیست شناسی، تنها زمینه انسان واقعی است و به گفته فالسفه، حامل استعداد 

)مطهری، مجموعه  «روح، دم از انسانیت زدن، معنی و مفهوم ندارد.  شود كه بدون اصالتانسانیت است، نه خود انسانیت، و هم روشن می
 (914و  919، 1آثار، ج 

 سه شاخصه کلی هويت انسانی-5

گیرند، تا با اراده عملی و آزادانه های انسان قرار میاز آنجا كه دو با عد هویت ساز مکاتب فکری و اعتقادی تنها در حوزه آگاهی

 : هويت انسانی را بايد دارای سه شاخصه کلی زير دانستانند هویت ساز باشند. بنابراین توانسان همراه نشوند نمی
 ها ) حکمت نظری (  جهان بینی یا اندیشه انسان درباره هستی و انسان 

 شود.) حکمت عملی ( ها و باید و نبایدهایی كه انسان برای نیات و اعمال خود قائل می ارزش 

 مبانی فوق و صبر و پایداری و مقاومت او در تحقق نیات خود ) التزام عملی و پایدار به  اراده انسان در مقام عمل به
  17ها و بایدها ( ارزش

                                                 
باشند و تا در مقام عمل های عملی است، ولی ماهیتاً هر دو از مقوله شناخت و معرفت میهای نظری و دیگری معرفتدو وجه باال علی رغم اینکه یکی معرفت 17

ن دلیل دین نیز با دو وجه ایمان و عمل صاالح و  باشد. به همیتوانند هویت ساز باشند. زیرا هویت، دستاورد دو بال جدایی ناپذیر ) آگاهی + عمل ( میظهور نداشته باشند نمی
ری انساان شامرده شاده    استمرار و گسترش آن، یعنی توصیه به حق و توصیه به صبر در اسالم معرفی شده است و در قرآن در سوره عصر این دو وجه با هم متضمن رساتگا 

 است.
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 حکمت نظري

) هستي شناسي 

 يا جهان بيني(

 

خلق اثر 

 هنري

 حکمت عملي

) بايدها و 

نبايدها يا 

 روشهاي عملي (

انواع 

 مکاتب

فکري و 

 اعتقادي

 انسان سازي

 ) خودسازي (

 هنرمند

مباني و معيارهاي 

 هنر و هنر مندي

) فلسفه هنر و 

 هنرمندي (

 کالبد اثر

 تاثير مجموع

 شرايط زماني و مکاني

 انسان شناسي

) خود شناسي ( 

 هنرمند 

ادراک صفات حسن و 

 انواع زيبايي ها 

) فلسفه حسن شناسي (
محتوي 

 اثر

 الهامات ربوبي

 هنرمند

 ) معمار (

 اجتهاد هنرمندانه

 ) رمزپردازي (

الهام از 

تجربيات 

 شخصي

 ) انفسي ( 

الهام 

ازمجموع  

آثار ارزشمند 

 موجود 

 شناسي جامعه

 فلسفه تاريخ

 معبود شناسي

 رابطه مکاتب فکري و اعتقادي با خلق آثار هنري -5نمودار شماره 

ها و باید و نبایدهاست كه بر پایه دیدگاه انسان به  ای از گرایششود، باور به مجموعهآنچه كه انگیزة رفتار و كردار انسان می 
ها و بایدها در جهان اندیشه، بسامان آید. هنگامی كه مجموعه هستباور به هدف زندگی پدید می خود و جهان و رویکرد او به زندگی و

 كند. ارائه می« مکتب » ( را در كالبد یک  یای ) سیستمكند سامانهشود و انسجام منطقی پیدا میمی

های سامان يافته ظری، مجموعه بینشاند. حکمت نکردهحکیمان مسلمان نیز حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم می

. بنابراین هر مکتب فکری یا اعتقادی و از جمله اسالم، به ها استها و ارزش ای بسامان از گرايشدرباره جهان، و حکمت عملی، مجموعه
حکمت نظری شکل باشد. حکمت عملی بر پایه طور كلی دارای دو بعد كلی جهان بینی یا حکمت نظری و ایدئولوژی یا حکمت عملی می

 نامیده شده است.« شناسی شناخت» ای است كه گیرد و حکمت نظری، خود دارای مبانیمی
گیری هویت انسانی ) هویت مجموع مباحثی را كه یک مکتب فکری یا اعتقادی در دو حوزه نظری و عملی و در شکل

 ان داده شده است. نش 5هنرمندان (، تا خلق آثار هنری آنها نقش دارد، در نمودار شماره 
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 اسالم  مکتب  انسان در سیمای                                               

بلکه كاملترین تجلی الهی است  عانسان یک نوع و گونة خاص  از حیوانات و یا حتی جانداران نیست اسالمی  دیدگاه حکمت از 
 تعریف كرد.  «خداگرای دارای مرگ جسمانی یا زنده» «مائتحی متأله » را  اومی توان به قولی كه 

انسان خود شکل خود را تعیین می كند. چاون تجلیاات الهای     .در حکمت متعالیه صدرایی ، انسان نوع نیست ، بلکه انواع است

پسهت تهرين    ، انسان بايد مرتبة خود را در هستی تعیین کند. او می تواند بر اساس حرکت جوهری ازهمة سطوح هستی را در برمی گیرد 

. اين شکل حرکت در حکمت متعالیه بهه صهورت اسهفار     برساندبه آن مرتبه  خود را دانسته، مراحل وجود تا باالترين مرتبه را جايگاه خود

   صدرالمتألهین توضیح داده شده است. )سفرهای چهارگانه( از سویاربعه 
ساالمی و دیادگاه  اگزیستانسیالیسام اسات. فالسافه      نکته قابل توجه در این بحث، وجود اشاتراک و افتاراق میاان نگارش ا    

دانندع مانند یک صفحه سفید كه نسبتش با اگزیستانسیالیست )و همچنین ماركسیست ها( انسان را در آغاز تولد، پذیرا و منفعل محض می
وه و باه نحاو امکاان اساتعدادی،     باالق » هر نقشه كه روی آن ثبت شود یکسان است. در حالی كه از دیدگاه اسالم، انسان در آغاز تولاد،  

خواهان و متحرک به سوی یک سلسله دریافت ها و گرایش هاست و یک نیروی درونی )با كمک شرایط بیرونی(  او را به آن ساو ساوق   
ی غیار آن  نامیده می شود رسیده است. و اگر فعلیت« انسانیت » می دهد و اگر به آنچه بالقوه دارد، برسدع به فضیلتی كه شایسته اوست و 

نسبت انسان در آغاز پیدايش، با ارزشهها و  فعلیت در اثر قسر و جبر عوامل بیرونی به او تحمیل شود، یک موجود مسخ شده خواهد باود...  

ع كه یک رابطه درونی به كمک عوامل بیرونی، اولی را باه صاورت دومای    کماالت انسانی، از قبیل نسبت نهال گالبی با درخت گالبی است
، 919. 1978)مطهاری، « آورناد. ردع نه از قبیل ]نسبت[ تخته چوب با صندلی، كه تنها عوامل بیرونی، آن را به این صاورت درمای  آودرمی

 زیرنویس(
را  وجهای انسان شناسی چهاار  امیرالمومنین )ع( در پاسخ به كمیل كه از ایشان در باره نفس )خویشتن( پرسش می كند، نوعی 

مطهری در اين رابطه می گويد انسان موجود مرکبی اسهت بهرخالف سهاير    مرتضی شهید استاد  (111، 1416.)مشاکینی،  معرفی كرده اند

موجودات مرکب که عناصر ترکیب شونده، هنگام ترکیب، خواص خود را از دست می دهند عناصر ترکیب شونده او ، وجود و خواص خود را 

 ز دست نمی دهند. ا

 

 انواع نفوس انسان و قوا و خواص هریک از آنها منقول از امیرالمومنین )ع (

 آنهاخواص دوگانه   نفوسقوای پنج گانه  انواع نفوس انسان

 پرورش دهنده دفع كننده هضم كننده جذب كننده رشد كننده گیاهی - 1
نگهدارناااده و 

 كننده مهار
 كم و زیاد شدن
 (ی محیطارویداده برابر )تحریک در

 لمس كردن چشیدن یدنیبو دیدن شنیدن حس كننده حیوانی -1
 برابار  ناراحتی)تحریاک در  خشنودی و
 (ی محیطارویداده

 تدبیرگر قدسی -9
 فکر

 )تدبیر (
 ذكر

 ) یادآوری (
 علاااااام
 ()دانایی

 حلم
 )بردباری (

 تنبه
 ) بیداری و
 پند پذیری (

)فهام خاوبی هاا و     نزاهات  حکمت و
عاادم تحریااک در مقاباال ، باادی هااا(
 محیط

 بقا در فنا ملکه الهی -4
تااااااانعم  در 

 سختی
زت در عاا 
 ذلت

 كرامترضایت و  صبر در بال فقردر غنا

 
 
 

انددواع نفددوس   :7جدددول شددماره   

    انسان
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مقابل انسان خلیفة خادا   در عبادت و عشق نسبت به خداست و شناخت و ، فلسفة ظهور انسان دراین عالم
 همة هستی از طریق انسان با خدا ارتباط دارند.  هستی است و در

 در قرآن مراحل مهم آفرينش آدم-1

معرفی وشناخت انسان به تأكید به او یادآوری می كند. یکی از مهمترین  خداوند برخی خاطرات ازلی را در

  چنین بوده : آدمآفرينش مهم مراحل  .این خاطرات ماجرای خلقت اوست

به وسیلة دو  خلقت انسان در حضور مالئک وخداوند :  و با مشیت مالئکخلقت انسان در حضور  
های ویژة انسانی اسات  این جزء اختصاصات و شرافت» از دیدگاه ابن عربی  .(75)ص/  .شوددست خداوند انجام می

)ایزوتسو، .« داردعد در وجود آدمی این عین جامعیت انسان است و اشاره به دو بتاست.  كه با دو دست الهی خلق شده
یک به بخشی از سااحات   شاید به این دلیل كه با هر .حال با هم در تقابلند ( این دو دست خداوند به هر144، 1978

یعنی هماان   :داندابن عربی این دو دست را نمادی برای دو دسته از صفات الهی می ه است.وجود انسانی پرداخته شد
 ( 51، 1978اند. )حسن زادة آملی، وجود انسان متجلّی شده صفات جمال و صفات جالل كه هر دو در

انّی خالق بشراً من صلصالٍ من حماءٍ مسنون فاذا سعوَّیته و نفخات فیاه مان    : » ...  دمیدن روح خدا در کالبد انسان  
ه او من بشری را از سفالی از گل سرشته شده خلق می كنم. هنگامیکا ( » 13و  18)حجر/« روحی فقعوا له ساجدین 

 «را بسامان كردم و از روح خود به او دمیدم همه به او سجده كنید. 

« و ععلَّامع آدم االساماءع كلَّهاا    » : مرحله بعد از نفخه روح، تعلیم اساماء الهای اسات.     تعلیم کل اسماء و خالفت الهی  
للمالئکه انای جاعالف فای االر     و اذ قالَ ربکع » ( نشانه خلیفت الهی انسان نیز آنجا در قرآن آمده است : 91)بقره/

(. مفسران و از جمله ابن عربی بر این باورند كه خالفت الهی انسان به سبب همین آگااهی از كال   91خلیفه ...)بقره/
 اسماء است. مالئک توان درک و تجلی همه اسماء اهلل را ندارند.

انساان و مقاام اوسات، انساان را باه      : شیطان كه عامل اصلی كفرش، حسادت به  آزمايش با درخت منهیه و هبوط  
( این ماجرا 96و  95شود.)بقره/خوردن از درخت منهیه تشویق می كند و خوردن میوه ممنوعه باعث هبوط انسان می
 به خوبی حکایت از اختیار انسان از یک سو و امکان سقوط وی از سوی دیگر است.

-تلقی كلمات از سوی خداوند، به سوی خداوناد توباه  مای   : انسان پس از هبوط از طریق  تلقی کلمات و توبه انسان  

داند. چرا ( امام خمینی )ره( در تفسیر این آیه، منظور تلقی را دریافت توأم با مجاهده و سیر و سلوک می97كند.)بقره/

يهت  موجود»( به بیان دیگر مرحلاه تعلایم اساماء    111، 1978استفاده نشده است. ) امام خمینی، « القی»كه از لفظ 

كند. این ماجرا به خوبی نشان انسان را تشریح می«  موجوديت بالفعل کسبی» و مرحله تلقی كلمات «  بالقوه فطری
 از توانایی ذاتی انسان در حركت به سوی كمال و نیکی حتی پس از اشتباه و گناه است. 

كناد، قباول امانات    مخلوقات جدا مای  : یکی از ویژگی های انسان كه او را از دیگر قبول امانت الهی از سوی انسان  
ما امانت را بر آسمانها و زمین )تمامی خلقت( عرضه كردیم. اما آنها از حمل آن ابا كردناد  ( » 71الهی است : )احزاب/

در مورد چیستی این امانت الهی دیدگاه های  گونااگونی از مفساران   « و از آن ترسیدندع ولی انسان آن را حمل كرد. 

واليهت  » عالمه طباطبايی )ره( در تفسیر گرانسنگ المیزان، ضمن رد کردن شش قول مختلهف،  است.  قرآن نقل شده

شمرد. آیت اهلل بهاء الدینی )ره( و حضرت امام)ره( نیز باا انادک تفااوتی باا ان نظریاه      را امانت خداوند برمی« الهی 
 همداستان هستند.

 به انسان کامل نیاز دارند ها برای سیر در کمال بر پايه حکمت اسالمی انسان-2

خلیفة او در همة هستی است. ارتباط او با همة آفاق همچون ارتباط او با بادن خاود اسات.     كاملترین تجلی خدا وانسان كامل، 
انسان كامل هم ظاهر و باطن همة هستی است. جایگاه او عرش الهی است و تدبیرگر  ،همچنانکه خداوند ظاهر و باطن همه هستی است
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حکمت اسالمی همة انسانها برپايه  ها از دو طريق سیر آفاقی و سیر انفسی می توانند به انسان کامل معرفت پیدا کنند. همة انسان. است رامو

 چرا كه :  طرفه با انسان کامل باشند. برای کمال خود در هر لحظه بايد در ارتباط دو
 به همین جهت او به طاور   .اوست هلحظه تحت مشاهد ها در هر انسان كامل به همة هستی نظارت دارد و زندگی همه انسان

انسان مسلمان نیاز دارد که در محیط خود  .این به خاطر خالفت مطلقه الهی توسط اوست حقیقی همة هستی را پركرده است،

می ایان وظیفاه را   به آن توجه نماید و به همین جهت معماری اسال و به شکلی نمادين دائماً حضور انسان کامل را يادآور شود
 كند. دنبال می

  تکامال   او مسیر رو سالم  ببه او به همین جهت همه انسانها باید با تسلیم  .انسان کامل الگوی کاملی برای تکامل انسانهاست
 را با هدایت او طی كنند. 

هاا در   ت كه از آنجا كاه انساان  اشکالی كه برخی متفکران به مسئله الگوپذیری از انسان كامل در اسالم وارد می كنند این اس
ها معرفی كرد. آنهاا بار    توان الگوی خاصی برای همه انسانشرایط مختلف زمانی و تاریخی ، اجتماعی ، نژادی و ... متولد می شوند نمی

دهد این است میآن هستند كه هر فرد باید با توجه به شرایط ویژه خود الگوی خاص خود را انتخاب كند. پاسخی كه اسالم به این دسته 

آنچه قهرآن از  اگر چه شرایط ظاهری زندگی افراد مختلف متفاوت استع اما انسانیت انسان امری مادی و محدود به شرایط نیسات.   كه:

. اگر چه تالش افراد مختلف با شارایط متفااوت در راه كماال ظااهراً در بساترها و      کند باطن مسیر کمال استآن به صراط مستقیم ياد می
های متفاوتی صورت می گیرد، اما در باطن همه این امور نمودی روی خط مستقیم الی الحق پیادا مای كنناد و واجاد مرتباه ای از      مسیر

مراتب كمال می شوند. اسالم ضمن پذیرش مراتب و درجات افراد در عالم، دو نوع الگوی كامل و نسبی را تائید می كناد كاه در ارتبااط    
. بنابراین در راه رسیدن به الگوی نهایی الزم است از الگوهای نسبی ، البته در طاول الگاوی نهاایی و ناه در      طولی با یکدیگر قرار دارند
 جایگاه او ،استمداد جست. 

 

  

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

 قرب الهي

از هر نقطده  

ميلياردهددددا 

خددط خددار  

شدددود، مدددي

فقط يك خط 

بددده قبلددده  

 رسدمي

 گرايي الحادي:  کثرت پذيري توحيدي و کثرت 6نمودارشماره 
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 کثرت پذيری انسان ها-3

 باید گفت: کثرت پذيری توحیدی در برابر کثرت گرايی الحادیدر باره نمودار 

o هیچ دو انسانی در موقعیت مکانی و زمانی یکسان نیستند. انساان  : کثرت پذيری انسان ها نسبت به  مکان و زمان 
 ها از این حیث در جبر زمانی و مکانی هستند. 

o  ای كه در بادو  ها بر حسب جایگاه و رتبه انسان :به انسان کامل دوری و نزديکی  کثرت پذيری انسان ها به نسبت
تولد دارند از انسان كامل دور یا به او نزدیک اند. این جایگاه و رتبه به دالیل وراثتی برای انساان ایجااد شاده و    

 انسان از این بابت مختار نیست.

o  هر انسانی در انتخاب مسیر و جهت آزاد است و می تواند انتخاب ها،  در انتخاب مسیر : ها اناختیار و آزادی انس
 اعتقادات و مسیرهای متفاوتی را برگزیند.

o  برای هر انسان تنها یک راه مستقیم برای رسیدن به جایگااه انساان كامال وجاود      هدايت الهی صراط مستقیم :
ت. سایر راهها برحسب زاویه انحراف از موقعیت انسان كامال دور مای   دارد. صراط مستقیم دارای هدف ثابتی اس

 شوند.

 ( دومفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 است؟در این زمینه تحقیق و ارائه دهید؟ بخش شناخت شناسیچرا مشکل اصلی مکتب هنر و معماری در  (1

 چیست و چه نقشی دارد؟ معماری شايسته (1

 را نام ببرید؟ سده بیستممعماری چهار شیوه شناخته شده  (9

 در رابطه با مالک و معیار شناخت به چه نتیجه ای می رسید؟ 2جدول شماره از  (4

 چیست؟ اتحاد عالم و علم و معلوممنظور صدرالمتألهین از  (5

 در شناخت شناسی را نام ببرید؟ پرسش های بنیادی (6

 در باره شناخت از چه ابزارهایی استفاده می كنند؟ حس گرايان (7

 در شناخت كدام است؟ عقل گرايانابزار  (8

 در شناخت شناسی را توضیح دهید؟ روش شهودی (3

 دارای چه ویژگی هایی است؟ آگاهی و علم حضوری (11

 می گویند؟دو مثال برای آن ذكر كنید؟ آگاهی حضوریبه كدام علم و  (11

 چیست؟بازگو نمائید؟ شک گرايانپاسخ حکیمان اسالمی به  (11

 ناخت شناسی را مورد بررسی قرار دهید؟در پیرامون مکاتب ش 3جدول شماره  (19

 كافی نیست؟ نظر شما در این باره چیست؟ درك حقايقچرا تنها معرفت های حضوری برای  (14

 چیست؟ هويت انسانساختار مادی و معنوی  (15

 در باره ساختار هویت انسانی را تجزیه و تحلیل و بررسی كنید؟ 4 جدول شماره  (16

 اشند؟توضیح دهید؟دارای چن شاخصه می ب هويت کلی انسان (17

 آدم را در قرآن نام ببرید؟ مراحل آفرينشويژگی های  (18

 وجود دارد ؟ کثرت پذيری الحادیو  کثرت پذيری توحیدیچه تفاوتی بین  (13
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 فصل سوم

 معبود شناسیبررسی تطبیقی در حوزه                                            

  
 معماری معاصر  معبود در هنر وگاه جاي-1 

مسئله معبود شناسی نسبت به شناخت شناسی و انسان شناسی مسئله خاص تری است و بر خالف آنها مورد توجه و اظهار نظر 
همه مکاتب قرار نگرفته است . عصر امروز به تعبیری عصر بحران است و انسان معاصر به نوعی آزادی آزار دهنده )زندگی بدون ارزش و 

فوكو به ساخن   .برای انسان امروز سخن درستی بود« مرگ خدا » نظر می رسد گزارش نیچه در رابطه با به ضد ارزش( دچار شده است. 

نبودن فرهنگ و تمدن امروز ما،  یپس دلیل اصلی انسان. نیچه این گفته را افزود كه انسان امروز، با كشتن خدا در واقع خود را كشته است

 الهی  نبودن آن است.  
 ،دوست همیشگی او بود. او در همة زندگی انساان و اهداف او بود كه همراه  مجموعه ای از آرمانها و ،سانان پیش از این معبودأ

به همین جهت همة فعالیت های انسانی به شکلی نمادین این حضور را نشاان مای دادناد.    . حتی در پیش پاافتاده ترین امور حضور داشت
 نبود، بلکه حقیقتی بود كه همة مردم همیشه با آن مأنوس بودند.این نماد الهی هرگز چیزی تصنعی و یا قراردادی 

 خدا را پرکنندة همة هستی می بیند و فاصلة خود را با خدا نزديکتر از رگ گردن و يا درمیانة بین خود و قلب خود ، انسان دينی

ندارد و نمی داند چگوناه بایاد باه دنباال خادا      از خدا نشانی . اما انسان مدرن خود را گم كرده است و به همین جهت دیگر هیچ می بیند
هفتاه   بگردد. انسان مدرن در حضور نیست ، او با خدا زندگی نمی كند و از او بیگانه است و رابطة او با خدا محدود به سااعات خاصای در  

حتای هایچ اسامی    « ناظر»و یا « ضرحا»و یا « محیط»است. او خدا را نمی بیند و تنها از دور گاهی خدایا می كند. خدا دیگر برای او نام 
به همین جهت چنین انسانی آرمان و یا هدف با عظمتی  ندارد و حداكثر هدف او دساتیابی باه برخای     .او خالقی مرده است عدیگری ندارد

 .لذات سریع است. او عالم را در ارتباط با آرمانها و هوشمند نمی بیند و به شکل ابزاری بی جان به عالم نگاه می كند

هر انسانی با توجه به  در تفکر اسالمی عدالت که ويژگی مطلقه خداوند متعال است در آفرينش عالم و همه امور آن جاری است.
همین را می گوید. تفاوت ظاهری افراد « ال یکلف اهلل نفسا اال وسعها» شرایط خاصی كه با آن مواجه است مورد سوال قرار می گیرد. آیه 

بحث رایج در معماری امروز ، معماری انسان گراساتع معمااری ای صارفاً     امل از نتیجه انسانی آنها وارد نمی كند.خدشه ای در مسیر تک
ق متوجه انسان و خواسته های او. بدون اینکه رنگی از معبود در آن باشد. غافل از اینکه تعریف انسان مستقل از خدا، نمی تواند تعریف دقی

 ی او را مورد توجه قرار دهد. و كاملی باشد و همه ویژگی ها

  ها به معبودگوناگون  نگرش سه -2

 نگرش های موجود در باب معبود به سه دسته می شوند : 

 در واقاع معباود از    .در هر دوره زمانی مورد توجه مردم قرار می گیردمعبود چیزی است كه  : نگرش پسینی به معبود
آثار فرهنگی و شرایط اجتماعی است كه معبود پساینی را تعریاف مای     در نتیجه ویژگی  عمی شودگرفته فرهنگ بر

ندارند و تنها از  باورو برخی نیز به او باور دارند به معبود حقیقی نیز  برخیكند . از میان افراد معتقد به معبود پسینی 
ل تاریخ بشر به او نیااز  ر طواز جمله اینکه خدا موجودی مفید است كه د. دیدگاه پسینی وجود خدا را توجیه می كنند

كه به تنهاایی قاادر باه رفاع      نیاز انسان به وجود او تا زمانی است که بشر به مرحله ای از تکامل برسداست و داشته 
 همه مسائل خود باشد . برخی هم خدا را موجودی اساطیری و برگرفته از افسانه ها و خیالبافی های بشر می دانند .

  و پیشین و مقادم بار عاالم اسات     ،خداوندبر این پایه نمود آن معبود در ادیان الهی است .  :شینی به معبودینگرش پ 

مولد و عامل ، وجود معبود . پس تمام آفريده ها جاری و متجلی است صفات خداوند دراوست .  دهآفری، تمام هستی

 . ايجاد فرهنگ است نه محصول آن

   هم محصول فرهنگ است . به این  معبودی كه هم مولد و : یشینیدو ديدگاه پسینی و پمجموع نگرش به معبود از
روی مای  حركت و سیری از وحدت باه كثارت    ،معنی كه همان گونه كه در اعتقاد به معبود به عنوان مولد فرهنگ



42 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

دهناد باه وجاود معباود     مای  توان با مشاهده آیات الهی در عالم كه همه یک صدا سرود حضور او را سر می ، دهد 
های متعالی كه باه شاهود بااطنی دسات      و سیری از كثرت به وحدت داشت . این مرحله تنها در انسان دنزدیک ش
 .رخ می دهدیافته اند 

 
 

 نمونه نتیجه تبیین عنوان نظریه

 معبود  پسینی
 معبود  به عنوان محصول فرهنگ

 نظر بهعمل سیر از 

 حقیقیاعتقاد به معبود 
عاادم اعتقاااد بااه معبااود   

 حقیقی

 تحریف خدا
 توجیه خدا

یهودیاااات و مساااایحیت 
 ،تحریف شده موجود
 …ماركسیسم و 

 معبود پیشینی
 معبود به عنوان مولد فرهنگ

 عمل بهنظر سیر از 
 ادیان الهی تعریف خدا با صفاتش

معبااااود پیشااااینی و 
 پسینی

معبود به عنوان مولد و محصاول  
 فرهنگ
 ملع بهنظر سیر از 

توصیف صفاتی و شهود مراتاب عاالی تار    
 هستی

   نرفااع

 

 مراتب ظهور معبودها -3

 : را در سه سطح می توان معرفی كرد معبودها 

 ،چیستی ذات : سطح اول 

  ،صفات ویژگی ها و  سطح دوم : 

  .افعال  كارها و :سطح سوم 

پس این حوزه همواره به شکل مبهم غیب مطلق و الوهیت مطرح می شود.   است. بخش مشترک همة فرهنگ ها ،ذات حوزة
معبود هایچ تعاین خاصای از     اییبودآیین  برای بررسی تطبیقی باید به سراغ صفات و افعال معبود رفت .  در برخی از فرهنگ ها همچون

یک معنویت و الوهیت محض است . همچنین برخی فرهنگها همچون یهود دست خداوند را برای انجاام هار    و افعال ندارد و صفاتقبیل 
امروزه تنها به نظارة هستی نشسته است.  اسالم تأكید فراوانی بر ویژگی ها )  كاری بسته اند. خدای آنها تنها در آغاز خلقت نقش داشته و

 ط یهودی و مسیحی انتقاد می كند. دیدگاه های غل ازشدت به  الهی دارد وکارها ) افعال ( صفات ( و 

 سیر تحول تاريخی در شناخت معبودها-4 

افعال كاملتر شده است. هر پیامبری باه میازان    حوزة صفات و شناخت معبود ها در طول تاریخ بشری همراه با تکامل ادیان در
اسات.  در اساالم تأكیاد    روی داده كاملترین معرفی معبود در دیان اساالم    ه است.شناخت خود از معبودش او را برای انسانها معرفی كرد

كه  هیچ مکتبی را نمی توان یافت كه به اندازة اسالم بر اسماء و صفات الهی  گونه ایبه  عاستشده ر معرفی ویژگی های معبود بفراوانی 
بارها این اسماء به عنوان ویژگی های برتر )اسمای حسانی (   د وآیات قرآن با یک یا دو اسم خداوند تمام شده انبیشتر تأكید داشته باشد. 
ها هم شامل هر دو نوع صفات جماال و جاالل مای شاوند و  ساوره هاایی        اسم است . این ویژگی 33مجموع آنها  .مورد تأكید بوده اند

چه عقل  که هرعلت آن اسات  . توصیف كرده انداسماء الهی تأكید دارند را برای فهم مردم آخرالزمان  حشر كه بر همچون توحید ، حدید و

. از میان همه اسماء الهی هفت صافت باه عناوان    نیاز به يافتن اسماء و صفات او بیشتر می شود بشر تکامل پیدا کند ، درك او از خداوند و

 .متکلم ، قادر، مريد ، حی ، سمیع ، بصیر، علیمكه عبارتند از ، سته شده مادر دیگر اسماء دان
 

 

   معبودها  انواع  :8جدول شماره  
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معبودهددا در اديددان  انددواع  :9جدددول شددماره   

   گوناگون
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  تاريخ   سیر بررسی تطبیقی در حوزه                                                  

بوده است. یکی از پرسش های اصلی دربااره رابطاه انساان و    های همیشگی اندیشمندان رابطه انسان و تاریخ، از جمله دغدغه
های تاریخی معتقدند. اینان تاریخ را دارای اصالتی حقیقی و جباری  است. برخی از اندیشمندان به جبر دوره« جبر تاریخی » تاریخ، مقوله 
یشمندانی هستند كه تااریخ را فاقاد اصاالت حقیقای     ها و جوامع را در جبر دورانهای تاریخ محصور می دانند. در مقابل اند دانسته و انسان

اسالم، در مقابل اين دو رويکرد ، برای تاريخ هويتی مرکب و ها و جوامع را كامالً از موقعیت تاریخی آزاد و رها می دانناد.   دانسته و انسان

. مسأله دیگر، جایگاه تااریخ نسابت باه    هستندها و جوامع، خود دارای هويتی حقیقی و جزئی  حقیقی قائل است که عناصر آن يعنی انسان
برقرار است. در این باره سه )یا گذشته( چه نوع رابطه ای « تاریخ»و « اكنون»اكنون است. به گفته دیگر این پرسش مطرح است كه بین 

 كلی وجود دارد: نگرش

  دانند و از زاویه دید تاریخ برخی تاریخ و گذشته را معیار سنجش وضعیت معاصر می : ی به تاريخگذشته محورنگرش
 اكنون را مورد نقد قرار می دهند.

 گروهی دیگر با اصل قراردادن شرایط اكنون، نگاهی نقادانه به تااریخ دارناد. شاکل    ی به تاريخاکنون محور نگرش :
 افراطی این نگاه، به اصالت همه چیزهای جدید و نفی كامل گذشته می انجامد. 

  در منابع الهی، ارزش ها و معیارها مفاهیمی جاوداناه اناد و وابساتگی باه زماان و       خی به تاريارزش محور نگرش :

بنابراين از نقطه نظر اسهالمی  ن با قید اكنونی بودن یا تاریخی بودن آنها را نفی یا اثبات كرد. 11مکان ندارندكه بتوا

 . آنچه بجا و مناسب است، نگاه ارزش محور به هر دو مقوله اکنون و تاريخ است
 یکی از نکات مهم در بحث فلسفه تاریخ، نگاه جبرگرایانه است كه در برخی مکاتب به مقوله تاریخ وجود دارد. 

  اصل اصالت پیشرفت در سیر تاريخی-1

این نظریه كه از ویژگی های اندیشه مدرن به شمار می رود، قائل به تکامل بشر در طول تاریخ است. اندیشمندان معروفی چون 
ارستو و هگل )در فلسفه( و یواخیم فیوره ای )در الهیات( هربرت اسپنسر و اگوست كنت )در علوم اجتماعی( را می توان از جمله مادافعان  

 این نظریه دانست. 
ی ترین پرسشی از این دسته اندیشمندان می توان مطرح كرد و بی پاسخ مانده است، این است كه به كدام دلیل می تاوان  اصل

انسان امروز را در ارزش های اجتماعی، كمال انسانی و توانایی های فردی، برتر از گذشته دانست؟ این دیدگاه كه در شکل عوامانه اش به 
است، ناشی از نوعی خطای استنتاجی است. در واقع بشر، پیشرفت در زمینه علاوم تجربای را كاه اماری      تبدیل شده« اسطوره پیشرفت» 

 ها نیز پیشرفت كرده است. صحیح و قابل دفاع است به بقیه حوزه ها تسرّی داده و گمان كرده است كه در بقیه حوزه

 اصل اصالت انحطاط در سیر تاريخی-2

هرچه به  سیر كلی تاریخ را رو به انحطاط می داند و معتقد استهندو  مطرح است. مله آیین از جدر سنن شرقی كه این نظریه 
 آخرالزمان نزدیک می شویم ، بشر به مرحلة پایین تری سقوط می كند. 

 
 

 
 

 محور زمان

 محور پيشرفت

 مدل خطي پيشرفت
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 اصالت انسان در مکتب اسالماصل -3

در طول زمان امکانات گسترده تری را هم برای این بستر  می داند و معتقد است بستر كمال و  انحطاط انسان راتاریخ  ،اسالم 
، آماده شدن برای نقطه عطف یعنی ظهور كباری انساان كامال    «انتظار»در این شرایط،  هبوط و هم برای صعود انسان فراهم می آورد. 

 است.
 
 
 

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

يادبودي و دوستانه عتيقه نگرشي 

 به  خيتار تاريخي تفاخرات يانو ب

  معاصر وضعيت سنجش معيار عنوان

امروز، شرايط به دادن اصالت  

  تاريخمحاباي بي يهمحاكم و استنطاق

  اكنوني نگاه و  اكنون به تاريخي نگاه نوع دو 

اما معيار نهايي، ارزيابي  نفي نمي شود تاريخ به

 اکنون و تاريخ براساس ارزشهاست.

 تاريخي نگاه

  اكنون به 

 اكنوني نگاه

  تاريخ به 

 ارزشي نگاه

  اكنون و تاريخ به

 مکاتب نييتب هينظر عنوان

 يخيتار انيگرا سنت

 

 يينوگرا

 يشکن سامان

و  هيمتعال حکمت

 سنتهاي الهي

 مدل

 اکنون

 خيتار

 خيتار

 اکنون

 خيتار اکنون
  يارزشها

 ياسالم

 نقد

 يخيتار

محور 

 کمال

محووور 

انحطووا

 ط

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 ظهور کبري

محدددددور 

 زمان

سدددددددير 

 تاريخ

   نگرشها به تاريخ  انواع  :01جدول شماره  
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 جامعه بررسی تطبیقی در حوزه                                                             

های تخصصای  قرار گرفته و گرایششود، در روزگار ما بسیار مورد توجه جامعه شناسی كه در شمار علوم اجتماعی محسوب می

نیز اشاره كرد. از آنجا كه جامعه، متشکل از افراد «  جامعه شناسی هنر» توان به فراوانی در درون آن بوجود آمده است كه از میان آنها می
 اصالت هر یاک از ایان دو  گردد، نوع رابطه فرد و جامعه و میزان اعتبار و هایی كه در جامعه شناس مطرح میاست، یکی از اولین پرسش

 ست.ا

 در نگاه جامعه شناسی فرد و جامعهمتقابل  تأثیر پذيری -1

 توان مطرح كرد:درباره رابطه فرد و جامعه، دیدگاه كلی را می

 : گیارد.  بر این پایه ، جامعه دارای وجود حقیقی نیست و قانون و سنت و سرنوشتی به آن تعلق نمی اصالت کامل فرد
 آنچه اصالت دارد، تنها افرادند و سرنوشت هر فرد، مستقل از سرنوشت دیگری است. 

  بنا بر این نظر، هر چه هست روح و وجدان و شعور و اراده جمعای اسات. شاعور و وجادان     : »  اصالت کامل جامعه
 (993، 1، ج1978مطهری، «)فردی نیز مظهری از شعور و وجدان جمعی است و بس. 

 از آن نظار كاه وجاود    » این نظریه، فرد و جامعه را توأمان دارای اصالت می داند. این دیدگاه  رد و جامعه :اصالت ف
داند و برای جامعه وجودی یگانه مانند مركباات شایمیایی قائال    اجزاء جامعه )افراد( را در وجود جامعه حل شده نمی

راد را از نظر مسائل روحی، فکاری و عااطفی از ناوع    نیست، اصالت انفرادی استع اما از آن جهت كه نوع تركیب اف
یابند كه همان هویت جامعه است هرچند جامعاه هویات   داند كه افراد در جامعه هویت جدید میتركیب شیمیایی می

 یگانه ندارد، اصاله االجتماعی است. )همان(

سرنوشت مشترک، ناماه عمال مشاترک، فهام و      ها(ها )امتدیدگاه اسالمی، با نظر سوم قابل انطباق است. قرآن برای جامعه
. خداوند در قرآن برای اجتماع نوعی از حیات را برمی  شمرد كه حیاات اجتمااعی   .(4،111)المیزان. ج شعور و طاعت و عصیان قائل است

ع پس آنگاه كه پایان كارشان ای(مدت و پایانی دارد. مرگی داردهر امتی )هر جامعه( » 94)اعراف/« و لکلّ امه.... و الیستقدمون » است : 
زعیناا  » سوره انعام آمده است :  118این حیات به امت تعلق دارد، نه به افراد. همچنین در آیه « افتد. تر یا جلوتر نمیفرارسد، ساعتی عقب
 ویژه هر امت است.  و این نشانه فکر و شعور و معیارهای« عمل هر امتی را برای خود آنها آراستیم « » لأک لِّ امَّهٍ ععمعلهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عصایان و  توجه به این نکته ضروری است كه قرآن كریم با آن كه برای جامعه، طبیعت و شخصیت، نیارو و حیاات و مارگ و    
یاا  » داناد :  طاعت قائل است، اما صریحاً فرد را در باب امکان سرپیچی از جامعه توانا دانسته، او را در جبار مطلاق اجتمااعی اسایر نمای     

گاران  ای اهل ایمان، بر شما باد خودتان. هرگز گمراهی دی(» 115)مائده/« ایهاالذین آمنوا علیکم انفسکم الیض رُّكم معن ضلَّ اأذَا اهتدیتم 
دستور اسالم به طغیان فرد است علیه فساد و تبهکااری  « امر به معروف و نهی از منکر » اصل « شود.)باالجبار( سبب گمراهی شما نمی

 جامعه .

 
 

 

 هويت فرد هويت فرد
هسته بنيادين 

 اسالم

 افعال فردي

 هويت پذيري از اجتماع

   هويت انسان   :7شماره   نمودار
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 بشری جوامعتشکیل دهنده  و قوام  شالوده-2 

شده اسات. مهمتارین آنهاا را چناین بار      در باره شالوده تشکیل جوامع و عنصر قوام دهنده به آنها، دیدگاه های گوناگونی ابراز 
توان مشاهده كارد  شمرده اند: زبان مشترک، نژاد، جغرافیا، حکومت، رنگ پوست، طبقه اقتصادی ، وطبقه تولیدی مشترک . به وضوح می
توان بصورت مطلق نمی كه در عین تأثیرگذاری كم یا زیاد برخی از این موارد در تشکیل یا قوام یافتن جامعه، هیچ یک از این گزینه ها را

 معیار تشکیل و قوام جوامع دانست.
در اسالم نیز جامعه با تعریف متعارف خویش چندان مدنظر نبوده است و آنچه مخاطب وحی الهی است، انساان و امات اسات.    

یدن باه هادف و آرماان    های مشترک یا شبیه به هم داشته و اعمال و رفتارشان بر گرد رسگروهی از مردم هستند كه بینش ها و گرایش
هایی جدا از هم تقسیم كرد . پس هیچ یاک از ماوارد گفتاه شاده     توان جوامع متعارف را به امتگیرد. با این تعبیر میمشتركی شکل می

 . افکار و اعمال و اهداف مشترك است که شالوده جامعه استمطلق نیستع بلکه 

 امت اسالمی هایويژگی-3 

 می در اندیشه و عمل.بینش اسالمی و گرایش اسال 

 عه بصورت والیت فقیه متجلی است.اعتقاد و التزام به محوریت الهی در ساختار رهبری جامعه ) كه در فقه امروز شی 

 تقدم حقوق الهی و جمعی بر حقوق فردی.  

 تقدم حقوق مادی افراد است بر والیان و حاكمیان.  

 توجه به جمیع شرایط زمانی و مکانی. اجتهادپذیری اعمال مبتنی بر اصول ثابت اعتقادی، با 

برابری، برادری، مهربانی و رحمت نسبت به دیگر افراد است و شدت وحدت در برخورد با ظلم و جور، چه بصاورت    
 فردی و به صورت جمعی )حکومت ظالم(.

 تعهد به امربه معروف و نهی از منکر با رعایت جمیع شرایط آن.  

 صه زندگی جمعی.نمود داشتن تقوی و عبادت در عر 

 رشید، خودكفا و غیر وابسته به دیگران.  

  عدم تقلید از غیر مسلمان. 

 هنرمندان و معماران  گرايی تحول در آرمان نیاز-4 

می توان گفت كه هنرمندان برای پرورش ایده ها و ایده آل های خود و رشد و تکامل آنها، باید در  6شماره با توجه به نمودار 
یک بررسی تطبیقی، با شنیدن دیدگاه های مختلف بخصوص كالم الهی و كالم معصومان )س( )انسان كامل و عقل كل(، ابتدا فهم و 

نی فقط به شنیدن دیدگاه ها پر كردن حافظه خود قناعت ننمایند، بلکه با محک درک خود را از استعداد ها و فطریات خویش باال ببرند، یع
زدن آنها به تشخیص حق و باطل و صحیح و نا صحیح برسند. سپس ادراكات و فهم ها و ایده آل های مورد اعتقاد خود را در مرحله 

سانی آنها قرار گرفته و سپس خودآگاه یا ناخودآگاه در آثار عمل به تجربه آورند، تا به تدریج جزء عواطف و احساسات درونی و تمایالت نف
 هنری آنها تجلی می یابد.

در حوزه عمل نیز، معماران كه عناصر و اجزاء طبیعی و شکل ها و رنگ ها و نقوش آنها سرو كاردارند باید ابتدا حافظه بصری 
ی پر كنند و با تمرین های طراحی آنها را به حافظه بصری خود خود را از صورت ها و رنگ های متنوع طبیعی و دیدن اجزاء آثار معمار

بسپارند و ذخیره نمایند. سپس به تدریج به تشخیص جنبه های مثبت و منفی آثار هنری بپردازند و آثار هنری را به كمک استادان خود 
گیرند. در نهایت وقتی حسن شناسی و زیبایی شناسی مورد نقد و ارزیابی قرار دهند. آنگاه می توانند از جنبه های مثبت آثار هنری الهام 

آنها درونی و انفسی و متکامل شد و در عمل نیز مراحل الزم را تجربه نموده بودند، با خودآگاهی و مخاطب آگاهی می توانند آثار هنری 
روند تکاملی هنرمندان را در نمودار زیر توان با توجه به رابطه متقابل نظر و عمل، در مجموع می. اصیل و ارزشمند و بدیع خلق نمایند.

 تعیین نمود.
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 يک مکتب فکری پذيری آثار هنری و معماری ازأثیر ت -5

تابعی از اصول  در هویت سنجی یا هویت آفرینی هر اثری از جمله آثار معماری و شهرسازی، صورتها، كالبدها و كاربردها
مبانی ارزش راهبردها نیز تابعی از ساختار و سامانه سنجشای است كه شالوده و حکمت نظری آن مکتب، معیارها و راهبردی بوده ،و

ایاده، شیوه » ،یا « نظار، عمل و اثر و نتایج آن» شناسی و زیبایی شناسی آنرا تشریح نموده باشد. پس در خلق آثار هنری و معماری، بین 

ر مانند . تحقهّق هويهّت انسانی و اسالمی در عالم ظاهای منسجم و درونی وجود داردو تأثیرات آن بر هنرمند و مخاطبین ، رابطه« و پدیده

همان شجره طیبه قرآنی است که اصل آن يعنی فطرت الهی انسان و معیارهای تکامل و صیرورت انسانی که دستگاه سنجش ما را در 

های طراحی و آثار متنوّع و متعدّد ، همچون ریشه درخت ثابت و استوار استع و از میان آن روشها و سبکدهدفرهنگ اسالمی تشکیل می
شوند. بنابراین یک رابطه و های متعدّد از آن تولید و خلق میها و نهایتاً میوهشهرسازی( همچون تناه و شاخ و برگ هناری )معماری و

انسجاام ذاتی، حقیقی ، تکوینی، درونی و منطقی بین ظاهر و باطن، ایده و پدیده و صورت و معنای هر اثر هنری، یعنی بین ایده هنرمند، 
توان رابطاه علاّت و معلول، نیاّت و عمل، ریشه و ساقه وجود دارد كه بدون تفسیر، تأویل و تحلیل این روابط نمیسبک او و اَثر او مشابه 

 قرار داد. مورد نقاد و ارزیابی جامع  هیچ اثری را

 که در خلق آثار هنری مؤثر است اصول و محورهايی-6

توان با رویکرد می 14از سوره  14و 15مبتنی بر آیه شماره  ،در فرايند خلق آثار هنری و به خصوص آثار معماری و شهرسازی
است كه، اصل و ریشه آن، مبتنی بر فطرت الهی انسان رویکرد ممدوح آن مانند درخت پاكی  كرد.مثبت و منفی با ممدوح و مذموم قیاس 

آنکه متکثر و به صورت نسبی و ظاهری  مثبت و ثابت است و فرع یا تنه و شاخ و برگ و بر آن، یعنی روش عملی و اثر خلق شده ضمن
ای، ثابت و پنهان چند مرحلهآنچه در طول این فرایند  18تواند تعالی بخش باشد.بر مخاطبین همواره میباشند ولی تأثیر آن متنوعی می

                                                 
ُ َمثًَلا َكلَِمةا طَيِّبَةا . » 18 مَما  أَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب ّللاه ( ه:ما دي:ميخ اميا نهردم  42)سمره:  ببمراميمآ ه:م  « َكَشَجرٍة طَيِّبٍَة أَْصلُهَا ثَابٌِت َوفَْرُعهَا فِي السَّ

 اش ده هسمان است.اش استراه و شاا مثل زد: سخنى پاك ك  مادني دهاتى پاك است ك  ه:ش 

 هنرمند

 ) معمار (

 تشخيص آثار

شايسته از 

 ناشايسته

 الهام از آثار

 شايسته

 خلق آثار

 شايسته
 کالبد اثر

 تاثير مجموع

 شرايط آفاقي

 ديدن

ديدن آثار 

 هنري

 دانستن

) شنيدن 

 ها(نظريه

 فهميدن

)تشخيص حق 

 و باطل (

 معتقد شدن

) تعهد عملي 

 به حقايق (

 ايمان يافتن

) رضايت 

(ازحقايققلبي   
 ي اثرامحتو

 تاثير مجموع

 الهامات انفسي

 خلق آثار

 هنري شايسته

روند تکاملي هنرمندان در دو بعد محتوا و کالبد  -8نمودار شماره 

 هويت
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از خود نظیر تنه، ساقه، برگ و در نهایت میوه ارائه نموده است، همان هسته و بوده و در عین حال همواره جریان داشته و تجلیات مختلفی 
بذر واحدی است كه در زمین كاشته شده است.این بذر واحد در طول تجلیات متنوع و متکثر خود، ضمن حفظ یگانگی، یعنی به طور مثال: 

. پس باشندمی نیز، همه منتسب و تجلی همان هستهدرخت  اگر هسته كاشته شده، هسته گردو بوده است، تنه، ساقه، شاخه و میوه آن
ها و سیره ید ایفا نماید، یعنی روشخودآگاه هنرمند، همین نقش را با آلتنه، ساقه و میوه درخت گردو.در خلق آثار هنری نیز، ایده و ایده

 ع و متکثر باشند، اما نه هر روشی و نه هر ماده و صورتی،توانند متنوتوانند متنوع و متکثر باشد و مواد و صورت آثار او نیز میعملی او می
از منظر اسالمی اصل ثابت انسانی همان  هایی كه متناسب و در جهت تجلی ایده و ایده آل هنرمند باشند.و صورتها بلکه آن روش

ه مستقیماً به خداوند متعال منتسب این فطرت نغمه الهی و متعلق عالم امر بود 13فطرت الهی و غیر قابل تبدیل و تحویل انسان است.
   11.باشدمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حکیمانه، خیرخواهانه، زیبایی گرایانه و بدیع و ، هم حق است و هم شامل همه صفات حسن الهی یعنی عالمانه، فطرتبنابراین 
  : مفید، وحی و قیوم و .... پس

 : هنرمند باید سیر و صیرورت وجودی داشته و بتواند فطرت الهی خود را آگاهانه و با اختیار و آزادی از قوه به  اول
ذیر هر اثر هنری و به طور كلی هر فعل و از ناخودآگاهی به خودآگاهی تبدیل كند. این وجه ثابت، الزم و اجتناب ناپ

 . 11و  11فعل انسانی است، كه باید عالمانه و آگاهانه باشد.

 : های ها و صورتآنگاه در مراحل بعدی در صورتی كه استعداد و تجربه الزم را داشته و كسب كرده باشد، روش دوم
 تواندبر اصول دهگانه اجتهاد در تشیع می مناسب را با توجه به مجموع شرایط متنوع و متکثر زمانی و مکانی، مبتنی

 ید. نمااجتهاد نموده و خلق نماید. نقش آگاهی و اراده مخاطب در تعامل با اثر هنری، استقالل خود را حفظ می

                                                 
ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْيهَا ََل تَبْ . »19 ِ فِْطَرةَ ّللاَّ ما برهدنميآ فطمرت (آ فطرت الهيآ ممان فطرتي است ک  ادسان03سره:  الرومآ ه:  «)ِي:َل لَِخْلِق ّللاَّ

 الهي تبي:ل شيدي ديست. 
وِحي فَقَُعرْا لَ ُ َساِجِي:نَ . » 43 ْ:تُ ُ َودَفَْخُت فِيِ  ِمن هُّ ح امرد ده هن (آ )پم  وتتمى هن ها دهسمت كمردم و از هو49)سمره:  الججمرآ ه:م  « فَإَِذا َسرَّ

 دمييم پيش او ب  سجي: دهافتيي( 
َعياُ  َو :ُْجَرُم ُ اأْلشقياُ ؛ دادش پيشراخ عمل و عمل پيرو ». پيامبر)ص(   41 هن اسمت. بم  ارشمبختان اَْلِعلُم بماُم اْلَعَمِل َواْلَعَمُل تابُِع ُ :ُلهَُم بِِ  السُّ

 (08آ ح 288طرسىآ ص  شرد و بيبختان از هن مجرومني. )األمالىآدادش الهام مى
 عمل داهد.است ک  ده مر عملي بستهي ب  ديت داهد و بهرة مر ک  مطابق ديتي« بدهما األعمال بالنيات». پيامبر)ص(   44

نتيجه اثر 
 عمومي

مصرف 
 کنندگان

 

 مخاطبين اثر هنري

 
فرع يا 
اجتهاد 

عملي و اثر 
 هنرمند

 

 ميوه درخت
 

 اثر و ابعاد مختلف اثر هنري 

  شاخه درخت

 ها و سير و سبک هنرمندروش

 و بالفعل هنرمندپوسته= بعد مادي 

 تنه درخت

 هسته

 بالفعل  هاي خودآگاه وآلايده و ايده ريشه

 مغز= بعد روحي و بالقوه

 : مراحل چهارگانه در قياس با اصول و فروع آن 9نمودارشماره 
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بدیهی است آنچه در چهار مرحله از فرایند خلق اثر هنری، همچون استعداد فطری و بالقوه همه موجودات زنده در همه مراحل 
آل هنرمند موجود بوده است، تنها در ای است كه در ایده و ایدهی و آگاهانهعیین كننده دارد، همان مفهوم ارادحضوری باطنی و ت رشد

مرحله چهارم، یعنی تعامل معنوی مخاطب با اثر، سطح آگاهی، معناشناسی و استعداد و اراده استقاللی او، تأثیر نهایی را خواهد گذاشت. 
یطی، از جمله آثار هنری، نظیر معماری و شهرسازی، با همه تأثیر گذاری خود بر محیط انسانی. اما در بعد معنوی به مرز یعنی عناصر مح

اما در 19كنند.مخاطب است، كه میزان تأثیر و تأثر از اثر را تعیین می جر نمی شوند و در نهایت این ادارهجبر و سلب آزادی تام مخاطب من
، مگر آنکه مخاطب از حوزه تأثیرات مادی باشدر مخاطب در آثار معماری و شهرسازی امری جبری و اجتناب ناپذیر میبعد مادی تأثیر اثر ب

اثر خود را خارج نماید. نظیر تأثیرات گرمایی و سرمایی، نور و تاریکی و كوچکی، بزرگی و غیره كه جبراً بر حواس ظاهری مخاطبین 
ز حوزه تأثیرات مادی اثر خود را خارج نماید. نظیر تأثیرات گرمایی و سرمایی، نور و تاریکی و كوچکی مگر آنکه مخاطب ا باشد.اثرگذار می

 باشند.و بزرگی و غیره كه جبراً بر حواس ظاهری مخاطبین اثر گذار می

 انسان در اسالم ت مداری دانايی محوری و حقیق گستره وسیع-7
نماید: انسان موجودی است كه ذاتاً قابلیاااّت درک حقایق عوالم وجود را تا های زیر تأكید و توصیه میاسالم بر مبانی و ارزش 

 ابزار ادراکیبا تواند ت و جهالت شده است. او میآخرین مرحله دارد. امّا از بهشت عقالنیاااّت و حقیقت، با هبوط در زمین دچار غفلااا

 و منطقی و فلسفی ( -) عقلی و تجربی و استقرائی( -)حساای های ادراکیشیوهیعنی ) حواس پنج گانه، عقل و قلب ( با متنوّع خود 
ترین مراتب روحی نائل گردد. در این سیر معنوی و عرفانی و شهودی ( به كشف و ادراک عوالم وجود از مرتبه مادّی تا عالی -)قلبی

هنر آفرینش، كالم الهی در قرآن و احادیث معصومین چراغ راهنما و هدایت بخش او در تشخیص و تکاملی، عالوه بر آیات الهی در 
 ر( و ) زیبا و زشت( خواهد بود. داوری بین )علم و جهل(، )خیر و شااّ

 سیر عدالت محوری هنرمندان و معماران  و شهرسازان خط-8 

احساان نموده ظاهر و باطن، كثیاار و متنوّع و نسبی است. آنچه عالم وجود را خلقت عالم تکوین در سطح و درعمق و در
 ، یعنی قرارگرفتن هر چیز در جای مناسب و شایسته خود، آنچنان كه در هنر آفرینش و عالم ظاهر مشاهده می است، اصل عدالت است

هایی هستند كه علی رغم تکثااّر ها، نقوش، مواد و مصالح آنها  پدیدهشود. تنوّع پایان ناپذیر موجودات و شکل ها، رنگها، بافت ها، حجم 
برداری از طبیعت هر جا قوانین عادالنه یابند. در بهرهاعجاب انگیز، در یک هماهنگی و تعاماال زیبااا و پایدار آفریده شده و رشد می

خطر انداخته است. بنابراین معماران و شهرسازان در حوزه عمل ها را به  هستی نادیده گرفته شده، بحران و ناپایداری فضای زیست انسان
 در طراحی و اجرای آثار خود  بهره برداری نمایند)عدالت محوری(  همه موارد از این اصل بنیانااای باید در

 اصول و قواعد راهنمای ده گانه برای هنرمندان و معماران و شهرسازان-9

لت در عمل و جمع بین حقیقت و واقعیت، با توجااّه به شرایط بسیار متنوع زمانی و در فرهنگ تشیاّع برای تحقّق اصل عدا
اندركاران اقداماااات مکانی اصول راهنمای ده گانه ای پیش بینی شده است. این اصول هنرمندان، معماران، شهرسازان و همه دست

ها و نسبایات های دست نایافتنی را با توجااّه به مجموع واقعیت آلهای نامتناهااای و حقایقها و ایدهسازد ایدهاجتماعی را قادر می

 عبارتند از :  اصول ده گانههه اجتهاد عملیموجود در شرایط زمانی و مکانی با حفظ جهت تکاملی آن، به صورت نسبی محقّق سازند. 

ت. )همچنین: رک: پیوست ابزار اجتهاد، عقل است و احکام عقلی همان احکام شرعی اس قاعدة مالزمه عقل و شرع: (1
 اصول تفصیلی مشترک جاری بر گونه های مختلف فضا(  -11، اصل 1

 : اصول نظری و عملی بیان شده توسط سنت نبوی برخاسته از فطرت، و بی زمان هستند.قاعدة بقای اصول (1

 فروع و جزئیات، در پرتو اصول ثابت، با تفریع عقلی قابل استنتاج هستند. قاعده تفريع:  (9

 : فروع براساس مقتضیات زمان و مکان، كامالً نسبی هستند.قاعده نسبیت  (4

 : فروع باید همه جوانب و ساحات مختلف انسانی را درنظر بگیرند.قاعده جامعیت و وسطیت  (5

 ها شکل بگیرند.ها و مصلحت: فروع باید با توجه كامل به اولویتقاعده اولويت  (6

                                                 
 .، یعنی شرافت و هویت تأثیرگذار عناصر محیطی وابسته به انسان مخاطب است«شرف المکان بالمکین». پیامبر)ص(: 19
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 فروع نباید معار  با قوانین حاكمه و اصولی كه حق وتو دارند باشند.: قاعده هماهنگی با قوانین حاکمه  (7

هایی را كه خداوند انسان را آزاد گذاشته محدود كنند. )حالل و مستحب و : فروع نباید حوزههای آزادقاعده حوزه (8
 مباح و مکروه و حرام(

 تعیین اولویت و ضرورت كنند.: فروع باید برای اجراء، بر اساس احکام خمسه قاعده احکام خمسه تکلیفیه (3

 توانند زیر نظر و اختیار والی به طور موقت تغییر شکل دهند.فروع و حتی اصول می قاعده احکام ثانويه و حکومتی:  (11

 

 از  منظر جهان بینی توحیدی زيبايی شناسی                                                                                  

  

 کمال زيبايی است مراتب و در جهان بینی توحیدی هستی در نظام احسن و در -1

در جهان بینی توحیدی همه هستی، تجلیات حقیقت مطلق و یگانه ای است، زیبا و زیبا آفرین، كه بر ذاتش در مقام هااو، 
 ن او زیبا آفرین شد.  ، و چوافعالاااش می توان او را شناخت  احاطه ای نیست، امّا از طریق آثار، صفات و

  خداوند » وده اند:را حضرت علی )ع( در گفتاری از خطبه اول نهج البالغااه مطرح نم اهه با پديد خداوندرابطه
 « از آنها جدا نیست.ولی یکی نیست و بیرون از آنها است  با آنها ولی ه ها و موجودات استدرون پدید

   ها از ظاهر به باطن، توانند بستر سیر انسانو می هستند دارای صورت و معناهای طبیعی، آثاری هنری پديدهبنابراین
 از كثرت به وحدت، از عالم خلق تا عالم امر و مرتباه روح الهی و اعلی علیین را فراهم نمایند. 

 افظه خود ها ) هنرمندان، معماران و شهرسازان ( در مرتبه شناخت ظاهری بايد با بکارگیری حواس پنج گانه حانسان

تا در مرحله ععمل و خلق آثار  ای پايان ناپذير اشباع نمايندرا هر چه بیشتر از اجزاء و عناصر طبیعی، همچون گنجینه
معماری و شهرسازی بتوانند مٌبتنی بر اصل عدالت و الهام از سایر صفات حٌسن، هر شکل و صورت، رنگ و نقش، 

قااوّه )حافظه( خود همچون گنجینه ای محافظت نمایند و سپس با بهره هندسه و بافت، بوها و نواها و غیره را در 
برداری از سایر قوای پنج گانه باطناای خود یعنی قوای )مشتركه، متصرفه، وحی، و واهمه( فرایند خلق آثار هنری را 

 با موفقیاّت كامل و ایجاد آثاری اصیل و مطلوب طی نمایند. 

، های حسی و ظاهریزيبايیدارد. یعنی گوناگون است، بنابراین زیبایی انواع  بندی شده رتبهمجهان بینی توحیدی، هستی در 

توانند همه مراتب زیبایی از ظاهر تا باطن می ابزار حس، عقل و قلبها با ع و انسانزيبايیهای قلبی و ملکوتی، های عقلی و مفهومیزيبايی
ترین ساختار زیبایی فت حسنی كه در قرآن برای خداوند قائل شده است، كاملرا ادراک نموده و از آنها لذّت برند. مجموع یکصد ص

 شناسی را از باافعد صفات مطرح نموده است  . 

 در جهان بینی توحیدی هستی تجلی مستمر زيبايی خداوند است-2

زيبايی در اين مکتب عبارت تعريف خدای زیبا و زیبا آفرین در همه مراتب وجود تجلااّی یافته است و  جهان بینی توحیدی در

) كه سرتاسر عالم ظاهر را اشباع نموده است( و چه  صورتهای مادی و حسیبنا براین درک آن چه در «. وجود به نسبت قوّت آن»است از 

ت معرف) كه تفکیک و تبیین یکصد صفت، برای مفهوم زیبایی، نهایت ظرفیت ذهنی انسان است ( و چه با  صفات مفهومی و عقلیدر 

 :گفت توانمی پس. است شده میسّر انسان برای(  ٰعلی) كه معرفت الهی را تا سدرة المنتهی و وعجْهت  رَّبِّکع اال حضوری و قلبی

 تنی بر سلسله مراتب وجود.مب است وجودی و فطری امری زیبایی جوهر و حقیقت : اول 

   ها و هنرمندان برای سیر در  و همه انسانزیبایی شناسی در جهان بنی اسالمی مطرح شده جامع ساختار  :دوم
باشند.  معماران و مراتب زیبایی كه در عین حال سیر تکاملی آنها و آثار هنری آنهاست، متعهد و مسئول می

شهرسازان باید اوالً با حواس پنج گانه ظاهری حافظه خود را از صورتهای حسّی اشباع نمایند. ثانیاً با شیوه ادراک ) 
علوم  را بشناسند، ) مجموع دستاوردهای استقراء عقلی( خواص فیزیکی و شیمیایی كلیه پدیدارهاحسی بعالوه 

 تجربی و مهندسی(.  
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 با صیرورت وجودی، صفات الهی را درک و در وجود خود نهادینه نمایند تا بتوانند ضمن زیبا نمودن خود ) و  : سوم
كسب مقام خالقیااّت الهی(، آثار معماری و شهرسازی آنها نیز هماهنگ با هنر آفرینش، نیازهای مادی انسانها را 

و معمار و شهرساز مسلمان نباید در سطح موجود  تأمین كند و بستر ساز رشد و تعالی روحی آنها باشد. هنرمند
زیبایی شناسی خود یا جامعه و حتّی بیشتر جامعه و مٌدهای روز متوقف و ماندگار شود، بلکه باید پیامبرگونه با تعهد 

 نه ساز تکامل خود و دیگران باشد.ذاتی به فطرت الهی خود و ساحاَت متعالی انسان، زمی

 

 ( سومفصل –ی پرسش ها و پژوهش ها)مبان

 در باره معبود چیست؟ انسان دينیتفکرات یک  (1

 به معبود چیست؟ نگرش پسینیمنظور از  (1

 دارید؟آن را بررسی و تجزیه و تحلیل نمائید؟ انواع معبودهادر رابطه با  8چه نظری پیرامون جدول شماره  (9

 كدام سوره های قرآن آمده است؟ چیست؟ و اسماء جمال و جالل الهی برای مردم آخرالزمان در اسماء حسنیتعداد  (4

 داریم؟ دو مورد از آنان را توضیح دهید؟چند نگرش نسبت به تاريخ   (5

 در این باره چیست:؟ديدگاه اسالمی به چند دسته تقسیم می شوند؟فرد و جامعه در نگاه جامعه شناسان  (6

 را نام ببرید؟ويژگی های امت اسالمی  (7

 ظاهر همان شجره طیبه قرآنی است؟ در عالمانسانی و هويت اسالمی چرا تحقق  (8

 كه در خلق یک اثر هنری مؤثر است كدام است؟چهار اصلی  (3

 راهنمای هنرمندان و معماران و شهرسازان را نام ببرید؟اصول و قواعد  (11

 اشته باشند؟از این جهان بینی چه برداشتی می توانند د هنرمندان، هستی با چه نگاهی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟نظام توحیدی در  (11
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 چهارمفصل 

 هنر و معماری زيبايی شناسی گرايی در آرمان یقیتطب یبررس                   
پدید آمده كه به بررسی تعریف و جایگاه زیبایی و ویژگی « شناسیزيبايی »در دنیای غرب در چند سدة اخیر، دانشی به نام 

این پردازد. با رسیدن به دوره جدید به گفته بیشتر اندیشمندان، یک دگرگونی بنیادین در ساختار می زيبايی شناسیهنر های آن و رابطه 

زیبایی ». علم نوین شناسی بودشناسی بر هستیچیرگی معرفتاندیشه رخ داد كه بر روی همه بخش های دیگر تأثیر گذاشت و آن 
ید پیامد همین دگرگونی بنیادین دانست. این علم اگرچه نخست روش تجربی را كه حدود دو سده از پدیدارشدن آن می گذرد با« پژوهی

 داشتع ولی در عرصه فلسفه و بر پایه شکل جدید آن پی گرفته شد.

 از ديدگاه حکیمان مسلمان بحث زيبايی شناسی همراه با غايت هستی مطرح می شود                                           

بحث زیبایی نزد اندیشمندان مسلمان همواره  اندیشمندان مسلمان بدین گونه هیچگاه مطرح نبوده است.این بحث در میان 
همراه با دیگر عناصری كه در حکمت نظری و عملی بدان وابسته است بررسی شده است.آن تفکیک و سامانمندی دیدگاه غربیان درباره 

از ديدگاه گردد. شود و باید شمرده شود، تبدیل میستی و هرآنچه نیک شمرده میشناسی، در اینجا به یک دیدگاه جامع دربارة هزیبایی

  : انديشمندان مسلمان
 : و اساساً هیچ چیزی جدا  شودبحث زيبايی، جدا از سرچشمة و غايت و هدف آن نمی تواند در نظر گرفته اینکه  اول

   شود.مبدأ و منشأ خود دیده نمیگاه و از بستر و زمینه و تکیه

  كه در باره همه موجودات صدق می كند. از این رو این بحث را نزد آنها باید  زيبای حقیقتی عینی استاینکه  : دوم
آمده است یافت و  ی آنها هاهای مختلف و در اشعار و رسالههای فلسفی، عرفانی و ... كه در نوشتهدر خالل بحث 
 میان آنان مطرح نبوده است. « شناسیزیبایی» گاه به گونة تفکیک شده با عنوان این مسئله هیچ

های اشاره به این نکته خالی از لطف نیست كه برخی از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین همچون هگل و هایدگر این گونه بحث 
تواند زیبایی را درک كند و دانند. روزگاری كه بشر به شکلی حضوری و درونی نمین مینظری را مربوط به روزگار زوال هنر و پایان تمد

 آورد.ار به چنین بحث هایی رو میناچ

 مبانی فرهنگیو شناسی زيبايی مانه ای بین اسرابطة                                              

هنر ،آفرينش زيبايی  ار است.زآفرینش اثر هنری و معماری تأثیرگو روشن در  صریحبه گونه ای  ما به زیبایی چگونگی نگرش

. از این رو باید پذیرفت نیاز به روشن كردن شئون زیبایی برای است و شايد بتوان گفت ارجمندترين شأن اثر معماری وجه هنری آن است
 ارزیابی دیدگاه ها و نیز بررسی و تحلیل آثار معماری امری آشکار است.

شناسی نمودار و برآمده از ارزشهای فرهنگی، و نشانگر سمت و سوی دگرگونی های فرهنگی و باید توجه داشت كه زیبایی
و بی نیاز به آموزش، تنها با  مستقیمشناسی به گونه ای  توان سیر فرهنگی جامعه را ارزیابی كرد. زیباییاجتماعی است و با مطالعه آن می

ها تعریف كرده و آنها را با یک جهان بینی خاص وابسته به خود  ه ای نگاه و لذت بردن از زندگی را برای انسانتکرار و عادت دادن، گون

توان نشان . میکندشناسانه دچار بحران شود کم کم همه ابعاد جامعه به سوی بحران حرکت میهای زيبايی پس اگر ارزشكند. تربیت می
شناسانه چیره بر سبکها و ذهن معماران سرچشمه می معاصر جهان و ایران از رویکرد های زیباییداد كه مهمترین ویژگی های معماری 

 گیرد.
شناسی را در توان یک گونه زیباییای وجود دارد و نمیشناسی و مبانی بینشی و ارزشی آن رابطه سامانهبه گمان ما میان زیبایی

ن حال باید توجه داشت كه هم در حوزه معماری و هم در حوزه اندیشه باید دو سطح فرهنگی جدا از مبانی فرهنگی آن بکار گرفت. در عی
 عمومی و تخصصی را از هم جدا نمود.
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 زيبايی در فرهنگ های معتبر بین المللیواژه  مفهوم                                                          

» رود. در لغت نامه دهخداهای چندی دارد كه بسته به موصوف آن در جاهای گوناگون بکار میواژه زیبایی در زبان پارسی برابر

زيبايی، خوبی، زينت، » های معتبر، برابرِ واژگان زیر آورده شده است: ها و فرهنگنامهاست، به نقل از لغت واژه زيبايیكه ریشة « زیب

به وجه بجا « برازنده» و« زیبنده»به مفهوم « زیب»)دهخدا( واژه « حسن، جمال، زيور، حلیه، مالحت ، لطیف، و جمیلنیکويی، آرايش، 
كه صفت فاعلی است به معنای زیبنده، نیکو، « زیبا» بودن و متناسب بودن و شایسته بودن مفهوم زیبایی اشاره می كند. همچنین واژه 

 راسته، شایسته، ملیح، قشنگ، خوشگل، و سیم و خوبروی آمده و متضاد زشت، بد و بدگل دانستهخوب، جمیل، صاحب جمال، خوشنما، آ
ای كه همراه عظمت و پاكی در شیء وجود دارد، و عقل نظم و هماهنگی:» شده است.)همان( در فرهنگ معین زیبایی چنین تعریف شده 

 )فرهنگ معین(« آورد، و آن امری است نسبی.ساط پدید میكند و لذت و انبو تخیل و تمایالت عالی انسان را تحریک می

» گویند. همچنانکه واژه در عربی به زیبایی فراوان ناشی از تركیب بجا و متناسب چند چیز در حداقل ممکن می« جمال»واژه 

عالوه بر دلپسندی بر نیکی « سنحُ»به معنی خالصه و كوتاه شده هر چیز است.واژه « اجمال » به معنی تركیب چند چیز، و واژه « جمله 
های بهشتی، دو صفت خیر و حتسن را كنار هم قرار داده و و فایده رسانی و سودمندی هم داللت داردع چنانکه در قرآن هم در باره حوریه

 نموده است. پدر و مادر، حتسن رفتار را سفارشنامیده و نیز در مورد چگونگی رفتار با «  خیرات حسّان» آنها را 
ها یا مفاهیم عقالنی، رفتار و مانند آن، ویژگی چیزها، آواها، احساس»در زبان انگلیسی چنین است:« Beauty» معنای واژه

 ,webster«)انگیزد.كه با كمال شکل بدست آمده و از آمیزش هماهنگ عناصر گوناگون، آدمی را به درجات باالیی خشنود كرده یا برمی

در حالی كه معنای  beau ،schon ،beautiful ،beueهای اروپایی، كلمات  در تمامی زبان» ید : گو(  تولستوی می124 ,1999
 (11، 1956)تولستوی، « اند. نیز آمده« خوبی » اند برای رساندن معنای ( را حفظ كردهformزیبایی شکل )

زیبایی صفتی است كه در اشیاء مشاهده در نظر فیلسوفان :» زیبایی این گونه تعریف شده است « فرهنگ فلسفی » در كتاب 

از صفات چیزی است كه مربوط و متعلق به رضایت و لطف است و  زيبايی نماید.شود و در درون انسان سرور و رضامندی ایجاد میمی

( 184، 1966)صلیبا، «  زيبايی، حق و خیر.ای است كه احکام ارزشی به آنها منسوب است. این مفاهیم عبارتند از : گانهیکی از مفاهیم سه
فرهنگ علمی و » در  داند كه طبع به آن متمایل باشد و جان آن را بپذیرد. ) همان(را نحوة موجودیت موجودی می« زیبا » و نویسنده 

عریفی تعریف شده  و در ت« ( است conceptآنچه به طور عام خوشایند و بدون مفهوم )» ابتدا به گفته كانت، زیبایی« انتقادی فلسفه 
های هماهنگ، كمال در جنس خود و دیگر آنچه مربوط است به بعضی هنجارهای تعادلی، شکل پذیر)پالستیک(، تناسب» دیگر، زیبایی 

آید كه زیبایی دارای دو گونه ویژگی است : از این تعاریف چنین بر می (85و  86، 1977دانسته شده است. )الالند، « های مشابهكیفیت

 شود. كه با اندیشه و عقل انسان درک می های درونی و ناديدنیويژگیشود و كه با حواس انسان درک می ونی و ديدنیهای بیرويژگی
  

  شناسی در نگاه صاحب نظران زيبايیقت یحق                                      

در طول تاریخ اندیشه بشر همواره مطرح بوده ها و تأثیرات آن بر انسان پرسش از حقیقت زیبایی، چگونگی ادراک آن، سرچشمه
اند. از كهن ترین دیدگاه ها ها دادههایی به این پرسششناسی و جهان بینی خود پاسخهای گوناگون هر كدام بر پایة شناختاست. مکتب

 ( 113، 1978س آغاز شد. )دورانت، اغوردر باره زیبایی دیدگاه اندیشمندان یونان باستان است. بحث مدون از زیبایی در یونان باستان از فیث

 زء با کُل استهماهنگی ج،  ونطافال زيبايی در نظر-1

ون زیبایی را نمود یک حقیقت مطلق می دانست كه در این جهان پدیدار می شود.  بر پایة نظریه او اصل و حقیقت طافال"
این جهان سایه ها و بازتاب آن حقایق ازلی هستند. او آن آنچه دراین جهان پدیداراست دریک جهان دیگر وجود دارد و پدیده های 

دهد ون برای زیبایی یک پدیده بدست میطمعیاری كه افالترجمه شد. « مثال»سفة اسالمی به می نامید كه در فل«  ايده»حقیقت ها را
 ط حکیم بازگویی ازگفته های سقرا؟ او در ( ولی خود زیبایی چیست56این است كه هرچه بیشتر با سرمشق خود برابری كند. )همان، 

زيبايی عبارت است » اشاره به ویژگی های زیبایی می كند و می گوید كه اینها هیچ كدام، خودأ زیبایی نیستند. پس خودأ زیبایی چیست ؟ 

این تعریف در این حد،  اوالً معلوم نیست كه» گوید : ( شهید مطهری در انتقاد از این تعریف می56)همان، «  از هماهنگی اجزاء با کل.
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تعریف درستی باشد. ثانیاً بر فر  درست بودن، تعریف كاملی نیست.... به فر  كه این تعریف صحیح باشد، خود تناسب یک نسبت 
ون زیبایی طین گونه از دید شهید مطهری، افالبد "(138و 133، 1مطهری، آشنایی با قرآن، ج «)توان آنرا تعریف كرد. خاصی است و نمی
 شود.گوید خود تناسب با چه شناخته میشناساندع اما نمیرا با تناسب می

دهد. او ون ادراک و فهم زیبایی امری ذهنی نیستع چرا كه او برای دستیابی به آن راه سیر و سلوک را نشان میطاز دید افال

شمرد، نه كشف حقیقت. چون روح انسان پیش از این زندگی، همة آنها را می«  يادآوری» دستیابی به هرگونه آگاهی را یکسره 
دانسته و هنگامی كه به این جهان آمده آنها را فراموش كرده است.  اما پس از یادآوری هم هنوز علم ما به كمال، و سیر و سلوک ما می

 به انجام نرسیده است. 

 سامانه )مجموعه( است دستاورد هماهنگ يک ، وطارس زيبايی در نظر-2

و زیبایی، دستاورد هماهنگی و تناسب و سازواری اجزاء در یک سامانه ) سیستم ( شمرده می شود كه در آن همة طاز دید ارس
اجزاء لزوماً وحدت یافته هستند. زیبایی طبیعت كه چنین است. شرط زیبا شدن یک پدیده دست ساخت بشر و فرآورده هنری، نیز همین 

 معیار تناسب و هماهنگی چیست؟ باید دانست كه وتناسب می باشد.ولی هماهنگی 

 در کسی پديدآوردرا که لذتی  است امری ذهنی ، کانتزيبايی در نظر -3

کانت هر چیزی را که شود. از دید كانت زیبایی اساساً امری ذهنی است و به تصور و پندار ذهن درک كنندة زیبایی مربوط می

ای نظم و هماهنگی است كه به هیچ . زیبایی هدفی است كه خودش فرجام خود استع گونهداندپديد آورد، زيبا میبتواند در کسی لذت 
آید، جز جلب توجه به نظم خود. دریافت زیبایی از دید كانت كامالً وابسته به ذهن است، و به هیچ امر واقعی در عالم خارج كاری نمی

شناسی، فقط به توانایی حسی روان آدمی وابسته باشد. كانت این تجربه را پیش از هر به زیباییپذیرفت كه تجروابسته نیست.كانت نمی
 چیز، تجربه لذتی خاص معرفی كرد. 

 دريافت می کند است که ذهن از هماهنگی يک سامانهامری عینی  ، هگلزيبايی از نظر -4

هگل دریافت و ادراک زیبایی را امری كامالً وابسته به ذهن، آنگونه كه كانت می گفت نمی شمرد. بلکه آن را به ویژگی "

از ديد او زيبايی خاص هماهنگی اجزاء طبیعت و یگانگی ساختاری آن وابسته می داند كه توسط ذهن درک و دریافت شده است. پس 

نی كه دستاورد كار ذهن است به مراتب در چشم او واالتر شمرده می شود و دریافت این گونه . با این همه زیبایی ذهامری عینی است
 "(613. 1957زیبایی البته كار ذهن است . )ستیس.

داند كه دستاورد دهد او صفت زیبایی را صفتی واقعی و عینی میكند كه نشان میهگل تفسیری از چیز زیبا ارائه می
دانست. اما شود كه او هم زیبایی را هماهنگی اجزاء با كل میون نزدیک میطاست. این دیدگاه به دیدگاه افال لیگانگی)وحدت( اجزاء با ك

ون است. شاید بتوان آنچه را كه طتفسیری كه هگل از چگونگی پدیدار شدن زیبایی در یک چیز ارائه كرده، بسی فراتر از تعریف افال
ای از اجزاء كه با هم روابط متقابل دارند، سامانه)سیستم( دانست كه هماهنگی مجموعه كند، همان تعریف یکهگل بدان اشاره می

 باید داشته باشد.شمارد، میهایی را كه هگل بر میآورد و دقیقاً همان ویژگیشالودة یک سامانه را پدید می
هماهنگی را چنین تعریف كرد كه  می توان برای هركدام از صفات هماهنگی و تناسب كمابیش تعریفی بدست داد. می توان

اگر اجزاء یک مجموعه به گونه ای بهم پیوند یافته باشند كه به كاربرد ونقش یکدیگر یاری رسانند وهیچ كدام در دیگری هضم نشده 

ویژگی دارد ؟ را نیزكمابیش تعریف كرد.آنگاه اگر پرسیده شود خود زیبایی چه  تقارن وتوازنباشند ، هماهنگی بدست می آید. می توان 

 . زيبايی ، دستاورد اين ويژگی هاستمی توان چنین پاسخ  داد كه 

  هنر گونه های زيبايی شناسی در نگاه صاحب نظران                                  

 گونه های زيبايی شناسی از نگاه افالطون-1

زيبايی از ديد او هدفمند شاید بتوان اینگونه برداشت كرد كه « حقیقت»در باره ویژگی بنیادی زیبایی یعنی ونطافالاز گفته "

( غایت 56. 1974. ) احمدی.نمی تواند در بارة  درستی آن هم داوری کند است است و اگر کسی نداند که هدف ِآفرينندة زيبايی چه بوده
شود كند و فریفتة جمال میزیبایی از دید او رسیدن به كمال مطلق است. آدمی با آفرینش زیبایی در واقع از آن زیبایی مطلق یاد می



56 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

را از هم  زيبايیسه گونه توان چنین برداشت كرد كه او ظاهراً ون گفته شده میطبر پایة آنچه دربارة دیدگاه افال" "(41، 1993.)فروغی، 

 (58، 1974)احمدی، ". زيبايی مطلق که به مُثُل مربوط است، زيبايی طبیعت، و زيبايی هنریكند : جدا می

 شناسی از نگاه کانت های زيبايی گونه -2
ای كه شمرد طبعاً هیچ هدف ویژهداند و آن را وابسته به ذهن درک كننده آن میچون زیبایی را اساساً امری ذهنی می کانت

هدف بودن و رهايی از بهره کانت بیداند. همگانی باشد برای آن قائل نیست. بویژه آنکه او ویژگی اساسی زیبایی را لذت بخش بودن می

 .انگاردی چیز زيبا میهای اساسو سود را از ويژگی
هنگامی كه كانت می گوید چیز زیبا متعلق یک رضایت بی غر  و عالقه است مقصودش این است كه همگان از آن رضایت 
دارند، یا باید داشته باشند. فردی كه آن را زیبا می داند معتقد می شود كه حق دارد به دیگران هم رضایتی مشابه با آنچه خود احساس 

ی زیبایی خصوصیت دهد. زیرا این رضایت بر پایة تمایالت شخصی او نبوده و بنابراین از زیبایی چنان سخن می گوید كه گوی كرده نسبت
  عینی آن چیزاست.

عكه این دومی دارای یک غایت ساخت بشر زيبايی طبیعی و زيبايی دست، زیبایی می تواند به دوگونه باشد: ديدگاه کانتبر پایة 
می تواند تنها لذت بخش باشد.گرچه به گفتة كانت زیبایی دست ساخت ، باید دارای این ویژگی باشد كه گویی حاصل و و هدفی است و ن

مولود طبیعت است. منظورش این بوده كه میان این دوگونه زیبایی ویژگی های مشتركی هست.بدین گونه باید چنین برداشت كرد كه 
زیبایی های دست ساخت نمودار می شود. اساساً زیبایی طبیعت است كه پایه زیبایی های  ویژگی های زیبایی های طبیعی بگونه ای در

دست ساخت قرار می گیرد. این گفته برخالف دیدگاه هگل است كه زیبایی های طبیعی را به مراتب پایین تر از زیبایی های هنری می 
 شمرد.

 ه هگلهای زيبايی شناسی از نگاگونه -3

(  زیبایی طبیعت دارای مراتبی از پست تا 611. 1957) ستیس. به زيبايی حسی و عقلی باور دارد.هگل همچون ديگران 
تر باشد، آن ها بیش شود و هرچه یگانگی در اندامبندی میهای طبیعی درجهها و ساختارهای سامانه واالست كه بسته به پیچیدگی اندام

های طبیعی ارائه كرده و توجه به روابط متقابلی كه میان اجزاء آنها برقرار دیده امانهتفسیری كه هگل از سامانمندی سسامانه زیباتر است. 
ها، همه نشان دهندة توجه عمیق هگل به ماهیت زیبایی طبیعت است. اساساً دیدگاه هگل به روح و چگونگی وابستگی اجزاء این سامانه

ینی هگلی است، بر تعریف او از زیبایی نیز اثر گذارده است. ولی او به مطلق و مثال متوجّه است. این دیدگاه كه جزء ساختار جهان ب
 اعتنا نیست.زیبایی طبیعت بی

زيبايی طبیعی و زيبايی هنری که از ديد وی دومی ، زیبایی به طور كلی به دوگونه است : از ديد هگلپس بطور خالصه 

دیدگاه كانت است كه دوگونة زیبایی طبیعی و زیبایی صنایع ظریفه را  این دیدگاه همانند"( 111 1974. )احمدی،ارجمندتر از اولی است
 شمرد و میان آن دو تمایز قائل بود. برمی

 شمرد : میرا به ترتیب لطافت مواد چنین بر انواع هنرهگل 

 : كه در او سنگ و گل و مانند آنها بکار است، و مصالحش درشت و زمخت است. ساختمانصنعت  اول 

 كه هر چند آن نیز مواد و مصالحش سنگ و فلز است، به لطافت نزدیکتر است. پیکر تراشی صنعت :  دوم 

 تر از مصالح ساختمان و پیکر تراشی است. كه موادش رنگ است، و بسی لطیفپیکر نگاری صنعت  :سوم 

 اش نوا و آواز است و لطافتش دلنواز. كه ماده نوازندگیصنعت  :چهارم 

 ترین آثار انسانی كه صورتش به معنی از همه ترین و عالیاش سخن است، یعنی لطیفكه ماده شعرصنعت  :پنجم
)فروغی، « چیز نزدیکتر است. و آن جامع همة صنایع دیگر است، و آنچه از معانی آنها همه دارند، او تنها دارد. 

1993 ،113)" 

 

 در هنر و معماری شناسیصورت های زيبايی  دو گونه                           
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زیبایی است. عموماً دو دیدگاه اصلی در آنها از هم جدا می « صورت»شناسی هنر معاصر مربوط به های زیباییبیشترین بحث
 اند: ای جای خود را عو  كردهشود كه معموالً این دو حالت در طول تاریخ به صورت دوره

o : ایجاد تناسب و تقارن و تعادل در تركیب بندی.  نظم 

o  بندی و نفی تقارن و تعادل و تناسب درآن. : آزادی در تركیب نظمیبی 
به گمان ما در یک تعریف فراگیر باید جایگاه هریک از آنها مشخص شود. همچنین آنچه به عنوان تناسب و تعادل مطرح 

شود كه از نوع صحبت می تناسبات فَرَّهی و واِليیهای عرفانی از شود معموالً یک تناسب ععرَضی است. در صورتی كه در فرهنگمی
نه تنها ابعاد مادی كالبد اثر باید متناسب باشدع بلکه به طور كلی صورت اثر باید با سرچشمه آن و تناسبات طولی است. به این معنا كه 

 غایت آن كه همان معنا و باطن اثر است تناسب داشته باشد. 
 

 زيبايی شناسی از منظر هستی شناسی                                               

 

 را از هستی شناسی می گیرند مکاتب گوناگون تعريف زيبايی-1

ها همانطور كه در فصل  كنند. این بخششناسی خود تأمین میمکاتب مختلف مادة اصلی زیبایی را از یکی از بخشهای هستی
 عبارتند از :  ،دوم به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته

تر هاست. ولی آیا این زیبایی باالتر یا پایین ترین زیبایی مورد ادراک همه انسانزیبایی طبیعت اولین و ساده طبیعت : 
های طبیعی آسمان و زمین به عنوان از زیبایی انسانی است؟ در متون دینی و خصوصاً قرآن كریم بارها از زیبایی

ما آنچه در زمین » های اعتباری و كم ارزش در مقابل زیبایی انسانی یاد شده است. به تعبیر قرآن كریم : زیبایی

 « نت زمین قرار داديم. است زي

ریزد. قرآن كریم این شناسی را پی میاش نظام زیباییهای زندگیای به تدریج براساس شیوههر جامعه جامعه: 

برای هر امتی کردار خودشان را »فرماید:دهد و مینسبیّت اجتماعی را تا حدودی پذیرفته و حتی به خدا نسبت می

 « آراستیم. 

و شیوة زندگی و عمل نیاكان، یکی از سرچشمه های پدید آمدن زیبایی در همة فرهنگها  سنت گذشتگان تاريخ : 
 بوده است. 

زیبایی انسانی از مهمترین سرچشمه های زیبایی است، در طول تاریخ زیبایی انسانی را گاه تنها در بدن او و  انسان : 
كامل باید ارزش هر مرتبه را به طور جداگانه در  اند كه در دیدگاهگاه در دانش او و گاه در اخالق او خالصه كرده

 نظرگرفت. 

شناسی های شرقی زیباییای است كه بسیاری از مکاتب و حکمتهای آرمانی معبود آخرین مرحلهویژگی معبود : 
ر حالتی آرمانی همچون اسماء و صفات الهی دارند. د« متث اال»كنند. در نظریة افالتون هم خود رابه آن مستند می

ترین این صفات به صورت صد صفت از جمله دین اسالم و قرآن كریم كه صفات الهی اهمیت بسیار دارند، اصلی
اند و همة هستی از جمله طبیعت به میزانی كه از این صفات بهره اراده، حیات، تکلم و ... در قرآن كریم بیان شده

مندی فراوان از آنهاست. مکاتب غربی به طور ناخواسته هرهدارند، زیبا هستند و زیبایی انسان و خالفت او به خاطر ب
شمرند. برای نمونه مکتب هنری و ناآگاه هر از چندی یکی از این ویژگی ها را پایة فرهنگ و هنر خود می

و مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم و تمامی مکاتب هنری ناشی از آن، ریشه «  تکلم» اكسپرسیونیسم ریشه در صفت 

 دارند. « حیات»و مکتب ارگانیک ریشه در صفت « اراده »در صفت

یافت. در این دیدگاه همة مراتب  نظريه اصالت وجودتوان در فراگیرترین دیدگاه درمورد ماده زیبایی را می وجود : 
كند. در دیدگاه صدرالمتألهین از رسند و مراتب وجود، مراتب زیبایی را ایجاد میبه وحدت می« وجود»باال در موضوع
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های الهی است. به این ترتیب این تعریف زیبایی به های وجود همان ویژگیآنجا كه خداوند وجود مطلق است ویژگی
 گیرد.شود و تمامی تعریف های دیگر را در برمیهیچ وجه محدود نمی

 انسان از طريق قوای نظری خود به زيبايی شناسی می رسد-2

و استعدادهای اوست. درک زیبایی توسط دو بخش از قوای نظری و عملی انسان و « انسان» علت فاعلی درک زیبایی، 

شناسی از همین جا وارد حوزة های شناختانجامد و همة بحثبايی میبه شناخت زي انسان قوای نظریگیرد. جایگاهی بین آنها شکل می

كند. ولی برخی قوای انگیزش عملی هم به شناسی راه پیدا میهمین جاست كه شکاكیّت و نسبیّت به زیبایی شوند.شناسی میزيبايی

 برخی كه دانست را …و، دلهره، نشاط، شادی لذت، تعجب، ابهامتوان گیرند كه مهمترین آنها را میعنوان سرچشمة زیبایی قرار می
 آورند. ا میج همین از را خود شناسیزیبایی تعریف مکاتب،

 زيبايی برای تعالی انسان است، در حکمت اسالمی -3

 در گردد،می باز انسان به باز مکاتب، غالب در آن غایت ترین تواند سلسله مراتبی از غایات را داشته باشد كه نهاییزیبایی می 

توان در دو دستة زیبایی را می هدف ترتیب این به .رسدمی الهی زيبايی به انسان، هایزيبايی عمق و باطن اسالمی حکمت در كه حالی
 بندی كرد:اصلی طبقه

 : زیبایی در صدد تعالی انسان به حوزة الوهیت استع در این حالت انسان درخدمت زیبایی است و زیبایی  دسته اول
 اصیل و پیشینی است. 

 های انسان است، در این حالت زیبایی در خدمت انسان است و زیبایی در صدد تأمین لذائذ و بهره : دسته دوم

 زیبایی اعتباری و پسینی است.
 

 ديدگاه های زيبايی شناسی انديشمندان غربی جمع بندی و جدول-4

 دیدگاه اندیشمندان غربی را می توان به گونه زیر خالصه كرد:
 
 

  افالتون ارستو كانت هگل هایدگر

مجموعه ای از اجزاء كه  حقیقت  
 مکمل هم هستند

هرچیزی كه لذت آفرین 
 باشد.

ت هماهنگی اجزاء با كل اجزاء با كلهماهنگی 
ع
ر
ی
 ف

ظهاور حقیقات در كااار    
 هنری

پیونااد بااا روح مطلااق،  
نمودار ساازی وجهای از   

 ذات مطلق

ه رسیدن به كمال مطلق  بی هدفی
د
 ف

حقیقاات نمااایی، عاادم  
 حجاب

سااتودنی بااودن، لااذت   هماهنگی ، وحدت
 بخش بودن

برابااااری بااااا مثااااال  تناسب
 خود،تناسب، تقارن

و
ی
ژ
گ
ی
 

   رويکردها در باره زيبايي:00جدول شماره  
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ه
 ا

چ عینی و بیرونی عینی و بیرونی ذهنی و درونی عینی و درک ذهنی عینی
گ
و
ن
گ
ی
 
د
ر
 ک

 زیبایی طبیعت -1
 زیبایی دست ساخت -1

 زیبایی هنری  -1
 زیبایی طبیعت -1
 

 زیبایی طبیعت -1
 زیبایی دست ساخت -1

 زیبایی طبیعت -1
 زیبایی هنری -1

 زیبایی مطلق -1
 زیبایی طبیعت -1
 زیبایی هنری -9

گ
و
ن
ه
 
ه
 ا

 
                               
                        

 دو گانه های ديدگاه انديشمندان غربی پیرامون زيبايی شناسی                         

 
در این میان الزم است در باره ویژگی های بنیادی دیدگاه های باال توضیح بیشتری داده شود. هر كدام از این دیدگاه ها را می 

 در یکی از دوگانه های زیر گنجاند:توان 

 يیو ذهن گرا يیديدگاه عین گرازيبايی شناسی از -1

بسته به اینکه زیبایی چیزی بیرونی و صفتی واقعی برای چیزهای دیگر دانسته شود یا چیزی درونای و   ، همان گونه كه گذشت
ذهنی كه ما آنرا می یابیم و به چیزهای دیگر نسبت می دهیمع دو گونه برداشت پدید می آید: عین گرایی و ذهن گرایی در زیبایی. بیشتر 

 . Subjective اگهر ذهنرويکرد و ،  Objective اگرعینرويکرد اناد :  داشتهزیبا دیدة را به پ این دو گونه رویکردغربی اندیشمندان 

، باه  دومرویکارد   و دررویکرد نخست، به وجه برونی  در. دانستیکی  « انفسی» و « آفاقی»با دو رویکرد را  رویکرد این دو شاید بتوان 

  نمونه رویکرد دوم هستند.در ردیف و ارسط در ردیف نمونه رویکرد نخست، و کانت.شودمیزیبایی توجه وجه درونی پدیدة 
.بدین گونه كه زیبایی یک چیز بیرونی است و صفتی برای یک چیز، و است سو دو میان این یک كنش  ،زیباییدریافت و درک 

ه شده ایم كه می توانیم آن زیبایی را درک كنیم. ها از آن رو است كه ما به گونه ای هستیم و ساخت همانگاه ، درک آن از سوی ما انسان
نماید. مهم آن است كه مشخص شود  توجه كافی سویک تعریف كامل باید به هر دو  پس زیبایی نه صرفاً بیرونی و نه صرفاً درونی است.

چه  عدانیماستعدادهای انسان و اهداف و غایات او را چه می عكنیماین ارتباط را تعریف می انهشناسو هستیانه شناسانسانرویکرد كه با چه 
 كنیم. كنیم و جایگاه زیبایی را در نسبت بین آنها چگونه تبیین میتعریفی از هستی ارائه می
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 و بیرونیدرونی  ديدگاهزيبايی شناسی از  -2

نگاه از درون. در نگاه از بیرون، باید بتوان آنقدر از یک  نگاه از بیرون وداشت :  پدیدهگونه نگاه به یک  توان دوكلی می به طور
باه  دور شد كه در زاویه نگاه ما بگنجد و آنگاه درباره وجوه و ابعاد آن و پیرامون آن و رابطة آن با دیگر چیزها سخن گفت. ما هرچه  پدیده
اجزائی از تحت تأثیر جاذبه  آنرا ببینیم و باید بپذیریم كه هنگام توصیف، نگاه ما احتماالً وجوه توانیم همةیکتر شویم، كمتر مینزد ایپدیده

 . آن پدیده قرار خواهد گرفت

 تحلیال ذهنای و   از جنس علم حصولی است و دساتاورد تجزیاه و   ، معموالًيابیمکه در نگاه از بیرون بدان دست می ای آگاهی

از جانس علام    معماوالً  آيهد آگاهیی که در نگاه از درون به دست میهای پیشین ذهن است. اماا  های تازه با دیگر آگاهیمقایسه آگاهی
نسبتی كه با  توان زیبایی را درنگاه از بیرون می در كند.می، این خود زیبایی است كه به درون ما رخنه همزیبایی درک در  .حضوری است
زیباایی در رابطاه باا لاذت و      مثالً عكنندها تعریف میبرخی زیبایی را بر پایة همین رابطه ع چنان كهكند بررسی كردیدا میدیگر مقوالت پ

های بیرونی در توان از رابطه آن با دیگر چیزها آگاه شد و پیوندها و رابطه. چون تنها هنگامی كه از بیرون به چیزی نگاه شود، می.. سود و
توان به درون یاک  آید، چون نمینگاه از درون، رابطه و پیوندهای زیبایی با دیگر مقوالت به چشم نمی شوند. اما درآشکار مینگاه بیرونی 

 چیز نظر كرد و از بیرون آن آگاه شد. 

ی را طرد با این همه هنگامی كه هر كدام دیگر. توانند مکمل هم باشند و به یکدیگر یاری رسانندمی دو نگاه بیرونی و درونی
تواند به نگااه باه   در یک رویکرد افراطی نگاه از بیرون می كنند.كند و رویاروی یکدیگر قرار گیرند، آنگاه دستاوردهای یکدیگر را نفی می

عرصاة   تهی شده است. در«  معنا »است و از«  صورت»  ای آگاهی از هستی بدست ما دهد كه همهگونه كالبد صرف بیانجامد و ظاهر و
ها باز روح است و از دیدن روابط درونی میان پدیدهوار و خشک و بیكند كه ریاضیتجربی، این نگاه به ما تصویری از جهان ارائه می علوم

نگاه » باه   نگاه از بیرونگونه  مکانیستی به جهان دارد. بدینتک سویه و شود كه رویکردی منجر می  ماند و گاه به دیدگاهی جزء گرامی

معناای صارف بیانجاماد و     به نگااه باه بااطن و    افراطی یتواند در رویکردمی شود. از سوی دیگر نگاه از درون نیزتبدیل می«  به بیرون

نگهاه بهه   » باه  نگاه از درون صورت فراموش شده است. بدین گونه  است و«  معنا »هستی به ما دهد كه همه  ای آگاهی از خود وگونه

 شود. تبدیل می « درون

از تأثیر آنهاا  شده ها ندیده گرفته در آن برخی از پیوندها و روابط ماهوی میان پدیده وانجامد به سطحی نگری مینگاه از بیرون 

خواههد  گريز از واقعیت عینی به هر سويی که نگاه پژوهنده می گرا و باتأويل ینگاه از درون نیز ممکن است با رويکردشاود.  نیز غفلت می

های توانیم و باید خود را نیازمند هر دوگونه نگاه به پدیدهما می به طور منطقیتأویل بزند.  دست به تفسیر و ،فارغ از عینیتو  کشیده شود
های هستی فراگیر را دربارة پدیدهو جامع  ی توانند شناختچرا كه هركدام اعتبار و ارزش ویژه خود را دارند و مجموع آنها می .هستی بدانیم

 . بسنده کردن ما به يکی از اين دو نگاه، ما را از آگاهی کامل باز خواهد داشت. حاصل كنندبرای ما 

 پیشینی   و پسینی زيبايی شناسی از ديدگاه-3

 : تعاریف آفاقی و انفسی 11نمودار شماره             
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در  .پسینی یا پیشینی آنهاا درباارة زیباایی اسات    دیدگاه  زیبایی مطرح كرد،دیدگاه ها به بارة  توان دركه میبندی دیگری دسته
گردد. پس آنچاه  شود و تعریف و معیارهای زیبایی بر پایة آنها ارائه میها و آرزوهای انسان اصل میینی، امیال و خواستهشناسی پسزیبایی

از پیش روشن است و اثر زیبا آن است كه چناان  معیارهای زیبایی تعریف و شناسی پیشینی زیباییكه همین انسان زیبا بداند، زیباست. در 
 .هایی داشته باشدویژگی

 
 

 مکتب نمونه قوه درک اصالت تبیین ویژگی عنوان نظریه

 زیبااایی شناساای 
 پسینی

 توصیفی
 خواهیم پس زیباا و می ارچون ما آن 
 .خوب است

 اصااااااالت
 زیبایی

 غریزه 
 )احساس خام(

 پسات زیبایی شناسی 
 مدرن

شناسااای زیباااایی
 پیشینی

 ایجابی
خوب است، پس بایاد آن   چون زیبا و
 .را بخواهیم

 اصااااااالت
 تحقیق

  سلیقه
 )احساس پرورده شده(

 مدرنزیبایی شناسی 

 زیبااایی شناساای 
 فراگیر

-توصیفی
 ایجابی

خواهیم زیبایی اولیه اسات و  آنچه می
آنچااه بایااد بخااواهیم زیبااایی بیشااتر 

 .ثانویه است

 وحاااااادت
حقیقااات و 
 زیبایی

 و رشااد غریازه كنتارل  
 لیقهس

 نرهای استعالییه

 

  شناسی  هستی و شناسیزيبايی شناسی از ديدگاه شناخت-4

شناسای و  شناسی مطرح بوده است: در رویکرد نخست، شاالوده زیباایی شناسای در هساتی    در طول تاریخ دو رویکرد در زیبایی
بنیادین میان تفکر فلسفی معاصار غارب باا فلسافه     های شناسی است. یکی از تفاوتجهان بینی، و در رویکرد دوم، شالوده آن در معرفت

در رويکهرد معرفهت   و  ؟در رويکرد هستی شناسانه پرسیده می شود که چه چیزی زيباسهت  دوران اسالمی در همین موضوع نهفته است.

ر رویکارد نخسات،   و آیا اصالً هست یا ما چنین می پنداریم كه زیباسات؟ پاس د   شناسانه پرسیده می شود که زيبايی چگونه چیزی است؟
زیبایی واقعیتی جدا از ماست و ما با شناخت هستی آن را می یابیمع ولی در رویکرد دوم، زیبایی، چیزی است وابسته به درک و شناخت ماا  

 از هستی، و ما آن را این گونه برداشت می كنیم.
 

 ( چهارمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی                 

 چه آثاری در اندیشه های  غربی بجا گذاشت؟ تری معرفت شناسی بر هستی شناسیبردر سده های اخیر  (1

 بحث زیبایی شناسی را بر چه اساسی مطرح می سازند؟بررسی و پاسخ دهید؟ حکیمان مسلمان (1

 در لغت نامه دهخدا به چه معانی آمده است؟نام ببرید؟ واژه زيبايی (9

 را با هم مقایسه و نتیجه گیری نمائید؟ نظر افالطون و ارسطو پیرامون زيبايی (4

 را با هم مقایسه نموده و نتیجه گیری نمائید؟ نظر کانت و هگل پیرامون زيبايی (5

 را نام برده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و نظر خود را در باره آن بگوئید؟ انواع هنر از نظر هگل (6

 انی بحث می شود، چیست؟كه در فرهنگ های عرف تناسبات فرهی و واليیمنظور از  (7

 خود را از كدام یک از موارد هستی شناسی می گیرند؟ تعريف زيبايی شناسیمکاتب هنری مفهوم و  (8

 اهداف زیبایی به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید؟ در حکمت اسالمی (3

 ید؟كه یازده رویکرد زیبایی شناسی در آن آمده است ، چه نظری دارید، بیان كن 8در جدول شماره  (11

 بین نگاه كانت و ارسطو نسبت به زیبایی شناسی وجود دارد؟ چه تفاوتی (11

 نمائید؟نظر شما در این زمینه چیست؟ نقد و بررسیمکاتب زیبایی شناسی را  11در جدول شماره  (11

   تقسيم بندي مكاتب زيبايي شناسي :02جدول شماره  
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 د؟چه تفاوتی با هم دارن معرفت شناسیبا زیبایی شناسی از دیدگاه  هستی شناسیبه نظر شما زیبایی شناسی از دیدگاه  (19

 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

   و حکیمان مسلمان انديشمنداناز ديدگاه   شناسی زيبايی                                 

                  

 آيا در فرهنگ اسالمی تعريفی برای زيبايی شناسی وجود دارد؟!   

اسالمی دانشی جداگانه بنام زیبایی شناسی هیچگاه پدیدار نشده است و این امر همانگونه كه در آغاز فصل آمد در فرهنگ 
در متون فقهی بحث زیبایی و هنر به صورت مستقل طرح نمی شود.تنها » دالیلی دارد.آنچه كه در این باره می توان یافت این است كه 

غنا، نقاشی و مجسمه سازی طرح شده است. اما اینها بحث می توان گفت كه در احکام فقهی به صورت ضمنی مباحثی در باره موسیقی، 
های زیبایی شناسی و فلسفه هنر نیست. در متون كالمی اساساً چنین مواردی طرح نمی شود. می ماند آثار حکمی و عرفانی. در آثار 

، می توان اشاراتی در باره زیبایی و ن توحیدیابوحیاو از جهتی دیگر در آثار  مالصدراو  سهروردییا  ابن سینا،  فارابی فلسفی مثالً در آثار

اشارات بیشتری یافت می شودع ولی وقتی همه این اشارات را یکجا جمع كنیم  مولوی و ابن عربیبعضی هنرها دید. در آثار عارفانی مثل 
 (1984811پازوكی.«) نمی آید. هیچ چیزی به صورت سیستماتیک كه بتوان آن را فلسفه هنر یا زیبایی شناسی اسالمی نامید، از آنها در

ولی پس چگونه هنرمندان عالم اسالم در طول سده ها دست بکار خلق چنین آثار ارزشمندی بوده اند؟ آیا می توان بدون درک 
نشی پاسخ در این است كه اساساً جهان بینی اسالمی اقثضای پدیدآمدن چنین دا هنر چنان خالقیتی را پدید آورد؟ و شهود شئون زیبایی و

را به طور مجزا نداشته است. بر پایه دیدگاه اندیشمندان مسلمان آنچه كه مبانی نظری هنرمند را در مسیر آفرینش هنری اش شکل 
دهد علم حضوری، شهودی و درونی ای است كه به زیبایی پیدا كرده است. برای این كار الزم است كه هنرمند درون خود را زیبا كرده می

كند و مبانی نظری هنر به تدریج در فرآیند تزكیة اخالقی در درون هنرمند ه اخالق جایگاه مهمی در فلسفة هنر پیدا میباشد. اینجاست ك

ويژگی بسیار مهم زيبايی شناسی انديشمندان مسلمان اين است که اين دانش فقط ماهیت ظاهری و گیرد.پس باید توجه داشت كه شکل می
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اند که به شکلی یق تر آن برتر و غنی تر و لذت بخش تر است؛ از اين رو است که آنها هم هرگز تالش نکردهتجربی ندارد، بلکه اليه های عم

 تحصّلی و محدود مبانی نظری هنر بنويسند.

شود. هنرمند بیش از آنکه بخواهد برای ولی در عین حال بجز سیر درونی برای درک زیبایی، راه كسب بیرونی نیز نفی نمی
كند و مبانی هنر را به طور شهودی ظری، فلسفه بخواند و آثار اندیشمندان را مطالعه كندع با خودأ آثار هنری ارتباط برقرار میكسب مبانی ن

 آورد. و حضوری بر اثر زندگی با این آثار به دست می
حکمت درونی آنها را یافت. توان های هنری ای هستند كه بر اثر انس و ارتباط درونی با آنها میاشعار حافظ و مولوی نمونه

تواند بر اثر اُنس با قرآن کريم، به درك درونی و شهودی از قرآن دست يابد هنرمند حکیم میكامل تر و نابتر آن انس با قرآن است.  نمونه

 . و خود با روح قرآن که انسان کامل و پیامبر اکرم)ص( است يکی شود و همین را در هنرش ظهور دهد

                                      

 انديشمندان و حکیمان مسلماناز ديدگاه   شناسی زيبايی                                     
  

 ، زيبايی زاده تناسب است ابن هیثم در ديدگاه زيبايی شناسی -1

است. او در شمار بزرگان علمی سدة  بصره(–هجری 954)تولد هیثم ابو علی حسن بنیکی از دانشمندان نامدار جهان اسالم 

او را تصحیح و چاپ كرده است، « كتاب المناظر » كه  صبرا چهار و پنج هجری تمدن اسالمی است و نزد غربیان شهرت فراوانی دارد.
هنگ هنرهای بصری در داند كه الزمة فهم رخدادهای فرترین تعریف زیبایی به زبان عربی میترین و گستردهتعریف زیبایی او را جامع

( را نه به عاملی بسیط، بلکه به تعامل  حُهسنابن هیثم زیبایی ) » :«كتاب المناظر» دوران اسالمی آن زمان است.به گفته نویسنده مقدمه

کون، نور، رنگ، فاصله، مکان، سختی، شکل، اندازه، جدايی، تداوم، تعداد، حرکت، ستعریف كرد :  بیست و دو عاملای میان پیچیده

ای بسیار ( این نکته158، 1981)نجیب اوغلو،. « زبری، نرمی، شفافیت، کدورت، سايه، تاريکی، زيبايی، زشتی، همانندی، ناهمانندی
پردازد .تنها دو تا از این عوامل، نور و رنگ) كه خود خاصیتی برگرفته از ظریف است كه ابن هیثم به مفهوم فراگیر و تصویری حتسن می

توانند در نفس تأثیری ایجاد كنند كه صورتی زیبا جلوه كند. بیست عامل دیگر جزء مقولة یروی انگیزش دارند. یعنی مینور است( ن
 شناسانه هستند و باید طی جریان ادراک بصری در ذهن تركیب شوند. كیفیات زیبایی

گاه حا سن متشکل از چیزهایی » دارد، افزود. ابن هیثم به دو عامل نور و رنگ، عامل سومی هم كه توان پدید آوردن زیبایی را 
كند كه در وضعیت خاصی، او در بخش جالبی از نوشتة خود استدالل می« باشد جز این دو كه ذكر شد، و آن تناسب و ائتالف است. 

اینکه اجزاء، خود كریه نباشند.  آفریندع مشروط برگاه تناسب به تنهایی حتسن می» تواند پدیدآورنده زیبایی باشد. تناسب خود به تنهایی می
هر چند كه حتسنشان به كمال هم نباشد. لذا چون صورتی هم دارای حتسنِ شکل جملة اجزاء، و هم حسنِ اندازه، و هم تركیبشان و هم 

شکل و اندازه كل  تناسب اجزاء به لحاظ شکل و اندازه و مکان، و هم جمله دیگر اعرا ، الزمة تناسب باشد. و زیادت براین چون اجزاء با

است. خط نیز نیکو نباشد جز آنکه حروفش در شکل و اندازه و جای و نظم متناسب باشد.  حسنِ کاملصورت، متناسب باشد، آن خود 
اند. پس چون صتور نیکو در جملة مشهودات را بررسی كنیم دریابیم كه حسن چنین است در جمله مشهودات كه مركب از اجزاء مختلف

اند، ه نتیجة هر یک از اعرا  خاص باشد، یا از پیوند اعرا  خاصی بر آید كه در آن صورت ) نیکو ( در جوار یکدیگر آمدهبیش از آنک
های نیکوی برآمده از پیوند اعرا  خاصی را بیازماییم، حسن حاصل از آن پیوند را صرفاً نتیجه تناسب و زادة تناسب است. چون جلوه

حسن، زادة اعراض خاصی است، لکن تمامیّت و کمال آن تنها زادة تناسب و را  مرتبط خواهیم یافت.... پس مالیمت واقع در میان آن اع

 )همان( . « ماليمتی است که میان اعراض خاصی حاکم باشد
حتسن خط تنها از صحت » پردازد : ها ) مشهودات ( میابن هیثم در بخش دیگری از تعریف خود به زیبایی در خط و پدیده

شکال حروف و تركیبشان با هم برآید. چندان كه چون تركیب و نظمِ حروف، بهنجار و متناسب نباشد، خط نیکو نبود.... همچنین صورت ا
در خط، تنها از « حتسن تمام » همانطور كه « بسیاری از مشهودات تنها به سبب تركیب و نظم میان اجزایشان، نیکو و خوشایند نماید. 
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بندی سازوار ) متناسب ( تركیب اشکال همنوا ) تواند كمال زیبایی را از راه سامانآید، نقش انتزاعی نیز میبر می ارتباط شکل و مکان
 متوافق ( به دست آورد. 

) از خواص مادی نور ( كه به گفتة ابن هیثم دو عنصر از سه عنصر ممتازی هستند كه  رنگ) نظم هندسی نور ( و  تناسب
اند. نور، سرچشمة فرجامین زیبایی ر پدیدار كردن زیبایی تصویری دارند، سخت به عنصر سوم یعنی نور، وابستهبیشترین قابلیت را د

توان كرد كه به وسیله جملة اعرا  مشهود را تنها از صوری ادراک می» تصویری ) منبع غایی جمال بصری ( و الزمة دیدن است. زیرا 
 ( 153)همان، « گردد. حاصل می شماشکال رنگ و نور و چیزهای مشهود در چ

 از ديدگاه زيبايی شناسی غزالی هر جا کمال باشد زيبايی هم هست -2

پردازد و آنرا تعریف به بحث زیبایی می« احیاءالعلوم» در كتاب « پیدا كردن حقیقت نیکویی، كه چیست؟ » غزالی زیر عنوان 
جز به احساس چشم نداند، باشد كه گوید: نیکویی هیچ معنی ندارد، جز آنکه بدان كه كسی كه به بهایم نزدیک است و راه، » كند: می

آید. و هر چه شکل و لون ندارد، ممکن نبود كه نیکو بود. و  روی سرخ و سپید و اعضاء متناسب بود. و حاصل آن با شکل و لون ) رنگ (
 ( 775.  1961)غزالی.« این خطا است. 

كند كه شکل و رنگ هایی را یادآوری میبیند. او زیباییبایی شکل و رنگ محدود نمیپس غزالی زیبایی را صرفاً در زی

آن بود كه هر كمال كه به وی الیق بود، حاصل بود و  معنی نیکويیپس » نویسد : محسوسی ندارد.او تعریف خود را از نیکویی چنین می

. پس اگر چیزی اين است که کمالِ سزاوار و ممکن خود را دارا باشدبر پاية تعريف غزالی، حُسن هر چیز در پس « هیچ چیز در نباید. 
كمال خط، تناسب حروف » كند : هایی اشاره میدارای همه كماالتأ سزاوار و ممکن خود باشد در نهایت زیبایی است. آنگاه او به نمونه
نیکو و اسب نیکو لذتی است. پس نیکویی به  وی بود و دیگر معانی [ كه گفتم ] و شک نیست كه در نگریستن به خط نیکو و سرای

صورت روی، مخصوص نیست. لکن این همه محسوس است به چشم ظاهر و باشد كه كسی بدین اقرار دهد ولکن گوید كه چیزی كه به 
کو دارد و گویند علم گوییم كه فالن، خلق نیکو دارد و مروتی نیچشم آنرا نتوان دید نیکو چون بود؟ و این نیز جهل استع[ چرا ] كه ما می

با ورع، سخت نیکو بود و شجاعت با سخاوت، سخت نیکو بود، و پرهیزكاری و قناعت و كوتاه طمعی از همه چیزی نیکوتر. این و امثال 
و این، معروف است. و این همه به چشم ظاهر نتوان دید، بلکه به بصیرت عقل در توان یافت.... پس پیدا شد كه جمال، دو است : ظاهر 

 )همان(« تر است نزدیک آنکه اندكی عقل دارد. باطن. و جمالِ باطن، خوب است همچون ظاهر، بلکه محبوب
باشد و این گونه نیست كه كمال چیزی، كمال چیز هر چیزی دارای كمال ویژة خود می» غزالی همچنین بر این باور است كه 

هر جا کمال وجود از نظر او زیبایی، الزمة كمال است، و « دیگر باشد.  دیگر هم باشد. گاهی ممکن است كمال چیزی، ضد كمال چیز

ها براساس تعداد و كمال در هر شیء متعدد است. این تعریف شامل همة انواع زیبایی و عالوه برآن، زیبایی داشته باشد، زيبايی نیز هست.
بر پایة آنچه گفته . (11اسالمی، فصلنامه هنر، شماره  هنر شود، چه محسوس، چه معقول، چه مادی و چه معنوی. )جالل الدین كشفی،می

گرا است و زيبايی باطن در آن به مراتب ارجمندتر از زيبايی ظاهر شمرده ديدگاه غزالی دربارة جمال و زيبايی ديدگاهی کمالشد 

آدمی خود را و كمال خود را دوست دارد. و سبب اول آن است كه  » و عامل جاذب افراد است تا به آن سو میل كنند. به گفتة او:  شودمی
از ضرورت این، آن است كه حق تعالی را دوست دارد كه هستی وی و هستی كمال وی و صفات وی، همه از هستی اوست. اگر نه فضل 

رینش اعضاء و وی بودی، به آفرینش وی هست نبودی. و اگر نه فضل او بودی، به نگاهداشت وی نماندی. و اگر نه فضل او بودی، به آف
 (776)غزالی، كیمیای سعادت، « تر نبودی. اوصاف و كمال وی از وی ناقص

را توضیح «  خوش آمدن» داند و آنگاه می«  میل به چیزی که خوش بود» ، دوستی را « حقیقت دوستی» غزالی زیر عنوان 
چیزها، به حواس بود و به عقل. و حواس پنج است و هر یکی را  هیچ چیز ترا خوش نیاید تا از آن آگاهی نیابی، و آگاه بودن از» دهد : می

لذتی است و به سبب آن لذت وی را دوست دارند. یعنی كه طبع بدان میل كند. لذت حاسة چشم، در صورتهای نیکوست، و در سبزه و 
های خوش و لذت ذوق ت شَم در بویآب روان و مثل این، الجرم این را دوست دارند و لذت گوش در آوازهای خوش است، و موزون و لذ

به « در مطمعها و لذت لمسی در ملموسات نرم، و این همه محبوب است و یعنی كه طبع را بدان میل است و این همه بهایم را باشد. 
» است.  آید میان آدمی و جانوران یکسان است. ولی لذتی دیگر هست كه ویژة آدمیگفتة غزالی لذتی كه از حواس پنجگانه بدست می
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گوی. آنچه آدمی ای هست در دل آدمی که آنرا عقل گويند و نور گويند و بصیرت گويند. هر عبارت که خواهی میاکنون بدان که حاسه

  (779، 1961)غزالی، . « بدان ممیز است از بهايم، وی را نیز مدرکات است که آن وی را خوش آيد و آن محبوب وی باشد
ای برای غزالی هرگز اصالتی برای لذایذ دنیایی به طور مطلق قائل نیست. بلکه آنها را اگر تنها مقدمه البته باید توجه داشت كه
پس همه لذتها مذموم نیست، بلکه لذتی كه بگذرد و نماند، و این نیز جمله مذموم » گوید : پذیرد و میدرک لذایذ حقیقی باشند، می

گر چه وی از دنیاست و پس از مرگ بنماند، ولکن معین است بر كار آخرت... پس مذموم نیست، كه این دو قسم است، یکی آن است كه ا
از دنیا آن باشد كه مقصود از وی نه كار دین است، بلکه آن سبب غفلت و بطر و قرار گرفتن دل بود در این عالم، و نفرت گرفتن وی از 

كه همان كمال باشد،  بررسی ويژگی مشترك انواع زيبايیای گوناگون به هغزالی با آوردن نمونه.( 81، 1، ج 1961)غزالی، « عالم. آن 
 حسن و جمال هر چیزی در آن است كه كمالی كه او را ممکن است و بدو الیق، او را حاصل بود. » پردازد. می

ندازه آن بود. پس و اگر همه كماالت ممکن حاضر باشد، در غایت جمال بود. و اگر بعضی از آن حاضر باشد، حسن و جمال بر ا
اسب خوب آن است كه جامع باشد و همه چیزها را كه به اسب الیق بود، از هیئت و شکل و رنگ و نیک دویدن، و میسّر شدن كرّ و فرّ 

ها و استقامت ترتیب و حسن بر وی. و خط خوب آن است كه جامع بود كل آن چیزها را كه به خط الیق بود، از تناسب و توازن حرف
آن. و هر چیزی را كمالی است كه بدو الیق باشد. پس خوبی هر چیزی را در كمالی است كه بدو الیق است. پس خوب نباشد  انتظام

آدمی به چیزی كه اسب بدان خوب بود، و خط خوب نشود به چیزی كه آوازی بدان خوب شود و خوبی آوند به چیزی حاصل نیاید كه 
 ( 895، 1958)احیاء علوم الدین، « گر ] چیزها. خوبی جامه بدان خوب بود و همچنین [ دی

كه  زيبايی باطن. به باور او زيبايی حسی و زيبايی عقلیاز دید غزالی زیبایی و جمال به دو گونه است: پیدا و ناپیدا. یا همان 
ای هم ندارد. به و رنگ ویژه توان دید و شکلتر است، ولو اینکه آن را به چشم نمیهمان حتسن خ لق است از همه ارزشمندتر و محبوب

سبب این دوستی، جمال معانی و صفات ذات آنهاست. و حاصل آن چون نگاه كنی با سه جزء آید : یکی جمال علم، كه » گفتة غزالی: 
. تر [ باشد ] آن جمال بیشتر [ است ] عالم وعلم محبوب است از آنکه نیکوتر و شریف است. هر چند علم، بیشتر و معلوم، شریف

 ( 778)غزالی، همان، « تعالی است.ها، معرفت خدای  ترین علمشریف

 مربوط به سرشت وجودی اشیاء است، زيبايی  فارابی حکیم از ديدگاه زيبايی شناسی -3

بحث زیبایی و زینت و جمال را در فصل هشتم كتاب  هجری فاراب خراسان( 161)متولد فارابیابونصر معلم ثانی حکیم 
كند. آورد و زیبایی هر چیزی را در نزدیک شدن به او معرفی میمی« شناخت پدید آورندة اول و صفات او » تحت عنوان  ةالمي:ن ةسياس

زيبايی و جمال و آرايش در هر هستیی بسته به آن است که سرشت در نوع خود به هستی برتر دست يازد و به پايان کمالی » به گفتة او : 

هاست، پس جمال و زیبایی او برتر و با . با نگریستن به این كه هستی پدیدآورندة نخست رساترین و برترین هستیکه هدف است برسد

جمال و زيبايی پديد آورندة نخست، هم به خويشتن است و اين تر از هر زیبایی و جمال دارندگان جمال و زیبایی خواهد بود و فضیلت

 ( 86، 1976)فارابی، « خويش خواهد داشت.  زيبايی به دريافتی است که او از گوهر
فارابی از اندیشمندان متقدّم فلسفه اسالمی است. او خود دستی در هنر داشته و خصوصاً در باب موسیقی پژوهش های 

. این سبب ارزشمندی ارائه كرده است. ارزش فلسفة او در این است كه تنها در حوزة نظری باقی نمانده و به حوزة عملی هم پرداخته است

او هنر موسیقی را در سه مرتبة نشاط ، «الموسیقی الکبیر»شده كه به مباحث شهر و شهروندی هم به شکلی گسترده بپردازد. در كتاب 

گشاید. های جدیدی را به روی انسان می. هنر یا موسیقی خیال انگیز هنری است كه افقکندبندی میانگیز، دلنشین و خیال انگیز طبقه

. ای از علم و هنر استداند که مجموعهاو در کتاب احصاء العلوم، معماری را از مقوله علم الحیل می ( همچنین141، 1967ی، )فالمک

ویژگی های فراوانی دارد كه مهمترین  شهر فضیلت)همان( بحث اصلی او در حکمت عملی مربوط به تفکیک شهر فضیلت و رذیلت است. 
 آنها عبارتند از : 

 گیری شهر فضیلت شکل دنتدريجی بو 

 سرشتهای گوناگون  پذيرش وجود 

  در برخی افراد ویژه  وجود بینش اجتهادی 
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  مجتهدان فرزانه  ضرورت فرمانروايی 

 شناسی كامل خردمندانه یا نمادین در میان همه اعضاء و هستی وجود حکمت نظری 
های بسیار زیبای فارابی موضوع نماد پردازی در شهر فضیلت است. به عقیدة او از آنجا كه همة مردم شهر فضیلت از بحث

کند تا در طول زندگی اين حقايق نماد پردازی راهی است که کمک میتوانند ساختار هستی را به طور حکیمانه درک كنندع نمی

( در مقابل فارابی به شکلی گسترده 117تا  135، 1976.)فارابی، هروندان عادی شهر فضیلت بنشیندها بر جان ششناسی به طريق نشانههستی
كند كه شکل گیری نادان شهرها هم كامالً پردازد. او در ابتدا تأكید میبه تشریح شش گونه از نادان شهرها )مدینه های جاهله( می

 تدریجی و آهسته است. 
ی نقد و ارزیابی فرهنگ معاصر قابل توجه است. به راستی بسیاری از شهرهای  بزرگ امروز را مباحث او به میزان زیادی برا

گر است. فارابی به شکلی گسترده وضعیت این توان مظهر نادان شهر حریت دانست كه مظهر اعالی آن در فرهنگ آمریکایی جلوهمی
ریزی و... تحلیل كرده و خصوصاً مفهوم جمهوریت را به بوتة نقد و نامهشهرها را در رابطه با ساختار شهری و نحوة انتخاب حاكمان و بر

 (131تا  171كشد. )همان، سنجش می

 زيبايی ناشی از تناسبات موزون است  ،اخوان الصفا از ديدگاه زيبايی شناسی -4

ترین ابزار برای انتقال حس بهره مندی از جمال مطلق به اند قابلرا كه مهمترین حواس پنجگانه شنوايی و بینايیاخوان الصفا 

كه  گويند تناسبات مطلوب، بازتاب هماهنگی در آسمانهای برين استآنها میتوان بیان كرد. اندع حسی كه با كلمات نمیروح دانسته
تواند موجب شود كه روح از مچنان كه نزدیکی میان روح و هماهنگی موسیقایی میمثالهای برینِ جهان مادی ِكون و فساد در آن است. ه

تواند روح را به حیرت برانگیزد. )نجیب آهنگهای سنجیده احساس لذت كند، اشکال بصری هم كه به نظم تركیب شده باشد، می
 (155..1973اوغلو.

معلوم كردن تناسبات » آموزش نواختن موسیقی نیست، بلکه  شوند كه هدفشاناخوان الصفا در رساله موسیقی خود یادآور می 
اخوان با این استدالل كه هندسه شالودة مشترک همه فنون است، « و كیفیت نظم است كه دانستن آن در مهارت جمله فنون الزم است. 

رساله كل به موضوع نسبت و تناسب تواند بدون پشتوانة دانش نسبتها و تناسبات به كمال شایستة خود برسد، در یک و هیچ فنی نمی

را در خط منسوب،  حروفرا در شعر،  عروضرا در موسیقی،  الحانهایی كه نسبت و تناسب بنیان آنهاست، اند. در مورد حرفهپرداخته

با قواعد « كه میزان شعراست » اند. قواعد عرو  را متصل متناسب را در نقاشی و علم آالت حیل مثال آورده اشکالموافق و  الوان
اند و تناسبات حاكم بر آنها را به آنچه در خط و نقاشی نهفته است، تشبیه سنجیده« كه با قواعد عرو  قیاس توان كرد » موسیقی 
دانند كه آنها خط را تنها وقتی زیبا می«.تر و تركیبش نیکوتر باشد اكمل مصنوعات آن است كه قوامش منتظم» اند. همچنان كه كرده

خواهند كه برای در انداختن صورتهای نیکو در ختلف آن از لحاظ اندازه و نظم به تناسب نوشته باشند. اخوان الصفا از نقاشان میحروف م
 ( 157رنگها و اشکال و اندازه تصاویر، تناسبات صحیح را مراعات كنند. )همان، 

ات موزون و تقارنات عالم باشد كه هنرمندان زبردست دانند كه در بردارندة تناسباخوان الصفا مشهودات را به شرطی زیبا می

این یاد آور سخن فلوتین «  نفس کلی سماویازدر این عالم اثری است  جمیلفی الواقع » گویند : كنند و میالگوی غایی خود اختیار می
د تابع جمال معنوی است. د كه خوگیرجمال اثر هنری مادی از صورتهای مثالی در ذهن یا نفس هنرمند نشأت می» گفت : است كه می

 )همان(« 

  دريافت حقیقت و کمال اشیاء است زيبايیسهروردی  از ديدگاه زيبايی شناسی حکیم-5

حدیث اثبات لذت عبارت است از حاصل شدن » گوید : می«  صفیر سیمرغ » سهروردی در رسالة حکیم شهید شهاب الدین 

را چون كمال چیز حاصل چشم كمال هر چیزی را و دانستن حصول آنع كه اگر كمال چیز حاصل گردد و یابنده را خبر نبود، كمال نباشد. 

را لذتی است و آن ادراک مسموع مالیم است از آواز خوش. و سمع  گردد. و شود و آن رؤیت بصراست مر چیزهای مالئم را دریابد و متلذّذ

را لذت ادراک مالیم است از بوهای خوش. و همچنین براین قیاس. این همه قوا را و روان گویا را كمال، معرفت حق است و دانستن  شم

تر باشد. زیرا قالش به كمال كبریا یابد كه لذت وی عظیمع و انتپس روان را آن حاصل آيد کمال اعالی او از اشراق نور حق استحقایق. 



67 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

تر و ترین معلومات است. پس لذت انسان كاملترین دریابندگان نفس انسان است. و حق، عظیمتر است و شریفكه ادراک وی شریف
من » است و خوش گفته است آن مرد پیر: وافرتر بود. ولکن كودک را از لذت وقاع خبر نبود. و اگر نیز شنود كه مردان را از آن قسط تمام 

 (619، 1973)دینانی، « و این سخن اثبات لذت و محبت است. «. لم یذق لم یعرف 
ون طیح عالم مثال است. او همچون افالاز مهمترین نکاتی كه در جمال شناسی سهروردی اهمیت فراوان دارد، تبیین و تشر

ونی بسنده طولی عالم مثال او به متث ل افال توان آن را دریافت.تنها با خیال و تخیّل حقیقی میداند كه عالم مثال را در ورای این جهان می
 ( 188، 1969افزاید و براین باوراست كه اینها در مثل افالتونی نیست. )هروی، های مثالین را بدان میكند. او بسیاری از حوزهنمی

 

 چهار مرحله داردرا ، زيبايی مالصد شناسیزيبايیاز ديدگاه-6

است كه در آن با  ایشناسی چهار مرحلهزيبايیشناسی وجودی مالصدرا كه امروزه كمتر مورد پژوهش قرار گرفته، یک زیبایی
گرداند. این شودع آنها را كسب كرده و سپس دوباره به همین عالم باز میهای حقیقی وارد مییک سیر پویا، انسان در آغاز به حوزة زیبایی

 كند. وک چهار مرحله ای پایگاه مهمی را پدید می آورد كه همة مکاتب دیگر فلسفه اسالمی را در درون خود جمع میسل

  سفر از خلق به سوی حق، از ماهیت به وجود و از كثرت به وحدت: در پایان این سفر،دیگر مفهوم زشتی  : اولسفر
كند. زشتی مربوط به ت كه از باال به این عالم نگاه میوجود ندارد. هرچه هست زیباست. این یک نگاه فرازگرا اس

دانست. دید ماهیت گرا نگاه نگاه ماهیت گرا است كه زیبایی را یک ویژگی و حالت اضافه شدنی بر ذات اشیاء می
فرد پیاده بر روی زمین است. اگر هنرمند با یک سیر و سلوک به نگاهی فرازگرا دست یابد، همه چیز را در جای 

 كند.می بیند و مراتب زیبایی اشیاء را درک می خود

 سفر از حق به سوی حق و با حق، طی مراتب وجود و ادراک مراتب برتر: در سفر دوم انسان در درون  سفر دوم :
نشاند و از قوه به فعل محقق می كند و با آن كند و آن را درون جان خود میمراتب وجود و مراتب زیبایی سفر می

. از اینجا به بعد علم او به حقیقت زیبایی و مراتب آن و به تعبیری همة هستی علم حضوری و شهودی شودیکی می
 تع یعنی همة هستی، در درون اوست.اس

 : گردد. درون او چون سفر از حق به سوی خلق و با حق : او پس از این سیر دوباره به عالم طبیعت برمی سفر سوم
آورد. اگر تا پیش از این مرحله زبان ز باطن به ظاهر و یا از ملکوت به ناسوت میچشمة جوشانی است كه حقایق را ا

ای از زیبایی با خود ظهور داده و هنر شود الزاماً جلوههنری او بسته بود، در این مرحله هر كاری كه از او صادر می
 حقیقی را ارائه كرده است.

  : سفر در خلق به سوی خلق و با حق، مرحلة چهارم مرحلة تربیتی یک هنرمند است. او در این مرحله  سفر چهارم
 او، اثر یعنی. كندمی آماده …پردازد و آنان را برای رسیدن به حقیقت زیبایی و علم و حیات و به پرورش انسانها می

 آنان به بخشدعمی یاری مراحل این كردن طی برای را آنان و دارد خود مخاطبین برای بخش حركت حالت
 در هنرمندان پیامبرگونه رسالت. نهدمی پایشان پیش را آن به رسیدن راه و كرده معرفی را ماده از فراتر هایزیبایی
 شود. می محقق مرحله این
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 از ديدگاه زيبايی شناسی شوآن، زيبايی منعکس کننده بهجت و حقیقت است -7

داند و آن را فریتهوف شوان با بهره گیری از نگرش سنتی، ریشه و خاستگاه مفهوم زیبایی را در معنویت، مخصوصا الوهیت می
در تنظیم وسایط معنوی، زیبایی كه ایجابی و رحیم است، به یک معنا در نقطة مقابل » گوید : رویاروی مفهوم ریاضت شمرده و می

» گیرد. در عین حال، هر یک از اینها همواره شامل بخش اندكی از دیگری است. زیرا هر دو از قرار میرحم است، ریاضت كه سلبی و بی
گیرند و بیانگر حقیقتند. گرچه از دیدگاههای متفاوت، جستجوی امر نامطبوع تا آنجا موجه است كه نوعی ریاضت نشأت می« حقیقت 

 ( 117، الف، 1977)شوان، « زیرا به انکار وجهی از حقیقت خواهد انجامید.  باشد. اما این كار نباید منجر به ستایش زشتی شود،
تشریح كرده است. مقصود او از كمال و «  شناسی كامل زیبایی» او این مفهوم رحیمانه و ایجابی زیبایی را در نوشتاری با نام 

كامل بودن، همان فراگیری ) اشتمال( آن بر همة ساحات انسان است كه برگرفته از كمال الهی است. او این مفهوم را به تعابیر گوناگونی 
زیبایی بازتابی از بركت الهی است. و از » از تعابیر مهم او تجلّی بهجت و حقیقت الهی در زیبایی است، به تعبیر او :  دهد. یکینشان می

زيبايی، شود. آنجا كه خدا حقیقت مطلق است، بازتاب پركشش، آمیزهای از بهجت و حقیقت خواهد بود كه در همة زیبایی ها یافت می

ماند و بدون فقط صورت برهنه عصورت هندسی، موزون یا جز آن باقی می« بهجت » . بدون عنصر منعکس کننده بهجت و حقیقت است
ماند. زیبایی بین صورت انتزاعی و توان گفت یک تفنّن یکسره ذهنی باقی میفقط یک شادی یکسره ذهنی، یا می« حقیقت » عنصر 

آمیزد كه صورت واقعی را سرشار از لذت و لذت واقعی را سرشار از صورت گیرد یا بهتر بگوییم، آنها راچنان با هم میلذت كور قرار می
 (113، الف، 1977)شوان، « كند. می

شوان پدیدار شدن زیبایی و در پی آن كمال را مشروط به پدید آوردن توازن و تعادل میان نظم و سامان در اجزای اثر هنری و 
در هنر مقدس انسان در همه جا و » شمرد.همنوایی ظاهر و باطن را موجب كمال می داند. او ایندربرداشتن رمز و راز در بطن آن می

 زيبايی حاصل نظم و قاعده است.یابد. مطابق یک مفهوم غیر دینیع كه به كالسیسیزم مربوط است بالضروره نظم و قاعده و رمز و راز می
نتیجتاً فاقد هرگونه طنین و خروش مربوط به عدم تناهی است. در هنر  اما این زیبایی، عاری از بعد و عمق است. زیرا فاقد رمز و راز و

مقدس ممکن است كه رمز و راز بر نظم و قاعده غلبه كند، یا برخالف آن، نظم و قاعده بر رمز و راز فائق آید، ولیکن هر دو عنصر 
 )همان( « شود. همواره حضور دارند، و توازن آنها موجد كمال می

تجلی جهانی ) » شود : ه ظاهری و باطنی زیبایی را در سرچشمة زیبایی یعنی ذات خداوند هم یادآور میشوان این دو وج
افکند. اما برخالف، مبدأ متضمن و مربوط به عالم وجود ( بالضروره مبدأ را برطبق اطالق و همچنین عدم تناهی منعکس ساخته یا فرا می

) ارائه دهنده ( آن و همینطور منشأ كمال است و این همان لوگوس است. لوگوس، نظم و دربردارنده منشأ تجلی وازپیش متمثل كننده 

 

سفر سوم، از حق بده سدوي   

 خلق با حق

 با حق حق سفر دوم، سفر از حق به سوي

 سفر اول،  -

)از  حددق سددفر از خلددق بدده سددوي 

زيبايي هاي ماهوي به سوي زيبايي 

 هاي وجودي(

 سفر چهارم از خلق به خلق با حق

   از ديد مالصدرا انسان سير کمالي :00شماره   نمودار
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كند و آن بدین معنا، جمال متجلی خداوند است، ولیکن، این تجلّی انتساب به مبدأ دارد و قاعده و رمز و راز را در ذات خداوند تلفیق می
 )همان( « ن نیز بدانیم. داعالوه بر آن، مهم این است كه او را یک موسیقی اند كه خداوند یک هندسه دان است، اماجهانی نیست. گفته

 ، زيبايی در پنج مرحله صورت می گیردجعفریه عالماز ديدگاه زيبايی شناسی -8

عالمه جعفری باتوجه به دو سرچشمة بیرونی و درونی در پدیدار شدن زیبایی، كه یکی واقعیت بیرونی است و دیگری استاد 

زيبايی ) در خود(،  زيبايی فی نفسهكند: ذهنی دریافت كننده و درک كنندة زیبایی است، دو مرتبة زیبایی را از هم تفکیک می محتوای

گرایی ) رئالیسم ( با اصالت دادن به زیبایی فی نفسه و وجه برون ذات و دهد كه چگونه مکتب واقع)برای دیگران( .وی توضیح میلغیره
ده آلیسم ( با اصالت دادن به زیبایی لغیره و وجه درون ذات، به مسیر انحراف از حقیقت افتادند. از این میان نقد مکتب ذهن گرایی ) ای

اند و از برخی از اشعار موالنا همین مفهوم نظریة دوم اهمیت بیشتری دارد، چرا كه به گفتة وی برخی عرفای ما نیز به آن تمایل داشته
 (183. 1978شود. )جعفری.برداشت می

كنند كه در مراحل دریافت و ادراک زیبایی را در جایی به سه مرحله و در جای دیگری به پنج مرحله تقسیم می عالمه جعفری

 توان به شکل زیر آورد :  را می پنج مرحلهتقسیم دوم مرحله سوم خود به سه مرحله تقسیم شده است. مجموع این 

 در این مرحله تنها ارتباطی بین دو وجه درونی و برونی برقرار شده ولی  ) احساس نخستین ( : نگاه يا تماس سطحی
 وجه درونی هنوز غیر فعال است و به همین جهت هیچ واكنشی نشان نداده است. 

  نگاه دقیق ( : در این مرحله وجه درون ذات با ذهنیّت خاص خود به صورتی فعال نسبت به قطب برون  تماشا (
 دهد كه ممکن است به صورت لذت، نفرت، جذب یا دفع و یا... باشد. ذات واكنش نشان می

 د ( به تطبیق ذوق حس و شهو«  ) قطب درون ذات » )نظر و تحلیل ( : در این مرحله عقل با كمک  نظارة داوری
 دهد. پردازد و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میو مقایسة زیبایی با محتویات خود می

  بصیرت و دریافت كلی ( : در این مرحله، این زیبایی جزیی در ارتباط با ادراک كلی از عالم  نظارة با احساس دوم (
ای به كه نسبت به كل هستی دارد، نگاه دوباره گیرد. یعنی فرد از مجرای قطب درون ذات خود و دركیقرار می

 بیند. كند و آن را در ارتباط ارگانیک با آنها میمورد زیبا می

  كاود و ) شهود ( : این نگاه، نافذترین مشاهده است كه عمق زیبایی را تا سرچشمة آن می گذر از زيبايی به کمال
 ( 155-158)همان، « است. دی خارج چنین نگاهی از عهدة قطب درون ذات مردم عا

 

 با طهارت روح دريافت می شود، زيبايی مطهری  استاداز ديدگاه زيبايی شناسی -9

هیچ چیز دیگر از دیدگاه شهید مطهری یکی از گرایشهای مهم در نهاد انسان، گرایش به زیبایی است. یعنی خود زیبایی، بی
مسئله ای » مطلوب ذات انسان است. به این ترتیب زیبایی به خاطر خودأ زیبایی، همیشه یکی از اهداف انسان بوده است. به گفتة وی: 

وعلم و زیبایی خودشان هدفند یا در خدمت زندگیند؟ آیا هنر برای هنر، یا هنر برای زندگی؟ آیا علم برای امروز مطرح است كه آیا هنر 

ها مطلوب با لذات است و هم مطلوب علم و زيبايی برای بشر، هم به اصطالح طلبهعلم، یا علم برای زندگی؟ جوابش این است، هر دو. یعنی 

 گرايش به جمال و زيبايیدر انسان » ن امر همان فطری بودن ریشة هنر و زیبایی و علم است. علت ای .(81)مطهری، فطرت، « بالغیر. 
چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی كه نامش هنر است، به معنی مطلق وجود دارد. این هم خود یک گرایشی است 

یعنی زیباییی كه فقط  زيبايی معقول( » 11وحی و نبوت.1981طهری.در انسان و هیچ كس نیست كه از این حس فارغ و خالی باشد.)م
ای باالتر است و به آن كند و نه قوة خیال انسان. در یک اوج و مرتبهكند، یعنی نه حس انسان آن را درک میعقل انسان آن را درک می

  ( 117مطهری. فلسفه اخالق.«)گویند زیبایی عقلی می

زيبايی، در چهار رده  حسی، اتب ادراک زیبایی، براساس توجه به آثار زیبایی است. در این تقسیم تقسیم ایشان از انواع و مر

های حسی ناشی از تناسب است، یعنی تناسب یک ون همان گونه كه زیباییط.از دید افال ذار و قابل درك استخیالی ، عقلی و قلبی اثرگ
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ور معنوی و روحی نیز عامل جمال و زیبایی روحی است و انسان بالفطره عاشق عامل اساسی در پیدایش زیبایی حسی است، تناسب درام

  کار اخالقی يعنی کار زيبا و زيبايی عقلی ناشی از تناسب است.جمال و زیبایی است. 
لی است كه معموالً دوباره به عنوان ك« تناسب » نکته مهم، تعیین معیار تشخیص » گوید : اما همانگونه كه شهید مطهری می

دانند که اندازه يک چیز از حالت افراط و تفريط به دور تناسب را وابسته به حالتی میشود و محول می« حد وسط » و « میانه روی » 

منتها صحبت در این است كه ما این معیار را از كجا به دست آوریم و حد وسط را چگونه تعیین كنیم؟ مثالً خشم انسان چقدر باشد  باشد.
استاد برای بیرون رفتن از این دور، كه تناسب به حد وسط وابسته شده و حد وسط، بدون معیار . )مطهری، همان ( « است؟ حد متوسط 

شود برای تعیین حد وسط بدست داد كه یک میزان و تعریف هم می» گوید : كند و میاشاره می« هدفمندی » واگذاشته شده، به معیار 
تر باشد و آن این است كه بنابر اصل غائیت كه یک اصل قطعی است، هر قوه و استعدادی برای هدف و حتی یک پله از زیبایی حسی باال

غایتی ساخته شده و مجموع هم غایتی كلی دارد، پس اگر بخواهیم بفهمیم كه یک قوه در حد وسط است یا در افراط و یا درتفریط باید 
)مطهری، تعلیم وتربیت، « ریده شده؟ آنچه كه برای آن آفریده شده حد وسط است.این جهت را كشف كنیم كه این قوه اصالً برای چه آف

ها دانسته شود هم درست و هم نادرست است. استاد با استناد به  به نظر او اینکه زیبایی و زشتی امری متغیر در میان انسان. ( 115
 ( 951، 1كند. )مطهری، ج مباحث عالمه طباطبایی دو رده مطلق و نسبی زیبایی را از هم تفکیک می

شناسی حقیقی را طهارت شهید مطهری با استناد به سخنان بوعلی در الهیات شفا مهمترين عوامل تأثیرگذار در شدت قوه زيبايی  

مندان . به گفته ایشان دلیل اینکه امروزه علیرغم پیشرفت در تمدن، هنرداندهای مادی و عبادت میروح، تقوا، رياضت صحیح از خواسته
ها پاک نگه داشته و با شوند به همین دلیل است. چرا كه مسلماً كسی كه روح خود را از آلودگیبزرگی همچون سعدی و حافظ یافت نمی
تری دارد و در مقابل روحی كه آلوده به فحشاء و پلیدی یا غرق در مادیات ها حساسیت لطیفانس با خدا آن را لطیف كند نسبت به زیبایی

در تعاریف نوین زیبایی، معموالً لذت جایگاهی بنیادین دارد و در  .(56حانی را درک كند. )ده گفتار، های لطیف روتواند زیبایییاست نم

ها  فعالیت حیوانات است که عمدتاً با هدف التذاذی است و انسان مطهری از ديد استادعصر جدید بیش از همه كانت بر آن تاكید كرد . 

توان لذت را تماماً غیر . اساساً نه میای از فعالیتهای تدبیری هم دارند که ممکن است با لذت هماهنگ نباشداعمال گونهعالوه بر اين 

لذت يک شرط اولیه و ضرورت زندگی و نه هدف و غايت آن است ها دانست.  توان آنرا تنها هدف انساناخالقی دانست و نفی كرد و نه می

 (148، 1( )الهیات شفا، ج 139، 1یر كافی آن است. )اصول فلسفه، ج و به تعبیری شرط الزم و غ

. از دید ایشان داننداستاد مطهری با استناد به سخنان بوعلی و خواجه نصیر، زيبايی را وابسته به حکمت عملی زندگی انسان می
نرمند در اولین قدم حس نوخواهی خود را پاسخ ابتکار و نوآوری خود یک نیاز فطری است و با آفرینش هر اثر هنری ) مانند یک شعر( ه

خواهی، پرستش و ... را هم جویی، زیباییهای فطری خود همچنین حقیقتدهد و در صورتی كه بتواند با این آفرینش همه خواستهمی
 تناسب با كمال انسان خواهد بود. پاسخ دهد نتیجه كامالً م

 زيبايی شناسی از نگاه حکمت اسالمی -11

بر علم حضوری و شهودی به زیبایی است و همین جهت  بنیاد مبانی نظری هنرونه كه گذشت در حکمت اسالمی، همانگ
ای از دانش است نقشی كلیدی در آن دارد. شکی نیست كه حکیمان و فیلسوفان بزرگی عرفان كه درصدد دستیابی به چنین مرتبه 

 عرفان برهانی مبانی تشریح به دقت با تا اندكرده تالش و اند داشته توجه موضوع این به خوبی به …همچون مالصدرا و شیخ اشراق و
اسالمی بپردازند. ولی از آنجا كه حوزة اندیشة این بزرگان تخصصی است و نیاز به سالها مطالعة فلسفی دارد كمتر در طول تاریخ  اصیل

ه را ایفاء كرده است، عارفان و حکمای هنرمندی هستند كه این مورد استفادة مستقیم هنرمندان بوده است. آنچه در این میان نقش واسط
 اند.حکمت و عرفان ناب را در قالب هنر و به زبان ساده و همه فهم هنرمندان ارائه كرده

مهمترین دسته بندی در حوزة عرفان اسالمی دو دستة عارفان هشیار و سرمست )صحویه و سکریه( هستند. از هرگروه 

را نام برد. توجه به  يی که توانسته اند عرفان را در زبان عموم مردم و در قالب هنر ارائه کنند،  حافظ و مولوی هستندهامهمترين نمونه
معجاز و تشبیه در میان عارفان هوشیار بیشتر است و همین است كه اشعار حافظ را دارای تفاسیر متعدد كرده است. در حالی كه در اشعار 

خاصی وجود دارد. ماجرای برخورد شمس تبریزی)استاد مولوی( با اوحدالدین كرمانی و انتقاد شمس از توجه مولوی صراحت و رک گویی 
 كند. او به مجاز به جای حقیقت بسیار خوب شیوه او را معرفی می
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ان و به خاطر توجه به عشق مجازی است. در مورد حافظ و برخی دیگر از عرفا از سوی فیلسوف هوشیارانانتقاد اصلی به 
شود بسیاری در فقیهان)همچون عالمه جعفری و آیت اهلل مکارم شیرازی( انتقاداتی وجود دارد. اینان تا این حد مجاز گویی را كه سبب می

هم انتقادات فراوانی شده است.  سرمستانپسندند. ولی در مقابل به مرحله ظاهری آن باقی بمانند و حقیقت موضوع را درک نکنند، نمی
توجه به ظاهر پیدا آنان هوشیاری الزم را برای توجه به مسائل واقعی اجتماعی نشان نمی دهند و عموماً حالتی آشفته و بیچرا كه 
اند و نه تنها او را الگوی سازنده تمدن كنند. به همین جهت بسیاری از روشنفکران)همچون دكتر شریعتی( به انتقاد از مولوی پرداختهمی

 !!دانندرا آغاز افول این تمدن می لکه بروز و ظهور امثال ویدانند، باسالمی نمی
حقیقت این است كه در انسان های تکامل یافته سرمستی و هوشیاری جدایی ناپذیر است و در سیر و سلوک های ناقص و 

 گزینندع می بر را سرمستانه شیوه برخی. است عارف هنرمند بیان نحوه شود، می تلقی مغایرت آنچه. شوند می جدا هم از تر مراتب پایین

های کامل که عارفان  صحیح تر آن است که در پرتو تعالیم انسانگویی را، مانند حافظ. مجاز و هوشیارانه بیان شیوه برخی و موالنا مانند

اند به اين مباحث توجه کنیم و در عین حال از ظواهر سخن اين بزرگان گذشته و به حقیقت سخن آنان دست پیدا کنیم. اين مسیری حقیقی

وری بنیانگزار جمهاست که به تعبیر شهید مطهری، عرفان در تکامل هزار ساله خود پس از مالصدرا با ظهور عرفايی همچون امام خمینی 

 بدان دست يافته است.اسالمی ايران 

  ديدگاه های زيبايی شناسی از ديدگاه حکمیان اسالمیبندی  جمع-11 

شناسی، بطور اگر چه در میان حکیمان و اندیشمندان مسلمان بحثی پردامنه و خاص و در شأن منابع اسالمی در حوزة زیبایی

مباحث معبود  زيرشناسی هم در مبحث زيبايیاند، به مستقیم مطرح نشده استع ولی همچنان كه به همة موضوعات انسانی توجه كرده

. این موضوع را شاید بیش از ما برخی از محققان منصف و اسالم شناس غربی مورد مطالعه قرار اندشناسی و هستی شناسی پرداخته
 ارائه …شناسیِ برخی فیلسوفان، متکلمان و حکیمان اسالمی از جمله ابن سینا، فارابی، غزالی و اند و مقاالت فراوانی در مورد زیباییداده
ضوری، دهد، علم حچه كه مبانی نظری هنرمند را در مسیر آفرینش هنری اش شکل میبر پایه دیدگاه این اندیشمندان آن .اندكرده

. اينجاست که زیبایی پیدا كرده است. برای این كار الزم است كه هنرمند درون خود را زیبا كرده باشد شکلشهودی و درونی ای است كه 

.پس گیردتدريج در فرآيند تزکیة اخالقی در درون هنرمند شکل می کند و مبانی نظری هنر بهاخالق جايگاه مهمی در فلسفة هنر پیدا می
باید توجه داشت كه ویژگی بسیار مهم زیبایی شناسی اندیشمندان مسلمان این است كه این دانش فقط ماهیت ظاهری و تجربی ندارد 

اند كه به شکلی تحصّلی هرگز تالش نکرده بلکه الیه های عمیق تر آن برتر و غنی تر و لذت بخش تر استع از این رو است كه آنها هم

شود. هنرمند بیش ولی در عین حال بجز سیر درونی برای درك زيبايی، راه کسب بیرونی نیز نفی نمیو محدود مبانی نظری هنر بنویسند.

کند و مبانی ری ارتباط برقرار میاز آنکه بخواهد برای کسب مبانی نظری، فلسفه بخواند و آثار انديشمندان را مطالعه کند؛ با خودِ آثار هن

 . آوردهنر را به طور شهودی و حضوری بر اثر زندگی با اين آثار به دست می

هاست و بر پایة نظریة وحدت وجود، هندسه، نظم و زیباییِ همة هستی ، وجه مشترک هویت«وجود» ديدگاه اصالت وجود،از  
زیبایی هم امری فراگیر در همة هستی خواهد بود. ولی ماهیت، بخش متمایز كنندة  شود و در نتیجهدر یک ارتباط سامانه ای تعریف می

كند. اگر زیبایی جزء ای از عرضیات زائد بر ذات یک شیء می باشدكه آن را تعریف كرده و از دیگر چیزها جدا میهاست و مجموعههویت
هرچیز، زیبایی خاص خود را دارد كه عامل زیباكنندة آن، هندسه، ماهیت شیء دانسته شود،آنگاه پایگاه آن بر كثرت گذارده شده است. 

توان آن را یک كند و میوچک در ظاهر جسم تغییر میكرنگ، جنس، آرایش و دیگر عرضیات آن خواهد بود. چنین زیبایی ای با هر تغییر 
 زیبایی ظاهری دانست.نمودار زیر مبین این رابطه می تواند باشد.

. البته حکیمان جنس وجود دانسته شود، آنگاه دگرگونی پذير نیست و تغییر آن بر پاية حرکت جوهری است ولی اگر زيبايی از
كنند. بلکه ویژگی مشترک همة حکیمان اسالمی در قائل به اصالت ماهیت، هرگز به اصالت زیبایی ظاهری و نفی زیبایی باطنی حکم نمی

ای به آن و قناعت و پرهیزگاری و تقوی در توجه به زیبایی ظاهری و ضرورت نگاه آیه تفکیک این دو سطح از زیبایی و اعتباری دانستن
دانند و به زیبایی ظاهری است. ولی این حکیمان كثرت موجود در هستی را حقیقی و اصیل دانسته و آن را ناشی از آفرینش حق تعالی می

كنند و یکی آن را از باال به پایین ) از و گروه به یک هستی نگاه میدادند. در حقیقت هر دهمین جهت به مطالعة این كثرت اهمیت می
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کار مهم مالصدرا در اين است که در عین اينکه اصالت را به وجود بیند و دیگر از پایین به باال )از كثرت به وحدت(. وحدت به كثرت( می

ای از کثرت به وحدت و از ة خود تالش کرد مسیر دو سويه داده اين دوگانگی را در يک حرکت پويا جمع کرده و در طی اسفار چهارگان

 وحدت به کثرت برای انسان توصیف کند. 

 
 
 

 

 

 

 ( پنجمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 در باره زیبایی شناسی بحث و اظهار نظر شده است؟ حکیمان و انديشمندان مسلماندر آثار كدام یک از  (1

 فیلسوف و فیزیکدان مسلمان قرن چهارم هجری ،زیبایی چه تعریفی دارد؟در این باره تحقیق كنید؟ ابن هیثمدر نگاه  (1

 كه گفته است : هر جا كمال است زیبایی هم هست ، چیست؟ امام محمد غزالینظر شما در یاره این سخن  (9

 حکیم و فیلسوف اسالمی قرن سوم هجری در باره زیبایی چگونه می اندیشیده است؟ معلم ثانی ابونصر فارابی (4

 موسیقی چگونه تعریف شده است؟ اخوان الصفانظر  (5

 شما چیست؟ ، زیبایی را در چه چیزی می داند؟ نظر حکیم شهید شهاب الدين سهروردی (6

 را بررسی نمائید؟ 11در رابطه با زیبایی گفته است ، به اختصار بیان كنید؟و جدول شماره  حکیم مالصدراچهار مرحله ای را كه  (7

 زیبایی را در چه چیزی می داند؟ ويتهوف شوان (8

 ، چیست؟ زيبايی لغیرهو  زيبايی فی نفسهدر باره  عالمه جعفریمنظور  (3

 كه فرمود زیبایی با طهارت روح دریافت می شود، چیست؟توضیح دهید؟ مطهریاستاد شهید مرتضی منظور  (11

 بر چه اصولی استوار است؟ مبانی نظری هنربنیاد  (11

در باره مکاتب زیبایی شناسی آمده است با دوستان خود به مباحثه بگذاریدو نتیجه گیری  13جدول شماره در باره نکالتی كه در  (11

 كنید؟

 شناسیمکاتب زیبایی
 فلسفی

 شناسی ماهوییی زیبا
 اشراقفلسفه 

فلسافه   شناسی وجودیزیبایی
 مشاء

 شناسی جامعزیبایی
 حکمت متعالیه

 سهروردی غزالی اندیشمندان
اخااااااوان 

 الصفا
 مالصدرا ابن سینا فارابی

امااااام 
 خمینی

ساااااانت 
 گرایان
 و..( )نصر

 سلسله مراتب وجود وجود اعداد انوار كماالت شناسیبستر زیبایی

 علت فاعلی
 حس، عقل، خیال شهود

 لذت
 حس، عقل
 بهجت

 شهود ،حس، عقل، خیال
 سلسله مراتب لذت و بهجت

 صفات وجودی حق تعالی صفات وجود مطلق صفات حق تعالی علت مادی

 تناسبات عرضی و طولی تناسبات عرضی و طولی تناسبات عرضی و طولی  علت صوری

 علت غایی
 كمال ماهیتی

 از كثرت به وحدت
 كمال وجودی

 از وحدت به كثرت
 تکامل ماهیتی و وجودی
 سیر بین كثرت و وحدت

   شناسيمكاتب زيبايي :03جدول شماره  
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 فصل ششم

 اسالم مکتب در  شناسی زيبايی                                                        

 
 در زبان های فارسی و عربی واژه زيبايیمفهوم                                                             

های گوناگون به های گوناگون و در زمینهواژه زیبایی در فرهنگ فارسی كاربردهای فراوان دارد، و صفت زیبا برای موصوف 
در زبان عربی و شمرد. « نیک » از خانواده صفات  تواناند میكار رفته است. همه صفاتی را كه همراه و در كنار زیبایی بکار رفته

همه به معنی زیبایی است، در زبان عربی، بیش از سیصد واژه هست كه » اند بسیارند. گفته شده : هایی كه به معنی زیبایی بکار رفتهواژه
ی در زبان روند وجود دارد. البته وسعت معنآنها مهمتر از بقیه است. در زبان فارسی هم كلماتی كه به معنی زیبایی بکار می واژه ازو سی 

 (3جوزی، زیبایی و الفاظ وابسته، نشریه اشارت، « ) بریم. عربی بیش از پارسیی است كه امروزه بکار می
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ای قائل شد و ها، برتریی برای واژهتوان میان یک خانواده از واژهها را باید هم خانواده نامید. بطور كلی نمیبه گمان ما این واژه
ها در این یک واژه نهفته است. در بحث مرد. مگر اینکه بتوانیم نشان دهیم كه وجه مشترک همة آن واژههمه را منسوب به یک واژه ش

نامید. «  خوب» آنها را خانوادة صفات «.  زيبايی» دانست، نه «  خوبی» های هم خانواده را زیبایی شاید بتوان وجه مشترک همة واژه

صفات  نماید كهاست. با این سخن اكنون دیگر چندان شگفت نمی«  حُسن» یی در عربی واژة خانوادة مفهومی، نه لفظی. برابر واژه زیبا

دانیم می«  خوب »شد جای شگفتی نبود. چون ما تقریباً به هر آنچه باشند و اگر بیش از این هم گفته می واژههم خانواده زیبایی، سیصد 

 گوییم.می«  زيبا »یابیم می«  خوب »یا فطرتاً 

 دو روش برای شناخت واژه زيبايی                                                                                 

 توان به دو روش بدست آورد : سن را میبه گمان ما معنی واژة زیبایی یا حت

 اول در شناخت واژه زيبايی روش  -1

گیرد. به ها و در میان سخنوران شکل میها و واژه نامههای هم خانواده و بررسی كاربرد آنها در فرهنگیابی واژهبر پایة ریشه   
ها و كاربرد آنها، اساساً تواند دستاوردی قابل اعتماد بدست دهد. چرا كه گزینش واژهها نمییابی واژهها و ریشهگمان ما این گونه بررسی

اند که کلید فهم يک پديده در کسانی گمان کردهیابی گاه ممکن است به كژراهه بیانجامد. عتباری و قراردادی است و روش ریشهامری ا

اند، نهفته است. از اين رو به بررسی دستوری و صرف و نحوی و بدست آوردن ريشة کلمه در گذشته و سیر تاريخی نامی که برای آن نهاده

توان نادیده ها كاری سودمند و گاه ضروری است. ولی این واقعیت را نمیشناسی واژهمسلم است این است كه ریشه . آنچهپردازندآن می
گرفت كه گزینش و نهاده شدن یک واژه و نام بر یک پدیده در گذشته، كمتر با درک كامل و بر پایة شناخت روشن و یقینی از سوی 

ها اغلب امری اعتباری و قراردادی بوده است. هیم بدان یقین تکیه كنیمع بلکه نامیدن پدیدهگذشتگان انجام شده است كه ما اكنون بخوا
از آن  ای یک تعریف استوار و جامعتواند مبندهد، ولی نمیهای سودمندی میگرچه بررسی دالیل برگزیدن یک واژه نیز به ما آگاهی

 پدیده قرار گیرد. 

هایی كه خداوند برای رساندن . واژهاست مجید قرآن در خداوندمبارك کالم دارد و آن،  اما این دیدگاه یک مورد استثناء مهم 
ها را شناسی هستند. این واژهها شایان بررسی و ریشهها به كار برده، قطعاً با دلیل و بجا بوده است و البته این واژه پیام خود به انسان

یاری  برای تفسیر آنها از دیگر آیاتدر تفسیر المیزان عالمه طباطبایی مفسر كبیر یوة توان به یاری آیات دیگر قرآن معنی كرد و به شمی
 )ع( كه بیشتر آنها بر پایة همان دستگاه واژگانی قرآنی ارائه شده است. ینمعصومائمه گرفت. همچنین گفتار 

اصطالحاتی داریم كه به معنای زیبایی است. تفاوت ما در زبان فارسی و عربی تعابیر و » یابی گفته شده است دربارة شیوه ریشه
و تمییز این كلمات برای ما روشن نیست.... تعابیری مثل جمال، بهاء، حتسن، صأباحعت و مالحت و كلماتی از این دست كه در فرهنگ 

ه تمییز كلمات، بهتر است به منابعی یابند. برای رسیدن بتجلّی میظ زیبایی و در عربی در لفظ حتسن لغات وجود دارند، و در فارسی در لف
اند و در رأس آنها قرآن كریم قرار دارد. البته شعرا و نویسندگان زیاد مراجعه كنیم كه اهل فکر و نظر، سخنوران حقیقی و شاعران نگاشته

 )همان( «دهند. ای را در معنای خاصی بکار برند و گاهی تعابیر گوناگونی به آن میدر بند این نیستند كه كلمه
رساند؟ اساساً پس اگر چنین است رجوع به آن منابع شاید سودمند باشد، اما چگونه ما را به یک تعریف درست و دقیق می

ها هستند؟ و آیا میان صاحب نظران اتفاق نظر در این باره وجود دارد؟ اگر اتفاق نظر میان نظرات آن سخنوران پیدا سخنوران حقیقی كدام
 نمایاند. ست كه این دیدگاه كاستی خود را مینشد، چه باید كرد؟ اینجا

های لفظی، كنیم كه در مباحث فلسفی نباید روی بحثتأكید می» گوید : ها میهای لفظی روی واژهدرباره تحلیل مصباح يزدی
های الفاظ م كه ویژگیتکیه شود و احکام دستوری و زبان شناختی نباید مبنای حل مشکالت فلسفی قرار گیرد و همواره باید مواظب باشی

« های مفاهیم، ما را در شناختن احکام موجودات عینی به اشتباه نیندازد. ما را در راه شناخت دقیق مفاهیم، گمراه نسازد و نیز ویژگی
فلسفه های زبان شناسانه، جایی در بدیهی است كه این گونه بحث» گوید : ( او در جایی دیگر می154، 1)مصباح، آموزش فلسفه، ج 

ای جز افزاید، و نتیجهكند، بلکه بر مشکالت آن مینخواهد داشت و پرداختن به آنها نه تنها مشکلی از مشکالت فلسفه را حل نمی
 (156)همان، « كژاندیشی و انحراف فکری به بار نخواهد آورد. 
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یگری نباید مقایسه نمود. چرا كه قرآن و ای با كالم هیچ مرجع دبه گمان ما كالم الهی و كالم معصوم)س( را در هیچ زمینه 
توانند سندی مطمئن برای استخراج های متعدد هستند و میواژگان آن از آنجا كه از ناحیه عقل كل نازل شده است، دارای ابعاد و الیه

 مفاهیم از واژه باشند.

 در شناخت واژه زيبايی  روش دوم -2
های هم خانواده ) هم خانواده مفهومی و هم لفظی ( و تفسیر آنها میان واژه تحلیل و یافتن وجوه مشترک معنایی و مصداقی 

روند هایی كه این صفات هم خانواده برای آنها بکار میتوانیم با بر شمردن وجوه مشترک معنایی و موصوفبه یاری یکدیگر است. ما می
 شوند. اعتبار تازه می به طوركلی به معنایی دست یابیم. درواقع اعتباریات پیشین، مبنای یک

قاموس قرآن، «)توان بر پایة آیات قرآن پذیرفت. هر دومعنی زیبایی و نیکی را می» گوید: قرشی نویسنده قاموس قرآن می

حُسن، عبارت است از هر چیز سرور  :گويداصفهانی در کتاب مفردات قرآن خود راغب » علی اكبر قرشی(  همچنین در قاموس آمده كه 

همچنین برابر » و گفتة راغب، جامع هر دو معنای باالست. زیرا خوش آیند، شامل هر دو از زیبایی و نیکویی است. . « وش آيندآور و خ
 )همان(« واژه جمال آمده است : زیبایی فراوان، خوش منظری و زینت 
اش یافته، برای بیان هر هم خانواده هایای كه بیشترین كاربرد را همراه واژهدر فرهنگ اسالمی و به ویژه آیات قرآنی،واژه

های است. معنای این واژه همة نیکی« حسُن » شود و نزد انسان نیز باید شمرده شود، واژةآنچه كه نزد خداوند، خوب و نیک شمرده می
شود كه معرفی می«  احسن» گیرد و در بیشتر آیات، خشنودی خداوند از امری با صفت مادی و معنوی ) صوری و مفهومی ( را در بر می

حُسن، عبارت است از هر چیز سرور آور و خوشايند و بطور کلی دارای چهار معنی است که » نه نیکوتر( است.«) نیکوترین » به معنی 

 (  5. 1978)جوزی. . « همگی به هم وابسته هستند : زيبايی، نیکی، کمال، حق و صدق
نامهای نیکو »  (/اعراف181-ه االسماء الحسني فادعوه بهاول )ست.وده ادر قرآن خداوند خود را با صفات حسن معرفی نم 

مجموع این صفات كه زیبایی مطلق خود را با آنها معرفی نموده است، در قرآن به « برای خداوند است. پس او را با آن صفات بخوانید. 
شناسی و كتب آسمانی ترین بیان از زیبایی را بدست می دهد كه از مجموع مکاتب زیبایی( این صفات جامع33+1رسد. )یکصد صفت می

 د.نباشمیناز قرآن مجید قابل استنتاج و استنباط  غیر

های است. این واژه یک بار بکار رفته، ولی از هم خانواده« جمال » هایی كه در قرآن برابر زیبایی بکار رفته واژة یکی از واژه
در «. جمال است » برای شما در آنها  ما چهار پایان را برای شما آفریدیم و» شود. در سورة نحل آمده كهدیگر آن نیز در قرآن یافت می

است.)جوزی، همان( و باز آمده كه «  آراستگی» و « زينت  »و«  آرايش» آمده كه جمال در این آیه، به معنی تفسیر کشف االسرار میبدی

است. و در  جمالتقات از مش جمیلیابد. است. یعنی اگر چشم انسان به آن بیفتد آنرا زیبا می« حسن منظر»و«  زينت» مراد از جمال، 

 كند. سخن رفته است و منظور از آنها آنگونه رفتاری است كه پسند خداوند است و او را بسیار خشنود میهجر جمیل و از صبر جمیل قرآن 

است و به معنی روشنی و درخشندگی و «  بهاء» های رسیده از معصومان )ع( بکار رفته هایی كه در نیایشیکی دیگر از واژه
 بایی و نیکویی و زینت و آرایش و عظمت و كمال و شکوه و فاَرَه است. )فرهنگ معین(زی

اند. ، گفتاری لطیف آوردهبهاء و جمالدربارة تمایز دو واژه « شرح دعای سحر » حضرت امام خمینی )ره( در كتاب ارجمند 

، آن نور و زیبایی جمالآن نور و زیبایی است كه جهت  و سرچشمة  بروز و ظهور آن، در آن دیده شده است و بهاء، » فرمایند : ایشان می
 (49و91، 1979)امام خمینی، « است كه جهت ظهور، در آن دیده نشده است. 

آورد كه د كمتر به یاد مییابمی« زیبا » ای را توان چنین پنداشت كه انسان عادی، هنگامی كه پدیدهبرای تفهیم این تمایز می
آمد. پس سرچشمة نور، خورشید است و بیند به دلیل نور خورشید و روشنایی آن است و اگر خورشید نبود، چیزی هم به چشم نمیآنچه می

نده، به سرچشمة نور خورشید، آفریننده آن است. ولی انسان عارفی كه اهل شهود و عرفان باشد، در برخورد با یک پدیده زیبا و درخش
شود. محدودة نگاه انسان عادی در دیدنِ همان ظاهر و صورت یک پدیدة زیباست. او پشت به خورشید سرچشمه درخشندگی متوجه می

 ای از درخشندگی مطلق است.گنجد و هم خورشید كه جلوهدارد و روبه آن پدیده، ولی در محدودة نگاه انسان عارف، هم پدیدة زیبا می
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یا عظمت و شکوه در آن یکجا جمع است. «  جالل» و هم «  جمال »دانند كه هم ویژگی را صفتی می«  اءبه» امام خمینی 

 )همان( «  صفات ثبوتیه خداوند، همگی جمال است ولی همگی بهاء نیست....» فرمایند : ایشان می
 

  علیه اهلل ازنگاه امام خمینی رحمت تعريف زيبايی                                  

هم اني اسئلك من لال» فرمایند : حضرت امام خمینی )ره( در تعریف مفهوم زیبایی و به دنبال این عبارت از دعای سحر می

هایت زیباست، هایت، و همه زیباییخواهم، از زیباترین زیباییخدایا از تو می«.» هم اني اسئلك ببهائك كلهلبهائك بابهاه و كل بهائك بهي. ال
 «هایت. خواهم از همه زیباییتو می خدایا از

. پس هر چه خیر و عبارت است از وجود، به نسبت قوت او، بهاء به معنی زيبا است و زيبايی عبارت است از وجود. زيبايی »  
و زیبایی است از اند مسئلة اینکه وجود عبارت از خیر زیبایی و حسن و ثناست، همه از بركات وجود است و سایه آن است. تا آنجا كه گفته

تر باشد، زیباتر خواهد بود. پس هیولی ) عالم اش زیبایی و جمال و نور و روشنی است. هر قدر وجود قویباشد. پس وجود همهبدیهیات می
ترین مرحله وجود است و فعلیتش ناقص است، خانه وحشت و تاریکی است و مركز شرها و سرچشمه ( به واسطه آنکه پستاولیه ماده 
تی است. با این حال جایگاه رشد و نمو درخت انسانیت و مزرعه بروز حقایق وجودی و محل انوار طاهره است و اگر نبود، نه كمالی بود پس

آن قرار گرفته  را به خاطر آنکه در صف تعالی وجود و آخرین مرحله تنزلّدنیا » و نه برای كسی فناء در بقاء. شیخ ما فرمود : 
نند، هر چند به نظر اهل دنیا، بسیار زیبا و در كامشان شیرین است. ولی هنگامی كه سلطان آخرت ظهور كرد و حجابها السافلین خوااسفل

گورستان جهالت برخاست، آن وقت است كه خواب غفلت بیدار گشت و جانها از ها ازاز چشم دل برداشته و حقیقت مکشوف گردید و چشم
 (91-94. 1979)امام خمینی.« ها و وحشت آن برداشته شود. دد، و پرده از روی پستی ما و زشتیحال دنیا و مرجع و مآل آن شناخته گر

این تعریفی بسیار فراگیر «.زيبايی مساوی است با وجود، به نسبت قوت آن» بدین گونه تعریف زیبایی از دیدگاه امام این است:
 شناساند. مفهوم زیبایی را با چند صفتأ محدود، نمی ترین ظهور و حضور زیبایی را باور دارد. وانگهیاست وگسترده

ترین ولی سرچشمه وجود كجاست؟ خداوندی كه همه صفات نیک را داراست و این صفات حسن و زیبایی در قرآن در فراگیر
 معرفی شده است. « اسماء الحسنی  »تركیب، یعنی یکصد صفت به نام 

 سرچشمة زيبايی در اسالم                                                     

ها را  از دیدگاه اسالم و قرآن سرچشمة همه چیز از خداست و پایان همه چیز نیز به سوی اوست. او جهان را آفریده و ما انسان
های محسوس هاست و همة زیباییتوانیم جهان را درک كنیم و دریابیم. پس او سرچشمة و پدیدآورنده همة حستننیز چنان آفریده كه می

های اخالقی و رفتاری و شهودی های نامحسوس و عقلی و قلبی نیز اوست. همه زیباییآفریده او هستند. همچنین سرچشمة همة حسن
 خداوند است. ، ردد و مبنای هر كار اخالقی گنیز بدو باز می

و آدمی به هر اندازه  نه تنها هر چه زيباست را خدا آفريده، بلکه هر چه را آفريده، زيباستاما واقعیت از این هم باالتر است.  

شود و سپس به هی حسی آغاز می. این آگاهی از آگايابدشود، اين زيبايی را نیز بیشتر در می« تر آگاه» های آن که به هستی و پديده
شود، كه به زبان عرفا، هستی بر آدمی تجلی و تر عقلی و نهایتاً قلبی و شهودی به دریافت حضوری حقیقت نائل میهای ژرفآگاهی

یده به هر اندازه شود، و هر پدهای هستی، مراتب زیبایی آنها نیز شمرده میكند. بدین گونه مراتب وجود در پدیدهظهور و انکشاف پیدا می
 تر شده است. مند شده، و به كمال نزدیکمند شده، از زیبایی نیز بهرهكه از هستی بهره

. این رویکرد همواره نزد سهروردی شناختِ سرچشمة لذت، مهمتر از شناختِ ماهیت لذت استحکیم شهاب الدين از نظر 
شناسانه ) اند رواج داشته است. رویکردی كه در آن جایگاه هستیمند بودهبهرهاندیشمندان مسلمان، به ویژه كسانی كه از ذوق عرفانی هم 

های زیبا در هستی های كامل و پدیدهها و اعرا  پدیدهشأن وجودی ( كمال و زیبایی و حتسن، بسیار مهمتر از ماهیت و چیستی و ویژگی
پردازند و این درست نقطة مقابل رویکرد اغلب اندیشمندان یكنند و نخست بدان مشود. سخن خود را از سرچشمه آغاز میشمرده می
 . ت!!اسغربی 
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هایی كه بدانکه خدای تبارک و تعالی گرچه بر ماده» فرمایند : دربارة فطرت می« طلب و اراده » امام خمینی )ره( در كتاب 

را ... بر فطرت اهلل قرار داد و در  فطرت همهلی در عین حال قابلیت داشتند همان را كه در خور استعداد و لیاقتشان بود، ... افاضه فرمود، و
ها، عشق به كمال مطلق را بسرشت و خالصه آنکه فطرت آدمی، عاشق كمال مطلق است و به تبعیت این فطرت )  سرشت همة انسان

صی كه فر  شود. و معلوم در نهاد آدمی است و آن عبارت است از فطرت انزجار از نقص هرگونه نق فطرت ديگریعشق به كمال (، 

پس انسان به جمال شود.... ْف و علم و قدرت و دیگر كماالت ... به جز در ذات باری تعالی یافت نمیاست كه كمال مطلق و جمال صأر

 (159. 1961)امام خمینی.. « اهلل، عاشق است، وحقیقت و جانش میل به آن دارد، و گرچه خودش از اين میل و عالقه غافل باشد
ها و حدود و شروط شناسانه و شأن وجودی كمال و جمال پرداخته است و نه به ویژگیدر اینجا امام )ره( ابتدا به جایگاه هستی

از ديدگاه انديشمندان شود و این امر نشانگر این است كه كمال و جمال. این رویکرد، امروزه نیز در میان سخنوران ایرانی دیده می

. های آن سخن گفتشناسانه زيبايی و حُسن و کمال را بررسی کرد و آنگاه بر پاية آن، درباره ويژگیيگاه هستیمسلمان، نخست بايد جا
های اخیر، به شناسانة اندیشمندان غربی، به ویژه پس از روزگار نوزایی ) رنسانس ( و در سدهاین رویکردی است كه در بحثهای زیبایی

با  های آن و رابطة آنها دربارة زیبایی، تنها به ویژگیایی، كامالً مغفول مانده است و در بیشتر بحثگرا دربارة زیبویژه با رویکرد ذهن
 دیگر شئون پرداخته شده است. 

 اسالمی در قرآن و روايات شناسی زيبايی                                       

  در قرآن زيبايی های محسوس و نامحسوس 

های نامحسوس . پس باتوجه های محسوس نسبت داده شده و هم به زیباییدر آیات قرآن صفات جمال وحتسن، هم به زیبایی

 را برای شناخت در اختیار دارد می تواند چند گونه زیبایی را نیز بشناسد:  ابزار های حس و عقل و دلبه اینکه انسان 

  كند.های محسوس را درک مستقیم، زیباییو با شیوة آزمایش و تجربه  حواس پنجگانهبا 

   كند.های خیالی را درک و یا شیوة تخیل  زیبایی نیروی خیالبا 

   های معقول را درک كند.های فلسفی و منطقی زیباییو با شیوه نیروی عقلبا 

    های برتر را كشف و های ملکوتی و زیباییو با شیوة تزكیه نفس و سیر و سلوک عرفانی زیبایی قلب يا دلبا
 شهود كند.

ها انجام شده است. در اینجا تنها به چند نکته مهم كه از های گوناگونی در مورد توجه قرآن به حسن ها و زیباییبندیدسته
 كنیم.آیات برداشت شده بسنده می

 ها سن ها و زيبايیخداوند سرچشمه ح 

« همه جا به رنگ خدا است و چه كسی رنگش زیباتر از رنگ خدا است.(» 198بقره / - ةهللا و من احسن من هللا صبغ ةصبغ)
ها خداوند و صفات اوست و زیباترین زیبایی صادر شده از او، انسان است. پس از انسان، سراسر هستی و طبیعت در قرآن سرچشمه زیبایی

 /181-االسماء الحسني فادعوه بها وله)حقیقی، رنگ خدا گرفتن است.  هایی از زیبای مطلق هستند. به زبان قرآن راز زیبا شدننشانه
 «ای خداست. پس با آنها بخوانیدش.نامهای نیکو بر( »اعراف

 

 مراتب زيبايی متناسب با ذات هر موجود  

 «های زمین قرار دادیم.ما آنچه روی زمین است را زیبایی( »  7كهف/-لها ةمافي االرض زين انا جعلنا)                   
در توصیف قرآن زیبایی در خور هر موجود باید با ذات آن متناسب باشد. به همین جهت زیبایی طبیعت از زیبایی انسان جدا 

ها را از سنگها و جواهرات و دارایی ها و زیباییهای طبیعت زیبایی زمین دانسته شده است. اگر چه قرآن برخی شده و بسیاری از جلوه
اِء و البنين ُزيَِّن لِلناس حّب الشهوات من النس ). :داندی دنیا زینت داده شده میكشاورزی و فرزندان و همسران و.. را برای انسان در زندگ

آل / 14- الدنيا و هللا عنده حسن المآب ةمتاع الحيوو االنعام و الَحرث ذلك  ةو الخيل المّسوم ةمن الذهب و الفضّ  ةو القناطير المقنطر
 برد. از رنگ خدایی ایمان نام میبرد های حقیقی انسان نام می( ولی در جایی كه از زیبایی عمران
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 مفهوم زيبايی در پرتو مفهوم گسترده حسن 

شود و تمامی نیکویی ها )اسماء  ها در مفهوم زیبایی)جمال(خالصه و محدود نمی در قرآن گرایش های ذاتی و فطری انسان
الحسنی( وجود مطلق و زیبایی مطلق را در بر می گیرد. هستی تجلی همه نیکویی ها است و انسان نیازمند همه آنها . یکی از جلوه های 

های دیگر دارد و برای چهار پایان را برای شما آفرید كه پوشش، تغذیه و فایده:»سوره  نحل دید   8تا  5این مسئله را می توان در آیات 
گردند. و بارهای سنگین شما را كه جز به مشقت بسیار روند و وقتی كه غروب باز میشما زیبایی دارندع وقتی كه صبح به چرا می

دن و برند همانا خدا برای شما مهربان و رئوف است. اسب و استر و االغ را برای سوار شتوانید حمل كنید از این شهر به آن شهر مینمی
های دریایی همین امر را در چند آیه بعد در مورد فرآورده« دانید.همچنین زینت و تجمل شما قرار داد و بسیاری چیزها آفرید كه شما نمی

 ست.ای اهداف است كه تامین زیبایی هم یکی از اهداف چندگانه آن اشود. نکته مهم در حالت سامانههم یادآوری می

 زيبايی های باطنی بر ظاهری مراتب زيبايی و برتری  

 « ََ ََ َل یک كنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است، هر چند زیبایی او (» 111بقره/ - و لو اعجبتكم ةخيٌر من مشرك ةنمؤم ةماَ
ری دارند و بنابراین اوالً زیبایی برحسب مراتب وجود دارای مراتب استع ثانیاً وجودهای برتر زیبایی غنی تر و برت«. شما را به شگفت آورد

از حسن های بیشتری برخوردار می باشند. زیبایی ظاهری گاه خطرناک می شود و باید در چنین مواردی با معیار قرار دادن باطن از ظاهر 
نظیر ارم و یا كند كه نعمتهای فراوان و باغهای عظیمی همچون باغ بیهای فراوانی از اقوام مشرک نقل میپرهیز نمود. قرآن نمونه

 های بزرگ كوهستانی عاد و ثمود داشتند، ولی از آنجا كه این نعمتها همراه با یاد خدا نبود، مورد غضب و عذاب خدا قرار گرفتند.كاخ

 اشاره می شود: انواع زيبايی ها در آيات قرآندر زیر به 

o  تأيید زيبايی های مادی و ظاهری توجه و 

 ( كه ترجمه آن آمد.8تا  5نحل. آیات  -تاکلونيها دفء و منافع و منها واالنعام خلقها لکم ف )

o  وجه و تأيید زيبايی های معقولت 

  چگونه خلق شده استآیا به شتر نمی نگرند كه  (/غاشیة17-افال ينظرون الي االبل کيف خلقت)       
  د.نمی دارخداوند اسراف كنندگان را دوست  (/اعراف91-انه ال يحب المسرفين)       
روش است دوست همانا خدا كسی را كه خود پسند و فخر ف( /نساء96-هللا ال يحب من کان مختاالً فخوراان )       
 .دارد نمی

o اخالقیايی های معنوی و توجه و تأيید زيب  

 پس شکیبایی كن شکیبایی نیکو (ًمعارج /5-فاصبر صبراً جميال)
هنوز پژوهشی درخور در زمینه زیبایی در روایات انجام نگرفته است. بخش مهمی از آن بررسی ها مربوط به توصیف زیبایی 

های آن از بهترین نمونه، توصیف و تقدیس شده است.کمال و جمال مطلقخداوند است كه در نیایش های معصومین)س(به عنوان 

را نام برد. ولی بخش دیگر روایاتی است كه در مورد مفهوم زیبایی انسانی مطرح  مناجات شعبانیهدعای جوشن کبیر، دعای سحر و توان می
ای كه در دست داریم، مانند اصول كافی كه یادگار هزار سال پیش است، ترین كتابهای رواییدر قدیمی» اند.به گفته شهید مطهری: شده

ان اهلل جمیل ویحب »ز پیامبر اكرم)ص( و امیر المؤمنین)ع( هر دو بازگو شده كه:وجود دارد. ا« باب تجمل والزینت» بحثی تحت عنوان
خود را  خداوند زیبا است و دوست دارد كه بنده» امام صادق )ع( فرموده است: « خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. « » الجمال

. اگر خداوند نعمتی به شما عنایت كرد، باید اثر آن نعمت در زندگی شما داردبیاراید و زیبا كند و برعکس فقر و تظاهر به فقر را دشمن می
» اند كه همه را از باب ( در این باره شهید مطهری دست كم  به پنج روایت اشاره كرده148)مطهری، مسئله حجاب. « نمایان گردد. 
 اند. بازگو كرده« الشیعه وسائل »كتاب «  زینت و تجمل

 مبحث زيبايی شناسی در مکتب اسالمجمع بندی و نتیجه گیری                                                       

در نتیجه گیری از همه مباحثی كه در این فصل با عنوان زیبایی در فرهنگ اسالمی مطرح شد می توان گفت كه چون این 
استنباط های فردی اندیشمندان، تأویل و تفسیر كالم الهی و  دیدگاه ها جز در مواردی جزئی مؤید و مکمل هم و در طول یکدیگرند و
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كالم معصومین)ع( بودهع از این رو به گونه ای هماهنگی رسیده است.پس به گمان ما می توان این دیدگاه ها را به جمع بندی واحدی 
 رساند و آن را مبین فلسفه حسن شناسی و زیبایی شناسی در فرهنگ اسالمی دانست. 

، با همه گوناگونی و تکثر سبکها و مصادیق آثار هنری با حفظ اصالتها و ارزشهای زیبا شناسانه نی نظری حسن شناسیثبات مبا
 شناسی و انسان شناسی جامع  ناشی از موهبت فرهنگ توحیدی، مبتنی بر كالم تحریف نشده وحی الهی و كالم معصومین)ع( و هستی

 این مکتب الهی است.
 

 

 

 

همواره فاقد ثبات نظری در مقوله هستی شناسی و انسان شناسی  وری جامعفرهنگ غرب از يونان باستان تا امروز بدلیل نبود دا

ع از این رو زیبایی شناسی آنها نیز تا به امروز از بوده است. مکاتب غربی نیز در پی آن به افراط و تفريط و يک بعدی نگری دچار بوده اند
الت و حقیقت نرسیده است.تأثیر مکاتب شک گرا و این جزئی نگری و تضاد و چندگانه بینی به آرامش و ثبات و اعتدال و عمق و اص

نسبی گرا در حوزه هستی شناسی و بطور خاص انسان شناسی نظری و تعریف ناقص و محدود و یک بعدی از انسان و ابزار و شیوه های 
و طبعاً پیامد آن بر آثار ادراكی او و مراتب نفس او باعث پدیدآمدن مکاتب ناقص و فروكاسته شده)حصری( در مقوله زیبایی شناسی شده 

هنری، بحران در رویکرد های هنری معاصر است. در این بخش به برخی از اشکاالت این مکاتب از منظر اسالمی و پاسخ های آن می 
 پردازیم .

 تعریف زیبایی      
 

 انواع مکاتب

 
 تعریف حسن و زیبایی

 
 نقد و ارزیابی

 شکاكان -1
 و سکوالرها  

با نداشتن تعریف زیبایی، عمالً هر نوع معیار و مبنایی بارای ارزیاابی    زیبایی قابل تعریف نیست
انگااری و هارج و    آثار هنری نفی می شودع كه پیامد آن نوعی پاوچ 

 مرج طلبی در حوزه هنر است.

نسبی گرایاان   -1
)فردی یااجتماعی 
 و یا تاریخی(

زیبایی قابل تعریف نیست و بار حساب   
افراد یاا طبقاات اجتمااعی و یاا دوران     
های تاریخی متفااوت و متغیار تعریاف    

 می شود.

تعاریف آنان حقیقی و فطری و بر پایه مراتب وجود نیست و گارایش  
ماهیتی و اعتباری و كسبی و متغیر و تربیت پذیر انسان  مطلق های 

 شده  و اصیل شمرده می شود.

حاس گرایااان   -9
 بیرونی

زیبایی در صاورتهای ماادی و كالبادی    
 تعریف می شود.

حقیقت الیتناهی زیبایی در صورتهای كالبادی آن محادود و نااقص    
 تعریف می شود.

حاس گرایااان   -4
 درونی

زیباایی بااا لااذتهای غریاازی و انفعااالی  
 مربوط به نفس انسان تعریف می شود. 

حقیقت الیتناهی زیبایی در لذت ناشای از گارایش هاای غریازی و     
 حیوانی انسان محدود و ناقص تعریف می شود.

عقاال گرایااان  -5
 دكارتی 

زیبایی  را با مفاهیم ذهنی و با صافات  
 محدود تعریف می نمایند.

آنها محدود به یک یا چند صفت حسن شده و نااقص   زیبایی شناسی
 است.

حکماااااااای -6
اساااالمی)حکمت 

 متعالیه(

وجود به نسبت »بر پایه تعریف زیبایی: 
جامع و مانع ترین تعریف ارائه « قوه آن

 شده است. 

بر پایه این تعریف صورت و محتوای زیبایی، هم در ظاهر )عالم ماده 
شده و هم در عوالم برتار بار    و طبیعت( بصورت جامع و مانع تعریف

 پایه  مجموع صفات حسن كه در قرآن مجید آمده تبیین شده است.

   شناسيمكاتب زيباييبررسي تطبيقي  :04جدول شماره  
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در تعریفی كه از زیبایی  داده شده، زیبایی هم در وسیع ترین و عمیق ترین امکان خود تعریف و تبیین شده و هم به هیچ وجه 
حقیقت نامتناهی آن محدود و ناقص نشده است. با این تعریف تمامی تجلیات زیبایی مطلق در عاالم مااده و طبیعات، در تماامی صاوّر و      

و از سوی دیگر زیبایی مبتنی بر مراتب وجود و انواع ابزار و شیوه های ادراكی انساان شاده اسات.همچنین    عناصر آن تبیین كالبدی شده 
تعریف زیبایی در مراتب سطحی و نازل هستی متوقف و محدود نگشته و زیبایی های عوالم معقول و ملکوتی و شهودی نیز تبیاین شاده   

خود تبیین شده است. با توجه به این امر ماا زیباایی را از   جامع شکل  و حسن در زیباییاست.بنابراین می توان گفت در فرهنگ اسالمی 

های مادی بوسیله حواس و در عهالم   زيبايی، وجودی است حقیقی، که در عالم ماده با صورت:» دیدگاه اسالمی این گونه تعریف می كنیم

 .«  به نسبت قوه و ظهور وجود و ظرفیت مخاطبین ادراك می شود معقول با صفات مفهومی بوسیله عقل و در عالم ملکوت بوسیله دل)روح(، 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 جدول تطبیقی مکاتب در باره زيبايی شناسی                                        

، كاه اصاوالً زیباایی را    ساختار شکنانكسانی هستند مانناد  ، خواهی انسان  در زمینه صفات حسن و گرایش های فطری و زیبا
قابل تعریف نمی دانند. دیگران هم یا زیبایی شناسی خود را در توصیف چند جزء و عنصر طبیعی و مادی و صوری محدود می كنندع مانند 

ت ناقص و محادود تعریاف مای كننادع     ع و یا با چند صفت مفهومی، بصوررويکردهابی به هندسه موجی و فراکتال، ويا آشوب در معماری

 )پست مدرنیسم(.  فرانوگرايی)مدرنیسم( ، پیچیدگی و ابهام در  نوگرايیمانند سادگی در 
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حوزه صافات و اساماء الهای دانسات. در     گر این صفات را باید برپایه مبانی برگرفته از حکمت اسالمی فراگیرترین حوزه تعریف
صفات قابل تصور یکجاا   ( و به شکلی گسترده و جامعاندع )صد به عنوان عدد كاملترین این صفات در صد صفت مطرح شدهقرآن اصلی

وجاود  گردآورده شده است.تركیبات این صفات در دعای جوشن كبیر به هزار صفت تبدیل می شود.حقیقت تركیبات این صافات در عاالم   
 همان كلمات الهی است كه به بیان قرآن مجید اگر همه درختان،قلم و همه دریاها مركب شوند قادر به نوشتن آن نخواهند بود.
مای داناد و از   این دیدگاه تبیین زیبایی شناسی مکتبی است كه از نظر وجودی انسان را جهان اصغر )شامل همه مراتب وجود( 

 "زمین و آسمان نمی گنجد، اما در قلب مؤمن حضور می یابد. خداوند در"سویی بر آن است كه 

 

 دیدگاه                  
 انواع مکاتب

 
 زیبایی شناسی  )انواع زیبایی(دیدگاه های 

 
 نقد و ارزیابی دیدگاه ها 

 شکاكان -1
 و سکوالرها

منکر ادراک زیبایی و لاذتهای ناشای از آن مای     مفهوم زیبایی قابل تعریف و تبیین نیست
شوند .)ارتباط زیبایی شناساانه انساانها و تعامال    
هنرمندان، آثار هنری و مخاطباان را منکار مای    

 شوند( .

نسااابی گرایاااان   -1
)فااااردی، طبقااااات   
اجتماااعی و نااژادی یااا 
دوره هااای تاااریخی و 

)... 

ادراک زیبایی قابل تعریاف فطاری و ناوعی،    
 انسانها نیست.

 ادراک زیبایی، نسبی، متفاوت و متغیر است.

با عدم اعتقاد باه فطارت ناوعی انساانها، وجاه      
اعتباری و عارضی و متغیر و تربیت پذیر انساانها  

 نند.را مطلق می ك
منکر تعامل هنری انسانها در طول تاریخ و باین  

 طبقات اجتماعی می شوند.

حااااس گرایااااان  -9
 بیرونی

فقط زیبایی های مادی را كه از طریق حواس 
 ادراک می شود می پذیرند .

انواع زیبایی و ابزار ادراكی انسان را در عالم ماده 
 و حواس پنجگانه محدود می كند.

 حس گرایان درونی -4
فقط زیباایی هاای غریازی را كاه از طریاق      

 انفعاالت نفس انسانی است می پذیرند. 
انواع زیبایی و ابازار ادراكای انساان را در نفاس     
بهیمی انسان و انفعااالت غریازی محادود مای     

 نمایند.

عقاااال گرایااااان  -5
 دكارتی

فقط زیبایی های ذهنای و مفهاومی را ماورد    
 توجه و تأكید قرار می دهند.

وع زیبایی را فقط در زیبایی های فهمی انواع متن
 و ذهنی محدود و ناقص مطرح نموده اند.

حکماااااااااااای  -6
اساااااااالمی)حکمت 

 متعالیه(

احساس زیبایی و لذت را ناشی از ادراک وجود 
دانسته و از آنجاا كاه وجاود و ابازار ادراكای      
انسان را متنوع می دانند بارای زیباایی اناواع    

 قایل هستند .

و انواع ابزار ادراكی انساان،   با طرح مراتب وجود
متناسب با آن مرتبه وجاودی و در نتیجاه طارح    
انواع زیبایی هاا، توانساته اناد سایر انساان را از      
زیباییهای ظاهری به سوی زیبایی مطلق تبیاین  

 و توصیه نمایند.

 
 انواع زیبایی از منظر مکاتب مختلف و ارزیابی آنها از دید حکمای اسالمی :15جدول شماره  
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 اسماء و صفات الهی در قرآن کريم 

 

او)آن معبود وصف ناپذیر كه جانها در هوای  هو -1
 اوست(

 آن معبود جامع صفات كمال آن معبود آشنای دلها اهلل -1

 شریک)هماهنگی،همآوایی، همبستگی( تنها،بی واحد -4 یگانه در ذات و صفات )وحدت( احد -9
 ابدی، آنکه همیشه خواهد بود. آخر -6 ازلی، آنکه از نخست بوده است. اول -5
 نهان، انکه ذاتش از ابصار و اوهام پوشیده است. باطن -8 پیدا و نمایان ظاهر -7
قاهر، چیره، مسلط بر همه كس و همه چیز  جبار -3

 اجباركننده.
 با جالل و عظمت، باشکوه و ارجمندی    جلیل -11

 نگاهبان و پاسدار رقیب -11 راست، درست، سزاوار، ثابت حق -11
 آرامش بخش ، ایمن كننده سالم -14 پروردگار، پرورش دهنده رب -19
 برتر، عالیتر از وهم و خیال و تصور علی -16 توپر، نفوذ ناپذیر و بدون خلل صمد -15
 بزرگتر عظیم -18 توانا عزيز -17
 پاكیزه از عیب و نقص قدوس -11 بی نیاز غنی -13
 نگهدار ایمان، وفاكننده وعده ها مؤمن -11 فرمانروا ملک -11
 با عظمت و كبریا، بزرگ کبیر -14 نگاهدارنده، دانای رازها، پر راز و رمز مهیمن -19
 واضحروشن و آشکار ،  مبین -16 برگزیده ، برتر و منزّه مجید  -15
 نور، روشنایی و مایه روشنایی نور -18 دارای مجد و عظمت و بزرگواری ماجد -17
ارث برنده، بازستاننده، همه چیز به او باز می  وارث -13

 گردد
 نیکو، نیکوكار بر -91

دانای كامل، دانای باه گذشاته و حاال و آیناده و      حکیم -91 بینا، بینای پنهان و آشکار بصیر -91
 خوب و بد محم كارسرآمدهای 

 بردبار حلیم -94 بازآورنده ، برگرداننده معید -99
 بسیار آگاه، آگاه بر ضمایر و اندیشه ها خبیر -96 زنده، زنده جاویدان حی -95
بسیار بخشنده، مطلق بخشاندگی در دنیاا و    رحمن -97

 آخرت
 بخصوص بخشنده به مؤمنین و در آخرت رحیم -98

 شنوا، شنوای هر نوع سخن سمیع -41 مهرورزمهربان،  رئوف -93
 ناظر، گواه دهنده شاهد -41 شکرپذیر، سپاس پذیر شکور   -41
 دانا علیم -44 با مقاومت و پایدار صبور -49
 توانمند و با قدرت قادر -46 پوشاننده عیوب و گناهان غفار -45
 بخشنده بخشنده بیش از استحقاقبسیار  کريم -48 مسلط و مستولی بر جمیع موجودات قاهر   -47
 دوستدار ودود -51 حسابگر و حسابرسنده محصی -43
 آفریدگار پدیده ها كه از هم ممتازند باری -51 آفریدگار پدیده ها از نیستی به هستی خالق  -51
 بسط دهنده، گسترش دهنده باسط -54 برانگیزاننده  باعث  -59
 توبه پذیر ، عفو كننده تواب -56 تازهنوآور،آفریدگار پدیده ها  بديع -55
 حسابرس حسیب -58 كامل جامع  -57
 روزی دهنده رازق -61 نگهبان، حفظ كننده  حافظ -53
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 بسیار رشد دهنده ، بسیاركامل كننده رشید -61 رفعت دهنده، بلند كننده رافع -61
 بدكارانزیان زننده عقاب كننده  ضار -64 پوشاننده، پنهان كننده ستار -69
قراردهنده هر چیاز باه صاورت متناساب و      عادل -65

 موزون و بجا
 بازگشاینده فتاح -66

 منع كننده، جلوگیری كننده مانع -68 با مالحت و ریز بین لطیف -67
 روا دارنده، برآورنده مجیب -71 آغاز كننده، شروع كننده  مبدء -63
 خوار كننده ، رها كننده، ترک كننده  مذل  -71 زنده كننده ، حیات بخش محی  -71
صورت بخش، پدید آرنده صورتها و نقشهاو  مصور -79

 شکلهای مختلف
 برتر، ارجمند، پرتوان، نیرومند معز -74

 تقسیم كننده با عدالت قاسط -76 بی نیازكننده مغنی -75
 میراننده ممیت -78 نگهبان،حافظ مقیت -77
 نعمت بخشنده ، انعام كننده  منعم -81 سود دهنده، مفید نافع -73
یاری دهنده و سرپرستی كنناده )وال   دوسات و    والی -81 فراگیر، گشایش دهنده، محیط بر همه چیز واسع -81

 نگهدار(
 خیلی بخشنده و كریم وهاب -84 نماینده، مرجع همه امور، پیش برنده كارها وکیل -89
پایدار، بی زوال، پاینده به ذات خود، نگهادار هماه    قیوم -86 راهنما، راهبر، پیدا كننده هادی -85

 هستیها
 كفایت كننده کافی -88 استوار و محکم متقن -87
 ستوده شده ، شایسته حمید -31 مهربان، نوازشگر حفی -83
 سازنده، ایجادكننده صانع -31 یار، دوست، سرپرست مولی -31
 مددكار ، یاور نصیر -34 صاحب، دارا مالک -39
واسطه خیر، فیض رسان به مخلوقات بدون  شفیع -35

 واسطه
 درست گفتار، راستگو صادق -36

 پابنده، ابدی باقی -38 نیکوكار، امدادرسان خیر -37
    بسیار نزدیک قريب -33

 

ارزیاابی شاده و   گیری هر اثر از یک صفت خاص بررسی و مراتب ظهور آن صفت در انواع زیبایی ها در این جدول میزان بهره
 ارزش نهایی آن را بطور نسبی می توان جمع بندی و مشخص نمود.)نمودار زیر(

 

 

 

 
 
 
 

صفات حسن و       
 زیبایی

 جلیل  قدوس عدل باعث  بدیع جمیل قوی نافع

 
 
 

+ 

تدددا مجمدددوع  

 الحسني اسماء

   ارزيابي آثار هنري و معماري از بعد انواع و صفات حسن :06جدول شماره  
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 نوع زیبایی

 مفید
بااااااااا 
 استحکام

 مناسب برانگیزاننده نو زیبا
بی عیب و 
 نقص

 با عظمت
 

 زیباییهای مادی
61% 41% 55% 71%     

 

 

زیباییهای خیالی  
 و معقول

91% 51%       
 

 

زیباییهاااااااای  
 ملکوتی

81%       
 

 

          
 تا مجموع +

وجود عوالم  
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 کارایی

یایستای  

 زیبایی

 متناسب

 بودن

ا زنده و پوی

 بودن

ه با شکو

 برانگیزاننده بودن

 بودن
 با مالحت و ظریف

 بودن

ص بی عیب و نق

 بودن

خالقیت  و 

 نوآوری داشتن

 اصیل و باارزش

 بودن

ظهور و بروز 

نداشتکامل   

 عالم   ملکوت و برتر

 عالم   معقول

 عالم   حیوانی

 عالم   گیاهی

 عالم   جمادی

 تنوع داشتن

 عناصر

پر نقش و 

 رنگ بودن

آرامش بخش و 

ایمن کننده 

 بودن
... و ادامه این صفات تا 

د صد صفت به عنوان عد

 کامل و بی نهایت

 هو

 صفات ذاتی 

تعالیحق   

 ) واجب الوجود (

 : نمادي جامع از زيبايي شناسي اسالمي مبتني بر صفات حسن  و عوالم وجود00نمودار شماره 

 دوایر نمودار : نمایه انواع مراتب وجود و متناظر انواع مراتب ظهور زیبایی ها یا  مراتب طولی و عمقی حسن و زیبایی است.

 انواع صفات وجود و متناظر انواع صفات حسن یا مراتب عرضی حسن و زیبایی است.شعاع های نمودار : نمایه 

 توضیحات :
و قاوت و هساتی بااالتر و    از نظر مراتب زیبایی، هرچه از پیرامون دایره ) عالم جمادات ( به مركز دایره ) مرز واجب الوجود ( نزدیک تر می شویم، زیبایی از عمق  -1

 ماندگارتری برخوردار است.
ر و هماه جانباه   از نظر صفات حسن و زیبایی، یک پدیده هر چه مظهر صفات بیشتری باشد، ) سطح بیشتری از دایره را اشغال نماید ( از حسن و زیبایی وسیع تا  -1

 تری برخوردار است.
 ل، مصور یا ... ( خالصه شود.كمترین زیبایی یک پدیده وقتی است كه زیبایی او متعلق به عالم جمادات و فقط در یک صفت ) مثال جمی -9
اشد و هم باعاث و  كاملترین زیبایی یک پدیده وقتی است كه تمامی سطح دایره ممکنات را اشغال نمایدع یعنی هم مفید باشد، هم قوی باشد، هم بجا و متناسب ب -4

 سالم و لطیف و قدوس و... 
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 زشتی و مراتب مفهومريشه پیدايش                                                

را می توان  مفهوم زشتیزشتی از جنس نیستی و نبود است. این زشتی نیز در عالم انسانی بروز و ظهور پیدا می كند. بطور كلی 

تر و در مقایسه با آنها نازیباتر تعریف كرد. پس مراتب پایین تر وجود نسبت به مراتب باال« مرتبه پست هستی»و « سطحی»به مفهوم 
 هستند.

گاهی مفهوم زشتی ناشی از محدودیت در تجلی برخی از صفات حسن است. برای نمونه یک اثر هنری ممکن است بدیع باشدع 
ناهماهنگی میان و عالی نباشد.گاه زشتی ناشی از ناهماهنگی بین وجود و ماهیت انسان،یا  مورد بحث قایسه با دیگر آثار ، مفید وولی در م

یبایی استعدادهای ذاتی و بالقوه انسان با وجود بالفعل و موجود او است. انسانی كه ذاتاً برای عالی ترین مرتبه وجود تعین یافته، وقتی به ز
ی های سطحی و غریزی قناعت می كند و راضی می شود و از صیرورت وجودی و ادراک زیبایی های برتر باز می ماند، زشتی ظاهر م

 . بنابراین مفهوم زشتی یعنی:زشتی يعنی نابجا و نامناسب و ناشايستشود. در این مقوله، 

  به مفهوم نیستی و نبود وجود. مانند تاریکی در برابر نور. :از بعد هستی شناسیمفهوم زشتی 

 به مفهوم وجود نازلتر نسبت به وجود برتر، یا زیبایی كمتر :از بعد مقايسه دو موجود مفهوم زشتی 

   به مفهوم عدم برخورداری پدیده ها از برخی صفات حسن به معنای ناقص و  : در مقوله حسن شناسیمفهوم زشتی،
 ناكافی

   به مفهوم غفلت از زیبایی های برتر و راضی شدن به زیبایی های ظاهری و غریزی  :در مقوله انسانیمفهوم زشتی
 یعنی )نابجا و نامناسب و ناشایست(

 زيبايی رحمانی و زيبايی شیطانی                                                      

ون بر آن تأكید طشرقی و غربی از جمله افال یش هایاین مسئله از موضوعات ویژه گرایش های دینی است و بسیاری از گرا
دارند . در عین حال مکاتب فلسفی و هنری امروز، همچون انسان امروز، حاضر به پذیرش تأثیر شیطان در بسیاری از امیال و خواسته 

در حالی كه گاه زیبایی هایش نیستند. باید توجه داشت جذابیت زیبایی سبب تمایل و پذیرش و حركت ذاتی به سوی شیئی زیبا می شود، 
ظاهری زشتی ها را از دید ما پنهان می نماید و گاه باطل را جذاب و دوست داشتنی می كند. به همین جهت همه اندیشمندان مسلمان 

 نسبت به بسیاری از مظاهر زیبایی با نگاهی پرهیزگارانه می نگرند.

رسد بايد زيبايی و به تبع آن هنر را به دو دسته رحمانی ه نظر می با توجه به هشدار قرآن نسبت به تزیین و زیبانمایی شیطان ب

. گاه زیبایی هدایتگر حقیقت وگاه گمراه گر به سوی باطل است. معیار زیبایی باطل هر جذابیتی است كه انسان را از و شیطانی تقسیم کرد
تاریخی هم اگر چه ارزشمند و هدایتگر هستند ولی  های طبیعی یامسیر كمال خود باز داشته و سرگرم خود كند. بسیاری از زیبایی

روح ضعیف انسانی به توانند مانعی از سیر كمالی انسان باشند. چرا كه اند میهمچنان كه برخی حکیمان همچون حضرت امام توضیح داده

زد. و اين او را از درك کمال انسانی باز پردادهد و به فخر و مباهات نسبت به زيبايی طبیعت يا تاريخ میسرعت زيبايی را به خود نسبت می

 ود غافل و از خود بیگانه می شود.می دارد و يا انسان مقهور زيبايی ها و لذايذ غريزی شده و از کمال مقدر خ

 

 علی )ع(امیر المؤمنین انسانی برپايه گفتار  مراتب زيبايی                                        

چهار ساحت گیاهی، حیوانی، همچنان كه در مباحث انسان شناسی براساس حدیثی از حضرت امیر)ع( وجود نفسانی انسان در  

های ویژه آن وجود دارد و این بسته به فعال بودن آن نفس تعریف شدع برای هر یک از این نفوس نیز جذابیت و زیبایی عقالنی و روحانی
ها فراگیر هست الیه گیاهی و حیوانی وجود انسان است. امروزه ثابت شده كه گیاهان هم  میان همه انسان در وجود  انسان است. آنچه در

كند. ولی حداقل زیبایی قابل تعریف برای آنها تنظیم شرایط محیطی نسبت به برخی از اصوات زیبا حساسند و آهنگ زندگیشان تغییر می
ر مورد حیوانات وضعیت متفاوت است و برخی لذائذ غریزی برای آنها وجود دارد كه است كه برای حیوان و انسان هم ضروری است. د

ها و ادراک زیبایی را  ها هم همین الیه از لذت دلپسند است. اینها معموال مربوط به حواس پنجگانه و امیال غریزی حیوان است و انسان
 به شکلی فعال دارند.
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،و باالتر از آن روحانی است كه برای فعال شدن چنین لذائذی شناسی عقالنیزيبايیها فعال نیست  ولی آنچه در همه انسان
انسان باید تکامل وجودی پیدا كند. در واقع حقیقت انسان و نقطه تمایز او با سایر حیوانات نیز از این نفس آغاز می شود كه قوای آن 

یعنی داوری بین نیک و بد و زشت و زیبا و گرایش به « تزكیه حکمت و »ه ین قوا انسان را ب)تفکر و تذكر و ....( است و نتیجه فعالیت ا
سوی نیکی و زیبایی می رساند. نفس روحانی نیز با قوای پنج گانه خود انسان را به رضایت و كرامت نایل می نمایدعپس انسان عمالً از 

سرشار از لذت و بهجت و رضایت می شود. چنین  تحقق كامل استعدادهای ذاتی خود و ادراک زیبایی و حیات مطلق )معبود خود(
موجودی ذاتاً فیا  است و سرچشمه فیض و كرامت می گردد. هنرمند در این مقام، خودآگاه و ناخودآگاه منبع سرشار خالقیت و رحمت و 

 توان در نمودار زیر مشاهده كرد:ای از بحث باال را میبركت هنری برای خود و مخاطبین می گردد. خالصه
 

 

احسااااس زیباااایی   و        
                          لذت 

                

 نفوس انسان انواع

 ادراک زیبایی و لذت ناشی از آن
 )سالمتی و اعتدال مربوطه(

 و اندوه  ناشی از آن ادراک زشتی
 )بیماری و ظلم مربوطه(

 . نفس گیاهی1
 لذت حیات و رشد 

 )ادراک حیات گیاهی و زیستی(

 اندوه خشکی و ركود
 )عدم ادراک حیات و رشد(

 
 . نفس حیوانی1

 لذتهای غریزی بوسیله حواس
)ادراک لذتهای غریزی از طریق حواس پنج 

 گانه(

 محرومیت حواس از مطلوبات غریزی 
 )عدم ادراک مطلوبات غریزی حواس پنج گانه(

 . نفس عقالنی99

لذت ناشی از ادراک حسنها و زیباایی هاای   
معقول)لذت ناشی از ادراک خوبی ها و بدی 
ها زیبایی ها و زشتی ها و گرایش به نیکای  

 و زیبایی( )حکمت و نزاهت(

عدم ادراک حق و باطل ، خیر و شر ، زیبایی و 
در تشخیص حق و باطل و زشتی ،عدم توانایی 

زیبایی، خیار و شار، زشاتی و در نتیجاه عادم      
 گرایش به حقیقت و خیر و زیبایی

 . نفس روحانی44

لذت بی واسطه و حضوری از ادراک زیباایی  
های مراتب واالتر وجود و انکشاف و انبساط 
و صیرورت وجودی و جوهری خود )رضاایت  
از تحقق استعدادهای فطاری خاود و كاریم    

به مفهوم فیضاان وجاود برتار آماده(،     شدن 
)تحقق خلیفه اللهی انساان و ادراک زیباایی   

 مطلق(

 غفلت از استعدادهای بالقوه و روحی خود 
)معطل و راكاد مانادن اساتعدادهای عظایم و     
روحانی )خلیفه اللهی( انسان و مهجور ماندن و 

 دوری از حقیقت و زیبایی مطلق(

 
از دیدگاه اسالمی اشکاالت دیگر دیدگاه ها را ندارد. چرا كه دیدگاه اسالمی وجود را دارای  نتیجه اینکه تعریف مفهوم زیبایی

مراتب، و انسان ها را فطرتاً یک نوع دانسته و قوای ادراكی آنها را شامل تمام عناصر و شیوه های ادراكی یعنی معرفت های فطری و 

بودن و حقیقی و واقعی بودن  اند. بنابراین مدعای جامعد( می، عقل و دلحواس،خیالحضوری اولیه بعالوة مجموع ابزارهای شناخت )
 مباحث انسان شناسی اسالمی نسبت به دیگر مکاتب و رویکردها، با توجه به مطالب مطرح شده، قطعی و قابل اثبات خواهد بود.

 
 

 انواع ادراک زيبايي و لذت از ُبعد نفوس چهارگانه انسان )بر پايه گفتار حضرت علي)ع(  :07جدول شماره  
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 تحقق آثار هنریجايگاه حسن شناسی و زيبايی در                                               

های نظری هنرمند به صورت طولی از هستی شناسی و انسان شناسی  گذشت سیر معرفت قبلدر فصل كه با توجه به آنچه 
)معرفت النفس( سرانجام به فلسفه حسن شناسی و زیبایی می رسد. از سوی دیگر سیر عملی هنرمند از استعدادهای ذاتی و تجربه عملی 

 او شروع و سرانجام به فلسفه هنر و جایگاه هنرمند منتهی می گردد. 

 
رابطه هستی شناسی هنرمند با استعدادهای او و رابطه انسان شناسی هنرمند با تجربیات خود سازی او و در یک تبیین عرضی 

ما تا گرایش های حسن و  رابطه زیبایی شناسی او با فلسفه هنر و هنرمندی او رابطه گزاره های حقیقی با اعتباری است. به گفته دیگر
قعی است تعریف نکرده باشیم، هرگز نمی توانیم از هنر و هنرمند سخنی به میان آوریم. زیبایی شناسی انسان را كه حقایقی وجودی و وا

 این رابطه را نشان می دهد: 11نمودار شماره  زیرا زیبایی و حسن سرچشمه و منشأ آثار هنری می باشند.
غیر وابساته باه زماان و     تمام اصولی كه در فصل گذشته برای گزاره های نظری مطرح شده )حقیقی، كلی، مفهومی، قطعی و

مکان و ... بودن(، و برای گزاره های عملی ) اعتباری، جزئی، تجربی، نسبی و وابسته به مجموع شرایط زمان و مکاان و ... باودن( بارای    
طولی و علت  مفهوم زیبایی و فلسفه هنر و هنرمندی نیز صادق بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. روابط میان عوامل را می توان به صورت

 و معلولی با نمودار زیر نشان داد: 
 
 

  
 
 
 

هستي 

 شناسي

انسان 

 شناسي

حسن 

شناسي و 

 زيبايي

تبيين 

استعدادهاي 

 هنرمند

نحوه خود 

 سازي هنرمند

فلسفه هنر و 

 هنرمندي

انواع مکاتب 

فکري و 

 اعتقادي

آثددددددار  هنرمند 

 هنري

 

انواع مکاتب 

 فکري و اعتقادي

هستي 

 شناسي

انسان 

 شناسي

زيبايي 

 شناسي

فلسفه هنر 

و 

 هنرمندي

 آثار هنري

 

 رابطه مکاتب فکري و اعتقادي هنرمند با مباحث زيبايي شناسي هنر و آثار هنري او  :02شماره   نمودار

 

 رابطه طولي بين مکتب فکري و اعتقادي هنرمند با آثار هنري او  :03شماره   نمودار
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 در معماری شناسی زيبايی                                                

 

شودع یعنی پایداری، كاركرد و ای كه در فرهنگ غربی از زمان ویتروویوس مبنای كار معماری شمرده میگانهاز میان وجوه سه
از سوی اندیشمندان مطرح شده است. سرچشمة این  زیبایی، بیش از همه در بارة زیبایی بحث و جدل شده و دیدگاه های گوناگونی

 های گوناگون پیدا كرد.ها و بویژه انسان شناسیشناسیگوناگونی را باید در هستی
های كالسیک دربارة  هنر و زیبایی در عرصة هنر و معماری تا پیش از روزگار نوگرایی ) مدرنیسم ( و تا آن زمان كه اندیشه

چون و چرایی داشت های بیها به میان نبود. هنر و زیبایی تعاریف مشخص و ویژگین خبری از رویارویی اندیشههنوز مورد توجه بود چندا
های بنیادی در فرهنگ غرب بویژه در سدة كه بیشتر هنرمندان و معماران پیرو آن بودند. ولی پس از آن با پدیدار شدن دگرگونی

ای دربارة زیبایی مطرح كردند. آنها نخست تعاریف كالسیک را به های تازهتازه، دیدگاه چهاردهم میالدی هنرمندان بر پایة رویکردهای
ساز نبود یا اگر ها چندان بحرانای پدید آوردند. پیامد این دگرگونیهای تازهها و شیوهمیان كشیدند و در گذر زمان بر آنها افزودند و سبک

ای بخود دید كه با ظهور هنر مدرن به معنای ویژة آن، تعریف زیبایی چنان گوناگونی آشفتهآمد. تا اینکه در سدة بیستم بود به چشم نمی
های مختلف با طول عمر های كالسیک در میان نماند و سبکدر گذشته سابقه نداشت. آنچنان كه دیگر اثری از آن وحدت نظر

 كوتاهشان هر كدام تالش كردند تعریفی از زیبایی ارائه دهند.
                                               

 زيباشناسی از مفهوم به مصداق                                           

از آغاز دو نوع زیبایی وجود داشته »ای كهن دارد. در جهان اندیشه در غرب نظریه پردازی درباره زیبایی در معماری پیشینه

معتقد به دو نوع زیبایی بود: از سویی زیبایی طبیعت و موجودات زنده و از  ونطافال ن حفظ شده است.امروز همچنا است و این دوگانگی تا
سویی دیگر زیبایی هندسه، خط و دایره. او معتقد بود كه زیبایی طبیعت نسبی استع در حالی كه زیبایی هندسی یا آنچه بدست بشر 

به زیبایی حسی عینی بخشید. در یونان باستان ) مکتب هلنیسم( خالقیت شخصی اهمیت پیدا می  ارسطوساخته شده است مطلق است. 
های كهن ( نمونه33..1975كند و معمار وسیله بیان زیبایی های ریاضی می شود، ساخته شده بر بنیان هماهنگی ، تقارن و نظم.) گروتر.

ای که او آنها را عوامل اساسی معماری مفاهیم  سه گانهز میالد ( بجا مانده است. سال پیش ا 91اندیشة زیبایی در معماری از ویتروویوس ) 

در ساختمان سازی بایستی به سه ویژگی استواری، سودمندی، و :»  . به گفته اوزيبايی و ، سودمندی دانست عبارت بودند از: استواریمی
، نمایی مطبوع و خوشایند داشته باشد و تقارن اجزاء آن به درستی زیبایی توجه داشت.... زیبایی وقتی قابل حصول است كه ساختمان

  «حساب شده باشد.

 صاحب نظران معاصر پیرامون زيبايی شناسیديدگاه های                                            

 

 شش عامل تقارن در پديد آمدن زيبايی از نگاه ويتروويوس-1

گوییم. او شش عامل را در پدید آمدن زیبایی كارساز منظور ویتروویوس از تقارن چیزی است كه ما امروز تناسب می»
 دانست : می

 اجزای ساختمان با یکدیگر و با كل ساختمان. هاینسبت اندازه 

  و نظم آنها در كل ساختمان. ارتباط بین اجزای ساختمان 

 كل ساختمان.هر كدام از اجزاء و  ظرافت ظاهری 

   و كل ساختمان به طوری كه بتوان كوچکترین واحد را در همه جای ساختمان دید.  بین تک تک اجزاءتناسب 

 متناسب با نوع استفادة بنا باشد.به ترتیبی كه  تجهیز ساختمان 

  (111و مصالح به كار رفته در آن. )همان. تناسب هزينه با عملکرد 
 یادی معماری بدل شده اند .از هر كدام از آنها می توان مفاهیم زیر را برداشت كرد:این عوامل امروزه به مفاهیم بن
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  هندسه و تناسبات» اول : از عامل» 

  چگونگی ساماندهی فضايی»  : از عامل دوم.» 

 جزئیات ساختمان: »  از عامل سوم» 

  پیمون بندی)مدوالسیون(»  : از عامل چهارم» 

  کارکرد» :  از عامل پنجم» 

  اقتصادی بودن طرح»  : از عامل ششم» 

از دید ویتروویوس نهفته شده « زيبايی» بدینگونه هر آنچه كه برای ساختمان،نیک و خوب شمرده می شده در مفهوم
است.آنچه پس از این در غرب روی داد تفسیرهای گوناگونی بود كه از سه مفهوم اصلی ویتروویوس در گذر  زمان پدیدار می شد. در سده 
پانزدهم میالدی دوباره دیدگاه ویتروویوس از سوی دو معمار و نظریه پرداز بزرگ یعنی آلبرتی و سپس پاالدیو از نو زنده شد.آلبرتی در 

زیبایی در همخوانی قانونمند بین اجزاء است. طوری كه نتوانیم چیزی به آن بیافزاییم یا از آن كم كنیم یا چیزی را » باره زیبایی گفت : 

زيبايی عبارت از نوعی هماهنگی و همخوانی بین اجزاء است که به وحدتی تغییر دهیم، بدون اینکه از خوش آیندی آن بکاهیم.  در آن

 )همان( « خواهد. براساس عدد و نسبت و نظمی خاص. چنانکه كنسیتیناس، یعنی باالترین قانون مطلق طبیعت،آن را می منجر شود؛
های قشنگی سرچشمه زیبایی وجود فرم» آلبرتی را دنبال كرد.او در مورد زیبایی بر این باور بود :  پس از آلبرتی، پاالدیو دیدگاه

گردد كه است كه در هماهنگی با فرم كلی قرار دارند. هماهنگی موجود بین اجزاء از طرفی، و اجزاء با كل از طرف دیگر باعث می
برای پاالدیو زیبایی مفهوم ذهنی نداشت، بلکه تنها عینیتی بود » به گفته گروتر:  همان(«)ساختمان چون پیکری واحد و كامل به نظر آید.
 )همان(« كه در ارتباط با معماری قابل تجربه بود. 

های آن شایان توجه است این است كه زیبایی امری برونی یا برون ذات شمرده می آنچه در این تعریف ها از زیبایی و ویژگی
باشد. پس در پدید آمدن زیبایی، جنبة درونی یا شخص درک ها میای است كه دارای این ویژگیبرای پدیده شود و یا صفتی بیرونی

                                 ابژكتیو ( شمرده شده است« ) نی عی» ای كنندة زیبایی تأثیری ندارند و زیبایی پدیده

 پیترکالینزز نظر مندی و زيبايی،عوامل اصلی معماری ا، سوداستواری -2

پیتركالینز توضیح می دهد كه چگونه این دیدگاه ها در روزگار مدرنیسم دگرگون شدند و از آنها تفسیرهای تازه ای پدید آمد. در 
 واضح است» گوید : هر دوره ای یکی از آن مفاهیم سه گانه بیشتر جلوه كرد و اصالت یافت و مفاهیم دیگر در سایه قرار گرفتند. او می

توان كامالً تشکیل دهندة یک معماری خوب را در هیچ زمانی نمی )استواری ، سودمندی و زيبايی( عوامل سه گانهكه هیچ یک از این 
توان تعویض و یا جابجا مردود دانست. زیرا وجود یک طرح فراخ و دلباز، یک ساختار محکم و یک ظاهر دلچسب را با هیچ چیز دیگر نمی

ها و تصوراتی كه بر این اصول سه گانه اضافه ژهبر مبنای وا  معماری مدرنتوان گفت كه  نمود. بنابراین، در خصوص معماری مدرن  می
شده است و یا با بسط و تأكید روی یکی از این سه خصوصیت و یا تغییر در تعریف و معنی هر یک از این سه اصل پدیدار گشته است. در 

 تولد شده است.ایجاد نموده، م«  زيبايی معمارانه» واقع شاید بتوان گفت كه معماری مدرن با تغییری كه در تعریف 

فضا يک کیفیت معمارانة مثبت است و اين جان کالم معماری » تمامی آنچه كه به تثلیث ویتروویوسی اضافه شده این است كه  

انقالبی بخصوص آنچه كه  هاینیز از اهمیت واالیی برخوردار است. سایر ایده« فضا » این « ساختار » مضافاً بر اینکه «  باشد.مدرن می
را شامل « توانمندی ساختاری » گر شدند، آنهایی بودند كه تأكیدهایی خاص بر ة دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بیشتر جلوهدر نیم
شد تمامی ذوق و اشتیاق هنرمندانه و شدند و سعی میشدند. ) جایی كه بیشترین ارزشها را برای نمایش خالص ساختارها قائل میمی
به وقوع پیوست ) جایی كه پالن « سودمندی » نمایانده شود. ( و یا تأكید بیش از حد در تجلّی تصّور « ساختار » ب شناسانه در قالزیبایی

یک برنامه مهمترین معیار طراحی معماری خوب فر  « عملکردی » ساختمانها به عنوان مهمترین عامل معمارانه فر  شده و بیان 

 معمارانه«  زيبايی» جهت بیان و تجلی این دستاوردها، در ترجمان جدیدی از واژه و مفهوم  ترین تالشها درشده است. ( ولی انقالبی

هایی مهم از این شوند، فصلها محسوب میترین نظریهها در زمان مورد بحث ما، از رایجصورت پذیرفت و با توجه به اینکه این نظریه
 (19 ،1974)كالینز، « كتاب را به خود اختصاص خواهند داد. 
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 ديويد اسمیت کاپون نگرش های ششگانه به زيبايی شناسی-3

از زاویة دیگری به نظریة ویتروویوس نگریسته است. او در پس «  تئوری معماری» دیوید اسمیت كاپون در پژوهش خود با نام 
باید دانست « معماری خوب » برای درک مفهوم كلی » گوید : بیند و میاصول ظاهراً  قراردادی ویتروویوس، اصول طبیعی را پنهان می

( وی به گفتة ارسطو در رسالة اخالق اشاره 51، 1973)سمرقند، « اند. كه مقوالت متقَوِّم مفهوم خوب همان مقوالت مقوم مفهوم معماری
اگر بخواهیم بدانیم انسان خوب چیست، نخست باید ببینیم انسان از چه تشکیل شده است. همین سخن در » كند كه نوشته است : می

های انسان با ین خوبیهمچون ویتروویوس با تناظر بر قراركردن ب» گوید : او در دنباله می« مورد معماری خوب نیز صادق است. 
های ای معماری امروز، بین خصلتگیری از فلسفة اخالق نزد فیلسوفان یونان باستان و نیز اخالق حرفههای ساختمان و بهرهخوبی

ة شود و آنها نیز مانند جدول تناظر میان مقوالت منطقی و مقوالت معماری در شش مقولاخالقی و ارزشهای معمارانه تناسب برقرار می
 )همان(« شود. بندی میاولیه و ثانویه جدول
داند. به باور او معماری نوگرا ) مدرن ( در برابر سه مفهوم بیشتر دیدگاه های امروزی را در فروكاهی )حصری( مفاهیم میاو 

ارد.كاپون سه را به گونه فروكاسته شده گذ« ريخت و شکل»و « کارکرد»، «ساختار»استواری ، سودمندی و زیبایی ،سه مفهوم 

داند. او نگاه خود را در را در معماری نوگرا دستاورد سه نگرش فروكاهنده می« گرايیشکل»و « کارکردگرايی»،«ساختارگرايی»گرایش
 در شش دسته )جدول باال( می چیندبیشتر مکاتب معماری معاصر نشان داده و آنها را 
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 يوهانی پاالسمامعماری از نظر و ثبات شش درونمايه برای ثبات زيبايی -4

نوگرایی استعروزگاری آید كه انتقاد او از دوره یوهانی پاالسما از روزگار كنونی معماری خرده گیری می كند. از سخن او بر می
شود. در تجربه پسا تاریخی، تجربه زیباشناسانه و سخنورانه جانشین حقیقت می» شناسی خود بنیاد پدید آمد. به گفته او : كه یک زیبایی

و حتی  گیرد و همه چیز، چه فن شناسی و اقتصاد و چه سیاستشناسی زمام كار را در دست میرود، زیباییاساس حقیقت كه از دست می
تر ، به زشتشناسی( به گفته او دستاورد این دیدگاه ها در زیبایی16، 1979)پاالسما، « آید. شناسی محض در میجنگ، به صورت زیبایی

ای كه از دید او نبود شدن معماری و شهر امروز انجامیده است. )همان( چاره كار از دید پالسما یک انقالب فرهنگی است. شش درونمایه
 ها هستند : ها مایه تباهی معماری امروزند اینآن

 : معماری برای اینکه خود را با سرچشمه خاموش دانش از نو پیوند دهد به آهستگی نیازمند است. ما به »  آهستگی
 (18)همان، « آن معماری نیازمندیم كه به پاسخگویی لحظه بودن، سرعت و پسند زمانه تن ندهد. 

   معماری به هنر تصویر چاپی بدل شده كه چشم شتاب آلود دوربین عکاسی آنها را »  :نگاه سه بعدی به معماری
پردازند. طراحی معماری هم در محدوده پالن و نما های معماری میضبط كرده است و همه تنها با عکسها به جلوه

 )همان(« باقی مانده است. 

  روح است. طیف عواطفی كه شک سترون و بیدر مقایسه با حساسیت شاعران، معماری ما بی»  : احساس انگیزی
های سودائی و ماند و خالی از جنبهسازد به دامنه تنگ تجربه زیباشناسانه بصری محدود میمعماری امروز منتقل می

بلکه تجسم بخشیدن به  شناسی نیستتراژیک و شورانگیز است. اما موضوع معماری عالی، سبکهای زیبایی
 (11)همان، « تصویرهای زندگی واقعی با تمامی تضادها و تناقضات آن است. 

 اراده زمینه جهت ) ساخت ( معنی عملکرد شکل
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 : دارد، زمان و مکان تجانس تجربه وجودی ما را از میان بر میای از اطالعات بیهنگامی كه توده»  اصالت و هويت
ت كه برای درک وجود خویش در جهان، افتیم. وظیفه معماری این اسهای سنتی هویت خویش جدا میاز سرچشمه

 )همان(« و سرانجام درک خودمان، افقی فراهم سازد. 

  چون و چرای عقیده عامه یا نظر كارفرما تنها به زرق و برق و خودنمایی احساساتی پذیرش بی» : آرمان سازی
ی ادواری متأثرند فراتر رود. انجامد. معماری وظیفه دارد از سطح تمایالتی كه سخت از مالحظات تجاری، اجتماعمی

امروزه ما به معماری نیاز داریم كه به دنبال خود شیرینی یا الفزنی، جلب توجه یا ستایش نباشد. ما به معماری 
 )همان(« همدلی و فروتنی نیاز داریم. 

  : شود میسازد. انسان متوجه سکوت ذاتی یک تجربه معماری توجه ما را به وجود خودمان معطوف می»  سکوت
دهد. ما به یک معماری زاهدانه، فکور و اندیشمندانه نیاز داریم، به معماری كه دارد به وجود خودش گوش می

گرایی  فردی همه ها و ابرازشگفت آنکه در دنیای معماری امروز به عکس، غوغایی از خودنمایی )همان(« سکوت. 
 جا را آكنده است. 

 راجر اِسکروتِنثابت های زيبايی شناسی معماری از نظر -5

شناسی نوگرا فرزندان شورشی و ناخلفی پدید آورد كه ویژگی آنها هرج و مرج زیباشناسانه بود. به گفته اسکروتن زیبایی

) پست مدرنیسم ( اگر چه به سودای احیای زیبایی آمد، اما به گفته اسکروتن راه دستیابی به آن را  فرانوگرايی(  5، 1981)اسکروتن، 

كه امروزه در  گرايیزشتتر شد و به دشمنی صریح با زیبایی رسید. دشوارتر كرد. پس از فرانوگرایی مسیر دستیابی به زیبایی سخت
 (7د ناخلف نوگرایی است. )همان، های سامان شکن مورد تأكید است دومین فرزنجریان

« شناسیهای زیباییدستیابی به ثابت» كند. او راه حل را تبیین او از مشکالت به خوبی ما را به سوی راه حل هدایت می
؟ پاسخ را های زیبا شناسانه را كسب كندتواند شایستگیای میمسئله ما این است كه یک معمار با توانایی متوسط با چه آموزه» داند.می
 (7)همان، « بل درک است. های آنها برای هر كس كه دنبال كار برآوردن بنا باشد قاهای زیباشناختی جست كه ارزشتوان در ثابتمی

 برونو زِویجنبه های فضايی زيبايی شناسی معماری از نظر -6

شعار سه وجهی ویتروویوسی كلید مناسبی هر چند » برونو زوی نسبت به مفاهیم سه گانه ویتروویوس نگرشی انتقادی دارد. 

آن را به طور  هاتکورلويیسو بانیستر فلچر تا  آلبرتیبرای فهمیدن معماری فراهم نیاورده، با این حال اغلب نظریه پردازان و مورخین از 
تواند روش منسجمی التقاطی نمیباشند، این موقعیت اند. از آنجا كه كاربرد فن و بیان همیشه با هم هماهنگ نمیتمام عیاری پذیرفته

اند و سه گونه تاریخ نویسی ناهمگون برای معماری فراهم آورد. با این حال این سه به روشی مکانیکی و خشک بارها كنار هم قرار گرفته
  (9، 1978)خویی، « توان قضاوتی معقول و متین دربارة بناهای یادبودی ارائه داد. اند. بطوری كه نمیپدید آورده

را برای معماری بسنده نمی داند،بلکه به دلیل نادیده زیبایی(  سه گانه )استواری ، سودمندی و نه تنها آن مفاهیم زویپس 

و احساسی كه باید در فرد برانگیزد، آنها را مکانیکی و خشک می شمرد. برای زوی بیش از همه چیز فضا  وجه درونی زيبايیگرفته شدن 
شود. )زوی، و هماهنگی كیفیت های آن با حاالت انسانی مهم است و زشتی و زیبایی با هماهنگی و تناقض در این رابطه ایجاد می

های معماری كه متون حاضر و آماده زیباشناسی را برای آن نظریه ابط ثابتی زيبا شود.معماری، مکانیک نیست که با ايجاد رو( » 174، 1977
كنند. به هر جهت، ارزش فضایی كه خود را به حس دهند محکومیتشان را با خود حمل میآفریدن و یا در جهت انتقاد كردن ارائه می

،مفاهیم كالسیک زیبایی با رویکردی زوی  از دید. (176)همان، « د. میت نخست را داردهد، همواره در زیبایی بنا اهحركت ما ارجاع می
كامالً بیرونی و با نادیده گرفتن وجه درونی زیبایی نمی توانند ارزش های معماری ویژه ای برای ساختمان تعریف كنند و ما باید برای 

 تبیین آنها به جنبه های فضایی بیشتر توجه كنیم.

 

 يورگ گروتر ر اساس نظريه اطالعات زيبايی شناسی معماری ب -7

شناسی یابیم كه شالوده پژوهش او مبانی ادراک و شناختشناسی در معماری درمیبا نگاهی به نوشته گروتر درباره زیبایی

شناسی و اییارائه كرده است و این نظریه به عنوان پایه نظریة زیب«  نظرية اطالعات» ای را در بارهاست.او در مقدمه كتاب بحث گسترده
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ون و ارسطو و فلوتین و طهای فلسفی از افالهگذرا مروری بر اندیش شناسی كتاب خود، به شکلیمعماری اوست. او در فصل زیبایی
ای كه او از آراء این اندیشمندان توجه نیست. مهمترین نکتهآگوستین تا كانت و هگل نموده استع همچنانکه به نظریات فروید هم بی

ه است. گروتر تأكید دارد كه این دوگانگی، ویژگی تفکر غربی است ك دوگانگی زيبايی طبیعی و زيبايی مجرد هندسیاستفاده كرده، 
دقت شناسی معاصر غرب باید این دوگانگی رابه دنیای شرق آنرا در یک راستای واحد قرار داده است. اما امروزه برای آشنایی با زیبایی

های جدیدتر فلسفة هنر را با گستردگی های فلسفی سه نکتة وابسته به نظریهگروتر سپس این اندیشه. (111، 1975درک كرد. )گروتر، 
 شناسی او دانست. این نکات برگرفته از نظریة ارتباطات هستند. رده است كه شاید بتوان آنها را زیربنای زیباییبیشتری طرح ك

 جان النگزيبايی شناسی بر اساس روانکاوی معماری -8

كاربردی پردازان تجربی وبندی نظریهبندی و دستهپردازانی دانست كه تالش در جمعجان النگ را باید یکی از آخرین نظریه
شناسی( دارند. وی در عین حال نسبت به مکاتب شناسی )و بدون توجه به هستیشناسی محیط براساس معرفت شناسی و روانزیبایی

توان كند كه میمعرفی می دو رويکرد اثباتی و هنجاریشناسی معماری را دارای های زیباییتفاوت است. او از آغاز، نظریهدیگركامالً بی
بینی علمی یا فلسفی پیشینی است و متراز با دو رویکرد پیشینی و پسینی دانست. رویکرد هنجاری از دید او وابسته به یک جهانآنها را ه

( 115، 1981شود. )النگ، شناسی تجربی میگیری از روانشناسی سعی در كشف یک زیباییهای اثباتی بیشتر با بهرهحال آنکه در نظریه

های نظری ) معرفت شناسی( را شالوده كتاب خود كرده است.النگ انبوهی از دیدگاه روانشناسی ادراكینی( ) پس رويکرد اثباتیاو 
 كند.بندی استیفن پپر  در چهار طبقه به شکل زیر معرفی میموجود روانکاوی معماری را با استفاده از رده

 
 

 توضیح نظریه پرداز تبیین نظریه پرداز نظریه

شناسااای ماشاااینی  زیباااایی -1
(mechanistic) 

 جرج سانتایانا
(1836) 

 توجه ماشینی به اشیاء
لاذت ناشای از احسااس كاه      -زیبایی
تواند انواع سه گانه حسی فرمای و  می

 نمادین باشد.

 شناساای زمینااه گاارازیبااایی -1

(Contextualistic) 
 (1394جان دوی )

هااای توجااه بااه زمینااه  
اجتماااااعی، تاااااریخی،  

 فرهنگی و... زیبایی
 برخاسته از زندگی روزمره -زیبایی

 شناسی فرم گرازیبایی -9

(Formalistic) 
 (1377رودولف آرنهایم )

توجه به دلپاذیری روانای   
 هافرم

هاا  ذاتای فارم و معاانی فارم     -زیبایی
 براساس روانشناسی گشتالت

شناسااای ارگانیاااک زیباااایی -4
(organismistic) 

 (1391بونارد بوسانکوئت )
توجه به بااطن و سااختار   

 اشیاء
تركیبی از روح و جسم )معنا و  -زیبایی

 ماده( و احساس و بیان )شاعرانه(

  

گذرد. برای او دیدگاه اول ) ها تمایلی ندارد، به سرعت می ع كه بدانشناسی ارگانیکزيبايیاز برخی نظرات همچون  النگ
گیری همه نظریات دیگر بوده است. چنانکه تر است. و پایه شکلتر و ماندگارتر و در عین حال جامعدیدگاه ماشینی ( از همه قدیمی

زیبایی به سه منظور او از.نمادين شکل گرفته است بندی سانتايانا به سه فصل زيبايی حسی، فرمی وبندی کتاب النگ هم بر اساس تقسیمفصل
 شکل زیر است:

 

  .لذت حسیع خصوصاً حواس نازله ) بویایی چشایی و المسه ( است : زيبايی حسی 

 درک نظم ساختاری و لذت عقلی به یاری حواس دیداری و شنیداری است.  : زيبايی فرمی 

 روانكاوي شناسي در بعدبندي النگ از انواع زيباييطبقه  :09شماره   جدول
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ها و اطالعات موجود در اثر است كه آن هم یک لذت عقلی است ولی لذت هم درک بیانی پیام : زيبايی نمادين 
 واسطه و لذت نمادین با واسطه است.فرمی بی

 

 زيبايی شناسی از مصداق به مفهوم                                         

 لوکوربوزيه زيبايی شناسی مکانیکی -1

. او در رویارویی زيبايی در معماری را به زيبايی مکانیکی نزديک کرد، «به سوی یک معماری»لوكوربوزیه در نوشته خود 
كندع گرایی و كاركردگرایی سخنان و كارهایی به سود هر دو طرف دارد. اما هیچ كدام او را از اتهام نگاه مکانیکی به معماری دور نمیفرم

شناختی هنری به جای دقت علمی و مکانیکی بر كارهای لوكوربوزیه پیر، شاید تأكید بیشتر او را بر زیباییاگر چه فرمالیسم حاكم 
ایی ( بلکه با ، زیب استواری ، سودمندیای ویتروویوسی ) همعماری را نه با واژه« به سوی یک معماری» لوكوربوزیه در كتاب » برساند.

معماری عمدتاً بازی ظريف و دقیقی از احجام است در نور. :»نویسد كند. او مین معرفی میسایه و روشهایی تجسمی وتحت تأثیرواژه

مخروط و كره و استوانه و منشور احجامی بنابراین، مکعب ودهد. ای ساخته شده است که اشکال را در نور تشخیص میچشم ما به گونه
 ( 15، 1975)كالینز، «باشند.یباترین آنها نیزمیهایی زیبا هستند، بلکه ز ها فرماین احجام نه تنتند كه درنور تشخصی ویژه دارند.بنیادین هس

 چارلز جنکز ،زيبايی شناسی معماری لذت-2 

شناسی جدیدی در حال پدیدار شدن زیبایی» نویسد: می« جهان در حال جهش» چارلز جنکز منتقد پر سر و صدا در كتاب 
های مولکولها و هندسة ژنهاست. بازتاب آن در عرصة معماری است كه برگرفته از روح پیچان و غلطان و موج مانند طبیعت، تپش

ستای جهان كالسیک است كه در آن همه چیز از جمله معماری، همچون ماشین بود. جایگزین شدن اشکال جدید به جای اشکال ای
ماشینی در خدمت هدف اصلی یعنی كار آمد بودن و صرفه اقتصادی در مقابل دیدگاه مکانیکی كالسیک معماری جهان نو، همانند خود 

ق، خود تنظیم، خود تغییر، غیر قابل پیش بینی و در حال اند. جهانی خالاین جهان كه علوم پیچیدگی، تصویر دیگری را از آن نشان داده

بدون هیچ غایت بیرونی در «  هنر برای هنر» و «  زيبايی برای زيبايی» گیری جریان ( جنکز از شکل99، 1977)جنکز، « شدن است. 
 (171، 1981گوید. )جنکز، معماری معاصر سخن می

گستره اين مفهوم آنقدر را مطرح كرده كه شایان توجه است. «   آورخلسه معماری» جنکز به تازگی مفهومی به نام خلسه و

( 176، 1981. )جنکز، های پیشرو )آوانگارد( امروز را شامل شودهای معنوی و آيینی گذشته تا معماریتواند از معماریوسیع است که می

یا لذت از «  معماری لذت»  1331در دهه » گوید : ه و میآور را معماری لذت توصیف كردهای معماری خلسهاو یکی از مهمترین گونه
ای از وضعیتهای گذشته است. این امر تا حدی از عواقب ای مشخص از معماری در آمده كه شکل دگرگون شدهمعماری به شکل گونه

دهدع فردگرایانه آن را نشان میهای ( در تشریح برخی جریانها جنکز به خوبی ریشه166، 1981)جنکز، « افراط در جامعه مصرفی است. 
 آمیز.ی و تشریحی و نسبتاً تحسیناما نه با دیدگاهی انتقادی، بلکه با نگاهی توصیف

 آيزنمنپیترزيبايی شناسی نامعقوالنه)زشتگرايی( -3

ای های بشر در عصر حاضر است. او بحث گستردهپیتر آیزنمن از منادیان تغییرات بنیادین در مفهوم معماری براساس پیشرفت
ثبات شدن مفهوم كالسیک زیبایی ) به مفهوم لذت ویتروویایی ناشی از خوبی طبیعی و منطقی درباره تغییر مفهوم زیبایی دارد. او آغاز بی

( به گفته او در گذشته زیبایی امری پست و دنیایی در نقطه مقابل عالی و واال و 141، 1979ت می دهد. )آیزنمن، بودن( را به كانت نسب
معنای زیبایی را دگرگون كرد و شرایطی « عالی»بلند مرتبه بود. كانت این دو را در هم تركیب كرد و دستاورد این تركیب آن شد كه 

برد. حالتی كه در مقابل نام می«   گروتسک» با نام حالت« عالی » ز این حالت جدید زیبایی در ارتباط با نابهنجار و ... به آن داد. آیزنمن ا
بیند. او در جریان ظاهراً او زیبایی را بیشتر در نامعقولی می. (141زیبایی جدید نامید. )همان،  توان زشتی یاشناسی كالسیک میزیبایی

كند. او برای این جابجایی معماری چهار جابجایی زیر را ضروری گرایی توصیه میی را به جای زیباییگرایجدید معماری بیشتر نوعی زشت
 داند : می

 «: تواند حالتی از عدم قطعیت ایجاد كند. چرا كه شهود معمار هرگز نمی جابجايی نقش معمار به روند طراحی 
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 كه هیچ ارزش اصیل و برتری وجود ندارد، بلکه بیشتر چرا  « :عدم قطعیت » به « سلسله مراتبی » ارزشی  جابجايی
 هاست. ساختاری از تعادل

  دقیق است.  غیردهد و ناشی از نگاه آن معنی میحالتی كه تقریباً این و تقریباً  « :بینابینی» ايجاد يک نگاه 

 هیچ كاری با فضای قابل سکونت یا اندرونی ساختمان ندارد، «درون بود »  :   بود( درون) نکار مکان و توجه بها ،
 ( 46و  45)همان، « مگر با حالتی در محدودة موجود. 

داشته است. او با  ثباتی يا تخريبسه جريان مجازی سازی الکترونیکی، فولدينگ و بیآیزنمن در دهه اخیر گرایشی به سوی 
« باید معماری به سوی ... برود » كند. جنکز با اشاره به تکرار جمله معماری به آن سو را تأكید میزبانی ایدئولوژیک ضرورت حركت 

( آیزنمن 118، 1981داند. )آیزنمن، شناسی معاصر جهان میهمگام با او این سه اأنگاره )پارادایم( را سه بخش مهم از نظریه كالن زیبایی
بیشتر ریشه در ماهیت « بایدها » رسد این كند اما به نظر میسه راهبرد )استراتژی( مطرح می های علمی و فلسفی برای ایناگر چه ریشه

های اولیه خود آیزنمن را دچار یک شکاكیت سیستماتیک دانسته و ایدئولوژیک نژادی و علمی ا تخیلی او داشته باشد.جنکز در نوشته
 پردازد.دیدگاه او میكرد. در حالی كه امروزه به شکلی گسترده به تفسیر و توجیه میقاعده و غیر معین او را منتقدانه رد شناسی بیزیبایی

 یفرانک گهرزيبايی شناسی فرم گرايی  -4

اند و به شناسی كهن بجا نماندهفرانک گهری سرآمد معماری ضدكالسیک جدید است. در كارهای او هیچ یک از اصول زیبایی

شناسی سینما و ادبیات بیش از او از زیبایی سازی و شکل گرايی سینمايی نزديک شده است.حد به تنديس معماری تا باالترين گفته خود او 
كند. او لحظه حقیقت یافتن معماری را فلسفه در معماری بهره برده است. همچنین به هیچ وجه خود را به عملکرد و سازه و ... محدود نمی

گهری در طراحی اصالً كاری به موضوع ندارد و بیش از آن به دنبال . (38، 1981داند. )گهری، شناسانه برای فرم میلحظه تصمیم زیبایی
های بسیار بزرگ برخی از كارهای جدید او دو نظر كامالً متفاوت ایجاد معرفی خود و منیت خود در پروژه است. شگفت آوربودن و مقیاس

 (66، ب، 1981و گروهی دیگر آن را زشت و بدقواره معرفی كردند. )جنکز، كرده است. گروهی با عالقه آن را هیجان انگیز دانسته 

 فرانک لويد رايت زيبايی شناسی الهام از طبیعت -5

 گوید:یافت. او در آنجا می« برای اعتالی معماری » توان در نوشتة شناسی را به شکلی گسترده میدیدگاه رایت در مورد زیبایی
شناختی به اندازة درک قانون طبیعت، بارآور و الهام بخش و مفید انیم كه برای معمار هنرمند، هیچ منبع زیباییاگر ذات نگر باشیم باید بد»

 نیست. با آنکه قرنهاست سمت و سوی فعالیت ما عمدتاً پشت كردن به طبیعت و جستجوی الهام در كتابها و چسبیدن كوركورانه و برده
ست، اما گنجینة الهامات طبیعت تمام ناشدنی است و چنان غنی كه هر چه از آن بردارند باز پایانی های خشک و مرده بوده اوار به فرمول
 (18، 1971)رایت، « ندارد. 

گوید ها سخن می فرانک لوید رایت از زیبایی در ارتباط با گل» گوید : شناسی طبیعت گرایانه رایت میگروتر در تحلیل زیبایی
یابد تا آن شکوفاییی را كه ما را به خود بافت طبیعی از فرم كلی خود به سوی بافتی خاص تکامل می» د : كنو آنها را چنین وصف می

كند پیدا كند و در فرمهایش به ما طبیعتی را باز شناساند كه پدید آورنده اوست. ما با طبیعت گیاهی سروكار داریم. قانون و نظم، جلب می

. زيبايی، تظاهر تناسبی است اصولی به صورت خط، فرم، و رنگ. تناسبی چنان صادقانه که گويی اندمبنای ظرافت و زیبایی تکامل یافته

 ( 111، 1975)گروتر، «  جويند.فرم و رنگ علت وجودی خود را در به نمايش گذاردن طرحی ازلی می

 یریگ جهیو نت یجمع بند 

شود : برخی در یک بستر مجرد نظری شناسی معماری دیده میانجام شده در زمینه زیبایی یها دگاهیشیوه كلی در میان د دو
اند و گروهی دیگر با دیدی منتقد و خرده بین به تحلیل وضعیت معاصر در هر دو حوزه به تحلیل زیبایی شناختی در معماری پرداخته

گروه . مطالعه میدینام« مصداق به مفهوماز »و گروه دوم را « به مصداق مفهوماز » گروه نخست را  کردیرورو  نیگرا. از اعمومی و نخبه

هایی از از آن رو كه تحلیل گروه دومپردازندع و مطالعه های معاصر نشده و به طور بنیادین به موضوع میاز آن رو كه اسیر جریان نخست
كاسته شده)حصری( و یک جانبه آفت بزرگی است كه در هر كنند و سودمند است. در عین حال دیدگاههای فرومعماری معاصر ارائه می

های فرهنگی و هنری حاكم بر زندگی توان در الگووارهشناسانه معماران معاصر را میگیری زیباییدو دسته وجود دارد. چرا كه اصول جهت
 انسان امروز مشاهده كرد.
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شناسی شخصی و زيبايیهای هنری و معماری، نوعی برخی معماران شاخص و پیشرو در سبک سازی و ایجاد جریان امروزه

را پدید آورده اند. در این حوزه، دیگر همچون معماری عمومی، تعریف فراگیری از زیبایی و زشتی ساختمان وجود ندارد. معنای  ایسلیقه
پردازند كه از دید برخی و یا ایی میكردن ساختمان نیستع بلکه معماران آگاهانه به ارائه سبکه بندیتوجهی یا سرهم زشتی به معنای بی

 توان در نقد معماران نسبت به سبکهای گوناگون دید. شود. این مسئله را به شکلی گسترده میگاه حتی خودشان زشت شمرده می

در یک  کنند.ها حالتی ضد مردمی پیدا کرده و توده مردم نسبت به آنها اعالم انزجار و زشتی میاست که گاه اين سبک جالب
هایی از كارهای نخبگان ترین ساختمان های چند سال اخیر جهان، ده مورد نخست، نمونهنظر سنجی انجام شده آمریکا در مورد زشت

 نیویورک معاصر هنرهای موزه » ری،اثر فرانک گه« موزه گوگنهایم بیلبائو » ، اثر ریچارد راجرز « میلینیومگنبد » جامعه معماری از جمله 
 بوده مردم شناسیزیبایی ذائقه كردن دگرگون درپی خود معماران این( ؟ شماره؟، شهرسازی و معماری مجله. )بودند...  و "بوتا ماریو اثر «
ها از ویژگی دانند. به این ترتیب دگرگونی های پرسرعت و تعار  ها و بحرانرا چندان غیر منتظره نمی ممرد از گروهی ناپذیرفتن و اند

های جدی را برای ساختار اجتماعی معماری به ارمغان آورده و خود نشانه و حتی شناسی شده است كه آسیبهای اصلی این گونه زیبایی
اصول و ویژگی های زیباشناسانه این مکاتب را در مقایسه با اصول و ویژگیهای  مترینهمولد بحران فرهنگی و هنری در معماری است. م

ر ارائه شناسی آنها به طور خالصه به صورت زیشناسی و معرفتشناسی حاكم بر معماری دوران اسالمی به همراه زیربناهای هستیزیبایی
 نمود.
 

 ار مکتب زیبایی شناسی معماریمبانی هستی شناسی و معرفت شناسی در چه: 11جدول شماره 

 رویکرد سامان شکن رویکرد فرانوگرا رویکرد نوگرا 
رویکاارد ذات گاارا و ساانت   

 گرای معنوی

مبنای انفسی و 
 شناخت شناسی

 

 مطلق گرایانه
 قطعیت

 عقل گرایانه
 حس گرایانه

 تجربه گرا)پسینی(

 نسبی گرایانه
 عدم قطعیت
 عاطفه گرایانه
 حس گرایانه
 )پسینی(تجربه گرا 

 شکاكانه
 عدم قطعیت
 شهود درونی
 حس گرایانه

 فلسفه گرا )پیشینی(

 وجود اصول مطلق و نسبی
ادراک اشتمالی )حس + عقل 

 و شهود(
تلفیق تجربه و فلسفه پیشینی 

 و پسینی

 مبنای آفاقی و
 شناسیهستی

توصاایه هااای  
شاااااااکلی و 

 كالبدی

 جهان بینی علمی:
 ا نفی هر چیز غیر مادی

 طبیعتا سلطه بر 
 ا اصالت لذت انسان

 جهان بینی هنری ا علمی:
 هاا پذیرش همه جهان بینی
 ا نظام شبه دینی بدون دین
ا هماهنگی با طبیعت، تاریخ 

 و جامعه
 ا اصالت لذت مخاطب

 جهان بینی هنری ا فلسفی:
 ا پوچ گرایی
 ا خود معیاری

ا ضدیت باا جریاان تااریخ و    
 جامعه

ااا دانااش طبیعاات بااه جااای  
 طبیعت
 اصالت لذت هنرمندا 

 جهان بینی حکیمانه:
 ا ذات گرایی نسبت به هستی

ااااا ارتباااااط سیسااااتمی و 
 همجنسی همه هستی

 ا اهمیت بعد الهی انسان

ا ابعاد طبیعای  مقدماه بعاد    
 الهی

ا زیباایی گرایای  هادف    
دوم )پااس از عملکاارد و  

 استحکام(
 ا زشتگرایی ا اصالت زیبایی گرایی

علام  ا اصالت زیبایی در كنار 
 سودمندی، استحکام و...

 ا كثرت گرایی ا كثرت پذیری ا وحدت گرایی
ااا وحاادت گرایاای و كثاارت  

 پذیری
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 ( ششمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 نظر خود را بیان كنید؟ وجود دارد دو روشی که در بیان مفهوم زيبايیدر باره  (1

 واژه زیبایی به چه نامی آمده است؟ معنی دقیق آن با توجه به نظرات میبدی در تفسیر كشف االسرار چیست؟ در قرآن (1

 ؟چیست جمالو  بهاءنظر امام خمینی رضوان اهلل علیه در باره  (9

 ، چیست؟ زيبايی مساوی است با وجود به نسبت قوت آنمنظور امام خمینی كه فرمودند:  (4

 ( ؟شناخت سرچشمه لذت مهم تر از شناخت ماهیت لذت استمفهوم این سخن شهاب الدین سهروردی را بیان كنید: ) (5

 می توان رسید؟ چند نوع تعريف زيبايیبا در دست داشتن ابزارهای حس ، عقل و دل به  (6

 از كجاست؟ دو آیه از قرآن ذكر كنید؟ سرچشمه زيبايیدر قرآن  (7

 در قرآن یک آیه ذكر كنید ؟ زيبايی های مادی ، معقول و معنویبرای هر كدام از  (8

 در باره مقایسه انواع مکاتب زیبایی شناسی به چه نتیجه ای می توان رسید ؟ 15 براساس جدول شماره (3

 به نظر شما از این اسامی در هنر و معماری چه استفاده ای می توان نمود؟؟را ذكر نموده و معنی كنید ده صت از صفات الهی (11

 باره هنر و معماری می شود نمود؟بیان كننده چه حقیقتی است؟چه استفاده ای از این جدول در  11 نمودار شماره (11

 ؟را بیان كنید  زشتیمعانی مختلف  (11

 چیست؟ زيبايی شیطانیو  زيبايی رحمانیمنظور از  (19

 زیبایی را چگونه تعریف كردند؟ حضرت مولی الموحدين امیر المؤمنین (14

 وجود دارد ؟ هنرمند و آثار اوچه رابطه طولی و تأثیر گزار بین  (15

اااا جهاااانی و همگاااانی 
 )ژنریک(

 ا هر سه ا نخبه گرا ا مردم گرا منطقه ای )پاپ(

ااا باای توجااه بااه اصااول 
شناسی كالسایک  زیبایی 

 )تقارن، و..(

شناسی ا توجه اصول زیبایی
)تقااارن، تعااادل  كالساایک 
 تناسب،.(

اااا ضااادیت باااا اصاااول    
شناسااای كالسااایک زیباااایی

 )تقارن، تعادل تناسب،..(

ااا عاادم انحصااار در اصااول  
كالساایک و اسااتفاده بجااا از 

 آنها.
ا اهمیت كاركرد و سازه و 

 شناسیدر تعیین زیبایی
شناساای ااا اهمیاات زیبااایی
 معماری كالسیک

شناسی ادبیات ا اهمیت زیبایی
 فسلفهو سینما و 

ا علم حضوری به زیباشناسی 
 معماری ادبیات دین و فلسفه

 ا نفی بیان و نمادگرایی
اااا نماااادگرایی تااااریخی  

 فرهنگی
ا نماادگرایی خودبنیااد )چناد    

 معنایی(
 ا بیان و نماد گرایی كامل

 ا ابهام ا پیچیدگی ا سادگی
ااا سااادگی در عااین ابعاااد   

 چندگانه

 تضادا تناقض و  ا التقاط یکپارچگی -
ااا بکااارگیری بجااای انااواع  

 هندسه
 ا بکارگیری بجای تزیین ا نفی تزیین ا بکارگیری تزیین ا نفی تزیین

 ا نظم )محور، مركز و...(( 
اااا نظااام )محاااور مركاااز، 

 هماهنگی(
 ا بی نظمی )بی محوری و...(

اا بکااارگیری بجاای نظاام و   
 بینظمی

نظریااه پاارداز،  
 معمار

 اردالن، رایت، آندو ، نصر گری، كولهاوسآیزنمن،  چارلزجنکز لوكوربوزیه
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 به چند عامل بستگی دارد نام ببرید؟ زيبايیتقارن در  از نگاه ویروویوس (16

 زیبایی به عامل تقسیم می شود ؟نام ببرید؟ پیترکالینزدر نظر  (17

 نسبت به زیبایی را تبیین كنید؟ نگرش ششگانه ديويد اسمیت کاپون (18

 پیرامون ثبات در زیبایی را شماره نمائید؟ شش درونمايه يونای پالسما (13

 ی تواند پایه نظریه زیبایی شناسی و معماری باشد؟یورگ گروتر چگونه م نظريه اطالعات (11

 از نظر النگ چند شکل دارد ؟ مفهوم زيبايی (11

 ای كه لوكوربوزیه از زیبایی هنر و معماری دارد چیست؟ زيبايی مکانیکی (11

 چیست؟ معماری لذتو  معماری خلسه آورمنظور چارلز جنکز از  (19

به چه معنی است؟و چه تأثیری بر هنر و معماری معاصر  گاه پیتزآيزنمننكه همان زشتی به معنی زیبایی جدید است در  گروتسک (14

 داشته است؟

 نزدیک شده است را توضیح دهید؟ تنديس سازی و شکل گرايی سینمايیزیبایی شناسی فرانگ گهری كه به  (15
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 فصل هفتم

 هنر در حوزه  گرايیبررسی تطبیقی آرمان                                  

 

 رابطه هنر و معماری                                                                                  

ساازی یاا هادایتگری    دهد كه از مهمترین آنهاا فرهناگ  های خاص را به معماری میای از ویژگیهنر بودن معماری مجموعه

ههای اخیهر   . امروزه مبانی بسیاری از جريانجهت تکامل فرهنگی یا زوال فرهنگی قابل توجه اسات فرهنگی است. این مسئله از هر دو 

معماری به واقعیت عملای و اجتمااعی سااختمان    :»  يوهانی پاالسما. به گفته يابی کردهای هنری ريشهتوان در میان جريانمعماری را می
افتد : سطح آشاکار  گیرد. بیان معمارانه در دو سطح اتفاق میمستقلی صورت میعد هنری آن در سطح ذهنی سازی گره خورده است. اما بت

ها و پندارهای ناخودآگاه. اعتقاد به این كه پیام و كیفیت هنری معمااری از بارآوردن كامال    نیات و نمادهای آگاهانه، و سطح زیرین آرمان

عماری، ساختمان سازی نیست. معماری از همان عناصر معنهوی و  مت خواهد گرفت نادرست است. ازهای عملکردی، فنی و اقتصادی نشأنی

. وظیفه معماری فقط ارتقاء و انساانی كاردن دنیاای واقعیتهاای     وااليی که در شعر، موسیقی، نقاشی و ادبیات وجود دارد تشکیل شده است
های فراموش شده و تخیل. معمااری  ، خاطرهای به سمت واقعیت ثانوی است. واقعیت ادراک، رویاهاروزمره ما نیست، بلکه گشودن پنجره

را بار دیگر در ذهن بیدار كند. در این واقعیت هماه ماا   «  سفر و امید» ، « آرامش و دلهره» ، « امنیت و خانه» باید مفاهیم فراموش شده
 (19. 1976)پالسما.« شویم. شاعر می

آور آن را در سطحی از معنا و حساسیت تجربهه کنهیم کهه    وظیفه معماری آن است که ما را وادارد زندگی خود و محیط مالل  

دارد که هستی سردرگم خود را با عزت و هدف تجربه کنیم. اين است ]ماهیهت   متعلق به ما نیست. به زبان ساده، معماری همگی ما را وا می

 (15)همان، «  انسانیت بخشنده و برابری طلب هنر.
تعریفی از هنر ناگزیر است ماهیت، آغاز و انجام هنر را روشن سازد. اینکه هنر چیست؟ آنچه در آغاز باید گفت این است كه هر 

شود. آنگااه ایان الهاام در یاک     بطور كلی هنر با یک الهام آغاز می كند؟آید؟ چه هدفی را دنبال میشود؟ چگونه پدید میاز كجا آغاز می
گمان هدف و آرماانی را  شود. پدیداری هر اثر هنری هم بیو اثر هنری پدیدار میكند، فرآیند بنام خالقیت ) آفرینش (، شکل زیبا پیدا می

دهند و به هام وابساته   كند. در حقیقت هنر یک چیز بیش نیست و این چهار گام در یک ارتباط سامانمند با هم از پی هم رخ میدنبال می
كنند. پس این تقسیم بندی تنها برای روشن ساختن چیستی هنر و یای كه هر یک از این گامها سه گام دیگر را تعریف مهستند. به گونه

هاایی كاه باه    ها و مکاتب را در مقایسة پاسخهای گوناگون دربارة هنر است. دیدگاهسازی برای مقایسة رویکردفرآیند آفرینش آن و زمینه
 بندی كرد.توان دستهاند میهای بنیادی دربارة هنر دادهپرسش

 تعريف هنر   سه نظريه در باره                                                                       

از هنر تعریف های بسیار گوناگون داده شده و در فرهنگ های گوناگون ، حتی با جهان بینی های همانند، از چیساتی هنار ، و   
هدف و سرچشمه آن تعبیرها و تفسیر های بسیار شده است. از میان آنها تنها به برخی از مهمترین دیدگاه ها  پرداخته می شود. دو دیدگاه 

 فلسفة هنر غرب در این باره بیش از همه مطرح است.  در میان دیدگاه ها در

 : داند كه بازتاب ای میداند و نقش هنرمند را همچون آینهیکی سرچشمه را بیرون از هنرمند می نظريه بازنمايی هنر

دهاد و  ) ابژكتیو ( باه سرچشامه هنار مای     شکل بیرونی و عینیدهنده  هنر از سرچشمة آن است. این نظریه عمدتاً 

 تقلید( نامید.«)نظرية بازنمايی» توان آن را یم

 : كناد و  است كه سرچشمة هنر را در درون هنرمند معرفای مای  « نظرية فرانمايی»در برابر آن   نظريه فرانمايی هنر
كند. داند كه حاالت و ویژگی هایی را در درون خود كشف كرده و آنها را به دیگران منتقل میهنرمند را شخصی می

 ) سوبژكتیو( دارد. شکلی ذهنیریه بیشتر این نظ
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 : دیدگاهی در بااره سرچشامة اثار     هايدگر امروزه برخی اندیشمندان معاصر غرب از جمله نظريه اصالت وجودی هنر

دانهد کهه   مهی « حقیقت » و يا « وجود » سرچشمة هنر را هنری دارند كه شاید دربرگیرنده هردو دیدگاه باال باشد. او 

 .نسبت به جهان درون و بیرون هنرمند است مفهومی فراگیر

  14 هنر نظرية بازنمايینظريه اول : -1

هنار  » شکل گرفتاه اسات. در ایان دیادگاه،     « نسخه برداری از طبیعت»یا « نظرية بازنمايی»ترین تعریف هنر براساس كهن
ون و ارساطو اسات كاه    تعریف منساوب باه افالطا   شود. این میعبارت از تقلید یا نسخه برداری از طبیعت است كه به دست آدمی انجام 

اناد كاه هار اثار هناری      اناد و گفتاه  اند. فیلسوفان متأخّر، نظریة تقلید را نظریة بازنمایی خواناده آغازگر تأمالت فلسفی در بارة آثار هنری
زش هنری هراثر باه دقات و ظرافات و    نمایاند.... براساس این نظریه، اركند، یا باز میجان را منعکس میموضوعی از طبیعت جاندار و بی

 ، ن ه( 1977)رامین، « ریزبینی هنرمند در امر بازنمایی بستگی دارد. 

هنر با حقیقت سروکاری ندارد. حقیقت عالم غیب و مثال است. حقیقت مفارق از اشیای محسوس اسهت.حقیقت  » ون از دید افالط

دهد. بنابراين اثر و کار او نه فقهط  ير اين عالم و اشیای اين جهان را به ما نشان میدر عالم ما نیست. اين عالم ظّل حقايق است. هنرمند تصو

حقیقت نیست، بلکه ساية حقیقت است. يعنی نسبت به حقیقت در مرتبة سوم قرار دارد. عالم مثال يعنی عالم معقول و حقايق ازلی.کاری کهه  

 (18. الف . 1974داوری ..«) هاستن سايههاست. تقلید ايکند، گرته برداری از اين سايههنرمند می
هنر رئالیستی و ناتورالیستی است كه  شالودةآن ی افراط. گونة استمطرح افراطی و تفریطی گونة امروزه به دو بازنمایی، نظریه 

 .كناد معرفای مای  «  زيباطبیعت بازنمايی » اصل مشترک همة هنرهای زیبا را  شارل باتو. ده می شوداز طبیعت رو آوربازنمایی به در آن 
 هنر تقلیدی است. گونه همین از ون طافالهای خرده گیری همة( 11، 1977)هنفلینگ، 

تبادیل   «روح تاریخ»ونی را به طافال های« لثام»هگل  در باره هنر است.هگل  به نظریه بازنمایی ، دیدگاه تر انتزاعیرویکرد 

فلسفه و دين و هنر سهه جلهوه از روح   ، هگل گفتة. به دكر مبهم و توهمّی توصیف لی كامالًبهره گیری از این روح را به شک كرد و تقلید و

  اند.مطلق زمانه
. چارا كاه زادة روح   طبیعهی اسهت   هنری برتر و واالتر از زيبايیِ عقیدة او زيبايیِبه  داند.یده میاهگل زیبایی را شکل ظهور »

نتیجه كار كرد ذهن آدمی است. اما این كاركرد ذهنی به معنی آگاهانه بودن این آفرینش نیست. هنرمناد در   ،ترسوبژكتیو یا به زبان ساده
به همین دلیل بیان هنری بیانی مبهم و اثر هنری فاقد آشاکارگی و صاراحت معناایی     .آفریندمی خبری و تنها با كمک الهام اثر رایک بی

. اگر احتیاط الزم را به خرج دهیم، شاید بتوان گفات  در واقع با آن بیگانه است خبر ود از آن بیالهام هنرمند نیرويی است که هنرمناست. 
 (119، 1974)احمدی،  .»هنر بیانگر روح دوران است. ولی توجه داریم كه مقصود بیان معنای خاصی نیست

بخواهد همان چیزی را بیاان كناد     ه صرفاًپیام، یکی از ویژگیهای هنر است. به نظر هگل اثر هنریی كروشنی از تعریف نبود »

« ساختن» رساند که در هنربه اين نتیجه می . هگل ما راكه پیشتر در اندیشه وجود داشته ) یا به نقد در آن موجود است ( هیچ ارزشی نادارد 

چرا كاه آن دو   .فلسفه همین است . در حقیقت وجه تمایز هنر با دین ونه بیان چیزی که پیشتر وجود داشته است يعنی آفريدن مهم است و
  (115)همان،  « .شهود و آفرینش صرف ،اند و هنربیانگر مفاهیم

 15 هنرنظرية فرانمايی  نظريه دوم :-2
هاای  در نظریاه سو از یک این دیدگاه های ریشه شمرده می شود.انسانی منشأ هنر احساسات  عواطف و غرائز ودر این دیدگاه 
شاود، در آغااز   این نظریه، كه نظریة فرانمایی هنر نامیده می»شود. می گرا یافتابرازهای دیگر در نظریهسوی  از روانشناسی ناخود آگاه و

. كناد های مختلاف هناری تعریاف مای    عواطف آدمی با استفاده از واسطه هنر را بیان گویای ِ احساسات و قرن بیستم پرورده شده است و

کنهد کهه   شود، تالش مهی گردد و غلیان عواطف و هیجانات درونی بر ذهن و روحش چیره میگامی که هنرمند دستخوش احساسات میهن

ژرفای باطن خويش را بکاود و تصوری روشن از احساسات خويش داشته باشد و سرانجام آنها را در قالب کالم، رنگ، صوت يا ههر واسهطة   

                                                 
24  Representation Theory 
25 Expression Theory  
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ش هنر نوعی مکاشفه درونی و حدیث نفس است كه به صورت یاک اثار   . به بیان دیگر، آفرینهنری ديگر به نحوی گويا و شفاف ابراز کند
را دچاار  آثاار هناری   شاود ارزیاابی   بسایار مای  توجاه  كه بتاازگی بادان   این نظریه  ، ده(1977)رامین، .« یابدهنری تجسم و عینیاّت می

 اند.بر آن خرده گرفتهبسیاری از نظریه پردازان  كند. از این روگرایی مینسبی
خاستگاه درونی هنر  و تالش دارندد نپردازبه تعریف هنر می انهروان شناسرویکرد كه با  ندستهاین نظریه، نظریاتی  برابراما در 

نفی  سه گرایش را نقد و و هرمی داند. ارویکردهای آنان را در سه گرایش خود دسته بندی  در آريان پورروان انسان بکاوند. ژرفای را در 

ایان دیادگاه   ( 4، 1954ن پور، ا. ) آریدانداجتماع بیرونی می حالتی درونی، بلکه جامعه و هنر را نه غريزه و اصلی منشأخود  كرده است و
ها ) هایدگر و ... (، سنت گرایاان ) گناون،   امروزه توسط بسیاری از نظریه پردازان از جمله پدیدارشناسان ) هوسرل و ... (، اگزیستانسیالیت

 كناد. دارند اشاره مای الهام هنری به برداشت نادرستی كه فروید و یونگ از الها ) پوپر و ... ( نقد شده  است. مددپور نصر و ... (و حتی لیبر
اسات. از دیاد ایان افاراد هنرمناد       17در ساطح ضامیرآگاه  16ناخودآگاه چرا كه از دید آنها، الهام، ظهور دفعی و ناگهانی قسمتی از ضمیر

 (17)همان،  .رسانددهد و ناخودآگاه خود را به ظهور میتلقی شده كه احواالت خویش را نشان می 18همچون یک بیمار عصبی

 نظريه سوم : نظريه اصالت وجودی هنر -3

آن را با تعاابیری همچاون ناور و وجاود      هايدگر مفهومی كه و وابسته استحقیقت برداشت او از هنر به  دربارة دیدگاه هایدگر

 عرضة حقیقت و یا نور وجود در تحقق و ،. در اینجا شأن هنرشناسی او زيبايی چیزی جز حقیقت وجود شیء نیستيبايیدر ز. دهدمیپیوند 
وجودی عدم است. نور در ظلمات ریشاه دارد و    آید كه ماهیت و عمق درونی هرمی هایدگر این گونه بر از برخی از تعابیر .اثر هنری است

بلکه عادم مرباوط باه     ععدم هرگز به معنای پوچ و تهی نیست د. باید به دقت توجه داشت  ناحقیقت ورسحقیقت به ناحقیقت ) عدم ( می
گردد. ناحقیقات هام بیشاتر باه معناای ناا آشاکارگی و        ای است كه ظهور نیافته و باطن و پنهان است و بیشتر به عدم ظهور بر میحوزه

» چیست؟ علم ما دربارة ماهیت حقیقات بسای انادک و ساطحی اسات. هماواره       « حقیقت  » »گوید : او می. احتجاب به كار رفته است
 . «نمایاناد را نمای « حقیقات  » حالی كه این به معنای یک چیز حقیقی است و در اند.را همچون این یا آن حقیقت منظور داشته« حقیقت 
 (58)همان، 

«  حقیقت»  ،« اثر هنری» سه تعبیار   تعریف او در«  .اثر هنری ربه قرار آوردن حقیقت د» :  چنین است از هنر هايدگرتعريف 

ای كه در طول منتها وجودی رویدادی و حادثه عحقیقت، چیزی از مقولة وجود است اجزاء مهمی هستند. مقصود او از«  به قرار آوردن »و 
هنار را   .پذیرداز پرسش دربارة وجود تعیّن می و قطعاً تأمل در این باب كه هنر چیست، كالً »گوید : هایدگر می شود.نو می پیوستهتاریخ 

شود. این كه متعلق دانست كه از آن معنای وجود معین می 13به رویداد نه از مظاهر روان، بلکه باید آن را نه از حوزة فرهنگ باید دانست و
هایادگر در   رساله.( 69، 1973هایدگر، ) . «استهنر چیست، یکی از آن پرسشهایی است كه در رسالة فوق هیچ پاسخی به آن داده نشده 

پرساش از   » گویاد : مای  رساد و او برای تبیین سرچشمة هنر به یک دور سه گاناه مای   .شودمی باب هنر با پرسش از سرچشمة هنر آغاز
چشامة   از هنرمند است و فعالیت كنش و هنری بنا به تصور رایج برخاسته از سرچشمة اثر هنری، پرسش از خاستگاه ماهوی آن است. اثر

 همان است كه هست؟ « هنرمند » كدامین طریق است كه هنر خویش كدامست؟ از لکن خاستگاه هنرمند در .جوشدوی می

 سرچشمة اثر« هنرمند .» شود تا هنرمند تعیّن یابدزیرا اثر هنری موجب می .است« هنری  اثر» آشکار است كه این طریق همان

حال هر یک محمل دیگاری اسات،   عین در  .محمل استیک بدون دیگری بی هر .نیز سرچشمة هنرمند است« ری هن اثر»  ، وهنری است

است كه تحقق دارناد و از طریاق آن اسات كاه ایان دو ناام        چیز سومیهنرمند و اثرهنری به طور فی نفسه و در تقابل با هم از طریق 

  (17)همان، . است«  هنر »گیرند و این چیز سوم همان می

                                                 
26 Inconscience 

27 Conscience 

28 neurotic 

29 Ereignis 
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 شاالودة هایادگر   . با این همه بر پایة دیدگاهای برای یکدیگر باشندتوانند سرچشمهمی( هنرمند ، اثر هنری ، هنر)كانون این سه 

او برای این دور خود اصالت قائل است و  .جویدبهره میهم  نور و وجودو  هستیتعبیر دیدگاه خود از برای او  .است «حقیقت» همة آنها 
لزوم این امر هرگز به  .باید همان طریق دوری خویش را به كمال رسانیم »گوید : داند و میمی هآن را نشان از كمال اندیشدرک حقیقت 

را به داوری « تفکر » توانچرا كه حاكی از آن است كه می .در این راه گام نهادن نشان از قوت اندیشه دارد .دلیل ناچاری و نقصان نیست
نشانگر دوری باطل نیست، بلکاه  « هنری  اثر» به سوی « هنر » و یا از جانب « هنر » به سوی « اثرهنری » انب طی طریق از ج .نهاد

» ( 18)هماان،   . «بنیاادینی سایر كناد    « دایارة » بایاد درچناین   این طریق برداشته شود می هر گام دیگری نیز كه بخواهد به راستی در
درد یابد. یعنی پردة حجاب، آن را میدر اثری هنری وقوع می« فتوح » دارد. این مفتوح میرا « وجود موجود » اثرهنری در طریق خویش

در اثر هناری  » عبارت از « هنر »  .شودثر هنری به قرار آورده میدر ا «حقیقت موجود » آورد. می« حضور » را به « حقیقت موجود » و 
»  ؟وقاوع یافتاه اسات   « هنار  » اعصار باه عناوان   است كه در طی قرون و« ی حقیقت» این خود چه  .است« به قرار آورده شدن حقیقت 
 ( 47، 1978هایدگر، ) «چیست؟ « در اثر هنری به قرار آورده شدن » حادثه (؟ این « ) حقیقت به عنوان واقعه 

حداقل ن ااه تعبیر مختلف از قبیل  اومطرح شده است.  هايدگراز سوی به شکلهای مختلفی ظهور حقیقت در اثر هنری گی چگون

را باه كماک    آغاز کردنو  بنیاد کردن، عطا و هديه کردن، ظهور کردن، عرضه کردن، جهش کردن، ايجاد کردن، قرار دادن، قرار گرفتن
كاه تنهاا در    هنر معاصر قابل تطبیق نیست. او یک تعریف آرمانی به دسات داده اسات   هایدگر بر تعریفاست.)همان( با این همه  گرفته
 امروز بسیار نادر شده است. قابل دسترس است ویا شاید آینده و گذشته 

 نگاه صاحب نظران معاصر اسالمی به حوزه هنر                                       

و می كنناد  تأكید حقیقت شناخت  برخی از آنها بیشتر بربسیاری از اندیشمندان مسلمان نیز به نسبت هنر و حقیقت پرداخته اند. 
  .برخی دیگر بر ارائه و بیان حقیقت

هنار باابی از   »نویساد:  رجبی در تعریف هنر مای  .هنر، نوعی از شناخت استاست كه  بر این باور: رجبی  محمد رجبیدکتر-1
 رتهای خیاالی و هنر عبارت اسات از شاناخت حقیقات اشایاء از طریاق صاو       »دهد: ادامه می و . «ابواب معرفت است، مثل فلسفه و علم

این صورتها از  استعاری و گزارش دستاورد این شناخت از طریق استفاده از ابزارهای موجود، خط، فضا، تصویر .... این دریافت از حقیقت و

نکتة مهام در ایان    . «شودگفته می  صُور خیالیحقیقت، غیر از صورتهای دیگر مانند معرفت قلبی و شهودی است كه در ادبیات ما بدان 
گویی اصل در آن است كه هنرمند به شناختی دسترسی پیدا كند و بعد آن را گزارش كناد و   .شناخت و نه برگزارش است تعریف تأكید بر

تواند مقدمة هنر باشد، اما هر گزارشی هنر نیست، چون ممکن است دستاورد يک شناخت حقیقهی  هر شناختی مهم است و میبه این ترتیب 

 شد.نبا

نوعی از سازندگی كاه باا   را هنر است كه  اعوانی دکتربیان حقیقت در هنر تأكید دارند  براز اندیشمندانی كه  دکتر اعوانی :-2

جمال و زيبايی با حقیقهت ارتبهاط   »اینکه بازگویی ( سپس با 918، 1975اعوانی، )است. بیان زیباییمی داند كه بدنبال  زیبایی توأم باشد

به نوعی به جرگاة اندیشامندانی كاه     « و هر جمالی مستلزم کمال است ،ی از اسماء حق است .... هر کمالی مستلزم جمالدارد و جمیل يک
 ( 911همان، . )پیوندددانند میهنر را بیان حقیقت می

اسالم، وسیلة نفوذ هنر در »گوید : و می داندحقیقت می هنراسالمی را وسیلة نفوذ به معنويّت و، هم هنر را  خاتمیخاتمی :  -3
به قلب معنویت و به قلب واقعیت و به قلب حقیقت است، ... مسایل بسیار بلند و عمیقی وجود دارد كه انساان از طریاق علام و فلسافه و     

)خااتمی،   . «تواند انساان را باه عماق آن واقعیات برسااند     منطق به آن دسترسی ندارد، و فقط سرانگشت معجزه گر هنرمند است كه می
. وسیلة نیل به واقعیت باشد، .هنری خوب است كه . .شودبخودی خود، شکل و فرم هنر سبب خوبی هنر نمی» افزاید: ( و می595، 1969

ما يک هنر بیشتر  .تر بنگریم بهتر است كه ما هنر را به خوب و بد تقسیم نکنیموسیلة حصول یا حضور حقیقت نزد آدمی. و البته اگر عمیق

هنری کهه   .هنری است که ما را به واقعیت برساند. اگر جوهر هنر زيبايی است، زيبايی در بینش اسالمی عین حقیقت استنداريم، وآن هم 

 (596، 1969)خاتمی،  . «در جستجوی حقیقت نباشد، زيبا نیست، و بنابر اين هنر نیست
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ها باید این باشد كه ... معقاول را محساوس   هنرما تالشمان در »نیز با بیان این مطلب كه:   ایشان :آيت اهلل جوادی آملی-4
 .كناد به رسالت بیانگری حقیقت، از سوی هنر اشاره مای  . «نه متخیل را محسوس، و معارف غیب را به صورت محسوس در آوریم ،بکنیم
 (5، 1981آملی، )

هایادگر و ایان    گر چه میان دیدگاهنیز دربارة نسبت هنر و حقیقت بحث گسترده ای دارند.ا  امام خمینی:  امام خمینی )ره(-5

هايهدگر بهه   اندیشمندان گونه ای همانندی دیده می شود ولی با این همه نباید آنها را یکی دانست و خاستگاه متفاوت آنها را از یااد بارد.  

تیاب حقیقتای   . باه هماین تر  وجود فطرت در ذات انسان باور ندارد و گوهر انسانی را در يک تکامل تاريخی وجودش تعريهف مهی کنهد   
 هایدگر مطرح می كند از نوع ابداع و ایجاد است و همچون این اندیشمندان خاستگاه فطری و الهی ندارد. كه

 هنر  و تعالی ف اهدا                                                                                               

 هنر  کلی اهداف دو گونه دسته بندی -1

هدف هنر چیست؟ یا به گفته روشن تر، هدف هنرمند از آفرینش اثر هنری چیست؟ و چه باید باشد؟ در این بااره دیادگاه هاای بسایاری     
 های زیر دسته بندی كرد: مطرح شده كه شاید بتوان آنها را به گونه

 یست.برای هنر ناز آن هدفی بیرون  است. یهنرخلق اثر  هنرهدف  

 چیزی بیرون از آن است كه هنر برای دستیابی به آن خلق می شود. هدف هنر 
 : باشدهم ف می تواند موارد زیر اهدااین  

 ها ) تولستوی(. هدف ایدئولوژیک )ماركس(، یا وسیله انتقال احساسات و پیوند میان انسان :هنر هدف بیرونی 

شروع مای   و پارسایی هنرمند به دیگران كه زمینه آن از  پاالیش روح وسیله انتقال پیام :هنر هدف بیرونی و درونی 
  شود.)افالطون(

 از نگاه لیبرال ها آرمانی هنربی -2

غیر مذهبی دارد و به نوعی همة  اصیل، اعم از مذهبی و های قدیم و تمامی فرهنگ ریشه دردر هنر هدفمندی  گرایی و آرمان
رویکرد كه هادف  این در  .دهدابدی به هم می تاریخی پیوندی ازلی و اجتماعی را در یک بستر مشترک و آلهای فردی وها و ایدهخواسته

انساان هرگاز    كارهاای شاود. حقیقات آن اسات كاه     دنباال مای   های لیبرال هنریگرايشاست بیشتر از سوی  یهنرخلق اثر خود ، هنر 
نر در پی شود و هفراتر از مادیّت و نیازهای مادی انسان مطرح نمی هدفی یگرد توان گفت كه امروزهباشند. تنها می هدفتوانند بدون نمی

گیرناد.  به صراحت، توجه به آرمانها و اهداف دراز مدت و غایت های ابدی و بی زمان را به باد انتقاد مای برخی  !!ارضاء امیال انسانی است
، دیادگاه از نموناه هاای ایان    هدف را برای هنر برمی شمرند. آرمان و كنند كه گونه ایهمة كسانی طرح می خود را رویاروی آنها دیدگاه

همچاون رادیکاال و    واژه هاایی ماادی ( را باا    های دنیاایی و غایت حتیهای فکری غایت طلب ) او بسیاری از گرایش .است پوپر کارل
 هنر او بزداید.  خصوصاً كند و تالش دارد تا هرگونه تعهد آرمانی را از ساحت زندگی انسان ویدئولوژیک نفی میا

مکن است كسی بگوید كه این اثر م» انجامد. می هنر برای هنراست كه در شکل افراطی آن به مسئله  این جریان همان چیزی
ولی در این حالت او اثر را هنری ندانسته، بل آن را ابزاری برای خدمت  .كندهنری از آن یکی بهتر به هدفی اخالقی یا سیاسی خدمت می
 گیاریم آن را در مقام اثری هنری در نظر می واقع وقتی اثری هنری را در به هدفی شناخته و از این رهگذر قیاس را برقرار كرده است. در

جاایی كاه    .دهایم مرز آزادیش قرار میدهیم، بل در قلمرو بیها جای نمیو چون های منطقی و بخردانه، یعنی در دنیای چندجهان قیاس

. جهان متن يا جهان اثر هنری دنیايی است که هنرمند آزادانه در آن بهه  باید از هرگونه ضرورت و محدودیت خالص باشایم خواهیم و می

  رساالت احمهدی   از دید. (138، 1977)احمدی،  . «دهداش شکل میبه آينده هايش، خواستهايش، وچیزی که خواهان آن است، به آرمان
 راند و ما رااین آرزوها را به عقب می آزاد تصویر كند. هنر در هر دوره دائماً به شکلی كامالً هنر در هر عصر آن است كه آرزوهای آینده را

 كشد. های موهوم در طول تاریخ به جلو می به دنبال آرمان
دهد. در سادة بیساتم در   تن می« تصادف اتفاق و »  های شخصی از هنر، به حذف همة غایت برایشکل افراطی این گرایش 

این زمینه قابال توجاه    در جکسون پوالكهنری این گونه پدید آورند. كارهای كسی چون  رد شکل گرفته است كه سعی دا سبکینقاشی 
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در هنهر ناديهده    نه ههدفی را کنند تا هر گوتصادفی سعی می استفاده از کارهای انتزاعی و اين افراد با پاشیدن رنگ بر روی بوم واسات.  

  !!بگیرند
 

 هنر در خدمت طبقه کارگر از نگاه کارل مارکس-3

یدئولوژیک در هنر تأكید دارد ااست كه بر وجود اهداف  کارل مارکسمیان متفکران بزرگ چند سدة اخیر غرب بیش از همه،  زا
ماركس وانگلس بارها از وجود گرایش در آثاار   » به تعبیر احمدی : .های لیبرال قرار گرفته استو به همین جهت مورد انتقاد شدید جریان

ی كارگر ساتوده باود و   را به دلیل وجود گرایش عقیدتی آنها به امر رهایی طبقه سشعرهای بدفری لیگراماركس  .هنری دفاع كرده بودند

روشن كرده اسات. ایناان هنرمنادانی سوسیالیسات     را « ی طبقه كارگر نقش آینده» كرد كه ستایش می های جرج و برثنوشته انگلس از
 (183، 1974)احمدی،  . «ی هنریها بسیار مهمتر بود ازجنبهبودند و دركارهایشان آرمان

 هنر در خدمت همبستگی انسان ها از نگاه تولستوی  -4

آنچاه   عهنر این است كار »: گوید یافت. او می تولستویديدگاه توان در متعهد را می هنر رویکرد تر تر و پسندیدهنمونه مطلوب
 را كه ممکن است در قالب استدالل وتعقل، نامفهوم و دور از دسترس باقی بماند، مفهوم سازد و در دسترس همة مردم قرار دهد. معماوالً 

ه، اما از بیان آن عاجز كرددرخود احساس می كند كه این حالت را قبالًگیرد، تصور میاست می« هنری » وقتی انسان تأثری را كه حقیقتاً
 (115. 1956تولستوی.) .بوده است
به یاری عالئم مشخصة ظاهری، احساساتی را كه خود  عبارت از این است كه انسانی آگاهانه و یک فعالیت انسانی، و« هنر » 

از  آن احساسات را تجرباه نمایناد و  تجربه كرده است به دیگران انتقال دهد، به طوری كه این احساسات، به ایشان سرایت كند و آنها نیز 

برای سیر به ساوی   ، برای حیات بشر، وهاست هنر وسیلة ارتباط انسان(  57همان. ) .كه او گذشته است، بگذرند« مراحل حسی » همان 
 )همان(دهد.جامعة انسانی، موضوعی ضرور و الزم است، زیرا افراد بشر را با احساساتی یکسان، به یکدیگر پیوند می سعادت فرد و

 و تربیت جوانان،از نگاه افالطون پااليش روحهنر زمینه ساز -5

كاه بارای هنار در نظار     است برونی  نوعی هدف درونی و هشدطرح   91ون تحت عنوان پاالیشطافال و وطآنچه كه توسط ارس

خواهد از هنر برای بسهتر  او می .هنر است هدف به او كند ناشی از توجه هنر اعمال می برون طافال . نظارت  شدیدی كهه شده استگرفت

هماة   گرچه نبایاد كند. به همین جهت همة هنرمندانی كه مزاحم این تربیت باشند را از شهر خارج می ، وسازی تربیت جوانان کمک بگیرد
توان منکر آن شد اما نمیع نباشدشاید برخی از آنها هم قابل توجیه  و ردعون در مورد مهاركردن هنر ذكر كرده تأیید كطمصادیقی راكه افال

 اخالقی است. انسانی آن را باید دنبال كند، پاالیش روحی و كه یکی از اهدافی كه نه تنها هنر، بلکه هر فعالیت
از  گریاز تعریف انسانیت ندارند و به همین جهت به خاطر  این است كه دیدگاه روشنی نسبت به هدف انسان و دربرخی مشکل 
و مابهم  مفاهیمی همچون پاالیش روح و روان را هام نسابی    گریزند ومعیار محدود كنندة هنر می احتمالی از پذیرش هر هرگونه استبداد

شده و همین خالق معیارهايی را بهرای پهااليش و    دادهها دارای فطرتی همگون هستند که توسط خالقشان به آنها  انسان ولی. می شمرند 

شود ونه به اسهتبداد  گرايی مینسبی قیدی و، ديگر نه دچار بیباشدمعیارها و موازين دينی پیرو نسان کرده است. اگر ا ارائهپرورش روح 

 دهد.وخودمختاری برخی افراد تن می

  هنر ناشی از شیدايی انسان ، از نگاه مرتضی آوينی-6
 بخود و یا از سر بای  هنر جوششی خود» گوید : برای نمونه  شهید آوینی می به هنر می نگرند.گروهی دیگر از دیدگاه عرفانی 

انسان عاین تعهاد   » ( 11، 1974)آوینی، .«كندخودی و شیدایی است كه هرگز از آغاز با قصد تأثیر برخی مخاطبان خاص وجود پیدا نمی
 ( 111، 1 )آینه جادو، ج«  تواند از تعهد فارغ باشد.هنر نیز به مثابة جلوه انسان نمی است و

تجلّی مطارح   كه در نزد عرفا تحت عنوان فیضان و جوشش واست همان چیزی  ظاهری باید دانست اینغایتی بیدر باره این 
هایچ   هنر خود ندارد. او تنها واسطة انتقال یک حقیقت از عالمی به عالم دیگار اسات و   بر پایة این دیدگاه هنرمند هیچ نقشی در.شود می

                                                 
30 Katharsis 
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تواناد قصاد   یده هنراسات. هنرمناد نمای   ییده هنرمند باشد، هنرمند زایش از آنکه هنر زاكند. به همین جهت بیتصرفی در آن نمی دخل و
 . دهدگیرد، به هنرمند شکل میای كه میاست كه با جهت مهار نشده هنر خود دنبال كند، بلکه هنر خاصی را در
 

 برای ادامه هستی انسان ، از نگاه دکتر شريعتیعاملی هنر -7

 (13-13 ،1978شریعتی، ) . «است ادامة هستی ین ویتز جبران و تجلی قدرت آفریدگاری انسان در» دكتر شریعتی دید هنر از 

 هنر برای رساندن انسان به وحدت نامتناهی ، از نگاه بورکهارت-8

جهاان تاا    -سان هدف هنر عبارتست از بهره ور ساختن محیط ان» گوید : میو غایت آن هنر اهمیت و تأثیر در نیز بوركهارت  
صاف می كند  هنر دنیا را روشن و .از نظامی كه مستقیم ترین جلوة پرتو وحدت الهی است ،آنجا كه به دست انسان ساخته و پرداخته شده

 (7، 1943)بوركهارت،  . «دهد تا از كثرت آشفتگی بخش چیزها قطع عالقه كند و به سوی وحدت نامتناهی روی آوردو روح را یاری می

 نر عاملی برای دستیابی به حقیقت ، از نگاه دکتر نصره-9

از دید نصر از آنجا كه غایت زندگی انسان چیزی جز معرفت و قرب الهی نیست، غایت هنار را هام بایاد در هماین محادوده       
اسالم به واساطة آن   مقام حامی و پشتیبان وحی قرآنی برای دستیابی به غایتی كه اسالمی هدف و وظیفة خود را در هنر » جستجو كرد.

یگانه از خالل زیبایی مسحور كنندة آن فرمها، رنگها و اصاوات اسات كاه باه       بخشد. آن غایت، تجلّی خدایالهام شده است، تحقّق می
هم  محملی برای دستیابی به حقیقتی هستند كه و عشوند صوری محدودند، اما از درون به الیتناهی گشوده می های خدا، ظاهراًمثابة جلوه

 (139، 1975)نصر، . «جالل است و هم جمال

 هنر برای برای رساندن انسان به حیات معقول ، از نگاه عالمه جعفری-11

حیات معقول، تکاپویی اسات آگاهاناه ...كاه شخصایت     »  نامد.می«  حیات معقول »عالمه جعفری وضع مطلوب را در اسالم  
نهایات گاذرگاهش و ورود در جاذباة رباوبی     گرویدن در بی زلی سرچشمة آن است وآن شخصیت كه لطف ا .انسانی راهبر این تکاپوست

در ارتبااط باا    هنر پیشرو دقیقااً ( » 11)جعفری. «  .شودكمال مطلوبش. حیاتی كه با هدف مزبور به جریان بیافتد، حیات معقول نامیده می
 دادن آنهاا در  جاری و استخراج حقاایق نااب از میاان آنهاا و قارار     كند. هنر پیشرو، تصفیه واقعیات این نوع حیات است كه معنی پیدا می

كند و آن را این گونه هنر، آنچه هست را به طور مطلق امضاء نمی باشد. نبوغ سازنده درمجرای حیات معقول به شکل جالب و گیرنده می
 ( 13)همان،  . «یدنمانماید، بلکه آنچه هست را به سود آنچه باید بشود تعدیل میبطور مطلق طرد نمی

 

 سرچشمه هنر                                                                       

سرچشمه اصلی هنر یعنی منبع الهام وكشفی كه توسط عقل یا خیال رخ می دهد و تا پدیدار شدن شکل و صاورت پایش مای    
ای در ماورد  های مشهودی دارد، بحث گستردههای گوناگون تنوع و دگرگونیرود. از آنجا كه صورت هنر در گذر زمان و در میان فرهنگ

ای فرازماان  ها هم گوناگون هستند و بر آنها زمان می گذرد؟ و یا ریشههای گوناگون پیش می آید. آیا این سرچشمهسرچشمه این صورت
ح بوده و در تفکر غرب كمتر دربارة آن بحث شده اسات .  دارند؟ این موضوع اساساً در میان متفکران دینی و خصوصاً مسلمان بیشتر مطر

 از هم جدا می شوند : سه ديدگاهدر این باره 
 سرچشمه هنر در گذر تأثیر زمان 

 سرچشمه هنر در راستای فرازمانی 

 سرچشمه هنر برخاسته از وحی و سنت نبوی 

 سرچشمه هنر در گذر تأثیر زمان-1

. شاید برای اینکه دستیابی به این سرچشمه ها آسانتر جامعه و فرهنگ، سرچشمه هنر استارزش ها و اعتباریات در این دیدگاه 
و امکان پذیرتر استع ولی برای رسیدن به سرچشمه های بی زمان باید از رنگ زمانه فاصله گرفت و از افقی فرازین به زمانه نگریست. از 

رش ارتباطات و اطالعات و پیشرفت دانش و فناوری و اعتباریات و فرضاهای  میان اندیشمندان، آنان كه تکامل فرهنگی را وابسته به گست
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آنان هنر را سرچشمه تمدن، و اعتباريات را سرچشمه هنر، و خالقیت وتخیل مجاز ساز را مجازی فراگیر اجتماعی می دانند این دید را دارند .

 .ماده هنر می دانند
ک سویه نیست. به این معنا كه همچنان كه هنر به واسطه اعتبارسازی سرچشامه  امّا این فرایند مانند همه فرآیندهای انسانی ی

هنر با فرهنگ و تمدّن زمانه خود رابطه ای دوسويه تمدّن است ،تمدّن هم با عنصر اعتبارسازی سرچشمه هنر بعدی می شود. بدین ترتیب 

ین سبب می شود كه ویژگیهای این هنر بسیار وابسته به فرهنگ . آن را می سازد و از آن شکل می گیرد. ادارد و با آن داد وستد می کند
 و تمدّن زمانه باشد. 

 سرچشمه هنر در راستای فرازمانی -2

ديدگاه کامل  در اينان یا...سرچشمه  می گیارد.  در این دیدگاه، هنر از الهام های فرا زمان از معبود، روح، ملکوت، طبیعت، انس

و از آنجا كه در تعاریف دینی روح انسان موجودی مجرد تبعید شده به عاالم مااده اسات ، درد     فرهنگ وتمدن وابسته به تکامل انسان است
غربت و اسارت روح در این عالم و شوق ارتباط وانس با حوزه مجرد وجود ، الهامات و مکاشفاتی را فراهم می كند كه سرچشمه اصلی هنر 

 ا می سازد.ر

 دراینجا آدمی با معرفت و اما علت فاعلی آن غیر از محاكات است. است. محاكات تخیل و علت مادی هنر» گوید:می  مدد پور
اساتیالی القائااتی    كه در آن شعور و وجدان فردی انسان تحت تاأثیر و است جذبه حالتی  .الهام وجذبه كه مبدأ معرفت است سروكار دارد

واقاع غلباه واساتیال     كند. درمی و احساس بهجت و سعادت  یابدمی وجود خود را در وجودی متعالی مستغرق  ، وختهریعالی فرو  قوی و
جای خود رابه حالت یاا احاوال روحاانی     حالت انفعالی مخصوصی است كه در آن شخصیت و تعین هویت انسان به كلی محو می گردد و

هویت هنرمند را كم و بیش نشان  گسترة وا می گذارد. بنابر شدت وضعف جذبه، اثرهنری غیر متعینی كه بر وجود انسان تسلط یافته است
 (14، 1974) مدد پور، .«می دهد

 .هنر را زاییده درد درونی هنرمند مای دانام   »می داند :  اصلی آفرينش هنری را درد درونی هنرمند يهما مهدی حجت نیزدکتر 
یمی پنهان كه آن مفاهیم چنان در آنها غلیان داشته باشد كاه باه ساوی گفاتن راهای بجویاد       یعنی اگر افرادی شروع كنند به درک مفاه

مای   حقیقت را محرک انسان درخلق وتغییر می داناد و  فاصله میان واقعیت و او( 51، 1961)حجت ، .«ازاینجا كم كم هنر شروع می شود
 هنرمند، بلکه هیچ فاعلی صرف واقعیت مبدأ حركت نمی تواند بشود. یعنی فقط واقعیت بدون وجودیاک  برای به نظرمن نه تنها »گوید : 

درد درونی هنرمناد  او می توان دریافت كه  همان(«) .حقیقت یا بدون وجود ایده آل هایی ناممکن است هیچ انسانی را به حركت در بیاورد

ما هنرمند را در اين جايگاه می بینیم که بین غیب وشههادت ايسهتاده   بر همین اساس »می گوید :  . چونرا در درک همین فاصله می داند

تمام درگیهری   .طرف ديگر ذهنش درگیر آنچه که هست از يعنی از يک طرف ذهنش درگیر آن مسايل ايده آلی خودش است ..... و .است

 ( 45و46، 1961) حجت ،  « .است« اشدبايد ب» به آن صورتی که « هست» هنرمند در جهت تبديل کردن اين صورتی که

هنار زباان    .نوحة انسهان در فهراق   هنر ياد بهشت است و» نوحة انسان در فراق می داند :  شهید آوینی نیز هنر را یاد بهشت و
... مایاة اصالی   همزباانی   غربت بنی آدم است در  فرقت دارالقرار و ازهمین روی همه با آن انس دارند ... هنر زبان بی زبانی است و زبان

را « تشانگی عشاق   »  از دریای جوار بدین كرانة تشنه فرو افتاده است تا «  اهبطوا»  غربت آدمی كه با خطاب .هنر این درد غربت است
وجه مشترک همه این سخنان در آن است كه سرچشمه هنر را به عرصه ای مطلق، آرمانی و بی زمان  (14و19، 1977)آوینی ،  « .دریابد
 انند.می كش

  وحی و سنت محمدی)ص(هنر برخاسته از سرچشمه  -3

در این زمینه  گسترده ترین مباحثتوجه می شود. وحی و سنت نبویدر این دیدگاه به دانش فرا زمان وتکامل پذیر برخاسته از 

پردازان معاصر ممکان اسات باه     برخی از نظریه»نصر . به گفته یافتنصر  و شوان، بورکهارت به ویژه میان برخی سنت گرایان باید دررا 
سیاسی ناشی از ظهوراسالم جساتجو   -اما منشأ هنر اسالمی را در شرایط اجتماعی .وجود معنویّت در هنر اسالمی هم اذعان داشته باشند

امر باطنی را در  متجدّد و غیر اسالمی است. چون منشأ كنند. این دیدگاه حتی اگر مقبول گروهی از مسلمانان هم باشد باز دیدگاهی كامالً
نیروی جاذبه و هاضمة خاص آن را به شرایط بیرونی واجتماعی محض و یا همچون مورخان ماركسیسات ،   ظاهر می داند و هنر قدسی و

به عوامل اقتصادی صرف تقلیل می دهد. این دیدگاه را می توان از منظر متافیزیک والهیات اسالمی كه خداوند را منشأ تمام فرمهاا مای   
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« خارد الهای  »چرا كه اوست كه برهمه چیز عالأم است و بنابراین ذوات و صور همة اشیاء حقیقت خاود را مادیون   .به سادگی رد كرد داند
 (1975،11) نصر،  .«واقع پاسخ را باید در خود دین اسالم پیدا كرد در..اند.

نبودند كه به آفرینش سابکی  « زمانه» نیاكان ایرانی ما چندان در بند .بارزی از این واقعیت است ةایران نمون معماری اسالمی »
آناان باه   .به زودی منسوخ می شد  سبکی كه به دلیل همین ویژگی دیری دوام نمی یافت و .مقطعی پرداخته و به آن اكتفا كنند محلی و

ارزش و اعتباری جاودانه یافت. كسانی كاه در پای    پرداختند كه با ابدیّت پیوند داشت و به موجب همین پیوستگی، «بی زمان»خلق هنری

آناان  «  دورة» یاا «  زمانه» مسجد هستند بهتراست به این سئوال بیندیشند كه چارا   ایجاد تحول در شیوه و سبک هنر قدسی، خصوصاً
اوت باشد یا مهمتّر تلقّی های سنتی معماری اسالمی را موجب شدند متف ها و دوره های دیگر كه رشد و توسعه سبک باید نسبت به زمان

 ( 59، 1979) نصر،  «شود.

را یکی از جلوه های آن او  می يابد.جهان بینی اسالم و وحی اسالمی در  آنرا اصول نیروها واين منشأ هنراسالمی و سرشت نصر 
ارگانیاک میاان هنار و پرساتش     رتبااط  می داند . افزون بر آن ا هنر اسالمی دركلیّت خویش را بی واسطه، هنر قدسی اسالم و با واسطه
كاه هادف   « ذكر اهلل » خداوند به صورتی كه در قرآن توصیه شده و سرشت تفکر آمیز این هنر بین  ةاسالمی، میان تفکّر و تعمّق در بار

 غایی تمام اعمال و شعائر مذهبی در اسالم است ونقشی كه هنرهای تجسمی و شنیداری در زندگی هر مسلمان باه طاور خااص و امات    
 .اسالمی است علّی میان وحی و هنر ةمؤید رابط عاسالمی به طور عام ایفاء می كند

هنر اسالم فقط از منشأ )یکی قرآن و دیگری بركت نبوی( به عرصة وجود پا نمی نهاد.  هنر اسالمی بدون این  دو سرچشمه و»

این هنار حقاایق   .بلکه اين هنر همچون شريعت و طريقت از الهام اسالمی نشأت می گیرد ؛آن رو اسالمی نیست که مسلمین موجد آن بودند
ها متبلور می كنند و چون از وجه باطنی اسالم ناشی می شود انسان را به خلوت درونی الهام الهای   درونی الهام اسالمی را درجهان شکل

المی و از نظر شناخت مبدأ یا بازگشت باه آن ، ناوعی یااور ، مکمّال و     رهنمون می گردد. هنر اسالمی از نظر پیدایش ثمرة روحانیّت اس
 ( 11و19، 1975) نصر،  « .حامی حیات معنوی است

. ایان هماان علام    سرچشمه هنر اسالمی علم و حکمتی است که بايد آن را درمیان قرآن و سنت جستجو کرد وبه يک بیان منبع 
آن علم كه بدون آن هنر به هیچ نمی ارزد فقاط ناوع    .را الزمی ضروری هنر دانسته اند متفکران سنتی آن ةمهم و بنیادینی است كه هم

آن علم علمی است در بارة هماهنگی كیهاانی ، در   .دیگری از فیزیک كه دست بر قضا آن را فراموش كرده ایم )تکنیکهای سنتی( نیست
یان صور زمینی و تأثیرات آسمانی ، در باارة رابطاة نزدیاک میاان رنگهاا،      تطابق ها، در بارة واقعیت ذوابعاد صور، در بارة هماهنگی م بارة

علمی است كه نه فقط باه لحااظ رویکارد و روش خاود، بلکاه       .جهت یابی ها، تركیب ها، شکلها و همچنین صداها و بوها و نفس انسان
علمی قدسی است كه فقاط در چاارچوب    اساساً .با این همه یک علم است. افزون بر این به لحاظ سرشت خود با علم جدید متفاوت است

سنت كه تنها همین سنت می تواند به عقل كل از حیث جلوه بشریش امکان فعلیّت بخشی قوای كاملش را بدهد قابال دساترس اسات.    

 نیز شارافت و  یشهود تعقلّ. دوتفاوت میان این علم و علم جدید در آن است كه این علم به جز از طریق شهود تعقلّی نمی تواند حاصل ش
كساب  شیوه تعلیم هنرها و علوم سنتی ازجانب استاد به شااگرد  و در اصالت ذاتی خاص وتحصیل فضایلی را می طلبد كه در بافت سنتی 

روح االهی هرجا بخواهد می »  است كه ولی این فقط از آن رو .معرفت جدایی ناپذیرند. البته موارد استثنایی هم وجود دارد از می گردند و
  (441) همان ،  «.وزد

 یهنرمختلف گرايشات گونه های                                                      

 هنار  موضاوع  دیاد تنهاا از  دسته بنادی  این  مطرح است.آنها  ةاصلی درهم ةدوگون ،از هنر گوناگونهای  برداشتدرمیان انبوه 

گااه از هنار   دانسات.   «هنر آزاد» و «هنر قدسی»گونه را می توان  راست. این دوهن هدف نیست، بلکه بیش از آن مربوط به سرچشمه و
باال  دستههنر می تواند در یکی از دو گونه این . كه موضوعی چون هنر دینی به تنهایی مبهم است دینی نیز یاد شده ع ولی باید یادآور شد

  آن را تشخیص داد. ةوصورت آن نمی توان گونبدون توجه به شکل  تنها با تعیین موضوع یک هنر و .قرار گیرد
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   آزاد هنر -1

قرآن كریم است. در آنجا هنر قدسی ناشی از القائاات رحماانی دانساته     بویژه دیان وی ااآموزه هبندی ناشی از  دستهاین  ةریش
در قرآن كریم در آیات فراوانی سخن از وحی و القاء شیطان در ذهان    .هنر آزاد ناشی از القاء شیطان معرفی شده است برابر آن،در  عو شده

می خواهید بدانید كه شیطان ها بر چه كسی نازل می شوند . بر هر فرد دروغگوی گناهکار نازل می شوند. بیشتر »دوستانش آمده است : 
هاان اناد. آیاا ندیاده ایاد كاه آناان در هار وادی         آنها گوش می دهند، ولی به دروغ نقل می كنند. و همچنین شاعران كه پیشاوای گمرا 

د سرگردانند. و چیزهایی می گویند كه خود انجام نمی دهند جز كسانی از آنها كه ایمان دارند و كارهای شایسته می كنند و خدا را بسیار یا
 دیگر:  شعرا( و نیز در آیات  117تا  11 -ظلم به دنبال یاری هستند...می كنند و در مقابل 
 /انعام(121-ن الّشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوهما)

 نه وجدال به پا كنندشیاطین به دوستانشان وحی می كنند تا فت
 /حجر(41-93- معين ااّل عبادک منهم المخلَصينرب بما اغويتني الزينّن لهم ما في االرض و الغوينّهم اج)                         

ندگان پاک سرشتت هم برای آنها آنچه را در زمین است تزیین می كنم و همه را به جز بخدایا چون مرا فریفتی من 
 ، گمراه می كنم.

یک هنر مذموم است. شیطان با استفاده از تزیین انسان را در عالم صورت و غریزه محدود می نازيبا را زيبا جلوه دادن به معنای  تزيین
القائات او را نادیده می  دنیای فلسفه وتمدن امروز غرب شیطان و دیو را فراموش كرده ورسد. كند و نمی گذارد كه به زیبایی های روحی ب

 گیرد و به همین جهت خود اسیر شیطان شده است. 
 شود   دیوی  فتنه  حقیقت در             فلسفی كو دیو را منکر بود                                     

. شایطان  دوگانگی در هنر اصالت ندارد. چون شیطان یا اهریمن، وجودی هم عر  رحمان ندارد این نکته مهم دراینجاست كه
 واسطه ای است كه حقیقت رابه شکلی كه مطلوب لذائذ نفسانی باشد تغییر شکل می دهد.وسوسه كننده و تنها 

و به زیبایی های معقول نپاردازد و در   از دیدگاه اسالمی هنری كه انسان را در سبکها و روشها و زیبایی های صوری نگه داشته
خدمت كمال انسان نباشد ناپسند و مذموم است. از آن سو هنری كه در جهت كمال انسان باشد تقدس پیدا می كند و هر چه از شکوفایی 

زیباایی هاا( برخاوردار     استعدادهای بالقوه او جلوگیری می كند نامقدس می باشد. بنابراین به میزانی كه انسان از صفات الهی )حسن ها و
باشد و بتواند این صفات را در كار خود متجلی سازد هنراو هنر قدسی و به میزانی كه صفات شیطانی را در اثر متجلی كند هنر او شیطانی 

 است.

  قدسی هنر-2

حقیقات   اسالمی ارائه می دهند ، تعریفی متناظر با وجاود و  قدسی و به طور خاص هنر تعریفی كه اندیشمندان مسلمان از هنر
است كه برپایة هساتی شناسای و معرفات شناسای     « نماد گرایی»و « ذات گرایی»دو اصل مطرح شده در این حوزه  وجودی اشیاء است.

سالم از طریق كیمیا گری وعلاوم  ا ....است«  شرافت بخشیدن به ماده» هنر در بینش اسالمی »فراگیر خود شکل می گیرند. نصر می گوید:
فضایی كه در آن، اصاول دینای و روحاانی در مااده      .معنا اسالمی بود جهان شناختی مشابه فضایی ایجاد نمود كه هم در صورت وهم در

)نصار،   « .محیط زندگی روزمره انسان كه تأثیری چنین عمیق بر گرایشهای فکری و روحی او دارد ، نقش مای نهااد   تجلّی می كرد و بر
زیبایی بخشیدن به ماده ، زدودن كدورت آن و تبدیل آن به مظهری از مراتب برتر هستی كه هدف هنر قدسی و فی الواقع » ( 44، 1979

هنر سنتی می باشد مستلزم سنت روحانی زنده و پویایی است تا تصّور عالم معقول را میسّر سازد و راه را برای شناخت سرّ درونی نمااد یاا   
 ( 41)همان ،  «وار نماید.سمبل هم
جایگاه خاص دارند. برای نصر حکمت كه زاییاده معرفات و رحمات     «رحمت»و  «معرفت»تبیین نصر از هنر سنتی دو واژة  در

آن. هنر از دو ساحت معرفت و رحمت تغذیه می كناد و هماین    هدفهم  آن است و آفرینندههم  .است هم آغاز هنر است و هم پایان آن
 (414، 1981)نصر ،  .دو ساحت را ارائه كرده و پرورش می دهد

  را می توان به صورت زیر خالصه كرد:  همترين معیارها و ويژگی های هنر قدسی از ديدگاه نصرم

  به جای ویژگی های ععرضَی آن  طبیعت ذاتی اشیاءتوجه به 
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 وجود(  سلسله مراتب هستی توجه به( 

  درعالم وارتباط او با خدا  محوريت انسانتوجه به 

   درنظام هستی  قوانین حاکمتوجه به 

   رمز پردازی )ظهور مراتب برتر درمراتب پایین تر(  قوانین حکیمانهتوجه به 

   به سنت معنوی مربوطه  صورت های وابستهتوجه به نظام 

   درمعنای جامع آن مربوط به همه ابعاد وجود انسان  عمل و کارکردتوجه به 

  (  414، 1981) نصر،  .ابعاد وجود انسان هتوجه به فایده و سود در معنای جامع آن مربوط به هم 
پس همچنانکه مهمترین الگوی مادی هنر قدسی، مخلوقات الهی هستند مهمترین الگوی معنوی آن، صفات الهای و قداسات   

قداست الهی یا اسماء وصفات او در هنر است. در بسیاری از آیات قرآنی می توان ظهور ایان صافات را در ایان عاالم      آن وابسته به ظهور
ساوره حشار یکای از     18بررسی نمود .بیان اسماء و صفات الهی در قرآن گاه با سیر از وحدت به كثرت و گاه به عکس مشهود است. آیه 

رت به بهترین شاکلی  وجود آمدن خلقت )هنر الهی( و سلسله مراتب تنزل آفرینش تا مرحله صوبهترین آیاتی است كه در آن چگونگی به 
 . /حشر(14-ق البارء المصور له اسماء الحسنيهو هللا الخالبیان شده است:)

 كه عبارتند از:است  شش مرتبه تنزّل از غیب مطلق تا آثار پديد آمده در هستی توصیف شدهدر این آیه  

 «مرتبه ذات نامتعین الهی كه تنها با ضمیر مبهم می توان به آن اشاره كرد. مرتبه غیب مطلق كه تنها با اشاره  «:هو
 و نماد به آن توجه می شود. 

 «مرتبه صفات و ویژگی ها. اولین نرتبه تعین الهی و طبیعت همه اسماء.  «:اهلل 

 «کل می گیرد. مرتبه فعل. كه به واسطه آن هستی از درون نیستی ش «:خالق 

 «مرتبه فعل. هستی متعین می شود و ویژگی های خاص هر موجود تعریف می شود.  «:بارِء 

  «ه مرتبه فعل.صورت و شکل برخورد متناسب برای هر موجود ایجاد و به او تعلق پیدا می كند. باه طوریکا   «:مُصَوِّر
 وابستگی با ذات آن موجود دارد.

  « از كثرت به و حدت است. مرتبه بازگشت  «:اسماء الحسنی 

مراحل شش گانه در آفرينش ههر  در اینجا تنها معیار های زیبایی شناسی به عنوان اسماء و صفات خداوند معرفی می شود.این 

، در نظام سنتی و قدسی طی می شود و ثمره آن ظهور این مراتب به صورت نمادین و ذاكرانه در آثار هنری است كه یاد آور و معرفای  اثر
 عالم غیب در دنیای مادی است. گر

ها است در پديدارها ، به میزان ظهور آنهها و متناسهب بها    هنر، تجلی عادالنه حُسن:» تعريف هنر را می توان چنین پیشنهاد کرد 

 «  نیازهای مادی و روحی انسان ها 

 و مخاطب رابطه هنرمند، اثر هنری                                                         

یکی از بحث های مهم و پردامنه فلسفه هنر، وابستگی و رابطه میان هنرمند با مخاطب به وسیله اثر هنری است. آیا رابطه بین 
ن صورت اثر هنری یا سرچشمه و آرمان اثر یک رابطه ذاتی است كه هر كس با رویارویی با اثر نتواند آغاز و انجام آن اثر را بشناسد؟ در ای

 سه دیدگاه وجود دارد:رابطه 

  بین هنرمند ، اثر هنری و مخاطبنبود رابطه 

  بین هنرمند ، اثر هنری و مخاطبوجود رابطه 

 بین هنرمند ، اثر هنری و مخاطب رابطه نسبی 

 
 

 هنرمند، اثر هنری و مخاطب نبود رابطه بین -1
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این دیدگاه چیره بر هنر معاصر است كه در آن هیچ رابطه ای میان مخاطب و هنرمند، ومیان صاورت اثار هناری باا معنای و      
محتوای آن نیست. نه تنها هنرمند )یا مؤلف( و نیت خاص او، بلکه خود اثرهنری هم مرده است و مخاطب است كه اثر را زنده می كند و 

ار رویارویی و خواندن تازه اثر، زایندة معنایی تازه برپایة جهان بینی مخاطب است. گرایش های گوناگونی روح معنا را در آن می دمد. هر ب
این دیدگاه را دارند. مانند  فمنیست هایی همچون لوسه ایریگاری كه نقش جنسیت را در معنای اثر مهم می دانناد. برخای ماركسیساتها    

افراد را مطرح می كنند و بسیاری از نظریه پردازان دیگر همچون گادامر، ریکور، دریدا و ... همچون لوكاچ تأثیر طبقه و موقعیت اجتماعی 
 (983،1975تأثیر عوامل فراوان تاریخی و اجتماعی را در متنوع بودن این ادراک تأكید می كنند .)احمدی، 
ایی داشتن اثر را نوعی جزم گرایی مشکل ساز به تدریج اندیشمندان هرمنوتیک مدرن نه تنها نیت هنرمند، بلکه اساساً معنای نه

اثار  دانستند. به باور آنها هر اثر هنری )یا متن ادبی( دارای معنایی جاودانه نیست كه هنرمند  این معنا را در آن كار گذاشاته باشادع بلکاه    
دور از نیت آفریننده آن باشد . پاس آشاکارا   هنری در روزگاران متفاوت و بنا به تأویل های گوناگون معناهای تازه ای پیدا كند كه چه بسا 

نقش بزرگی به عهده مخاطب است و بحث از جنبه های مهمی به توان های فرهنگی و فکری او باز می گردد. كشاف ایان نکتاه را باه     
 (416ان ، به خوبی نشان داده اند.)هم« زندگی در دنیای متن»و ریکور  در كتاب « حقیقت و روش»بهترین شکلی گادامر در كتاب 

شالوده شکنان) دیکانستراكتیویست ها( نیز وجود معنای نهایی متن و یا اثر را رد می كنند. ولی دعوت آنان به قلمرو بی معنایی، 
در « پراكندگی معناا »( دریدا از 511فراخوانی است به جهانی مبهم و ناروشنع و نه به این یقین كه هیچ گونه معنایی وجود ندارد.) همان، 

سخن می گوید و همین سبب  می شود كه ما هرگز به خواندن متن و یا فهم كامل یک اثر مطمائن نباشایم.در   « معنای نامتعین»یا  متن
است. البته این به آن معنا نیست كاه هماه   « غیر قابل خواندن» یا « غیر قابل فهم»حقیقت بر اساس تفسیر پل دمان از دریدا، اثر هنری 

ثر برابرند. یک مخاطب و یک خواننده خوب كسی است كه این اصل بزرگ را رعایت كرده و نپذیرد كاه یکای از   مخاطبان در برابر یک ا
تفسیرهای ممکن را به جای كل آنچه اثر می خواهد بگوید، قرار دهند و از معنای متن یاد كند. اسلوب درست خواندن متن ، فهام مانش   

 (516ت.) همان، اس«به خواندن در نیامدنی متن»درونی متناقص و 
روشن است كه این دیدگاه به گوناگونی یا كثرت تفسیر ها و تأویل ها از اثر هنری می انجامد كاه همگای باه یکبااره مطارح      

 هستند.

 هنرمند، اثر هنری و مخاطب  وجود رابطه بین -2

معروف است. برپایه آن فهم اثر ارتباطی به موقعیت تاریخی آن ندارد و چگونگی « هرمنوتیک رمانتیک»این دیدگاه به رویکرد 
ارتباط با اثر در یک سطح فرا تاریخی انجام می شود. یعنی در درک شاهنامه فردوسی و یا یک تابلوی نقاشی از رافائل و داوینچای هایچ   

هم عصران آنها  نیست. بر این دیدگاه نسبت به دیدگاه قبل كمتر تأكید شده است. برای نمونه تولساتوی باه    فرقی میان درک ما با درک
ق همزبانی درونی به یاری هنر باور دارد. به گفته او هنر باید معنایی را كه هنرمند مد نظر داشته به طور یکسان به همه انسانهایی كاه ذو 

  (116توی.تولس)آنها آلوده نشده منتقل كند. 
تولستوی اصرار می ورزد كه هنر باید برای ماردم   »در نقد آن می گوید:  تولستوی موافق نیست و نگرشعالمه جعفری با این 

درجهان كنونی می تواند به كمک كسانی كه شناخت بهتری دارند، « آماتور هنر» معتقدیم كه قضاوت یک لی ماو...عادی قابل فهم باشد 
 (51، 1968ری ، )جعف «تصحیح گردد.

از دید جعفری هنر در هر دوره باید به دنبال زبان جدید باشد و این زبان جدید در آغاز نیاز به جاباز كردن در میان ماردم دارد و  
ساوی  این كامال متفاوت با ارزشگذاری محتوایی آن است .عالمه جعفری با استناد به نمونه هایی از هنر آونگارد و آثار امپرسیونیساتی فران 

 كه جزء شاهکارهای هنر معاصرند ، دیدگاه تولستوی را نقد می كنند.

 هنرمند، اثر هنری و مخاطب رابطه نسبی بین-3

آثار هنری كه در عالم ماده و طبیعت و شکل و صورت و رنگ و هندسه) ویا صوت و كالم و ...( تحقق می پذیرند، هرگز نمای  
ت عرفانی هنرمند را كه از مراتب عالی تر وجود او و ابعاد متعالی تر هستی بالقوه او منشا یافتاه  توانند مفاهیم عقالنی و مشاهدات و ادراكا

نی اند مستقیماً بیان نموده و به ظهور رسانند. بلکه صورتها می توانند حداكثر به صورت آیه ای و رمزگونه و تمثیلی مفاهیم عقالنی و عرفا
 ه و واسطه ذكر و یادآوری شوند.را برای مخاطب رازآشنای خود متجلی نمود
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 رابطه هنرمند و مخاطب                                                   

دو دیدگاه باال  را می توان در یک  دیدگاه انسان شناسی اسالمی با هم  جمع كرد. در این باره باید چناد حاوزه را از هام جادا     
 كرد:

 هنرمند و مخاطبهمراهی کامل در هستی شناسی  -1

هستی شناسی و انسان شناسی)حکمت نظری( حوزه مباحث عقلی و فلسفی است . گزاره های این حوزه فارغ از زمان ومکان و 
فارغ از اراده و خواست و یا تشخیص و فهم انسان یا درست هستند یا نادرسات ع و پاذیرفتن و نپاذیرفتن انساانها تفااوتی در درساتی یاا        

رد. ضمانت صحیح بودن گزاره های این حوزه حقیقت و واقعیت هستی و آفرینش جهان و هویت و ذات فطاری و ناوعی   نادرستی آنها ندا
ها در طول تاریخ و عر  جغرافیا )هنرمند و مخاطبان( در همین ذات فطری و نوعی  هاست و ضمانت تفاهم و درک متقابل انسان انسان
 قوه باشد و انسان از آن در غفلت به سر برد و حقیقت را بیمارگونه یا متعصبانه و ... نپذیرد.هاست. اگرچه این وجه از وجود انسان، بال آن

 

 نسبی بودن شرايط هنرمند و مخاطب -2

شیوه های زندگی هنرمند و مخاطب )حکمت عملی( مربوط به حوزه مسائل اخالقی و بایدها و نباید های احکاام مای باشاد. از    
اراده و عمل انسان است كه باید در مجموع شرایط زمانی و مکانی تحقق پاذیردع پاس وابساته باه مجماوع       آنجا كه این اصول مبتنی بر

شرایط فردی واجتماعی اوست و تابع احکام اولیه و ثانویه و اضطراری و مصلحتی و ... مای گاردد. داوری در ایان حاوزه و درک متقابال      
 هنرمند و مخاطب مبتنی بر دو پایه است:

 :(، واجب ، مکروه ، مباح ثابت پنجگانه ) حالل و حراماصول  اول 

 :در نظر گرفتن مجموع شرایط فردی و اجتماعی هنرمند و مخاطب در زمان و مکان خاص هر یک.  دوم 
 

 هنری رابطه هنرمند با اثر                                                                                                   

 هنرمند در دو حوزه با اثر هنری خود رابطه دارد:

 به عنوان یک انسان ، سرچشمه پایان ناپاذیری اسات كاه او و اثار او را باه       شرايط فطری و نوعی و درونی هنرمند
سمت حقایق جاودانی و مراتب عالی تر وجود و زیبایی های برتر هدایت می كند و تا زیبایی مطلق و رضایت و لذت 

 ایان جذب و دعوت می نماید.بی پ

 واقعیاتی است ناشی از مجموع شرایط زمانی و مکانی و تجربیاات و خااطرات    شرايط کسبی، فردی و بیرونی هنرمند
هنرمندع كه او و اثر او را برخوردار از تشخص فردی و وابستگی ها می نماید. هر چاه محتاوای ایان واقعیات هاای      

و انفسی) عقلی و روحی( هنرمند نزدیکتر و هماهنگ تر باشد، هنار نااب تار ،     بیرونی در اثر هنری یا حقایق فطری
خالص تر، انسانی تر و الهی تر می شود. وگرنه، اثر هنری غیر اصیل تحت تاثیر هواپرساتی هاا و غرایاز حیاوانی و     

 تعصبات جاهلی و ... هنرمند خواهد شد.

 رابطه مخاطب با اثر هنری                                                              

 مخاطب نیز در دو حوزه با اثر هنری رابطه دارد:

 واقعیاتی است مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی و تجربیات و خااطرات   شرايط کسبی، فردی وبیرونی مخاطب
ها و تعبیار و تاویال یاا باه     مخاطب كه در نوع رابطه و درک مخاطب از اثر هنری تاثیر گذاشته و برداشتها و تفسایر 

 عبارتی قرائت شخصی و آفاقی او را از اثر تشکیل می دهد. 

  در صورتی كه از قوه به فعل تحقق یافته باشاد و بتواناد ادراكاات آفااقی و      شرايط فطری و نوعی و درونی مخاطب
ه همان نسبت می تواند خارج تجربیات و خاطرات شخصی خود را تعدیل نماید و عقل راز گشا و دل راز آشنا داشته، ب

از محدودیت های كسبی و اعتباری و شخصی از مفاهیم عقالنی و تجلیات عرفانی به ظهور رسیده در اثار هناری ،   
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رمز گشایی و پرده برداری و درک متناسب داشته باشد. در غیر این صورت مخاطب چهاره شخصای خاود را در اثار     
 زبینی خواهد نمود.دیده و هواها و تعصبات جاهلی خود را با

 در قبال هنر و معماری تعهد و مسئولیت هنرمندان                                                    

 انواع دیدگاه ها در مورد تعهد و مسئولیت هنرمندان به شرح زیر است:

     ديهدگاه لیبرالیسهم و   هنرمندان نسبت به كلیه اصول نظری و مصادیق كالبدی برای همیشه و مطلقااً آزادناد. ایان

 است كه به بی معیاری، هم در نظر و هم در عمل باور دارد. سکوالريسم

  گرايهی  ديدگاه مطلقهنرمندان نسبت به هر اصل نظری و حتی كالبدی برای همیشه و مطلقاً مقید و مسئولند. این 
 در اصول نظری و اشکال كالبدی، و مقید بودن نظری و عملی است.

   هنرمندان نسبت به شناخت قوانین موجود در هستی،متعهدع و در خلق اثر، آزادع اما نسبت به تأثیر آثار خود ، مسائول

« عدل گرايی»ظار و  در ن« حق گرايی»آزادی انسان را در میان دو جبر تعریف می نماید.  ديدگاه اسالمیمی باشند. 
 در عمل.                                

 رابطه هنر با معماری : در مبحث نتیجه گیری                                                                 

زیباایی شناسی)حسان   ها و آثار هنری و هنرمندان، نیاز اسات كاه مباانی و معیارهاای     در آغاز هر گونه ارزیابی و تحلیل سبک
 ها در آثار هنری به تفاهم نسبی رسید. شناسی( در یک سامانه عقالنی ارائه شود تا پس از آن بتوان در مورد معیار داوری و تحلیل

 
 
 
 
 
 

 

شناسی( و برداشت هاای فروكاهناده از انساان،    شناسی و انسان)هستیدر فرهنگ غرب،شکاکیت و نسبی گرايی در حوزه نظری
ها و آثار هنری را لرزان و عمالً تباه نموده و فلسفه هنر مستقیماً وارد فلسفه زیبایی شناسی شده و مبنا و معیارهای داوری و ارزیابی سبک

بادلیل پاینادگی    در حوزه فرهنگ اسهالمی معاصر را به سوی پوچ گرایی )نیهیلیسم( و هرج و مرج گرایی )آنارشیسم( كشانده است. ولی 
ان و فیلسوفان مسلمان، حقایق نظاری  كالم الهی )وحی( و حفظ و صیانت از كالم معصومین)س( با همه اختالفات موجود میان اندیشمند

اسالم همچنان با قدرت و ثبات می درخشد و در میدان تحلیل و استدالل و عرفان خدشه ناپذیر باقی مانده است. بنابراین با توجه به ثبات 
های مطلوب سمت آرمان ها و آثار هنری را به توان در میدان عمل سبکمبانی و معیارهای حسن شناسی و زیبایی در فرهنگ اسالم، می

 و استعالیی و روشن هدایت نمود.
های بزرگ در حاوزه  ها( باعث بروز مغالطهها و نبایدها( از عملی)بایدهمچنین باید گفت كه جدانکردن گزاره های نظری )هست

 فلسفه هنر شده است. به چند نکته در این باره باید اشاره كرد:

، حقیقی، كلای، قطعای، ناوعی، فهمای،     انسان و گرايش های حسن شناسی و زيبايی شناسی او گزاره های نظری در موردیکی اینکه  

ها نوعاً و ذاتهاً دارای گهرايش    ، انسانبالقوه، غیر قابل تبدیل و تحویل و غیر وابسته به شرایط زمانی و مکانی هستند. به گفته دیگر

. وگرنه عماالً معیاار   نماينداستداللهای فلسفی و عرفانی آن را تأيید میهای زيبايی شناسی مشترك می باشند که تجربیات تاريخی و 
داوری آثار و تفاهم نسبی هنرمندان و مخاطبان و جهت گیری استعالیی و تکاملی آثار هنری، با هنرمندان و مخاطبان از دست مای  

 روند و هنر و هنرمندان در سراشیب پوچ انگاری و هرج و مرج رها خواهند شد. 

و  اگر سبکها و راهکارهای عملی در خلق آثار هنری و يا عوامل صوری و مادی و کالبدی آثار هنری مطلق انگاشته شهوند برابر آن، در  
 های نظری نسبت داده شوندع مغالطه ها و نابسامانی های بزرگ در عرصه فلسفه هنر پدید می آیند. به اصول گزاره

 رابطه طولي بين انسان شناسي ، فلسفه زيبايي، هنر و آثار هنري: 04شماره نمودار 

 آثار هنري شناسيانسان  فلسفه زيبايي و حسن شناسي
هاي هنري و بايدها و سبک

 هاي عملينبايد
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ها )یعنی در ذهان  ع به گونه ای كه از سویی در  ارتباط با هستهايی برزخی و واسط هستندهای عملی گزارهاصول برگرفته از گزاره 
هنرمند( گزاره های حقیقی شمرده شده و از سوی دیگر در ارتباط با اراده و عمل هنرمنادان و شارایط زماانی و مکاانی تحققشاان،      

هایی ، اعتباری، ره ها ،در مقام خلق در عالم ماده و مصداق گزارهشوند. همچنین این گزا)یعنی در اراده عملی او( نسبی و اعتباری می
گردند و در عین حال متغیر، تربیت پذیر و اجتهادیع كه جزئی، نسبی، تجربی، بالفعل، و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی می

 نباید در مورد آنها مطلق گرایی نمود.

توان هزاران سبک جدیاد و هازاران   ، میسن شناسی و زيبايی شناسی نوعی و فطری انسانهاپايه مبانی و معیارهای حبه گفته دیگر بر  
هاا را متجلای   هاا و زیباایی  اثر هنری متنوع و بدیع و اصیل و استعالیی خلق نمود كه هر كدام بصاورت نسابی مای توانناد حسان     

 سازند.)نمودار زیر(
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

نکته دیگر در رابطه با تعریف یک بعدی و محدود از ابعاد وجودی و مركب انسان است كه با توجه به نمودار زیار باه شارح آن    
 می پردازیم.
 
 
 
 
 
 
 

مرجع را در نظر نگیریم و   آمده)ع(   اگر همچنانکه در مباحث انسان شناسی مطرح شد، ما انواع نفوس انسان كه درگفتار حضرت علی 

ما در گرايشهای حسن شناسی و زيبايی ها معیارهايی الهام هنرمندان را صرفاً نفس گیاهی يا نفس حیوانی او بدانیم، طبیعتاً معیارهای 

رضاایت و  « »حکمت و نزاهت».بدین گونه آثار هنری، دیگر نمی توانند حاصل نفوس عقالنی و روحانی انسان،یا حیوانی خواهد بود
ت ایان موضاوع از   باشند .همچنین توان داوری بین هنرهای ممدوح و هنرهای مذموم را از دست می دهیم. شاید بتوان گف« كرامت

 مهمترین عوامل بحران در فلسفه هنر معاصر غرب است.

، باعث عدم توجه باه آماوزش   توجه و تأکید مطلق به ناخودآگاه هنرمندان و خالقیت های غیر اصیل و غیر عالمانه در خلق آثار هنری 
شود. بخصوص در هنر معماری كه میهای فرهنگی و تخصصی و تالش هنرمند برای رشد در حوزه های علمی و فلسفی و عرفانی 

هنری است مبتنی بر مهندسی ساختمان و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی، نظیر اقتصاد، مواد و مصالح ،فناوری)تکنولوژی(، 
ی هاای علاوم و باه خودآگااه    نیازهای كمی و كیفی مخاطبان، محیط زیست و بسیاری علوم دیگر و نیاز به شناخت دقیق این حاوزه 

 رساندن تخصصی آن علوم دارد. 

 آثار هنري
سبکهاي هنري و بايد و نبايد 

 هاي عملي

 

 
 

هداي خودآگداه و   الهام 

 ناخودآگاه هنرمند

 رابطه طولي ميان ايده هاي هنرمندان و سبکها و آثار آنان :06شماره نمودار

گرايشهاي زيبايي و 

 حسن شناسي انسان

 آثار هنري ريسبکهاي هن

هاي حقيقي و گزاره

 کلي هستند

هاي اعتباري گزاره 

 و نسبي هستند
در ذهددن هنرمندددان 

 )حقيقي( هستند
+ 

در اراده عملددددددي 

هنرمندان)اعتباري( 

 هستند

 تفکيک اصول حاکم بر زيبايي، سبکهاي هنري و آثار هنري: 05شماره نمودار 
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صاورت و  مفهوم و بینماید و آنها را بی، آشفته ، دور از واقعیت و سور رئالیستی می تأکید بر ناخودآگاه، آثار هنری را پیچیده و مبهم 
محایط زیسات   سازد و نقش هنر و رسالت آن را در ایجاد تمدن و پیشرفت كمی و كیفی انساانها و  بدون عمق و اصالت و ارزش می

 كند. انسانها مخدوش می

. اگر هنرمند الهام هنری خود را از نفس بهیمی و جنود شیطانی برگیرد، از ایان سرچشامه   پس سرچشمه الهام هنرمندان يگانه نیست  
ساخیر  دوزخی، الهامات كثیری كه شامل گرایشها و انگیزه های غریزی همه حیوانات میتواند باشد، مای جوشاد و روح هنرمناد را ت   

خلق میشود.در نقطه مقابال اگار هنرمناد     هنرهای مذمومانگیزاند و در نتیجه میکند و او را بسوی لذت های غریزی ا حیوانی، برمی 
ها و الگوهای خود را از نفس عقالنی و روحانی والهامات ربوبی برگیرد، حاصل این نفوس حکمت و نزاهات اسات و رضاایت و    الهام

تواند حق و باطل، خیر و شر و زیبا و زشت را بشناسد و داوری كند و از باطل و شر و زشتی به سوی حاق و  كرامت. یعنی هنرمند می
 خیر و زیبایی، پاكی جوید و خود را تزهیب نماید.)نمودار زیر(

 
 

 

 

 ( هفتمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 كه در باره هنر وجود دارد چیست؟سه نظريه ای   (1

 كه از افالطون و ارسطو است به چه معنی است؟نظريه بازنمايی هنر  (1

 چه اصلی را محور شناخت خود از هنر قرار داده است؟در نظريه فرانمايی هنر  (9

 از هنر چیست؟تعريف هايدگر  (4

 هنر را چگونه تعریف می كند؟دکتر رجبی  (5

 چه رابطه ای بین زیبایی و حقیقت وجود دارد؟نگاه دکتر اعوانی در  (6

خنثي هنرهاي

 مذموم و

 يا مذموم

 هنرهاي ممدوح

 )منطقي و معنوي(

 نفس گياهي

نفددددددددس 

 حيواني

نفددددددددس 

 عقالني

نفددددددددس 

 روحاني

منشاء الهام  

 هنرمندان

 زيستي -رشد فيزيکي 

 لذتها و اندوه هاي

 حيواني -غريزي  

 حکمت و نزاهت 

داوري خير و شر ، زشت و 

زيبا و گرايش به خير و 

 زيبايي

 رضايت و کرامت 

رضايت متقابل خالق و 

مخلوق فيضان خير و 

 زيبايي

 منشاء هنرهاي طبيعت گرا

 )فورماليستي و ناتوراليستي(

منشاء آثاري با گرايش هايي از غرايز حيواني 

 )خشونت،سکس و ...(

منشاء انواع هنرهاي عقالني و منطقي به نسبت 

 معرفت و تعهد هنرمند 

هنرهاي معنوي و روحاني به  منشاء انواع

نسبت سير و سلوک و خودسازي هنرمند 

 )هنرهاي معنوي و روحاني(

 : نفوس انسان در رابطه با هنرهاي ممدوح و مذموم07نمودار شماره 
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 ، چیست؟ محسوس کنیم هنر يعنی که معقول رامنظور از آیت اهلل جوادی آملی كه فرمودند:  (7

 ، هنر چگونه تعریف می شود؟ در گرايشات لیبرالی غرب (8

 چرا هنر عامل ارتباطی بین انسان هاست؟ نگاه تولستویاز  (3

 هنر را چگونه تعریف می كند؟ شهید اهل قلم مهندس مرتضی آوينی (11

 كه در هنر باید به آن رسید ، چیست؟ حیات معقولدر نگاه عالكه جعفری  (11

 وجود دارد چیست؟ سرچشمه های هنركه در رابطه با سه دیدگاهی  (11

 چه تعریفی از هنر ارائه می دهد؟ دکتر حجت (19

 را در چه چیزی می داند؟ هنر اسالمیدكتر نصر  (14

 را تعریف نموده و برای هر كدام از آنها حداقل دو مثال بزنید؟ هنر آزاد و هنر قدسی (15

 بین هنرمند واثر آن چه رابطه اصولی وجود دارد در این باره تحقیق نموده و حاصل آن را ارائه دهید؟ به نظر شما (16

 چه رابطه طوطی بین انسان شناسی و آثار هنری است؟ 14 طبق نمودار شماره (17
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 فصل هشتم

 و طبیعت یحوزه معماردر کردها يرو یقیتطب یبررس                           

 
 ارتباط انسان با طبیعت 

معنوی از آن، به دیدگاه او و تفسیر او از  وری مادی وچگونگی ارتباط انسان با طبیعت به عنوان زیستگاه خود و سرچشمة بهره
به طبیعت  ییکردهای گوناگونرو توانمی های گوناگون،نمودهای آشکار و وجوه پنهان آن دارد. به طور كلی بر پایة جهان بینی طبیعت و

های دیگر آن، شناخت خداوند و خود انسان های هستی شناسی انسان بوده است. شالودهداشت. شناخت طبیعت همواره یکی از شالوده
انجام آن و  اند. برای بشر ماهیت طبیعت، نمودهای آن، آغاز وها و باورها همواره مطرح بودهاین سه شناخت در همه جهان بینی هستند.

 تفسیر رویدادهای آن همواره قابل توجه بوده است.
ای توان مالكهای ویژههای گوناگونی كه انسان در طول تاریخ زندگی خود در طبیعت، به طبیعت داشته میبرای بررسی دیدگاه

ا هبندی دسته و استماهیت طبیعت  انسان وبندی را انجام داد. مهمترین مالک، توجه به ماهیت را برگزید و برپایة آنها بررسی و دسته

بر پاية يک ديدگاه و تفسیر از طبیعت، برخورد و رفتار انسان در چگونه شود كه می نشان دادهبه این ترتیب شود. این پایه انجام می نیز بر

 پس این بحث دو وجه بنیادی پیدا می كند:.شودرابطه با آن نیز متمايز می

  چگونگی دیدگاه انسان به طبیعت و نوع رابطه ای كه انسان و طبیعت با هم دارند. ن با طبیعت:رابطه انسا –وجه اول 

  چگونگی رفتار انسان با طبیعت و نوع برخوردی كه انسان با طبیعت  رابطه انسان ، طبیعت و معماری :–وجه دوم
 داردع بویژه در معماری و در ساختن. 

 چهار گونه ارتباط انسان با طبیعت                                                    

باید توجه داشت كه طبیعت همچون مجموعه ای بسیار بزرگ از اجزاء و عناصر است كه با هم روابط متقابل دارند. و نیز هر 
رای دستیابی به هدف هایی چنین ها همچون مجموعه ای كوچکتر از اجزاء و عناصرند و هر دو گونه این مجموعه ها ب كدام از انسان

با هم ارتباط گونه چهار  ندتوانمیسامان یافته اند. پس انسان ها و طبیعت سامانه )منظومه ( هایی هستند كه باهم روابط متقابل دارند و 
 داشته باشند :

o انسان با طبیعت ارتباط يکسويه 

o انسان با طبیعت ارتباط دو سويه 

o بیعتانسان با ط ارتباط سامانه ای 

o انسان با طبیعت ارتباط ستیزه جويانه 

 ارتباط يکسويه انسان با طبیعت -1

. مصرفی و یک سویه است ،ارتباطع پس است آنبر  چیرگی و برداری از طبیعت تنها در جستجوی بهرهارتباط، انسان این در 
نیز ر جهان دطبیعت  امروز و ریشة بحران گونه استاین كه ارتباط دنیای امروز غرب با طبیعت بهبر این باورند  بسیاری از نظریه پردازان
  .است نهفته در همین نوع ارتباط

 
 
 

 انسان طبيعت 
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  انسان با طبیعت دو سويهارتباط  -2

 این ارتباط خود بر دو گونه است :

 هويت انسان  ةپاي ،طبیعت 

از آن و نیازمند به كسب هویت از  ئیجزنیز كه انسان است یک سامانة كالن  همچون طبیعت  ،در این نگرش
مانایی و پایداری این جزء، هماهنگی با كل است و انسانیت انسان در گرو فعال شدن و هماهنگ شرط طریق طبیعت است. 

را الزم  و احترام به حقوق طبیعت شمردمیطبیعت را مادر انسان . این دیدگاه، شدن او به عنوان یک جزء در كل طبیعت است
یکی از . توجه دارد سخن درستی استاو مادی است و تا آنجا كه به مادیت انسان و زندگی مادی  ،اساس این بینش .داندمی

 .مشکالت تمدن معاصر فراموش كردن همین تعریف است
 
 
 
 
 

 

 هويت طبیعت  ةپاي ،انسان 

به جای آنکه انسان از طریق طبیعت تعریف شود و طبیعت  و انسان چیزی فراتر از طبیعت استدر این نگرش عظمت وجودی 
طریق انسان و خصوصاً انسان  ساختار انسان گونه دارد و هویت خود را از ،گونه باشد، طبیعت است كه به عنوان یک جزء

تواند در ست و به همین جهت كامالً میارزش طبیعت در هماهنگی و هم سنخی آن با سرشت انسان ا كند.كامل كسب می
جایی  ساحت فراطبیعی وجود انسان تأكید كند. بر معنوی است و هدفش این است كه ،خدمت او قرار گیرد. اساس این بینش
انسانیّت انسان در  در این دیدگاه شالودة رسد.غربت می كند و انسان در آن به تنهایی وكه طبیعت دیگر انسان را اقناع نمی

استعالء وجود انسان از ساحت طبیعت به عالم ماوراء است. پس هنر انسان  حوزة فرا طبیعت است و كاركرد هنر مربوط به
 تکمیل نارسایی و نقص معنایی طبیعت است. كاردر
 
 
 

 

 

 

 

 

  انسان با طبیعت ایارتباط سامانه -3

یعنی خداوند است كه  كه هم سنخی و مشابهت ذاتی بین انسان و طبیعت ایجاد كرده، سرچشمة وجود،این نگرش آنچه  در
گر صفات خدا همچون علم ) جلوه، ترسطحی بسیار نازل طبیعت مانند انسان ولی در هویت همة هستی است. ةپای ،یشهاویژگی

 انسان

 طبيعت   

 انسان
 

 طبيعت
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های ذاتی طبیعت و انسان در طول هزاران شه پایداری و ثبات قوانین و سنتاست. ری .خودآگاهی (، اراده ) آزادی (، آفرینندگی، قدرت و ..
ترین شکل خود در انسان عین حال تحول و حركت عملی آن در همین سرشت الهی است. این سرشت الهی به كامل سال گذشته و در
. یا به تعبیری انسان به تنهائی داردرا شود و به همین جهت انسان كامل نقش مدیریت كننده نسبت به كل سامانة هستی كامل ظاهر می

نماید ) نفوس گیاهی و شود و تغذیه میط مراتبی از وجود هستی و انسان را شامل میمدل كوچکی از كل مراتب هستی است و طبیعت فق
 حیوانی انسان را ( و انسان از طریق نفوس عقالنی و روحانی خود با مراتب برتری از هستی ارتباط دارد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      در ارتباط انسان با طبیعت برشمردبنیادی رفتار چهار می توان  بر پایه آنچه گذشت
           
 
 
 

        

 جويانه انسان با طبیعتستیز  ارتباط -4

این  انسان دراین مدت كوتاه حضور خود در د ونانسان و طبیعت هیچ رابطه ای با عالم متافیزیک و غیب نداردر این رویکرد 
 ()نمودار زیربهره و لذت ببرد.  ،عالم ترجیح می دهد تا هرچه بیشتر از طبیعت به عنوان كاالی موجود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راهبردی)حکمت عملی ( توصیه توصیف سامانه ای)حکمت نظری( رویکردعنوان 

 تضاد ) رودررویی با طبیعت ( بی سامانی طبیعت ستیز رویکرد

 بی ارتباطی ) جدایی از طبیعت ( سامانة گسسته )مکانیکی( طبیعت گریز رویکرد

 هماهنگی ) یکی شدن با طبیعت ( سامانة پیوسته( )ارگانیکی  طبیعت گرارویکرد 

 ( فراگیرتکمیل ) نظریه  فرا سامانه طبیعت سازرویکرد 

نمددودار  رويکددرد  طبيعددت سددتيز در  

 معماري

 

 انسان 

 طبيعت  

مقام ذات 

طبيعت                                                    الهي

 انسان

 

 رويکردهاي انسان  در ارتباط با طبيعت: 08شماره نمودار 
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                                              ي از طراحي منظر فرانسه، پاريسانمونه 

 
 همچون دموكریتاندیشمندانی )اتمیسم( یونانی در نزد «جزء گرایی»بویژه دیدگاه كهن و روزگاران در را باید ریشة این دیدگاه 

دراین دیدگاه نمی توان برای طبیعت یک هویت كلی در نظر . یافت) سده پنجم پیش از میالد(، و اپیکور) سده چهارم پیش از میالد ( 
.) است برخورد و واكنش اتفاقی اتمها هدف خاصی را دنبال نمی كند. پدیده های عالم نتیجة علت و گرفت. طبیعت سرشتی اتفاقی دارد و

  (11،1961فرشاد، 
 دیدگاه سکوالر در كنار دیدگاه طبیعت گرا ،دگاهدیدگاه طبیعت گریز در سده های میانه مهمترین دی چیرگی دراز مدتس از پ
كه هیچگاه طبیعت به اندازه دوران صنعتی مدرن به تسخیر انسان درنیامده بود. این روحیه تسخیرگری و  گونه ایبه  عبود )ناتورالیسم(

. بودن انسان و طبیعت ایارتباط مدر روزگار دگرگونی مهار طبیعت را به وضوح در هنر و معماری این عصر می توان دید. ویژگی اصلی این 
به تغییر طبیعت و اصالت دادن به ذهن خود  )كه در روزگار سده های میانه رواج داشت(،انسان به جای تفسیر طبیعت و اصالت دادن به آن

                                                   .ختپردا

 نمونه رويکرد طبیعت ستیزی باغ سازی فرانسوی ، 

گروتر باغ فرانسوی را نمونه رویکرد طبیعت ستیز می داند. ویژگی باغ فرانسوی در حالت كالبد پردازانه و تندیس 
آن است. استفاده گسترده از تندیس در این باغها و پرداخت و تزیین درختان تا حد مجسمه و بکارگیری سطوح چمن  ( objective)وار

تک درختان در آنها نمونه فراوان دارد. از لحاظ هندسی اگر در برخی زمینه ها همگونی میان باغ فرانسوی و ایتالیایی با باغ  گسترده و
 ایرانی وجود دارد، به عقیده برخی نظریه پردازان، ناشی از تاثیر مستقیم باغ ایرانی  در خالل داد و ستدهای فرهنگی بوده است.

در فتوحات یونان كهن نسبت به ایران و در مرحله دیگر با تاثیر پذیری مستقیم فرانسه و یونان بعد از این تاثیر در یک مرحله 
جنگهای صلیبی و انتقال فرهنگ كشورهای اسالمی به اروپا بود. به گفته ویل دورانت یونانیان كه در ابتدا با قراردادن طبیعت در قلمرو 

تنها وقتی به لذت بردن از باغ بهشت ها روی آوردند كه سپاهیان اسکندر آداب و رسوم ایرانی  خدایان كمتر به تصرف در آن می پرداختند،
 (1961،941یونان بردند. )دورانت، را با خود به

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 –نمونه اي از باغ سازي فرانسوي  

 تزئين درختان تا حد مجسمه

 

 
   

 نوع باغ سازي فرانسوي  

 مقابله

 فرانسه
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  با رويکرد طبیعت ستیزیمعماری سامان شکن 

سامان شکنی یکی از مهمترین رویکردهایی است كه خاستگاهی غیر طبیعی و اساساً مقابله جو نسبت به طبیعت دارد. به گفته 
طبیعت به مثابه چیزی بنیادین كه تنها در سیستم كالسیک نظم به چشم می خورد، همانا تداوم  -برای من دیدن رابطه انسان:» آیزنمن 

انکار اینکه اصوالً چیزی می تواند بنیادین باشد اهمیت دارد. بنیادین به عنوان چیزی  .... همچنینم است.بخشیدن به ركود فطری این نظ

آندم که كه بنیادی تر است یا ارزش بیشتری دارد، آغاز تفکر سلسله مراتبی در هر یک از سیستم های كالسیک نظم به شمار می آید. 

طبیعت را به گونه ای دیگر  -بدین ترتیب باید رابطه انسان ...  ايده بنیادين سر برون می آورد تصور سلسله مراتب به کنار نهاده شد، آنگاه
نگریست. نخست شاید به شکلی غیر دیالکتیکی با طبیعت، دوم شاید اینکه دیگر نباید در ایجاد 

 فرم، از انسان یا طبیعت به مثابه تمثیل های انسان گونه یا زیست گونه استفاده كرد.

به تعبیری همواره كیهان شناسی را در خود منعکس كرده )یا استعاره ای از  معماری
درباره انسان )خرد(، یعنی به  آن بوده( است. كیهان شناسی غربی از زمان رنسانس به این سو

 ش و فنآوری امروز و همچنین غلبه بر چیزهای طبیعت بوده است. عبارتی دان

نیز نوعی دگرگونی به وجود آمده است: دانش های امروز، همچون  کیهان شناسیدر 
زیست شناسی،فیزیک، علم وراثت، بوم شناسی، همه و همه بر چیزهای مسئله دار و پیچیده 

سروكار می یابد به سوی مسائل اطالعاتی  طبیعی استوار بوده اند. اكنون آنچه با دانش امروز
آنها نگریسته نمی شود و بدین ترتیب دیگر نیازی به نیروی  دیگر مانند اول به ... چرخیده است

برای من ديگر معماری نبايد تنها استعاره ای از خرد انسانی معماری ندارند.  استعاره ای و نمادین

 (11)آیزنمن.« چیرگی بر طبیعت بدل شودباشد و بنابراين نبايد تنها به نمادی از 
با « وحشت پایدار،به دنبال اشکال عجیب و غریب»آیزنمن در مقاله ای با عنوان 

کندکه معماری در پانصد سال اخیر، در استناد به سخنان یک كارفرمای دانشمند خود تاكید می 

ارائه كاری منطقی ،سودمند و این كار را از طریق  پرتو علم به دنبال چیرگی انسان بر طبیعت بود
و درست انجام می داد و نهایتا آثار معماری، ویژگی های طبیعی خود را به عنوان زیبایی ارائه 

. در حقیقت اين معماری تنها تالش می کرد برای مخاطبش چیرگی برطبیعت را نمايان می كردند

ه فراتر از آن دارد. به .آیزنمن برای معماری امروز توصیسازد ،ولی در عمل اسیر طبیعت بود
معماران پیوسته تنها برتری از طبیعت را نمایان نسازند. بلکه باید به طبیعت نیز فایق »گفته او: 

آیند. این برای معماران كار چندان ساده ای نیست كه فقط موضوع را منتقل كنند و بگویند 
ر طبیعت همچنان به غلبه به طبیعت دیگر مسئله ای نیستعچون در آن صورت مسئله غلبه ب

صورت مشکلی باقی می ماند...برای تحقق این امر باید جایگاه سخن معماری تغییر یابد. 
موضوع صرفا این نیست كه آن مربوط به گذشته است و اینکه معماری باید نیروهای جاذبه را 
رت تحمل كند،بلکه )موضوع اصلی(رفتاری است كه در این فائق آمدن نمود می یابد. به عبا

اختمان باید منطقی و درست و زیبا و مفید باشد ،بلکه باید در سدیگر ،كافی نیست كه گفته شود 
 تقلید طبیعی ،غلبه طبیعی انسان نیز مد نظر قرار گیرد. 

به بیان دقیقتر چون سخن معماری كانون خود را از طبیعت به سوی دانش تغییر    
ی نمایان می شود كه خود صورت پیچیده تری از واقعیت معماری  را حکم می كند.چراكه موضوع شناسایی به مراتب پیچیده تر می دهد،

دانش به عنوان ضد طبیعت نمود فیزیکی نداردزمانی كه دانش به صورت غالب در آمده باشد نمود آن در شکل فیزیکی چگونه چیزی 
 است؟ 

رويکرد سامان شکن در طراحي منظر  

باغ گام هاي گمشده کاستل وکيو ، ايتاليا 

 ، آيزنمن

 



022 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

هانِ انسان محوری عصر روشنگری و اطمینان به از معموال طبیعت تعریفی)بینشی( شعوری و محدود دارد.طبیعت در این ج
دست دادن خدا مورد مکاشفه قرار می گیرد . ویژگی های طبیعی اشیاء خاستگاه ارزشمندی شدندعهم مفید برای توجیه استعاره ای جهان 

یاند. این امر منطقی تر  از و هم چون روندی موضوعی كه سرمشق شده باشد. از این رو معماری قصد داشته كه غلبه به طبیعت را بنما
اندیشیدن به دانشی است كه آن هم می توانست نمایان گردد. عدم قطعیتی كه در چیزی شعوری كنترل می شود به یقین می تواند جزیی 

می بیندع ولی این رویکرد نیز رابطه انسان با طبیعت را گسسته ( .141و 141، 1979)آیزنمن ،« اشد.از بیان انسان در حال غلبه به دانش ب
همچون گرایش پیشین، توصیه ای به چیره شدن و مهار طبیعت نمی كند و آنها را دارای دو ساختار متفاوت می داند. شالوده این دیدگاه 

 را هم در عرفان و هم در فلسفه می توان یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 آفاقی)طبیعت گرايی ( و انفسی)طبیعت گريزی( گرايشدو                                    

كه این دو گرایش  توان به دو دسته آفاقی و انفسی تقسیم کرددر يک دسته بندی کلی گرايش های فلسفی و عرفانی را می 

اصیل و حقیقی فراتر از این عالم توصیف می  از آنجا كه عالم عرفان انفسیمتناظر با دو دیدگاه طبیعت گرا و طبیعت گریز می شوند. در 
كه انسان را از رسیدن به حقیقت عالم محروم همچون زندانی است  ماوراء طبیعت و مزاحم و حجابی برای رسیدن به عالم ،طبیعت عشود

گرایش ها حکمت عملی این شالوده  می كند و راه دستیابی به آن عالم حقیقی، بی اعتنایی وگاه مخالفت)ریاضت( درمقابل طبیعت است.
 اصل بی اعتنایی یا مخالفت با طبیعت پی ریزی شده است. بر

با تأكید بر اصالت عالم متثل و سایه بودن و اعتباری بودن عالم طبیعت  ونطدرغرب افال

های  نظر او را بايد تالشی برای مقابله با طبیعت پرستی ها و خرافه گويیاین نظریه را گسترش داد. 

اندیشه  سده های میانه با تركیب نظریه افالطون و مسیحیت در دوره .يونان پیش از سقراط دانست
کل حادی از طبیعت گریزی را به نمایش گذاشت و این ویژگی ها بود كه دو گرایش رهبانیت ش

 جدید ِغرب را درمقابل خود پرورش داد.  طبیعت گرا و طبیعت ستیز دورة

این جا هم طبیعت  در .ندهست به این دیدگاه نزدیک هندوآيین مکاتبی همچون  در شرق
اید به مدد ریاضت ها از آن فاصله گرفت . هنر هم كه ب عنازل ترین سطح عالم كیهان است ،و ماده

 راهی دیگر است كه می تواند ما را از اسارت طبیعت خارج كند. 
روحانيـة ». آنها انسان را اصالت روح استدیدگاه ها بر پایه مبانی انسان شناسی این در 

نمدددودار باغسدددازي ندددوع 

 انگليسي

 انسان

 طبيعت       

نمدددودار نگدددرش هددداي  

 طبيعت گريز

نمونه اي از طراحي منظر  –باغ بلنهايم  

 انگليسي
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طبیعت آفریده شده و تنها برای دوره ای محدود  خلقز كه پیش ا حقیقت انسان همان روح اوستمی دانند. « الحدوث و روحانيـة البقاء

انسان به  .راهی متفاوت و متضاد با راه حرکت به سوی طبیعت است، انسان به خداوندرسیدن راه . زندانی شده است عالم طبیعتدر
  !!ت حجابی دور كننده از خداوند استچرا كه  طبیع عمی كند اختیارخود یکی از این دو راه را انتخاب

 طبیعت گريزینمونه باغ سازی انگلیسی                                                 

گروتر با ارائه الگوی زیر باغسازی انگلیسی را نمونه ای از دوری انسان از  طبیعت آورده است. به گفته او در این باغسازی  

. از این رو دو اين رويکرد ، میان معماری و محیط و طبیعت تضاد می بیندهندسه و ریختی ویژه به باغ و درختان آن تحمیل نمی شود. 
هم را در كنار هم  می آورد  و هرگز تالش نمی كند هندسه معماریش ارتباطی با هندسه طبیعت داشته باشد.در  هندسه كامالف متضاد با

این دیدگاه ضرورتی برای هماهنگ بودن یا در تضاد بودن معماری و طبیعت نیست و به همین جهت خاستگاه هندسی معماری از درون 
 و سازه و ... هندسه آنرا تعیین می كنند.خود معماری تعیین می شود. بطور مثال، كاركرد 

محیط طبیعی را تابع قوانین هندسی نکرد، بلکه وضع موجودش را تا جایی كه عملی بود ، « باغ انگلیسی » به گفته گروتر: 
ارزش را به ذهن ء هم حفظ كرد.  به این ترتیب ساختمان با تمام اجزاء سنجیده ومنطقی خود در رویارویی با محیط طبیعی ، مفهوم دو جز

اندیشه به معنی ابزار  مردود شمرده می شد.  این شیوة« غیر طبیعی » دند.تحمیل یک هندسة مصنوعی به عنوان امری القاء می كر
(  نویسنده و  (Jcseph Addisonمخالفتی با تبعیّت محیط از ساختمان و بیان دیدگاه جدیدی نسبت به طبیعت بود، ژوزف آدیسون

دیدگاه كلی را چنین بیان می دارد:  من شخصاً ترجیح می دهم كه یک درخت را در لباس شکوهمند شاخه ها و برگ  دولتمرد ، این
 (151..1974)گروتر« هایش ببینم تا اینکه باقیمانده ای از آن را به صورت یک فرم هندسی هرس شده مشاهده كنم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              

 ارگانیک به طبیعترويکرد                                                             

دراین رویکرد بیش از همه دیدگاه های پیشین بر رابطه سامانه ای انسان با طبیعت تاكید می شود. اگر چه پیشینه این دیدگاه در            
مکاتب شرقی بسیار كهن استع ولی امروزه شکل تازه ای از طبیعت گرایی كالبدی و شکلی پدیدار شده  است كه رابطه انسان و طبیعت 

 ر ساختاری و ظاهری می بیند و آنرا ارگانیک نمی داند. را بیشتر غی

  

باغ بلنهايم نمونه اي از باغ انگليسي  

 ،النسولت براون .

 
حفظ وضع موجود طبيعت و وجود  

 درختان به صورت هندسه آزاد 

 

وجود دو هندسه متفاوت در طبيعت و  

 معماري،هندسه آزاد و منظم در کنار هم
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هیچ جایی خارج از طبیعت نیست كه دارای اصالت رویکرد این  در رویکرد ارگانیک دانست.ین رویکرد را در این زمینه بایدمهمتر
رایی كه باشد در باطن همین طبیعت است و تنها راه انسان را از طبیعت دور كند. هر ساحت ماو باشد ویشتری در ساختار وجود انسان ب

رسیدن به پایداری و  این یگانه روش رسیدن به آن پیوستن و یکی شدن با طبیعت است. 

طبیعت شناسی است و طبیعت به مثابة  . زير بنای انسان شناسی در آرامش و امنیت است

و دو باره در طبیعت  ؛باز می گردد . انسان از طبیعت برخاسته و به طبیعت ستانسان امادر 

  ظهور می کند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ماده  تکامل باز هم دریده جسم است و پس از یزا ،روحنظریه آن  برپایهمطرح می شود. رویکرد  نظریة تناسخ در بستر همین 
انسان كامل به عنوان  چنین، این دیدگاه هایی در بیشتر  است . (الحدوث و جسمانيــة البقاء ةجسماني). پس انسان می گردد طبیعت باز

 می یابد .الگویی از انسان یکی شده با طبیعت اهمیت ویژه ای 
حکمت عملی این مکاتب دوستی، بهره  بنیاد. یافت  می توان نیز و ذن و زرتشت  اییبودآیین مکاتبی همچون  را در دیدگاهاین 

ی اطبیعت به عنوان تقو برابر خاصی درهای به حقوق طبیعت اهمیت داده و آداب و دستور .از این رومندی و صمیمیت با طبیعت است
د احساسی و عاطفی باقی می ماند. حجدید آن این آداب و حقوق در یک  های .  هر چند در برخی گرایشسته می شودطبیعت ضروری دان

 شایان بررسی است. در این دیدگاه  رابطة طبیعت و ماوراء طبیعت

 شرقی   ديدگاه در رابطه طبیعت و ماوراء طبیعت -1

را اديان در شرق با باال بردن شأن طبیعت تا مرتبة الوهیت و تقدس دادن به آن به پرستش آن روی می آورند كه می توان آنها 

 مهمترین نمونه های آن را می توان موارد زیر دانست :  .نهاد نام اگر طبیعت

 موجوكان»  ، یابا طبیعتطبیعی زیستن و یکی شدن به توصیه  دركه  استدیدگاه بهترین نمونه این  ايیبودآيین کتب ذن و م» 

در آيین شینتو در ژاپن تاکید می شود که روح هر کس با طبیعت جلوه گر می شود. 

اطرافش پیوستگی دارد و به همین جهت برای مرگ راحت توصیه می شود درهمان 

( همچنانکه در دیدگاه 116،1943.)ناس،محیط طبیعی زندگی خود بمانیم تا بمیريم
شمندی طبیعت نسبت به اعمال انسانی تاكید می شود. چرا كه تائویی در چین به هو

طبیعت خود آگاهانه رفتارهای نادرست را نابود و به رفتارهای درست یاری می رساند 

  

  

  

 طبيعت

 طبيعت مبعود

 معبود

دو شيوه ارتباط طبيعت و معبود در شدرق و  

 غرب باستان

 انسان

 طبيعت

نمددودار  نگددرش هدداي 

 طبيعت گرا  

 

 باغسازي در معماري ژاپن 

 

 تجانس 
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(  197همان،  . به همین دلیل است كه هنرمند باید خود را در مسیر الهامات طبیعت قرار دهد تا كارهایش كامل و درست باشد.)
 (115و یا ژاپنی از زندگی و عالم خسته شود بر همین بنیاد به طبیعت پناه می برد.) نمودار شماره اگر یک چینی 

حال آنکه بسیاری از طبیعت گرایان دیگر در غرب و یا حتی ایران درون وجود خود را پناهگاه خود می دانند و حالتی انفسی دارند. 
( یک نقاشی از یک صحنه طبیعت 158اه روح است. )شریعتی،تاریخ ادیان، به همین جهت هنر طبیعت گرایانه برای شرقیان پناهگ

( در 11881973اگر برای یک غربی لذت احساسی ایجاد می كندع برای شرقیان بیشتر نمادی از ارتباط با حقیقت متعالی است.)نصر.
ها، اصول و آهنگ طبیعت انجام بگیرد. تنها دیدگاه آنها كاری  را كار كامل می گویند كه بدون خودبینی و با اصالت دادن به ارزش
 (118دراین حالت است كه شادی و خوشحالی ذاتی برای انسان فراهم می شود. )همان، 

 نیروهای طبیعت و  از اوستا در ستایش طبیعت و بیشتریبخش  .استگرا یکی از معقول ترین ادیان طبیعت  فرهنگ ايران باستان
 طبیعت است. جشن های طبیعت و آداب مواجهة با

  در توضیح طبیعت  نصر كه كامالً بومی و طبیعی است  را می توان در همین رده قرار داد. مونه هايی از فرهنگ کهن سرخپوستین
با وجود تفاوت های بسیار میان سرخپوستان مناطق مختلف همگی آنان احترام عمیقی به طبیعت، به مثابه » گرایی آنها می گوید:

جلوه گاه حضور خداوند قائلند و با تمام وجوه و اشکال حیات احساس قرابت و همبستگی می كنند. به آسمان به عنوان پدر 
از این روست كه امتناع سرخپوستان را در ( »  948، 1984نصر، « ) به عنوان مادر مقدس احترام می گذارند.روحانی و به زمین 

نامیده اند. این طبیعت گرایی معنوی در عین حال باور دارد « طبیعت گرایی معنوی » تفکیک نظام انسانی از نظام طبیعی بدرستی 
ات دارند و روح اعظم به كه همه پدیده ها در عالم طبیعی زنده اند و حی

آنها نظم و هماهنگی داده است. ... نظام طبیعت بر حقیقتی كه ماورای 
طبیعت و نیز ذاتی آنست حجاب می اندازد و در عین حال حجاب از آن بر 
می گیرد. این نظام از نظامی كه بر درون انسان حاكم است جدایی پذیر 

 (1984،67)نصر، .« نیست 
 ديدگاه غربی اوراء طبیعت  دررابطه طبیعت و م-2 

در غرب با پایین آوردن شأن الوهیت، خدایان را به رنگ طبیعت در   
  : یاد كردمکاتب زیر از كه به عنوان نمونه می توان  91 آورده اند

 طبیعت ، كوه و دریا و جنگل و.. جایگاه  ونتدر يونان باستان پیش از افال
دیدگاه را در اندیشه های برخی این  زیست و افسانه های خدایان بود. و

حکیمان همچون طالس می توان دید. آب و باد و خاک و آتش تفاسیر 
هستی شناسانه شده و فراتر از سطح فیزیکی مورد توجه 

و شاگرد طونی، ارستپس از جریانات اصالح طلب افال (31،1973.)نصر،بودند
ل استاد، عالم او تالش كرد دوباره به طبیعت گرایی توجه كند. او درمقاب

ريشه قدرت وحیات خداوند را در ذات طبیعت فراطبیعی متث ل را نفی كرد و 

  (534)دورانت،.دمعرفی کر

  دو گرایش طبیعت گریز و طبیعت ستیز چیرگیپس از  در عصر جديد 
عاطفی به طبیعت در شکل ناتورالیسم و  گرایشی احساسی و دوباره

و  عخواسته های طبیعت است به این دیدگاه انسان با همة آزادی هایش ساختة طبیعت و محدودرونق پیدا كرد. در  رومانتیسیسااام

طبیعت را مانند پدیده ای الهی می دید و از قدرت معنوی  . جان راسکینبه شکلی كه طبیعت او را هدایت می كند ،حركت می كند
  (31)نصر،همان،عقالنی بود. ها سخن می راند ،  هر چند سخن او احساسی و نه ها و آب سنگ هوا ،

                                                 
( به عقیده ویل دورانت معبود شناسی خاص یونانی سبب می شد كه خدایان را مظاهر طبیعت بداند و این باعث می شد  طبیعت بیشتر  9411  1961دورانت.) 91

آن بهره ببرند. به گفته او یونانیان زمانی طبیعت را به صورت باغ بهشت های درخدمت انسان در آوردند كه سپاهیان اسکندر آداب و در قلمرو خدایان قرار گیرد و كمتر از 

 . رسوم ایرانی را با خود به یونان بردند

 نمونه هايي از طراحي منظر در باغ ژاپني 
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رلين، آلمان، دانيل ليبسکيند، نمايش موزه ب 

و جهش در  گسترش غير خطي،آشفتگي

معماري غير خطي بخش الحاقي يهودي به اين 

 موزه .

 
 
 

 نمونه ای از گرايش به طبیعت باغ ژاپنی -3

تادائو آندو به شکل خوبی از تأثیر آیین شینتو بر باغ سازی ژاپنی سخن گفته 
است. نقدی كه آندو بر نظام سنتی ارتباط با طبیعت در ژاپن پس از تبیین آن ارائه می 
دهد ، تمایلی را به سمت باغ سازی اسالمی و ایرانی نشان می دهد. او در نامه به پیتر 

 « طبیعت »ابه چیزی همپایثخویش به م»ژاپنی ها از دیرباز از : »آیزنمن می گوید 

تالش برای تعبیر كرده اند. اگر درست درک كرده باشم آنچه در این معنی نهفته است،

. عبارت است «طبیعت »به  « خويش» و نزديک تر کردن اين  «خويش»   کردنخالی 
شرایط مطلوبی را درپیش روی ما می نهد كه ما باید «  طبیعی زیستن »مصطلح ژاپنی، 

 در آن شرایط به آرزو كردن بپردازیم.
اندیشه طبیعت عمیقاً در زندگی روزمره ژاپن ریشه دارد. زندگی و مرگ انسان 

می شود، طبیعت او را  « طبیعت زده »مور طبیعت است و هنگامی كه انسان بخشی از ا
می شود. من اعتقاد دارم كه این شکل بودیستی  «هیچ  »جذب می كند و در نتیجه او

 «د.نامیده می شو « موجوكان » هیچ انگاری است كه

سنت ژاپنی در مورد طبیعت، حساسیتی متفاوت از آنچه که در غرب ايجاد »

ست دارد. زندگی انسانی قصد مقابله با طبیعت را ندارد و در پی مهار کردن آن شده ا

بلکه در عوض بر آن است که به همنوايی صمیمی با طبیعت برسد تا با آن يگانه  ؛نیست

. حتی می توان گفت كه در ژاپن تمامی اشکال اعمال معنوی عرفاً در زمینه ای از گردد
این نوع حس مندی، فرهنگی را شکل داده است كه  رد.تعامل انسان با طبیعت انجام گی

مرز فیزیکی میان اقامتگاه و طبیعت پیرامون را از اهمیت می اندازد و در عو  آستانه 
ای معنوی را بوجود می آورد. این آستانه در عین حال كه حایل محل سکونت انسان از 

درون هیچ مرز روشنی میان برون و طبیعت را نیز به درون می كشاند.  عطبیعت است

. اما اینها نفوذی دوجانبه نسبت به یکدیگر دارند. امروزه متأسفانه طبیعت وجود ندارد
شکوه پیشین خود را از دست داده و توان ما در درک طبیعت نیز كم شده است. معماری 
معاصر از این رو می باید در فراهم آوردن مکان های معمارانه كه در آن مردم حضور 

 ( 11ع47و46آندو، معماری وشهر سازی،ش «) درا احساس كنن طبیعت

انتقاداتی را از این سنت  پس از تبیین مدافعانه، برای همزبانی با آیزنمن آندو

با این حال ». به گفته او : به دنبال راه حلی میان اين سنت و تجدد استمطرح كرده و 
من احساس می كنم كه چنین دیدگاه سنتی راجع به طبیعت به خودی خود كفایت نمی 
كند. خودت بهتر می دانی كه ما دیگر در ژاپن سنتی زندگی نمی كنیم. آنچه در گذشته 
 به عنوان یکی شدن با طبیعت مطلوب می نمود، اكنون از واقعیت بس دور افتاده است. 

فرهنگ دگرگون شده اند، طبیعت نیز شده است.  همان گونه كه تمدن و
،از برخی جنبه ها همان محیطی است كه تو در  می كنم محیطی كه من در آن زندگی

آن زندگی می كنی. من فکر می كنم كه در چنین دورانی رابطه میان انسان و طبیعت 
 شود. باید بی چون و چرا دگرگون

نمونه هايي از طراحي منظر در باغ  

 ژاپني
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 موزه گوگنهايم در بيلبائو

(، طراح فرانک گهري. در اين  0992-97اسپانيا ) 

طرح معماري پيچ خورده، موا ، استمرار نرم و 

منقطع از درون هسته مرکزي به ادعاي معمار 

 همانند گلبرگ هاي گل در حال شکفتن است.؟!

 شکفتن است . 

معماری درباره رابطه انسان با طبیعت و فراتر رفتن از وضعیت ركود و فلج كنونی به نظر من رویارویی با موضوع بنیادین  …

. من همچنین می انديشم . درک من این است كه بر طبق سنت غرب، معماری نوعی استفاده برای خرد بشری بوده است ضرورت می یابد

حال امروزه همه ما در سرتاسر جهان نیاز به تالش برای  . با اینکه هدف خرد غربی اهلی کردن و به انقیاد درآوردن طبیعت بوده است
كشف رابطه ای تفاوت میان بشر و طبیعت داریم هدف من در راز و نیاز كردن با طبیعت به همین شکلی كه هست خالصه نمی شود، 

 . بلکه می کوشم تا مفهوم طبیعت را از طريق معماری دگرگون سازم
انسان رابطه تازه ای  عیق معماری است. به اعتقاد من هنگامی كه چنین چیزی رخ می دهداین روند، منتزع كردن طبیعت از طر

من دوست  عرا با طبیعت كشف خواهد كرد. به جای اینکه انسان، طبیعت را متالشی كند و آن را با بی نظمی به زیر سلطه خود درآورد

. من می خواهم مکانی را بیافرینم كه را برای حفظ يکديگر بکارگیرنددارم که انسان و طبیعت همراه و همسو با يکديگر شوند و تنش ها 
این امر بتواند در آن به وقوع بپیوندد. تنها هنگامی كه اینها صورت پذیرد حساسیت انسان احیاء خواهد گردید و خویشتن وی تحقق خواهد 

سروكار می یابد. طبیعت از طریق دخالت انسان می  طبیعت نقطه مقابل خرد نیست. طبیعت نخستین شرطی است كه انسان با آن یافت.
تواند جلوه ای را از خود بروز دهد كه فراتر از زیبایی شناسی معمول باشد و در این صورت فرصتی پدید می آید كه علت وجودی انسان را 

 ( 11ع47و46ی وشهر سازی.ش آندو. معمار«) پاسخگو باشد. این همان چیزی است كه امیدوارم از طریق معماری به آن دست یابم.

به گمان ما توصیفی که او از وضعیت در این نوشته به دنبال راهی متفاوت از نظر سنتی ژاپنی و نظر خردگرای غربی است.  آندو

درعین حال  مطلوب خود ارائه کرده  بسیار به معماری و باغ سازی اسالمی نزديک است.
كه  می گویی تو :»ابهامی كه آیزنمن در مقابل توصیف آندو بیان می دارد قابل توجه است 

دیدگاه سنتی درباره طبیعت به خودی خود كفایت نمی كند، و اینکه طبیعت دگرگون شده 
شود. این برای تو به معنی منتزع  بنابراین رابطه میان انسان و طبیعت نیز باید دگرگون .است

و مجزا كردن طبیعت از طریق معماری است. وقتی جهت گیری این باشد، این پرسش را هم 
 ( 11)همان.. « انگیزد كه منظور تو از این انتزاع و مجزا بودن چیست برمی
 

 معماری ارگانیک                                                          

  معماری ارگانیک نوعی تقلید از طبیعت-1

رویکرد ارگانیک به ضرورت تقلید هنر از طبیعت ، در جهت فراهم نمودن زمینه 
مواد بیجان به یک موجود زنده اعتقاد دارد. رویکرد رمانتیک سده نوزدهم در اروپا و دگردیسی 

آمریکا نسبت به طبیعت در كنار فلسفه آمیخته با زیست شناسی حاكم بر این دوران زیر بنای 
فکری معماری ارگانیک را تشکیل می داد . این معماری در سده نوزدهم در آمریکا توسط 

انک فرانس شکل گرفت و در سده بیستم در كارهای رایت به اوج لویی سالیوان و فر
( ردّپای معماری ارگانیک را در اروپا می توان درنظریات و كارهای افرادی چون گاودی، آلتو، 1973،11رسید.)قبادیان، فضا،ش اول ،

 91شارون، هارینگ، گوته ، استاینر و نظایر آن مشاهده نمود .

» و« دشت مسطح » كه به دو صورت  توان در خانه های وياليی فرانک لويد رايت مشاهده کرداوج معماری ارگانیک را می 
دیده می شوند. خانه های دشت مسطّح غالباً در حومه شهر شیکاگو و در تلفیق و هماهنگی با دشت های مسطّح و سر « تپه های شیبدار 

                                                 
وضوح معماری اسکاندیناوی را وارد عرصه معماری از میان همه آنها آلوار آلتو سهم بسزایی در معرفی معماری ارگانیک در اروپا داشت. او شفافیت، سبکی و  91

بنا نبوغی خاص داشت و توانست به كمک نور طبیعی و بکار گیری رنگ ها به فضا سیالیتی تغزّلی  ةارگانیک نمود . او در به كار گیری احجام نامتقارن در طراحی پیکر

 . ه شیوه ای نوآورانه و خلّاقانه به مصالح اجازه داده می شد تا خود را ابراز كنندبخشد. همچنین در كارهای او با استفاده از مصالح طبیعی بخصوص چوب ب

Pearson ,David, new organic architecture , the breaking waves , university of 

California press, Berkeley and los Angeles , 2001,p8 
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اختمانها می توان تاكید بر خطوط افقی با پنجره های سرتاسری، پیش سبز این نواحی طراحی گردیده اند .از مشخّصه های بارز این س
 آمدگی بام و نمایش افقی آن به موازات سطح زمین اشاره نمود. از جمله شاخص ترین این بناها خانه روبی در شیکاگو می باشد. 

 رايتسه اصل بکار رفته در ساخت خانه روی شیب توسط فرانک لويد -2

ر نمونه ای از خانه روی شیب است كه در آن حجم ساختمان همچون مجموعه ای از الیه های سنگی است در مقابل خانه آبشا

دانست كه در  شاهکاری از معماری ارگانیکدر پنسیلوانیای آمریکا ساخته شد را باید  1396كه روی هم قرار دارند . این خانه كه در سال 
  آن اصول زیر به بهترین وجهی ظهور یافته است :

 و تلفیق حجم ساختمان با محیط به گونه ای مکمّل.    حدّاقل دخالت در محیط طبیعی 

  با نصب پنجره های سرتاسری ، حذف گوشه و ایجاد فضاهای نیمه باز. تلفیق فضاهای داخلی با خارج 

 مانند صخره ها و گیاهان در داخل و خارج بنا و نمایش صریح ویژگیهای ذاتی آنها. استفاده از مصالح محیط طبیعی 
فناوری همچون كاركرد در معماری ارگانیک جایگاهی ویژه دارد. رایت اگرچه با فناوری مدرن مخالفتی نداشتع ولی آن را به 

ردن فضا استفاده نمی كرد.دیوارهای باربر عالوه بر نقش عنوان غایت و هدف تلقّی نمی نمود. او از ستونهای باربر كوچک برای آزاد ك
سازه ای، تعریف كننده فضاها و كانون طرح می باشند. مهمترین ارزش معماری ارگانیک زایش طرح از دل بستر محیطی و شرایط 

ه برون می رود و در هماهنگی با منظور من از معماری ارگانیک  نوعی از معماری است که از درون ب» كاركردی پروژه است. به گفته رایت:

 99« .ع درمقابل گونه ای از معماری كه بدون توجّه و هماهنگی با محیط شکل گرفته است شرايط وجودی خود در حال رشد است
یک فرم ارگانیک ، ساختار ) سازه ( خود را از شرایط موجود بیرون می :» در مورد هدف معماری می گوید  1314وی در سال 

 )همان( « انطور كه گیاه از درون خاک رشد می كند ... هر دو از درون باز می شوند و رشد می كنند ... كشد . هم
به باور وی معماری ارگانیک اساساً به معنای  یک معماری زنده است كه در آن اشکال بی فایده و غیر سودمند در جهت رشد 

یفه ای كه برای انجام دادن آن شکل گرفته است شکل پیدا می كند. همینطور كلّ مجموعه دور انداخته می شوند. هر جزء متناسب با وظ
رایت بر وحدت و یکپارچگی ساختمان با مبلمان درونی و محیط بیرونی ، در یک كلیت ارگانیک تأكید می ورزید و با تشکیل یک 

 ارگانیک محسوب نمی نمود. )همان(مجموعه و توده بی معنا و بی هدف از بخش ها و اجزا به گرد هم مخالف بود و آن را 

 مشخصات معماری ارگانیک فرانک لويد رايت-3

 را مشخّصاً در ن ه عبارت تعریف نمود : معماری ارگانیک 94در تالیسین  1359وی در سال 

 :فقط شامل محیط خارج مانند ابرها ، درختان و حیوانات نیست بلکه شامل داخل بنا و اجزا و مصالح آن نیز می باشد .  طبیعت 

  :بت به كل و كل نسبت به اجزا است به معنای همگونی و تلفیق اجزا نسارگانیک 

  بداع و قدرت تفکّر انسان در رابطه با شکل تابع كاركرد : به جای كاركردگرایی خشک، تلفیق فرم و كاركرد و استفاده از ا
 كاركرد .

   :و تلطیف و تکمیل مصالح و سازه سخت ساختمان را با صورت و فرم های دلپذیر و انسانی همچون پوشش درخت لطافت
 گل و برگ برای ساختار شاخه ها 

  تبعیت و نه تقلید از سنّت ) تاریخی یا طبیعی ( . سنّت : 

  :یر از معماری است . رابطه تزئینات به معماری مانند گلها به شاخه می باشد. بخشی جدایی ناپذتزئینات 

   :روح باید در درون آن فضا وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش یابد. روح 

   :آثار ارگانیک عالوه بر گرافیک دو بعدی دارای ضخامت و عمق است كه به واسطه آن ذاتش آشکار می شود . بعد سوم 

  شالوده پنهانی كه تمام سیستم های ساختمان باید از آن منبعث شوند و در آن جریان داشته باشند. ضا ف : 

                                                 
 http://www.christianHubert.com   کريستين هوبرت –مقاله ارگانيک گرايي   33

34  Taliesin 
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نیز اعتقاد بسیاری به فرمهای طبیعی و سبک ارگانیک داشت .سالیوان به روشی معتقد بود كه مشابه روند بوجود  لويی سالیوان

بعد از مشاهده مستمر طبیعی به » را بیان نمود و چنین عنوان كرد « تابع کارکردفرم ، » آمدن در طبیعت بود.او برای نخستین بار شعر
یعنی سالیوان این موضوع را در فرایند رشد و حركت طبیعی می دید . اگرچه  95«این نتیجه رسیدم كه فرم تابع كاركرد است . 

د می دانستندع ولی آنها این رابطه را در ماشین و تکنولوژی را شعار اصلی خو« فرم ، تابع كاركرد » مدرنیستهای نیمه اول سده اخیر نیز 
  (11می دیدند . همانگونه كه فرم هواپیما تابع كاركرد آن است ، فرم معماری نیز باید تابع كاركرد آن باشد . )قبادیان،همان،

 معماری فراکتال و آشوب                                               

بنیاد ديدگاه آنان  های تازه در هنر  معاصر كه ریشه در ریاضیات آشوب و بی نظمی دارد دیدگاه فراكتال است.یکی از دیدگاه 

. این الگو برداری می تواند از مسیر حركت یک حشره درفضا تا الگو برداری هندسه از برخی اَشکال پیچیدة طبیعت و زيبا دانستن آن است
ودخانه و یا لبة كوه و .... باشد. در گیاهان هم بافت رشد سرخسها و میوه هایی همچون گل كلم خط ساحلی یک دریا و یا امتداد یک ر

 نمونه های مشهوری هستند ، باید توجه داشت كه هندسه فراكتال یکی از وجوه  هندسه ای است كه در طبیعت موجود است ونه كل آن.  
« تکرار همگون از جزء تا كل»  و آنهست یک اصل مهم ، هندسة طبیعتبرای ساده تر كردن الگو برداری از در این دیدگاه 

به گونه ای  كه ریخت كل جسم با اجزاء آن بسیار همانند است و هر مجموعه از تركیب اجزاء همگون با كل ساخته می شود. به  عاست
ینی ، بلکه تابع تصادفی و به صورت غیر قابل پیش منتها نه تابع ع عبه گونه ای كه كل تابعی از جزء است،این ترتیب اصالت با جزء  است

 بینی.

اگر چه اجزاء فعالند و  رشد ارگانیک، تنها معیار همگونی كل با جزء است. ولی در هندسه فراکتالاسالمی در  از منظر حکمت

بلکه منطق حأکمی  عمنطق، تنها ریاضی نیست نظام ارگانیک ولی همواره یک كل مهار كننده ومتعادل كننده وجود دارد. در عرشد می كنند
 برقرار است و اجزاء در یک رشد هوشمند هر لحظه خود را با كل مجموعه تطابق می دهند .

به گمان ما، هندسه فراكتال شاید یکی از وجوه هندسة طبیعت است كه بدان دست یافته شده و نمی توان به گونه ای   
  كاربردی كرد.  موجود در طبیعت شمرد و پایه و شالودة تمام هندسة فروكاهنده، آنرا تنها گونة هندسه

 معماری طبیعت گرای شکلی                                                         

از زمان های كهن برخی نظریه پردازان هنری، طبیعت را دارای ساختار متعالی و قابل مطالعة هندسی ومنظم شدنی می 
این هنرمندان با مطالعه همه اجزاء طبیعت وخصوصاً بدن انسان سعی می كردند تا اصول و تناسبات زیبایی شناسانة آن را كه پنداشتند.

بنیاد همان تناسبات بسازند. دراین دیدگاه مبانی نظری هنر  معموالً بر پایة تناسبات زرین هستند ، استخراج كنند و هنر ومعماری خود را بر
تنها به مطالعه هندسه و  شناسی و طبیعت شناسی است. اما انسان و طبیعت در ساختار و كالبد آن خالصه می شود و معماری، انسان و

سال  91حاصل  1518یکی از مهمترین نظریه پردازان روزگار نوزایی است كه در  آلبرشت دوررتناسبات ریاضی آن پرداخته می شود . 
به چاپ رساند. تحلیل های او از اندام انسان و طبیعت،  هنوز هم  از سوی معاصرین مورد توجه  پژوهشهای خود را در بارة تناسبات انسان

 اوآن را كتاب مقدس هندسه درعصر جدید نامیده است.  راب کريرنوشت كه « مدوالر »كتابی به نام  لوکوربوزيه است .در روزگار كنونی
الیی را استخراج كرد و نشان داد كه مثالً چگونه ناف،  بدن انسان رابه نسبت لوكوربوزیه اولین كسی است كه نسبت های ط : »می گوید

( اما بعد از او تحلیل های كریر را می توان یکی از مهمترین نمونه های این پژوهشها  98، 1981) كریر ، .«طالیی تقسیم كرده است و 
گرایشهای او درعین حال  ولی (111) همان، .های طالیی می داند ای را تأكید زیاد از حد آن برنسبتلوكوربوزیه  دانست. اوعیب نظام

درمورد پیچیدگی  روبرت ونتوریهایی از قبیل كار  نوشتهبه نظر من  :» معاصر را كه  طبیعت را پیچیده می دانند نمی پذیرد و می نویسد
قابل فهم نبوده است. اگر پیشرفت بی  رای كسیهای معماری ، ابلهانه است. چرا كه تاكنون حتی كوچکترین مسائل مطرح شده در آن ب

 ( 91) همان، ،.« نکشاند، ) در سیر طبیعی ( چیزی تباه نمی شود  نابودی  امان علم ، سیاره ما را زودتر به

بدن انسان همواره نمونة ارزشمندی برای  » كار اصلی او مطالعه بر روی بدن انسان و طبیعت است. اوتأكیدمی كند كه :

استخوان ها ، اندام ها ،  . یک سازندة با تجربه ، در اندام انسان، فرم هماهنگ آرمانی را می یابد...درمعماری بوده است رکیببررسی ت

                                                 
35  Mark Mumford. The Origins of American Organic Architecture. JAE 42/3. Spring 1989. P.34  
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یافته  برای تحقق جوانب زیبایی شناسی ،سازمان بلکهكاركردی ، دست یافتن به بهترین وضعیتضالت و بافت ها نه تنها به منظورع
 (  91)همان،.«اند

ها و در ساختمان ها بررسی و ارائه كرده است.او همین بررسی ها را درمورد  اندام انسان نظام تناسبات را دری او با تصاویر
خوبی تفاوت دید او را  كه او بر روی برگ انجام داده به ای جانوران دنبال می كند. بررسی یاهان وطبیعی مثل گ موجودات از برخی دیگر

با بررسی های معتقدان به هندسه فراكتال نشان می دهد. او به رابطة جزء وكل از لحاظ شکلی كاری ندارد و تنها به تناسبات كالبدی 
ها كنترل كنندة كمی هماهنگی بناست واگر چنین نبود بنا نامفهوم باقی می ماند و هندسه درمعماری تن»بسنده می كند. به نظر كریر :

مبهم تعریف می شد .  دراین تحلیل های هندسی شمّ ما محرک ماست و ما را مانند خواب گردها به سمتی می كشاند كه باید درجایی 
یا درجای دیگر می  (. و11) همان، .«توجیه عقلی داشته باشد

 نه قوانینی است كه اسبات نه یک موهبت الهی است وتن »گوید :
مد پرستی های بدون انگیزه بر آنها حاكم است.هیچ قانون 
تناسبی) هرچند كه تصحیح شده باشد( نمی تواند مسیر مستقیمی 

) .«)چهار چوب تركیبی( ترسیم كند به سوی تركیب روابط ابعاد
   (111همان ، 

ازد كه شکل او همچنین به دیدگاه هایی می پرد
معماری را به طور مستقیم از شکل بدن انسان برداشت می كند. 
برای نمونه در تحلیل های دی جورجیو ، هماهنگی بدن انسان با 
شکل چلیپا ،  به عنوان زمینة ای برای نقشة  كلیسا. و در ازای 
 96كالبد انسان برای طراحی ستونها در ساختمان ارائه شده است.

 (151، 141)زوی،   ،
تحلیل های خود كریر هم به نمونه هایی از این دست  

را تحلیل كرده و  نمای کلیسای سنت اتینبرای نمونه او . می رسد
                             آن را كامالً هماهنگ با نظام تناسبات قامت یک انسان دانسته است. 

 تکمیل طبیعت  با نگرشی درمعماری رويکرد                                         

را اگر چه با هم  ( معماری ارگانیک ، معماری آشوب ، معماری طبیعت گرای شکلی)معماری  شاید بتوان هر سه رویکرد پیشین 

كه )تکمیل طبیعت( رويکرد چهارمروند  تکاملی انسان، درست و قابل جمع دانست. د، به گونه ای رده بندی شده در ناسازگار می نماین
رویکردی فراگیر است ، سبب شده كه هریک از رویکرد های پیش دیدگاه تکمیل طبیعت را به خود نسبت دهند. به گمان ما چنین تبیین 

 تبیین كرده است.فراگیری از ارتباط با طبیعت آموزه ای الهی است كه قرآن به گستردگی 

 گرايش به طبیعت در آموزه های قرآن-1

 در قرآن آیاتی را در اشاره به هر یک از سه رویکرد پیشین می توان یافت :  

 انسان وظیفة استعمار و تسخیر طبیعت را دارد : رويکرد اول : 
  /هود(49- استعمركم فيها )
 /حج( 65-االرض  ما فی سخر لكم) 
 /ملک(15-امشوا في مناکبها و کلوا من رزقهاالرض ذلوالً فهو الذي جعل لکم )

                                                 
اگر » ی در توجیه شکل ماهی رستوران معروف كوبه می گوید : فرانک گر نمونه های شکل گرایی ظاهری در معماری پست مدرن فراوان است. مثالً  - 36

(. 111، 1978جنکز ، « . ) كسی بگوید كه كالسیسیسم كمال مطلوب است ، پس من هم می گویم كه فرم ماهی كمال مطلوب است. بنابراین چرا ماهی را تقلید نکنم
 ین دسته بندی جای داد.  كوروكاوا و .... را باید در هم آثاریگر مثل دبسیاری از كارهای 

 

 

همساني تناسب بدن انسان با نماي سر در يک  کليساي گوتيدک بندا بدر     

 (  012،013،381تحليل هاي راب کرير ) کرير ، 
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 ارزش طبیعت از لحاظ وجود شناسی پایین تر از بعد روحانی انسان است : رويکرد دوم.  
والتين و الزيتون، وطور سينين، و هذاالبلد االمين، لقد خلقنا االنسان في احسن تقويم ، ثم رددناه )

این آیات به تنهایی هر سه نظریه باال را در بر دارد. در اینجا به موجودات . /تین(4-اسفل سافلين 
اصلی انسان طبیعت نیست. او خلقت احسنی دارد و  طبیعی و به طبیعت سوگند خورده شده كه جایگاه 

 مسافرتی تا اسفل سافلین كه عالم ماده و طبیعت است.

  به تعبیری مادر اوست سمانی و روحانی انسان استشکل گیری بعد ج برای طبیعت بستر الزم :رويکرد سوم.  
 (دهو/49- هو انشأكم من االرض)

 پرورش می دهد رشد و که میوه اش می باشد، در نگاه مولوی طبیعت مانند درختی انسان را-2

اندیشه آنان است. در سخنان اندیشمندان هم مانند قرآن هم می توان گونه گونی سه دیدگاه را یافت كه ناشی از سیر تکاملی  
مانند مالصدرا بررسی نماییم می توان به نمونه هایی از اندیشه های پیش از او كه را در دیدگاه بی  پیش از آنکه انسجام این سه دیدگاه

 زمینه ساز شکل گیری اندیشه اوست اشاره كرد. از بهترین نمونه های این دیدگاه باید به سخن عمیق مولوی توجه كرد:
 ما برو چون میوه های نیم خام           این جهان همچون درخت است ای كرام                         

 زاناکه در خامای نشایاد كاخ را        ر شاااخ را اماها  ماسااخت گیاارد خا                        
 سست گیرد شاخها را بعد از آن        و گشات شیرین لاب گزانچون بپاخت                        
 كار خون آشامی است ،تا جنینی        ای اسات ساخت گیاری و تعصاب خاام                        

 (1139مثنوی معنوی. دفتر سوم بیت )                                                                                                     

این اشعار رابطه انسان با طبیعت رابطه میوه و درخت دانسته شده است. درخت وظیفه به تکامل رساندن میوه را دارد و با  در
 یعت گرایی تعدیل شده و معنوی اتکمیل رشد میوه رابطة او با درخت سست و ضعیف و كم كم قطع می شود. این دیدگاه نوعی طب

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 رسیدنگاه حافظ بايد از سیر طبیعت به حقیقت در -3

حافظ از زاویه ای دیگر طبیعت گرایی معنوی را با اشاره به ظهور الهی در شکل آتشی درون درخت در بعثت لسان الغیب 
 حضرت موسی)ع( بیان نموده است:

 می خواند دوش درس مقامات معنوی لبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلویب                   
 تا از درخاات نکتاه توحیاد بشاانوی كه آتش موسی نمود گاال یعنی بیا                           

   
  
  

   نفس  گياهي انسان 

 نفس روحاني انسان 

 

 نفس عقالني انسان

 واجب الوجود

 بعد جسماني انسان 

 رابطه روحي انسان با ساير مراتب وجود )طبيعت( : 09شماره نمودار
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 به گفته او طبیعت بهترین كتاب برای بیان مقامات معنوی و نکات توحیدی است .
برای نمونه شعر معروف مولوی را می  در مقابل اشعار و سخنانی از آنها می توان دید كه نوعی طبیعت گریزی را نشان می دهد.

 ر آن رابطه انسان با طبیعت ، رابطه مرغ و قفس دانسته شده است:توان آورد كه د
 چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم      مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک                              

 و همچنین میتوان از حافظ نیز اشعاری بدین مضمون نقل كرد:
 كه صفایی ندهد آب تراب آلوده     طبیعت به درآی صافی شو و از چاهپاک و                      

در این بیت، طبیعت چاهی دانسته شده كه در آن آب آمیخته با خاک درون زمین آمادگی صاف و ته نشین شده پیدا می كند و 
 دیگر می گوید: شرط بیرون رفتن از این چاه جدایی روح )آب( از آلودگی های طبیعت )خاک( دانسته شده است. همچنان كه در جایی

 چگونه به كوی حقیقت گذر توانی كردسرای طبیعت نمی روی بیرون         تو كز                         
 در اینجا طبیعت مقدمه ای دانسته شده كه برای رسیدن به مرحله حقیقت باید بطور كامل آن را پشت سر گذاشت.

 انسان است در فرضیه اصالت وجود مالصدرا ، طبیعت مادر روح-4

انسان شناسی او . شالوده یافتمالصدرا حکمت متعالیه را باید دررویکرد در میان حکیمان دوران اسالمی بهترین تبیین این 

روح ثمرة جسم است و در آغاز رشد خود مانند مادر به طبیعت  به باور او است. انسان «البقاء ةو روحاني ثالحدو ةجسماني» نظریه بدیع

و تکامل روحی نمی تواند با فاصله گرفتن از  عگیری روح به حساب آورد شکل (رحمزهدان )طبیعت را بايد  صدراییتعبیر  .بهنیاز دارد
درعین حال طبیعت نمی  شود. این مسئله حقوقی را برای طبیعت ایجاد می كند كه نباید انسان آن را به فراموشی بسپارد. طبیعت فراهم

یک روح تکامل یافته می تواند نقش حجاب را هم داشته باشد. مرتبة پایین وجودی طبیعت  كند و برای ارضاتواند همة نیازهای روح را 
مشترک خود و  سودمندی)نه فقط تسلیم و هماهنگی( را داشته باشد و آن را درجهت  سبب می شود انسان نقش اداره كننده طبیعت

در این است كه در آن به استعدادهای فطری و ذاتی طبیعت توجه می شود  جو چیرهد رویکربا  استعمار رویکردطبیعت بکار بگیرد . تفاوت 
 و هر چیز در هماهنگی با ویژگی های ذاتیش بکار گرفته می شود.

  ر المؤمنین علی علیه السالمیامرابطه انسان با طبیعت از ديدگاه -5
. در ملکه روحانینفس تدبیرگر قدسی و نفس حیوانی، نفس نفس گیاهی، دانسته اند: چهار نفسامام علی )ع( انسان را دارای 

خداوند درون » حدیث دیگری ) در خطبه اول نهج البالغه ( حضرت رابطه خداوند را با پدیدارها و عناصر طبیعت، چنین بیان می فرماید: 

می برای مثال و توضیح رابطه انسان با كه حکمای اسال«  اشیاء است و با آنها يکی نیست و بیرون از آنها است و از آنها جدا نیست
 نمایند .  تصویرش را در این مقوله مطرح می

(  و در آیه /انعام2-هو الذي خلقکم من طينانسان را به خاک نسبت می دهد: ) خداوند متعال در سوره انعام آیه دوم یکبار خلقت
پس می توان گفت، همچنان كه  (/حجر22- فيه من روحي فاذا سويه و نفخت می دهد: ) خلقت انسان را به روح خود نسبتای دیگر

ع به گفته دیگر تمام مراتب وجود )عوالم مادی ، گیاهی ، حیوانی ، عقالنی و انسان به تنهايی جهان کوچک استحکمای اسالمی گفته اندع 
 روحانی ( در خلقت او وجود دارند .

رت تحقق و كامل شدن ( می تواند به اذن الهی مانند رابطه رابطه نفس روحانی انسان با سایر عناصر وجودی او )در صو
حضرت حق با پدیدارها باشد. بعد روحی انسان در دیگر نفوس او حضور دارد ، اما با آنها یکی نیست و بیرون از آنهاست، اما از آنها جدا 

ر ابعاد و عناصر وجودی خود است. پس رابطه روحی انسان با سایطبیعت در واقع رابطه بتعد نیست. پس می توان گفت رابطه انسان با

بنابراين درك قوانین حاکم بر انسان با عناصر طبیعت در واقع روند خودآگاهی انسان را تسهیل و سیر تکاملی انسان را ممکن می نماید .

و طبیعت ، يعنی درك قوانین حاکم بر عناصر وجودی خود و احترام و آبادانی طبیعت ، يعنی احترام به خود و آبادانی عناصر وجودی خود 
 . بی توجهی و تخریب آنها یعنی بی توجهی و تخریب وجود خود
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 کمیل طبیعتبا رويکردی در تمعماری و باغ سازی دوران اسالمی -6

آنچه كه سبب شده برخی معماری اسالمی را با صفت تضاد با طبیعت توصیف كنند، چیزی نیست جز همین جنبه تکمیل 

تولیدات معماری »، معماری سنتی را درعرصه تضاد با طبیعت جای می دهد:  رویاروییبا ارجمند شمردن  افشار نادریطبیعت. برای نمونه 
ذشته كه رفتار انسان به فطرتش نزدیکتر بود ، تضاد با طبیعت را نشان می دهد. زیگوراتهای بین النهرین،  به طور خاص ، خصوصاً در گ

كوههای مصنوعی در سرزمینی اند كه كامالً مسطح است. به همین صورت مناره های شهرهای مركزی ایران ، خطوط افقی كویر را به 

، فرشها و لباسهای بومی مردم اين مناطق ، تالشی برای جبران کمبود رنگ محیط وغلیظ کاشیها  رنگهای درخشانمصاف می خوانند . 

تضاد ، مثالً تضاد رنگ چیزی جدای از طبیعت نیست ، وبه لحاظ زیبایی  » البته او تذكّر می دهد كه: (6، ب،1973) افشار نادری،  «.است
هندسه را  او اساساً )همان(  .«شناسی ارزش هرعنصر ادراكی در مقابل متضادش به نمایش درمی آید. تضاد باعث افزایش ارزش می شود

  معرفی می كند. عامل سلطة بر طبیعت در دنیای گذشته
 این جایگاه قرار دارند. بیشتر معماران سنت گرا درمفهوم تضاد و تکمیل اشتباهی رخ داده است.  گمان می رود در اینجا بین

می باشد، منبع الهام معمار  هندسة پنهان و شگفت انگیز آن که رمز گشای صورت مثالی طبیعت محسوس و»  :ندیمی دراین باره می گوید

عمق جان و پرگشودن در فضای خیال ، نقش پرداز حقیقت می گردد. الهام معمار  . وی با شهود این رمزها و برگرفتن آن بامسلمان است
وی قرار می  سالک از طبیعت ، الهام از نقش پنهان آن است كه هندسة وجدانی خود را از پس تکثّرات وتنوعاتش پیش چشمان شهود

 (973، 1978) ندیمی ، « دهد.
در بسنده  الهام این شالوده بس ظریف است.  نکته ای ،از نقش پنهان آننگرش شهودی به آن و استفاده  الهام از طبیعت و

و یا حکمت آشنایانی  اردالنظاهر طبیعت و درک نظم پنهان آن است. همان كه بسیاری از معماران سنت پژوه همچون نکردن به 

(  بحث زیبایی را عه حدیث معروف حضرت علی) در همین رابطه با اشاره ب حاج قاسمی نوايی وآن تأكید كرده اند.  رو... ب نصر همچون 
محمد )ص(  »«محمٌد بشٌر ال كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر» آمده است كه  علی )ع( حضرت منسوب به درحدیثی» :مطرح كرده اند
 ( 141 ،1971) نوایی وحاج قاسمی،«لکن نه مانند بشرهای دیگر ، بلکه مانند یاقوت بین احجار. بشراست

میان بخشهای مختلف طبیعت ، بین سنگ كه ساختاری غیر بلورین وغیر منظم و به همین جهت غیر شفاف  این روایت در در
دارد، با یاقوت كه ساختاری بلورین، منظّم و شفاف دارد، فرق گذاشته شده است.انسان كامل ساختار درونی وجود خود را همچون بلور 

معماری اسالمی نیز درمیان ساختار ارگانیک  الهی را از خود عبور می دهد و نور افیت رسیده ویاقوت منظم ساخته وبه همین جهت به شف
شهر حالتی بلورین ومنظم همچون یاقوت به خود می گیرد و نماد انسان كامل را با نظم یافتن درخود متجلّی می كند. به همین جهت ، 

شکل گیری نقشة کف درمعماری اسالمی در دل طبیعت را می توان مرحلة تبلور نظم گیری و مرحلةهمان گونه كه پیش از این هم گفتیم، 

نصر طبیعت را مطهّر يافت و جنبه های باطنی آن دکتر سید حسین نامید و برای تبلور طبیعت و نظام يافتن آن بايد به قول « بلوری شدن» يا 

 را مشاهده کرد.

وحی در دنیای طبیعت است كه مایة تطهیر زمین و فضای زیست انسان  این ثمرة دو گانة نزول شخص پیامبر و همچنین كالم
( در حقیقت پس از تطهیر وجود سالک است كه پاكی طبیعت  ونظم پنهان ومثالین آن آشکار می 44و  46، 1975)نصر، .را فراهم می كند

کروسکوپ های الکترونیکی و تکنیکهای امروزی تحقیقات جدید از سوی تنی چند از محققان كه به مدد می» :نصر اشاره می كند كه شود.
و ساختار درونی و نظم مولکولی موجودات جاندار و بی جان انجام گرفته است، شباهت های خیره كننده بین نقشهای هندسی اسالمی 

 (51و  51) همان ، .« نشان داده است
مورد بررسی قرار نمی داد تا شکل منظم آن را اما هیچ گاه معمار سنتی به سبک فیزیک و ریاضی امروز، ماده طبیعت را 

استخراج و ارائه كند. بلکه این مسئله پیامد شهود جهان مثالی توسط اهل بصیرت و ژرف اندیشانی بود كه به صنعتگران آموختند كه 
دارد ، نمادی است از آنچه در پایین ترین سطوح قرار  » چگونه نقش بزنند. این درحقیقت تجلی اصل كهن هرمسی است كه می گوید :

 : او همچنین در جایی دیگر می گوید ) همان (.«آنچه در عالی ترین سطوح  است
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ترین پژوهندگان باختری در معماری اسالمی و ارتباط آن با ریاضیات و هندسه ثابت به عنوان یکی از برجسته کايت کريچالو»

وی گفت چنین  ها شناخته شده شبیه استدرونی مواد طبیعی که تازگیبعضی از الگوهای پیچیده هنر اسالمی به ساختمان كرده كه 
ها از ساختمان درونی ماده آگاهی پیدا كنند. اگر كسی از نقش سنتی ها و اتمنماید كه مسلمانان توانسته باشند بدون شکافتن مولکولمی

های اصلیشان و نه به وسیله یکی را تنها از طریق شناخت نمونهاعداد و ارقام و سلسله مراتب وجود از این اصل آگاه باشد كه قلب اشیا فیز
شی مورد نظر در سطح واقعیت  توان فهمید هر چند هر بررسی تحلیلی موجه بار دیگر، باز تابنده نمونه اصلیتحلیل و تقسیم مبهم می
 (111. 1966)نصر  «توان این واقعیت را مورد توضیح قرار دهد.خود آن است به خوبی  می

معرفی نمونه هایی از معماری و باغسازی اسالمی وایرانی كار دشواری نیست. این باغسازی در عین آنکه در برخی ویژگی ها با  
هریک از مکاتب پیش اشتراكاتی دارد با هیچ یک از آنها یکسان نیست. جالب است كه معماری خانه ها و معابد را هم در این دیدگاه می 

 :  نامید« ابر باغ» باغهای بهشت یا به تعبیر هنری استیرلن توان الگوبرداری از 

به حکم تشابه می  هستند. براین اساس و«  چاه» از دیدگاه شهرسازی ایرانی دیدیم كه باغچه ها و باغهای خانه ها درحکم » 
می كند كه حیاط در تمام سطوح خود  توان حیاط مسجد را به باغی حقیقی و دائمی تشبیه كرد. بدین ترتیب در مسجد شاه بیننده مالحظه

دارای پوشش كاشی عالی از نظر رنگ است . رنگهای حاكم در این مجموعه رنگهای گل و شاخ و برگ وحاشیه از همة گامهای رنگی، از 
ل و بته ای وغنای شکوه نگاره های گ سبزها گرفته تا آبی ها و فیروزه ای ها كه بسیار نزد ایرانیان عزیز است انتخاب شده است. تجمل و

درمیان اقیانوس  گونه های گیاهی كه دیوارهای حیاط را پوشانده نشانة فراوانی نعمات این باغ ابدی است.چاهی از طراوت وتازگی است،
های آجری خانه های مسکونی را تشکیل می دهد. افزون بر این وجود حو  وسط حیاط  خاكهایی كه پوشش سقف های روان و ریگ

یادآوری می كند. این آینه آبی سرچشمة نمادین وجود گیاهانی است كه چفته وار دیوارهای حیاط را پوشانده  چشمة باغ را نیزنقش موازی 

 .« )عدن را در سوره های قرآن برعهده دارد» ی است كه نقش تجسم نمادین بهشت توصیف شده با عنوان « اَبَرباغ» اند. پس مسجد 
 (161استیرلن عاصفهان ع

امروز بسیار  :»قابل توجه است . به نظر او  خاص طبیعت گرايانه اين معمارینصر در مورد رویکرد دكتر سید حسین  توصیف
روستاها و شهرها در  د.سخن از آن می رود كه معماری را به صورتی در آورند كه چشم انداز ساخته های بشری با طبیعت هماهنگ باش

تأمین كرده بوده اند. كافی است در امتداد دره های سرسبز  جهان اسالم همچون تمدن های سنتی دیگر مدتها پیش این هدف را
سفری بکنیم تا ببینیم چگونه  كوههای شکوهمند البرز و هندوكش كه از آناطولی شرقی تا افغانستان ممتد است مازندران یا در دامنه های

ها فراهم آمده است كه در عین  هایی برای انسان روستاها به صورت جزیی از چشم انداز كلی طبیعت در آمده و ماندگاه فت شهرها وبا
اسالمی  و كارآمدی به جای آنکه با محیط طبیعی در حال ناسازگاری و مبارزه باشد با آن كمال هماهنگی و موازنه را دارد. شهر زیبایی

پیوسته توانسته است تعادل خود را با محیط طبیعی  و به علت آنکه ساخت دست بشر است از طبیعت جدا مانده است درعین آنکه تا حدی
 .عناصری همچون آب، خاک، هوا و نور كه زندگی آدمیزاد وابستة به آنها است محفوظ نگاه دارد نیروهای طبیعی و و

. معماران سنتی مسلمان  بر بی اعتنايی نسبت به آن همراه نبوده استشهرسازی اسالمی هرگز با مبارزه  با طبیعت و  معماری و 
خالف بسیاری از مسلمانان در جهان معاصر اسالمی هرگز نمی كوشیدند تا پنجره های بزرگ شیشه ای بسازند كه هرچه بیشتر تشعشع 

اوان خارجی برای سرد كردن خانه های خود بهره حرارت آن را وارد ساختمان كند و آنگاه ناچار از آن باشند كه از انرژی فر خورشید و

همة اجزای ديگر زندگی شهر چنان طرح ريزی می شد که از عواملی که طبیعت در اختیار آدمی  خیابان و بازار و خانه و مسجد وگیرند. 

شبانگاهی  ف شدن هوای خنگ های داغ داشته كوچه ها باریک است تا از تل . آنجا كه بیابانگذاشته است به حداکثر بهره برداری شود
ها و بادگیرها برای  در آنجاها كه همچون در اطراف كویر مركزی ایران درجة حرارت باالست ، زیرزمین درهنگام روز جلوگیری شود.

مركزی زندگی تابستانی فراهم آمده و آب انبارهای ژرف برای دسترس داشتن به آب سرد ساخته شده است. استفادة از بادگیر در شهرهای 
نشان می دهد كه چگونه دانش آدمی برای بهره برداری هرچه بیشتر  ایران همچون یزد،كاشان وكرمان به صورت خاص آموزنده است و

 از عوامل موجود طبیعی برای ایجاد یک معماری كه درعین حال هم زیبا و هم كارآمد است و هم اصول اسالم را منعکس می كند و
  (94ع 1966نصر، .« ) درحالت هماهنگی است ، مورد استفاده قرارگرفته استدرعین حال با طبیعت نیز 
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 ( هشتمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 وجود دارد ، بیان كنید؟ بین انسان و طبیعتچند گونه ارتباط  (1

 چگونه است، در این باره توضیح دهید؟ ارتباط سامانه ای انسان با طبیعت (1

 دارید؟تقسم بندی انسان با طبیعت به نظر شما چقدر منطقی و درست است؟ 18 جدول شمارهچه نظری در باره  (9

 بسر می برد؟ ستیزه جويیچرا معماری سامان شکن با طبیعت در حالت  (4

 را توضیح دهید؟و برای هر یک دو مثال بزنید؟ گرايشات آفاقی و انفسی (5

 روی اشکال كتاب توضیح دهید؟ یک رویکرد ارگانیک به طبیعت است؟ موضوع را از باغ سازی ژاپنیآیا  (6

 نسبت انسان با طبیعت چه گرایش و نظری دارند؟ مکاتب ذن و بودايی (7

 در رابطه با طبیعت از چه اصولی پیروی می شود؟ معماری ارگانیکدر  (8

 را بیان كنید؟ معماری فرانک لويد رايتمشخصات  (3

 می باشد؟ چیست؟ نظر شما در این ارتباط چه معماری فراکتال و آشوبمنظور از  (11

 چه چیزی می دانید بیان كنید ؟ معماری طبیعت گرای شکلیدر باره  (11

 و ارزش آن چه نظری دارد؟ گرايش به طبیعتقرآن مجید در باره  (11

 را تشریح نمائید؟ 19شماره نمودار  (19

 چه رابطه ای دارد؟ انسان با طبیعتدر فرضیه اصالت وجود مالصدرا  (14

 چه فرموده است؟ یعتدر باره طبحضرت امیر سالم اهلل علیه  (15

 چه رابطه ای با طبیعت برقرار كرده است؟ باغ سازی و معماری دوران اسالمی (16
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                               فصل نهم

 در معماریو تناسبات هندسی فضا  نمادپردازی ،                                        

       

   به هستی و پديده های آن نماد پردازی                                       

های كهن مطرح بوده است. شناسیهستی ها وهای بسیار دور و در فرهنگهای آن از گذشتهه نگرش نمادین به هستی و پدید 
دانستند و سرچشمة هستی را در ماورای و محسوس می تر از جهان مادهكه اساساً هستی را بسیار گسترده یبه ویژه در هستی شناسی دین
» و در قرآن مجید نیز، هم كالم الهی یعنی وحی با كلمة های ابراهیمی و به ویژه در اسالم جستند. در دینماده و در پس این طبیعت می

و آسمان تعبیر شده است. همچناین عاالم    در زمین« آیات الهی » به معنی نشانه تبیین شده و هم عالم شهادت و آفرینش با كلمة « آیه 

ههای عرفهانی در   ترين رويکرد دين ههای الههی و مشهرب   نگاه نمادين به هستی، اصلیشود. بنابر این ظاهر، تجلی عالم باطن تلقی می

 .گیردشناسی است و از بعد تنزيهی در معبود شناسی آنها سرچشمه میهستی
نگاه نمادین به عالم و به عبارت دیگر هستی شناسی نمادین و رمزی به اندازة تفکر انساان قادمت دارد. شااید بتاوان گفات        

و سخن مشاترک آناان،   پیامبران نمادین دیدن یا ظاهری دیدن هستی از نخستین افتراقات در عرصة اندیشه انسان است. مایة اصلی پیام 
 (49، 1981هر عالم است. )اعوانی، دن باطن نهفته در پس ظوابه تعبیری دعوت انسانها به دی

 نمادپردازی نگرش های گوناگون                                       

 :ردكبررسی می توان جامع  نمادپردازی را در سه دیدگاه علمی، فلسفی و دیدگاهی فراگیر و 

 به نماد پردازی نگرش علمی 

 به نماد پردازی نگرش فلسفی 

  به نمادپردازی نگرش انديشمندان مسلمان 
 

 استنماد همچون زبانی ويژه  ،نگرش علمی  در-1

مشهورترین نمایندگان ایان   یکی از شود.در نگرش علمی معموال به نماد همچون زبانی ویژه برای انتقال مفاهیم نگریسته می 

شود و ناخودآگااه ماا را آشاکار    پردازد كه در رؤیاهای ما نمودار میبه زبانی می کارل گوستاو يونگیونگ است. ،نگرش، روانشناس معاصر
خاواهیم درباارة اساتعداد سامبول ساازی تحقیاق كنایم، رؤیاهاا         شود كه وقتی می( یونگ در جایی یادآور می19، 1953كند. )یونگ، می

 .دانهد های انسان میها را سرچشمة نماد سازیاو جهان رؤيا( 41)هماان،   .ترین مواد برای این منظور هستندترین و سهل الوصولاساسی
های آن صور در تجربیاتی هستند كه قرینه تر از مفاهیم وتر و جالبشوند، بسیار دیدنی( چرا كه صوری كه در رؤیاها نمودار می54)همان، 

معنای ناخودآگاهاناه خاود را نمایاان      باشند. یکی از دالیل این امر آن است كه در عالم رؤیا چنین مفاهیمی ممکن اسات عالم بیداری می
های روانای  سازیم. بیاناتی كه چون آنها را از بیشتر تداعیافکار خودآگاهانة خویش، خود را به حدود بیانات منطقی محدود می سازند. ما در

 ( 58)همان،  .ایم، آنقدرها جالب نیستندشان عاری كرده

مايه دستیابی ما به حقايقی غیر تجربی باشد که تا اين حهد قهوی و نیرومنهد در    تواند کند که نماد پردازی میيونگ اعتراف می

دارد كه ما سرانجام یونگ اذعان می .های علمی اثبات کردبه روش توان آنها راخورد که نمیزندگی ما مؤثر و مفید هستند. اما افسوس می
م و بدون آنها معنایی برای زندگی و غایت آن وجاود نادارد. ایان حقاایق     جاودانی نیاز داری بیش از نظریات علمی به حقایق قائم به ذات و

 شوند و ما باید كمال توجه را بدانها داشته باشیم. توسط رؤیاها با زبان سمبلیک و نمادین برای ما نمودار می

زبهان  کهه  آن را چنین تعریاف مای كناد    شمرد و و احساسات بشر را سمبولیک می نیز زبان رؤیاها روانکاو معاصر، اريک فروم

)فاروم،   .کنهد های حسی و وقايعی در دنیای خارج بیان میاحساسات و افکار را به شکل پديده سمبولیک زبانی است که تجربیات درونی و
ال مهام مطارح   تلقی كنیم، ایان سائو  «  نماینده و مظهر چیز دیگر»  كند كه اگر سمبول را فروم پرسشی اساسی را مطرح می( 7، 1966
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را از یکادیگر بااز    سه نوع سهمبول اصهلی   رود، چیست؟ اوچیزی كه مظهر آن به شمار می خواهد شد كه رابطة اختصاصی بین سمبول و
 شناسد : می

 های قراردادی هستند، زبان، عالئم. كه بیشتر همان سمبول های متعارف :سمبول 

 شود.  زندگی شخصی ما، معرف یک پدیده یا احساس می كه یک چیز به طور تصادفی در  های تصادفی:لوسمب 

  كه در آن سمبول رابطه ای ذاتی با مدلول خود دارد.  : های همگانی ) جهانی (لوسمب 
های جهانی رابطه سمبول با مدلول خود، ذاتی است با این هماه ایان رابطاه    شود كه با آنکه در سمبولیادآور می اریک فروم  
ماواردی   چون بنیاد آن بر ادراكات حسی و تجربیات عاطفی انسان است كه گرچه در همه فرهنگهاا یکساان اسات، ولای در     .نسبی است

 .سمبولیک نام داده اسات « هایلهجه» ها در برابر زبان یکسان سمبولیکفروم به تفاوت (19)همان،  .ممکن است تفاوتی هم داشته باشد

 . نه پیرو يونگ ر ناخودآگاه، نه پیرو فرويد است واو بطور کلی دربارة ضمی( 14)همان، 
نظر  توان از نگرش علمی دربارة نمادپردازی بدست داد این است كه نگرش علمی هر دو وجه نماد را دركه می ای گیرینتیجه

ولی با ایان هماه حاوزه نمااد پاردازی در       نمود حقیقی در روان ماست و هم بايد آنرا همچون يک زبان آموخت. نماد، هم بازگرفته است. 
توانند آنها را شناسایی كنند و دربارة آنها داوری كنناد. پاس ایان    نگرش علمی كامالً محدود به حوزة نمادهایی است كه علوم تجربی می

اسهتاد  گهی همان گونه كه نگرش در برابر نگاه نمادین به هستی كه مبنایی كامالً فلسفی و عقالنی دارد، ناچار است كه سکوت كند. وان

علمی ندارد، بلکهه   دهند، اساساً مبنای تجربی وهايی که اين روانشناسان از روان ناخودآگاه بدست میدارند بیشتر تحلیلمطهری بیان می

رند و چه نپذیرناد  بر پایة گفتار استاد مطهری، باید گفت این روانشناسان چه بپذی (141، 1961)مطهری، .ای استعقالنی و استنباطی و آيه
 روند. اند و با روش عقالنی پیش میپا را از حوزه روش علمی و تجربی در بررسی روان ناخودآگاه فراتر گذارده

  است بازتاب حقیقت نماد ،های فلسفینگرشدر-2

بساایاری از تاار از نماااد پااردازی علماای دارد. در ای بساایار كهااننمااادپردازی فلساافی، پیشااینه نگاارش فلساافی بااه نماااد و
شاویم كاه تنهاا برخای از ایان      های نمادپردازانه را یافت. البتاه یااد آور مای   توان نگرشبه ویژه اساطیری می های كهن وشناسیهستی
شاوند، ماورد توجاه    های كهن و باستانی یافت مای ها، پشتوانه مبانی و اصول فلسفی ویژه دارند. برخی دیگر كه در فرهنگشناسیهستی

 اند. و روانشناسان و مردم شناسان قرار گرفته اندیشمندان

های کردند که فاصلهچنین فرض می  فیثاغورسیان] ....ها در این راستا، دیدگاه فیثاغورس اسات شناسیترین هستییکی از كهن

و  کند که روح عالم اسهت می ای سازسازد و گردش آنها نیز نغمههای اعدادی است که نغمات آوازها را میکرات از يکديگر به نسبت فاصله
یک عددی هستند، ارواح نیز اعدادند و جزیی از  همچنان كه اجسام، هر نماید وآنرا گوش مردم به واسطة عادت یا عدم استعداد درک نمی
ی زنادگانی  باشند و جاوید و نمردنی هستند. جز اینکه در سیر خود برحسب چگاونگ جهان و اخگری از آتش علوی و برقی از فکر الهی می

 (14، 1941)فروغی،  . مانندروند، یا به جای خود میتر یا باالتر میتن از درجة خویش پست
دانست و آن عالم را بخاش  ون عالم مشهود را یک دنبالة وهمی و گذرا و نامعتبر عالمی دیگر میطدانیم افالهمان گونه كه می

ون هندسهه و عهدد را بهه عنهوان     طافال » نویسد :این باره می در لولر. یا صتور است شمرد كه همانا عالم مثالواقعی و ثابت و پایدار می

لکن هندسه و عدد تنها از آن روی كه به عناوان ساطح معینای از     ترين زبان فلسفی به شمار آورد.ترين و لذا مطلوباصیل ترين واساسی
در آیند. فالسفة یونانی مفهوم این سطوح را كه بارای اندیشامندان   توانند به صورت محملی برای تعمق فلسفی كنند میواقعیت عمل می

 (8،  1968)لولر،   «.انددانسته«  مثال اعلی» و «  مثال» ماتا به این حد مفید است، همانا فرق نهادن بین 
و راز نیسات، و در دنیاای    نماد پردازی و به گفتة نویسنده هنر تمثیلی، اساساً تنها مربوط به جهان بینی سنتی و دنیای پر از رمز

توانستیم با چنین اندیشیدیم، نمیرود. اما حتی اگر هم چنان میها به شمار میترین گرایشامروز و به ویژه در جهان هنر هنوز هم از مهم
 وجود را بارای بشار   چنین پنداریم كه علوم جدید همه رازهای جهان را از جمله مقوله روح و عوالم برتر دیدگاهی همراهی داشته باشیم و
 گیری از نماد باقی نمانده است.گشوده و دیگر جایی برای بهره
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 استيک زبان ويژه  بانماد، بازتاب حقیقت  ،نگرش انديشمندان مسلماندر -3

خداوناد  مظهار   نمود و هرچه در آن است و بر پایه بسیاری از آیات قرآنی، جهان و بینی اسالمیجهاندانیم در همانگونه كه می

توان نگرش تمثیلی و نمادپرداز را بااز  می هستند،«  وحدت وجود »عارفان مسلمان بویژه كسانی كه پیرو مکتب میان حکیمان و است. در

 اين مکتب اين است کهه مصهداق حقیقهی و    . باور بنیادی دریافت. هرچند اختالف نظرهایی جزیی میان معتقدان به این مکتب وجود دارد

در جهاان بینای   . هایی از او هستندبه جز او هرچه كه هست نشانه .مطلق خداوند است نها يکی است و آن ذات منزه واحد واصیل وجود، ت
 بندی طولی جای دارند. یابد و عالم طبیعت تا مجردترین عالم در یک ردهسنتی عالم امکان از ماده تا تجرد تداوم می

 فیلسوفان اخوان الصفاشود، دیدگاه می میان فیلسوفان مسلمان یافت اسالمی وهای تمثیلی كه در تمدن شناسییکی از هستی
دانستند، زبانی كه به توسط آن اخوان تشابه بین مراتب عالم و عالم غیب می فیلسوفان اخوان الصفا نیز جهان مشهود را تمثیلی از»  است.

تشبیه و خصوصاً تمثیل اعداد است. مفتاح اسرار جهاان و   زبان تمثیل و اند.كرده پیوستگی طبقات آن و رابطة بین خالق و مخلوق را بیان
دارد و با پرتاو عاالم معقاوالت، جهاان     خورشید، تاریکی جهل را از میان برمی معرفت عالم هستی عدد است كه مانند نور هادی انسان در

ت تجلیات عالم اعلی است، جهان حقیقتی است واحد کهه  از ديدگاه اخوان، اين عالم مرآ( 77 ،1953)نصر،« د. سازمحسوسات را منور می

 های مختلف آن در نتیجة تشابه و انطباقی که بین آنها وجود دارد، به هم پیوسته است.  طبقات و قسمت

آنچاه گفتایم   »  نویساند : دانند و مای دانستن هندساة حسی را برای درک وجوه نمادین در هندسه عقلی الزم می اخوان الصفا
پردازیم كه یکی از هادفهای حکماای اساتوار در علاوم الهای و      اكنون به بیان قسمتی از هندسة عقلی می از هندسة حسی بود وقسمتی 

اند كه آموزندگان را از امور جسامانی  پرورده شدة به پرورش فلسفی همین بوده است و از آن جهت هندسه را پس از علم عدد مقدم داشته
 ( 145 .1958.نصر). « به امور روحانی بركشند

 پیرامون نمادپردازیمعاصر نظر سنت گرايان                                                                               

هاای خاود باه تفصایل     نوشته آنها در نماد پردازی دانست. گرایان معاصر را باید به حق زنده كننده نگرش سنتی به نماد وسنت
ترین آموزه هاای  تری از نگرش سنتی بدست دهند. نماد پردازی و نگرش نمادین به هستی یکی از مهمتا تفسیرهای روشنتالش كردند 

 گرایان پس از خود بسیار تأثیر گذار بوده است.ترین این اندیشمندان رنه گنون است كه افکارش در سنتآنها بوده است. یکی از مهم

   ادين در انتقال آموزش های اعتقادی استدر نگاه رنه گنون اهمیت صور نم-1

اوالً به نظر ما نمادپردازی باه طاور اخاص باا     »   داند.های اعتقادی سنتی میاهمیت صور نمادین را در انتقال آموزه  رنه گنون
از آن به مدارج باالتر به مبنایی حسی نیازمند است تا  نیازهای سرشت انسان سازگار شده است. زیرا طبیعت انسان منحصراً عقلی نیست، و
 اش به صاورت چندگاناه.  هم با آن پیچیدگی واقعی برسد. سرشت انسان را باید چنان كه هست درک كرد، یعنی هم به صورت یکپارچه و

برتری را تر است، مفاهیم ( او بر این باور است كه انسان به نماد نیاز دارد تا به یاری آن كه به دریافت حسی او نزدیک 78، 1981گنون، )
ای اسات كاه بیاان    ای، هرچه باشد، اساساً نمادی از آن اندیشهشدههر بیان فرمول بندی  . »دانددریابد. او زبان را سراسر نماد پردازی می

باان را  داناد و ز اما گنون دریافت و فهم نماد را از راه شاهود مای  (  73)همان،  « این معنا، زبان هیچ نیست مگر نماد پردازی. دارد. درمی
 شمرد، كه قاعدتاً دریافت آن عقلی خواهد بود.دارای قالبی تحلیلی و برهانی می

دهد، ما به نمادپردازی چه نیازی داریم؟ آیا كاربرد نماد ضارورت دارد؟ او پاساخ   بر یک پرسش اساسی پاسخی درخور می گنون
» نمایاننددارند، یا باز میگی صور به نسبت آنچه بیان میهیچ صورت متجسدی بدان گونه كه هست ضرورت مطلق ندارد، هم»  دهد :می
ای كه نماد یا آن وجه از الوهیت باشد، بایاد  ای، مثالً مجسمههای هندوان هر پیکرههستند. از همین رو بنابر آموزه« عرضی » و « حادث 
 : » پرساد گنون مای  (81)همان،  . «مکی است و الغیرو نقطه مرجعی برای مراقبه تلقی شود بنابراین صرفاً ابزاری ك« پشتیبان » صرفاً 

به حقیقت برساند، چرا از آن نباید استفاده كنیم؟ آیا آنان كه نماد پاردازی را خاوار    ای ما راتواند همچون ابزار و وسیلهاگر نماد پردازی می
صعب، هرگز به طور مطلق ناممکن نیست،  هم طوالنی و هرچند این سفر با پای پیاده، هر قدر كنند؟ وشمارند، دقیقاً همین كار را نمیمی
نمادها هم همین طورناد، باه مفهاوم     حال ممکن است رسیدن به مقصود به این طریق به راستی در عمل ناممکن باشد. مناسک و به هر

 )همان(. « دمطلق الزم نیستند، اما گویی به ضرورت سهولت یا صرفه و با توجه به شرایط طبیعت بشری ضرورت تام دارن
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پایه دیدگاه اساتاد مطهاری، ماا ناچاار      به گمان ما و بر ولیگرایان باشد. ترین دیدگاه در میان اصولنگرش گنون شاید نیرومند
 روش علمی و فلسفی را از پایه به كناری نهیم و تنها به روش شهودی تکیه داشته باشیم. نیستیم برای پذیرش نماد پردازی،

   جهان ما جهان نمادهاست سوامیدر نگاه کومارا -2

زیارا در   .اين جهان همانا جهان نمادهاست»  كند كهاش دربارة كوماراسوامی از قول مارتین لینگز بازگو میدر نوشته گری هنری
باه   (114)هماان،   . «عین حال، یگانه توضیح زندگی اسات  ترین چیز در زندگی و درسمبولیسم، مهم .جهان چیزی نیست كه نماد نباشد

توان آنرا مورد معینی غیر مفهوم به كار رفته باشد، مادام كه قابل تصدیق است، هرگز نمی هر قدر هم كه نمادی در » گفتة كوماراسوامی :
 حال آنکه فهم در بیننده ععرضَی است. كوششی باید به كار برد تا بتوان مفهوم خواند. مفهوم بودن برای اندیشة نماد، جوهری است، و غیر

كنیم كه از اثر هنری انتظار داریم كاه كااری بارای ماا بکناد، باه جاای آنکاه در آن صارفًا          این زبان را خواند، به طور كلی ما اشتباه می
شاود در نگارش   همانگوناه كاه دیاده مای     ()هماان . « نشانگاهی در راهی جستجو كنیم كه هر كس بارای خاودش در آن گاام باردارد    

كوماراسوامی نماد پردازی نه تنها یک گرایش فکری یا هنری است، بلکه با هدف بنیادی از هستی و زندگی رابطه دارد. نمااد پاردازی در   
ین خود یعنای فاردوس   هنر مقدس، رستگاری در زندگی است. تا بدین گونه انسان كه از بد حادثه به این جهان رانده شده، به جایگاه پیش

 برین بازگردد. 
 آنها را برشمرده است.« تفسیر نمادها »  كند كه كوماراسوامی در نوشتة خود به نام گری هنری در نوشتة خود از اصولی یاد می

 گفت برای فهم دقیق نماد :  كوماراسوامی می» 

  اط جهان هماواره پایادار ماناده اسات،     كه هزاران سال در سراسر نق را ترکیب يا ساختمان يا امر ثابتیباید
 توضیح دهیم. 

  منطق روابط آنها را كشف كنیم.  این اجزاء تشکیل دهنده و«  علت وجودی» باید سعی كنیم كه 

   آیاد،  را كه در پاسخ به آن تصویر روشنی در ذهن معینای باه وجاود مای     ایعلت غايیباید حتی االمکان
  . «مشخص كنیم

توانند بر آن بود كه هنگامی كه معانی ذاتی در نمادها ) علت وجودی آنها ( فراموش شده باشد، كسانی كه می کوماراسوامی» 
 (115)همان، . « سمبولیسم مربوط به موضوع مورد بررسی بیندیشند« با » یا « در » این تصویرها بازخوانی كنند. باید  باید معانی را در
هاای  توان آنرا در همة گرایشكند، جالب توجه و ارزشمند است و میدقیق نمادها ارائه می ای كه كوماراسوامی برای فهمشیوه

های عرفانی، چاه  های نویسندگان بسیاری كه از گرایش نمادپردازی، چه با زمینهنوشته نماد پردازانه به كار برد و آنها را ارزیابی كرد. ما در
هاا، پایش از   نوشتهاین  خوریم. به گفتة دیگر درمیة اصولی برای فهم و ارزیابی نمادها بركنند، كمتر به یک شیوهنری پیروی و دفاع می

شود. دیدگاه كوماراسوامی درباارة  ها ارائه شود، به دفاع از یک یا چند دیدگاه و توصیف آنها پرداخته میآنچه كه تالش شود اصول و شیوه
 اشد.بنماد پردازی از این نظر دیدگاهی شایان توجه می

 است در نگاه تیتوس بورکهارت نمادپردازی برای تفسیر هنر قدسی-3

ای بیان هنر قدسی را تیتوس بوركهارت نیز از كسانی است كه بر اهمیت نمادپردازی بسیار تأكید دارد. او در نوشتة خود به گونه
گاری از  غایت در هنار مقادس را حکایات    ن تأكید دارد وبوركهارت  برجهان بینی نمادی رساند.كند كه ما را به نماد پردازی میتفسیر می

بیند كه دقیقاً از قوانین الهای نهفتاه   كار آفرینش چنین هنری است ملزم نمی داند. با این همه او هنرمندی را كه دست اندرباطن شیء می
 (ها آگاه باشد. )هماندر صور و فرم

  پردازینماد  اقسام                                                                   

تاوان از یاک پدیاده باه     ای دارد كه در آن بر پایة یگ گونه داللت میمفهوم نماد در یک تعریف ساده اشاره به یک سر رابطه
دیگری در پس خاود   ای دیگر پی برد. بنابراین هنگامی كه یک پدیده بتواند نشانگر پدیده دیگری جز خود باشد، و با ظهور خود امرپدیده

« بااهم + اناداختن   » اسات و از دو بخاش  «  نشانه» در یونانی به معنای « سمبل» را نمودار سازد آنگاه نماد آن شمرده خواهد شد. واژة 

جلهوه،  . سمبل را در فارسی به حسب مفاهیم گوناگون آن به نشان، نشانه، کنايه، اشاره، رمز، نمود، نمودگار، نماد، مظهر، درست شده است

 (  6، 1966)امانت، .اندتمثیل و غیره برگردانده
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انديشمندان دربارة نمهاد در دو سهطح   های علمی و فلسفی دربارة نماد نشان خواهیم داد، بطور كلی همان گونه كه در دیدگاه

رسهند و ديگهری   بهدان مهی  حقیقت محض که با اسهتدالل   اند. يکی نمادين بودن هستی همچون يک واقعیت وانديشیدهمرتبط با هم می

نگرش علمی به نماد،  ای دیگر. در، برای انتقال معانی از یک عرصه به عرصهبان ويژهزنمادپردازی همچون يک روش انتقال معانی يا يک 
قیقات  شود. در نگرش فلسفی بادان از جنباة ح  شود به نماد همچون یک زبان ویژه نگریسته میطبیعتاً چون از استدالل فلسفی پرهیز می

اند. اما در نگرش سنتی و سپس سنت گرایانة امروزین اش نگریسته شده است و فیلسوفان كمتر از آن به عنوان یک زبان بهره بردهنمایی
 تواند ابزاری برای انتقال معانیتواند پرده از روی حقیقت بردارد و هم میشود. نمادپردازی هم میبه هر دو وجه و كاركرد نماد پرداخته می
 از جهانی برتر به دنیای مادی باشد.   

میاان   ای دراگار واساطه   كنناد؟ و واسطه یا باواسطه چنین مای شوند؟ آیا بیخود، رهنمون می به سرچشمة نمادها چگونه ما را

مطهاری  استاد  .داللت شهودی ،داللت عقلی ، داللت حسی: است سه روش برای داللت نماد بر مدلول خود مطرح  هست آن كدام است؟
اساتنباط  » شود، یعنی كند، داللتی كه با واسطه انجام میمی«  ایداللت آیه» عقلی را متکی به بر پایة آیات قرآن، هر دو داللت حسی و

« تادبّر  » شود. استاد مطهری معنایای نامیده میاز مدلول است و از همین رو آیه« آیه» یا «  نشانه» شود. این واسطه همواره یکمی« 
آن، چیز دیگری را دیدن، معنای كلماه تعماق    تدبر یعنی چیزی را مورد مطالعه قراردادن و در دعبْار آن یعنی پشت سر »دانند.ا همین میر

 (117، 1961)مطهری، . « هم همین است
 مبناای شاناخت  این باره فرموده امری كلی و مورد پذیرش بسیاری از اندیشمندان اسات و   در مرتضی مطهری آنچه كه استاد 

های جهان یا آیاات  كنند كه داللت پدیدهدهد. اما استاد مطهری در جای خود به تفصیل ثابت میشناسی از دیدگاه اسالمی را تشکیل می
توان مالكای بارای   نمایش ذات خداوندند. از آنچه گذشت می ها، عین ظهور وواسطه است و همه پدیدهخداوند بر خود خداوند، داللتی بی

 تواند آنها را اینگونه از هم متمایز كند : بندی نمادها بدست آورد، اینکه مبنای داللت هر نماد كدام است، میستهد

 واسطه    نمادهای با -1

 : رانندگی.  عالئمباشد مانند برخی كه واسطه آن، همان قراداد و وضع می نمادهای وضعی 

  : های تجرید شده. باشد مانند نشانهها مینشانه كه واسطه آن، تجربه و آثار و نمادهای طبعی 

 : كه واسطة آن قیاس منطقی است، نشانه دود بر آتش و اثر بر مؤثر.  نمادهای منطقی 

 واسطه  نمادهای بی-2

 نگرش ویژه در حکمت اسالمی. آيات خداوندبه عنوان  های هستیهمة پديده ، 

 مصاديق خودما نسبت به  مفاهیم و صُور ذهنی. 

  صاحب عکسنسبت به  عکس . 
كند تا به ورای آنها دسات یاباد و   ها خود را درگیر میها و نشانهذهن ما پیوسته با آیهشهید مرتضی مطهری پایة گفتار استاد  بر

واقهع  پهس نمهادپردازی در   گر ماوراء خود باشاند.  طبیعی است كه در این روند، به تجربه به نمادهایی دست یابد كه بهتر بتوانند حکایت

 يابی انسان به حقیقت. رويدادی است در روند کشف و دست

نگاه نمادين بهه  رساند كه به این نتیجه بسیار مهم می ورزند ما راكه عالمه طباطبایی و استاد مطهری بدان تأكید میای نکته 

در  ( مدرن بلکه با علم گرایی جدید ) رد،با روش علمی و تجربی برای کشف حقیقت هیچگونه ناسازگاری و مباينتی ندا هستی در ذات خود،
همواره بایاد از آمیختگای و خلاط ایان دو      تضاد است. ما نباید هرگز نمادپردازی و شناخت زبان نمادها را جایگزین شناخت علمی كنیم و

، دو را با هم قیاس كرد. )همانتوان این نمی تواند در عر  دانش علمی باشد، ودهد، هرگز نمیبپرهیزیم. دانشی كه نمادپردازی به ما می
377)                                                  
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    ايران معماران معاصراز ديدگاه برخی                                                

اندیشامندان مسالمان   شود. برخای پیارو نگارش    میان معماران معاصر رویکردهای متفاوتی به مسئله نماد پردازی دیده می در
پاردازی در هنار و معمااری    گرایانی كه نظر آنها را آوردیم، و برشمردن مصادیق بیشتری از نمااد معنویت هستند و با دنبال كردن دیدگاه 

 اند. ای را تشکیل دادهنی، گرایش ویژهایرا

 هاا و روتر هستند. برخی بر شالودهدر میان آنها برخی افراطی و برخی میانه : با گرايش عرفانی  دسته اول از معماران 
شوند كه شامار بسایاری از   عمالً بدین سو كشانده می وبنیادهای نظری برگرفته شده از عرفان و تصوف تکیه دارند 

 سئوال ببرند. چون با این اصول همخوانی ندارد  های دیگران و آثار معماران را زیردیدگاه

  مادرن را چنادان عمیاق     و برخی دیگر شکاف میان نمادپردازی سنتی و: با گرايش بی طرفانهدسته دوم از معماران
نظری آنها، ارزیابی خاود را ارائاه   با آراء و آثار، با توجه به سرچشمه و پشتوانة   برخورد  كند دربینند و تالش مینمی
 دهند. 

  تفسایرها   كسانی هستند كه چندان اعتنایی به نماد پردازی ندارند و: بدون گرايش نمادپردازیاز معماران سوم دسته
تابناد. گرچاه ایناان شااید     شاود را برنمای  معماری سنتی ایران ارائاه مای   این باره برای هنر و هایی كه دربرداشت و

سر نزدیک به آن هیچ  های عرفانی وهای با شالودهولی با گرایش ،نگرش مدرن به نماد پردازی قرار نگیرندرویاروی 
 همراهی ندارند. 

   به نمادپردازی از معماران با گرايش عرفانیديبا  داراب-1

ادراک  افکار الهای و عقالنای و  گاه گوید این هندسه تجلیراند و میسخن می«  هندسه همدلی» داراب دیبا در نوشتة خود از 
( را در درک هندسة  در برابر حس مادی و هوش عقالنی ( او جایگاه حس شهودی و هوش ایمانی )111، 1978)دیبا،  .جهان هستی است

 کرچلهو کیث گیری اخیر هندسه جهان هم به این جهت است كه ماثالً  جهت » گوید :داند و میبسیار مهم می (ایران  )این سرزمین  هنر
از طریاق علاوم ریاضای و     »گویاد كاه   شناسی هنری گذرانده در یکی از آخرین مقاالت خود مای كه غالب عمر خود را در مباحث زیبایی

 دانیم كه هندسه در تركیبات عاالی خاود از روش همادلی و   توان تا مرحلة واالی شناخت ایمان و شهود پیش رفت. امروزه میهندسه می
همچنین شواهدی  او (111)همان، . « اندت، و پژواک شکلی، گاه به صورت اشکالی پنهان، حضور خود را مشخص كردهمند اسارتباط بهره

اناد  های خود بهره بردهو برخی دیگر از آنها در نوشته نادر اردالنكند كه از كریچلو ارائه می 97الگوهای اسالمی را بر سخن خود از كتاب
آید و او دقیقااً مقصاود خاود را از هندساة     نمی ( گرچه گفتار دیبا چندان روشن به نظرCritchlow، 1386، 75) ( و19، 1376)اردالن، 

 سازد. همدلی روشن نمی

عقال و داناش و    » : كناد مای  دارد آشکارا به دوگانگی تفکر منطقی و تفکر تمثیلای اشااره  نادر اردالن كه با  در گفتگوییديبا 
تکنولوژی مزه عجیبی دارد، در برابر فضاهای تحصلی همیشه تصویر فضای تمثیلی نیز حضور دارد و همیشه ماده و مصالح، وسایلی برای 

دیباا   . «ای بوده بارای پارواز و عاروج   هم مطرح گردیده، آن سقف هم وسیله  حتی هرگاه بحث سقف و سرپناه اند. وحقیقتی واالتر بوده
چگونه باید بدان نزدیک شد؟ آیا اصوالً  كجاست، و ولی وحدت وجود در » كند :معماری تردید می معنا در اره ایجاد رابطه میان ماده ودرب

 دهاد و مصالح، اجازة این حصول را می معماری هم مانند فلسفه و ادبیات، كشش تبدیل جسم و ماده به معنویات را دارد؟ آیا انبوه جنس و
»  گویاد : ( همچناین دیباا مای   179، 1978دیباا،   -اردالنگفتگوی )« وی معماران در تعالی بخشیدن به مقام خویشتن است؟ یا فقط آرز

جست وجوی الگوهای ازلی كه هرگز آنرا  عصبانیت به معماری امروز ایران بنگرند و همواره در خشم و ممکن است امروز معماران جوان با
عین حال باید پذیرفت كه وقت تأمل بسیار كم بوده و شاید هم مقررات و قوانین جاری چنین چیازی را   درآورند، باشند، ولی به دست نمی

 )همان(  . «برای ما تأمین نکرده است
تسلط او بار ایان نگارش     نشان از ای كه دیبا از معماری سنتی ایران ارائه كرده،های نمادین و معنا گرایانهبرداشت با این همه،

 است.
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 به نمادپردازی از معماران با گرايش بی طرفانهصارمی اکبرعلی -2

باا نگارش   مدعی است كاه  كند. او آنرا نقد میلی و ،معماری سنتی باور دارد های خود رویکرد نمادپرداز را درصارمی در نوشته 

صارمی نیز به دو گونه رويکهرد بهه   (  13 ،1976)صارمی،  . «داعیه پرداختن  بدان را ندارد» عرفانی به نماد آشناست، ولی تأكید دارد كه 

ای یعنی تالش برای رسیدن به الگاو و نموناه   ،هستند«  كمال گرایی»  كه هر دو به گفتة او دارای انگیزه نماد در نوشته خود اشاره دارد

كند، نگرشی مدرن كه خود او نیز همان را دنبال می رويکرد دومهمان نگرش سنتی است و  نخستكامل از فرم و فضا. رویکرد  متعالی و
مسیر سیر و سالوكی عرفاانی    چنین استدالل كرد كه در » تواننویسد كه میاست كه با آنچه از قول یونگ آوردیم همخوانی دارد. او می

فته متجلی است و درجات گوناگونی شود. نوری كه از منشایی كمال یااست كه زنگار از رخ آینه وجود پاک شده و نور حقیقت منعکس می
 آورد كه : )همان( او از قول حافظ می. « دارد

 كه من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد   دلیل راه قدم براه عشق منه بی                               

. او آن را کنهد د دوم را دنبال میرويکرگاذارد و  بر اساس این گفته حافظ رویکرد سنتی را كنار میبه چه دلیل و روشن نیست ا
نظیر داشته باشد و صاناعت خاود را   معمار هنرمند باید در ذهن خود تصوری آرمانی از آن جمال و زیبایی بی » دهد :این گونه توضیح می

كناد. باه   ت اشاره مای ( صارمی برای نمونه درباره معماری باغ ایرانی به الگوی خیالی بهش131)همان،. « جهت رسیدن به آن بپروراند در
گرایان پیرو عرفاان، باه   مورد نظر سنت« حقایق ازلی » و « اعیان ثابته » را با «  الگوی خیالی» رسد كه بتوان فاصله میان این نظر نمی

حاالی كاه    نیز در نگارش عرفاانی از ساوی صاارمی نادیاده گرفتاه شاده اسات. در        « عالم خیال » هیچ رو نادیده گرفت. وانگهی شأن 
دانند،  او این الگوها را برخاساته  تر از همین عالم طبیعت پیش روی چشم ما میگرایان، الگوهای مثالی را واجد حقیقتی بسیار روشننتس

 .داندهای متعالی میاز آرزوها و آرمان
شود. بدین معنی مربوط میمصداق هم  عمل، یا مفهوم و ای به فاصله میان نظر وبه گمان ما فاصلة میان این دو الگو، تا اندازه

عرصاة   كنند كه مصادیق آنرا نیز عرضه كنند. اما بحاث صاارمی در  گرایان در عرصة نظری است و آنها چندان تالش نمیكه بحث سنت
ی باغ مصداق معماری است و از این رو برای او، و شاید برای بسیاری دیگر، دشوار است كه بپذیرند این مصادیقی كه از مثالً الگو عمل و
نسابت دهناد. بلکاه ایان      ...معاانی متعاالی آن و   به عاالم عرفاان و   بینند رامعماری سنتی و به ویژه معماری عصر صفوی می بهشت در

 مند شوند. های بهشتی بهرهبینند كه مایلند در همین دنیا از تنعمتر به آرزوها و آمال كسانی میساختمانها را بسیار نزدیک
دیدگاه یونگ درباارة نمااد پاردازی     دهد كه پیرو نگرش مدرن وای آشکارتر نشان میكتابش به گونه در جایی دیگر صارمی در

 عصااره و  ...مساجد شایخ لطاف اهلل     بناهایی مانند كاخ هشات بهشات و  »  گوید :است. آنجا كه دربارة ناخودآگاه جمعی مردم سخن می
خانه بود به دست هنرمندان عینیات پیادا    مورد معبد و ناخودآگاه جمعی مردم در درای كه ای از دیدگاه مردم است. آرزوهای نهفتهچکیده
 ( 141همان،) . «كرد

  از معماران بدون گرايش به نمادپردازی   گروتريورگ -3

باین میازان پیچیادگی و محتاوای      » : كناد معنی مای «  جای تفسیر داشتن »یورگ گروتر نمادگرایی را دقیقاً هم تراز ایهام و
تواند بیشتر شود و در نتیجه جای بیشتری برای تر باشد محتوای نمادین نیز مینمادین، یک ارتباط مستقیم وجود دارد. هر چه نظام پیچیده

از ایان   ا پیچیادگی و ام .رسانداز طریق نظمی كه در خود دارد پیامش را صریح و روشن می ساختمان میس وان درروههتفسیر باز بگذارد. 
 (64، 1975)گروتر، . « گذاردبه عهده بیننده می جواب و پاسخ آن رابی معماری ونتوری سئوالها را طریق ایهام در

كمابیش با تعاریف یونگ همخوانی دارد. گروتر هر نشانه را دارای  دهدتعریفی كه گروتر در كتابش از نشانه و نماد به دست می

 هایويژگیشاود و  مثل شکل و اندازه و رنگ كه قابل درک برای گیرنده نشانه می 98های ظاهری آنويژگی »داند : دو دسته ویژگی می

 ( 511، همان) . «كه درک آن هنگامی ممکن است كه گیرنده قبالً مفهوم آن را آموخته باشد 93محتوايی آن معنايی و

                                                 
38 Syntaktic 

39 Semantic 
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ای باه  شامرد. او هایچ اشااره   و برآوردن نیازهای روحای آدمای مای    ای آرامش خاطر احساسیگروتر كاركرد نماد را ایجاد گونه
آورد نشان دهنده این اسات كاه آنچاه    هایی كه گروتر میهستی از طریق نماد پردازی ندارد. اساساً مثال دستیابی به حقایق ازلی جهان و
ه همین جهان خاكی است، نه عالمی ورای ایان  احساسی مربوط ب كند و یا شناسنده آن است چیزی و مفهومی ویک نماد به آن اشاره می

نمادهاا در زنادگی   »  نویساد : شود، باز هم مقصود مفاهیم این جهانی است. گروتر مای عالم. حتی هنگامی كه به مفاهیم عمیق اشاره می
ر كلمه یا هر حركات دسات و   توان آنها را جزیی از مبانی هر نوع جامعه بشری دانست. هكنند و میروزمره انسانها نقشی اساسی بازی می

توان به مفهوم عام آن یک نماد دانست... بیشتر رفتارهای اجتماعی كه در طول زمان باه  كه بیانگر یک مفهوم معنوی باشد می صورت را
 ( 519)گروتر، . « اند، دارای دو نمایه ِ نمادین هستندوجود آمده

توان در معماری به طریاق مختلاف بیاان    محتوای معنوی یک نماد را می»  نویسد :او در همین راستا درباره دنیای معماری می
كرد. هر رنگی دارای یک اثر خاص روانی برانسان است... رنگ قرمز رنگ عشق است، رنگ آبی نماودار وفااداری اسات... و بسایاری از     

مانادگاری و جاالل هساتند. اماا      یانگر ثروت ومواد ساختمانی نیز دارای صفات خاصی هستند.... طال و مرمر اصالت دارند و نما مصالح و
تواناد در خادمت توجیاه    كند... نور پردازی میگرم و صفاتی را كامالً مغایر با دسته اول عرضه می ای است طبیعی وچوب در مقابل، ماده

بارای   (معمااری  در )چیز دیگار  رای است كه بیش از هایده اصلی یک ساختمان باشد و به این ترتیب ارزش نمادین پیدا كند... فرم وسیله
 ( 514)همان، . « بیان یک مفهوم نمادین از آن استفاده شده است

توان به روشنی دید كه گرایش به نماد و نمادپردازی همراه با دگرگونی از معرفات سانتی باه نگارش مادرن،      بدین ترتیب می
توان درباره در رویارویی دو نگرش سنتی و مدرن به نمادگرایی، نمیاین گرایش نیز دگرگون گشته است. ها و اهداف متحول شده و انگیزه

ای روشن و روشمند باه مسائله نماادپردازی همچاون رویکاردی كاه از ساوی        اعتنایی كرد. تا هنگامی كه به شیوهدو بی های هركاستی
  ربرد آن در معماری بپردازیم.تر، كاها و مهمبه ارزیابی دیدگاهتوانیم كوماراسوامی ارائه شده بود نپردازیم، نمی

هاا و  به كاوش در ریشه پردازی ما راجای خود بازگو كردیم او برای فهم و بررسی نماد و نماد در کوماراسوامیهمانگونه كه از 
رواباط   خواند. همچنین كشف علت وجودی اجزاء تشکیل دهندة آنهاا و منطاق  ساختارهای ثابت و دیرپا كه شالودة نمادها هستند، فرا می

 ( 115، 1978)گری هنری،  .آنها
دلیل و مدرک ارائاه كناد. او باا نگرشای از      گرایانهبر پایه نگرش سنتكند این روند پژوهشی خود تالش نمی كوماراسوامی در

نگاه به بررسی نمااد  خواهد كه نخست به همة جهان بینی عرفانی باور داشته باشیم و آدهد. او از ما نمیبیرون به نماد كارخود را انجام می
به تالش  آنچه كه آنها را تأویل پردازی و هر نگاهی كه بوی عرفان و هر كسانی كه از هرگونه تفسیر و این میانه بپردازیم. چه بسا كه در

یاژه نیاز   بتوانند به درک و دریافت و هضم ایان زباان و  برای درک و دریافتی فراتر همین عالم پیش روی چشم فرا خواند، گریزان هستند 
 برسند.

 نماد پردازی عدد و شکل                                                

 توان دو گونه رویکرد را از هم جدا كرد. یک رویکرد جنباة آزماون و  معماری می گیری از آن درتناسبات و بهرههندسه و دربارة 
» گیرد تاا معمااری را پاساخگوی نیااز     كار معماری به كار می انسان، آنها را در گیری و یافتن تناسبات در طبیعت وتجربه دارد و با اندازه

ای از پدیاد  های عالم و جلوهو برای ارضای خاطر او بسازد و رویکرد دوم، فراتر از این تناسبات را بازتاب حقایقی در ساختار پدیده« انسان 
اند. این تناسبات از دید او به منزلة قوانین كیهانی هستند، البته هر دو دیدگاه به دداند و خود را ملزم به رعایت آن میآورندة این جهان می

انساان   » نویساد : كالبد انسان اذعان دارند. اردالن در این بااره مای   های طبیعی وتناسبات در ساختار طبیعت و وجوه اشتراک میان پدیده
رسد كه او و طبیعت در ساختار و تناسب اشتراكی دارند كه از راه ین مکاشفه میشمارد و به اسنتی، تمامی آفرینش را فیضانی از  واحد می

طبیعت، به مثابه صوری هستند كه قوانین ریاضی تشابه، تقارن و هندسه را  های انسان وریاضیات سنجیدنی است، از آن سو تمامی آفریده
 (11، 1981)اردالن،  . «اندخود پذیرفته در

اناد و بازتااب   دار طبیعت، سامان یافتاه ها و خطها هماهنگ با تناسبات ریشهها، سطحآید كه شکلن برمیاز دیدگاه اردالن چنی

انتظام تناساب باه منزلاة قاوانین كیهاانی      »  . شمرداردالن تناسبات را به منزلة قوانین کیهانی میهای زیبایی هستند. دلپسندترین سامانه
 )همان(  « هماهنگی دریابد. هندسه و از راه حساب وعهدة آدمی است تا آنها را  هستند و بر
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های تناسبات، ایجاد احساس نظم بین اجزاء یک تركیب بصری است... سیساتم تنظایم   منظور تمامی تئوری »نویسد:میچینگ 
های تنظیم تناساب، از  مآورد... سیستهای ثابت بصری را بین اجزاء یک بنا و نیز بین اجزاء و كل به وجود میای از نسبتتناسب مجموعه

ای در ماورد ابعااد خاود ارائاه     های عملکردی و تکنیکی فرم و فضای معماری فراتر رفته، استدالالت زیبایی شناساانه صورت تعیین كننده
 ( 137)چینگ، . « دهندمی

فقادان یاک   »  اره دارد.های زیباشناسانه اشانگیزه نیز در تجربه شخصی خود در جستجوی تناسبات به دستیابی به نظم و کرير
ولی دسترسی به مبانی گونه شناسی و عناصر كالسیک هنوز امکان پذیر اسات، باا وجاود     .جای بسی تأسف است گنجینة غنی كالسیک

هاست در اختیار داریم، زمانی كه سبک كالسیک را رها كاردیم،  یک از بخش نظم هر این، ما نسبت و هندسه آن را كه ضامن نظم كل و
 ( 91، 1981)كریر،  . «م ما از تركیب نیز با آن رخت بربست، بنابراین امروز باید دوباره از نو آغاز كنیمتمام فه

درک  باید گفت همانند همه دانشها، این دانش هم به انگیزه دستیابی باه حقیقات و   شهودی هندسه در ریشه یابی پدیدار شدن

 جهان گردنده و در جریان درهم و برای روح بشر كه در » گوید :در این باره می لولررابرت  تناسبات فراهم آمده است. راز و رمز اشکال و
برهم رویدادها و شرایط محیط و آشوب درون گرفتار آمده، جستجوی حقیقت همانند جستجوی الیتغیار باوده اسات. اعام از اینکاه ایان       

های هندسای الیتغیار سااخته شاده، باه      به معبدی كه تماماً از قرینهگمشده، صور اشکال، ماا ثا ال اعلی، اعداد یا خدا نامیده شود، ورود 
توان بر هندساة  نام دیگری كه می [هندسة فلسفی  هندسه با شکل محض سروكار دارد و« »  معنای ورود به منزلگاه حقیقت ازلی است.

ین طریقی است كه به وسایلة آن راز اساسای   كشد و اهر شکل نامتقارن را از درون شکل پیشین خود دوباره بیرون می ]عقالنی گذاشت 
گردد. گذر از خلقت به زایش و گذر از غیر مرئی، مطلق و صورت صوری به دنیای مادی، عالمی را كاه از ضاربة   خلقت، مرئی و آشکار می
 (  16، 1968)لولر، . « طریق تمرین هندسه، تجربه شود از تواند به وسیلة هندسه ترسیم گردد وجهد، میالوهیت آغازین بیرون می

جدا از وجوه اشتراک میان این دوگونه تناسبات باید به وجوه افتراق آن دو توجه بیشتری داشت كه در اهداف این دوگونه دانش 
 شود. تناسبات نیاز باه كاار   نیازهای او پدیدار می ها وشود. در یکی، انسان به خودی خود اصالت دارد و همه چیز بر پایة خواستیافت می
گیرد و باید فضایی امن و آساوده بارای انساان    شود تا ساختمان، مقیاسی انسانی داشته باشد، چون معماری برای انسان شکل میبرده می

شوند تا به سادگی به كار روند و به سادگی نیز تولید شوند. از همین روست كه در بسازد. اجزاء ساختمانی نیز متناسب ساخته و فرآورده می
 یابد. مدوالسیون( كاربرد بسیار می استاندارد( كردن اجزاء ساختمانی، تناسبات و پیمون بندی ) )استانده 

بهرخالف تناسهبات   شود، از هماین رو اسات كاه    كه در آن انسان به خودی خود معیار شمرده نمی تناسبات شهودیو اما دربارة 

شود. چهون  در اينجا کالبد انسان نیز يکی از معیارهای تناسب شمرده می ؛خاستگاه همة تناسبات کالبد انسان است تجربی که در آن ريشه و

یابد و از طریق همنوایی با آن ، در اینجا انسان خود را در برابر هستی بسیار بزرگتری میهستی است های طبیعت وانسان نیز يکی از پديده
كند، تناسبات را انسان از دیدگاهی كه دربارة هستی وكیهان دارد كشف نمی برخیتواند خود را در جایگاه خود حس كند. پس است كه می

كند. در حالی كه از دیدگاه شاهودی، تناسابات،   سازد و استاندارد میتجربة ساختمان، می بلکه آنها را بر پایة شناخت خود از كالبد انسان و
 كند.برداشت میامری قراردادی نیستند و آدمی آنها را از قوانین كیهانی كشف و 

   گیرینتیجه

زنده »، يعنی «هألِتِحی مُ»به تعبیر بهتر  آگاه و حق مدار هستند. ها فطرتاً و ذاتاً حق ، همه انساناسالمی انسان شناسیاز ديدگاه 

همة هستی را پر  ،تجلیات الهی و از آن خاطره ازلی دارند. بودههای حضرت حق تجلیات صفات و جلوه خواستارو فطرتاً  هستند «خداجوی
 نماید. اماآنها را ادراک میحواس پنج گانه ما یافته و عینی و محسوس  عالم ماده ظهور و بروز ترین درجه آن درترین و پستنازل نموده و

برای قاوای  آیه و عامل ذكر با قیاس فلسفی توانند نهایت كالم می نور و در ،هندسه،فضا،   عالم طبیعت مثل ریاضیات عناصر مجردتر در
 آنها را بیدار و بالفعل نمایند.  عقل و روح شوند و یعنیبرتر از حواس انسان 

  تمثیلای راه دیگاری    های نماد گرایانه وسازی و شیوهجز رمز پردازی و آیه هنر برای ورود به عرصه معنا و محتوینخست اینکه
 ندارد.

   ای در عالم ماده جز ذكار و یااد و   عقل و روح وسیله استعدادهای انسانیبرای کمال انسان و از قوه به فعل درآمدن دوم اینکه
» ها معرفی می كند و كالم خاود یعنای   یعنی نشانه« آیات » نیز عالم طبیعت را با كلمة یادآوری وسیله دیگری نیست. خداوند 
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كند، عناصر و اجزاء طبیعت و عالم قل میرا نیز با كلمة آیه و نشانه. پس همان گونه كه هر كلمه معنایی را به ذهن منت« وحی 
كنند و در این تعامل و ارتباط با مراتاب بااالتر وجاود و باا كال هساتی هماهناگ        ماده نیز به حقیقتی در ماوراء خود اشاره می

 یابند.شوند و معنا و مفهوم میمی

   نیاز  حقیقات و ملکاوت درونای خاود      و آیاه، نمااد  عالوه بر حیثیت مادی و فیزیکی خود ، همه عناصر و اجزاء طبیعتبنابراین
است. از دیدگاه فلسفی و عرفانی هار باودی یاک نماودی دارد و هار      و باطن آنهاست كه ظاهر آنها را نمود بخشیده  باشندمی

 نمودی، یک بودی.

   میزان تأثیر آنهاا و   و ازلی هنرمند معنوی و های روحی وتوان مستقل از رابطه آنها با معرفتنمی های مصنوعهنرها و پديدهبه
 رد.كباشند، توجه انسان مخاطب كه دارای همان معرفتها حداقل در ضمیر ناخودآگاه خود می یاد و یادآوری آنها بر

 سایر   و او را به درون ) عبور داده(  یا سیر در آفاق بتوانند انسان را از برون ) بیشتر و هرچه ابزارهای بیان هنری، مجردتر باشند
 تار و اصایل  تار و نااب  ( كه تنها راه ارتباط با عوالم برتر یا ماوراء الطبیعه است، هدایت نمایند و ایجاد زمینه كنند، هنر انفس در

. برای نمونه در ادبیات عرفانی و اشعار عارفانه ماا باه وسایله كاالم و یااری وزن و قافیاه و       توانند پدید آورندتری را میانسانی
آهنگ، آثاری هنری خلق شده است كه بسیار نافذ و عمیق و لطیف انسان را با عوالم برتر آشنا نموده و باعث خودآگاهی روحی 

 شود. و معنوی می

 گیرد، برای از بین بردن كدورت و سختی و خشگی ماواد و مصاالح   ری شکل میتتر و ملموسنیز كه از ابزار مادی در معماری
 شود.هایی از خط و كالم و هندسه برای ایجاد ادراكات معنوی و روحی در فضای معماری بهره برداری میمادی از آرایه

 : شوندخالصه میباید بدانها توجه داشت در نکات زیر  کاربرد هندسه و تناسباتبطور كلی نتایجی كه در باب 

تارین اساتعدادهای عقلای و    ، پدیدآوردن زمینه مناسب برای رشد و به ظهور رساندن عالیهدف غايی هنر و معماری 
پس باید بتوان از هندسه و تناسابات   روحی انسان است تا بتواند مسیر رشد و تکامل معنوی و سیر الی اهلل رابپیماید.

 گیری كرد.گونه بهره برای هموار كردن این مسیر به بهترین

نسبتی كه با ابزار ادراكی انسان )حاواس، عقال، قلاب( برقارار     توان در پرتو را تنها می هندسه و تناسبات در معماری 
تنها مفهومی ندارد، بلکه در حوزه معماری فیزیکی های ریاضی و ارزیابی كرد، و بررسی و تحلیل آنها از جنبهكند می

 گیری شود قابل ارزیابیبهرههای مخاطب و تاثیر بر ادراكات انسانپیشبرد اهداف معمارانه آنها برای  هنگامی كه از
  شوند.می در حوزة فضای معماری 

بار روناد رشاد    بر هر یک از عناصر ادراكای انساان و    نیز باید به تاثیراتی كه برای ارزيابی آنها در معماری گذشته 
 نه بصورت مستقل و خودبنیاد.كرد.جامعه انسانی داشته، توجه  انسانها و

توجاه باه    با روحانی. ،عقالنی حیوانی، جسم و چهار نفس گیاهی،مركب از است ، موجودی یانسان در نگرش اسالم 
پدید آوردن كلیه  هدف بنیادی در ساختن و« دنیا كشتزار آخرت است.»یعنی  .«الدنیا مزرعه االخره » حدیث مفهوم 
یعنی قرار دادن هر چیاز در جاای مناساب     ،« عدل »بر پایه اصل باید  ،نظیر معماری مصنوعیهای طبیعی و پدیده
 .باشد برای رشد معنوی اوانسان زمینه ساز تامین نیازهای مادی ایجاد شود، یعنی ضمن 40 خود

 دارناد.  احکام وسایله و زمیناه ر    ها در برابر نیات و اراده انساان،  ، همه پدیدهدر روند تکامل معنوی و سیر الی اهلل  
توانند هندسه، تنها در حد آماده ساختن زمینه مناسب برای این روند میفضا و آن از جمله  ناصربنابراین معماری و ع

ر در خدمت تعالی نرا نفی كرده و بر رویکرد هو هنر برای هنرمند سودمند شمرده شوند. این رویکرد، هنر برای هنر 
 تاكید دارد. هاانسانهمه 

                                                 
 زمین و آسمان بجا و متناسب )بالعدل( برپا شده است.« بالعدل قامت السموات و االر  » قال رسول اهلل )ص( :  41
 باشد.عدل، قرار دادن هر چیز در جای خودش می«  العدل وضع كل شیء فی موضعه» قال علی )ع( :    
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یاا بارون   « سیر در آفااق  » كه در دو عنوان كلی  زندگی روزانه خود نیازهای متنوع مادی و معنوی داردانسان در  
 نماید كه معماران وایجاب می« عدل » شود. بنابراین مفهوم یا درون گرایی خالصه می«  سیر در انفس»  گرایی و
(، مجموعة عناصاری را   ر آفاقی یا سیر انفسیسی ) نیازهای متنوع انسانها در فضای معماریمتناسب با  شهرسازان،
 باشد، پدید آورند. نیازهاد مناسب و هماهنگ با آن نتوانكه می

در عین حال متعلاق باه    و ای و اعتباری دارديابد، واقعیتی آيهعالم طبیعت تجلی می از ديدگاه اسالم، هر آنچه در 
در تحقق آن دخالت دارند. همچنین انسانها نیاز از بعاد    مکان مجموع شرایط زمان و باشد، وعالم كثرت و تنوع می

 های معماری برای همه آنها دربنابراین شیوه باشند.میمعنوی و جوهری در درجات متفاوتی از مراتب وجود محقق 
گیرند. به همین دلیال در   توانند قرارمعنوی می شکلی، در یک راستا و اصول مفهومی و عین داشتن تنوع صوری و

عملای   مجماوع حکمات نظاری و    ولای در  نگ اسالمی برای معماری كالبد و شکل خاصی توصیه نشده است.فره
در  تواند زمیناه مناسابی بارای هماه انساانها و     می است و نمایدكه تنوع و تکثرپذیرمطرح می را ثابتی اسالم اصول

 راستای كمال آنها باشد.

پس الهام از ساختار فضایی و هندسی آفارینش و   .الخالقین استطبیعت و آفرينش، دستاورد برترين معمار و احسن  
  باشد. تواندبخش میبهترین سرچشمه فیا  و الهام تمثیلی آن برای هنرمندان و معماران، ای وابعاد آیه

 

 در معماریفضا مفهوم و کارکرد                                             
 سودمندی تعريف فضا-1 

مفهوم فضا یکی از مفاهیم بنیادی در معماری اسات. درباارة ایان مفهاوم معمااران و اندیشامندان جهاان معمااری از دیربااز          
اند. برای نشان دادن اهمیت فضا در معماری شاید همین بس باشد كه یادآور شویم یکی از تعاریف مورد های گوناگونی ارائه كردهبرداشت

اسات.  بحاث و كنکااش درباارة مفهاوم فضاا از ساوی نویساندگان و         «  ساماندهی فضها » رة معمااری،  پذیرش بیشتر اندیشمندان دربا
های آن و چگونگی تأثیر آن بر آدمای، مطارح شاده و    پردازان به طور كلی امری سودمند است. چرا كه ابعاد گوناگون فضا و ویژگینظریه

كند. اما از سوی دیگر باید توجه داشت كه بحث و گفتگو كه باا هادف درک   شود و این ما را در درک عمیقتر از فضا یاری میشکافته می
شود، به آشفتگی و پریشانی بیشتر نیانجامد. این آشفتگی با ارائه انواع تعااریف ناساازگار باا    عمیقتر و چیرگی ذهنی برمفاهیم آن انجام می

 شود.م و یکسونگری و... بیشتر میه

  تعريف فضا در فرهنگ معین-2

  فضا چنین معنی شده است :  در فرهنگ معین واژة 

 "زمین فراخ، ساحت مکان وسیع ، ، 

  معین(".کندین در منظومة شمسی اشغال میمکانی که کرة زم( 

  فضا همان جای تهی است -3

تاوان باه   دهد كه فضا، دارای مکان است، یا همان مکان است كاه مای  در هر دو تعریف، واژة مکان بکار رفته و این نشان می
های كهن، هوا و فضا یکسان نیستند.گساترة فضاا، هماة    درون آن رفت. پس فضا قطعاً یک جای تهی است، مانند هوا.گرچه در لغت نامه

تواند شالودة بحث فضاا قارار   تواند پر شود. این تعریف با همه سادگیش به گمان ما میكه می است «جای تهی » فضا همان هستی است و 
 های گوناگون پرداخت.توان به بررسی دیدگاهگیرد و بر پایة آن می

شارق و  فالسفه و ریاضی دانان » ولی برخی برآن هستند كه گروه های گوناگون مردم، معناهای گوناگون از مفهوم فضا دارند: 

ون و ابن سینا و دکارت و اينشتین هر کدام تعريفی از . افالطاندآن تعریفی به دست دادهتوجه كرده و از « فضا » غرب از دیر باز به مفهوم 

كنناد،  رسد تعبیر ایشان از فضاا باا معناایی كاه معمااران از آن اراده مای      لیکن به نظر نمی اند.فضا کرده و مشخصاتی برای آن قائل شده
ی فالسفه و ریاضایدانان بیشاتر مشاترک لفظای اسات تاا       فضای معماران و  فضارت دیگر  اشتراک و انطباق چندانی داشته باشد. به عبا
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به تعمق بیشتر در مفهوم معمارانه فضا كمک كند، ارتباط مستقیمی با و اگر چه ممکن است تأمل در تلقّی و تعریف ایشان در فضا  معنوی
رسد آن ندارد و شاید پرداختن به آن در محدودة این گفتار كوتاه، موجب آشفتگی مطلب و دوری از مطلوب گردد. از طرف دیگر به نظر می

دانایم  ز ربط مستقیمی با فضای معماران ندارد.... تا جایی كه مای كنند، نیاراده می« فضا » آنچه فارسی زبانان و عربی زبانان عرفاً از واژة 
 ( 18، 1977، 1)حجت، فضا، رواق، ش « اش به كار نرفته است. در متون معتبر فارسی هم این واژه در معنای معمارانه
جنگل باناان و شااعران،    برای فیزیک دانان و شیمی دانان و نقاشان و« طبیعت » این گفته مانند این است كه گفته شود واژة 

طبیعت يکی است و يک چیز بیشتر نیست و در نسبت با ما و جهان ذهنی ماست دانیم كه بیشتر مشترک لفظی است تا معنوی ! ولی همه می

 هاای . فضا، نام یک پدیدة خارجی است و نه یک مفهوم ذهنای كاه باا برداشات    هايی گوناگون از آن پديد می آيدها و جلوهکه برداشت

كند و حاس  ای آن را درک میولی البته هركس به گونه فضا در خارج همان است که هست،گوناگون از آن، به مشترک لفظی تبدیل شود. 
تواناد از بعاد   تر باشد، به دست داد و در عین حال هاركس مای  كند. پس باید بتوان از آن یک تعریف بیرونی كه مورد پذیرش همگانیمی

 ر و تعبیری از آن داشته باشد. هستی شناسی خود تفسی

تواند بهرای  های گوناگون علمی و فلسفی و... نمینکتة مهم ديگر اين است که نه ما از جهان معماری و نه هیچ کس ديگر از رشته

ها دچار یشه. در غیر این صورت ما به پریشانی و آشفتگی در برخورد اندای از يک پديدة خارجی، مختص خود داشته باشدخود تعريف ويژه
توانند ) و بهتر بگوییم نباید ( تعریفی از فضا ارائه كنند كه با تعریف آن نزد فیلسوفان شود. معماران نمیدار میخواهیم شد و تفاهم، خدشه

ه داشاته باشایم،   توانیم از فضا ) با همان تعریف همگانی ( برداشاتی ویاژ  یا دانشمندان علوم تجربی ناسازگار و متضاد در بیاید. ما تنها می
دان شاید نباشد. به گمان ما نه ساختار ذهنی آدمیان تا این حد ناساازگار و  هایی از آن توجه كنیم كه مورد توجه یک فیزیکیعنی به جنبه

هاای  ز پدیاده توانند از بسیاری اارتباط و ناهماهنگ. بنابراین آدمیان میمتباین و به دور از هم است و نه مراتب وجود و حقایق هستی، بی
های مشترک داشته باشند. اساساً برای تأكید روی یک یا چند وجه تمایز، نیازی نیست همة مشتركات را نادیاده بگیاریم یاا    جهان تعریف

 هاست. فراموش كنیم. این اولین شرط برخورد مثبت با اندیشه

ه فیزیکدانان دربارة ذرات معلق در آن و میادانهای  . البتپس فضا هنوز هم همان مکان و جای تهی برای حضور يا عبور انسان است
كنند، شیمی دانان دربارة گازهای تشکیل دهندة آن، فیلسوفان دربارة متناهی یا نامتناهی بودن آن و شاعران درباارة  جاذبه و... پژوهش می

تر فضای طبیعی را برای زیست انسان متعادلكنند تا بتوان در آن شرایط دهند و محصور میسرایند و معماران، آن را شکل میآن شعر می
 تر نمود. و مناسب

 در معماری واژه فضاکاربرد چهار مفهوم از -4

 شمرده شده است : بر  چنین چهار مقصود از كاربرد واژه فضا

 تاالر و حیاط و میدان و پارک.  ،اتاقفضا، یعنی  

 ، فضای باز، فضای بسته. ای که خصوصیت مشترکی دارندمجموعهفضا، یعنی   

 و پر نشده شهر و... های خالیقسمتفضا، یعنی   

 )همان( « و تأثیر آن بر انسان، فضای دلباز، فضای دلگیر.  کیفیت معماریفضا، یعنی   

همهه از مکهان و جهای تههی سهخن      شود : یافت میيک ويژگی مشترك در هر چهار مقصودی كه نویسنده از فضا ارائه كرده 

گیرد كه باه معناای لغاوی فضاا     قرار می«  توده »یا «  حجم»فضا به معنی جای تهی و خالی مقابل »گوید: . خود نویسنده میگويندمی
)همان( پس فضا چه یک اتاق باشد، یا پارک یا فضای باز و بسته و یا دلگیار و پرشاکوه، باه هار حاال      « تر است.یعنی جای تهی نزدیک

گاذارد،  ایم، یک بار به محصور بودن آن و دیگر بار به تأثیری كاه برماا مای   ک بار ما به كاركرد آن نامی دادههمان جای تهی است كه ی
ایم. نکتة بسیار مهم این است كه به گمان ما هر برداشت حسی، كاربردی و فیزیکی و نیز شهودی، فرا طبیعی) متاافیزیکی( و  توجه كرده

 یة همین تعریف ساده از فضا باشد. عرفانی از فضا، باید سرآغاز آن بر پا
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 در باره فضا  گوناگون صاحبنظران  یبررسی ديدگاه ها                                         

 

  آمريکانا دائرةالمعارفتعريف فضا در -1

تواناد شاایان بررسای    مفهوم فضا یکی از مفاهیم بنیادی در هستی شناسی است و از این رو سیر تاریخی آن در گذر زمان مای 
 آمریکانا دو تعریف اساسی از فضا آمده است:  المعارف ةدائرباشد. در 

 شاود كاه   شمرده میدهد ع و فضا ظرف یا چهارچوبی را مبنای تعریف خود قرار می« فضای خالی »  : ديدگاه  اول

در اين ديدگاه، فضا چیزی فراتر از جهان ِماده است و ههر  دهناد.  اشیاء درون آن هستند و رویدادها درون آن رخ می

ون را، ین كتاب از اندیشمندان كهن، افالط. اشوندچیز ديگر از جمله فرم، نسبت به وجود آن فضای مطلق تعريف می
 نیوتن، حتی برتراند راسل را نزدیک به این دیدگاه  شمرده است .و از اندیشمندان جدیدتر، دكارت، 

  و عناصار عینای و ماادی را    « توده » اصوالً شأنی و جایگاهی برای فضای خالی قائل نیست و فقط  : ديدگاه دوم

ر در اين ديدگاه فضا از توابع يک شیء و خواص آن دانسته شده کهه بها در نظه   مبنای تعریف خود قرار داده است. 

. در این دیدگاه، فضا در رتباه  شودگرفتن موقعیت اشیاء نسبت به هم و جهت و فاصله و... بین اشیاء و وقايع تعريف می
 و جایگاهی بعد از مادیّت جهان است و از خواص و توابع آن، نه به عنوان ظرفای كاه مااده درون آن قارار گیارد.     

353,99, 1975, Americana) ) 
هاای آن در دیادگاه ارساطو یافات     میان اندیشمندان جدید گسترش فراوان یافته، ولای ریشاه  این دیدگاه اگر چه در

شود. از فالسفه جدید، دیدگاه الیاب نیاتس، كانات، برگساون، مااخ، و غالاب پدیادار شناساان و فیلساوفان و          می
 دانشمندان قرن بیستم به این دیدگاه نزدیک است. )همان( 

 ندر عصر يونان باستاتعريف فضا -2

در عهد باستان دو نوع تعریف مبتنی بر دو گرایش فکری برای فضا یافت می » این دو دیدگاه بدین گونه نیز طرح شده است:  
 : شود

 كه فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می بیندكه هر چه بوجود آید در داخل این  فضا تعريف افالطونی
 فضا جای دارد.

  كه فضا را به عنوان  فضا تعريف ارسطويیtopos    یا مکان بیان می كند و آن را جرئی از فضای كلی تر مای داناد
 كه محدوده آن با محدوده حجمی كه آن را در خود جای داده است تطابق دارد.

در طول تاریخ پیدا كرد و در دوره رنسانس با تعاریف نیوتاون تکمیال    تعريف ارسطوموفقیت بیشتری از از فضا  تعريف افالطون
شد و به مفهوم فضای سه بعدی و مطلق و متشکل از زمان و كالبدهایی كه آن را پر می كنند ، درآمد. دكارت بر خصوصایت متاافیزیکی   

صات راست گوشه را برای قابل شناسایی كاردن  فضا تأكید داردع ولی در عین حال با تأكید برفیزیک خالص و مکانیکی اصل سیستم مخت

بعد از رنسانس به تدريج مفاهیم فضا از موجوديت واقعی آن جدا و بیشتر به جنبه های متافیزيکی آن توجه شد؛ ولهی  وسعت ها بکار بارد.  

 (68.  1978.  1لقایی. معماری و فرهنگ.ش..«)در زمینه های علمی، فضا مفهوم مکانی بیشتری را پیدا کرد

پاردازان كالسایک حاائز اهمیات باود، در زماانی كاه        آنچه كه برای نظریه» نویسد : می مفهوم کالسیک فضادربارة  پیتر کالینز
بود و این مفهوم هرگز ضرورتاً فضای در برگرفته شده توسط ساختار  41شد، مفهوم ساختارمعماری به مثابة هنر ساختمان سازی تعریف می

ویای كلیتی بود كه جسمیت داشتع مثل یک ستون سنگی یا یک طاق پیروزی )كاه در ایان سااختارها، فضاای     كرد، بلکه گرا معنی نمی

                                                 
نماید و بیشتر، همان كالبد است كه جسمیّت دارد. كه در این جا بکار رفته چندان درست نمی« ساختار » دربارة نوشتة باال نخست باید گفت كه كاربرد واژة  41

نام دارد كه همان « سازه » آید، از آن پدید میبندی ساختمان و سازمان است. مادة ساختار و آنچه ساختار ساختار تنها به معنی چگونگی بر پا داشته شدن و استخوان
شکیل دهد و هیچ پوسته استخوان ساختمان است،) نه استخوان بندی ساختمان (. این امکان هست كه در یک ساختمان، تمام حجم كالبد ساختمان و جسم آن را سازة آن ت

شوند. وگرنه در بیشتر ساختمانها كالبد، هم در برگیرندة سازه و هم عناصر و اختار ( با هم یکی میو آرایه و تزیینی هم در كار نباشد. در آن صورت، كالبد و سازه ) نه س

 .شودشود و توسط سازه بر پا نگه داشته میساختمایه ) مصالح ( ای است كه بدان افزوده می
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های داخلی باه هام پیوساته باا ارتباطاات      های پیچیده مركب از حیاطداخلی به تعبیری وجود نداشت یا قابل چشم پوشی بود. ( مجموعه
( كالینز باه مفهاوم كالسایک فضاا     956، 1975)كالینز، « سیک ساخته شدند. فضایی از پیش تعریف شده كمتر توسط معماران دورة كال

شده است. او در برابر آن به حیاط، به عنوان یک فضای گونه اصالتی نداشته و گاه اصالً اعتنایی بدان نمیانتقاد داردع چون درآن فضا هیچ
 تعریف شده توجه دارد.

اساتفاده  «  مهابین » ای برای فضا وجود نداشت. آنها به جای فضاا از لفاظ  ستان واژهدر زبان یونانیان با» گوید : نیز می گروتر 

و به این ترتیب، تعریف  برای ارسطو فضا محتوای يک ظرف بوداند. كردند. عناصر به وجود آورنده فضا به مراتب مهمتر از خود فضا بودهمی
تشکیل دهنده و نیز عملکرد و كاربرد آن.  البته این نگرش نسابت باه    واحدی برای آن وجود نداشت. فضا چیزی بود مركب و تابع عناصر

فضا همواره با آرزوی یکی شدن مجدد بشر و طبیعت در ارتباط بوده است. اثر مشترک این دو عامل این بود كه فضای داخلی در معماری 

بهود، معمهاری رومهی    « مجسمه سازی »ان که نوعیمعماری يونبرعکس ( » 131گروتر. «) یونان باستان نتواند دارای نقش اصلی باشد. 

)گروتار،  «  تر گرديد و از اين طريق نقش اول را در معماری برعهده گرفت.تر و فعالگرديد. فضای داخلی پرداخته« فضا سازی » تبديل به 
131) 

ر بارزی پیدا كناد. یونانیاان ایان    های بسیاتواند خود ویژگیفضا می» چندان با دیدگاه گروتر همراه نیست :  ادموند بیکنگفته 
دادناد و  هایی را به ارواحی خاص اختصاص مای نکته را دریافته بودند و فضا در هنر و دین آنان عنصری مهم بود. برای همین باغها و دره

عظم معمااری یوناان   كردند كه تجسم صفات انسانی بودند. بخش اشمردند و آنها را وقف خدایانی میهایی را مقدس میها و تپهسرزمین
)بایکن،  « ای استوار با فضای طبیعی تحقق یافته اسات.  به قصد دمیدن روح در فضا و پیوند دادن انسان و جهان از طریق برقراری رابطه

1976 ،17) 

 زوی برونومی توان برپایه آنچه این نویسندگان می گویند نمونه معماری برای دیدگاه نخست را نیایشگاه های یونانی دانسات.  
كسی كه معبد یونانی را از لحاظ معماری و بایش از  » گوید : داند و میای از فراموش شدن فضا در معماری میساختمان پارتنون را نمونه

تواند با خشم از آن دور نشود، و با غضب به عنوان اثری غیر معماری به آن اشااره نکناد...   كند، نمیهر چیز، مفهوم فضایی آن بررسی می

در نظر گرفته نشده بود، بلکه به مثابه مسکنی بود برای خدايان و جايگاهی بهود   ]مؤمنین  [ای برای باورداران معبد يونانی به مفهوم خانه

به این ترتیب، تمدن یونانی خود را خارج از فضای داخلی و مسکن انسانی و خارج از حتای معاباد    که ورود به داخل آن امکان نداشت....
 ( 58)زوی، « های روباز و در واقع فضاهای باز بیان كرد. های مقدس در باال حصارها ) اكروپلیس ( و در تماشاخانهبرابر صحن الهی در

شامرد. او نگارش دوم را باه    دیدگاه كالبد به جای فضا را، نخستین دیدگاه از سه نگرش به فضا در معمااری اروپاا مای    گروتر
 د است كه این دیدگاه تا پایان قرن نوزدهم ادامه یافت. دهد و معتقمعماری رومی نسبت می

 دو ديدگاه در رابطه با نسبت فضا و کالبد-3

پس بدین گونه باید نتیجه گرفت كه دو دیدگاه بنیادی در باره این دو وجه اثر معماری یعنی ساختمان كه شامل كالبد یا توده + 
 فضا می شود وجود دارد:

o  بر کالبد) توده(برتری فضا اول :  ديدگاه 

o   برتری کالبد بر فضادوم :  ديدگاه 

در معماری رومی را معرفی  می كند كه نمودار برتاری فضاا بار كالباد     « فضای خطی » و « فضای مركزی » گروتر دو گونه 

ساختمان دادگاه عالی شههر  است که « باسیلیکا » شناسند، نمونة اصلی فضای خطی در معماری رومی، همانگونه که همگان آنرا میهستند. 

. پس از ظهور مسیحیت و همه گیر شدن آن در سدة چهارم و پس از آن، فضای باسیلیکای رومی، از آتن بوده و اين واژه هم يونانی است
آن زمان تاكنون مهمترین الگوی فضایی برای كلیساهای مسایحی باوده اسات : فضاایی كشایده كاه در درازای آن در دو ساو دو رواق        

دار بدان پیوسته است. نمونة اصلی فضای مركزی نیز همانگونه كه شناخته شده، ساختمان پانتئون است : یک نیمکره كاه بار روی   ونست
 باشند.ای قرار گرفته كه قطر نیمکره  با بلندای سقف، برابر میاستوانه

د. در معماری كهن ایرانای نیاز چناد الگاوی     باید توجه كرد كه این دو گونه فضا پیشینة كهن تری هم در معماری سنتی ما دار
بنیادی ساختمانی وجود داشته و دارد كه دوتای از آنها همین الگوی فضای خطی و الگوی فضای میانی هستند. نمونة كهن فضای خطی، 
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ا رارتویان در شمال غرب ایاران   های تر از باسیلیکا است و در نیایشگاهطرحی تقریباً همانند باسیلیکا دارد كه البته پیشینة آن سده ها كهن

. نمونة اصلی فضهای میهانی را بايهد    ها در تپه حسنلوی ارومیه شناسایی شده اسات ترین این نیایشگاهبازشناسی شده است. یکی از كهن

ست. به گفتة اسهتاد  های کهن فراوانی از آنها شناسايی شده ادار هستند و در ايران نمونههايی شمرد که دارای يک چهار تاقی گنبدآتشکده

 ( 4، 11. )پیرنیا، گنبد، اثر، ش ترين آنها چهارتاقی بازه هور در خراسان است که در میانههة روزگار اشکانیان ساخته شده استپیرنیا کهن
و یافت كه در مقایسه، در معماری سنتی ایران این سیر چندان باا افات   به هر رو سیر تحوالت در نگرش به فضا در غرب ادامه 

هاایی از  خیز همراه نبوده است. در روزگار نوزایی) رنسانس ( الگوهای فضایی كهن غربی بازیابی و شناسایی شدند و هماراه باا دگرگاونی   
 سوی برخی معماران بزرگ روزگار به كار گرفته شدند.

  فضای مختصاتی دکارت-4

كه شاید بدون آنکه خود بخواهند در نگارش كمّای باه    ها، اندیشمندانی پدیدار شدند های بزرگ در نگرشهمزمان با دگرگونی

شود و برای ارائهه  کار دکارت تکمیل اين حرکت بود. در تبیین هندسی او هر نقطه متناظر با يک عدد و کمیّت محض می» فضا مؤثر بودند. 

ضاا كاامالً هام ارز و همگاون اسات. ایان       . در این سامانه ) سیستم (  هم فشناسنامة هويتی هر نقطه، تنها بايد مختصات آن را تعیین کرد

در حقیقت برای فهم ای از آن بهره برد. سامانه بهترین ابزار برای تبیین سامانه یکپارچة مکانیکی عالم بود كه بعدها نیوتن به بهترین شیوه

شود در فضای دکارتی انجام می فضای معماری مدرن بايد با ديدگاه دکارت به خوبی آشنا بود، چرا که شیوة طراحی معماری در آن عموماً

هاای  استفاده از شبکه( » 57، 1978)وهابی، « گیرد. عمق می zشود و سپس در راستای قائم تهیه می x,yکه ابتدا طرح در دو راستای افقی 
 )همان(« ای دیگر از این تأثیراست. عمود بر هم در الگوهای شهرسازی نمونه

  تعريف فضا در معماری مدرن-5

سده بیستم دانش فیزیک و علوم طبیعی نگاه به فضا را تغییر داد. همچنانکه ساختار خود آنها بر همان اساس تغییر كارد. دو  در 
 ترین تأثیرات را داشتند :نظریه مهم فیزیکی اصلی

 : اصل نسبیت خاص و عام اينشتین   نظريه اول فیزيک  

  : اصل عدم قطعیّت هايزنبرگ نظريه دوم فیزيک  
حالی كه خود فیزیکدانها در باره پیامدهای این اصول و جایگاه آنها بحثهای فراوانی داشتند، هنرمندان باه طاور ساطحی از    در 

های نوین فضایی باب روز شد. گیدیون در كتابش تصوّر فضایی عصر ما را چه در ظاهر این اصول برداشت هایی كردند و سخن از ویژگی
 ( 8، 1978از تمدن جهانی معاصر دانسته است. )گیدیون، علوم  و چه در هنرها برخاسته 

تمامی آنچه كه به تثلیث ویترویوسی اضافه شده این است كه فضا » گوید : پیتر كالینز دربارة اهمیت فضا در معماری مدرن می
ضا نیز از اهمیت واالیای برخاوردار   باشد، مضافاً بر اینکه ساختار این فیک كیفیت معمارانه مثبت است و این جان كالم معماری مدرن می

تعريهف  در اواخر سدة بیستم كه دو پدیده دیگر هم دركنار مباحث فلسفی و فیزیکی روز قرار گرفت و داعیة  .(19، 1975)كالینز، « است. 

 را سرداد :  جديدی از فضا

  ای ) و به دنبال آن ایجاد سامانه ) سیستم ( هاای اطالعااتی و رایاناه    گسترش دانش الکترونیک : از فضا  اولتعريف
سازی و طراحی و ایجاد فضاهای مجازی بود كاه باه عناوان    كامپیوتری ( و سرانجام كاربرد و كمک آنها برای شبیه

 نام برد  42توان نظریة فضای اطالعات و ارتباطات پیچیدهنمونه می

  بر روی طبیعت و تفسایرهای هماهناگ باا روز از آن باود كاه       43يد ريخت شناسیمطالعات جد : از فضا  دومتعريف

 های آن هستند. هایی همچون آشوب، اغتشاش و فراكتال و... نمونهنظریه

هساتند كاه    45فضای مجهازی  و یا یاک   44اَبَرفضاهمة این چهار نوع فضا مشتركات فراوانی دارند و درصدد تعریف یک فضای هوشمند، 

 باشد.  و... می سیالیّت، ابهام، پیچیدگی، ناهمگونی، و عدم تجانسلی آن های كویژگی

                                                 
42 Sybernetic space 

43 Morphology 
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های فضایی و عدم تناسب آنها با نیازهاای روحای انساان در فضاای مساکون، برخای از       با همة ابهامات فراوان در این نگرش
هاا را در مجاالت   اناد. ایان بحاث   مدعیان معماری پیشرو ) آوانگارد (، به طور سطحی نسبت به این موضوعات اقبال فراوانی نشاان داده 

اهده كرد كه بیشتر آنها بیانی بسیار ناقص و نیم بند دارند. برای نمونه در یک نوشته فضا در معماری توان مشامروزی معماری به وفور می
فضا مدلی ساختاری است كه به صاورت همزماان   » های میدانی تعریف شده است. معاصر به مثابه یک شیء نامرئی یا مجازی با ویژگی
ها و بناابراین قضااوت پاذیر    ای است غیر ممکن میان پدیدهدل ساختاری،  ابداع رابطهدارای ابعاد فیزیکی و متافیزیکی است....  فضا یا م

 ( 97،  59معماری و شهرسازی شماره « ) است، و معیار آن بدعت آن است. 

نفهی  یاا    (Ungraunded Architecture)نویسنده نمونة این توجه میدانی به فضا را در رویکرد  اخیر آیزنمن باا ناام   

رویاد باه   در حقیقت هرچه پایش مای  » داند كه در آن نگاه میدانی فضایی و فرمی نامرئی مطرح شده است و می در معماریشیءگونگی 
این برداشت از فضا برداشتی پر ابهام  و آشفته است و مفهوم مشخصی « رسید و فضا خطی و افقی است كه نقطه گریز ندارد. چیزی نمی

اند و شهرهای تاریخی ایران هم براساس همین تئوری میدانی فضا سازماندهی شده» نده می افزاید : از آن نمی توان برداشت كرد . نویس
آنها را باید براساس نظریه شیء نامرئی بررسی كرد نه به مثابة شیء بر روی زمین، یعنی رابطه شیء و زمینه، در ایان معمااری در درجاة    

 )همان( « اند. نتیجهتقلید شکلی از آن تصنعّی و بیهای اهمیت قرار ندارد و به همین جهت همة تالش

وحدت گريزی و عدم آرامش و سکون ويژگی بارز و مشهخص  هایی در میان مقاالت و مجالت امروز ما كم نیست. چنین نوشته

هاا،  فولاد، فراكتاال  تالش برای دستیابی به فضای ناهمگن، در قالب استفاده از هندساة توپولوژیاک،   »  چنین برداشت هايی از فضا است.
های دگردیسی و ایجاد تغییرات غیرخطی در فضا صورت گرفته ها و سایر الگوهای ریاضی و علمی و یا بهره گرفتن از قابلیتتئوری میدان
 (53، 1978)وهابی، « است. 

د و تاالش دارناد   رونا های مختلف علاوم بشاری مای   ها با دیدی غیر علمی و مبهم به سراغ دستاوردهای حوزههمة این نوشته
های دیگر كه توسط برخی از معماران امروزه ماورد تأكیاد   معماری امروز را متناسب با آنها توجیه كنند، و ادعای استقالل معماری از حوزه

ود ( ادعایی بیش نیست كه خود مدافعان آن هم هرگز به آن پای بند نیستند. هدف آنها همانطور كه خا 49، 1978گیرد )شکوفی، قرار می
آید. مهمتر آنکه هدف اصلی ساخت تأكید دارند جدا كردن معماری از فلسفه و حکمت است كه در نتیجة آن معماری از عمق به سطح می

كننده را به كلی فراموش نموده و با فضای معماری همچاون یاک   فضای معماری یعنی برآوردن نیازهای مادی و روحی انسانهای مصرف
 تگو دارند، نه در رابطه با تأثیر فضا بر انسان. شیء فیزیکی برخورد و گف

 

 در معماری هافضا اقسام                                                                          

 ی رياضی و ادراکیهافضا-1 

جدای از خود فضا توجه ویژه ای می «  چگونگی درک فضا » امروزه از سوی برخی اندیشمندان و بویژه روانشناسان به مسئله 
شود. چنین رویکردهایی را باید پیامد روزگار نوگرایی و اهمیت یافتن درک انسان و چگونگی نگاه او به هستی و جهان ذهنای او دانسات.   

هاای كمّای   كند، و فضای ریاضی را فضاایی باا ویژگای   از هم جدا می فضای ادراکیو  فضای رياضیبه نام  دو گونه فضا را يورگ گروتر
 شمرد :  ها و تمایزات آن دو را چنین برمیكند. او ویژگیمعرفی می

 توان در آن یک محاور  و هر جهتی را به دلخواه می در فضای رياضی تمامی نقاط در يک درجه از اهمیت قرار دارند
باشد و یک محور وجود در فضای ادراكی همیشه یک مركز وجود دارد كه محل ایستادن ناظر می ]ولی  [تلقی كرد. 

 دارد كه تابع وضع ایستادن ناظر است. 

                                                                                                                                                             
44 Hyper Space 

45 Virtual Space 
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 عقب، جلو، چپ، راست و غیره... پس فضای ادراكی وابسته باه  در فضای ادراکی تمام عناصر با يکديگر در ارتباطند ،
شود، بلکه در های مختلف احساس میهمین دلیل نه تنها به وسیلة اشخاص مختلف به گونه شخص ناظر است و به

 مورد یک ناظر ثابت نیز بر حسب وضع فیزیکی او در تغییر می باشد. 

 در فضای ریاضای فاصاله میاان دو    اختالف عمده میان فضای ادراکی و رياضی، فاصله استهای یکی دیگر از جنبه .
شود، اما در فضای ادراكی، این فاصله تحت تأثیر عوامال  اصال روانای و اجتمااعی     نقطه با یک عدد نشان داده می

 شود. تعیین می

   اما فضای ادراكی شب و روز با هم تفااوت  فضای رياضی و اندازة آن تابع زمان نیستنداختالف دیگر این است كه ،
گذارد و... البته میاان ایان دو حاد نیاز     دارند، فضای شب، فاقد عمق و جهت است و اثری نامعین بر روی انسان می

 مراحلی از تاریکی و روشنایی قرار دارند. 

  اختالف اهمیات بسایاری   ، اما در فضای ادراكی این در فضای رياضی اختالفی میان فضای عمومی و خصوصی نیست
 ( «119)گروتر، « دارد. 

توان دریافت كه مقصود از فضای ریاضی او، فضایی است كه در عالم خارج به عنوان یک پدیده وجود دارد و البته هم دارای می
شاود و  پدیدار مای  های كمی و هم كیفی استع ولی فضای ادراكی، فضایی است كه در ارتباط با ادراک انسان از آن فضای ریاضیویژگی

ولی هنگامی برای ماا شاایان   فضا يک چیز است و همان است که هست، دهد. پس به واقع، بدون ارتباط با انسان معنای خود را از دست می
شود كه در ارتباط با ما دیده شود، بنابراین یک تعریف عام از فضا داریم كه همان فضای ریاضی اسات  و یاک تعریاف    بررسی و مهم می

 اص كه همان فضای معماری است، یعنی فضای ریاضی بعالوه حضور انسان در آن.خ

  پنج رکن فضاهای ادراکی کودك در نظر ژان پیاژه-2
نیاز  « درک فضا»در قرون اخیر فضای انسانی مورد توجه و مطالعه روانشناسان قرار گرفته و در زمینه » در این باره گفته شده : 
است. از آن جمله می توان به مطالعات ژان پیر پیاژه در مورد فضای ادراكی كودک اشاره كرد. این مطالعات  مطالعات زیادی صورت گرفته

 (68.  1978.  1فضا را در زمینه پنج مورد مطالعه قرار داده اند: )لقایی. معماری و فرهنگ.ش.

 شر را با محیط طبیعی در می آمیزد، كه ب فضای پراگماتیک و رفتار فیزيکی 

  و توجیه آنی ، كه اساس شناخت و هویت بشر به صورت یک فرد است. فضای ادراك 

 یا بوجودآورنده تصور دائمی بشر از محیطش. فضای هستی 

 كه انسان در آن قادر به تفکر در باره فضا است.  فضای قابل شناخت دنیای فیزيکی 

 اهای دیگر است. روابط منطقی محض كه وسیله ای برای تشریح و توصیف فض فضای تجريدی » 

 انسانزندگی تأثیر انواع فضا بر -3

موردی كه در این تقسیم بندی از قلم افتاده این است كه از روزگااران  :» نویسنده به این دسته بندی این گونه خرده می گیرد 
ود آمده و در بااره آن تفکار نماوده    فضا را درک كرده ، در فضا بوج شناخت آن نبوده است ع بلکه قدیم رابطه بشر با فضا تنها منحصر به 

 است. ولی باز هم برای انسجام دنیای خود به صورت تصوری واقعی دست به آفرینش فضا زده است. )همان(  

، فضای اعمهال فیزيکهی  توان فضا را از چند وجه بررسی كارد :  می» در باره گونه های فضا نویسنده دیگری چنین می نویسد: 

. در هركدام از این وجوه، تاأثیر فضاا بار    فضای معماریو  فضای شناختی، فضای مجرد روابط هندسی، فضای هستی، فضای ادراك مستقیم
توان آن را درک یا لمس كارد، ابعااد و انادازة فضاا، جهات      ای دیگر است. فضای ادراک مستقیم وجهی از فضاست كه میانسان به گونه

ها شوند. همچنین افزون بر این ویژگیر آن، مسیر، نور، بو و صدا، موجب درک فضا میقرارگیری انسان در فضا، حركت یا سکون انسان د
 (1978)افشار نادری، « الگوهای فرهنگی و فردی نیز در درک مؤثرند. 

اشکال این گفته در این است كه در آن مبنای دسته بندی گاهی عنصر ادراک شونده است و گاهی  ادراک كننده، یعنی انسانع 
توانند به وحادت موضاوع رسایده و هماه آنهاا در رابطاه باا        ا همتراز هم می نشاند. در حالی كه این گونه ها در فضای معماری میو آنه

گرایی نمود و از ماهیت فطری و نوعی انساانها  های فرهنگی و فردی نیز نباید مطلقتأثیرشان بر انسان تحلیل شوند. در بیان تأثیر ویژگی
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كند كه شود. نویسنده به درستی یادآوری میقالنی و روحانی آنها غافل شد، كه حقیقت انسان بودن به آن استوار میو از اشتراک حیات ع
دار اسات.  در معماری مدرن، ادراک آنی فضا بر ادراک پایدار پیشی گرفته، در حالی كه فضای هستی نیازمناد شناساایی عناصار معنای    » 

 )همان( « ات لحظه ای حسی و ادراک پایدارتر فضای هستی، تعادلی برقرار كند. معماری نیازمند آن است كه بین تأثیر

های زندگی خود را به نظم در آورده باشد و و برای این كار باید نخست، انسان فعلیت معماری، هنر به نظم در آوردن فضاست» 
تواند پیش درآمد معماری با گرایش به فضا و مکان هم می ( این سخن78، پاییز 6)افشارنادری، معمار، ش « به زندگی سامان داده باشد. 

مکان را بخشی از فضای  افشارنادرینوشتة خود را به قصد ردكردن آن ارائه كرده است.  نادریكه  معماری کارکردگراباشد و هم مقدمه 

» كندكاه :  باازگو مای   شهولتز . او از ای مشخص باشاد داند كه به لحاظ مفهومی یا مادی دارای محدودهطبیعی یا فضای ساخته شده می
 )همان(« خاصیت معماری همین است كه جایی را تبدیل به مکان كند، این به معنی به فعل در آوردن محتوای بالقوه محیط است. 

 
  

 
 

 معماری
جامعاااااه 
 شناسی

 روانشناسی
فلساااااااافه 

 وجودی
  ویژگیها

كریستین نوربرگ 
 شولتز

 نگاساااتو
 بشالر

 هایدگر ژان پیر پیاژه
 غیرهمگن unisotrope،قطبی،نسبی

 تابع زمان 

 فضای وابسته به انسان
 ) فضای ادراكی ( 

      

 معماری
زبااااااان 
 فیزیک

زبااان فلساافی 
 مدرن

زبان فلسافی  
 كالسیک

  ویژگیها

 روهه  ر میس وند

 روپیوس والتر گ
 اسکیدمور

 نیوتون

 بطلمیوس
 دكارت

 افالتون 

 اقلیدس 

 همگن isotrope، غیرقطبی، مطلق

 ،نابدون ارتباط با زم
 همسان و بی محور

 فضای ریاضی
دكااااااااارتی، 

فضای غیر  اقلیدسی
وابسته باه  
 انسان
) فضااای  

 علمی(

 گیدئون زیگفرید 

 آیزنمنپیتر 
 فرانک گهری  

 حدیدزاها 

 انیشتین 

 هایزنبرگ
  ارسطو كانت

 نسبی

 چند قطبی و محوری
unisotrope غیرهمگن 

 بدون ویژگی های كیفی
 میدانی

 

 فضای ریاضی
غیاار دكااارتی،  
 نااقلیدسی

 
هاای  معماری هنر ساماندهی فضاستع ولی شرط نخست ساماندهی فضا همواره این نیست كاه انساان فعالیات    به گمان ما نیز

زندگی خود را به نظم در بیاورد تا برای آن فضایی را طراحی كند. چون نتیجة آن شاید همان شود كه نادری در انتقاد از كااركردگرایی آن  

. ما نیاز داریم كاه  های آن داردانسان، نخست نیاز به معنا برای زندگی و فعالیتر كرده بود. تعبی« معماری برای ساختن النه جانوران » را 
های آن داشته باشیم. ساماندهی و نظم دادن به زنادگی، تنهاا باه معنای همساو كاردن       كننده برای زندگی و فعالیتمعنایی درست و قانع

 ها.ن است و نه به معنای به ترتیب كردن و ردیف كردن فعالیتهای زندگی برای دستیابی به هدف و معنای ویژة آفعالیت

 نقدی بر ديدگاه فضا از منظر معماری مدرن-4

 دارای اشکال بنیانی و اساسی است: هااین تعریف )نویسنده(از دیدگاه ما 

 : سه رویکرد در تعریف فضای معماری و مبانی علمی و فلسفی آنها11جدول شماره                 



054 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

  ثر فضای ریاضی یعنی انسان مورد توجه قرارگرفته و حداك فضا بدون تأثیر آن بر ادراك کنندهچون در برخی از آنها
 شود. نماید و نه فضای معماری را كه با حضور ادراک كننده و انسان تعریف میرا تعریف می

 شود و اصوالً انسان و به اعتبار آن انسانیت از داده می اصالت به توده و ماده و کالبد مادی هستیها، در دیگر تعریف
رود. شااید مهمتارین دلیلای كاه معمااری را از باازآفرینی و سااماندهی فضاا در         تعریف فضای هستی بیارون مای  

ها و هیوالهای مهاجم تبدیل نموده است، همین نگارش ماادی   های متد ساز و معاصر غربی به ایجاد بتت وارهجریان
 خصوص بسط آن به فضای معماری و شهرسازی است.به فضا ب

های انساانی را دساتچین   ای از فعالیتكند ناچار است برای طراحی، مجموعههمانگونه كه افشارنادری از آن انتقاد می معماری عملکردگرا
فضاا طراحای كناد. اساسااً در روناد      كرده و آنها را به ترتیب كند و به هیچ عامل دیگری اجازة تأثیر ندهد و برای این دست فعالیت، یک 

مقولهه  استاندارد سازی در زمینة فضای معماری در غرب، بسیاری از عوامل، عمداً یا غیر عمد نادیده گرفته شده و به شمار  نیامده اسات.  

ی دوران اساالمی  خود بحث بسیار جدی و مهمی است كه باید با توجه به تجربیات تاریخی در معماار  استاندارد سازی مناسب در معماری
مکان ساختار زده، یعنی بیش از حد اشغال، مقید شده، مکان ضعیفی است  »پذیرد كه : به آن پرداخته شود. نادری خود این واقعیت را می

 )همان(« آورد. تری را فراهم میهای غنیو فضا هرچه انعطاف پذیرتر باشد، امکان پیدایش مکان

مای دانایم. بادین گوناه     « ساماندهی فضا برای انجام يک يا چند فعالیت همسو با هم » را  یمعمارما با همراهی با این سخن، 
ای به هم مربوطند ها و كاركردهایی كه به گونهای از فعالیتفضای معماری به جای اختصاص داده شدن به یک كاركرد ویژه به مجموعه

شود. پس كمیت  فضا به مجموعه عملکردها و كیفیت آن باه اراده و نیات   مییا بالقوه امکان انجام آن در فضا وجود دارد، اختصاص داده 
زند كاه  هایی از فضاهای سنتی ما را مثال میباشد. نادری خود نمونهانسانهای مصرف كننده و تلقی آنها از خود و جهان هستی وابسته می

در فضاا ساازی   « توجه باه كااركرد   » به جای « توجه به مکان » ز شد در آن انجام داد. او این امر را ناشی اهای گوناگونی را میفعالیت
 داند.می

 در نگاه دکتر حجت، فضا بین ماهیت ذهن و ماهیت بیرون قرار دارد-5

برداران فضاها، یعنی انسانها. تحول و تحلیل فضای معماری فقاط  فضای معماری، یعنی فضای موثر بر ادراكات مخاطب و بهره
ل طرح و ارزیابی است. در حالی كه نگاه استقاللی به نوع فضا، مربوط به فضاای ریاضای و فیزیکای اسات و باا حاوزه       از این دیدگاه  قاب

وقتی واژة فضا را به معناای  »  فضای معماری به صورت مستقیم و مستقل قابل طرح نیست. برخی نویسندگان در همین راستا نوشته اند:
كنیم، به تأثیر معماری بر انسان و تأثر انسان از آن عنایت داریم. به عبارت دیگر فضا در این معناا  كیفیت یا بیان یا تأثیر فضا استعمال می

 نصار اصالی دخیال اسات :    كناد. در هار ادراک دو ع  نوعی ادراک است، زیرا كیفیت معماری، ادراكی است كه انسان از خود بنا انتزاع می

 ) ادراک كننده یا امر سوبژكتیو. (  مُدرِك) ادراک شونده یا امر عینی و ابژكتیو ( و  مُدرَك

. همچنین امری صرفاً ذهنی و كیفیتی فاارغ از عینیاات نیسات و در    فضا امری صرفاً عینی و خارج از ذهن انسان نیستبنابراین 
ی است كه انسان تحت تأثیر كالبد معماری در می یابد و تصویر فضای عینی و خاارج از ذهان،   عین حال هر دوی اینها هست. فضا كیفیت

شاود،  ها رنگ شخصیت هر انسان را بر خود دارند، تصویری كاه در آنهاا ایجااد مای    در آینة دل و ذهن انسان است و از آنجا كه این آینه
پس فضا و كیفیت فضایی نه صارفاً از ماهیات   ( » 13)حجت، فضا، « ست. حاصل تركیب امر عینی و بیرونی ) متدرک ( و صفات متدأرک ا

امار  » آید و نه صرفاً از شخصیت و وجود ادراک كنندة آن. بلکه حاصل تعامل و ترابط این دو است، به عباارتی  عینی و كالبدی فضا برمی
بینایم در مادارس و مقااالت و كتاب     سبب است كاه مای   است. ما معموالً به اهمیت متدرعک و كالبد فضا واقفیم و به همین« بین امرین 

كنند. اما از اهمیت متدعرک و تاأثیر  پردازند و آنها را به شایستگی تحلیل میمعماری، اعم از داخلی و خارجی، به همة وجوه كالبدی فضا می
 )همان(« او بر امر فضا غافلیم. 

   تزيستن اسدر بیکن، معماری برای تعالی  نگاه ادمونددر -6

یکی از هدفهای اصلی معماری، تعالی بخشیدن باه واقعاة زیساتن اسات. بناابراین معمااری بایاد فضااهایی متماایز بارای           » 
های مختلف فراهم آورد و آنها را به خوبی به هم پیوند دهد كه محتوای باطنی آن كنش خاص در حیات آدمای كاه در آن فضااها    فعالیت
 ( 13، 1976)بیکن، « دهد، تقویت شود. رخ می
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ای معاین از فضاا در   كننده تجرباه معماری، بیان فضاست، به نحوی كه در شركت» كند : معماری را این گونه تعریف می بیکن
( در اینجا بیکن معماری را براساس تأثیری كه فضای معماری بر بهره گیرنده از 11)بیکن، « ارتباط با تجارب پیشین و آتی او ایجاد كند. 

شاود كاه باه راساتی باا      دانیم هنگامی یک رویداد ساده در پیرامون ما به یک تجربة معین تبدیل میكند. ما می، تعریف میگذاردآن می
پیشینة ذهنی ما درگیر شده و ما بر پایة محتویات ذهنی و تجربیات گذشته آن را نیز هضم و درک كرده باشیم و به انبان تجربیاات خاود   

دهد. این بدان معناسات كاه در سااماندهی    ای هم رخ نمیای در ذهن وجود نداشته باشد، طبعاً تجربهو سابقهبیافزاییم. اگر هیچ شناختی 
گیرنده از فضا را شناخته باشیم و بر آن چیره شده باشیم، وگرنه فضا را كننده و بهرهفضا یا در معماری، ما به ناچار باید سابقة ذهنی شركت

گیرناده از فضاا را نبایاد باه     كننده و بهاره نماییم كه سابقة ذهنی شركتمن تأیید جمله فوق، یادآوری میبر او تحمیل خواهیم كرد. ما ض
 توجهی قرار گیرد.  نحوی مطلق نمود كه بتعد فطری و نوعی و آرمانی آنها مورد غفلت و بی

ر فضا بر پایة رویادادهای انساانی   شود كه ماهیت و هویت هاگر بحث حركت جوهری انسان را پذیرفته باشیم، آنگاه روشن می
كند. همچنین مرتبة وجودی هار انساان، كیفیات و    پیدا می« این همانی » گیرد و فضا با آن رویداد، كه در آن و با آن رخ داده شکل می
از این رو بر پایة  كند وشود، هویت فضا را متأثر میكند. هر عمل انسان كه درون یک فضا انجام میهویت فضای اطراف او را تعریف می

 یابند.ارزش آن عمل، فضاها ماهیتی ملکوتی یا شیطانی می

 مجید ی ادراکی در قرآنهااحت های فضاس-7 

در دو بخش زیر تقسایم    46سوره فصلت 59توان با استمداد از آیه های فضای اداركی را در نسبت با انسان میترین ساحتمهم
 كرد : 

 : گرایانه و مادی و متکثّر و تنوع طلب انسان را ارضاء این فضا با الهام از فضای طبیعت، وجهه طبیعت فضای آفاقی
 باشد.كند و عموماً در ساحت عمومی و بیرون نمود دارد و مناسب سیر در آفاق انسان میمی

  : این فضا زمینه ایجاد خلوت وحضور درونی آدمی است كاه حالات خودیاابی و خودآگااهی را بارای       فضای انفسی
كند و عمدتاً در فضاهای درونی مورد توجه بوده است و مناسب سایر در انفاس و كماال جاوهری     انسان فراهم می
 باشد.انسان می

مادی » و « علت صوری» معماری سنتی است. نهایتاً تفکیک این دو حوزة فضایی از مسائل بسیار مهم در فهم ساختار فضایی 
های ارزشی باه آنهاا توجاه داشاته     های كالبدی فضا جستجو كرد كه معمار، آگاهانه برای ایجاد این كیفیّتاین تفاوت را باید در ویژگی« 

دانسات. همچناین تنظایم سااختار      توان مواردی همچون هندسه، شکل، بافت، نقش، رنگ، تزیین، و...است. این ابزارهای محدود را می
 ارتباطات فضایی متناسب با عملکردهای مختلف فضا نیز جهت دیگر توجه معمار برای دستیابی به مقاصد كیفی است. 

و هرنوع نظم  47ترین اصولی كه به طور مشخص در انفسی كردن فضا نقش مهمی دارد، مسئله قطبیّت  فضابرای نمونه از مهم
باشد كه باه گفتاة  نصار و اردالن جازء     سازی مجموع تناسباتی كه به مربع و مکعب نزدیک شود، میرسازی و قرینهتمركز آفرین با محو

 (11، 1966( و )اردالن، 47، 1975مهمترین عوامل كیفی كردن فضای انفسی است. )نصر، 
از مهمترین اصولی كه به ویژه در آفاقی نمودن فضا نقش بنیادی دارد، تشدید حركت كالبدی ) مکانیکی و فیزیکی ( است. باه  

هاای خطای و   ای كه عناصر تشکیل دهنده فضای معماری در انسان، انگیزه حركت و عبور را تشدید و تشویق نمایند. اناواع هندساه  گونه
شوند و... در آفااقی كاردن   سازی و...  شکلهای نامتعین و امتدادهایی كه از نقطه دید خارج میكز و قرینهموجی، نامنظم، بدون محور و مر

 فضا مؤثرند. 

 

  

                                                 
هایمان را در آفاق و در جانهایشان نشان خواهیم داد تا روشن شود برای به زودی نشانه«» فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبیّن لهم انه الحق سنریهم آیاتنا »  46

یه ضرورت وجود نگاه شهودی در آید كه دو زمینة مورد توجّه انسان آفاق هستی ) طبیعت ( و وجود خودش هستند. در ادامة آاز این آیه به خوبی برمی« آنها كه او حق است. 
 هر دو زمینه مطرح شده است كه ما در مراتب عمقی فضا به آن خواهیم پرداخت.

47 Polarization 



056 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

 فضای معماری از ديد حکمت اسالمی     مفهوم-8
هاای خااص خاود اسات، و ایان      های خداوند با ویژگییک پدیده در جهان و یکی از آفریده« فضا » از دیدگاه حکمت اسالمی
پروردگار فضاا  « » یا رب الفضاء و الهواء » آید كه  از خداوند به نام های دعای جوشن كبیر به دست میحقیقت به خوبی از یکی از بخش

رو فضا نیز مانند دیگر اجزاء طبیعت، سازوكار ) ارگانیزم ( و ساختار خاص خود را دارد و البته كاه در نظاام و   یاد شده است. از این « و هوا 
مند ) سیستمی ( با همه اجزاء طبیعت ارتباطی عمیق دارد. مفهوم فضا در این دیدگاه، یک جنبه تجریدی و بدون ارتباط با ای سامانشبکه

تار و  های كمی در مراتب مختلف وجود و فضا بدون ارتباط با ادراک انسان است و نیز یک جنباة مهام  یانسان دارد كه در برگیرندة ویژگ

 ، جایگاه زیست و رشد و تعالی انسان است. « فضای مشهود» تر در ارتباط با انسان دارد كه به نام اصلی
دیدگاه اسالم ( در آن رخ دهاد و پدیادار شاود.     فضای معماری، در این دیدگاه فضایی است كه باید معماری انسانی ) انسان از 

های ریاضی فضا، تنها مقدمه و ابزاری است برای ساختن و دست یافتن به این فضا و ارزش خاود را در ایان   پس فضای ریاضی یا ویژگی
رفتن و چیرگای بار آن را   كند، نه در آن اسیر شده است و نه قصد به اسارت گكند. انسان سنتی در فضا زندگی میمقدمه بودن كسب می

 تواند و باید خود را تا فراتر از ساحتهای مادی و مرزهای فضا و زمان فیزیکی رشد دهد. دارد و می
 

ای را كه علوم تجربی آن را به ماا سایال و نااهمگن معرفای     آنچه بسیار مهم است این كه خداوند آن فضای كالبدی و ریاضی
كند، آن گونه كه سایر كماالی خاود را درون آن بگذراناد و     كند، به گونة آرام و متعادل و با معنی در چشم و احساس انسان معرفی میمی
وهللا جعلل » معرفی كرده كه باید آرامش بخش باشاد،  « بیت » یا « خانه » در كنار فضای طبیعی با عنوانتر از آن فضای مصنوع را مهم

، و بتواند سیر در انفس و رسیدن به خود آگاهی روحی و معنوی را آسان ساخته و انسان را از در جا زدن و جماود و  « الكم من بيلوتكم سلكن
تفاوت فضای كمّی با فضای كیفی در این » فاقی رهایی داده و ارتقاء بخشد. به گفتة اردالن تحجّر در ساحت حیوانی و فضاهای سیر در آ

دار دارد، اما فضای كیفی براساس تناسبات روحی شاکل یافتاه و   است كه فضای كمّی، براساس تناسبات مادی شکل گرفته و حالتی زمان
( و در همین 97، 1959ی معماری سنتی همین تأویل كیفی است.  )اردالن، برد. به عقیده او، علت نو شدن همیشگزمانی به سر میدر بی

 (  9، 1965)گنون، « دنیای معاصر به شدیدترین وجهی گرفتار تأویل كمی شده است. » گوید كه راستا رنه گنون فیلسوف فرانسوی می

هاي هندسه و فضا

مناسب براي سير در 

آفاق انسان ) فضا و 

 ي (آفاق هايهندسه

 :  تاثير فضا و هندسه معماري بر انسانها :21نمودارشماره 

 انسان

 گياهي حيات

 حيواني حيات

 عقالني حيات

 حيات

 روحاني

مناسب  هندسه و فضا

 براي تفكر و تأمل انسان

 

نقطه ديد انسان 

متحرك، متنوع و 

 متغير

 متحرک انسان

مناسب براي   هندسه و فضا

حضور قلب و خودآگاهي 

 روحي انسان

از سير از آفاق به انفس و 

كثرت به وحدت ) بستر 

 كمال انسان (

 

 متحرک انسان

 نقطه ديد انسان متحرك ثابت انسان

 نقطه ديد انسان ثابت

 

نقطه ديد 

 انسان ثابت
 ثابت انسان
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بهره ببریم. از سویی ماا  «  انسان معنوی» ما نیازمند درک ریاضی فضا هستیم تا از آن برای ساختن و آفرینش فضایی شایستة 
ها و رابطة انسان معنوی باا فضاا آشانا    های بنیادی وابستگیها و ویژگیتوانیم به این فضا دست پیدا كنیم، مگر اینکه با مؤلفههرگز نمی

ندگی باید باشد، چرا كه به گفتة اماام  ها، در راستای هدف بنیادی از زشده باشیم. آنچه كه بر آن باید تأكید داشت این است كه این مؤلفه
شویم. زمین، آسمان و آنچاه میاان آنهاسات، یعنای     خمینی )ره( فضای آفرینش، محضر خداست و ما انسانها در آن از سوی او آزموده می

ی بتواناد تاأمین كنناده    ای ساماندهی شود كه ما را در این آزمون یاری كند. یعنی از ساوی تواند و باید به گونههمان فضای زندگی ما، می
نیازهای فیزیکی و مادی ما باشد و از سوی دیگر برای سیر و سلوک ارادی و اختیاری و عقالنی و روحانی ما، باا ایجااد فضاایی كیفای و     

هباوط  پردازی نماید. در این حوزه فضای معماری باید سکوی پرواز و تعالی ما باشد نه قفس مانادگاری و  بخش بسترسازی و زمینهآرامش
 ما در حوزة حیات مادی و حیوانی. 

                                                      

 در ارتباط با فضای معماریکالبد                                                         

    هیم و مواد دو ابعاد تشکیل دهنده يک اثر معماریمفا-1  

)علات ماادی(    تاوده و سااختمایه   رایب(،علت غایی) ای هدفیبر (علت فاعلی)شود كه معمارپدیدار میفضای معماری هنگامی 

 ، كه عبارتند از : است بعدهر اثر معماری واجد دو »باشد.  ( پدید آورده علت صوری )ایشکل و كالبد ویژه

 و موضوعاتی كه جنبه مادی و ملموس ندارند.  مفاهیم 

  گیری هستند.و خصوصیاتی كه كامالً ملموس بوده و قابل اندازه مواد 
شاناختی مثال القااء    هاای زیباشاناختی یاا روان   جنبه اول یک نگرش كیفی است، در این نگرش، اثر معمارانه یا بنا را در جنباه 

های ملموس وكاربردی اثر بیشتر به جنبهدهیم. جنبه دوم نگرش كمی است كه عظمت، ... یا از باب مفاهیم اعتقادی مورد مطالعه قرار می
، 1968)شیخ زیان الادین،   « ها و تناسبات، موضوعات این مطالعه هستند.توجه دارد. مواد و مصالح، خصوصیات عملکردی، فناوری، اندازه

167) 

 پنج تعريف از فرم و شکل در معماری-2

 باشاد) كاه اسام معنای     هایی كه از فرم و شکل شده،فرم هم دارای وجه ساختاری مای در تعریف: تعريف اول از فرم
تواند به وجه ملموس و مادی یاک چیاز   ای است) كه اسم ذات است(. پس فرم هم میاست( و هم دارای وجه سازه

ناملموس آن به روابط  اشاره كند و هم به وجه ناملموس آن. وجه ملموس آن، خود اجزاء و عناصر شیء است، و وجه
كند. اگر ما ساختمان یا اثر معماری را یک سامانه های میان اجزاء و چگونگی پدید آمدن این روابط اشاره میو نسبت

تواند به ای از اجزاء كه با هم روابط متقابل دارند، آنگاه باید گفت فرم هم می) سیستم ( تعریف كنیم، یعنی مجموعه
فرم عبارت است از تركیب،  -» دارد. د و هم به روابط میان اجزاء كه آنها را در كنار هم نگه میاجزاء مادی اشاره كن

ترتیب و آرایش اجزاء در كنار همدیگر، همچون قرارگیری عناصری كه برای ایجاد یک تركیب كامل، مثال تركیاب   
یک فرم صحیح باید دارای تناسابات،   شوند....های موسیقی یا اشکالی كه در یک تابلوی نقاشی با هم تركیب مینت

 اندازه یا مقیاس و هماهنگی باشد.

  : غیر محتوایی آن دارد و به چیزی كه حواس ما شود تأكید بر جنبة تعریف دیگری كه از فرم می تعريف دوم از فرم
 شود. گیرد، اطالق میمستقیماً در معر  آن قرار می

   ،كند كه باعث تمایز آن از موضاوعات دیگار   كه داللت بر وجود چیزی میفرم مفهومی است  :  از فرمتعريف سوم
شود. چنین تعریفی از فرم، تأكید بر جنبه صوری و عینی دارد كه به صورت ظاهری یا شکل خارجی شایء باروز   می
 كه در فارسی به ریخت و قالب ترجمه شده است. Morpheكند. می

   شاود. باا ایان تعریاف فارم     ترین ماهیت یک شیء است كه باعث كمال آن میگوهریفرم  :فرماز تعريف چهارم ،
شود. یعنی همان تعریفی كه افالطون از فرم ارائه داده. فرم یک ماهیت است، حقیقتای بااالتر از   محتوی قلمداد می
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عاالم اسات و انساان     های همة كارهای بشار در آن حقایق صوری و ادراكی بشر كه در عالم ایده وجود دارد كه ایده
 ال فقط قادر به تقلید از آنهاست.برای رسیدن به آن كم

  فرم عبارت است از تعریفی كه ذهن قادر است برای ما بسازد كه باه وسایلة آن سااختی را بار      : از فرم تعريف پنجم
ه صاورت پیشاین   جهان حسی ما اعتبار كند. نقد خرد نظری كانت، این معنای فرم را به صورت توان ادراكی بشار با  

 ( 191، 1978)منصوری، « گویند. بیان كرده است. براساس این تعریف، مقوالت ذهنی بشر را فرم می

 كند.عوامل پدید آورنده اشاره میبه همة پنج تعريفاین 

 به چگونگی روابط میان اجزاء اشاره دارد. :تعريف نخست 

   كند به خود اجزاء اشاره می: تعريف دوم 

 به قالب یا كالب و حجم توجه دارد. :تعريف سوم 

  نزدیک شده است.« صورت » به تعریف   :تعريف چهارم 

   ترین تعریف باشد. شاید گسترده :تعريف پنجم 

اجازاء  » توان نزدیک به هم دانست. این دو واژه گاه به را می« فرم»و « شکل» گیری كلی باید گفت كه دو واژة در یک نتیجه
چگاونگی و ناوع رابطاة    » یاا  « یابی اجزاء بندی و شکلچگونگی سامان» كنند و گاه به اشاره می« شکل یافته شده  »و « سامان یافته 
 ای ) سیستمی ( به معماری هر دو وجه بسیار مهم هستند. در یک رویکرد سامانه«. میان اجزاء 

 مفهوم واژه کالبد در فرهنگ معین-3

كه به چند معنای آماده    48« کالبد» تواند جنبه مادی معماری را دربرگیرد. واژة واژة دیگری هم هست كه فراگیرتر از این، می
است : كالو یا تنه و بدنه، ریخت و شکل و پیکر، كالب یا قالب و نمونه یا الگو) فرهنگ معین(. اگار هماة ایان معاانی را باا هام در نظار        

 هر دو جنبه مادی و صوری معماری بپردازیم. توانیم به بگیریم، می

 یا ساختمایه ) مصالح ( سازنده تنه و بدنه ساختمان، كالو. توده 

  دارد، ریخت. یا شکل بیرونی و نمای دو بعدی ساختمان كه حد و مرز بیرونی آنرا روشن می فرم 

 یا شکل بیرونی و نمای سه بعدی ساختمان یا همان قالب یا كالب. حجم 

  گیرد. پیکر. كه فرم و حجم و بافت و رنگ و نقش درونی و بیرونی ساختمان را در برمی شکل 
تاوان معلاول   پدیدار شود. پس فضا را می« فضا » آیند تا دستاورد اصلی معماری یعنیهمه این عوامل در كنار یکدیگر گرد می
فی علت و معلول و تقسیم علل چهارگانه ارسطویی، عوامل اصالی  گیری از تعاریف فلسهمه این عوامل و علل برشمرد. بدین گونه با بهره
 ایم. ای منطقی تبیین كردهمعماری و جایگاه و رابطه آنها با یکدیگر را به گونه

توان به معنای فارم   هستند كه هر دو را می Figureو  Shapeكه شایان بررسی هستند، واژة  Formهای وابسته به از واژه
 (1977به پیکر و اندام و رخساره. )آریانپور،  Figureبه وضع و حالت نیز ترجمه شده و  Shapeنزدیک دانست. 

 سامان بندی در معماریواژه مفهوم -4

است. هار فرمای    بندی()تركیب 43«بندیسامان»هایی كه با این تعاریف گفته شده از فرم، باید بدان پرداخت یکی دیگر از واژه
دارد، سااختار آن اسات و   ای است.آنچه شکل را بخصوص در یک كالبد سه بعدی و معماری سارپا نگاه مای   بندی ویژهدارای یک سامان

سازد، خط، سطح، حجم، رنگ و بافت چهره بیرونی و درونی بندی آن است و آنچه شکل را پدیدار میساختار هر شکل نشان دهندة سامان
 آن است. 

 

 
                                                 

( و 1961، )الریجانی، محمد علی، «كأل وپ » بوده است. )فره وشی، فرهنگ فارسی به پهلوی( و در زبان سانسکریت، « كالپعااد » این واژه در زبان پهلوی،  48
 .( واژة قالب، برگرفته از همین واژة كالبد است1968شده است. )رعمپیس،  (Kalopothion)« كَل وپذین » به زبان یونانی رفته و 

49 Composition 
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  در باره کالبد ديدگاه فالسفه غربی-5

اولین كسی است كاه در   ونطافال» موضوع توجه خاصی شده است. در مباحث فلسفی در غرب و از زمان یونان باستان به این 
 آنجا با طرح موضوع ایده به عنوان الگوهای ) فرم ( ابدی و یا صورتهای مثالی به آن پرداخت. در مورد نظریات سایر فرهنگها در این مورد

چیزهاای ماادی و    توانست به وسیلةجوهر تغییر ناپذیری بود كه تنها می 51باشد. به عقیدة او فرم ابدیتری میاحتیاج به مطالعات گسترده

این برخورد تجریدی با شکل را باه هام ریخات و درباارة       ارسطواما شاگرد او ( » 11، 1974)ظفرمند، « محسوس دریافت و تقلید شود. 
علل پدیدار شدن یک شیء، علت صوری و علت مادی و علت فاعلی و علت غایی را تفکیک كرد و علت صوری یا صورت و شکل ) فارم  

تواند بدون آن پدید آید. بر پایة دیدگاه ارسطو فرم، نظام و سازمانی است كه عناصر ر شدن یک شیء دانست كه شیء نمی( را شرط پدیدا
 آورد. ( پس سازمان و نظام است كه فرم شیء را پدید می19)همان، « كنند. مادی یک شیء، بر پایة آن شکل پیدا می

رنسانس ( به سراغ بحث ادراک فرم رفتند و از آن پس مسئله نسبی بودن ادراک پس از روزگار نوزایی ) اندیشمندان به تدریج  

شکل یک خاصیت از فکر و ذهن بود. وی معتقد باود كاه شاکل از تجرباه      کانتها در میان فالسفة غرب بسیار گسترده شد. در نزد فرم
است. وی زمان و فضا را به عنوان دو شکل از حاس  نشأت گرفته است و یا به عبارت دیگر به وسیله شخص بر اشیاء مادی تحمیل شده 

باه   .( چنین دیدگاهی امروزه بازتاب فراوانی در فلسفه و هنر غرب داردVolum7, 1975,Britanica ,279 شمرد. )میتشخیص بر
نوشته سوزان النگر را نام برد كه به موضوع چگونگی ادراک و احساس فرم پرداخته است. « احساس و فرم » توان كتاب عنوان نمونه می

 ( 71، 1978)لقایی، 

 ديدگاه حکیمان اسالمی در باره کالبد-6

نها صورت از مواهب الهی به اشیاء شهمرده  . در نزد آاناد كردهگیری میاندیشمندان اسالمی معموالً از واژة شکل و صورت بهره

تنها  از آن خداوند است و برای همین است كه این صورت، هم نوایی با مصور خود یافته و تصویری «  متاصوِر » و صفت ِ اصلی  شودمی
ت هر شیء و شیئیت آن یعنی ذا«  ةالبملاد ةالشيء بصور ةحقيق»  شود. حدیثی از حضرت صادق )ع( بازگو شده است كه : از حقیقت می

» سابحان  (  بر این پایه، صورت، همان حقیقت هار چیاز اسات و خداوناد     16، 1979)نوروزی طلب،  51به صورت آن است نه به ماده آن
است. )همان( ظاهراً مقصود از شیئیت الشیء و یا حقیقت الشیء همان مفهوم ماهیات در فلسافه   «  حقیقت الحقایق» و « صورت الصور 

 كندسازد و تمایز شیء را از دیگر اشیاء مشخص میاست كه چیستی هر شیء را روشن می

 مفهوم کالبد در فرهنگ اسالمی-7

دانند و از تأثیر فرم بادون توجاه باه فضاا     اجد ارزش میدر میان معماران كم نیستند كسانی كه كالبد و فرم را به خودی خود و
شود. برای آنها بازتاب ایان  های آن متأثر میای در برابر فرم و كالبد، منفعل است و از ویژگیرانند. از دیدگاه آنها انسان به گونهسخن می

 تأثیر در انسان به خودی خود و بدون تأكید بر هدفی خاص، شایان توجه است. 

ای كه همة وجوه معماری مانند كاركرد و به گونه عگرا گرايش پیدا کرده استکالبده معماری معاصر غرب به سوی معماری امروز
سازی و نقاشای فارو   آن شده است. بعضی از معماران امروز معماری را به هنرهایی همچون مجسمه كالبدیا حتی سازة ساختمان هم پیرو 

 اند. بندی پیکر ساختمان و نمونک)ماكت( آن دادهن جایگاه را در معماری، به سامانتریاند و از این رو مهمكاسته

» گوید : گرایی افراطی در معماری معاصر پدید آمده، اشاره دارد. او میبه خوبی به بحرانی كه امروزه در پی شکل ادموند بیکن
جوهر اصلی طراحی رابطه متقابل این دو عنصر است. در فرهناگ   به طور كلی معماری از دو عنصر اصلی توده و فضا تشکیل یافته است.

اند. آگاهی از فضا تنها منوط به فعالیت مغز نیسات،  شود، تا آنجا كه بسیاری از طراحان كورفضا شدهما معموالً فقط توده در نظر گرفته می
« انسان به تمام و كماال در آن درگیار شاود.    « خود »  بلکه كلیه حواس و عواطف انسان در آن دخالت دارد. برای ادای دین به فضا باید

 (15، 1976)بیکن، 

                                                 
50 Eternal Form 

و گویا این بحث را او به این حدیث مستند كرده « شیئیت الشیء بصوره البماده » ای مشابه همین مضمون در فلسفة صدرایی طرح شده است كه جمله 51
 است.
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كند و خالصه میكالبد كه از سویی همه چیز را در  می كننداز معماری ارائه  برداشتهایینیز ایرانی برخی معماران نظریه پرداز  
گراها به روشانی معمااری را   گویند. اگر شکلسخن می از سوی دیگر از فضا و ارزشهای فضایی همع شودگرایی نزدیک میكالبدبسیار به 

پیمایناد و  سازی به صورت ناآگاه با ابهام میدانستند، این معماران در تعریف از معماری مرز میان آن را با  تندیسسازی میهمان مجسمه
 شود. سازی نزدیک میاز این رو كار آنها گاه به تندیس

كنند كه كالبد  فضا را در دو مرتبه از ادراک محایط  گرایان ما را به این سمت راهنمایی مینصر و بسیاری از اصولدكتر دیدگاه 

. «ادراک انفسی و درونای  » در روندفضا  شود ودرک می« ادراک آفاقی و بیرونی » ، در روند کالبدپیرامون دریافت كنیم. به این گونه كه 
هایی كه طبیعتاً فرهنگ 59حاصل از برخورد دیداری. را با محیط دانست و فضا 51را دستاورد رویارویی پدیداری توان كالبدبه گفتة دیگر می

كنناد و در برابار آن، فضاا بارای     گرایش پیدا مای دهند، به اصالت كالبد و شکلبه ادراک آفاقی، پدیداری و محسوس اهمیت بیشتری می
« ایان هماانی باا فضاا     » د بود. به خاطر همین انفسی بودن درک فضا، انسان باه یاک   فرهنگهای انفسی، دیداری و شهودی مهم خواه

 بیند.آینه فضای پیرامونش می رسد و هویت خود را درمی
شود. عموم مردم به طور عینی در میان هویت خود محتوای یک محیط، عبارت از این  تصویر انسان است كه در فضا متبلور می

ای این همانی دارند. به این ترتیب خانه پدری، مدرسه، مسجد، بازار، و همة محایط زنادگی یاک فارد، مجموعاه      آن كنند و بازندگی می
 شودی جامعه شده است و استمرار هویت آنها با پیوستگی شکل فضایی در طول تاریخ دنبال می«ما » یا « او « » من » هستند كه جزء

در احادیث اسالمی نیز تکیه بر نیت و اراده انسان و آزادی او در مقابل عوامل محیطی از جمله معماری و فضای مصنوع مطرح 

مومن در مسجد، مانند ماهی است در آب. و منافق در مسجد، ماننهد مهاهی   » شده است. مانند این حدیث شریف از معصومان )س( كه : 

ث، اعتبار اصلی به نوع و كالبد و فضای معمارانه مسجد داده نشده است، بلکه به وضع روحی و معناوی  در این حدی«  است در بیرون آب.
 انسان استفاده كننده داده شده است.

 

 هندسی در معماری تناسبات نقش                                                           

 و تناسبات تعريف هندسه -1

گونااگون و ساامانه)    ساماندهی فضا از علاوم و فناون   فضاست و از روزگاران كهن معماران برای طراحی ومعماری ساماندهی 
هایی كه از دیرباز برای ساماندهی به شکل و كالبد فضا باه كاار گرفتاه    یکی از دانش اند.كردهگیری می(های سامان دهنده  بهره سیستم

 »توجه به ریشة واژه هندسه كاه از  .پردازدها میاندازه ها و روابط میان شکلها وويژگیهندسه دانشی است که به است.  54هندسه شده،می
را نیز باید بخشی از دانش هندسه به شمار آورد كاه در بخاش   «  تناسبات» رساند كه دانشمی پارسی برگرفته شده، « اندازة »و« هندازه

 ایان داناش   د.نباشمفهوم عدد و شکل وابسته به هم می زمینة این دانش، دوپردازیم. آنچه روشن است این است كه در تناسبات بدان می

برای آنهاا   « رياضیات شکل» و  « رياضیات عدد» شوند و تعبیر وابستگی تامی به دانش ریاضیات دارد و گاه این دو با هم یکی گرفته می
 شود.بکار برده می

 تعريف ابوريحان بیرونی از دانش هندسه-2

تعریاف   . «ها كه اندر جسم موجود اسات شکل ها وها و خاصیت صورتدانستن اندازه »هندسه را به معنای  بیرونیابوريحان  
 (9)بیرونی، التفهیم،  .كرده است

                                                 
51 Phenomonologic 

59 Nomenologic  مهمترین منبع كتابی با همین عنوان از دكتر مدد پور است كه به نحوی بدیع و جالب، « دیداربینی » ع راجع به نگاه دیداری و شهود و یا
ت. از دید او فرم ای دیگر مطرح كرده اسهای سنت گراتر خود همین مطلب را به گونهاند. پیش از این دیدیم كه افشار نادری هم در بحثاین موضوع را تشریح كرده

 است.    Subjectiveو فضا احساس درونی و ذهنی و  Objectiveای عینی و بیرونی پدیده
و هنداچک پهلوی برگرفته شده است كه به معنی اندازه است. همچنین گفته شده این واژه  از هعن + دا + سک درست شاده اسات باه    «  هندازه» این واژه از 54

  هایی مانند دادار به معنای خالق و آفریننده و قانون گذار و داد به معنی عدالت و قانون از همین ریشه است + اساتوار كاردن و برپااكردن.   تن. واژهمعنای هم + آفریدن و ساخ
پس به زبان عربی رفته و به صورت باشد. این واژه س« قاعده كلی ساختمان » پس معنای كلی آن باید چیزی همچون  دهخدا آنرا استوار كردن و یا كندن زمین دانسته است.

 مقیاس چیزی بسازد. اند. مهندس یا مهندز كسی است كه با توجه به اندازه وهعندسه در آمده و واژة مهندسی را از آن ساخته
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  تعريف ابن خلدون از دانش هندسه-3

بر اطالق باا مقاادیر    دانش هندسه عبارت از اندیشیدن در مقادیر است » كند :ابن خلدون دانش هندسه را این گونه تعریف می
 . «جهت معدود بودن آنها یا متصل و آن یا دارای یک بعد است كه خط باشد، یا دارای دو بعد كه سطح است، یا دارای سه بعد منفصل از

 (1111)ابن خلدون، مقدمه، 

رة اشاکال و قطاوع   درباا  »كناد كاه   شمرد و آنرا دانشی تعریف میمی« مخروطات » یکی از فروع علم هندسه را  ابن خلدون
چگونگی سااختن   گری و بنایی ودرود » شمرد :و فایدة آنرا در صنایع عملی چنین برمیا)همان(  .كندگفتگو می« اجسام مخروطی شکل 

را  كشند و ساختمانهای بلندهای شگفت آور و ساختمانهای بلند نادر و اینکه چگونه و با چه تدابیری بارهای سنگین میها و پیکرهمجسمه

 » نویسد :شمرد و میمی« هندسه مساحت » از فروع دیگر را  ابن خلدون . «دهندو منجنیق و نظایر آنها انتقال می 55با هندام ) ماشین (
شود و دیگر از فروع این فن، هندسة مناظر است و آن دانشی است كه بدان اسباب خطا و مساحت زمین بدان نیاز می آن فنی است كه در

این است كه ادراک بصر به واساطة مخروطای    شود و این امر مبتنی بردراک بصری از راه شناختن چگونگی وقوع آن آشکار میغلط در ا
اش شیء مرئی است و چه بسا كه به غلط دیدن چیزی كه نزدیاک اسات، بازرگ    قاعده شعاعی است كه رأس آن مخروط، نقطة بیننده و

نماید... در این دانش موجبات و كیفیات خطاهای بصاری باا باراهین هندسای بیاان      چک میچیزی كه دور است كو شود ونشان داده می
( 1113)همان،  . «این دانش، ابن الهیثم است اند و نامورترین مؤلفان اسالمی درشود... در این فن گروهی از یونانیان به تألیف پرداختهمی

( نزد ابن خلدون كامالً شناخته شده بوده  و ابن هیثم دربارة آن كتاب هم نوشته  نمایی ) پرسپکتیودوردهد كه دانش این گفتة او نشان می
 .بوده است

 هدف بنیادی نظريه های تناسبات در کار هنری-4

شود. هر دساتگاه  ها گفته میآورد و سازواری یا تناسب، به برابری این نسبتسنجش میان اندازة دو چیز، یک نسبت را پدید می
ها  با هم و نیز هر بخش با كل بر پا است. بشر از دیر باز به رابطة میاان  ای است كه میان بخشهای ویژهتناسب، دارای نسبتساماندهی 
ها را نشان دهد. شالودة داناش هندساه و زمیناة    ها، اندازهها برسد یا با شکلها به شکلتالش كرده با اندازه ها پی برده وها و شکلاندازه

ای پی ریزی شاده اسات و بشار از    چیزهایی كه در آن هستند، بر پایة تناسبات ویژه ها هستند. بنیاد طبیعت واندازه ها وشکلبنیادی آن، 
هاای خاویش   های دور در پی كشف این تناسبات بوده است،  تا هم به كنجکاوی خود پاسخ دهد و هم از این تناسابات در آفریاده  گذشته

هاای یاک   مندی میاان بخاش  ، پدید آوردن احساس نظم و سامانکار هنری ها دربارة تناسبات درة نظريههدف بنیادی همگیری كند.بهره
نگاه نخست شاید به چشم بیننده نیاید، ولی آن ساماندهی دیدگانی پدید آماده،   تركیب بصری است. با اینکه تناسبات در یا آمیزة دیدگانی

 رندة حس زیبایی شود. تواند پدید آودر یک رشته تجربیات پیوسته، می
 

 در ايران هندسه و تناسباتپیشینة                                         

 سومريان از شمال ايران دانش هندسه را پی ريزی کردند-1

در هایی بودند كاه  هندسه از آن سومریان بوده است. سومریان تیره ترین پیشینة دانش ریاضی وبه گفتة بیشتر پژوهندگان كهن
)جنسن، تااریخ  .ریزی كردندزمانی كهن و نه چندان روشن، از شمال ایران به میانرودان ) بین النهرین ( كوچ كردند و تمدن سومری را پی

معمااری ساومریان    آیناد. آثااری كاه از   ترین تمدن بشری به شامار مای  هنر، بخش اول( این تمدن به همراه تمدن ایالمی شوش، كهن
گیری سومریان از خواص هندسه در ساخت فضاهای نشان دهندة بهره  ب تاریخ هنر جنسن بررسی و تحلیل شده استبرجامانده و در كتا

. همچنین آثار معماری برجا مانده در شوش ایالمیان نیز د )دو خط عمود بر هم ، زاویه نود درجه ، زاویه قائمه(باشراست گوشه و گونیا می
  هندسه كاربردی است. ریاضیات ونشان دهندة آگاهی آنها به 

هاا باا فرهناگ ساومری     هایی بر پا بوده و میان آن فرهنگدر سرزمین شوش از حدود چهار هزار سال پیش از میالد، تمدن »
دركنار خود مراودات وتماس های فرهنگی قوی برقرار بوده است. در شوش نیز همانند سومر نیازهای عملی باه تقسایم زماین، شامارش     

                                                 
محمد پروین گنابادی آن را این گونه باشد ) فرهنگ معین ( و مترجم كتاب، استاد عضو می واژة هندام یا اندام به معنی تن و كالبد و نیز اجزای یک دستگاه و 55
 .ستابرابر ماشین گرفته
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، حسابداری میزان محصول، گاهشماری روزها و فصول سال، حسابداری معامالت و بهره تجاری و مانند اینها از دیر باز وجود داشته آجرها
 (431. 1964فرشاد). «است

   يونانیان در زمان اسکندر دانش هندسه را از ايران گرفتند-2

های پایش از  باید دانست كه ملت » نویسد :می« علوم عقلی توجة ایرانیان به» ابن خلدون نیز در مقدمه مشهور خود در فصل 

اند که بهازار  اند و آنها ايرانیان و رومیان بودهدو قوم بزرگ به علوم عقلی توجه داشتهایم، بیش از هماه  اسالم كه اخبار آنان را ما دریافته

زیرا عمران ایشان به حد وفور بوده و دولت و سلطنت پایش از  . علوم در نزد آنان بر طبق اخباری که به ما رسیده رونق و رواج داشته است
نواحی متعلق به ایشان دریای بیکرانی از این علاوم یافات    اسالم به آنان اختصاص داشته است. از اینرو در شهرها و هنگام ظهور اسالم و
ای بودند كه به علوم عقلی اهمیتی عظیم می دادند و اما ایرانیان بر شیوه »دهد : ( او ادامه می1111)ابن خلدون، مقدمه،  . «شده استمی

و هم گویند كه این علوم پاس  عظمت بود  های ایشان در منتهای پهناوری وو دایرة آن علوم در كشور ایشان توسعه یافته بود.  زیرا دولت
 ( 1111)همان،  . «انیان به یونانیان رسیده استاز آنکه اسکندر، دارا را كشت و بر كشور كیانیان غلبه یافت، از ایر

 ايرانیان از هندسه و تناسبات آن در معماری بهره مند می شدند ،از گذشته های دور-3

 . درفضا، نقشاة كاف، و نماای سااختمانها رواج داشاته اسات      در ات تناسبگیری از بهرههای دور از گذشتههمانگونه كه گذشت 
تناسابات باه    یعنی تمدن ایالمی در ایران باستان، هند باستان و سومریان در میانرودان، بکارگیری هندسه وهای آدمی ترین فرهنگكهن

ها ها ) به ویژه زیگوراتهای ویژه در نیایشگاهگیری از كالبدهای راست گوشه با اندازههای ساختمانی آنها پیداست. بهرهروشنی در بازمانده
 جای مانده دریافت. رهای بتوان از ویرانه( را می

و دانش اعداد رخ داده باشد. « عدد » گیری از تناسبات به گونة هندسی در ایران، پیش از پدیدار شدن مفهوم رود بهرهگمان می
دهند میهای معماری نشان هنوز عدد اختراع نشده بوده است. اما بازمانده در دنیای باستان، ریاضیات به گونة علم اعداد مفهومی نداشته و

گیاری مسااحت چناد    هایی بارای انادازه  ها روشهای كهن و بابلیشده است. ایالمیگیری میكه از تناسبات شاید به روش هندسی بهره
 بردند. های كشاورزی بهره میاند و از آن برای مساحت كردن زمینپهلوها داشته

) حجم ( و مسافت از ریاضیات در مهندسی سااختمان   اا انجك، گیری درازا، پس از ابداع واحدهای اندازهدر روزگار هخامنشیان
های گوناگون زیر فرمان شااهان هخامنشای در دنیاای آن زماان گساترش      میان ملت گیری سپس دراین واحدهای اندازه گیری شد.بهره
تهرَناگ ) زمیناة طارح( بنیاادی      .ساختمانهای تخت جمشید و پاسارگاد همگی دارای دستگاه تناسبات و پیمون بندی شده هساتند . یافت

نماها هم باه كاار رفتاه اسات. همچناین       كالبد و ها درهای آن همه دارای تناسبات ویژه هستند و این نسبتسکوی تخت جمشید و كاخ
هاای  هاای نیاسار، نموناه   هایی چون آتشکده فیروز آباد، چهارتاقیهای ساسانی همچون سروستان، كاخ خسرو در تیسفون و نیایشگاهكاخ

 گری داشته باشند.توانند چنین جلوهجای مانده از معماری ساسانی می ارجمند كاربرد تناسبات هستند. تمام آثار بر

 ايران پس از اسالم روزگار درخشش رياضیات مهندسی بود-4

هاای  باا آنکاه نموناه   . دانش هندسه نزد مسلمانان و در نزد روزگار اسالمی همچون بسیاری دیگر از دانشها بسیار پیشرفت كرد
اماا درباارة    عباشاد ارزشمند آثار معماری برجا مانده از تمدن اسالمی به خوبی نشانگر بینش گسترده و آگاهانه معماران از دانش هندسه می

ای ها ایان بااره در ساالهای اخیار تاالش      كالبد ساختمان هنوز وحدت نظر وجود ندارد. گرچه در چگونگی كاربرد آن در ساماندهی فضا و
ارزشمندی انجام گرفته و بر پایة اندک آثاری كه بر جامانده تا حدودی روند تبدیل دانش نظری هندساه باه داناش كااربردی معمااری و      

 ساختمان سازی روشن شده است. 

ته ای بسیار انعطاف پذیرتری در قیاس با معماری غرب داشمعماری جهان اسالم شیوه معتقد است كه كاربرد هندسه در االسعد
جهاان   اند. او بادین اشااره دارد كاه هندساه در    ای ابراز داشتههای مطلق گرایانهاست و نظریه پردازان غربی دربارة كاربرد هندسه نگرش

نظریاه پاردازان سانن     » نویساد : او مای  .مند كندداد. نه این كه اصول مشخص طراحی را قانونبدست می ای رااسالم رهنمودهای كلی
هاای ابتادایی و   اند. همچنان كه در تمایل آناان باه شاکل   وماً نگرش انحصاری را در قبال بکارگیری هندسه ابراز داشتهمعماری غرب عم
های تناسبی همچون سیستم مقطع طالیی مشهود است. برای مثاال آلبرتای نااا ه شاکل اساسای      دایره و به سیستم خالص مانند مربع و
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شد. در نظر آلبرتی معماری خوب به د كه شش تای آن از دایره و سه  دیگر از مربع مشتق میكرهندسه را برای طراحی كلیسا توصیه می
 (94، 1976)االسعد،  . «گیری از هندسه محض بستگی داشتبهره ها وادغام تناسب

 آلبرتهی دهد كه كاشانی نگرش انعطاف پاذیرتر داشاته اسات.    نشان می آلبرتی و کاشانیهمچنین االسعد در مقایسه نگرش 
در طراحی كلیساهای مدور، ارتفاع دیوار تا سقف باید یک دوم، دو سوم یا ساه چهاارم قطار نقشاه باشاد. كاشای در مفتااح         » گوید :می

كند و یک بخش را به های مقرنس مطرح میای در توضیح اصول هندسی، مباحثی راجع به طراحی گنبد، شبستان و سقفالحساب، جزوه
كند كه ارتفاع هر واحد دو برابر عماق آن باشاد. اماا باا     دهد. او توصیه میارتفاعی واحدهای مقرنس اختصاص می هایشیوة تعیین طرح

 )همان(. «گر افزایش یا كاهش دادتوان بنابه تشخیص صنعتافزاید كه آنرا میكند و میموضوع ارتفاع با مسامحه برخورد می

کل و اندازه در ساماندهی فضا رواج بیشتری یافت. همچنین برخای از هندساه   ش ةگیری از هندسبهره معماری پس از اسالم در
 هایی در زمینة ریاضایات و هندساه زدناد كاه در    گیری از تجارب گذشتگان دست به نوآوریدانان بسیار ارجمندی پدیدار شدند كه با بهره

توان روزگهار درخشهش   روزگاران پس از اسالم در ايران را می، برخی از های برجای ماندهبر پایة نوشته ها ماندگار شد.تاریخ این دانش

باه ویاژه باا پدیادار شادن نظریاات        معماری پس از اسالم نیز دنبال شاد و  گیری از تناسبات در. بهرهرياضیات مهندسی در ايران دانست
رد تناسبات ویژه در كار معماری همچون تناسبات در سدة چهارم و پنجم هجری كارب دانشمندان بزرگی چون اخوان الصفا در زمینة عدد و

هاای چهاارم و پانجم هجاری،     فناوری و در ساماندهی فضا در طی سده یکی از بنیادها و بلکه بنیاد كار شمرده شد. همراه با پیشرفت در
تیموریان به اوج خود رساید.  تری پیدا كردند. این روند حتی پس از هجوم مغوالن ادامه یافت و در روزگار كم هندسه پیچیدهساختمانها كم
از شایوة رازی، شااهکارهای   « ربااط شارف   » ای چونهای پیچیدهس مربوط به شیوة رازی و یا ساماندهیقابوهایی چون گنبد ساختمان
 گیری از هندسة شکل و تناسبات هستند.بهره

كه كار ساختمان سازی رونق فراوان داشت و . به ویژه در روزگار پس از تیمور در شیوة آذری کاربرد تناسبات به اوج خود رسید
هایی استانده ) استاندارد ( شده به كار گرفته شاد. در ایان روزگااران    اندازه ها، تناسبات وبرای پرهیز از آشفتگی و ناهمسازی در ساختمان
هاایی در  كتاب ی را گسترش دادند ودرخشیدند از ایران پدیدار شدند و ریاضیات كاربرددانشمندان بزرگی كه در سراسر جهان اسالمی می

 .این زمینه نگاشتند

توان کاربرد هندسه را در سهاماندهی و طهرح   بايد اذعان کرد که در همة ساختمانهای برجای مانده از معماری سنتی ايران می

سة غیاثیاه خَرگاارد از دورة تیموریاان    . آوردن نمونه تنها جنبة یادآوری دارد. مثالً ساختمان مدرنقشه و فضا و نماها و کالبد ساختمان يافت
تاوان از حماام   گیاری از هندساه مای   های ارزشمند بهاره نمونهدیگر  كالبد ساختمان است. ازهر بخش از نمونة اعالی كاربرد هندسه در 

ماری نیز یاد كرد. این روند گنجعلی خان در كرمان و مدرسة آقا بزرگ كاشان نام برد. در اینجا به ویژه باید از كاربرد هندسه در تزئینات مع
های اصفهانی در روزگار قاجاریان نیز ادامه یافت، ولی دیگر آن رونق گذشته را از دست داده بود. گرچه كاربرد هندساه باا هماان    در شیوه

 آنقادر فاراوان هساتند كاه     هاا های سنتی ما كه تقریباً اكثر آنها از  روزگار قاجاریان به جا مانده، ادامه داشت و نمونهقوت گذشته در خانه
 توان از میان آنها گزینش كرد.نمی

 

 در غربآن  هندسه و تناسباتدانش پیشینه                                                                     

  يونانیان دانش هندسه را تدوين و گسترش دادند-1

شود. یونانیان دانش هندسه را منظم و بسامان كردند و آنرا گسترش دادند. میدانش هندسه نزد یونانیان كهن با فیثاغورس آغاز 
ون طافال »مند گردد و كاربردهای فراوان بیابد.هندسه دانان بزرگی نزد آنان پدید آمدند كه باعث شدند این دانش از جایگاه درخوری بهره

عدد تنها از آن روی كاه   ترین زبان فلسفی به شمار آورد. لکن هندسه وترین و لذا مطلوباصیل ترین وعدد را به عنوان اساسی هندسه و

عبارت است  هندسه » (8)همان، . «توانند به صورت محملی برای تعمق فلسفی در آیندكنند میبه عنوان سطح معینی از واقعیت عمل می

كه علم زمانی از طریق مشااهدة حركات دوری اسات،     نجومهمراه با  حساب گیری روابط اشکال. هندسه واز نظم مکانی از طریق اندازه

باود.   موسیقی هارمونی و مطالعه درداد. چهارمین عنصر این آموزش چهارگاناه،  های عمدة علمی آموزش عهد باستان را تشکیل میرشته
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دهای آسمانی و نظم مکاانی و  شد كه رابطه و تبادل بین حركات زمانی و رویداهای ساده بسان كلیاتی در نظر گرفته میقوانین هماهنگی
 (8)همان، .«نمودسیر زمانی روی زمین را تعیین می

 معماری استدربدن انسان نمونه ارزشمندی در بررسی ترکیب درنظرکرير-2

های دستیابی به تناسبات برای بشر، كالبد طبیعت و رساند كه نخستین سرچشمهمعماری ما را به این می تاریخ هنر و بررسی در

بدن انساان هماواره    » گوید :نیز در این باره می راب کرير…به ویژه موجودات زنده آن بوده است، یعنی اندام انسان، جانوران، گیاهان و 
یابد. نیازهای ن، فرم هماهنگ آرمانی را میمعماری بوده است. یک سازندة با تجربه در اندام انسا نمونة ارزشمندی برای بررسی تركیب در

ها، ها، اندامكاركردی و ساختاری آن در حد كمال برآورده شده و این امر در ساختار حیرت آور نظم و سلسله مراتب نمایان است. استخوان
 . «اندیافته شناسی سازمانزیباییها، نه تنها به منظور دست یافتن به بهترین وضعیت كاركردی، بلکه برای تحقق جوانب عضالت و بافت

معماری، هندسه، كنترل كنندة كمی همااهنگی بناسات، كاه اگار      در » شمرد :معماری چنین برمی كریر هندسه را در (91، 1981)كریر، 
 ( 11)كریر، . «شدای مبهم تعریف میبه گونه ماند وچنین نبود، همچنان نامفهوم باقی می

اشااره باه    » : افزایدمی کرير. شودغیر قابل فهم می ای كه به كمیت ابراز نشود، مبهم وكه هندسهاین است کرير  شاید منظور
باا   « های معمولی چه ارتباطی دارد؟تواند قابل توجیه باشد، ولی این امر با خانهشکلهای نمادین و عرفانی در بناهای مقدس و مذهبی می

معبد اگر چه تجلی گاه پروردگار است، ولی چیازی بایش از    » گوید :داند و میجیه پذیر میاین همه او گرایش به این هندسة مبهم را تو
داند كه در ماندگاری، متماایز و در جاوهره   نظیری میحالت فیزیکی آن، فرم بی صورت مجلل خانة جاودانگان نیست. هر كس معبد را در
عاین حاال    كااركردی و در  خانه در مقیاس غیر قابال پایش بینای منطقای و    نمونه مطلوبی از یک خانه در فرم اولیه است. از طرفی این 

اند، اشتیاق انسان به خدا گونه بودن كامالً قابل درک است. پس شکوهمند است و از آنجا كه انسان و خدا در وجودشان به یکدیگر وابسته
 (11)همان،  . «د باشداش همواره بدل باشکوهی از نمونة آرمانی یک معبطلبد كه خانهانسان چنین می

 غرب تناسبات هندسی را از مصر کهن اخذ نمود-3

های دور رواج های تناسب در ساختمانها از گذشته، كاربرد سامانهمصر کهنر باید گفت كه دپیشینه کاربرد هندسه در غرب دربارة 
یونانی در سدة پنجم پیش از میالد، آنارا باه اوج خاود     داشته است. یونانیان این تناسبات را از آنها الگو گرفتند و در زمان درخشش تمدن

های عددی و از این باور كه برخی نسبت « همه چیز عدد است » گوید :های تناسب آنها از این فرضیه فیثاغورس كه میرساندند. دستگاه
یانه دنباال شاد، ولای در شایوة گوتیاک،      های مكاربرد این تناسبات تا سده گرفتند.نمایانگر ساختار هماهنگ جهان هستند، سرچشمه می

 های معماران ارجمنادی چاون برونلساکی، آلبرتای، و    جایگاه خود را از دست داد. تا اینکه در روزگار نوزایی ) رنسانس ( بار دیگر با تالش
د، دیگران جایگاه گذشته را به دست آورد و از آن فراتر رفت. با اینکه در روزگار مدرنیسم بنیادهای معماری كالسیک به شدت از اعتبار افتا

 ولی معماران بزرگی چون لوكوربوزیه و رایت  در سدة بیستم در زمینة تناسبات و پیمون بندی، كارهای زیادی كردند. 
 .اناد های ویژه خود در معماری پدیدار شاده گونی و اسطورههگون یک با هویت، های معماری هرا سامانههایی از تناسبات یدسته

های تناسبات دستگاه تواند مدعی شود كه همة آنها را دانسته است.درک این تناسبات راه ورود به ادراک پیشینیان است. اگر چه كسی نمی
 ر جهان آشفته هستند.هایی معمارانه برای آفرینش هماهنگی دروش

 را با زبان عدد تحلیل نمود هندسه یخیامعمر بن ابراهیم برای اولین بار -4

ریاضایات یوناانی، اساسااً رناگ     » اشاره دارد: تفاوت ديدگاه يونانیان و ايرانیان دربارة هندسه و رياضیدر نوشتة خود به  فرشاد
بودند. در جبر خیام ایان ویژگای   « قطعه خط» سرشت هندسی داشته و از نوع هندسی داشته و حتی ضرایب معادالت در راه حل یونانی، 

 دهد. بدین سان عمر خیاام در راه تلفیاق هندساه و   نه هندسی( دارند می ت عددی )و÷به جوابهایی كه سرش كند و جای خود راتغییر می
سازد، راهی كاه دكاارت گامهاای    جبر هموار می اج هندسه ودارد. وی با تعریفی كه از علم جبر كرده است، راه را برای امتزعدد گام برمی

 ( 599 .1964.)فرشاد .«فراتری در آن برداشت
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 کاربرد هندسه و تناسبات در معماری یچگونگ                                                 

   

 تناسبات طاليی در هندسه معماری ايرانیان-1

تناسبات ویژه همواره برجا بوده است. شاید بتوان گفت كه كهن ترین تناسبات در بازمانده های در معماری ایران بهره گیری از 
در معماری  ایالمی و زیگورات چغازنبیل و در معماری  بجا مانده از مادها و به ویاژه در معمااری     ایران یافت می  شوند. یارزشمند معمار

عماری  اروپا بکار كه هم در معماری  ایران و هم در م نمونه هايی از تناسبات نام آورد. هخامنشیان نمونه هایی از تناسبات یافت می  شون
 هستند: رفته اند اینگونه

   شودنشان داده می 618/1است كه با عدد  تناسب طاليی ،جهاننام آورترین تناسبات در معماری. 

   تاوان در  را مای  آنهاای ناام آور كااربرد    از نموناه است كه امروزه بسیار كاربرد دارد.  414/1 2تناسب دیگر
. میان اندازه درازای تاالر میانی و درازای تاالر همراه باا یاک   یافت ، بویژه در كوشک آپاداناهای تخت جمشیدكاخ

 414/1كه همه كوشک در آن جای می گیارد   یربع.به گفته دیگر مگیری شده استبهره 2ستاوند ، از تناسب 
 است كه تاالر میانی  در آن جای  می گیرد.  یبرابر مربع

 میاان درازا و   ،تناسبنامد. این می«  ايرانی طاليیتناسب » را  آناست كه استاد پیرنیا  3  79/1 تناسب دیگر
در تاالر بلند میانی كااخ كساری در   نمونه آن  یافت می شود.  ظمتمنپهلوی شش درون یک  پهنای یک مستطیل

 یافت می  شود.  تیسفون 

   در معماری ایران یک تناسب دیگر نیز هست كه تاكنون كسی بدان نپرداخته و در معماری  جهان نیز نمونه آن را
ا یافات. از نموناه هاای    . این تناسب را می توان در بسایاری از سااختمان ها   است 118/1تناسب نیافته ایمع و آن 

شگفت آن، تناسب درازا به پهنای دو كاخ مهم ساسانی،كاخ سروستان و كاخ كسری می باشند كه هار دو تناساب    
دارندع با آنکه كالبد كاخ كسری بسیار بزرگ تر كاخ سروستان است. شگفت آورتار اینکاه درازا باه پهناای      118/1

  سب را دارد.تنا حیاط مركزی درون كاخ سروستان نیز همین
یکی از نمونه های شگفت آور دیگر تناسبات در بزرگترین كوشک پاسارگاد است. در نقشه این سااختمان ساه تناساب ناام آور      

همراه هم بکار گرفته شده اند. این ساختمان نزدیک به نیم سده پیش از ساختمان پارتنون ساخته شده كه نمونه  118/1و  79/1و  414/1
در معماری اروپاییان می باشد. شاید بتوان چنین گفت كه ایرانیان پیش از یونانیان آنرا بکار برده اند. این سه تناسب  618/1نام آور تناسب 

است ع دو بخش تورفته ساختمان ، در دو سوی  این تاالر دارای تناساب   414/1بدین گونه هستند كه تاالر میانی كوشک ، دارای تناسب 
ساختمان ) یک ستاوند+ دو اتاغ كناری ( به پهنای آن )یک تاالر میاانی + دو   ینجام اینکه اندازه درازای بال غربمی باشندع و سرا 118/1

 می  باشد. 618/1ستاوند در دو سوی آن( دارای  تناسب 
مدرساه  در معماری روزگار اسالمی نیز نمونه های شگفت بسیار یافت می شوند.مسجد گوهرشاد، رباط شرف، گنباد كااووس ،   

غیاثیه خرگرد، آرامگاه خواجه ربیع مشهد و مجموعه شاه نعمت اله ولی در ماهان ، و كوشک های هشت بهشت و چهل ساتون آكناده از   
 تناسبات گفته شده هستند.

 کاربرد شکل و اندازه در معماری ايرانی-2

 بدین گونه می باشد :  ایرانبویژه در معماری  در معماری به طور كلی وهندسی اندازه  شکل و چگونگی كاربرد

 در اندازه ها وبه ویژه در بدست دادن پیمون ) مدول ( كه این اندازه ها از  بهره گیری از واحدهای اندازه گیری سنتی
 یک سامانه ) سیستم ( یگانه اندازه گیری پیروی می كردند وهمة آنها با هم نسبت عددی داشتند .  

  شاده اسات .    انجاام مای  ) شطرنجی( كه بر پایة یک پیمون پایه  چهارخانه طراحی وساماندهی فضا در يک شبکة
اخاتالف و گونااگونی در انادازه     ناد و ردبدین گونه همة اندازه ها در كالبد و فضا از یک پیمون یگانه پیروی مای ك 

 گیری از میان می رفت. 
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  در كالبد و فضای ساختمان.  ويژهبهره گیری از تناسبات 

  (میانسراها)حیاط مركزیبرای و بویژه  ساختمان درکانون طرح وپايه يرة بهره گیری از دا 

از پالن هایی كه از عهاد  .» نمونه های كهن بهره گیری از شبکه چهارخانه را در طراحی یادآور می شود خانم گلرو نجیب اوغلو
عثمانی بر جا مانده و بر روی كاغذ شطرنجی ترسیم شده و از قدیمی ترین نمونه هاست كه می توان به اواخار قارن نهام و قارن دهام      

ه وجود امیر كورگانی هند را درحال وارسی طرح باغی نشان می دهد ، می توان ب ،نسبت داد ونیز از مینیاتوری مربوط به قرن دهم كه بابر 
پی برد. در بخشی از این مینیاتور ، معماری تصویر شده كه تخته رسم سرخی به دست دارد كه بر روی  ]در آن دوران  [چنین نقشه هایی

آن با گچ سفید شبکه ای شطرنجی كشیده اند و می خواهد طرح باغی راست گوشه بر آن ترسیم كند. كاربرد روش ترسیم طرح بار روی  
در هند راجپوت و ایران قاجار نیز البته با تغییراتای   .تركمان آغاز شد -قواعد تصویری آن كه احتماالّ از عهد تیموری  زیرنقش شطرنجی و

 ( 1977، 1) نجیب اوغلو ، نقشه و طومار ، ش .«به اقتضای سن هرمنطقه ، همچنان برقرار بود

نقشه كشی روی زمین با اصطالح گستردن یاا  »ه است:پیشینة شطرنجی كردن را به روزگار مصریان كهن رساند عصام السعید 
پهن كردن  تور نقشه بیان می شد كه همانا اشاره ای باشد به گستردن خط های شبکه ای درمحلی كه برای ساختمان در نظرگرفته شده 

 ( 113،  1977)السعید ،  .«بود . تشریفات پی نهادن و گستردن تور در روزهای سعدی  كه تعیین آنها با فرعون بود ، انجام می گرفت
 مهندس مولوی در پژوهشی كه در این باره كرده برای بدست آوردن تناسبات دقیق در فضاها و خطوط راهنما در نماهای گرداگرد میانسرا.

در این مرباع   مربع های محاطی آن ونیز دایره ای كه محاط رسیده كه دایره ای كه به قطر پهنای میانسرا زده می شود ودستاورد ، بدین 
می توانناد خطاوط راهنماا را بدسات     ع و مربع های كوچکتر كه به همین منوال درون آن رسم می شوند ه هامحاطی زده می شود، و دایر

میانسارا  به گرد می شود تا دنبال  می شود وكشیده مربع ها خطی  خطوط دوایر ونقاط برخورد دهند. بدین گونه كه از مركز دایرة  پایه به 
همچنین اگر راستای اضالع مربع های بدست آمده به سوی گرداگرد میانسرا دنبال شود، می تواند بخش بندی های نمای گرداگرد . دسرب

 آن را روشن بدارد. این راستاها می توانند پهنای اتاق میانی، یا ایوان میانی، و بخشهای دو سوی آن را آشکار كنند.

 و شهودی عقالنی و تناسبات هندسه-3

دارای دو وجه رياضی و حسی و وجه غیهر حسهی و   های بشری كه پیشینة كهنی دارناد،   مانند بسیاری از دانشدانش هندسه  

روشان اسات كاه     ت شده است.مانند سرنوشت بیشتر دانشها در جهان امروز از وجه عقالنی و شهودی آن غفل ، وعقالنی و  شهودی است 
ناسبات وابسته به فرهنگ و زمان ومکان ویژه ای نبوده وانسان، بیشتر كشف كنندة آنهاا باوده   اصول ومبانی هندسه و ریاضیات كمّای وت

منطقی  است. از این رو این دانش حسی در گذر زمان همواره رو به رشد وپیشرفت بوده و چون دارای شالوده ای روشن و بدیهی وعقلی و
مان پذیرفتنی بوده اسات.  ولای تنهاا در فرهنگهاایی كاه داناش عقالنای و        بوده ، از سوی همة آدمیان و در همة فرهنگ ها و در گذر ز

  :بدین گونه ما دو شاخه از دانش هندسه را از هم باز می شناسیمرا یافت.شهودی شهودی اعتبار داشته ، می توان هندسه 

 : و قابال اثباات    ناام دارد « اصل موضوعه» یکی بر پایة اصول و قواعدی پی ریزی شده كه  نوع اول دانش هندسی
منطقی بر پایة برهان های هندسی هستند واز اصول ریاضیات كمی پیروی مای كنناد و درتماام فرهنگهاا یکساان      

  عهستند

  بر پایة نام گذاری اخوان الصفا می نامیم. این هندسه بار پایاة   « هندسة عقالنی » نرا آكه  دانش هندسی :نوع دوم
ذرد و به باطن عدد و اندازه و شکل و تناسبات رخنه می كند و باه ظااهر   نگرش نمادین به هستی، از ظاهر در می گ

 بسنده نمی كند.  
هندسة عقالنی اساساّ وابسته و متعلق به یک دنیای كهن و پر از رمز و راز وغیر قابل فهم نیسات ، بلکاه   شایان توجه است كه 

ه با هندسه حسی زندگی می كنیم و شاید تنها به خاطر آنکه ریشه ها همواره  همراه ما بوده و هست و ما با آن زندگی می كنیم. همچنانک
 و سرچشمة آن بیشتر در ناخودآگاه ما بوده و نه همچون هندسه منطقی در خود آگاه ، بدان توجه نمی كنیم. 

به حقیقات ودرک   در ریشه یابی پدیدار شدن این گونه هندسه، باید گفت همانند همه دانشها، این دانش هم به انگیزه دستیابی
برای روح بشر كه درجهان گردنده و در جریان درهم وبرهم رویدادها و شرایط  »لولربه گفته راز و رمز اشکال وتناسبات فراهم آمده است .

محیط و آشوب درون گرفتار آمده ،  جستجوی حقیقت همانند جستجوی الیتغیر بوده است . اعم از اینکه ایان گمشاده ، صاور اشاکال ،     
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گااه  ا ثا ال اعلی ، اعداد یا خدا نامیده شود ، ورود به معبدی كه تماماّ از قرینه های هندسی الیتغیر ساخته شده ، به معنای ورود به منزلما
   «حقیقت ازلی است.

دوگونه تناسبات  باید به وجوه افتراق آن دو توجه بیشتری داشت كه در اهداف این هندسه و گونه  جدا از وجوه اشتراک میان دو
دانش یافت می شود. در یکی ، انسان به خودی خود اصالت دارد و همه چیز بر پایة خواست ها ونیازهای او پدیدار می شود. تناسبات نیاز  
به كار برده می شود تا ساختمان ، مقیاسی انسانی داشته باشد ، چون معماری برای انسان شکل می گیرد و باید فضایی امن و آسوده برای 

ن بسازد. اجزاء ساختمانی نیز متناسب ساخته و فرآورده می شوند تا به سادگی به كار روند و به سادگی نیز تولید شوند.از همین روست انسا
 كه در استاندارد كردن اجزاء ساختمانی، تناسبات و پیمون بندی) مدوالسیون ( كاربرد بسیار می یابد. 

تناسهبات  كه در آن انسان به خودی خود معیار شمرده نمی شود ، از همین رو است كاه بارخالف   تناسبات شهودی در بارة  لیو 

كه در آن ریشه وخاستگاه همة تناسبات كالبد انسان است ، در اینجا كالبد انسان نیز یکی از معیارهای تناسب شامرده مای شاود.     تجربی
نجا انسان خود را در برابر هساتی بسایار بزرگتاری مای یاباد و از طریاق       چون انسان نیز یکی از پدیده های طبیعت وهستی است ، در ای

پس این تناسبات را انسان از دیدگاهی كه در بارة هستی وكیهان دارد  همنوایی با آن است كه می تواند خود را در جایگاه خود حس كند. 
تمان، می سازد و استاندارد می كند. در حاالی كاه از دیادگاه    كشف نمی كند ، بلکه آنها را بر پایة شناخت خود از كالبد انسان وتجربة ساخ

 آدمی آنها را از قوانین كیهانی كشف و برداشت می كند. ری قراردادی نیستند ووشهودی، تناسبات ام

 طبیعت   ههندس عماری با متقابل هندسه متأثیر                                       

آورند. برخی باه همااهنگی باا هندساه     ای هندسه میدیدی كه از طبیعت دارند روی به گونهاساس تعریف و برمکاتب مختلف 
كنند و برخی هایی پیچیده و مبهم به عنوان معماری طبیعی ارائه میكنند و بیشتر معماریگرایند و آن را بنیاد معماری خود میطبیعت می

 كنند. ی ایجاد میامتقارن و شبکه ای منظم وبر خالف هندسة طبیعت هندسه

توان در سه دساته ارزیاابی   اند را میتوجه كرده چگونگی ارتباط هندسه معماری با هندسة طبیعتهای گوناگونی را كه به دیدگاه
 : كرد

 : تناسبات زیبایی شناسانه طبیعت لگوبرداریمعماری بر اساس ا دسته اول  

 با طبیعت تضاد معماری در جایگاه:  دسته دوم  

  با طبیعت هماهنگی و مکملمعماری در  : سومدسته  

    معماری بر اساس الگوبرداری تناسبات زيبايی شناسانه طبیعت -1

مانظم شادنی    های كهن برخی نظریه پاردازان هناری، طبیعات را دارای سااختار متعاالی و قابال مطالعاة هندسای و        از زمان
كردند تا اصول و تناسبات زیبایی شناسانة آن را كه خصوصاً بدن انسان سعی می وپنداشتند. این هنرمندان با مطالعه همه اجزاء طبیعت می

این دیدگاه، مبانی نظاری   در معماری خود را براساس همان تناسبات بسازند. معموالً بر پایة تناسبات زرین هستند، استخراج كنند و هنر و
تنها به مطالعه هندساه و   شود وطبیعت در ساختار و كالبد آن خالصه میشناسی و طبیعت شناسی است. اما انسان و معماری، انسان هنر و

ساال   91حاصال   1518ترین نظریه پردازان روزگار نوزایی اسات كاه در   یکی از مهم آلبرشت دوررشود. تناسبات ریاضی آن پرداخته می
سان و طبیعت، هنوز هم  از سوی معاصرین ماورد توجاه   های او از اندام انپژوهشهای خود را دربارة تناسبات انسان به چاپ رساند. تحلیل

 است.

جدیاد نامیاده    عصهر  کتاب مقدس هندسه درنوشت كه راب كریر آن را «  مدوالر» كتابی به نام  لوکوربوزيهدر روزگار كنونی 
ای را تأكید زیااد از  ام لوكوربوزیهعیب نظ های این پژوهشها دانست. اوترین نمونهتوان یکی از مهمهای كریر را میاست. بعد از او تحلیل

  (111 .1973اسالمی .).داندهای طالیی مینسبت حد آن بر

ماند و مبهم اگر چنین نبود بنا نامفهوم باقی می معماری تنها كنترل كنندة كمی هماهنگی بناست و هندسه در»  : کريربه نظر 
جاایی توجیاه    كشاند كه بایاد در و ما را مانند خواب گردها به سمتی می های هندسی شمّ ما محرک ماستاین تحلیل در  شد.تعریف می

هاای  مد پرستی نه قوانینی است كه تناسبات نه یک موهبت الهی است و » گوید :جای دیگر می یا در ( و11)همان، . «عقلی داشته باشد
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تواند مسیر مستقیمی به سوی تركیب روابط ابعاد د ( نمیبدون انگیزه بر آنها حاكم است. هیچ قانون تناسبی ) هرچند كه تصحیح شده باش
 (111)همان، . « ) چهار چوب تركیبی ( ترسیم كند

است. این دیدگاه نخسات   ديدگاه فراکتالنظمی دارد، های تازه در هنر معاصر كه ریشه در ریاضیات آشوب و بییکی از دیدگاه
 و حتای كهکشاانها   و یچیدة طبیعت ) همچون تصویر ابرها، كوهها، بافتهای گیااهی ای از ریاضیات محض بود كه به مطالعة وجوه پشاخه

میاان هنرمنادان    پرداخت و مشخص نشاد كاه چگوناه در   های نامنظم جوامع انسانی همچون تغییرات نرخ سهام و... ( میحتی پیچیدگی
 آورد. در روی پیااراهن و پوسااترها حتاای هنرهااای بااازاری همچااون طاارح    شهرسااازی و جااذابیت پیاادا كاارد و ساار از معماااری و  

كارها و توضیحات افرادی همچون بنوا مندلبرات و مایکل پتی و پل النگلای  در فراگیار كاردن آن تاأثیر باه سازا        (1971،53)مندلبرات،
تواناد از مسایر   مای داشت. بنیاد دیدگاه آنان الگو برداری هندسه از برخی اَشکال پیچیدة طبیعت و زیبا دانستن آن است. این الگو برداری 

فضا تا خط ساحلی یک دریا و یا امتداد یک رودخانه و یا لبة كوه و.... باشد. در گیاهان هم بافات رشاد سرخساها و     حركت یک حشره در
ای است كه در طبیعت های مشهوری هستند، باید توجه داشت كه هندسه فراكتال یکی از وجوه  هندسههایی همچون گل كلم نمونهمیوه
   .نه كل آن ود است وموج

 برگرفته شده نامنظم شکسته و خرد شده به معنی سنگی كه به شکل طبیعی و«  فراکتوس »كلمه التین  از « فراکتال» واژة 
داد، به تندی باا پاذیرش   گرایی میای شعار طبیعتساخته شد و از آنجا كه او به گونه 1375توسط بنوا مندلبرات و در سال .این واژه است
به صاورت یاک اصال مهام در      تر كردن الگو برداری از هندسة طبیعت، روش كار راگانی روبرو شد. اما این نظریه پردازان برای سادههم

ای كه ریخت كل جسم با اجازاء آن بسایار همانناد اسات و هار مجموعاه از       است، به گونه«  تکرار همگون از جزء تا كل » آوردند و آن
ای كه كل تابعی از جزء است، منتها نه تابع عینی، شود. به این ترتیب اصالت با جزء  است. به گونهساخته می تركیب اجزاء همگون، با كل

  بلکه تابع تصادفی و به صورت غیر قابل پیش بینی.
ای تاوان باه گوناه   هندسه فراكتال یکی از وجوه هندسة طبیعت است كه بدان دسات یافتاه شاده و نمای    باید توجه داشت كه 

افزون بار آن، هندساه در    كاهنده و حصری، آنرا تنها گونة هندسه موجود در طبیعت شمرد و پایه و شالودة تمام هندسة كاربردی كرد.فرو
كناد بدسات   معماری شایستگی یا ناشایستگی خود را در نسبتی كه با انسانهای مخاطب و نیازهای گوناگون آنها در هر ماورد برقارار مای   

  ه مستقل و خود بنیاد.آورد، و نه به گونمی

     معماری در جايگاه تضاد با طبیعت-2
اما برخی با ارجمناد شامردن تضااد، معمااری      عصر مدرن و پست مدرن چندان دور از انتظار نیست. با هندسة طبیعت در تضاد

تولیدات معماری به طور خاص، خصوصاً در گذشته  » گوید :این زمینه می در افشار نادری. شمرندبرمیتضاد با طبیعت  جایگاه سنتی را در
اند كه دهد. زیگوراتهای بین النهرین،  كوههای مصنوعی در سرزمینیكه رفتار انسان به فطرتش نزدیکتر بود، تضاد با طبیعت را نشان می

 خوانناد. رنگهاای درخشاان و   های شهرهای مركزی ایران، خطوط افقی كویر را به مصاف مای كامالً مسطح است. به همین صورت مناره
( البته 6، ب، 1973)افشار نادری،  .«غلیظ كاشیها، فرشها و لباسهای بومی مردم این مناطق، تالشی برای جبران كمبود رنگ محیط است

ر مقابال  عنصار ادراكای د   به لحاظ زیبایی شناسی، ارزش هر تضاد، مثالً تضاد رنگ چیزی جدای از طبیعت نیست، و » :یاداور می شوداو 
)همان( لوكوربوزیه هم در سفری كه به یونان داشته، به تضاد هندسه  . «شودآید. تضاد باعث افزایش ارزش میمتضادش به نمایش درمی

ها و درختها اشاره نموده و آنرا تحساین كارده و منباع الهاام خاود در      منظم و رنگ مرمر سفید معابد یونانی در متن سبز و نامنظم جنگل
 معماری دانسته است. 

  معماری در هماهنگی و مکمل با طبیعت-3

هندساة   طبیعات محساوس و  »  گوید :ندیمی می .شمرندمعماری را در هماهنگی و مکمل طبیعت میگرا غالب معماران سنت
باشد، منبع الهام معمار مسلمان است. وی با شهود این رمزها و برگارفتن آن باا   صورت مثالی میپنهان و شگفت انگیز آن كه رمز گشای 

گردد. الهام معمار سالک از طبیعت، الهام از نقش پنهان آن است كه هندسة عمق جان و پرگشودن در فضای خیال، نقش پرداز حقیقت می
  (973، 1978)ندیمی،  . «دهدد وی قرار میتنوعاتش پیش چشمان شهو وجدانی خود را از پس تکثّرات و
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باس ظریاف اسات.     ایكه نکتاه  نگرش شهودی به آن و استفاده از نقش پنهان آن اشاره شده، در این گفته الهام از طبیعت و
هیچ گاه معمار سنتی به سبک فیزیک و ریاضای   ولی اساس این اقتباس طبیعی عدم توقف در ظاهر طبیعت و درک نظم پنهان آن است.

داد تا شکل منظم آن را استخراج و ارائه كند. بلکه این مسئله پیامد شهود جهان مثالی توساط  امروز، ماده طبیعت را مورد بررسی قرار نمی
  ران آموختند كه چگونه نقش بزنند.اهل بصیرت و ژرف اندیشانی بود كه به صنعتگ

 کاربرد هندسه از ديد فرهنگ اسالمی                                           

معماری و شهرسازی مجموع فضای زیست انسان را بازآفرینی و ساماندهی می كند ، پس بهتر است بر پایة ناوع عملکارد هار    
ود كه با نیازهای انسان در هر مورد هماهنگ و فضا، هندسه آن توسط معمار بصورت منطقی و هنرمندانه به گونه ای گزینش و طراحی ش

تر آن هر نوع عملکرد انسان بستر و تواند یکنواخت باشد. در شکل كلیمتناسب باشد. هندسه در معماری و بویژه در  فضاهای شهری نمی
ای را انتخاب نماید تا زمیناه ایان   ندسهای الزم دارد تا سیر كمالی خود را بپیماید. از این رو در هر  هسته فضایی الزم است معمار هزمینه

 سیر  برای انسان فراهم  شود. 
اناد.  های خود بکار گرفتاه ای است كه معماران آن را در طرحاز نمونه های جالب در معماری دوران اسالمی،انتخاب نوع هندسه

نیازهای ماادی و روحای انساانها كاامالً مناساب و      یابیم كه نوع هندسه انتخاب شده با نوع عملکرد فضا و در یک تحلیل و ارزیابی درمی
های صوری این هندسه آنچنان است كه ناپار باید اعتراف كرد كه جاز باا شاهود،    هماهنگ و زیبنده و سازگار است. عمق مفهوم و زیبایی
 دستیابی به این حد از توانایی هندسی امکان نداشته است. 

 
 

 هندسه مناسب هر یک از نفوس خواص دوگانه نفس قوای پنچ گانه نفس مراتب نفس انسان

 نفس گیاهی -1
 ) رشد كننده گیاهی (

 هضم كننده -جذب كننده
 پرورش دهنده -دفع كننده
 كنترل كننده

 كم و زیاد شدن
) خشک و سبز شدن 

) 

 خطی های ممتد وهندسه
 ) از  زمین به آسمان (

 نفس حیوانی -1
 ) حس كننده حیوانی (

 -بوییادن  -دیادن  -شنیدن
 لمس كردن -چشیدن

 لذت و الم
) خشنودی و ناراحتی 

) 

نقطه دید متناوع و متحارک و    -انسان متحرک
 متغیر ) هندسه های موجی و نا متعین و . . .

 نفس عقالنی -9
 ) تدبیرگر قدسی (

 -حلام  -علم –ذكر  -تفکر
 تنبه

 حکمت و نزاهت

 نقطه دید ساكن یا متحرک -انسان ساكن
 نقطه دید ساكن -انسان متحرک
 ای برای تفکر و . . . () مقدمه

 )هندسه های محور دار و قرینه سازی شده(

 نفس روحانی   -4
 ) ملکه الهی (

تااانعم در  -بقااااء در فنااااء
غنا  –سختی عزت در ذلت 

 صبر در بال -در فقر
 رضایت و تسلیم

 نقطه دید ساكن -انسان ساكن
 ای برای تمركز روحی و حضور قلب () مقدمه

 )هندسه های دارای چند محور و یک مركز (

 
 

 

 

 

 

 

عماري با توجه به چهار ساحت نفساني هاي مناسب در مهندسه :22جدول شماره 
 انسان
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  ای است كاه انساان را باه    نقطه دید متحرک (، مجموع هندسه -) انسان متحرک های شماره يکهندسهبرای نمونه
راههای جنگلای وكوچاه باغهاای ماواج و خطاوط هندسای       نماید، نظیر كورهحركت مکانیکی و فیزیکی تشویق می

  ها و راههای شهری موجی.ها و اكثر خیابانجویبارها و رودخانه

  تاوان  ساكن یا متحارک و نقطاه دیاد باالعکس متحارک یاا سااكن ( مای        ) انسان  های نوع شماره دوهندسهبرای
محورهای مستقیمی را مطرح نمود كه در انتهای آن یک اثر معماری یا هنری و یا طبیعی وجود دارد. و انسان بطاور  

ای به سوی طبیعات و یاا   نماید و یا بالعکس انسان از پشت قاب پنجرهمستقیم به سمت آن پدیده ساكن حركت می
 نماید. پدیدارهای مصنوعی نظاره می

  توان به تمركزی كاه عرفاای شارقی در حالات     می نقطه دید ساكن (، -) انسان ساكن های نوع سومهندسهدر مورد
شوند و یا حالت نماز مسلمانان را مثال زد، كه در هنگام نماز با آرامش به نشسته به یک نقطه بدون تحرک خیره می

 كنند.  گاه ساكن خویش نگاه میحل سجدهسمت مهر نماز و یا م
 

 ( نهمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 در این درس از چند روش مورد بررسی قرار گرفته است؟ نمادپردازی (1

 را چگونه تعریف می كند؟ زبان سمبولیکاریک فروم  (1

 نماد ناشی از چیست؟ در نگرش فلسفی (9

 را چگونه تفسیر می كردند؟ جهان فیلسوفان اخوان الصفا (4

 را چونه تعریف می كند؟ صورت های نمادينرنه گنون  (5

 . این نظریه را تحقیق نموده و برای آن مصداق هایی پیدا كنید؟جهان همانا جهان نمادهاستدر نگاه كوماراسوامی  (6

 از چه مسیری باید رفت؟ برای شناخت نمادهادر نظر كوماراسوامی  (7

 چیست؟ نماد پردازیباره  نظر تیتوس بوركهارت در (8

 آن چند روش وجود دارد؟ مدلولبه مفهوم  نمادبرای رسیدن از  (3

 چیست؟ نمادهای باواسطه و بی واسطهمنظور از  (11

 در معماری ، چند دسته اند؟ گرايش به نمادپردازیمعماران ایرانی در رابطه با  (11

 های ادراكی انسانشیوه انسان ابزارهای ادراكی
هندسه مناساب هار یاک از ابازار و     

 های ادراكی انسانهشیو
 حاصل زیبایی و حسن شناسی

 حواس پنج گانه - 1
آزمااایش هااای مسااتقیم و  

 مکرر
نقطااه دیااد   –انسااان متحركاات  
 متحرک و متنوع

 زیبایی های مادی

 عقل    – 1
آزماااااایش مساااااتقیم+  

 استنتاجات منطقی

نقطه دیاد سااكن یاا     -ساكنانسان 
 متحرک

 نقطه دید ساكن -انسان متحرک
 زیبایی های معقول

روح ) دل، جان، قلب  -9
) 

 تمركز روحی و حضور قلب
 ) شهود (                 

 نقطه دید ساكن –انسان ساكن 
 زیبایی های ملکوتی
 ) عرفانی و حضوری (

هاي ادراكي انسان و حاصل زيبايي شناسدي  هاي مناسب در معماري با توجه به ابزار و شيوههندسه :23جدول شماره 

 آنها
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 د؟در رابطه با نمادپردازی توضیح دهی علی اکبر صارمیدر باره نظریه  (11

 چیست؟ تناسبات نظر اردالن در باره (19

 در رابطه با كالبد انسان چه تفاوتی با هم دارند؟ تناسبات تجربی و تناسبات شهودی (14

 در چند اصل قابل بیان است؟ کاربرد هندسه و تناسباتدر مرحله نتیجه گیری از مباحث هندسه ،  (15

 چگونه معنی شده است؟ فضادر فرهنگ معین  (16

 در معماری را بیان كنید؟ د فضاکاربرچهار مفهوم از  (17

 فضا چه معنی دارد؟ المعارف آمريکانا ةدائردر  (18

 چه تعریفی داشتند؟ فضاافالطون و ارسطو در باره  (13

 ؟چگونه می اندیشیدند فضاكالینز ، گروتر  ، بیکن  در باره  (11

 چند دیدگاه وجود دارد بیان شود؟ فضا و کالبددر رابطه با  (11

 را توضیح دهید؟ فضای مختصاتی دکارت (11

 فضا چگونه تعریف می شود؟ نگاه فیزيک مدرندر  (19

 در معماری داریم؟ چند نوع فضا (14

 را بیان كنید؟ پیاژه پنج نوع فضای ادراکی کودكدر نظر ژان  (15

 فضا را چگونه و از چه زاویه ای تعریف می كند؟ دکتر حجت (16

 در قرآن را توضیح دهید؟ فضاهای ادراکیساحت های  (17

 چه مفهوم و تعریفی دارد؟ اسالمیحکمت فضا در  (18

 را بیان كنید؟ اثر معماریدو ابعاد تشکیل دهنده  (13

 در معماری را بطور مختصر تشریح نمائید؟ فرم و شکلپنج تعریف از  (91

 چیست؟ کالبد در فرهنگ معینمفهوم واژه  (91

 چگونه می اندیشیده اند ،  کالبد در معماریاندیشمندان اسالمی در باره  (91

 را چگونه تعریف می كند؟ ابوريحان هندسه (99

 را بنا نهادند؟ دانش هندسهاولین بار در ایران چه كسانی  (94

 هندسی در غرب از كجاست؟ ريشه تناسبات (95

 در معماری ایران و جهان چیست؟ تناسبات نام آورنمونه ای از  (96

 در معماری چیست؟ کاربرد شکل و فرم (97

 ؟بر چند دسته است هر كدام را تشریح كنید دانش هندسه (98

 چند دسته می باشند؟ هماهنگی هندسه با طبیعتمعماران از نظر  (93
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 فصل دهم

                                              

 معماریدرآثاربررسی تطبیقی رويکردهای معاصر                            

  
 ی معماری معاصردسته بندی رويکردها 

ناهماهنگی ها و ناسازگاریهای موجود، رویکردهای گوناگونی را پایش گرفتاه اناد. درحقیقات     امروزه معماران معاصر در برابر 

چه در سطح جهان و چه در ایران بر اثار مشاکل فراگیار تحویال یاا      «  هويت اسالمی درمعماری»  هویت معماری و به ویژه بحران در

 به یکی از اجزاء سامانه بوده است.  ويت معماریهفروكاستن یک كل سامان مند به نام هویت فرد یا جامعه وبه تبع آن، 
برای رهایی از معماران كه  است های موجود و خصوصاً راه حل هایی گام نخست دسته بندی دیدگاه ،با پذیرش وجود بحران

كه هركادام از آنهاا تعریاف خاصای از      هبندی شددسته در این باره  هفت راه حل گوناگوناین بحران توصیه می كنند. در این پژوهش 
  .می كنندتوصیه را معماری اسالمی یا معماری آرمانی 

 (Modernism: نوگرايی اولیه ) الگو واره نخست               
اماروز ماا    نگااه بلکاه   ،تجددگرایان بر این باورند كه نه تنها معماری و هنار 

بینای دینای را نااتوان از تبیاین      نسبت به گذشته تغییر بنیادی نموده است. آنها جهاان 
دستاوردهای جدید علمی دانسته و معتقدند كه بایاد از یافتاه هاای ناوین علام غربای       

امروز قرار دارد. باید باور هاای   فناوریاستفاده كرد. چرا كه بنیاد زندگی امروز در علم و 
قدیمی را شکست و فرهنگ جدیدی كه بر اسااس ماهیات علام و یاک      محدود كننده

 فرهنگ جهانی و بی مرز است را پذیرفت.
همترین ویژگی معماران داخلی این گروه كنار گذاشتن الگوهاای گذشاته و   م

معرفی چند اثر مهم از چناین  ه بالگوگیری از معماری نوین غرب است. به همین جهت 

باه عناوان   را  لوکوربوزيه می پردازیم.از میان سردمداران این تفکر می تاوان  معمارانی

نام برد. اكنون به بررسی نظریات برخی از «  به سوی يک معماری نوين» سردمدار شعار 
 معماران ایرانی كه در این دسته قرار می گیرند می پردازیم:

هاای  نماید و بر سانت های گذشته را جبر زمان تلقی مینفی سنت، هوشنگ سیحون-1
نماید، چیزیکه متکی بر فناوری جدید ااست. آنچه از معماری ملی جاری و آتی تأكید می
و  194، 1943توان سراغ گرفت بیشتر جنباه اقلیمای دارد.) سایحون،    در اندیشه او می

199) 
       

، با دست كشیدن از نقد معماری نوگرا و تهاجم فرهنگ جدید غربی باه  علی اکبر صارمی-2
دهد. آرای جدید او دال بر عدم معماری سنتی، هماهنگی با معماری جهانی را مدنظر قرار می

است. از نظر او پذیرش فرهنگ معماری غرب «  هويت فرهنگی» وجود مفهومی مشخص از 
ز جانب معمار ایرانی، بحران و تباهی نیست. از نظر وی معماری قرن بیستم همانند فنااوری  ا

آن، نام و هویت خاصی ندارد و از این رو جهانی است. صاارمی راه آیناده معمااری ایاران را     
داند. چرا كه به نظر وی كثرت گرایی در جهان در حال دگرگاونی و  جهانی شدن بی پروا می

. باشدارمی از جمله کسانی است که پذيرای اصول مشخص برای معماری نمیصپویایی اسات.  

  1-پرورشوزارت آموزش و  -3تصوير شماره 

 صارمدي 

 
 

 موزه دفاع مقدس )شيخ زين الدين( -0تصوير شماره   

 شريعت زاده -وزارت آموزش و پرورش  -2تصوير شماره 
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و  95، هماان، ج،  95، ب، 1975ع 11، 1979ع 8، 1976گردد.) صاارمی،  نقد و تردید در همه چیز مشی مقبول غربی از نظر وی تلقی می
13) 

. وی ریشاه  و همگامی با معماری جهانی نهفته اسهت  نفی هويت خودیراه حل كامران افشار نادری بیشتر بار   کامران افشار نادری :-3
داند و معماری بمثاباه اندیشاه را   داند. افشار نادری تقلیل معماری به سطح زبان را با معماری ملی قرین میبحران را آغاز خودآگاهی می

نشاند و ایی سازنده آنها ) خود آگاهی( میها ) بحران( را رویارویی كثرت گرآورد. او پراكندگی ایدهدر حیطه معماری جهانی به حساب می
نماید. افشار نادری معتقد است بحث از هویت را بایاد كناار گاذارد و مساائلی     به عنوان یک راه حل تأكید می« خالقیت » از این رو بر 

 (61، 1974ع 6، د، 1977همانند فضا و ساماندهی فضایی را به پیش كشید.) افشار نادری، 

برای ماهیهت معمهاری اسهالمی و    گرفت. از این رو آراء هاشمی پیش از این دو بستر حرفه و فرهنگ معماری را در بر می هاشمی :-4

باه  « معمااری روشامند و آیینای    » ای تنازل از . وی تنزل فرهنگی در معماری را بگوناه گشتايرانی و اصوالً هنر دينی اهمیت قائل می
نماود. هاشامی در نقاد و تحلیال     این صورت نقد و تحلیل را به شبه نقدهای لفاظی تبدیل می كرد كه درتلقی می« معماری رویدادی»

ما دچار از هم گسیختگی شدید فرهنگی هستیم كه در اثر خودباختگی یکصد ساله در مقابال  » داشت:حركت یکصد ساله اخیر اظهار می
 (9، ب، 1971ع 1، ج 1971دانست.) هاشمی، در خدمت دین میوی راه حل را در تاسیس تمدنی « تمدن غربی در ما ظهور كرده است.

راه حل پیشنهادی وی برای معماری در افقی فراتر از مقوله معماری، در فرهنگ، استقرار داشت. ولی در ماورد بحاث نسابت    
یل دهناده هنار، دچاار    ها و هنرهای دارای ریشه دنیوی و معیشتی به عنوان عامال تشاک  دین با فرهنگ و تمدن به لحاظ تکیه بر پیشه

( ریشه مشکل وی در ارتباط دو حیطه نظر و عمل و نفی زیار بناا باودن     9، ج، 1971ع 9، د، 1979 گردد.) هاشمی،نوعی ناسازگاری می
  (  1، 1977نظر نهفته است. او قائل بر این است كه هیچ نظری جدای از عمل و مسبوق نسبت به آن وجود ندارد.)هاشمی، 

دهند. وی اصل محمدرضا جودت، نیز در زمره كسانی است كه هویت گرایی در معماری را مورد پرسش قرار می جودت :محمد رضا -5

وی معتقد به آغازی از صفر، بدون نگرش به پشهت سهر   نگارد.   نماید و به هویت ایرانی معماری بدبینانه میپرسش در هویت را نفی می

 (3، ب، 1973ع 1، ج، 1977ع 7، 1977.) جودت، پذيردرا نمی باشد. وی هیچ اصل ماندگاری در معماریمی

هاا بطاور كلای قطاع     انفجاار اولیاه ساالهای پایش صاورت گرفتاه و رابطاه       » گوید:می ژان نوولاو با استناد به جمله ای از 
گوید شمرد و میدیشه برمیهای اخیر ریشه بحران را در تعار  كردار و ان)همان(جودت در بحرانی شمردن معماری در دهه«. اندگردیده

 (53، ب، 1973جودت، .«) دهیمکنیم و در حوزه انديشه، شعار سنتی میما در حوزه کردار، مدرن عمل می»

، با اتکاء به آراء شایگان، به فروریزی كامل همه ارزشها بر اساس رویکرد انسان محوری به عنوان شاخصه عصر جدید جودت
( و در جایی دیگر ناسازگاری بنیادین میان سنت و نوگرایی را با استناد به آراء مارشال برمن، گونه  169، ، الف1978اشاره دارد. )جودت، 
 (5، الف، 1973درد....) جودت، های تربیتی انسان را میداند كه حجابای عریانی می

متوجه تکیه افراطی فردگرایی و پیشرفت گرایی از خود بیگانگی انسان به لحاظ شایء  وی با پذیرش بحران در نوگرایی، آنرا 
« بازگشات ناپاذیر   » نماید.) همان( و در عاین حاال وی جریاان ناوگرایی را     پنداری وی می
نماید. وی در رابطه سیاسی شدن معماری، ارتباط سیاست و معماری را ایان چناین   ارزیابی می
بخواهیم مسائل سیاسی را در عمل حل كنیم، در واقاع بایاد باه دنباال     اگر » نماید:ترسیم می

زیباشناسی باشیم. چون آزادی از راه زیبایی بدسات  
( جودت به تأثیر  169، الف، 1978جودت، «)آید.می

معماری در تغییر فرهنگ نیز قائل اسات و در ایان   

مهمترين نقش معماری دگرگونی در »گویاد: باره می

 )همان(« ت.زمینه فرهنگی اس
 

:  الگههههوواره دوم                                                       

 (Deconstruction) نوگرايی پسین 

، معمار پيتر آيزنمن-5تصوير شماره 

 امريکايي، پِيرو  سبک سامان شکن 

   Imendurfپيتر آيزيمن  -4تصوير شماره 
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پيتر آيزنمن / خانه  -6تصوير شماره 
 مجازي

به پشتوانه علم، به دنبال دستیابی به الگویی تفاوت این جریان با نوگرایان اولیه در آن است كه گروه نخست با مطلق گرایی و 
آرمانی و جهانی برای معماری بودند، اما تجددگرایان نوین به مطلق گرایی علم هم بی اعتماد هستند و به همین جهت به یک فرهناگ  

تالش كردند تا معماری كامالً شکاكانه بسنده نموده اند. از دید این گروه تجدد در همه ابعاد آن در معماری ظهور نکرد و به همین جهت 
جدیدی را عرضه نمایند. در معماری ایران این جریان امکان ظهور جدی نیافته است و از آنجا كاه نظاام شاکلی خاصای بار آن حااكم       

 آغاز شد و امروزه تا فراكتال (Deconstructionالگوبرداری ها هم مستقیماً شکلی نیست. شروع این جریان از سامان شکنی) عنیست

 اشاره نمود. شیردل و آيزنمنمی توان به  و فولدینگ ادامه پیدا كرده است. از معماران داخلی و خارجی این جریان

 معمار يهودی آمريکايی پیتر آيزنمن-1

اسات. ظااهراً او    پرداختاه راه حلها  به های معاصر،بیش از توصیف و تحلیل مشکالت بحرانمعمار یهودی آمریکایی، آیزنمن 
   به ارث رسیده از تاریخ است داند، موقعیتی كه ثمرة آن باقی ماندن در شرایط كهنه وهای جدید میمشکل اصلی را در عدم درک واقعیت
 عامل بحران: كالسیسیم و اركان آن 

را اینگونه بیان می كند: ضد زنان، ضد نژاد سامی و یهودیت، كالم محوری، سلسله مراتب، انساان   ويژگی های کالسیسموی 
ای باه دنیاای   اسات و نگااه ارزش جویاناه    هم داستانكامالً  نوگراییاو در گام نخست یعنی نفی دنیای سنتی با گرایی، گذشته گرایی. 

گذارد، این نوعی با اشاره به حضار گفت: هر زنی كه به كالسیسیسم صحه   کريردر مناظره با  آيزنمن» : جنکز كالسیک ندارد. به گفتة
 ، )اساااات.كالم محوری،انسااااان مااااداری (Self Denying)خودانکاااااری

Anthroposentrism )  سلسلة مراتب، ضد نهضت آزادی زنان، ضد سامی گرایای و

پرتااب   کريهر به سامت   و همه با هم چون توپی واهی غلتانده شدند ،حسرت به گذشته
 (191، 1978جنکز، ) «.گردیدند

ظاهراً او با نگاه به گذشتة اسف بار یهودیت در طول تاریخ، كل دنیای تاریخی 
داند و به همین جهت در همان مصاحبه باه  را ضد یهود و ضد سامی و ضد زنان و ... می

ام كاه جزیای از   عنوان آدمی یهودی و بیگانه هرگز احسااس نکارده  به »گوید: كریر می

 ومدرنیسم زايیدة فرهنگ از خود بیگانه كنم كاه  من احساس می .دنیای كالسیک هستم

بعداً خواهیم دید كه او یهودی بودن را جزء ( 159 ؟، آیزنمن، )«.بود های الزم بدون ريشه
ولی به عقیادة او آنچاه در تااریخ ظهاور یافتاه       .داندناخودآگاه همة انسانهای تاریخ می
 .فرهنگی یهودی ستیز بوده است

 در نظر پیتر آيزنمن معماری ادامه سنت کالسیک است-2

زیارا   .مدرنیسم شرط از خود بیگانه شدن باود : » دهد كهآیزنمن توضیح می 
رانگیز مسائل مربوط به حقیقت، ارزش، اصالت و ماده در علم، فلسفه و الهیات پرسش ب

حاالتی از  ...ها در حقیقت به زیر سئوال رفتن حقایق طبیعی و نمایش جدایی شده بودند.
نگرانی و المکانی به وجود آورده و همین المکانی است كه از خود بیگانگی نامیده شده 

 ) 147همان،)«.است
ها همچاون فلسافه،   را در همة حوزه نوگراییآیزنمن تحقق ازخود بیگانگی  

تنها معماری است که هنوز نتوانسته به دهد. الهیات و ... غیر از معماری نشان میفیزیک، 

داناد.  و او خود را انجام دهندةاین كار مای شود  نوگرامعنای عمیق آن از خود بیگانه و يا 
. گاردد معمااری مای   كند و در آن جا به دنبال تعریاف جدیادی از  شکنی دنبال میسامان  این همان فرآیندی است كه او با كمک شیوة

ولی چیزی شبیه به آن در مدرنیسام معمااری    ،تواند در مذهب و فلسفة افرادی مثل نیچه وجود داشته باشدمدرنیسم از خود بیگانه می»
ای مرتبط با المکانی حقیقت كه در دیگر سخنها رخ شود. در معماری، هرگز نوعی مفصل بندی از نظریة مدرنیسم، یعنی نظریهدیده نمی

 ، پيتر آيزنمن2111پالن کليساي  -8تصوير شماره 
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. دهام كنم من این كار را انجاام مای  بندی كنیم. فکر میتوانیم این نظریه را مفصلداده، وجود نداشته است. حال برای نخستین بار می

 ( 148، 1971آیزنمن،  )«.گويید، در واقع ادامة همان سنت کالسیک استمدرنیسمی که شما از آن سخن می
جنبة فرمالیستی آن در مقابل جنبة عملکاردی آن   نوگرایی برآیزنمن از درون 
مشاکل را   ،آیزنمن بر خالف تمام انتقادات معمااری مادرن  » تأكید دارد. به گفتة مزینی:

چنین ذكر كرد كه این معماری به مسائل فرم، مستقل از برنامة ساختمان توجهی نادارد.  
 بارد و وی گفت كه اگر برنامااه، عامل تعیین كننده در معماری باشد، راه به جاایی نمای  

اش چندان نیست كه فرم خاصی را الزم آورد یا های عملکردیمثال آورد كه موزه برنامه
 ( 144، 1976مزینی،  ) «.م بخش فرمی خاص در معماری باشدبتواند الها

 طرح جنبش سامان شکنی آيزنمن-3

آورد به تعبیار جنکاز:   به مکاتب متافیزیکی می آیزنمن برای یافتن راه حل رو
« .پارد ای خستگی ناپذیر از یک شاخة متافیزیک باه شااخة دیگار مای    آیزنمن به گونه»
ر را در مناظرة خود باا آیازنمن باه او گوشازد كارده و      جنکز این ام(  38، 1978جنکز، )
پاس موضاع تاو كاامالً      .كنی و روز دیگر روی موارد دیگار مدرنیسم پا فشاری می تو یک روز روی موارد خاصی دربارة پسا» گوید: می

هیچ نوع قانون بازی وجود ندارد. اگر از لغزیدن شروع كنی، اگر بتوانی ادعا كنی كه هام پساا كااركرد گارا و هام پساا        ..روشن نیست.
دهی، گااهی آنهاا را از چیزهاای    توانی توجیه كنی. تو بعضی اوقات آنها را در یک ردیف قرار میمدرنیست هستی، دیگر همه چیز را می

داری. من آن را نوعی لغزش ضاد فلسافی و دقیقااً    ها را در شیوة خود ساخته خاصی به فعالیت وا میكنی و گاهی هم آندیگر متمایز می
 )،؟1971جنکز،  («.یابمفرصت طلبی محض آراسته به سالح خفیف می

حتی او در دهة هشتاد مدتی را از دوستان و  .یاری كرده است، روانکاوی بوده است آنچه آیزنمن را در حركت از ظاهر به باطن

جنکاز،   (.كاملترین شکل خود مطرح كارد  دررا  شکنیسامان جنبش همسر و فرزندش دوری جست و به روانکاوی خود پرداخت تا نهایتاً 
1978 ،191( 

  به عقیده آيزنمن يهوديگری در ضمیر ناخودآگاه ماست!!-4

نشان های یهودیت را در ناخودآگاه جمعی ریشه روشن كرد و از جملهبرخی اركان ناخودآگاه جمعی انسانها را  برای او خودیابی

ای است یهودی و بارای مردمای   حدی پدیده روانکاوی تا»گوید: و می داندای يهودی میاو اساساً خود علم روانکاوی را هم پديده.  داد

مهان کمهی   در وجهود همهه  م كاه  خود تماس داشته باشند فهمیدنی است. من می توانم دلیل بیاور انهشناسكه نیاز دارند با وجود روان

زیارا   .گرايهی وجهود دارد  ضهد سهامی  . نیز به همین دلیل اسات كاه   گری در ضمیر ناخودآگاه ماستگری وجود دارد.  يهودیيهودی
با خواهیم در رو شویم. یهودی مظهر آن سایه است. ما نمی خواهیم با سایة خود روخواهیم با ضمیر ناخودآگاه خود روبرو شویم. نمینمی
 ( 155همان،  («ریشگی مواجه شویم.بی

گویاد:  خود می a11توجه داشته است. مثالً در تحلیل خانة هایزنبرگ  عدم قطعیتنظریه  او در كارهای متأخر خود به مفهوم
كنیم ... كال  های ناتمام زندگی میعصری از شناسه گیرد... ما دردر نظر می وضعیت عدم قطعیت را به عنوان نقطة عزیمت a11خانة »

 ( 191، 1978جنکز،  )«.عالم مملو از حفره است

 

  در نگاه آيزنمن ، فرانوگرايی جريان راست و سامان شکنی جريان چپ معماری معاصر است-5

شاود.  هیچ ربطی به سبک ندارد، بلکه به ایدئولوژی مربوط می)نو گرایی پسین یا پسا مدرنیسم (ستراكشن دیکان»به گفتة او: 

اساسااً نمایشای    ]جانساون   [كاه نماایش فیلیاپ    نشاان دهام   . دوسات دارم  مدرنیسم اين است که با ايدئولوژی مخالف است عیب پسا
به گماان   ..گرا هستند و برخی دیگر ایدئولوگ.كه بعضی از مردم سبک دهدنشان  می خواهد  كنم آن نمایشایدئولوژیک است. فکر می

فته است . ممکن است بسیاری از مردم دوست نداشته باشند با چنین چیزی روبرو شوند، فکر در درون هر چیزی نوعی ایدئولوژی نه من

 آيزنمن ، پيتر 2111ماکت کليساي  -7تصوير شماره 
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آیازنمن،   )«ای كه دیکانستراكشن به صورت سبک و مد در آید،  زمانی خواهد بود كه همة ما بتوانیم به آن حملاه كنایم.  كنم لحظهمی
1971 ،166 ) 

كند و اعضااء آن را  سی، تعبیر جنبش و جناح چپ معماری معاصر را بیان میهای سیااو گاهی برای این جریان متناظر با واژه
( 179، 1971آیازنمن،   )«.ها در جهان هنر هساتند محبوب بچه»كسانی كه به قول او  داند.، كولهاس، چومی، لیبسکیند و ... میشخود

فراناوگرایی كاه حاالتی    كه این مکتب دارد به آن داده اسات. در مقابال    آوانگارد() ای این تعبیر را او به خاطر حالت انقالبی و پیشروانه
 معماری معاصر دانست. توان آن را جریان راست درتر دارد و میمحافظه كارانه

 

 شک گرايی و پوچ گرايی اساس معماری سامان شکن آيزنمن يهودی است-6

گرایای و حتای   بر شک شکنشالودهد، شالودة زیبایی شناسی گرایی باشكثرت بر فرانوگراشناسی حقیقت اگر شالودة زیبایی در
تواناد  ؟ شکاک دائمی میدهیمما چگونه تمایز بین ساختمان دیکانستراكشنیستی خوب و بد را تمیز می» گرایی است. به تعبیر جنکز:پوچ

اگر كاری باه   ... .به این پرسش وجود ندارد بنابراین هیچ پاسخ روشنی.... عیب باشدتواند بیپاسخ دهد كه هیچ دیکانستراكشنیستی نمی
چناین   ...شود. موضوع هنر آیزنمن شک سیساتماتیک اسات   تلقی می «بد نیست» كار، كاری كه ، هروجود نداشته باشد« خوب»معنی 
 )«.ای شاکاک ها های مد در پاریس كه مملاو اسات از آدم  گرایی به عنوان مد حاكم زمانة ما، آن هم با وجود مدارس عالی و سالنشک
  (196، 1978جنکز، 

رساد صارفًا تصامیمی زیباایی شاناختی اسات كاه در        برای بسیاری از كارهای او دلیل معنا شناختی وجود ندارد و به نظر می
ایان   ...هاا كاامالً آشاکارند.    ثبااتی ها و بای خیابان، فروپاشی انسان دراز دیدگاه . »مؤثر است های این نماها و فرمهماهنگ كردن رنگ

های رنگی شبکه ساختمان مجموعة تکان دهندة دلچسبی از احجام، خطوط و
. تا اینجاا بارای   ..گیرد گمنامی را به یکسان در نظر می است كه شخصیت و

اما آیاا ایان فضاا    ( 195همان،  .«)بسیار عالی است خیابان مردی یا زنی در»
آن فضاا را   همین جذابیّت و زیبایی را برای مرد یا زنی كاه قصاد زنادگی در   

 كند؟ دارند ایجاد می

را لهذت ناشهی از فقهدان     شهکنی سامان جنکز لذت  اينجاست که

 داناد. می پوزیتیویست( -نیهیلیست)گرای مثبت و آیزنمن را یک پوچ نامدمی
ای باه جنباة منفای    بگذار لحظه» گوید:خود به آیزنمن میگفتگوی  جنکز در

رساد كاه   دیکانستراكشن یعنی نیهیلیسم برگردیم.  چون این طور به نظر می
همچنین مركز زدایی و ضد كالسیسیسم یا ضد  تأكید روی از خود بیگانگی و
 جهان شمول كردن مفهوم انساان پاوچ   است .اینها خاطره یا ضد شیء بودن

 ن()هما «است.
  

در نگاه آيهزنمن بايهد در   -7

آموزش ها و سنت های گذشهته  

   معماری تغییر حاصل شود

تحاااات تاااااثیر 
معنای معماری در روزگار كناونی   اساس تغییر در بر دكترین( او ) آموزه ی،روانکاو

باه اعتقااد مان بارای     »گوید: در گفتگو با كریر می شکل گرفته اسات. چنانکاه   
نیاز ماواد درسای آن بایاد تغییار كنناد.        معماری و گویی به این مشکالت، پاسخ
به سمت نوعی ورشکستگی در  كه معماری را،سنت پژوهش در ارزشاهای ذاتای   

سازه هاِي غول پِيکر در کالبد موزه  -9تصوير شماره 

 فرانک گهري -وئگوگنهاِيم بِيلبا

 د چوميرپارک دو الويلت / برنا -01تصوير شماره 
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آن بناهاا و  ( Nature)ماهیات تاریخی احتیاج داریم، اماا   كند. ما همه به سنت و آثاربرابر واقعیت امروز هدایت كرده، دیگر كفایت نمی
  (149، 1975آیزنمن،  )«كند. سنن در ارتباط با مباحث حاكم بر جهان امروز ما باید تغییر

 در نگاه آيزنمنو طبیعت معماری بدون انسان -8
به این خود به شکل آگاه یا ناآگاه  ضرورت نفی خود ظاهری منفعل و كشف خود جدید روشن شد.در خالل روانکاوی برای او 
 (Self referring)هاای آن خاود ارجااع دهنادة    كرد كه همة بخشمی را ایجاد (Solipsistic)گراهر حال نظامی خود محور و من

ما دربارة از دست دادن خدا، نبود ایمان به تجسد و نیااز باه یاک میاانجی مجسام صاحبت        ) خود مقیاسی ( داخلی مقیاسدر »بودند. 
 )«آیاد. تمامی این كار تمركز گریز به شامار نمای   پایان. ولی البته غیاب خدا ...كنیمصحبت می ...ن خود كنیم. ما دربارة از دست دادمی

 (198همان، 

 

با  آیزنمن» گوید:میاز دید آیزنمن  فرانسوی( فرانوگراییلسوف و فبه تعبیرفوك) «نوگراییاپیستمة حاكم بر »جنکز درتوصیف 
نگرد كه به گرا میای ضد انسانبرای هر دورة فوكو،  عصر جدید را به چشم دوره ،استفاده از ایدة الگوی تفکر زیربنایی یا شمایل شناسی

جابجا شدن انسان، باه دور از هساتة   « )ضد ها»چندانجامیده و از لحاظ فلسفی به یک  «ها –نا  »ای سبک شناسانه به یک سری گونه
 (Objects)هاشود. پدیدهدیگر به عنوان عامل آغازین در نظر گرفته نمی ]انسان[خود( سوق داده شده است. بدین ترتیب اصلی جهان 
توانند از لحاظ مقیاس از مسیر عادی خارج گردناد و باه طاور    شوند و از این رو آنها میهای مستقل از انسان نگریسته میبه عنوان ایده
 ( 113، 1978جنکز،  )«كلی جدا شوند.

فارا كااركرد   »ر مقالاه  دپیتار آیازنمن   »گویاد:  در توصیف بیشتر این موضوع می «نومدرنها رستاخیز و مرگ»جنکز در مقالة 
مدرنیسم نو را اعالم در یی گراضد انسان ظهور 1377اپوزیسیون در سال مجله در« گرایی
ایده قیمومیّت و كاركرد را نفی  ،كندمدرنیسمی كه انسان را از مركز جهان خارج می .نمود

. ... مدرنیسمی كه اساساً انتزاعی و به طرزی آگاهانه از زندگی روزمره بیگانه بود..كند می

درونی پروژه مهدرن را  گرايی ذاتی و اين امر پیتر آيزنمن را بر آن داشت که ضد انسان

بار اسااس ایان      ]شاالوده شکساته  [ و یک رشته ساختمانهای واساز گرایاناه  اعالم دارد
اوسات كاه باه     های مركز زدایی شدةفلسفة جدید طراحی كند. همین علت وجودی خانه

كااركردی   این نوع معماری كه فارا  .دهدسکونت در مركز را نمی ساكنان اجازه زندگی یا
باه علات تعهاد    )  ،تاباد یا خرسندی انساان را در بعضای از نقااط برنمای     است و كاربری
حقیقت این نا انساان   در( »19، 1971جنکز،  )«(.اش به عالم مركز زدایی شدهمتافیزیکی

غیار   را آنهاا  تاوان مای  ها را برای آیازنمن ایجااد كارده اسات كاه     -گرایی یک سری نا
باااای  ، ((Decomposition تركیااااب ضااااد ، (19، 1971جنکز، ک)كالساااای
جنکاز،  ) «.و ...  برشمرد ((Discontinuity،  ناپیوستگی ( Decentering)مركزی
1978 ،38) 

زيبايی شناسی او را يک زيبايی های سلبی است كه جنکز به خاطر همین جنبه

ای از نیهیلیسم نهفته در داند که جلوهگرا و نیهیلیستی و لذت ناشی از نبود میشناسی پوچ

كند . آیزنمن در پاسخ نامة خود، گریز از هر گونه شالوده و بنیاد را آشکار میاست نوگرايی
تواناد بنیاادین باشاد اهمیات دارد.     برای من انکار اینکه اصوالً چیازی مای  » گوید:و می

ی كالسیک نظام باه   یک از سیستمها تر است یا ارزش بیشتری دارد آغاز تفکر سلسله مراتبی در هربنیادین به عنوان چیزی كه اساسی
 ( 14، 1977آیزنمن،  «)آورد.می آید. آن دم كه تصور سلسله مراتب به كنار نهاده شد، آنگاه ایدة بنیادین سر برون شمار می

،  دخاور به مثابه چیزی بنیادین كه تنها در سیستم كالسیک نظم به چشام مای   طبیعت -انساندیدن رابطة »به گفته آیزنمن: 
نخسات شااید    .ای دیگر نگریستبه گونه طبیعت را -بدین ترتیب باید رابطة انسان .دن به ركود فطری این نظم استهمانا تداوم بخشی

بهرام شيردل و  -02تصوير شماره

عبدالحسين جلوه / بانک توسعه صادرات  

 ايران
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های انسان گونه یا زیست به شکلی غیر دیالکتیکی با طبیعت، دوم شاید اینکه دیگر نباید در ایجاد فرم از انسان یا طبیعت به مثابه تمثیل
 (14، ) همان «.گونه استفاده كرد

 آيزنمن: معماری کالسیک را بايد با روش جراحی دگرگون کرد نه با روش جادوگری-9

كند به تعبیر خود، همچاون  نگاه آیزنمن را به تاریخ دگرگون كرد. او دیگر در نگاه به معماری كالسیک سعی می روانکاوی،  
مند باشید، اساتعاره را دور  اگر شما به سوء تعبیر كلمات عالقه»افعی آن را بفشارد و عصارة سركوب شدة آن را بیرون بکشد. به تعبیر او: 

م هستید آن را دور های ضمنی سركوب شده در استعاره را دریابید. اگر مخالف كالسی سیسكنید داللتاندازید، بلکه تقریباً سعی مینمی
ای را پیدا كنید كه در كالسی سیسم سركوب شده است. به عبارت دیگر این چیزی اسات  كنید چیزهای نهفتهاندازید، بلکه سعی مینمی

فشارید تا خفه شود و آنچاه را  نامم. شما كالسی سیسم را میكه من شیوة افعی می
جاراح باود تاا جاادوگر، نبایاد       بایاد  ...كه سركوب شده با فشار از آن بیرون بکشاید 

مدرن را شکافت و آنچه را كاه   باید با جراحی، سبک كالسیک و سركوب كرد، بلکه
كنم این كار یکی از علل واقعای دیکانستراكشان   سركوب شده است یافت. فکر می

گویند بیایید این سازد. دریدا و بقیه میاست، دیکانستراكشن چند بنیانی را مطرح می
 )«.خاواهیم آنهاا را دور بیانادازیم   ور نیاندازیم، بیایید دریابیم كه چارا مای  چیزها را د
 ( 155همان، 

چیزی كه تاریخ پوشاانده نهفتاه اسات، ناه در      راه حل مسئله احتماالً در
، 1975آیازنمن،   )«.ایام تاریخ ندیاده  های تاریخی بلکه در قالب اشکالی كه درنمونه

چارا كاه هار دو در     .كنناد تاریخ معماری هستند، اما دیگر انرژی ساابق را اعماال نمای    آثار مهمی در نپارتنون و رنشاچند  هر( »143
  56«.سروكار دارد ( Presentness)اند. به نظر من معماری همواره با مسئله امروزی بودنای از زمان حاضر خارج شدهلحظه

 تاريخ و جامعه نقشی در معماری ندارند ندر نگاه آيزنم-11

ضد خاطره پیشرفت را جست و جو »گوید: را به كار برده و می «ضد خاطره» معماری خود تعبیر آیزنمن دربارة حضور تاریخ در
كند. ضد خااطره باا   ای بهتر یا نظمی جدید ندارد و هیچ چیزی را هم پیشگویی نمیهیچ ادعایی نسبت به آینده .زندكند، محک نمینمی

ساختن مکانی كه نظم خود را از تیره و تار  های خاص هیچ كاری ندارد. بلکه در عو  باا یا كاركردهای فرمهتلویح تاریخی یا با ارزش
 (194، 1978جنکز،  )«.آورد، درگیر استاش به دست میدیدن گذشتة  به یاد داشته
ای باودم  از درمان، جانور آراساته پیش  .روانکاوی در اینکه خودم بشوم، برای من خیلی مهم بود» گوید:این باره می خود او در

دادم. پس از درمان برای اولین بار واقعاً توانستم كه باا خاودم كناار بیاایم، ناه آن      كه همواره در برابر فشار تودة مردم  واكنش نشان می
آیاد، فکار   ان چه میمن هرگز خیلی به اینکه بر سر دیگر ...خواست باشم، بلکه آن طوری كه خودم نیاز داشتم باشمطوری كه جمع می

  (159، 1971آیزنمن،  )«.كردم، چون حل مشکالت خودم برایم مهمتر بودنمی
 

  سامان شکنی بر اساس ديدگاه نآيزنمآثار  نمونه-11

را با خود همراه كرد. دريدا فیلسوف يهودی و نظريه پرداز ديکانستراکشن  ،این پارک آیزنمن در طرح : آيزنمن پارك دوالويلت
نوعی تشریک  ...آن یک گروه كر بود كه غیر از ما دو نفر اعضاء غیر مشخصی مثل افالطون و چومی هم در آن بودند: »گویدمی خود او

.. خوانند.می« انسان پوچ»مساعی دریدا و آیزنمن كه سرود خوانی مذهبی و موزون خود را با همنوایی كامل به جانب حضاری معروف به 
 (161همان،  )«دس.های ناشی از غیبت مقلذت

را به عنوان نوعی وضعیت  «هافولی» ل بازی یعنیخخواهد كه این آیزنمن می» گوید:های آیزنمن میجنکز در توضیح تحلیل
بناابراین ماا در الویلات در میاان بعضای      ... دهد اش، نمایشحالت ذهنی كار، زندگی وبر اشراف برای روشنفکرانة ناب كه آغازی است 

                                                 
56 (Presentness)  هوا در آينوده و نوه    نوگرابه معناي در اکنون بودن يا امروزي بودن از اصول مهم آيزنمن است. او شهر آرماني خود را نه همچون

 کند.دنبال مي، بلکه همة آرمانها را در اکنون بیندها در گذشته ميفرانوگراهمچون 

 Imendurf پيتر آيزنمن /  -00تصوير شماره 
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تئاتر شهر  -03تصوير شماره 

 )عبدالعزيز فرمانفرمايان(

ما سایت »گوید: آیزنمن در جایی دیگر در توضیح این مطلب می (191و141، 1978جنکز،  )«.ایمخیلی احمقانه قرار گرفته كارهای واقعاً
. ساختمان ما فرآیند سایت را كاه سااختمان   ]تاریخ[جایی برای نوشتن، پاک كردن و دوباره نوشتن  .به كار گرفتیم 57را مثل پالیمپسست

 (198، 1971آیزنمن،  )«.كندكند. ساختمان ما سایت را ابداع میآورد، وارونه میاز خود در می ]پسامدرنیسم[
توجاه باه    حدودی بدان دلیل بود كه من فرا نگرفته باودم كاه باا    شکست این كار تا » گوید:آیزنمن در توضیح روند كار می

كرد، ارائه داد. ماا آن را  از تیمائوس افالطون كه روی آن كار میموضع خودم، در موضع جدیدی ایفای نقش كنم. ژاک متن ناتمامی را 
ژاک را وادار كردیم كه چیزی بکشد. او هم شکل ساز چنگ را كشید، كه هم شاکل و هام چاارچوب     ...به عنوان برنامه در نظر گرفتیم

 (161همان،  )«.سایت از كار در آمد

آخاارین كااار فرمالیسااتی و نخسااتین كاااربرد تجزیااه یااا از هاام  1378، 11خانااة »جنکااز:  گفتااه بااه : آيههزنمن  11خانههة شههماره  
آید. این ساختمان با عناصار كااهش   می است كه نوعی مخالفت با فرایند منطقی تغییر شکل به شمار( Decomposition)پاشیدگی

تمركاز زدایای، مقیااس انساان      ،ناه كارد: مركاز خا  كه خیلی چیزها را نابود می یابنده و یک سری فرایندهای مکانیکی طراحی شده بود
) «.در فضا كنسول شاده اسات   ای چون كف ساختمان به كار گرفته شده ودیوار شیشه  ]مثالً  [های مرسوم و عادت( Scaling)گونه
 ( 118همان، 

توانستم به ضمیر ناخودآگاه خود وارد شوم، دیگر نسابت باه آغااز،     روانکاوی خالل درماندر »به گفته آیزنمن: :  آيزنمن 11خانه شماره 
، خاناة  a 11معماری من سبب گردید. افکارم متوجه زمین شد، منظورم خانة  تحولی را در این جریان تغییر و .گیری كمتری داشتمجهت

El Even Odd  وFind Out House  حاال كاویادن    توجه داشتند. به این معنی كاه آنهاا در  است كه تمام این طرحها به زمین
ناخودآگاه بودند و همین امر در طرحهای كانارجیو و برلین هم وجود داشت. آنها همه طرحهای به زمین نشسته بودند. قبال از آن   ضمیر

، زمانی كاه مان روان درماانی را    78 تحول در سال هوا بودند. بله، تغییر و های من ربطی با زمین نداشت، آنها همه درهیچ یک از خانه
كنم مسئله هویت برای من چیازی باود كاه در    شروع كردم  پیش آمد. من نیاز داشتم هویت دیگری برای خودم به وجود آورم. فکر می
خالل درمان، آن را بسیار پیچیاده و غاامض یاافتم. ایان جریاان چناد ساال باه طاول          

  (151همان،  )«.انجامید

 ونیز  کاناراجیویی شیوه سامان شکن-12

شاده و برخای از اصاول    كاار   شاکنی ساامان   به شیوه ونیز، طرح كاناراجیوی
باه هماین    .اسات  ( وارونه شاده Contextualism) گرایی فرانوگرایی همچون زمینه

داند. به گفتاة  یا ضدیت با فرانوگرایی می« فرانوگرایی -نا»جهت جنکز این كار او را آغاز 
. ..كناد پاسخ به زمینااااه گرایی هم بافت و هم تاریخ ونیز را انکار میآیزنمن در »جنکز: 

جنکاز،   )«.ناتقلیدی، ناگزارشی و ناتداومی ( است) «ها –نا »این طرح تمجیدی صریح از 
1978 ... ، ) 

 بهرام شیردل-13

من امروز فرزند آباء واجداد  ایرانی خود هستم. از نوادگان بزرگان » بروز هویت ایرانی را ناخودآگاه وذاتی می داند و می گوید: 
او تأكیاد   ( 1978،17شیردل، .«)هویت ایرانی همین است كه ایرانیان امروز آن را می خواهند... قاجار و خوی ایرانیّت در وجود من است 

اشاره  درمعماری گذشته اظهار تردید می كند و تداوم در ارهدرباو  (1979،46شیردل،  ).«نباید آینده را برای گذشته فدا كرد »می كند كه
میدان نقش جهان را كه از آن دوران پس از اسالم است با تخت جمشید كه از آن دوران تمدن پس از اساالم   ،به گسست های تاریخی

كه حال به دنبال حفاظ ارتبااط باا     است  می سنجد  و نتیجه می گیرد  این دو رابطة چندانی با هم ندارند و تعجب می كند كه چه شده

                                                 
كنناد و  گویند كه برای نوشتن یا بازی نقاشی و طراحی سریع كودكاان اساتفاده مای   به صفحاتی از جنس پوست می(  palimpsest)پالیمپسست  57
ی لاوح و صافحه وابساتگی    شود. این واژه شاید با واژة پارسی پعلماه باه معنا   شود و دوباره روی آن شکل دیگری ترسیم میبه سرعت پاک می ترسیمر بعد از هر با
 داشته باشد.



081 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

 / س ون دررويم -05تصوير شماره 

 ون بارسلونيپاو

یافتن ویژگی های معمارانه و عناصر معماری مشترک میان تخت جمشید و میدان نقاش جهاان    ( در حالیکه93همان. )گذشته هستیم؟!
  58.باشندچندان هم دشوار نیست. گرچه ظاهراً همانند هم ن

خرده گیری او به جریان پریشان نوگراست كاه باا آشافتگی     ،اماالبته او هم وضعیت كنونی معماری ما را دچار بحران می داند

برخی ازمعماران معاصر است که اجهازه  «  دلقک بازی»  . از ديد او اين بحران ناشی از بی مباالتی و به اصطالح اومسیرخود را می پیماید

ناوگرایی ساطحی    اما مشکل اینجاست كه مرز این نوگرایی اصایل و  .نمی دهد يک معماری اصیل همگام با ارزشهای جهانی شکل بگیرد
   !!نشده است؟عاصر با پیشینة آن این پراكندگی فراهم آیا با قطع شدن رابطة معماری م ؟چیست

 

 (Postmodernismتجدد و سنت ) یتلفیق گراي:  الگوواره سوم                                           

كه تجادد كامال و هماه چیاز گذشاته را كناار       بدین سو رفتند به تدریج گروهی 
تلفیق ع به راه حل تلفیقی روی آوردند. از این رو گذاشتن جواب مطلوبی برای معماری نیست
چون همرخ می نمایدع تاریخی به گرایش تنها با با سنتی كه معماری را كامل كند. این سنت 

هام  طبیعات   ، باه  گذشته و در گرایشی دیگار  (مصالحساختمایه های )و  هااستفاده از كالبد
گرایش دیگر آن سنت های اجتماعی است كه معمار دیگر خود مختار نیست  توجه می شود.
 ست.شده است. جریان مردم گرا در معماری یک نوع تلفیق گرایی ا و مردم گرا

 از معماران پیشرو چارلز چنکز-1

هاا  چارلز چنکز از نظریه پردازان بنام معماری غرب است و در دو دهه اخیر نوشته 
ها دامن زده است. و مباحث فراوانی را درباره معماری امروز ارائه كرده و به بسیاری از چالش

یابی متاسفانه او در دو دهه اخیر از حالت تحلیل گری فعال و پیشرو كه با جسارت به ارز
پرداخت به سوی انفعال رفتع باه گوناه ای كاه اماروزه او خاود را در میاان       مکاتب می

 كند. سازی برای آنها اكتفا میبیند و تنها به توصیف و نظریهمعماران پیشرو می

 استدر نگاه جنکز مدرنیسم عکس العمل فروپاشی دين مشترك -2

 نوگراییمورد بحران معاصر غرب با تحلیل ظهور  جنکز بحث خود را درچارلز 
هاای  دین جای خود را به علم داد و این مسئله بحرانگفته او كه به زمانی  .كندآغاز می

توان مدرنیسم را نخستین واکهنش فکهری بهزرگ    می» فراوانی را برای بشر ایجاد كرد.

در مواجهاه باا یاک جامعاة      فروپاشی دين مشترك دانسهت. نسبت به بحران اجتماعی و 
مسیحی، اندیشمندان و نخبگان خالّق نقشی تازه برای خویش رقم زدند كه به هر  -پس

ترین نقش آنها شفا دادن جراحات جامعاه  حال همانند نقش یک پدر روحانی بود. متعالی
زیباایی شاناختی را بارایش     -بود، زمینة فکاری دانند و اگر سیاسی نمیتوانستند حساسیت آنرا خالص گر« پاالیش زبان طایفه » در .بود

  (91، 1975جنکز،   .«)مهیا سازند

                                                 
 ویژگی های معمارانه مشترک  این دو ساختمان را  می توان چنین برشمرد:  از دید این نوشته،  58 
 اصل محورگرایی و ایجاد تقارن های دو محوره در طرح كف و در نماهای ساختمان ها . -1
 اصل محصوریت فضایی با ایجاد فضاهای سر باز و دیواربست )محصور(.   -1
 طرح فضاهای باز و بسته بر پایة گوشه های گونیا )عمود بر هم( و محورهای اصلی.   -9
  در عالی قاپو و مسجد شیخ لطف اهلل و ... . واصل سلسله مراتب دسترسی از بیرون به درون در همه ساختمانها ، در آپادانا ، كاخ هدیش، گنجینه )موزه( تخت جمشید و .. -4
روی ، و چهاار فضاای كنااری در پیراماون فضاای میاانی        و جای برخورد دو محور  یک فضای میانی بزرگ و بلند در وسطیک تقارن مركزی . طراحی معماری بر پایة الگوی  -5

نمونة آن كاخ آپادانا ، وگنجینه تخت جمشید و نیز طبقات باالی سااختمان عاالی قااپو اسات.اما یکای از       .دای آن است نصف بلنای آنها كه هم كوچکتر از فضای میانی هستند و هم بلندمحورها 
باه فضاای بااز     دو روپو در ایوان اصلی آن كاه هار   فضاهای مشترک میان این دومجموعه، ستاوند ) ایوان ستوندار ( است كه هم در آپادانا و كاخ هدیش و گنجینه دیده می شود و هم در عالی قا

 ساخته شده اند.

 حسين امانت -ميدان آزادي -04تصوير شماره 
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دیادگاه   ازراكاه جنکاز    ای تاوان ریشاه یاابی   تر شدن مطلاب مای  برای روشن
گرایای و پیشارفت علام باه     داروینیسام، ماادی  . »لوكوربوزیه ارائه كرده است مطالعه كرد

مسیحی كه نیچه برای اولاین باار    -از سرعت بر فرهنگ مسیحی تأثیر گذاردند. باور پس
معرفی كرد، هدفش دقیقاً پارورش نخبگاانی خاالق باود و     « اَبعرمرد» آنرا به عنوان فلسفه
وكوربوزیه و والتر گروپیوس جوان، همانند بسیاری از هنرمندان اوایل این تعجبی ندارد كه ل
. نیچه در كتاب چنین گفات زرتشات مای    گویی زرتشت پرورش یابندقرن، مطابق با غیب

او كه باید آفرینندة خوب و بد باشد، به راستی باید نخست یاک ویرانگار باشاد و    »نویسد: 
هاای  شکند، بگذار بشکند! هناوز خاناه  ز حقایقمان میها را خرد كند .... و هر آنچه ا ارزش

 !روشن است كه این عقیده چرا مورد توجه معماران قرار گرفت [  بسیاری باید ساخته شود
من باه تاو تعلایم     رمرد!اكنون ما آن اَبعرمرد را زنده داریم ... ای اَبع. اندخدایان همه مرده  ]
پیشاگامان نقاش داروینای     «…ای؟ شی خواهد گرفت. برای از او بهتر شادن چاه كارده   دهم. انسان چیزی است كه كسی از او پیمی
را به عهده گرفتند و لوكوربوزیه هنگام خواندن این مطالب حتی آهنگ خواندن این آیین نامه را از « دگرگون سازی ارزش تمام ارزشها»

زیم از برلین تا مسکو و پااریس  همگای شابیه ایان كتااب      مرشدش اقتباس كرد. اگر به مظاهر هنر و معماری دهة بیست نگاهی بیندا
در كتب باه ساوی یاک معمااری ناوین      باشند كه سبک اأوانجِلی ایشان بر پایة گفتار نیچه استوار است. لوكوربوزیه مقدس تلگرافی می

اخته به سوی اهداف مشخصش صنعت كه همانند سیالبی ما را مغلوب س .روحی جدید وجود دارد .دورة بزرگی آغاز شده است» گوید:می
 قانون اقتصادی خواه ناخواه بر .گیرد سازگار استبه ابزار نوینی مجهز ساخته كه با این دوره كه از روحی جدید نیرو می می شتابد و ما را

هاای  انبوه، روح زیساتن در خاناه  های تولید روح ساختن خانه .راند ... ما باید روح تولید انبوه را بیافرینیمهایمان حکم میاندیشه اعمال و
 (44، 1975جنکز،   )«...تولید انبوه

 

 در نگاه جنکز پست مدرنیسم نوعی رشد است-3

هنرها یافات. هناوز    توان در تمامی علوم واحتماالً واكنشهای مشابهی را می»
عدم قطعیت، تئوری بی نظمی و دیگار  هم بسیاری از فیزیک دانها واقعیت بنیادی اصل 

خواسات  كنند. آنها در كناار آینشاتاین كاه نمای    مدرن را قبول نمی های علم پستجلوه
جهان بینی مدرن را كه بر پایة كیهانی مانظم، هدفادار و مشاخص اساتوار اسات كناار       

ایان  . اهمیت ویاژة  ..اندازدبگذارد در نظر خود مصرند كه خدا برای ادارة جهان تاس نمی
توانناد حاوزة   های پست نیوتنی و پست داروینی باه روشای بهتار مای    واقعیت كه نظریه

خود جا دهند، مورد توجاه   ها را توضیح داده و نظریات پیشین را درتری از پدیدهگسترده
  ( 65همان،  .«)قرار نگرفته است
. پست مدرنیسام  ..ی به مدرنیزه كردن ادامه دهدتوانیم پیش بینی كنیم كه بیشتر جهان برای بیست سال آینده باخوشحالمی»

است نه یک واكنش ضد مدرنیسم و پیش از آنکاه كشاور یاا مردمای بتواناد باه آن برساد، بایاد مراحال مختلاف           « مرحلة رشد»یک 
 (  همان) .«شهرنشینی، صنعتی شدن و فرا صنعتی شدن به وقوع پیوندد

 ا ، ناکارآمدی دين و علم استدر نگاه جنکز علت شکل گیری فرهنگ های فرانوگر-4
در پایاان   ،تنها دین بود كه مورد تعر  قرار گرفت و بشر برای ساختن جهان بینی خود به علم پناه بارد  نوگراییاگر در آغاز 

را  نهوگرا فهرا ههای  فرهنهگ گیاری  و آغاز دوران جدید بشر دیگر به علم هم اعتمادی نداشت. جنکز یکی از علل شکل نوگراییعصر 
دین و علم هیچ كدام نتوانستند در شرایط جدید كلیت جهان بینی خاود  » داند. به عقیدة او:های دینی و علمی میناكارآمدی جهان بینی

اند كه ما برای تشریح حقایق نهایی از آنها علم و دین دو دستمایة اصلی بوده: »به گفتة او .«را حفظ كنند و به سرعت دچار بحران شدند

دان يم / چارلز مور -06تصوير شماره 

 انيو ارليا در شهر نيتاليا

 خانه فرانک گهرِي  -07تصوير شماره 
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عادی كه  مواجهه با حقایق غیر ها هر دو در معرفی اهمیت كشفیات اخیر ناكارآمد شدند، هر دوی اینها درایم. اما این سنته كردهاستفاد
 (41، 1973جنکز،  .«)خود ماندگی فرهنگی مبتال هستندبه  اند، به نوعی درجا زدن یا دربه دست آمده

)دستاوردهای كپرنیک و  شناسی مسیحی در قبال علوم جدید مدل جهان هایبینی دینی سستیجهان مقصود او از ناكارآمدی
های جدید فیزیک های علمی نیوتنی و اینشتاینی به یافتهگالیله و ...( و مقصود او از ناكارآمدی جهان بینی علمی عدم جوابگویی سیستم

علمای و دینای.  اولای قاوانین      :اصلی با طبیعت دارد بشر دو گفت و گوی» گوید:عدم قطعیّت است. او در توضیح بیشتر ادعای خود می
یا معادالت عینی و برجستگی شاعرانة موقعیت ماا در جهاان را باه     .دهدخارجی و دومی راهکارهای داخلی ارتباط با طبیعت را به ما می

های تدافعی، نباود شاوخ   ظری، حالتعمل به تنگ ن اند و درترشان را از دست دادهكند. اما هر دو گفت و گو دید مهمسادگی ترسیم می
انگیز باشد. اما آنجا كه علام و  توانست غماین دو ناكامی اگر تنها گفتمان بودند، می...اند طبعی و نمایشی از عظمت و شگفتی دچار شده

شده است. در این حالت،  اند، فرصتی برای دیگران با زمینة فرهنگی متفاوت فراهمحال تکوین ناتوان بوده دین در تفسیر جهان بینی در
  (همان .«)هنرمند، معمار و نویسنده باید به این گستره وارد شوند و قلمرو جدیدی را به وجود آورند

او هرگز با یک دین تمام عیار كناار نخواهاد آماد،     نوگراییفراحقیقت  در
كناد. او در ایان زمیناه    نی را بدون همراهی دین ایجاد مای بلکه نوعی نظام شبه دی
كتابش به نام  منتقد ملحد هنر پیتر فولر  در» گوید:زند و میباروک جدید را مثال می

انسانها را باه اخاذ معناویتی     1385در« هایی از خدا: تسلی توهمات گمشدهپنداره» 
خاود طبیعات اسات فارا     مترادف كه بر پایة یک پاسخ ذهنی و در ضمن دنیایی باه  

نظام مشترک »خواند. پست مدرنیسم او همانند پست مدرنیسم من به دنبال یک می
در توضیح اینکاه   است. همراهی دیناما بی ،از نوعی كه دین ارائه می دهد« نمادین

توان به این مقصود رسید او با نوشتن چهاركتاب در این باره بیش از مان  چگونه می
 (46همان،   .«)رودجلو نمی

همچاون   نوگراییرا در عصر بعد از خود بررسی كرد. چرا كه به تعبیر جنکز  نوگراییكنار این نگاه وهمی به دین باید تأثیر  در
داند كه منفی در درون خود می را دارای یک دیالکتیک مثبت و نوگراییشود. جنکز ققنوسی به سرعت تغییر شکل داده و دوباره زنده می

مسیحی بود كه تضاد میاان   از دو دیدگاه، حاصل این نقش پس» نقش مهمی دارد. نوگراییگیری فرهنگ بعد از نگی، در شکلاین دوگا
 مدرنیسم قهرمانانه»دهندة هنرمند كه است. نقش شفا حداقل دو معنی مستتر« مدرن»آن دو موجب سردرگمی زیادی شد. زیرا در كلمة 

گار  است كه مان آنارا مدرنیسام ساتیزه    « نوكردن»و رانگر هنرمند كه مترصد فتح سرزمینهای تازهنقش خیالی و وی و نام گرفته است «
نوعی دوساتی   .دهدمی« مدرنیسم سنتی در برابر مدرنیسم تفرقه انداز»نامم. این دو معنی همان چیزی است كه استرن به آن عنوان می

 (99همان،  )«.گراییرابر پوچدر برابر جدال، پیوستگی در برابر تکان نو، خوش بینی در ب
گر است كاه  ستیزه نوگراییدارد بیان دقیق همین شکل جدید از حقیقت قدم دومی كه او برای تشریح بحران معاصر برمی در

 كند. جنکز بخش زیادی از تحقیقات خود را در ایان راساتا قارار داد تاا خاالء     معموالً او آن را با صفات نیهیلیسم و آنارشیسم مطرح می
متأخر )لیت مدرن( را  نوگراییجدید )نئو مدرنیزم( و  نوگراییاو دو تعبیر  دهد نشان دهد.عظیمی را كه محور وضعیت معاصر را شکل می

 كند.  خود را در سبک شالوده شکنی ارائه مینهایی داند، چیزی كه مهمترین نمود نمودهای همین بحران می

   از نگاه جنکز نوگرايی ستیزه گر و شالوده شکن نقد-5

را دنباال  « پاوچی »هاا ایان   را ندارد و جدیتی كه با آن برخای نیویاوركی  « خالء عظیم»ها هیچ چیز اعتبار این برای بعضی»
اما از هنگامی كه چنین فر  شده كه معماری هنری ساختاری  .واقع است ( محالت بسیار شلوغ نیویورک)كنند، در مركز منهتن از می

نمایند. چه كسی بایاد ایان را   كنند اندكی مضحک مینبود طراحی می همراه با شالودة اجتماعی باشد معمارانی كه برای خالء و پوچی و
 (83، 1978جنکز، ).«بگوید كه نوعی معماری دیکانستراكشن ضد اجتماعی هم حق اظهار وجود دارد

این معماری تجسم عالمی تهی از مقصود است كه در آن انسان محصول تصادف است، از خاود بیگاناه شاده یاا باه بیاان       »
ایان   .نمایانناد این عالمی است كه فیلسوفانی چون  نیچه، سارتر و راسل دویست سال است به ماا مای   .معمارانه در خانة خودش نیست

 رابرت ونتوري  -خانه مادر معمار -09تصوير شماره 
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( نیهیلیسام خااص جهاان بینای مادرن را      1314ملودراماتیاک راسال در ساتایش انساان آزاد )    است. در كالم تقریباً  ما سرنوشت ابدی
شی ندارند. خاستگاه، رشد، آرزوها و امیادها،  قگونه نبرند هیچبارة غایتی كه بدان ره میهایی است كه درشنویم. انسان محصول علتمی

تواناد  ای نمای نمایاد كاه هایچ فلسافه    همة اینها چنان بدیهی می ...عشقها و باورهایش چیزی جز محصول آرایش تصادفی اتمها نیست
تاوان  وكسنر سنتر در اوهایو مای  عدر كار آیزنمن عمنکرشان شود. این پیام اندوهناک متافیزكی)تصویر داروینی جهان( نهضتی نیهیلیستی

 (19، 1971)جنکز،  .«دید
 از نظر جنکز معماری تنها نبايد به تکنولوژی تکیه کند-6

است كاه توساط گروهای از     (تکنولوژیفناوری )جریان اصالت به وجهة دیگر نقد او 
تکنولاوژی باه عناوان هادف      اصل قاراردادن مصاالح و  . »شوددنبال می نوگرایی گرایان افراط
هر  .یونانیان باستان هم دارای تکنولوژی برتر بودند. تواند از اهمیتی برخوردار باشدگاه نمیهیچ

هم كه معماار بزرگای اسات از هماین      نورمن فاستر .معمار خوبی باید دوستدار تکنولوژی باشد

. تنها چیزی که تهازگی دارد آن  جنبه به تکنولوژی عالقمند است. اما این موضوع تازگی نادارد 

ای اسهت  کامالً جديد است و به نظر من فلسفه است که فقط به تکنولوژی اهمیت داده شود. اين

مثال ایان    .به شیء پرستی فعلی نگاه كنیاد  .واقعاً پایان فرهنگ غرب و شرق است .ورشکسته
الستیک چیست؟ هایچ، فقاط بسایار    پمگر  .الستیک پرستی به راه افتاده استپاست كه كیش 

مشاکل   ...ه فاجعه اسات . به نظر من ك .شیء پرستی است .براق است و معرف تکنولوژی برتر
ماا بهتارین و گرانتارین را    »گفتاه:  فاستر در اینجاست كه كارفرمایی داشته كه دائماً به او مای 

و قابالً هایچ كارفرماایی     است ( انگلستان ) نورمن فاستر اهل كشوری نسبتاً فقیر «.خواهیممی
بله، فکار خاوبی   »اده است: م جواب دائنداشته كه چنین چیزی را از او خواسته باشد. بنابراین د

اهاداف باا یکادیگر بسایار فارق      و . یک بحران است بارای اینکاه وساایل   كنم كه نمایانگر پایان یک سنت استمن فکر می...« .است
  (14، 1971)جنکز،  «كنند.می

    از نگاه جنکز فرانوگرايی هایتعريف ويژگی-7

نئاو  »كه به گفتة او بسیار متفااوت باا مکاتاب    فرانوگرایی گوید. میسخن فرانوگرایی جنکز برای رهایی از وضعیت كنونی از 
 كنم: مدرنیسم دیدم و آنرا اینگونه تعریف می من راه حل را پست» گوید:او می. است« لیت مدرن»و « مدرن

 این است كاه   است و« بیش از مدرن، مدرن بودن» بودن،  برتر بودن به معنی« پست مدرن»از همه اینکه  : اول
 ن كلمه برافروخته و هراسان شدند.ها با شنیدن ایمدرنیست

 و متحادی احتماالی را   « مدرنیسم ضد»گراها تداعی برای برخی سنت :آنکه این واژه مفاهیم متضادی دارد:  دوم
 بینند. گرایانی كه آنرا یک خطر میبرای دیگر سنت« ادامة مدرنیسم در قالبی نو» كند یامی

 : مثال اینکاه در آنساوی     .حاضر اشااره دارد  -می وهم آور دارد كه به یک امکان ناپذیری پس اینکه مفاهی  سوم
نما یا فوق فضای فیزیک پیشرفته قرار دارد یا نوعی معادل پیوستة زماانی  زمان در نوعی سرزمین عجایب متناقض

 گرددبرای ضد ماده محسوب می

  : من، حاكی از امکان ایجاد پیوناد میاان مادرن و بااوری دیگار      جمله  از برای بسیاری از طرفداران آن و  چهارم
شک این معانی پرتداعی و در ضمن تا باشد و یا ادامة گزینشی و منتقدانة مدرنیسم و فرای ِ آن بودن است. بیمی

  .«باشدحدی متناقض، توضیحی پیرامون منطق و دلیل كاربرد فراگیر و شهرت آن می

 درنیسم دوران کثرت گرايی و انتخاب مداوم است در نگاه جنکز،دوران پست م-8

بیناد و شاعار   ناسازگاری نیست و زندگی خود را در بودن مخالفان خود مای  جنکز اهل دشمنی و نوگراییفراعین حال  ولی در

ای سنتی و مهدرن  ههای راستین واقعاً به میدان کشش و تنش، به لزوم شکوفا شدن شیوهپست مدرنیست» .دهدسر می« زنده باد مخالف»

دانند كاه دشامن،   آنها می .خواهند جهاد كنند یا بر دشمن پیروز شوندخواهند همة معناهایشان را حفظ كنند. نمیچون می .اعتقاد دارند

/ پ جانسون يليف -21تصوير شماره 
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باید نظام تقابلی را فی نفسه هدف دانست و از آن حمایت كرد. اگر تفاوتی دركار نباشد،  .حالت و موقعیت فرهنگی دیگر خود آنهاست در
  (71، 1975جنکز،  .«)نه غنایی دركار خواهد بود نه معنایی

خاود آگااهی و كنایاه    توان بای ای را نمیای كه هیچ روش تثبیت شدهدوره .های مداوم استدورة پست مدرن زمان انتخاب»
گرایی، گرایش دوران ما هم بزرگترین مشکل و هام بهتارین   . كثرت..رسد تمامی سنتها به نوعی اعتبار دارندیرا به نظر میز دنبال كرد.
شود. این بهایی است كه برای جانشین شکل مشتركی از فرهنگ جمعی می شود وسردرگمی و تشویش بر مغز چیره می ...فرصت است

 (3، 1975)جنکز،  .«سنگینی تعصب، یکنواختی و فقر دورة مدرنبهایی به  .پردازیمدورة پست مدرن می

شوند. ايهن تحهوالت   های فعالیت انسان دچار تحول میو گسترش آن، همة زمینه نوگرافراگیری فرهنگ به نظر جنکز با شکل

تغییار  : »به گفتاة او  .انسانی هم کامالً محسوس است حتی در شناخت شناسی و علوم طبیعی و
ها، تحولی در شناخت شناسی، درک دانش و چگونگی رشد و ایجاد ارتباط آن با دیگر فرضیه

نگرش پست مدرن بر سرشت تکاملی علم و   ..كلیدی به سوی جهان پست مدرن خواهد بود.
ذارد. تنهاا نسابیّتی مطلاق را    انحرافات دیدگاهی آن در زمان، فضا و فرهنگ ارزش خواهد گ

كند كه یک نظریة علمی به خوبی دیگاری اسات یاا هماانطور كاه ژان      ادعا می .پذیردنمی
فرانسوا لیوتار مطرح ساخته است، بدبینی كامل و خط پایانی برای تمام بازرگ باورهاا و اَبعار    

کااملی و  روایتها است. در عو  از مطلق نسبی یا كلیتّی خرد شاده كاه بار طبیعات رشاد ت     
جهشی علم تأكید دارد و از این واقعیت كه تمام موضوعات حقیقی نسبت به زماان و محتاوا   

  (65)همان،  .«كندباشند، جانبداری میحساس می
توانناد پساا   اناد كاه مای   الهیات تاریخی به نحوی دگرگون شده علم استاندارد و»

یابند. خود مدرنیسام جنبشای پساا    خارج از مسیحیت و مدرنیسم توسعه می زیرا آنها به طور یکسان .مسیحیت و پسا مدرن نامیده شوند
اساس علم ماشین انگارانه و این نگرش كه جهان به طور تدریجی و جبری توسعه یافتاه اساتوار باود. در مقایساه      اما بر .مسیحیتی بود

حاال تکاوین مانناد     ز بسایاری از علاوم در  دهد كه تصویری اسات مملاو ا  تری را توضیح میپسا مدرن جهان خالق« علوم پیچیدگی»
كشند كاه  آنها با دست به دست دادن ماهیتی را به تصویر می« نظریة پیچیدگی»خود  ها، نظریة اغتشاش، دینامیک غیر خطی وفراكتال

هایچ  »( 41، 1973، )جنکز .«ماهیتی كه مانند جهان بینی مسیحیت، هدف یا غایتی دارد بیشتر شبیه سازوارة پویاست تا ماشین مرده، و
اگر چیزی در روند جهان تعیین كننده باشد فرهنگ خواهد بود كه به عبارتی خودش ...روح زمان واحدی برای پست مدرنیسم وجود ندارد

 ( 63)همان،  .«نامعین است

 

 همه در حال رقابت هستند ،در نگاه جنکز در جريان معماری پیشرو-9

ِمادرن   دیگر به مفهوم سنتیِ» .  به گفتة جنکز:شوندشکن حذف می)آوانگارد( و خط هنرها جريان پیشرو در علوم وهمچنین 
آن، در هنر، پیشرو )آوانگارد( وجود   (همین است نوگراییداند و منظور او از سنت را هم دارای یک سنت اولیه می نوگراییجنکز دوران )

بلکاه  ...دهکدة جهانی، هیچ دشمنی برای شکست دادن وجود نادارد دیگر هیچ خط مقدم مشخصی برای پیش بردن  این است كه .ندارد
شماری در توكیو، نیویورک، برلین، لندن، میالن و دیگر شهرهای دنیا هستند كاه همگای در حاال ارتبااط و رقابات باا       افراد مستقل بی
 ( 43، 1975)جنکز،  .«برندمی جهان بانکداری به سر باشند، درست مثل اینکه دریکدیگر می

دهد. او از طرفی فرهناگ وحادت   ( را نشان می47، 1974گرایی)جنکز، جنکز به شکلی دوگانه ضرورت توجه خاص به كثرت

ها يک وجه مشترك دارند، هیچ يهک از ايهن دو   سنت گرايان و مدرنیست» گوید:داند و میگرا را تنها متعلق به جوامع سنتی و مدرن می

كنند. خوشبختانه امروز هیچ عقیدة جزمی واحدی بر جامعاة غارب حااكم    ر دو آن را سركوب میو ه گرايی را خوش ندارندگروه کثرت
قادر به حکمرانی نیست، زیرا اصال و اساساش   « گرایی»و این گرایی است. اگر چیزی در این جامعه حکمفرما باشد، همان كثرت..نیست

غالاب   یكنند و اصالً هیچ سبک فرهنگی با نظام ارزشرقابت می های متعدد با همدر عصر اطالعات فرهنگ..ترویج اصل انتخاب است.
 .«وجود ندارد

 -يجهان تجارت مرکز -20تصوير شماره 

   نديبسکيل ليدان
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مقايسه سه مکتب نوگرايي، نوگرايي متاخر و فرانوگرايي از نگاه  -24شماره  جدول           
  جنکز

جایی كه تقریباً هر  .ایمبا فروپاشی توافق عمومی و پایان سبکهای ملی یا باور مدرنیستی ما به وضعیتی متناقض نما رسیده» 
هماه چیاز باا هام     »ای درجایی ادعا كرد كه در هر دورهشود احیاء كرد. تاریخدان مشهور هنر هاینریش ولفلین توان و میسبکی را می
های اضطراب او، ایان نظریاه كااربرد    اما امروز با وجود گنجینه .رسداز دیدگاه منطق این نظریه خدشه ناپذیر به نظر می« .ممکن نیست
جهان بعدی  جهانها، در هركدام ازاینک ما از این تجمل برخورداریم تا به محض احساس خستگی از شرایط » (53همان .«)دارد  ناچیزی

 ( 61)همان،  .«زندگی كنیم، تجملی كه اعصار گذشته به خاطر نداشتن فرصت آنرا دارا نبودند
تواند پیشرفت می فقط باید دانست كه هنرمند هم در دورة مقبولیّت و هم خارج از آن این شرایط پیشرفت ناممکن نیست. در»

جهان مشهور خواهد بود بر شتاب و دموكراسی حاصل از  بینی كه در آینده هركس برای پانزده دقیقه در.  اندی وارهول با این پیش..كند
های جدید تأكید بسیار نمود. اهمیتی ندارد كه هنرمند چقدر خوب یا بد باشد و چقدر سریع یا كند بخواهد پیشرفت كند. باید حضور رسانه

 ( 59)همان،  .«و فلک آنرا به رسمیت بشناسدچرخ  تازگی سوار بر ها ونظام جهانی رسانه
دهد. چرا كه در شرایط كثرت مطلق امکان انتخاب سلب گرایی هشدار میجنکز دربارة آفات فراوان گسترش یافتن این كثرت

در طاول چناد   توان نام برد كاه  های معماری جهانی میهای فراوانی را از طرحنمونه. رسدمعماری در حقیقت به بن بست می شود ومی
معمااری مقباول هماه     در شرایط امروز» سال چندین طرح را عو  كردند و باز هم سرانجام به مرحلة  ساخت نرسیدند. به گفتة جنکز:

اند. این قضیه باعث كااهش قادرت   های عالقمند چیرهن و گروهاهمانند سیاست مقبول همه بدون طرفدار است و در هر زمینه متخصص
» تواند به نوعی بن بست در ساختمان سازی منتهی شود و باعث طراحی دوباره و دوباره گردد. توساعه معماری می در گردد ومتمركز می

هاای  نیویورک شاهدی بر این مدعاست. جاهایی كه تركیب نقادهای صاریح، تاالش گاروه    «  ویتنی»لندن یا موزة « نَشنااااال گالری
حتی قبل از اینکه رساماً   موجب شده است طراحی دوباره مدت شش سال طول بکشد، وذینفع و حضور مجامع تخصصی بازبینی طرح، 

  53.«ارائه شود، متوقف گردد

 در نگاه جنکز فرانوگرايی يک جنبش فرهنگی است-11

 به نقد و (11، 1975)جنکز،  .«دانممن پست مدرنیسم را یک جنبش فرهنگی و دورة تاریخی می» گوید:جنکز از آنجا كه می
ها، تناقضاات  دارای ناپیوستگی. الزم نیست بگوییم كه این كلیت اشکاالت زیادی دارد» گوید:یل این دوران هم پرداخته است. و میتحل

ای و باشد . شاید بیشتر رشد پست مدرن موفق امروزی، پاستیش، بوالهوسانه، پیرایهو بخشهای ناتمامی درست مثل شخصیت انسان می
باید آمیختگی خاص سنتها،  ...دهند گیرند، نه ارزشش را توضیح میها نه تمامی آنرا در برمیاما این جنبه .ی باشدپایة فرمولهای تجار بر

ایان   معنای تزیینات و نکات دقیق اجتماعی را بررسی نمود تا بتوان قضاوت كرد كه آیا ایان تکامال ارزشامند اسات، و در     دگرگونی پر
  (67)همان،  .«ای دارد یا خیریتی حاشیهداوری واقعیت اقتباس یا خاطرة اهم

   نظرجنکز،فرانوگرايی ازنوگرايی متأخر،های سه مکتب نوگرايیجدول ويژگی-11

جنکز جدول معروفی دارد كه در بسیاری از كتب خود ارائه كارده و  فرا نوگرایی: و متاخر ) لیت مدرنیسم (  نوگرایی، نوگرایی 

 اصهلی ايهدئولوژی، سهبک و   او سی ویژگی این سه دوره را در سه محور  .هم مقایسه نموده استهای این سه دوره را با در آن ویژگی

 (14جدول شماره )به شکل زیرتنظیم كرده است:نظرية طراحی 
 

 

 
 

 

 

                                                 
در عین حاال ناوعی كثارت گرایای در طاول زماان        .را وحدت طلب توصیف كرده، اما وحدت طلبی مدرن شکلی عرضی دارد نوگرایی جنکز اگر چه 59

هایچ چیاز    » گویاد: باه اساکاروایلد مای   ای ظهور كرده اسات.  جنکاز باا اساتناد     است و همین است كه در دنیای پست مدرن به شکل فاجعه نوگراییجزء ذاتیات 
 (18، 1971)جنکز، . « شود كه هر آن و به ناگاه از مد افتاده شودتر از زیاد مدرن بودن نیست، چون آدمی مستعد این میخطرناک
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 (1361) فرا نوگرایی (1361)متاخر  نوگرایی (1311-61) نوگرایی هادیدگاه

   
   
   
 

م ا
اهی
مف

وژ
ئول
ید

ک
ی

 

 مبهم سبک سبک ناخودآگاه بک جهانیس

 مردم پسند واقع بین )آرمانی(كمال طلب 

 اینشانه فرم آزاد فرم یفرم جبری عملکرد

 ی(گزینش )سنتها )اقتصاد(كاپیتالیسم  روح زمان

 كارفرماهنرمند و اشتراک  در خدمت كارفرما هنرمند هنرمند پیامبر

 شركت جویی عموم گراحرفه  گرانخبه

 گراجزیی گرا تمامیت گراتمامیت 

 و فعال فرماركامعمار نمایندة  خدمت گرمعمار معمار نجات دهنده

   
   
   
   
   
 

گی
ویژ

کی
سب
ی 
ها

 

 بیان دورگه تکنیک وپرزرق و برق  صراحت

 پیچیدگی پیچیدهسادگی  سادگی

فضاااااای ایزوتاااااروپ:  
 )چندمنظوره(

چناد  فضای باه شادت ایزوتاروپ )    
 منظوره(

 فضاهای گوناگون و شگفت ) نا منتظره (

 فرم معمول انتزاعی گونهفرم تندیسگون معما  فرم انتزاعی

 خوشه چین تکرار و خلوص خلوص

 همراه با نشانه و شمردهجدا  شمرده و آراسته هشمردناناآراسته 

 یمنطق وزیبایی ماشینی 
منطاق و  ، 1زیبایی ماشاینی درجاه   

 سازه
 زبانی محتوی :معیارهای گوناگون زیبایی

 یساختمان و سازه تزیین ضد تزیین
كااااربردی  )طبیعااای( و آلااای نتااازیی

 )ساختگی(

 گرا نشانه تجسم منطق منجمد ضد نشانه

 گراتمثیل  ضد تمثیل ضد تمثیل

 گرا تاریخ ضد تاریخ تاریخضد 

 گراطنز  ناخواستهطنز  ضد طنز

 گرانماد  گرا ناخواستهنماد  ضد نماد

   
   
   
   
   
   
   

حی
طرا
ی 
 ها
ده
ای

 

 گراشهر زمینه یادمانها در پارک شهر در پارک

بخشهای   یجدایی عملکرد
 ساختمان

 آمیختگی عملکردها فضاتمام عملکردها در یک 

 مانریست و باروک بصری پوست شیک استخوانپوست و 

 جامع هنرها
خطاااوط آزاد كااااهش یافتاااه،  هنر
 منحنی

 تمامی ابزارهای بیانی

 حجم و نه توده
دار،  فارم سرتاساری،    پوساته  حجم

 جزء نماد كل
 فضای نامتقارن و درحال توسعه

 خیابان سازی های صاف خطیساختمان اشکوب سازی،  برج
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   جنکز : معماری معاصر متأثر از جهانی شدن است-12

داند كه بشر ای جدید میداند، بلکه دورهنمی نوگراییرا دیگر مرحلة پایان  نوگراییفراهای تازة خود دورة از نوشتهجنکز برخی 

 و حذف فرهنگهای متکثهههّر گوید های این جهان جدید كه جنکز با احتیاط از آن سخن میبا جهشی به آن رسیده است. یکی از ویژگی

اگر جهان اطالعات تنها یک تأثیر روشن بر فرهنگ نهاده باشد، آن به بوتة تردیاد افکنادن تماامی    » . به گفتة جنکز:جهانی شدن است
اكناون تقریبااً   ..اسات. « نئاو »و یا بهمان« اصطالح»ای از اصطالحات داخل گیومه، از فالن مفاد فرهنگ است. جهان پست مدرن دوره

اسهت و حهس   « دهکدة جهانی»هنر پست مدرن همانند معماری، متأثر از  (43 )همان.باشندتمام فرهنگها را در ارتباط آنی با یکدیگر می

 ( 15)همان،  .«همراه با آن کناية شهروندی جهانی شدن را در خود دارد

  دهکده واحد جهانی اطالعات استجهان پست مدرن جنکز : -13

آن را جامعاة   1367آنچاه كاه دعنیال بِال در      .شاویم داریم به دورة جدیدی از نظام فرهنگی و اجتمااعی وارد مای   ما اصوالً»
واقعیت اجتمااعی بنیاادی،   ، در یک جهان پست مدرن. شناسد...می« جامعة اطالعاتی»یا « موج سوم»و دیگران آنرا به  فراصنعتی نامید

نند. تبادل كارگران جسمی با كای از آن استفاده میبه شیوه دهند و یارشد تحول زای كسانی است كه اطالعات را تولید كرده، انتقال می
جهان پست مدرن متعلاق یاا منحصار باه هایچ گروهای، مگار كاارگران فکاری )كاگنیتاریاا(           »( 48، 1975)جنکز،  .«كارگران فکری

های گساترده در تماام جهاان    به احتمال قوی به مجموعة پویایی از شهر فرهنگ جهان اطالعاتی پست مدرن»(51)همان، .«. باشدنمی
 (61)همان، .« امید كه جایگاه قدرت خویش را نسبتاً سریعتر از زمانی كه در دورة مدرن به سر می برد تغییر خواهد دادخواهد انج

جهان بینی جدیدی به ناگااه ظهاور كارده    : »دهداو جهان بینی جدید را همراه با توصیف عصر جدید به شکل زیر توضیح می
واقاع   تواند همه ماردم جهاان را متحاد كناد و در    ایم كه میتدوین داستان فراگیری كردهبرای نخستین بار در غرب،  ما آغاز به  .است

ما نخستین نسلی هستیم كاه سان تقریبای جهاان،      .ما كامالً منحصر به فرد استجدیددرک  ... .فراروایتی است از جهان و آفرینش آن
ما اولین نسلی هستیم كه قوانین اصلی  .شناسیمفزایندة آن را میاصل بنیادین پیچیدگی  احتماالً سرچشمة آن، خطوط اصلی تاریخ آن، و

كنیم. ما اولین نسلی هساتیم كاه ایان كشاف هاا را تحساین       آورند روشن میای را كه آنها به بار میتوسعه و خالقیت، زیبایی و فاجعه
توانند تصور كنند ها میز آنچه مسیحیت یا مدرنیستتری از طبیعت، بیش اواقع ما دید خالق دهیم. دركنیم و نیز مورد تردید قرار میمی

 داریم. 

نمایانم، طبیعت های غیر خطی ظهور فاجعه را میآن گونه كه من با نظریه ... .كنداینکه جهان جهش می اين ديدگاه چیست؟
اوم و تدریجی امری حتمی اسات،  های مدكند. وجود پیشرفتهای بزرگ گذار میشبیه به جهش عای ناگهانیهای مرحلهاز طریق انتقال

اما كیهان بسیار پویاتر از  .ورزندشان به امکان پیش بینی تأكید میها با الگوهای مکانیکیمدرنیست ..مذاهب سنتی به ثبات تأكید دارند...
د با پویایی و باروری معماران برای تصویر كردن دید جهانی جدی ای است. هنرمندان وهر محیط از پیش طراحی شده یا هر ماشین مرده

هاای پیشاین را بیشاتر    وجاو كنناد، یاا زباان    های بیانی جدیدی جستاش یا باید زباندائمی
 ( 41همان،  «)گسترش دهند.

ههای  مشهی براساس همین جهان بینی جدید در فصل دوم كتاب خود خط  جنکز

این جهاان كاه   معماری جهان نو و همانند خود » به نظر او: .كندرا روشن می معماری جديد
اند جهانی خالق، خودتنظیم، خود تغییر، غیر علوم پیچیدگی تصویر دیگری را از آن نشان داده

حتهی   های معماری کالسیک، مهدرن و ويژگی ترکیبدر حال شدن اسات.   قابل پیش بینی و

های مهنظم  ارگانیک عدم انعطاف آنها بوده که از تفکر خطی مدرنیسم و اعتقاد آن به سیستم

 ابهام كاملشفافیت  شفافیت

 منظمقرینگی غیر  قرینگی،  انعکاس آینه گون غیر قرینگی و نظم

 كالژ و اختالط عناصر گوناگون به شکل بسته و اجباریتوازن  انسجام هماهنگ

 کولهاوس،کتابخانده  رم -22تصوير شدماره  

 ژوسبو
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 ...نظمای اسات.  حالی كه براساس تعالیم فیزیک امروز، جهان، نه نظامی مشاخص كاه تركیبای از نظام و بای      . درگرفته استت مینشأ
های فیزیاک اماروز اسات كاه     كند متأثر از دیدگاهیابد و رشد میكج و انحنا دار كه امروزه توسعه می و معماری غیر خطی، موجی، كوژ
ها، بلکه به دلیال آنکاه در   معماری نه تنها به دلیل زیبایی اشکال حاصل از این نوع تركیب.... شناسدت میجهان را با موج و اجزاء و ذرا

 ( 99، 1978)صارمی،  .«علوم جدید قرار گیرد ناگزیر است در این زمینه به تجربه بپردازد جبهة دانش و

   از نگاه جنکز .معماری بحران-14

های بسیار خوبی از توجه به جهاان  سبز به عنوان نمونه معماری و فراکتال، فولدينگجنکز از برخی مکاتب معماری همچون 
تداوم است. بحران یا فروپاشای   به ازای علمی زبان معماری فولد، نظریات بحران و ما» گوید:معرفی آنها می كند و دربینی جدید یاد می

انجامد یا به پیچیاده شادن،   به دوپاره شدن می كند. بحران یاخار تجلی میدر تبدیل سریع از حالتی به حالت دیگر، مانند آب به یخ یا ب

این معماری كه گویی درحال فرو ریختن و كج شدن است تركیاب   در .است بحران معماری درهم فرو رفتن و درهم تنیدن كه مضمون 
هاای  ری  باا در هام ریخاتن زباان     بازی را فراناگ گاه  آفرینند. این پالن، نما و مقطع با هم اشکال ابهام آمیزی همانند كریستالها می

تأخر مهم و غیر مهم را به عناوان   آیزنمن نیز از او دفاع كرده و سلسله مراتب و تقدم و .گوناگون معماری و تركیب آنها آغاز كرده است
 ( 94)همان،  .«پس ماندة معماری مرد ساالر و تابع روابط ارباب و رعیتی مردود شمرده است

 يژگی های معماری مطلوب معاصر از نگاه جنکزو-15

های معماری مطلوب معاصر را كه در هماهنگی با جهان بینی امروز باشد به شاکل زیار   جنکز در پایان كتاب برخی از ویژگی
 دهد:توضیح می
 

 «  .نزدیکی به طبیعت و شناخت زبان طبیعت 

   .الهام گرفتن از حقیقت و روح جهانی 

  .دارا بودن خصیصة چند معنایی و عمق 

  ها و تغییر دائم كه ذاتی جهان است.ها و تقابلها، تفاوتمنعکس كردن واقعیت چند گانگی 

 نظر گرفتن اكولوژی و شرایط اجتماعی، سیاسی و بومی. نشان دادن زمان و مکان با در 

 و ادراک ذهنای را همزماان برانگیازد و اقنااع     های انسانی كه حس زیبایی شناسی توانایی ایجاد زبانی برای محیط
 كند. 

  همان( .«توجه موكّد به علوم جدید( 

 سنت يک ثروت است حسین شیخ زين الدين در نگاه -16

از دیرباز مسئله بحران هویت در معماری معاصر ما را مورد توجاه قارار داده    
است. وی ریشه بحران هویات در معمااری را در بحاران فرهنگای و اعتقاادی ساراغ       

گوید معماری امروز با تفکری گسیخته از بااال در جهاان زیارین عمال     گیرد. او میمی
هویات، بوالهاوس،   روی، بیالخلقه، زشت نماید. از این رو معماری امروز ما را ناقصمی

نامد. وی عامل بروز چنین شرایطی را تأثیر اصول و مفااهیم  سرگشته، بیمنطق و ... می

مندی از داند ولی برای امکان بهره. او سنت را يک ثروت میداندزندگی و هنر غربی می

 توان خرج كرد.های كهن را در بازار امروزین نمیدع چرا كه سکهآن بايد به روز بو
سازد: هویت منفعل كه قادر باه داد و ساتد نیسات و هویات     با این دیدگاه شیخ زین الدین دو گونه هویت را از هم متمایز می

او قائل به دخل و تصرف در تمدن گذشته است تا مفیهد  كند. اش برای آینده خرج میمتصرف یا فعال كه دارای خالقیت است و از گذشته

داند كه بر برخی اصول پایدار تکیاه  ی با جداسازی مفاهیم دگرگونی و استحاله، دگرگونی را در شرایطی معنادار و مقید میو واقع گردد.
 نماید.

 )شيخ زين الدين-مجموعه مسکوني -23تصوير شماره 
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در خصوص شرایط معاصر جهان و چگونگی حفظ هویت در دهکده جهانی معتقد است در مرحله نخست گوناگونی فرهنگهای 

در بستر دهکده جهانی عالوه بر فراوانی اطالعات، تبادل، داد و ستد و نقهش  دیگر اینکاه   ملل سنت الهی است و مایه غنای تمدنهاست.

. از این رو معتقد است آیناده معمااری ایاران از آتیاه     آفرين دانستن ديگران به مثابه سرچشمه های دستیابی به آگاهی، حائز اهمیت است
باشیم. او مسئله همکاری و مشاركت جهانی بدون خودبااختگی را مطارح   معماری جهان جدا نیست و ما باید در تمدن جهانی نقشآفرین 

 سازد.می

. واقعیتای كاه نبایاد از آن    نمايهد شیخ زين الدين کثرت گرايی را جزو بافت غیر قابل انکار فضای فرهنگ جهانی محسوب می
گویاد زباان   با زبان جهاانی انطبااق یاباد. او مای    رنجیدع بلکه باید آن را سرآغاز ساخت زبانی مناسب و جدید دانست. مفاهیم بومی باید 

كالبدی معماری ما در آینده زبان واحدی نیست، بلکه زبانی كثرتگرا است. پیشنهاد او در زمان حاضار ساود باردن از اصاول بای زباانی       
داناد. او راه  به وحدت مای معماری به عنوان نقطه آغاز است. او همواره یکی از مهمترین اصول حاكم بر معماری سنتی را سیر از كثرت 

های محتوایی و عمیاق  توجهی به الیهانگارد و معتقد است با بیبیرون رفتن از بحران را حركت از جزء به كل و از مصداق به مفهوم می
 (11، الف، 1971ع 46، 1976ع 93، د، 1978ع 154، الف، 1978فرهنگی ترمیم شده، راه بجایی نخواهیم برد. )شیخ زین الدین، 

 ،کثرت گرايی  عامل اصلی بی هويتی معماری تهران استداراب ديبا در نگاه -17

دانست و با مهاجم شمردن فرهنگ غربی  در آثار گذشته خود، فرهنگ و ارزشهای غربی را رویاروی فرهنگ متعالی اسالم می
آورد. ) دیباا،  ای دوگاانگی فرهنگای پدیاد مای    تأكید داشت كه این دو فرهنگ مربوط به دو دنیای متفاوت هستند و آمیختگی آنها گونه

 (.47، 1974ع 11، 1979ع 16، 1971

ترين کالبدهای معمهاری در تهاريخ کشهور بهود. او تههران را يکهی از       توان شاهد زشتامروزه میوی بر این باور بود كاه  

هاای معمااری حفاظ    فرهنگی خود را در قالبكوشند كه حیثیت گفت اگر چه همه می او می ترين شهرهای دنیا محسوب نمود.هويتبی
كنند، اما برای قالب بخشیدن به فرهنگ و هویت خودمان، نه فرمولی داریم و نه الگویی و نه شیوهای خاص. از این رو در نزد او دهکده 

 ای خطرناک بود.جهانی تله
ن غربزدگی و تجادد طلبای را در حاال حاضار     دهد. او مقوالتی چوآثار و گفتار جدید دیبا دگرگونی آرامی را در وی نشان می

انگارد كه متعلق به چند دهه قبل است. غرب اكنون خود دچار بحرانهای گوناگون است. او در مقابال ارزشاهای   دارای رنگ دیگری می

. او کثرت گرايی را نمایداخالقی جامعه سنتی، ارزشهای جدید جامعه مدرن چون آزادی بیان، عدالت اجتماعی، مساوات و ... را مطرح می

. به نظر او ارتباطات اجتماعی گسترده، برخای از  انگاردسبب افزايش ظرفیت ادراکی دانسته و عامل به زير سئوال بردن احکام گذشته می
ورد. از خا نماید. در گفتار او ردپای ابهام و دوگانگی میان جهانی شدن و تأكید بر هویت هنوز به چشم میارزشهای فرهنگی را جابجا می

طرفی ناچار به ورود به دهکده جهانی هستیم و از طرفی شرایط ورود به آن را نداریم. در هر حال دیبا در گروه پذیرندگان بحران هویات  
 قرار دارد و در پی راه حلی برای این مسئله است.

 

 

 ((Existentialismی گراي ذات:  چهارمالگوواره                                                                      

از ديد آنها گرایان گروه دیگری هستند كه به معماری نوگرا خرده می گیرند و آن را متناسب با كمال انسانی می دانناد.   ذات

شود و تنهها در گهرو   برای اينکه معماری به مسیر کامل خود باز گردد، بايد به ذات انسانیت و به ذات هستی و رابطه انسان با هستی توجه 

. در چنین معماریی انسان مركز عالم قرار می گیرد و فهم چنین نگاه فراگیر به هستی است که می توان به معماريی همه جانبه دست يافت
اوست كه باید از طریق معماری كامل شود. معماری به انسان كمک می كند تا خود را و هساتی را بهتار بشناساد و ارتبااطی كامال باا       

 ستی برقرار كند. ه
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و از اندیشمندان مای تاوان   آندو  و رايتبهترین معماران این دیدگاه را می توان 

های فلسفی هایدگر است، ناام بارد. تفااوت دیادگاه ذات گرایاان،       را كه پیرو دیدگاه شولتز

ذات گرايان خیلی، مبهانی دينهی و معنهوی را بهرای     سنت گرایان معنوی در آن است كه 

سنت و بیشتر به ذات اشیا و طبیعت اهمیت می دهند در حالیکاه   خودشان توضیح نمی دهند

ن بر نگاه دينی، معنوی و قسهمتی بهه   گرايان معنوی اگر چه ذات گرا هم هستند اما تاکیدشا

. اینان سرشتی الهی برای عالم قائل هستند و ركن اصلی بحاث سانت گرایاان    هستی است
 معنوی، خداوند و معنویت است.

 از پیروان پديدار شناسی در معماری معاصر شولتز -1

وی از مدافعان بزرگ پدیدار شناسی در معماری است و با كنکاش در آرای متفکر 
 «سااختن، ساکونت گزیادن و اندیشایدن    »رگ معاصر، مارتین هایدگر بار مبناای مقالاه    بز
 ری نوشتاری و مصور ارائه می دهد.تصوی

 در نگاه شولتز ريشه های بحران عصر جديد-2

به عقیده شولتز علی رقم پیشرفت دانش، شیوه های تحلیلی و ابزار فن آوری، ما دچار بحران شاده ایام و مشاکالتمان چناد     
برابر شده اند. تغییرات سیاسی و اقتصادی و انقالب ها كمکی نمی كنند. بحران، عمومی و فارق از نظام سیاسی است. وی معتقد اسات  
سرچشمه های بحران امروزی به خوبی تشخیص داده نشده است. وی این سر چشمه ها را در دو سده گذشته در غرب می داند چراكاه  

 گاه بشر از خارج به درون خودش انتقال یابد. پیشرفت علوم باعث شد كه تکیه

 به عقیده وی دنیای مدرن بحران بسیار پیچیده ای را متحمل شده است. زیست : ...تخريب تاريخ، طبیعت، انسانیت
جهان تاریخی به سرعت تخریب شده. محیط طبیعی قربانی آلودگی و بهره برداری بی رویاه گردیاده و باا وجاود     

 (3، 1981)شولتز، ان ماده انسانی رفتار شده است. بشری عموماً به عنو

 به اعتقاد شولتز در گذشته سالهای جوانی، سالهای تهاجم و اشاتیاق و   : بی معنايی و بدبینی در زندگی نسل جوان
فعالیت شاعرانه بود، سالهای كشف معانی و بنای عالم هر فرد از طریق خیال بوده است. اما اماروز اغلاب جواناان    

و بی اعتقاد شده اند كه این امر از ویژگی های این عصر است. نسل بدبینی در حال رشد است، نسلی كه در  ناامید
 (13و 11، 1981. )شولتز،آن اشتیاق و تعهد جای خود را به تمسخر و اعترا  بخشیده است

  ریاضیات با گوهر كمی كاه  استوار ساختن فلسفه طبیعت بر بنیان  : تن فلسفه طبیعت بر بنیان رياضیاتاستوار ساخ
 در نتیجه به تسلط طبیعت، به مفهومِ به كار گرفتن و تحت اختیار درآوردن تمامی قوای موجود در آن منجر شد.

  دست یافتن به چنین مقوله هایی با جدا شادن انساان از طبیعات     : و هنر جدايی و استقالل سه حوزه علم، اخالق
به عنوان معیار هستی مطرح گردید و مظاهر گوناگون هساتی باه عناوان    آغاز شد و با مطرح شدن ذهنیت انسان 

ابزار، مورد استفاده و متعلق معرفت او در نظر گرفته شدند و به این طریق حقیقتی به نام طبیعت در مقابال انساان   
 قرار گرفت.

  لیلای و جازء نگراناه    سب ترین طریقه مطالعه پدیده هاا روش تح ا امروزه من : گرايانه مادی به هستی ءنگرش جز
است تا رویکردی تركیبی و كل نگرانه. در واقع در این فلسفه موجودات جدا و مستقل اند و در ورای دنیای عاادی  
علم یعنی دنیایی كه با حواس ما آشکار می شود، محال است جهان دیگری وجود داشته باشد و هار صاورتی كاه    

است. در این دید جایگاهی برای معنا وجود نادارد و اصاالت باه     نباید یا نشود آن را به محک تجربه آزمود محمل
 .جای كیفیات به كمیات داده می شود و این بی توجهی به معنا باعث بی خانمانی بشر می شود

خانه آبشار   -24تصوير شماره

 آمرِيکا، فرانک لِوِيد رايت
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  شولتز اعتقاد دارد بحران جهان ریشه های آموزشی دارد و همچنین بهبود در صاورتی   : تساختار آموزشی نادرس

. اگر می خواهیم دنیای بهتری داشته باشیم بايد انسان را اصالح یر در نگرش آموزش پدید آیدمیسر می شود كه تغی

 .باید به جای تربیت كردن صرف متخصصان تحصیل كرده تمامی انسان ها را آموزش دهیم کنیم.

 صارفاً  شولتز می گوید عملکردگرایی در واقع مسوول بای مکاانی كناونی اسات. ماا از ایان كاه         : عملکردگرايی
ساختمانهایی را عملکردی بسازیم خشنود نمی شویم، بلکه آنها باید با معنا باشند. ایان عملکردگرایای شاان تماام     
اجزای هستی را به صورت اجسام بی معنا كاهش داده است و شاید این مطلب بارای هماه متقاعاد كنناده باشاد      

است كه توجه خاص خود را به عملکرد و ساازه  چراكه دیگر به معماری به صورت تصاویر فکر نمی كنیم و مدتی 
معطوف ساخته ایم. بدون تصاویر، محیط ما در ظرف فضایی تنزل می یابد بنابراین از چیز هایی كه دنیای روزمره 

 مارا تشکیل می دهد محروم شده ایم.

 خروج از بحران های معاصر از نگاه شولتز-3

  :به اعتقاد وی این مطالعاات در تاامین    مطالعات روانشناسانه و اجتماعی
 پایه ای برای كار معماری شکست خورده است

  :شناختی است كه به عقیده وی شاکل معناا را باه یکای از      تحلیل نشانه
سطحی ترین وجوهش تنزل داده است.نشانه شناسی واقعاً با معناا مرباوط   

 برخی روش های ارتباطی بحث می كنددرباره  نیست و فقط

  :در واقع در اینجا از دید شولتز، هایدگر به نجات ماا   درك هستی شناسانه
می آید زیرا وی می اندیشد كه تحلیل نشانه شناختی با در نظر گرفتن آثار 
معماری همچون بازنمایی چیز دیگر نااتوانی آثاار تبیینای معمااری را باه      

داده است. راه حل از نظر شولتز پدیدارشناسی هایادگر  معنای دقیق نشان 
 می باشد.

  از این دیدگاه حتی اگر فردی را كامالً بشناسیم و این شناخت را به توصیف روانی و فیزیکی ترجمه  :شناخت پیوسته از هستی
ام تجرباه شادن، تركیاب    كنیم این توصیف جامع نیست زیرا هرگز این حقیقت بنیادی را به كیفیات مختلف خود به خود هنگ

می شوند شامل نمی شود. در واقع مشکل از اینجا نشات می گیرد كه ما با همه مسائل به طور علمی برخاورد مای كنایم. در    
واقع علم نوعی نماد پردازی است. علم از طریق انتزاع و عمومیت بخشیدن قوانین عینیت هایی را توصیف مای كناد كاه در    

ته اند ولی ما در زندگی اكثراً پدیده های پیچیده ای را كه خود به خود كلیت هایی تركیبی اناد را  یک نظام منطقی سامان یاف
تجربه می كنیم. البته این مشکل شناخت برای انسان اولیه وجود نداشت. وی هرگز از محیط جدا نبود و نمی توانسات وجاود   

 مجزای آن را متنوع سازد.

  برای توصیف ساختار این عالم رهیافت جدیدی الزم اسات. از مفااهیم علمای نمای      :نگرش پديدارشناسی به هستی و انسان
توان استفاده كرد زیرا علم به عنوان اصلی مادی و برای به دست آوردن نتیجه ای كلی و نیز قوانین طبیعی از واقعیتی معلاوم  

صورت بی واسطه است. لاذا توصایفات مای    دوری می گزیند اما هدف ما نشان دادن هرچه واضح تر نهاد و ذات پدیده ها به 
باید عینی باشد، نه به صورت نظری و انتزاعی. این شیوه توصیف را پدیدارشناسی می گویند. موضوع پدیدارشناسای محیطای   
طبیعت و ساختار مکان در پیوند با زندگی است. آسمان و زمین همراه با هم سرزمین بکر را به وجود می آورند كه شکل اصلی 

 واقعی است. فضای

 :در واقع شولتز راه حل خروج از بحران كنونی را بازگرداندن بعد شاعرانه زندگی باه انساان    نگرش شاعرانه به انسان و معماری
ها دانسته و دستیابی به آن را از طریق بازگشت به خود چیز ها یعنای آن پدیاده هاای ملموسای كاه در كنارماان هساتند و        

رای رهایی از بحران معاصار، باه پدیدارشناسای    فهمیدن معنای اصلی آنها را ممکن می داند. شولتز در پردازش راهکار خود ب

 –دانشگاه امام صادق  -25تصوير شماره 

  اردالن -تهران
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محیط روزمره مبادرت كرد و با به كار بردن مفاهیم اصلی اندیشه هایدگر درباره بنیادهای عالم زیسات طارح نظریاه خاود را     
فیات  عنوان كرده است. به اعتقاد وی می باید بصیرت شاعرانه را در خود استحکام بخشیده و جهان را به جای كمیت ها با كی

 هایش در نظر آورد.

 (Traditionalismمعنوی ) یسنت گراي:  الگوواره پنجم                                                                                

د دیگر از منتقدان نوگرایی هستند و می گویند ریشه مشکالت نوگرایی در بی توجهی به ذات هستی كه خداونا  هیاینان گرو
است می باشد. برای اصالح بحران های نوگرایی باید به حقیقت هستی توجه بشود. آنها سخن از معماری قدسی به میان می آورند و آن 
را نجات بخش می دانند. به اعتقاد آنها در صورت تحقق این شرایط، بحران هایی همچون محیط زیست، گسسات نسال هاا، گسسات     

 می شود. تاریخی و بی روح شدن معماری حل

 از نگاه تادائو آندو معاصرمعماری در  یفرهنگآفرين عوامل بحران                                              

تادائو آندو را باید از جمله معمارانی دانست كه نسبت به وضعیت معاصار معمااری بسایار نگاران اسات. نگرانای او از جهاات        
ترین چیزی كه توجه او را جلب كرده، این است كه  مفهوم معماری معنای خود را از دست داده اسات و  مختلف مطرح شده است. اصلی

اند، فراوانند. برخی از است. عواملی كه سبب این دگرگونی در معماری شده ای فرهنگی معماریهويژگینمود خاص این مسئله در حذف 
 ها و منطق و یا اقتصاد و فناوری ) تکنولوژی ( یا ... یافت.توان در چیرگی رایانهاین عوامل را می

  معاصر در طراحی معماری هاچیرگی رايانه -1

هاع و فقاط بار   اند كه با رایانههایی كردهه است. چرا كه معماران شروع به انجام پروژهاكنون وضعیت بحرانی شد»به گفته او:  
گذاری خواهد بود و همه چیز تا حد نوعی حسابگری كه اند. حاصل كار نبود هرگونه تفاوتطراحی شده، پایه الگوهای منطقی رایانه فهم 

ین میان برای معماری چه چیز باقی خواهد ماند؟ این امر برای دو یا سه سال دیگر توانند انجام دهند، فرو خواهد كاست. در اها میرایانه
سرگرم كننده خواهد بود، اما بعدها هر تفاوتی از بین خواهد رفت و آن نوع معماری ای كه من به آن باور دارم، در جهانی كه هماه چیاز   

ود. در آن صورت متعجب نخواهم شد اگر در نهایت، همان گوناه كاه   در هر جایی همانند و یکسان خواهد شد، دیگر مورد نیاز نخواهد ب
  (41، 1981)آندو، «ایم، معماری را حجابی بپوشاند. پی برده

 معاصر  جهانی سازی معماری -2

هایی همچون جهانی سازی و یا داند و به همین جهت با جنبشآندو معماری را وابسته به فرهنگ و متفاوت با حوزه تمدن می
 اماروزه جهاانی ساازی   » آیاد:  هاا هساتند باه هایچ وجاه كناار نمای        عمومی سازی و یا استاندارد سازی كه وابسته به حاوزه تمادن  

(Universalization) شک به وسیله نوعی همکاری عمومی ویاژه ممکان گشاته    ای فراگیر است. انتشار و پیشرفت تمدن بیپدیده
و اسااتاندارد سااازی،  ((Generalization ی اساات. باارای عمااومی سااازیاساات.  بااا ایاان حااال، جهااانی سااازی مفهااوم دیگاار 

Standardization)) نماید، اما برای فرهنگ، ستیز گرایانه این امر برای تمدن مفید میAntagoistic))    است. چرا كاه فرهناگ
افکناد و  زون فرهنگ را باه مخااطره مای   گیرد. بنابراین، جهانی سازی روز افتنها در مقابله با عمومی سازی و استاندارد سازی شکل می

حتی شاید ما را به وضعیتی بحرانی برساند. من معتقدم كه معماری به تمدن تعلق ندارد، بلکه متعلق به فرهنگ است. معمااری تنهاا در   
 )«دن این بنیادهاسات. آید. جهانی سازی در صدد ویران كرای از تاریخ، سنت، اقلیم و دیگر نیروهای طبیعی به وجود میبرابر پس زمینه

  (67، 1981آندو، 
 

 اقتصادی به معماری معاصر مادی و نگاه  -3

داناد و  آندو گمشده اماروز معمااری را مفهاوم انساانیت و ارزشاهای انساانی مای       
فقادان  »در واقع انسانیت از مکان ربوده شده و نتیجه، وضعیتی است كه با عنوان »گوید: می

. از دیگار ساو   معماری در حال تبديل شدن به نوعی محصول استتوصیف شده است. « مركز
هاای دلخواهشاان، باه    ان را از واقعیت بخشیدن به طراحای اقتصاد قدرتمند بسیاری از معمار
سازد. وقتی معماران هیچ مقاومتی را در جهت بیان فردیت شان ویژه در این كشور ناتوان می

تددادائو آندددو /   -27تصددوير شددماره  

Awaji yumebutai 
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تبادیل  ( (Self Indulgence شاود و معمااری صارفًا باه اعماال آساایش طلبای       آورند، انسان و زمینه شهری فراموش میتاب نمی
زماانی كاه   (67هماان،   )«های بحران بسیار برجساته شاوند.  شود معیارهای ارزشی سست شده و زمینهویژگی سبب میگردد. چنین می

آید كه همه چیز امکان پذیر گشته است. آنگاه همه چیزها ناگهان در پاشد، این توهم به وجود میهنجارهای یک دوران خاص از هم می
كران سرگردانند. آنهاا زماانی از   رینندگان معماری همچون مسافرانی هستند كه در صحرایی بییابند. امروزه آفپایان زوال میبرهوتی بی

یابند كه هیچ راهنماایی پایش   كردند، اما اكنون خودشان را در سرزمینی نامشخص و متروک مییک راه طی شده مشخص مطابقت می
الش قلمروی وجود دارد كه شاخص آفرینناده باه نااگزیر در آن     روی شان نیست، گویا باید چنین گفت كه در هر زمانه و در هر گونه ت

  (67ً)همان ،  «كند. قلمرو كار می

 پست مدرنیسم )فرانوگرايی( در بحرانی بزرگ-4

این درحقیقت توصیف دقیق وضعیت روزگار فرانوگرایی است و به همین دلیل است كه او شدیدترین انتقادهای خود را متوجه 
فرانوگرایی اگر چه در تشخیص وضعیت بحرانی ناشی از نوگرایی قدمی درست برداشت،  اما خود به بحرانی عمیاق  كند. فرانوگرایی می

 61توان به راه حلهای فرانوگرا اعتنا كرد.تر از گذشته فرو رفت . به همین جهت به هیچ وجه نمی

 آندو در برونرفت از بحران های معماری معاصرهای  راه حل                                                           

 

 باشد رشد انسانیتآفريدن يک نوع معماری که درآن -1

ترین راهی كه به روی معماری معاصر گشوده است، پیشرفتی از میان مدرنیسم و به فراساوی آن  به اعتقاد وی  امیدوار كننده
كاه  )ای است كه مدرنیسم را باا ناوعی شاور انتزاعای و متفکراناه      رمق و میان مایههای ماشینی، بیاست، این به معنای تعویض شیوه
پای در آورده است و همچنین آفریدن چیزی است تفکر برانگیز كه زمان ما را به قارن بیسات و یکام     از (مشخصه زمان آغازین آن بود

، راهی را از میان تنگنای كنونی معماری بااز و نمایاان   ای که قادر باشد نیرويی تازه به روح انسانی بدمدآفريدن معماریخواهد رسانید. 
  )همان(خواهد كرد. 

 استارائه شده ارتباط انسان با طبیعت که در آن ژاپنی معماری سنتی گرايش به  -2

ای خود طی كرده قابل توجه است. او در بیان دگرگونی های ایجااد شاده در نگااه    سیری كه خود آندو در طول زندگی حرفه

ههای  خانهو آثار معماری سوکیا رفتم و از بناهای قدیمی ژاپنی همچاون  می ناراو  کیوتوزمانی كه جوان بودم، اغلب به »گوید: خود می

ام به غرب توجه داشتم و معتقد بودم های معماریای را شروع كردم برای نمونهكردم. با این حال، وقتی كار حرفهبازدید می شهری ماچیا
ام كاه  ه دریافتاه كه خلق كارهای معماری همانا طراحی بناهای غربی است. من معماری سنتی و به سبک ژاپنی را نپذیرفتم. اماا اماروز  

ارتبهاطی کهه    -معماری سنتی ژاپنی پیشنهادهای زيادی را در مسئله ارتباط انسان با طبیعهت  بناهای جالب زیادی در ژاپن وجود دارند. 

اقع با اندیشم. در و. در نتیجه من این اواخر بار دیگر به مطالعه معماری سنتی ژاپنی میکندارائه می -دار شده است امروزه بسیار مشکل
آمیزناد و  شوم و چیزهای درون من با چیزهاای بیارون مان مای    تر میرفتن به خارج، من هم به ژاپن و هم به آن كشور خارجی نزدیک

 (67 همان،)« همدیگر را برمی انگیزند.

  شايد افرادی که در حاشیه تمدن غرب هستند نجات دهندگان آن باشند؟!! -3

ای كه آندو ارائه كرده است، گاهی او به شکلی بدبینانه به تمدن معاصر نگاه كارده  محتاطانههای در عین حال با تمام راه حل
بیگانگانی كه در حاشیه تمادن ماا زنادگی    » گوید: داند و میو نجات دهندگان این تمدن را افراد بدوی و ساده به دور از این بحران می

كنند، چه بسا نجات دهنادگان انساانیت   ات شدیدی كه با آن مواجهند، زندگی میای كه هنوز به رغم تهدیدكنند، یا اجتماعات بدویمی
 ) همان(«باشند.

                                    

 

                                                 

گدردد.  هاي ندو اداهر مدي   به نظر من پسا مدرنيسم با به كار بردن تزيينات نوستالژيك تنها به صورت شرابي كهنه در بطري»به گفته او:  60

 )همان(  « از اين رو باور ندارم كه راه حلي بنيادين را ارائه كند.
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 نبود معنويت عنصر اصلی در بحران معماری معاصر است نادر اردالندر نگاه نافذ                            

دهد كه هم اكناون  را نشان می ريشه های عرفانی معماری سنتینادر اردالن در پژوهشهای پیشین خود نکات بسیار جالبی از  
ای از فرهناگ  باشد. اردالن زیربنای معماری را آمیختهنیز نو هستندع ولی وی مباحث جدیدی را مطرح ساخته است كه تامل برانگیز می

كناد.  آورد و از این رو بحران هویت موجود در معماری معاصر را هم در همین دو شاخه ارزیابی میار میو طبیعت منطقه مربوطه به شم

سهاز در  ترين عنصهر بحهران  نبود معنويت را زيربنايیداند و او نادیده انگاشتن ابعاد روحی و معنوی را مسبوق به مشکالت محیطی می

نماید. بحرانی كاه از  وشش بر حفظ مواضع پیشین خویش، بر بحران اكولوژی تأكید می. اردالن در عین كنمايدمعماری معاصر تلقی می
ها ای جهانی، فرافرهنگی و علمی است.از مباحث مهم مورد نظر اردالن موضوع هویت سنتی معماری و موضوع دگرگونینظر وی مسئله

ساازد. خالقیات در درون   اندیشه مادی در معماری متمایز می و دگرگونی های جدید فناوری در متن آن است. او تفکر سنتی ایرانی را از
 ، با ابتناء بر آیات قرآنی، او در عین پافشاری بر اصول بای «خلق جدید » باشند. در رویکرد سنت و خالقیت آزاد نیز از نظر او متفاوت می

 تکراری در تجربه عالم هستی ندارد.آورد كه هرگز زمان حاكم بر ذات انسان سنتی، از آفرینشی پیوسته سخن به میان می

در دنیای امروز ما با نوعی دگرگونی عظیم روبرو هساتیم.  :»  دارداظهار می در خصوص دگرگونی های جديد در جهاناردالن 
 من مایلم به یک دگرگونی كلی و جهان شمول اشاره كنم، بسیاری از چیزها، به خصوص دریافت و ادراک از جهان عو  شده است.ً در
« دنیای ما دگرگونیهای اساسی در حال رخ دادن است و باید از آنها بیشترین بهره را بگیریم. نظریه پردازیها باید با تامل و تساهل باشاد. 

 Waves های جهان معماری از قبیل بهره گیری از الگوهاای ماوجی)  اردالن در عین اینکه به نوآوری (179و 174، 1978.) اردالن، 

Patternدهاد.  دیشد، همچنان، مقوالت وحدت، توجه به الگوهای ازلی و ضرورت سیر و سفرهای عاشقانه را مورد تأكید قرار میان( می
 .)همان( گوید اگر به جوهر وجودی زندگانی پی نبریم حتماً در جزییات گم خواهیم شدوی می

 

 (Historical Traditionalismتاريخی ) یگراي سنتالگوواره ششم:                                                    

. از دیاد آنهاا الگوهاای    ريشه مشکالت را در بی توجهی به تاريخ می دانندآنها نیز گروهی از منتقدان معماری نوین هساتند و  
ظاری و هام باا اقلایم     ن معماری گذشته، بهترین پاسخ هایی هستند كه هم با مبانی

هماهنگی دارند و كالبد یک فرهنگ و شناسنامه ذهنی افراد یک جامعاه را تشاکیل   
می دهند. به همین علت فراموش كردن و كنار گذاشتن آنها جامعه را دچاار بحاران   
های گوناگون و آشفتگی و هرج و مرج می كند. راه حل مساائل از دیاد آنهاا زناده     

ی تاریخی در معماری است. از نمونه معماران این سبک كردن و به كارگیری الگوها

اشااره كارد و بارای نموناه     حجت  و برخی آثار معماران دیگر مثل پیرنیامی توان به 

 نام برد. برادران کريرو  حسن فتحیهای خارجی می توان از 

 در نگاه برادران کرير معماری بايد در دراز مدت باقی بماند 

و شهرسازان مشهور دنیای امروز هستند كه در طی دهه گذشته توانستند به خوبی راه حل متفاوتی در  برادران كریر از معماران
قالب نئو كالسیسم و پست مدرنیسم را برای معماری و شهر سازی توصیه كرده و جای خود را در میان شهر سازان دنیا بااز كنناد. آنهاا    

 یر می دانند:را ناشی از عوامل ز بحران معماری و شهرسازی امروز
به اعتقاد آنها یک معماری زیبا كه امروز آفریده می شود باید دویست سال دیگر نیز زیبا باشد. این معماری نمی تواند همچون 
 شیئ معمولی پس از استفاده دور انداخته شود. بنا ها و شهر ها استفاده های دراز مدت دارند زیرا ارزش ها و مفاهیمی را در بر دارند كاه 

بشر با آزمون و خطا زندگی می كند و گاه دسات باه خطاهاایی مای زناد كاه       . (54، 1111ر، لئون كری)وضعیت انسان بستگی دارد.  به
به آن دسته از خطاهایی تعلاق دارد كاه ازآنهاا     ،چونان كمونیسم مقیاس عظیم و سرنوشت ساز دارند. مدرن گروی معماری و شهرسازی

..خطای بنیادی مدرن گروی این است كه خود را چونان پدیده ای عاالم گیار و اجتنااب ناپاذیر مای      چیز بسیار اندكی می توان آموخت.
نمایاند و به شکلی موجه راه حل های سنتی را كنار می زند. شهرسازی جدید آرمان گرایانه نیست بلکه در عو  موجبات تنوع بی پایان 

 (51، 1111 لئون كریر،)هم می سازد. بلند پروازی های بشر را برای ساخت محیط های همگون فرا

 مسجد دانشگاه شريف  مهدي حجت -28تصوير شماره 
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  در خروج از بحران های معماری معاصر کريرراه حل های برادران 

 : بحران های معماری معاصر از نگاه برادران كریر اینگونه استدر خروج از  راه حل عملی

  استفاده مطلوب از زمین -1

بناهای بلند مرتبه را در كشور های جهاان ساوم نااگزیر مای     لئون كریر در جواب به این سوال كه فشار های جمعیت ساخت 
هیچ ارتباطی بین فشار جمعیتی و ساختمان های بلند مرتبه و جود ندارد. اگر از آسمان به این قاره ها نگاه كنیم، می  »سازد، گفته است:

ت كه آن هم ناشی از شهرسازی نادرسات  بینیم كه این موضوع افسانه ای ساختگی بیش نیست. مشکل در استفاده نادرست از زمین اس
 (57، 1111لئون كریر، ) .«است

 بهبود بخشیدن به معماری خانه های مسکونی شهری -2

كه با ایان دگرگاونی    در حال حاظر مشکل برای ما معماران این نیست كه فرم های كامالً نا شناخته ای از خانه ارائه دهیم» 

بهبود بخشی به آن مفهومی است که به طور معمول به بلکه  عركه كرده با كودكان رانده شده متناسب باشداوضعیت ناجور مردان و زنان مت

. موقعیت ها تغییر كرده اند.ظاهراً همه چیاز تغییار كارده اسات     عنوان خانه درك شده است
 «نکرده اند. ولی هنوز مردم از نظر بیولوژیکی تغییر

 بازگشت به تاريخ در معماری -3

راب كریر به نقش تاریخ معماری در طراحی تاكیاد ورزیاده آن را مرجعای مهام     
 )برای درک فضا و معماری اعالم نموده. روش های این معماار در كتااب ًفضاای شاهری     

Urban Space) .ًیكتاب ًتركیب معماار  ،راب كریر با نگاه به فرایند شکلی آمده است( 
Architectural Composition)      را عرضه نمود كاه تکمیال نگااه وی در مقیااس

معماری بود. هدف اصلی این معمار و محقق پی باردن باه درک سانتی از پدیاده      -شهری
لیل این امر را معماری و شهرسازی بود. به اعتقاد او در شهرهای مدرن، اروپاییان این درک را از دست داده و باید آنرا به دست بیاورند. د

تعریفی كه از حس تاریخ در دوره معاصر رخ داده می دانند. كریر این تز را دروغ محض می داند و به فقر كشیده شدن شهرسازی ساده  
 (71، 1984ن، امعماری)داند.  یبیستم را به دلیل عدم رجوع به شهرسازی گذشته اروپا م

 (Islamic Wisdom) حکمت اسالمیالگوواره هفتم:                                                   

ند و معتقدند كه بشر امروزی مرتبه خود را تاا یاک   نبحران را در غربزدگی و فراموشی خود و خدا می دامعتقدان این الگوواره 
ا بر این باورند كه بشار ادیاان   حیوان كه فقط نیازهای مادی و غریزی خود را تامین می كند پایین آورده و این تحقیر انسانیت است. آنه

 آسمانی را در مسیر خواسته های خود دچار تحریف كرده و آنچه امروز از این ادیان باقی مانده چیزی جز نفسانیات انسان ها نیست. 

و  انسهان شناسهی عمیهق   ) اسالمی(، بخصوص هستی شناسی توحیدیادراک آگاهانه  دنراه حلی که اين گروه پیشنهاد می کن

اعتباری اسهت و نسهبی    حالخاص آن به عنوان گزاره هایی حقیقی و عقالنی و غیر وابسته به مجموع شرائط زمانی و مکانی ، در عین 

و مکانی و اجتهاد پذیر بودن آنهاا. در   و آثار معماری و وابسته به داشتن آنها به مجموع شرایط زمانی دانستن شیوه ها و سبک های هنری
جهت گیری فوق باید سیر از ظاهر به باطن یا از صورت به معنا، یا از كثارت باه وحادت را    
بعنوان اصل بنیانی مطرح نمود و بهره برداری از مجموع دستاوردهای علوم تجربای و فنای   

یرفت. شاخص برجساته  مهندسی و فرایندهای روزآمد آنرا بعنوان اصلی بدیهی و عقالنی پذ
رویکرد فوق نگاه آیه ای و سمبلیک به كالبدها و صورت ها است.در این نگااه، ایاده هاای    
ذهنی و نظری می تواند بصورت نسبی در شکلها و صورتهای متنوع و بدیعی ظااهر شاوند،   
یعنی نه تقلید و تکرار اجتناب ناپذیر است و نه هر صورتی می تواند مظهر و تجلّای ایاده و   
معنای مورد نظر هنرمند باشدع بلکه ایده های هنرمند میتواند در صورتهای خاصی بصاورت  

 نسبی و رمز پردازانه مفاهیم و معانی مورد نظر هنرمند را متجلی سازند.
 اكنون به بررسی نظریات برخی از معماران ایرانی كه در این دسته قرار می گیرند می پردازیم:

مان ميراث زسا  -31تصوير شماره 

 حسين امانت -فرهنگي 

مرکز فرهنگي دزفول   - 29تصوير شماره

 )فرهاد احمدي(
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 رشد معماری در گستره نظام آموزشی است هادی نعیمیاز نگاه -1

های فرهنگی همواره مورد تأكید قرار می دهد. وی ساخت و ساز معمارانه در كشور هادی ندیمی وجود بحران هویت را در تمامی گستره
دهد، بر، گسایختگی  می داند. ریشه بحران از نظر او، آنچنان كه به آراء گنون نیز توجهرا در حال گذار از دوران سخت بحران هویت می

نماید ولای بنیاان آن ناشای از گسسات     فرهنگی استوار است. این انقطاع اگر چه در بروز بیرونی به شکل یک گسست تاریخی جلوه می
نمایاد. از  میان اندیشه و فرهنگ جاری عملی است و این نکته بحران را از یک بحران تاریخی به یک بحران فکری و معنوی تبدیل می

گیرد، بلکه از منظر وی هویت بازگشت به آن آیات و اشارتهاست كه رو، ندیمی هویت را به معنای آیات و سنتهای رایج تاریخی نمیاین 
 گردد.گیری هویت از نظر او نفی نمینماید. این در حالی است كه نقش تاریخ در شکلدر نزد ادیان الهی به حق بازگشت می

 كند:از هم جدا میفرهنگی را  در گستره هایندیمی دو رده را 

 گذارند.  شرایط و رویدادها از دو بعد اجتماعی و سیاسی بر معماری اثر می :در رده نخست 

  

 راه حل آن  ایجاد بحران و عوامل برخی از معماران معماری رویکردهای

 اولیه  نوگرایی
Modernism 

 بی جرأتی عدم خالقیت  و.... گروپیوس .لوكربوزیه
 عدم شناخت پیشرفت های جهانی

 تجدد كامل
  پیوستن به معماری جهانی
 هویت شکل پذیر آزاد

 نوگرایی پسین
 سامان شکنی

deconstruction 

 و.... آیزنمن

 عدم بحران هویت
 بحران پیشرفت

 تجدد كامل
كاامال  ایجاد  یاک معمااری   

 نوین و
 متفاوت از گذشته

 تلفیق گرایی
 تجدد و سنت

)تاااااااااریخی،طبیعی و...( 
Postmodernism 

 و... جنکز

یافتن پویاای شایوه هاای    نتداوم  
 نساابت بااه آنهااا كهاان و گسساات
جاادایی از هویاات  بحااران جهااانی

تاریخی و عدم دستیابی به هویات  
 جدید

 سنت تاریخی +تجدد كالبدی
 تدوین شیوه های جدید و
 تلفیق با شیوه های كهن

هویات شااکل پااذیر تركیباای  
 (جهانی–)ملی 

 ذات گرایی
Exsistencialism 

 و... آندو  ،رایت ،شولتز

مصاارف ، بحااران سااطحی نگااری
 گرایی

ساالطه ،  عاادم آگاااهی بااه هسااتی
 فناوری و ماشین

 ذات طبیعت +تجددكالبدی

 سنت گرایی تاریخی
Historic 

Traditionalism 

 

 و... كریر

،  از بنیادهااای تاااریخی گسسااتن 
 بحران تاریخی

تشویش در سیر تاریخی باه دلیال   
 تهاجم فرهنگی غرب

 سنت تاریخی كامل
 احیاء بنیادهای تاریخی

 هویت شکل پذیر تاریخی

 ساانت گرایاای معنااوی  

Traditionalism 

 
 و.... كان

گسساااتن از بنیادهاااای معناااوی 
 بحاران معناوی   وتشاویش فکاری  

 تشویش در نظام فکری باه دلیال  ،
 یغرب تهاجم فرهنگ

 سنت فکری و كالبدی
 احیاء بنیادهای معنوی

 هویت شکل پذیر فرهنگی

 : دسته بندی رویکردهای معاصر در معماری15جدول شماره                    
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  شود كه جنبه فراتاریخی دارد. اگر توجه نخست كثرت هاویتی  یک نگاه حکمی به هویت افکنده می :در رده دوم
 گیرد.دهد، توجه ثانوی وضعیتی كلی تر و وحدتگرا را نشانه میرا نشان می

گردد. انسان شناسی مورد نظر، خود در دو ساحت هستی در این حیطه فرهنگهای معماری براساس انسان شناسی ارزیابی می 
گردناد. لاذا هویات تااریخی     نماید. این دو ساحت در عین حال در فرهنگ و تمدن اساالمی یگاناه مای   شناسی و نظام ارزشی عمل می

 ماهنگ است.معماری اسالمی با هویت مکمل آن كامالً ه

زيربنای فرهنگ و هنر در دنیای سهنتی براسهاس زمینهه    بر این باور است كه  نديمی در تبیین تفاوت ديدگاه سنتی و مدرنیزم

. وجود ناوعی ًآگااهی جمعای فطاری  باه عناوان حامال        رود که واجد نوعی پیوستگی و پايداری استطبیعی و همگامی فطرت پیش می
نماید و عامل مهاركننده آن هم دین و مذهب اسات. لاذا هویات در ایان     نده و انتخابگرً نقش آفرینی میفرهنگی، بجای ً آگاهی نقد كن

. در ایان  شهود در عصر جديد اصالت به آگاهی نقد کننده و انتخابگر فهرد داده مهی  یابد. لیکن جوامع براساس فطرت و دین سامان می
ماند. ریشه بالتکلیفی و سرگشتگی هنرمند نوگرا را عمومااً بایاد در   ی پنهان میشرایط تفاوت در ارزشها در سایه تمایالت و سالیق فرد

رسد. از این رو پایداری اینجا جستجو كرد. چرا كه انتخاب فردی است و راه رسیدن به مقبولیت جمعی عموماً در این مسیر به ناكامی می

، چراكه در آن آگاهی جمعی و ارتباط يک سويه با غرب ايجاد گشته استبحران جامعه ما با اين ديدگاه بر اثر گردد. و پیوستگی مختل می
گردند. بدین ترتیب حالات اضاطراب و سرگشاتگی را بارای     رود و گرفتار یک آگاهی نقاد فردی می فطری معماران خودی از دست می

ای كاه از بنیادهاای ژرف در   گردندع بگوناه یآورند. از طرف دیگر مجذوب ابعاد بیرونی و متنوع تمدن و هنر غربی مجامعه به ارمغان می
 گردند.افتند و باعث گسست فکری و شکلی در جامعه میدین خویش جدا می

معمهار  نمایدع زیرا به زعم او این كار برای معماری خطرنااک اسات و   پیچی پرهیز میندیمی از ارائه هرگونه راه حل و نسخه

تاا از طریاق    داندبهترين بستر اصالح در دراز مدت را گستره آموزش و نظام آموزشی می تواند براساس نسخه کار کند. لیکنهرگز نمی
 ، الف، (1978ع 4، ب، 1978ع 1، 1963ع 1، ب، 1978ع 4، 1971های هویتی پایا هویدا گردد. )ندیمی، ریزی افقعزم جمعی و برنامه

دیدگاه او را ما با تقسیم راه حل به دو حوزه نظری و عملی نقد می كنیم.در حوزه نظر می توان نسخه داد ، این نسخه چیزی 
جز فرهنگ توحیدی نمی تواند باشدع البته بر مبنای منابع چهارگانه)آیات و احادیث و اجماع خبرگان و عقال(. در حاوزه عملای باا او در     

 . در عین حال معماران را به بهره برداری از تجربیات عظیم و غنی تاریخی دعوت می كنیم. نسخه ندادن ثابت موافقیم

 

 در نگاه دکتر مهدی حجت، ناديده گرفتن هويت دينی بحران در معماری را پديد آورده است-2

نماید و این امر برای انساان از مقولاه ادراک اوسات. او در    را در زمره كیفیت ویژه یک چیز محسوب می هويتمهدی حجت 

 .: دنمایرا در دو ساحت بررسی می ويته ، رابطه با موضوع معماری
 های گوناگون را با هم سنجید. در این گستره هویات برخواساته از فرهناگ    توان هویتیکبار در مرتبه عر  می

 بخشد. طعم خاصی به هنر هر منطقه تاریخی و اقلیمی می است كه

 های مختلف سخن راند. ایان خاود از   بندی طولی كرد و از مراتب هویت یا كیفیتتوان طبقهای دیگر میدر مرتبه
 خیزد. در حقیقت زیربنای بحث ادراک را هم باید در تعاریف انسان جستجو كرد.مراتب ادراكی برمی

   اند.ترین رده هستی همنوا بودهیعنی شناسایی او در پست « تعريف حداقلی انسان » مع نوگرا، امروزه بر سر به عقیده او جوا

 حکمت اسالمی
Islamic wisdom 

 

معماران مسلمان و متعهاد  
 و ....
 

گسسااتن از بنیادهااای اساامانی و  
 انساتی

تشویش در نظام ،بحران همه جانبه
باه دلیال تهااجم     و عملی  فکری

 فرهنگی غرب

هستی شناسای  از بهره گیری 
اسالمی به عناوان سرچشامه   
خالقیت های بادیع و اصایل   

 در عمل
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ها از گساتره  دستاورد این پذیرش به دست دادن یک ادراک حداقلی از محیط طبیعی و مصنوع و در نتیجه كنار نهادن كیفیت

تواناد  انسانی است كه در سطح نازل روح و سطح عالی جسم قارار دارد و نمای  «  روان» معماری است. در این دیدگاه مرتبه حداكثری 

 ماند. ترین مرتبه باقی میترین و نازلبه عنوان عام« زنده بودن » معانی عمیق روحی را درک كند. در این عرصه برای انسان تنها 

. لیکن در این فرآیناد، دو  المللی را قبول نمايیمتوانیم معماری بینتنزل دهیم، می« زنده ماندن » را به« زندگی کردن » اگر ما 
سطح هویتی حذف گردیده است. یکی مقوله فرهنگ و طعام فرهنگای و دیگاری توجاه باه مراتاب عمیاق انساانی و ایان دو شاروع           

 مع امروزین است.گیری بحران در جواشکل

دهاد. اساالم ایان مسائله را در دو     و ارتباط آنها بدست مای « هستی » و« انسان » ًدر شناختی است كه از بنیاد هويت دينی،
 سازد.ساحت بینشی و ارزشی مطرح می

 دهد ای از هستی و جایگاه و هدف انسان ارائه میاز یک سو تعریف ویژه 

 نماید.... ای وضع میو از سوی دیگر برای جملگی امور زندگانی فردی و اجتماعی قواعد ویژه 

گردد و هم انعکاس احکام شارعی.  نیز هم انعکاس اصول اعتقادات اسالمی مالحظه می در آثار معماری دوره اسالمی ايران
باشاد. او هادف   عناصر و ... كه از مصادیق گروه دوم میدعوت به درک وحدت در كثرت، مشاهده عدالت جاری در هستی، استماع ذكر 

 داند:را راه نیل به این هدف می زیرو وجود ارتباط چهارگانه «  تعالی انسان» این برنامه را 
  ،ارتباط انسان با خود 

 ارتباط انسان با دیگران  
  ،ارتباط انسان با طبیعت 

  .ارتباط انسان با خداوند 

 گردیده است. ايجاد بحران انسانیتدر معماری معاصر سبب  ويتی معنوی و دينیعدم توجه به هدر حقیقت  
دهدكه نقش و وظایف ما نسبت به سایر اعضاء باید كندعولی هشدار میحجت علیرغم اینکه مشاركت در دهکده جهانی را نفی نمیذكتر 

طعم های ملی را كه ضرورت شركت در دهکاده جهاانی   روشن گردد. او از تالش جهت دستیابی به هویت عمیق دینی، مالزم با یافتن 
 (94، 1974ع 5، 1978ع 13و  18، 1977كند. )حجت، یاد می« جهاد فرهنگی » است با عنوان 

دهکده جهانی در بخش نظری نظری يا هستی شناسی توحیدی امکان پهذير  با تفکیک مباحث نظری و عملی می توان گفات  

مان و مکان است و طعم ملی و بومی در حوزه عمل ) سبک ها و شیوه های عملای و آثاار هناری (    چون مباحثی فارغ از ز خواهد بود؛
 تجلی خواهد یافت. چون عمل انسان در عالم ماده رخ می دهد و عالم ماده وابسته به مجموع شرائط زمانی و مکانی است.

 ( دهمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 در معماری چیست؟ هويت اسالمی (1

 وجود دارد؟ معماری جهانیو  معماری خودیارتباطی بین هویت  چه (1

 را در چه چیزی می داند؟ چرا؟ مهم ترين نقش معماریجودت  (9

 در اروپا ناشی از چه چیزی بود؟ ريشه و پیدايش مدرنیسمدر نظر آیزنمن  (4

 ح دخالت دارند؟در معماری چه می دانید؟چه اصول و ایده هایی در این طرطرح سامان شکنی آيزنمن در باره  (5

 ؟تاريخ و جامعه نقشی در معماری ندارنداین سخن آیزنمن را نقد كنید كه گفته است:  (6

 آیزنمن چیست؟ تحقیق و بررسی و اظهارنظر كنید؟ 11و  11خانه های شماره نظر شما در باره  (7

 چرا مدرنیسم عکس العمل دین مشترک است؟در نظر جنکز  (8

 را با هم مقایسه كنید؟ سه مکتب مدرنیسم 24جدول شماره در  (3

 توضیح دهید؟معماری بحران در باره  (11

 از نظر جنکز را تشریح كنید؟مشخصات معماری مطلوب  (11

 آنها : يهامعماران در مورد عوامل بحران و راه حل  يکردهايرو -2نمودار شماره 
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 ؟نظر شما در باره بی هویتی تهران چیست؟کثرت گرايی عامل بی هويتی تهران استآیا طبق نظر داراب دیبا  (11

 از نظر شولتز چیست؟بحران در معماری عصر جديد  (19

 چه راه حل هایی را ارائه نموده است؟برونرفت معماری از بحران معاصر شولتز در باره  (14

 چه حسن یا زیان هایی می تواند برای مردم این عصر داشته باشد؟جهانی شدن معماری  (15

 چه راه حل هایی را پیشنهاد می دهند؟خروج از بحران کنونی معماری معاصر برادران كریر برای   (16

 را پدید آورده است؟ی معماری چه عاملی بی هويتدر نگاه حجت  (17
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 فصل يازدهم

                                              

  تعريف معماری در بررسی تطبیقی صاحب نظران معماری معاصر                                 

 
توان یافات كاه گااه    ها میای از اهداف و غایات و انگیزهشود، طیف گستردههایی كه از معماری شده و میدر بررسی تعریف

تواند پدیادار شاود و تاأثیر گاذار     ای كه معماری در آن میشوند و گاه بسیار فراگیر و گسترده از حوزهبسیار محدود و فروكاهنده ارائه می
كنناد و بیشاتر   ها اشاره دارند و برخی تلویحاً و برخی دربااره آن ساکوت مای   مستقیماً به اهداف و غایات و انگیزهها باشد. برخی تعریف

 بگریزند. «  معماری برای چه؟» دهند از پاسخ به پرسش ترجیح می

   در تعريف معماری هارويکرد بندیدسته                                                        

  انسانی  تعريف معماری بر اساس اهداف گوناگون-1

پردازد. او در هركدام از آنها در واقع اهدافی را آشاکار  هایی كه درباره معماری مطرح شده میبندی نگرشبه دسته برونو زوی
كاهناد. او آشاکارا بیاان    ها فرومای كنند و طبعاً معماری را به آن جنبههایی از معماری دنبال میها با تأكید برجنبهسازد كه آن نگرشمی
هاای متعادد هماراه    هایی كه او با مثاال را تنها یکی از عوامل مؤثر بر آن خالصه كرد. در هر كدام از برداشت دارد كه نباید معماریمی

ای... پدیاد آماده اسات. او ساپس هماه      سیاسی، اجتماعی یا مذهبی با یک انگیازه « برای دستیابی به یک هدف » كرده است، معماری
 كند : به سه دسته كلی تقسیم می ها رارویکرد

 : شاود. ماثالً   هاای سیاسای توجیاه مای    در این برداشت، معماری بر پایه غایات و انگیزه اهداف سیاسی
 شود. شکوفایی معماری یونان با انگیزه اقتدار یونانیان پس از پیروزی آنها توجیه می

  آید.مذهبی پدید می -ها و غایات فلسفی: در این برداشت، معماری با انگیزه مذهبی -اهداف  فلسفی 

  هاای علمای پدیادار    ها، غایاات و انگیازه  در این برداشت معماری با انگیزه های علمی :اهداف و انگیزه
 شود. می

 های اقتصادی در این برداشت، معماری بر پایه غایات و انگیزه اجتماعی: -های اقتصادیاهداف و انگیزه
 شود. اجتماعی تعبیر می -

  : برداشت، معماری با هدف پاسخ به شارایط اقلیمای و محیطای پدیاد      در این اهداف محیطی و اقلیمی
 آید. می

  در این برداشت، معماری با هدف نمایش دستاوردهای فنای و فناوراناه پدیاد     های فنی:اهداف و انگیزه
  ( 16، 1976های آن در سده نوزدهم و بیستم فراوان است.)زوی، آید كه نمونهمی

 انگیزه های روانی يا کالبدی انسان تعريف معماری بر اساس -2

گیری از عناصر هندسی خطوط حتی بهره.آیدوار پدید میهای روانی یا كالبدی انساندر این برداشت، معماری با هدف و انگیزه
 پذیرد. و اشکال هندسی با هدف پدیدار سازی حاالت روانی خاصی انجام می

 
 
 
 
 
 
 



210 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

 
 

 تعبیر سیاسی: تطابق معماری با دوره های سیاست -1

 مذهبی: معماری بازتاب اندیشه های فلسفی و مذهبی -تعبیر فلسفی -1
 تعبیر علمی: معماری بازتاب یافته های علمی -9
 : وابستگی معماری به وضعیت اجتماعی و اقتصادیاجتماعی -تعبیر اقتصادی -4
 تعبیر مادی گرایانه و طبیعت گرایانه: معماری بازتاب هماهنگی انسان با محیط -5
 تعبیر فنی: معماری مهارت انسان در ساخت سرپناه -6

برداشااات هاااای محتاااوا گااارا 
Contentional 

كناد و بازتااب ناخودآگااه    معماری شرایط روحی را در فرم های ساختمانی بازنگری مای  
 انسان است.

 تعبیر تناسب ها : تناسب ها عامل زیبایی شناسی معماری -1
 ریاضی : مورد توجه قرار دادن مدوالسیون -تعبیر هندسی -1
 تعبیر آنامورفیک : تناسبات بنای معماری با توجه به تناسبات بدن انسان -9

برداشاات هااای انسااان گرایانااه  
 روانی -جسمی

Physically-Mentally 

Humanism 

 تحقق معماری وابسته به مفاهیم زیبایی شناسی )وحدت، تعادل، تضاد و...(
 برداشت های صورت گرایانه

Formalism 

 

 

   تعريف معماری بر اساس صورت های حاکم بر معماری -3

زیباایی  » اناد.  آن سرچشامه گرفتاه  « صاورت »آیاد كاه از   در این برداشت، معماری با هدف پدیدار سازی مفاهیمی پدید می
ای را كه باید به تركیب معمااری جاواب دهاد باه ایان شارح       های سنتی یک سلسله قوانین، كیفیت، نظم و اصول خسته كنندهشناسی

 ( 154زوی، همان، . «)تناسب، مقیاس، سبک، حقیقت، نزاکت، تنوع، صداقت وحدت، تضاد، تقارن، تعادل،كنند : فهرست می

های نظری و كالبدی را از نظر اصول حاكم بر هر كدام تفکیک نکرده و استنتاج روشنی ارائاه  حوزه زوی باید توجه داشت كه
توانند در شکل ها و صاورت هاای   لی میشناخته می شوند، وكند. گرچه مفاهیم نظری نخست با صفات خود و بدون تعین كالبدی نمی

مادی گوناگون بسیار بگونه نسبی متجلی شوند،چون این  اشکال جنبه اعتباری دارند. بنابراین رها كاردن آنهاا در ابهاام در واقاع جهال      
  (119) نمودار شماره شود.نسبت به معنا و مفهوم آنها تعبیر می

 تعريف معماری بر اساس رويکرد فرانگر-4

در كار بررسی مقوالت بنیادی معماری و  61او با رویکردی فرانگر 61های مفید در این زمینه كار كاپون است.بندیاز دستهیکی 

جوهر، نسبت، کهم،  » دسته بندی آنهاست. وی در این راه  با یاری گرفتن از مقوالت دهگانه ارسطویی و كاستن از  آنها به شش مقولة 

هاا   كناد. آنگااه برخای سابک    همتاراز مای  «  ساخت،  زمینه، شکل، معنی، کهارکرد و اراده » به ترتیب با آنها را « کیف، فعل و انفعال 

                               )114)نمودار شماره كند.بندی میدسته معنی، ساخت، زمینه، اراده شکل،کارکرد،وگرایشهای معماری را بر پایة 
 

                                                 
  V, John Wiley & Sons Ltd, 1999Architectural Theory, David Smith Capon, 2 عنوان اصلی كتاب این است : 61

62 Inclusive 

 :   رویکرد های فرو كاهندة موجود در معماری از دیدگاه برونو زوی 16جدول شماره 
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 جهت ) ساخت ( معنی عملکرد شکل
 زمینه

 اراده

Formalism 
 شکل گرایی

Functionalis

m 
 كاركرد گرایی

Historicism 
 تاریخ گرایی

Constructivi

sm 
 ساخت گرایی

Contextualism 
 زمینه گرایی

Modernism 
 نوگرایی

Minimalis

m 
 كمینه گرایی

Utilitarianis

m 
 سود گرایی

Academicis

m 
گرایشااااااااهای 

 آكادمیک

Arts and 

Crafts 
جنااابش صااانایع 

 دستی

Regionalism 
 منطقه گرایی

Futurism 
 آینااااده گرایاااای 

 

Manneris

m 
 شیوه گرایی

 

Post 

Modernism 
 فرانوگرایی

Organic 
 انداموار

Neovernacular

ism 
 نوبومی گرایی

Utopianism 
 آرمانشهر گرایی

Structurali

sm 
 ساختار گرایی

Rationalism 
 عقل گرایی

Symbolism 
 نماد گرایی

Neo Gothic 
 گوتیک نو

Picturesque 
 تصویر گرا

Radicalism 
 رادیکالیسم

 

System 

Theory 
 نظریة سامانه ای

Surrealism 
 سورئالیسم

Metabolism 
 متابولیسم

 

Avant- 

guard 
 پیشرو

 زبرگرایی
Brutalism 

  
HighTech 
 فناوری  برتر

  

 رويکردهاي فروکاهنده در سبک هاي معماري از ديدگاه کاپون  : 27جدول شماره 

 فرانک گهري -بوستون MITساختمان  
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  69  فضای متا )ابرمعماری( تعريف معماری بر اساس-5
را بازشاناخت. گااه   توان گرایشهای گوناگون به یکی از دو مقوله فن و هنار  شود می میان تعریف هایی كه از معماری می در

و  عشودعلوم تجربی دنبال می كند كه درشود و طبعاً اهداف وغایات و انگیزه هایی را دنبال میمعماری به مقوله فن و صنعت نزدیک می
تاوان  مای شاود،  تاباند. درمیان دیدگاه ها و تعااریفی كاه از معمااری مای    ها و مؤلفه های هنر را برمیگاه به مقوله هنر، كه طبعاً ویژگی

گرایاناه  اند، و مهمتر از آن تحت تأثیر رویکردهای شکهای بسیاری را یافت كه معماری را به یک یا چند بعد از ابعاد آن فروكاستهنمونه
 اند. معماری تعریف نموده و پوچ انگاری معاصر، معماری را به نامعماری یا ضد

اند. به عقیدة آنان معماری هم همپای دیگر اجزای های مختلف سعی در گسترش حوزة معماری كردهامروزه گروهی به شکل

است كه  گونه ایبرند. دیدگاه آنها به نام می« اَبَر معماری» ارتقاء یافته است كه گاه از آن با تعبیر  تحول یافته و به معنای متعالیتمدن 
های متعالی و فراتر از ماده وجود های متعالیی را در معماری احیاء كنند. هیچ شکی نیست كه عرصهتالش دارند ارزش گمان می روده گا

، مهدعیان ايهن مسهئله    به خوبی این مسئله را نشان داده اسات  گنونكه  گونهداشته و در ارتباطی عمیق با معماری قرار دارند. اما همان

ای فروتر از حد های فراتر، آن را به عرصهاند و به جای گسترش معماری به سوی عرصهارونه و کاذب آن را طرح کردهامروزه به شکلی و

 اند.خود فروکاسته

های مختلفی در این حوزه وجود دارند كاه ایان موضاوع را دنباال     گرایش
تی گیری فضاهای ارتباطاا كنند، برخی با طرح بحث ارتباطات و الکترونیک، شکلمی

دهناد و گروهای دیگار باا توجاه  باه فضاای مجاازی و         را نوید می 64و سایبرنتیکی
 آورند. ای، نوعی معماری مجازی و وهمی را فراهم میاستعاره

» گویاد: می« معماری متا» زیر عنوان اللوانی معمار آمريکايی برای نمونه
ژی، باا  معماری متا براساس تحلیل اطالعات ساازمان یافتاه طباق اصاول مورفولاو     

هاای  وكدهای ژنتیک شکل گرفته است كه باه محادودة فارم    هااستفاده از الگوریتم
 .بخشدای میمعماری وسعت تازه
دنیای جدید شکل شناسای كناار هام قارار گرفتاه و       ها در نوعیاین فرم

های گذشته، حهال و  فضايی که بیش از سه بعد دارد و گونهرا بوجود می آورناد.   فضای متا

 دهد. سازماندهی. و عالوه بر آن گذر از آنها را نشان میدهدآينده را در کنار هم قرار می
 شاود. ایان كاد   ها در این دنیای جدید باعث پیدایش نوعی كد ژنتیک مصنوعی مای سازه

است که به عنوان عامل پیدايش، تغییر، سهاخت و انتقهال   اصل مورفولوژی جهانی هماان  

. همچناین ایان كاد    کنهد های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت عمل میمقیاس معماری در
كناد و  ژنتیکی مصنوعی امکان رشد، سازگاری، تکامل و تکثیر سااختمانها را فاراهم مای   

باشد و از وابساتگی باه   رساند كه خود قادر به طراحی خودش ای میمعماری را به مرحله

عمر معمااری اماروز باه پایاان     «  خود معماری» معمار رهایی یابد، در این زمان با آغاز 
 (13، 1973)اللوانی، « خواهد رسید. 

توان گفت این گونه رویکرد های شک گرایانه و پوچ انگارانه، نه تنها فروكاهی حقیقت و واقعیات و  در یک تحلیل اجمالی می
و هنری معماری است بلکه سامانه معماری را در نسبت با نیازهای مادی و روحی انسانها به گرداب پوچ انگاری و آشوب )  ارزشهای فنی

 غلطانند.نیهیلیسم و آنارشیسم ( و ضد معماری فرو می
 

                                                 
63 Hyper Architecture 

64 Syber Space 

فضاي داخلي موزه  - 71 شمارهتصوير   

 دانيل ليبسکيند -برلين -يهود 
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   نقاشی ، پیکرتراشی ، موسیقی و شعرتعريف معماری بر اساس رويکرد                                                

شود. از ایان رو جنباة صاوری معمااری     ترین عامل شمرده میبندی شکلی و زیبایی ظاهر و كالبد مهمدر این رویکرد سامان
یع است شود. این رویکرد از سویی در میان كشورهای دارای پیشینة تاریخی ) همچون ایتالیا ( شابعنوان بعد هنری آن بسیار برجسته می

 »ایان شاعار دیاده مای شاود كاه       برونهو زوی های كنند.در نوشتهگرا از آن حمایت میو از سویی بسیاری از تجدّد گرایان لیبرال و فرد

گاری  در چنین تلقیی از هنر، گاه جایگاه كارهای تزیینی بسیار برجسته می شود و گاه  معماری به سطح آرایاه «.  معماری، هنر فضا است
 آید. میفضا پایین 

كنناد باا   های گوناگون هنری تعاریف گوناگونی یافته است. برخی از معماران جدید تالش میامروزه معماری تحت تأثیر قالب

از تأثیرپذیری خاود   فرانک گهریاستفاده از الگوهای سینمایی، معماری را همچون پرده ) سکانس (های یک داستان ببینند. برای نمونه 

دارد كه رویکرد كالبدگرایانة او « معماری و مجسمه سازی» یستی در كارهایش سخن رانده است. او كتابی نیز با عنواناز سینمای سور رآل
رسد. سه رویکرد ای دارد كه پیشینه آن به معماری پیش از مدرن میهای فروكاهندهدهد. چنین رویکردهایی ریشه در جریانرا نشان می

 نمودار شده است : لب هنری نقاشی و پیکر تراشی، موسیقی و شعرسه قااساسی در این فروكاهی در 

 نقاشی و پیکر تراشیرويکرد ساس اتعريف معماری بر  -6

های باال معماری به عنوان هنر فضا مطرح شده است، اما آنچه جزء اصول اولیه فرهنگ ایتالیاایی در  اگر چه در برخی دیدگاه

پردازان آنان ایان موضاوعات را   ای كه بیشتر نظریهاست. به گونه سازیمعماری، نقاشی و مجسمهطول تاریخ آن بوده، ارتباط عمیق بین 

های میاناه در  ( بیشتر معماران معروف دوران  نوزایی ) رنسانس ( و سده114، 1975اند. )كالینز، لقب داده سه خواهر در هنرهای طراحی
گرایی ) فرمالیسم ( در معمااری قابال   های  شکلرایانه و لیبرال این نظریه در گرایشساز یا نقاش بوده اند. شکل نوگایتالیا خود مجسمه
 دستیابی است. 

تاا   لوکوربوزيهه گیرد كه از برخی معماران مدرن همچون در معماری طیف بسیار وسیعی را در برمیو شکل گرایی  فرمالیسم

هیچ تردید باید عالوه بر سامان شکنی پیرو فرمالیسم دانسات  را بی آيزنمنشود. بیشتر معماران پست مدرن و سامان شکن را شامل می

احساسی و انتقادی » نامیده است. اما فرمالیسم او به شکلی « معماری برای معمار » و فرمالیسم او تا حدی است كه جنکز معماری او را 

 های هنری است. و متفاوت با دیگر رشته« 
ها در سامانه معماری وسیله را به جای هدف قاراردادن و مطلاق نماودن یکای از     فرمها و روشن است كه خودبنیادی صورت

كناد و باه اماری    در جهت هدف سامانه حركت نمای  ، بلکه اساساً ، هماهنگی و وحدت ندارد اجزاء اجزاء سامانه است كه نه تنها با سایر
لی را بین صورت و معنا و عالم ظاهر و باطن بازیابی و بازآفرینی شود. چنین رویکردی قادر نیست رابطه تجگرا و سرگردان تبدیل میپوچ

 دهد. اعتباری را حقیقی جلوه می نماید و امرینماید. بنابراین صورت را از معنای حقیقی خود خالی می

  تعريف معماری بر اساس رويکرد شعری-7

 این جریان عمدتاً» : تعریف شده است. به گفته پیتر كالینزامروزه در بسیاری از مکاتب معاصر، معماری جزء مقولة فراگیر زبان 
در فرانسه شکل گرفت. در آنجا شخص معمار هرگز دارای منافع و مسئولیتهای نقاشان و مجسمه سازان نبود، بلکه فردی آگاه و مطلاع  

 (   115، 1975)كالینز، « بود كه در پیشة ساختمان سازی، اشتغال داشت. 
معماری به سمت اشعار ادبی سوق پیدا كرده است و با توجه به محیط ادبی فرانساه چناین گرایشای در     در این نگرش بیشتر

بسایار شاایع   «  گرامر طراحهی » آنجا طبیعی است. در چنین دیدگاهی اصطالحاتی همچون الفبای معماری و یا زبان جدید معمارانه یا 

. « انديشهد گويد و میسخن می ]معماری  [معمار شاعری است که به زبان زبان مادری یک معمار اسات،  « ساختن : »  اگوست پرهاست.
 )همان(
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  ويکرد موسیقايیرتعريف معماری بر اساس -8

كناد.  معرفی می«  موسیقی منجمد» است كه معماری را شلینگ فیلسوف آلمانیترین رویکردها در این زمینه جملة از معروف
)نماودار شاماره   هماهنگ با موسیقی است و تنها تفاوت این دو هنر قالب مادی معماری اسات.   به زعم او زیربنای هنری معماری كامالً

117) 

نزديکترين هنر قابل مطالعه در معماری، موسیقی است و دورترين آنها ادبیات ) خصوصاً به شهکل امهروز آن (   ، از ديد رايت 

موسیقی شاید همیشه و همه جا دوستی دلسوز برای معمار باشد كه حتی اندرزها و احکام و طرحهایش در اختیاار او  » به گفتة او :  است.
 ( 16، 1971رایت، «)قرار دارند و نباید از استفاده از آنها بیمی به دل راه داد. 

 
 

 رویکرد تبیین هاواژهكلید  نظریه پردازان

  -آیزنمن -برونکوزی
 لوكور بوزیه

 گهری -

مدل سازی معماری بارای  
)نگااه از بیارون باه     معماار 
 معماری(

معماری به مثابه فرمی بدیع، جالب و جذاب مخاطاب  
را به سمت خود می كشاند. معماری در ارتباط مستقیم 

 و مجسمه سازی است.با نقاشی 

پیکاااااار  -1
 تراشی

 گرامر طراحی زبان معماری لدو -بلوندل -كروچه 
معماری هنری بیانی است و ایده هایش را به واساطه  

 یکسری عالیم بصری القاء می كند.
 شعر -1

 ملودی فضا -آهنگ فضا شلینگ -رایت
معماری همچون موسیقی به شاکل تجریادی و غیار    

 منتقل می كند. مستقیم مفاهیم معنوی را
 موسیقی -9

 
 

ای پدید آمد. خصوصاً در دوره هاوسترین شکل این مکتب در مدرسة باافراطی

سعی در پیاده كردن اصول ماركسیسم در آن مدرسه را داشات.چکیدة  هانس مههه ير كه 
از « كناد  فرم از عملکرد پیروی می» این مکتب را باید در شعار معروف سولیوان یافت : 

 دید افراط گرایان این گروه همه چیز معماری به عملکرد مادی آن فروكاسته شد. 

معمار سده میس  وندر روهه  این گرایش با حالت افراطی و ضد هنری از سوی

عالقة او به تقلیل و فروكاهش و « کمتر بیشتر است»بیستم پی گرفته شد. شعار معروف او

حداکثر نتهايج  »دهد. همین معنا را در شعار دیگر او یعنیسازی معماری را نشان میساده

دید او قابل توجه است. او در پرتو اصل سادگی  فرم ازتوان دید. تنها اصل، سادگی است كه در مسئله طراحی هم می« با حداقل وسايل 

شد. چنین دیدگاهی در معماری به مسئله فناوری ساخت خالصه می میسترین توجه اصلی برای تقارن و تناسبات هم ارزش قائل است.
  شود كه برخی روش او را یک روش غیرانسانی بدانند.از سوی او سبب می

 ول معماری يعنی هنر و ساختمانتعريف معماری بر اساس فرم-9

اناد.  از نظریه پردازان ادعای آنرا داشته این گرایش جامعیّت بیشتری نسبت به مکاتب فروكاهندة پیشین دارد.از این رو بسیاری

ابعاد ضروری برای سکونت انسان شکل بگیرد را از مقولاة سااختمان ساازی     تنها بر پایة شود فضامی هر چیزی كه سبب نیکالس پوزنر

( 9. )خاویی، زيبايی اساس کار طراحهی باشهد   گیرد که طلباو مقولة معماری تنها آن زمان به ساختمان تعلق می به باورمی داند. لایکن  

ای اسات  ظامی تجریدی دارد، اما در باطن امر اساتعاره چیزی كه اگر چه در ظاهر انت عمعماری را کاری شاعرانه می داند ومزگآلبرتو پرز

 ي به معماري  رويکردهاي فروکاهنده کالبد :28جدول شماره                       

 

 

 

 

 

 
 

 -خانه فارنزورث  - 74 شمارهتصوير  

 ميس واندرروهه -پالن 
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 كند.)همان( جان راسکین و ویلیام موریس نیز براین باور بودند كاه فاصالة باین   كه از نگرشی مشخص نسبت به عالم وجود حکایت می

 )همان( معماری = هنر + ساختمانتواند به صورت زیر جمع بسته شود : معماری و ساختمان می

دو ههدف را در  سئله در میان كارهای معماری هیچ كس به اندازة لوكوربوزیه نمود نداشت. لوكوربوزیه باه صاراحت   اما این م

 دانست : الزم می ساخت خانه

 برای زندگی باشد و انجام زندگی را تسهیل نماید. ماشینی خانه همچونیکی اینکه  

 (  116) نمودار شماره ( 9باشد. )خویی، انسانیهماهنگ با عواطف دوم اینکه از لحاظ احساس زیبایی شناختی   

   تعريف معماری بر اساس فرمول ارتباط با زندگی و شکوفايی طبیعت-11

تشریح كرده و ادعای آنها را مبنی بر وجود ایان   ظهور مکتب معماری به خاطر معماری را« معماری و ماشین» رایت در مقالة

اند پنداشته :»گوید ( او نقدی بر دیدگاه ماشینی لوكوربوزیه و گروپیوس دارد و می17، 1971كند.)رایت،ویژگی در معماری سنتی نقد می

او «یاباد.  شود كه چنان پنداری خاتمه مای آن زمانی آغاز می اما به واقع معماری !!شوداست که زندگی در آن انجام میکه خانه ماشینی 
)رایات،  « بندی كردن و باال بردن بنابر اساس یک نقشة زمینی از پیش معلوم نیست. تمرین هنرمندانة سرهم  معماری» تأكید دارد كه: 

1971 ،14) 

 ارتباط با زندگیترین وظیفة یک ساختمان باید عالی»دهد : او دو وظیفة درونی و بیرونی معماری را به این شکل توضیح می

شود ساختمان به راستین میان آنها، كه باعث می ماهنگی و همنواییدر بیرون باشد و ایجاد و حفظ ه طبیعت شکوفايیانسان در درون و 
همة ارزشهای نهفته در معماری براساس مبانی فکری است كاه باه   (»18)همان، « این ترتیب به مأمنی مطمئن برای زندگی بدل شود.

یشاه ضاامن كاار معماار خواهاد      معماری هناری اسات علمای و داشاتن مبناایی اندیشامندانه هم      » «كنند.عنوان پشتوانة آن عمل می
 (   117)نمودار شماره همان( «)بود.

 
 
 

 رویکرد تبیین معماری هاكلید واژه نظریه پردازان

 -پوگلیساای -وایناار
 ساجیو

 -آیازنمن  -اللوانی -
 دریدا

فضاااای -فرافضاااا
اطالعااااااااااااتی 
 -سااااااااایبرنتیکی

 معماری متا

شکل گیری فضایی جدید بر اساس تعریف اطالعاتی 
پیشروی معماری همسو باا عصار   ادعای از انسان و 
 الکترونیک

 سامان شکنی
 )تاكید برسامان دهنده(

ظهااور معناای جدیاادی از  
 معماری 

 معماری خود محور پیشرو

Hyper 

Architecture 

 -ونتاااااااااوری    
 لوكوربوزیه

 زیبایی -تزئین

استناد به یکی از تعاریف هنر عاملی برای  معماری به
تلطیف احساسات است و ظرفی است برای هنرهاای  

 تصوری  و تجسمی

 سامانه كالبدی               
تأكیااد باار جنبااه هنااری   

 معماری

Artistic 

Architecture 

 میس وندر روهه       

 سازه  -تکنولوژی 

تولید انبوه  – حداقل 
 سریع سازی 

اصل مهارت ایجاد یک سرپناه با حداكثر معماری در 
 تداوم و آسایش و حداقل هزینه است.

سریع سازی و انباوه   تقلیل و ساده سازی در معماری
 سازی  

سااااااامانه سااااااازه ای                     
 ساختار گرایی

Structural 

Architecture 

  ري از معماري و تعريف جامع دسته بندي تعاريف حص  :29شماره   جدول
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 -هاااانس ماااه یااار 
 گروپیوس

  -لااویی سااالیوان  - 
 آدولف لوس

 كاركرد -برنامه

كاركرد یک محیط مصنوع به معنی روابط درونای و  
فن آوری صرف است. اصاول ماركسیساتی بایاد در    

 معماری حضور یابند.

سامانه كااركردی  كااركرد   
 گرایی

Functional 

Architecture 

  -جااااان راسااااکین
 ویلیام

لوكاااور  -ماااوریس 
 بوزیه

 فضا -هنر علم

 -معمااری حاصاال توجاه توأمااان باه جنبااه هنااری   
احساسی و منطقی انسان اسات. بایاد هار دو حاوزه     

 زندگی را مد نظر قرار داد.

 ایدو سامانهمعماری 

Eclectic 

Architecture 

دیااادگاه اساااالمی و 
 برخی از نظریات

  -آندو   -كان -رایت
و معماااااااران  زوی

 مسلمان 

تأمین نیازهای مادی 
انسانها ، بستر سازی 
نیازهاااای روحااای  

 انسان ها 
 اهمیت فضای درونی  
 برون تجلی درون 

معماری به  تحقق و ظهور یافتن استعدادهای انسان 
هاای ذاتای   و طبیعت كمک می كند و از دل عرصاه 

توجه توامان باه هماه نیازهاای     آنها زاییده می شود.
 انسان 

) جاامع  معماری همه جانبه
 و مانع(

Conclusive 

Architecture 
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  تعريف معماری بر اساس تقسیم بندی معماری خوب و معماری بد-11

براین باور است كه در معماری آن شاناختی كاه انساان را هادایت      زویبرونو 
گیری كه در آغاز ایان بخاش   كند و دارای ارزش است، فضا است. این است آن نتیجهمی

ر چاارچوبی حضاور فضاایی    كردیم. هیچ جریان معماری وجود ندارد، مگر اینکه د جستجو

، معماریی اسات كاه دارای فضاای داخلای باشاد و      معماری خوب( » 18پیدا كند.)همان، 

، معماریی معماری بدرا تربیت كند و او را به لحاظ معنوی رام كند.  انسان را جذب كند، او
 اش انسان را ناراحت كند و او را گریزان سازد، اما مسائله مهمتاری  است كه فضای داخلی

، 1976)زوی، « كه الزم است روشن شود، این است كه آنچه فضا ندارد، معماری نیسات.  
11 ) 

» آید. فضا نوعی به باور او با دادن فرم به ماده، فضا به خودی خود به وجود می
 است. ) یک نفی خالص از جامد ( به خااطر هماین اسات كاه ماا باه آن توجاه       « هیچ 

گاذارد و  مای ه ما به آن توجاه نکنایم فضاا روی ماا اثار      كنیم. با وجود این هر قدر كنمی

او  كند.معماری را بدون حضور انسان رد میزوی  (179كند. )همان، روحمان را تسخیر می
پردازد كه منظور او از انساانکدام  شمرد. گرچه او به این نمیمحتوا میچنین معماریی را بی

تعریف از انسان است؟ تعریف انسان به عنوان یک نوع، یا انواع، انساان باالقوه یاا انساان     
 بالفعل، و یا انسان كامل با همه ابعادش؟ 

  محیط و کشف نظم جهان تعريف معماری بر اساس معماری يعنی تجسم بخشیدن-12

داناد. از دیاد   جوزف بورتون اساس جهان بینی لویی كان را در مفهوم نظم مای 
دهد. نظم مفهومی فراگیر است كه در طبیعت ذاتی اشیاء باید آن را یافات. كاان   نظم مفهومی است كه به وجود، اهمیت و معنا می كان،

 كند.نظم را از خواست جاودانة وجود استخراج می
های محیطی ) نگرش ارگانیاک( نیسات، بلکاه    نظر كان، ساختمان به معنای بیان نیروها ) ساختارگرایی ( یا تجسم ویژگی از

خواهید، بلکه آن چیزی است كه در نظم اشیاء ساختمان آن چیزی نیست كه شما می»گوید : كشف نظم ذاتی جهان نیز هست. كان می
یاا  « نهادهاا  » گیرد و بنابراین باا  توان احساس كرد. این نظم خود انسان را در برمیكنید. میگویند چه چیزی را طراحی كه به شما می

  (168، الف، 1981)شولتز، «  شود.های پایة موجود در جهان درک میفرم
گرایای نظاری   ماهیات تواند ذات باوری و این جمالت كان به بهترین وجهی می

ای مدرساه » جویم. زمانی كاه باه   را می« ماهیت چیز » در واقع من» كان را نشان دهد : 
یاک  » را حل كنم، ناه اینکاه مسائله    « مدرسه » كوشم كه مسئله ام میپرداخته« معین 
 . «را حل كنم« مدرسه 

  

  مادينتعريف معماری بر اساس رابطه معماری يعنی فضای زندگی و فضای ن-13

هاای شاهودی و   از دیگر معماران معاصر كه برخی او را بهتارین تجلای اندیشاه   

توان نمونهة خهوبی از   انديشة او را میدانند تادائو آندو اسات.  پدیدار شناسی هایدگری می

شهرقی   ای فرهنگ مدرن را با نظام عرفهان نظريات ترکیبی دانست که تالش دارند به گونه

و یا مباحث جهانی سازی  یسم(پست مدرنفرانوگرایی)فین بسیار جدی . او از مخالتفسیر کنند
باه چیازی    و... است. از دید او در شرایط فعلی معماری از مفهوم اصیل خود خاارج شاده و  

و  ای بیش از این گسترش یاباد، همچون كاال یا فرآورده تبدیل شده است. اگر تمدن رایانه
 دیگر چیزی از معماری اصیل به معنای قادیم آن جهانی سازی تا آخرین حد خود رشد كند 

فضا در اصل آن چيزي است که مکان 

 براي او ساخته شده است

 و به محدوده خود راه يافته است

فضاها بودن خود را از مکان مي گيرند 

 و نه از خود.

 هنگامي که از انسان سخن مي گوييم

گويي انسان در يک سو قرار دارد و 

فضا چيزي  ولي فضادر سوي ديگر

 نيست که در مقابل انسان قرار بگيرد

نه متعين بيروني است و نه تجربه 

رابطه انسان با مکان و به تبع  دروني.

ويژگي ذاتي سکني گزيدن  آن با فضا

ارتباط ميان انسان و فضاچيزي  اوست

به معناي دقيق آن در  جز سکني گزيدن

 .گفتار و انديشه نيست

 رابطه فضا و مکان

 بطه فضا و انسانرا

تعريددف فضدداي  :20نمددودار شددماره 

 معماري از  ديدگاه رايت 

 -جزيره آواجيشيما  - 77شمارهتصوير   

 تادائو آندو
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 بیند.ماند. چرا كه معماری مفهومی وابسته به فرهنگ است و در چنین شرایطی مفهوم فرهنگ به شدت آسیب میباقی نمی
 65ها نیستععالوه بر این معماری ساختن فضاع و باالتر از هماه سااختن یاک مکاان    به گفته او معماری تنها به كار بردن فرم

بایاد در ابتادا   معماری باید یک معنای دوگانة را در برداشته باشدع یعنی می»( 85، 1981كند.)آندو، است كه چونان شالودة فضا عمل می

 (51)همان،  «باشد. فضايی نمادينروزانه باشد و عملکردهایی را كه الزم است در خود جای دهد و در همان حال  فضای زندگی
گوناه كاه گاساتون    شااید ایان نکتاه هماان    » است. سانهعماری، رویکردی شهودی و پدیدار شنامیف رویکرد اصلی او در تعر

توان نمودی فیزیکی گوید درست باشد كه معماری دارای نوعی ساختار شاعرانة بنیادی است و به ساختار بنیادین فضاها نمیمی 66باشالر
معناست و چون درک ما از هستی خود چندان روشن نیسات،  كم مایه و بی كنیمداد. اما از آنجا كه مشخصات محیطی كه در آن كار می

 ( 46)همان، « شود، درآمیزیم. ترین وجوه طبیعت انسانی حاصل میامیدوارم كه معماری را با حسی واقعی كه از طریق تماس با ژرف
معمااری در واقاع انساجام جهاان باه      انسجام جهان از طریق » گوید : گیری معماری میآندو در باره نقش شینتای در شکل
سازد و در همان حال خود نیز از طریاق جهاان انساجام    دهد. كالبد، جهان را منسجم میواسطة اعمالی است كه انسان ِ نوعی انجام می

لباد در نسابت   ام. بادین طریاق كا  كالبدم را چیزی گرم یا نرم دریافتاه « من » یابم، بتن را سرد یا سخت می« من » یابد. وقتی كه می
كناد. شاینتای   سازد یاا آن را درک مای  گردد. در این معنا، تنها شینتای است كه معماری را میپویای خود با جهان تبدیل به شینتای می

 ( 78)همان، « دهد. موجودی دارای ادراک و احساس است، كه نسبت به جهان واكنش نشان می

 از معماری    عتعريف جام-14 

گرایشهای بحران زده هنر و معماری در قرون گذشته، ناشی از نگاه حصری و جزء نگار فیلساوفان و هنرمنادان باه     سبکها و 

. اگر بخواهیم ما در دام فروکاهی و گهرداب جهزء نگهری و    حقیقت شامل و چندبعدی انسان و ساحتهای فراگیر و جاودانی او بوده است

تهرين وجهه آن بنگهريم و    م الهی ابرسامانه هستی را آنگونه که هست در کلی ترين و شاملنغلطیم، بايد با امداد از کال سطحی بینی فرو

فضاا باا   عادالنه بازآفرینی » معماری .جايگاه انسان را بیابیم و نسبت هر امری از جمله معماری را با انسان آنگونه که شايسته است دريابیم
)در ایان تعریاف   است.« با نیازهای مادی و روحی انسانها، در جهت كمال آنها منطبق بر قوانین علمی و متناسب عوامل مادی و صوری،

  دقت شود(

 و جمع بندی نتیجه گیری 

و ارزشی آن را مالحظه نماودیم.   محتوايی، باطنی، صوری، مادی و جنبه وجه کالبدیپیش از این دو بعد مالزم هویت یعنی 

نیز به دو محور بسامان باودن   بحران هويتباشد. در خصوص این تفکیک تمایزی ذهنی است و هویت دارای ساختار پیوسته و واحد می

حاد  در معماری نیز ما را به جانب هماهنگی كالبد و محتوی براسااس هدفمنادی وا   هويت بسامانهویت و هدفمندی آن اشاره نمودیم. 
هاای محتاوایی در فضاایی فاقاد هدفمنادی و      سازد. متقابالً بحران هویت در معماری را در ناسازگاری ابعاد صوری با الیاه رهنمون می

 توان سراغ گرفت. گسست اركان مبنایی هویت می

دن مسایحی و  تیتوس بوركهارت به تحلیلی تطبیقی میاان وجاود بحاران در دو تما     در نگاهی بنیادی به مسئله بحران هويت،
 اسالمی پرداخته است. وی در باب هنر بر این باور است كه 

 با از دست دادن اصول معنوی خود منحط گردید  هنر مسیحی 

 ( 13، 1943ضعف خود را از وجوه كالبدی و بیرونی آغاز نمود. )بوكهارت،  هنر اسالمی 

با تهاجمی بیرونی مواجهه گردید كاه   تمدن اسالمیهای درونی خود داشتع ولی عوامل بحران ساز را در ناهماهنگی مسیحیت
 های درونی آن موثر واقع شد و پیوستگی مبانی اندیشه و هنجارهای معنوی در ساختار آن به سستی گرایید.به تدریج بر حوزه

 گردد. حران نیز دو رهیافت باال به پایین و پایین به باال را شامل میمتناظر با دیدگاه بوركهارت فرآیند خروج از ب

                                                 
65 Place 

66 Gaston Bachelard 
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 گردد. در این مسیر هنجارهاا و باورهاای   به بازسازی هویت هدفمند و آرمانی باز می حرکت اصالحی از باال به پايین
 شود.گیری میاصیل دینی در پیوند با عالم قدس نشانه

  زی ساختاری و وجوه كالبادی را باا اساتفاده از تجربیاات گذشاته و ارزیاابی       بازسا حرکت اصالحی از پايین به باال
 نیازهای حاضر پیش رو دارد.

ديدگاه معمهاران  این راه بصورتی همگام پیمودنی است تا تناسب و اعتدال الزم در سیر استکمالی حاصل آید. در این راستا  

 به تفکیک قابل بررسی است.  معاصر

  دهناد، بطوریکاه   را از منظر كالبدی از رهگذر پیشینه تاریخی آن مورد بررسی قرار مای  تبحران هويگروهی مقوله
 نقش باورها در آن كمرنگ است. 

  پردازناد و كاار آناان ناوعی برخاورد ریشاه ای را        با جهت گیری آرمانی می فرآيند بازسازی هويتگروه مقابل به
 نماید.اقتضاء می

میان دنیای اندیشه و باورهای هنرمندان و معماران از یاک ساو و آثاار هناری و دساتاورد      تفکر محوری در این نوشتار تعامل 
گیرد. یعنی تأثیر و تأثر دو سویه حوزه درون ذاتی یا ایده و عرصه برون  تاریخی صاحبان ذوق و ابتکار و هنر، از سوی دیگر، را در بر می

هاای  زم برخوردار باشد و در هنگام بروز بحاران عوامال بحاران زا در حاوزه    تواند از جامعیت الذاتی یا صورت. تنها چنین رویکردی می

 گردد:شامل دو محور اساسی می رهنمود خروج از بحرانمرتبط را شناسایی نماید. از این رو 

  ا به تعبیری دیگر حوزه نظر و عملی سازی میان دو بخش انديشه و کردارهماهنگیکی، سازواری و 

  ،باال با اهداف بنیادین فرد و جامعه انسانی. دو بخش همنوايی هرو دیگری 
بررسی آراء گوناگون كه در باب بحران هویت معماری )با همه ضعف و قوت آراء( ارائه شد، در مجموع حکایت از نوعی جزیی 

ایش و یا زاویه دید خاص نگری درباره اصل مفهوم هویت دارد. هر یک از ایین نظریات، گذشته از مقوله اسالمیت و ایرانیت موضوع، گر
 اند كه جامعیت و فراگیری ابعاد مسئله را در نظر نمی آورند. و محدودی را كم و بیش برگزیده

 : هويت معماریدر باره  از این رهگذر

  اصالت و تداومبرخی بر  

 اند. تکیه نموده خالقیت و پويايیو برخی دیگر بر 

  متعلق به گذشتهگروهی آنرا 

   اند. نسبت داده آيندهو گروهی دیگر هویت را به 

 گردد ترسیم می هیئت کالبدای در در نزد عده هويت معماری 

  اند.نظر افکنده محتوا و انديشهو جماعتی به 

  در يکی از عناصر اقلیم و جغرافیا، تاريخ، نژاد، فرهنهگ،  پردازان ركن اصلی را در ساختار هویت هر یک از نظریه

 اند. ... سراغ گرفته ری ودين باو

 تفوق داشته هويت جمعیدر نزد عده ای بر  هويت فردی 

   اند.تصور نموده برعکسو كسانی این رابطه را 

  اندچون هویت جهانی و مفهوم جهانی شدن را حائز اهمیت برشمرده ابرهويتیهای صاحب نظرانی نظام 

   اند.ی اصلی و اولیه معرفی نمودههاعنوان هسته را به هاهای بومی و خرده فرهنگريزهويتو دیگران 

  اندمحدود ساخته های نظریبینشهستندكسانیکه حوزه بررسی را به 

   اند.) بایدها و نبایدها ( سخن به میان آورده هاها و گرايشارزشو برخی دیگر از 
گاردد  شناسی و متدلوژی تحلیل مسئله میمشکل عمده رویکردهای گوناگون مزبور، در وجه مشتركی كه همانا متوجه روش 

 قابل بازبینی و تامل است. در حقیقت بحران در هویت معماری، به ویژه هویت اسالمی در معماری به معضال تحویال یاا فروكااهش)    
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Reductionوم عهام  هويت، مفهه گاردد.  ( یک كل سامانمند به نام هویت و به تبع آن، هویت معماری به یکی از اجزاء سامانه باز می

 .شودزا میآفرين بوده و در نبود جامعیت مقتضی بحراناست که در کلیت خود نقش های برآمده و به وحدت رسیدهمشتمل بر خصلت

آیاد بجاای بحاران زدایای،     در معماری سخن به میان می« هویت ایرانی یا اسالمی » ، آنگاه كه از مشی و شیوه جزءنگر باال
افزاید و آراء متباعد كه هر راكه آفت جزءنگری در هر یک از مقوالت ملیت و اسالمیت بر پیچیدگی بحران مینمایدع چبحران افزایی می

نماید. آنسان كه سوالی بر پرسش پیشین و مشکلی بر اند درمان را به دردی فزاینده بدل میای محدود را برای نگرش برگزیدهیک زاویه
های اصیل بازگردند و آراء خردورزاناه  تابند تا در خصوص هویت اسالمی به سرچشمهخود برنمیگردد. معماران بر معضل قبل افزوده می

اسالم شناسان برجسته را به مدد گیرند. در نتیجه مفهوم فروكاسته هویت در تعریف اشتمالی خویش یعنای هویات اساالمی باه تنزلای      
ای زنده در تپش نبض زندگانی آحاد های هویتی در گذشته بگونهظامگردد. در حالی كه حضور همه جانبه و كالن این نمضاعف دچار می

 داد.ساخت كه تمامی ابعاد را پوشش میمردم، از جمله معماران، امکان شناختی فراگیر را فراهم می
های مفاهیم عمیقی چون انسان، جامعه، تاریخ، طبیعت در كلیتی هستی شناختی در پیوند با حقیقت هستی، خداوناد، و ارزشا   

گرفت. آنچنانکه زبان یک معمار نهاد و در حد ظرف نیاز و قابلیت خویش از آن كار مایه شناخت برمیشاخص آن معرفتی را در میان می
ها دادع زیرا هر دو با پیمانهسنتی غیرآكادمیک را، با اتکاء به حقیقت وجودی موضوع، با بیان علمی نظریه پرداز اهل فن در پیوند قرار می

نوشیدند و در كلیت امر آشنای هم بودند. ولی امروزه چنین نیسات و از ایان   های اصیل میه هستی خویش از عمق فراگیر سرچشمهویژ
های پر عتاب فاقد بنیان مرصوص باید سراغ گرفت. كاری كه در فصل بعدی های بحران را در ریشه این پراكندگی و كشمکشرو، ریشه

یمع تا از هویت معماری به منظری روشن از معماری مطلوب نیز دست یابیم.با توجه به آنچه گذشت مای  گیردر ظرف این نوشتار پی می
و صورت و مااده  « ایده اثر هنری »توان عناصر اصلی هویت ساز یعنی وجود و ماهیت را در آثار هنری ومعماری متناظر معنا و مفهوم یا 

 اثر هنری دانست.« كالبد» آن یا 

  است : زیرمتضمن سنجش و ارزیابی مجموع  عناصر  هنری و معماری هويت يک اثرپس 

 و نسبت آن با ایده كلی )خداوند و مقام انسان كامل( ارزيابی عمق و جامعیت ايده هنرمند 

 در تجلی دادن ایده های خود در خلق اثر هنری بصورت بجا و شایسته ارزيابی استعداد و توان هنرمند 

  نسبت به درنظر گرفتن مجموع شرایط زمانی و مکانی در خلق اثر  هنرمندارزيابی کیفیت اجتهاد 

در نتیجه بحران هویت یا ناشی از ایده های سطحی و انحرافی هنرمندان ومعماران است و یا ناشای از عادم توجاه آنهاا باه      
فرادی اسات كاه تاوان و اساتعداد الزم     مجموع شرایط زمانی و مکانی خلق اثر هنری است و یا نهایتاً ناشی از خلق آن معماری توسط ا

معیارهای فوق چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی و تاریخی قابل تعمیم اسات. آثار اصیل و ارزشمند را ندارند.البته  برای آفرینش
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 ( يازدهمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 
 را به چند دسته می توان تقسیم كرد؟ معماری،براساس اهداف انسانی  (1

 پیرامون رویکردهای فروكاهنده معاصر معماری را بررسی و پیشنهاد بدهید؟ 16 جدول شماره (1

 )ابر معماری( چه اطالعاتی دارید؟منظور از آن در معماری معاصر چیست؟ فضای متادر باره  (9

 چیست؟ آن را نقد كنید؟ خود معماریمقصود از  (4

 طرفداری می كنند؟ مالیسممکتب فرسه نفر از معماران معاصر را نام ببرید كه از  (5

 را تشریح كنید؟ رويکرد مجسمه سازی معماری براساس (6

 كه به زبان معماری سخن بگوید و بیندیشد ؟ يک معمار می تواند شاعری باشدبه نظر شما چگونه  (7

 چیست؟ موسیقی منجمدمنظور از  (8

 ( را بررسی و صحت و سقم آن را بیان كنید؟ معماری =هنر +ساختمانفرمول ) (3

 در باره دسته بندی تعاریف حصری از معماری چقدر نزدیک به صحت است؟ 19ل شماره جدو (11

 داشته باشیم از چه عبارتی استفاده خواهیم كرد؟ تعريف جامع از معماریاگر بخواهیم یک  (11

 ( و )معماری اسالمی با معماری مسیحی ( چه تفاوتی با هم دارند؟ هنر اسالمی با هنر مسیحیبطور كلی ) (11

 چه نظراتی وجود دارد ؟ وج از بحران های معاصر معماریخربرای  (19

 متکی به چه اصولی می تواند باشد؟ هويت يک اثر هنری و معماری (14
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 فصل دوازدهم

                                  

 از ديدگاه فرهنگ اسالمیاسی معماری شايسته شنباز                             

 

است كه  پرسشی بنیادیباید رجوع كرد؟ این  هاسرچشمهشناسی معماری شایسته از دیدگاه فرهنگ اسالمی به كدام بازبرای 
امروزه با پدیدار شدن بحران ها و آشفتگی ها در دنیای معماری به پاسخ آن نیاز داریم. بطور روشن ، می پرسیم كاه فرهناگ اساالمی    

  ن ها یاری رساند و در باره معماری چه دارد به ما بیاموزد؟ پرسش را شاید بتوان به دو بخش كرد:  چگونه می تواند ما را در گذر از بحرا

 برمی شمرد؟برای فضای زیست فرد و جامعه  اصول و ویژگی هایی راچه  ها و حکمت عملی اسالمآموزه  

  گذاشته است؟ بجااین زمینه  ها و دستاوردهایی درچه تجربه شهرسازی دوران اسالمی معماری و  

  جست : بایدبه ترتیب اهمیت ، های زیر را در سرچشمه پاسخ پرسش نخست
ها درباره فضای زندگی اشاره دارد و ها و شایستگیای مستقیم یا غیر مستقیم به بایستگیدر زمینة آیات و روایاتی كه به گونه

توان گمان برد كاه  می .های سودمندی انجام شده استپژوهندگان تالش، تاكنون از سوی برخی شده هایی كه ها و توصیهنیز سفارش
 كشورها از آن آگاه نشده باشند.  نشین نیز انجام شده باشد كه دیگرهای بسیاری در سراسر كشورهای مسلمانتالش

اناد.  پذیرفته یا تأیید نماوده  در جریان ساخت آنها بوده، یا آنها را (ع)ن اتوان به آثاری مراجعه كرد كه معصومدر این زمینه می
  .باشندمی («ص) مسجد پیامبر اكرم»دیگری و  «ساختار فضایی بیت اهلل الحرام»ها، یکی دو نمونه از آن

های حکمت عملی و اجتهاد فقهی با اساتنباط فاروع از اصاول از آنهاا     كرانی هستند كه نه تنها حوزهآیات و روایات دریای بی
كنند نیز در طول ایان  اندیشند و هنر آفرینی میهمه اندیشمندان و هنرمندانی كه بر پایه باورهای اسالمی خود می برند، بلکهها میبهره

 اند. ها برده پایان فیضچهارده سده از این سرچشمه بی
هاای فضاای   در حوزهتری را  توانند تأثیرات ژرفشویم كه آیات و روایات تنها جنبه فقهی ندارند و توانسته اند و مییادآور می

برجاای گذارناد. از هماین رو اسات كاه ایان بررسای بایاد          …ها ) تزیینات ( و های وابسته به آن مانند آرایهمصنوع و معماری و جنبه
 های وابسته به آنها را در بربگیرد. هایی چون كالم، عرفان، ادبیات و حوزهزمینه

 های زیر باید جست : را به ترتیب اهمیت در سرچشمه پاسخ پرسش دوم

هاای جناوب   چاین و سارزمین   های شرق آسایا و ای از زمین از شمال آفریقا تا كرانهدر پهنه گسترده فرهنگ و تمدن اسالمی
های بسایار ارجمناد ایان فرهناگ و     باشد. جنبهمعماری می های مشترک و متمایزی در زمینه فضای زیست وآسیا دارای ویژگی شرقی

 ها نیز روشن شده است. ها و تمدنری از اندیشمندان و پژوهندگان مورد تأیید قرار گرفته و تأثیر آن بر دیگر فرهنگتمدن از سوی بسیا
این نکته نیز شایان توجه است كه بجز روزگار پیامبر اكرم )ص( و حضرت علی )ع( در هیچ جای جهان حکومت اساالمی باه   

میاان   یران نیز در سرآغاز این راه است. اما به همان اندازه كه فرهناگ اساالمی در  مفهوم واقعی آن تشکیل نشده و جمهوری اسالمی ا
معماری آن كشورها مشاهده كرد. به همین دلیال هنرهاا هرچاه     توان در هنر وبه همان نسبت تأثیر آنرا می اقشار مردم گسترش یافته،

اناد مانناد شهرساازی و    هركدام كه نیاز به دخالت تشکیالت حکاومتی داشاته  اند و تر بودهتر و اصیلاند، خالصتر بودهتر و مردمیفردی
 اند. تر شدههویتتر و بیها و مراكز حکومتی، ناخالصكاخ ساختنمانند اند، خدمت حاكمان غیر متدین بوده خدمات شهری و یا در

خوشابختانه  مار سرچشمه های مهام هساتند.   نیز در شدر زمینه علوم و فنون  های بازمانده از سوی دانشمندان مسلماننوشته
بارای   گساترده تحلیال   همه به یک بررسی و ولی با این عهایی از این دست در فرهنگ و تمدن اسالمی ناشناخته نیستند نوشته كتب و
هاای  زمینه آنها برایهای كاربردی است.هنوز هیچ كار پژوهشی دربارة جنبه معماری نیاز ها با جهانتر كردن محتوای این نوشتهنزدیک

های وابساته باه آن    سازی و زمینهساختمان شهرسازی انجام نشده است.در واقع، چگونگی كاربرد آنها در معماری و گوناگون معماری و

نیاز چنادان ماورد پاژوهش      سازی در تمدن اسالمیساختمان معماری و کاربرد اين علوم در ازنمونه هايی چندان روشن نیست.همچنین 
 م گرفته است. های باستان شناسانه و نه بیش از آن، انجاچرا كه شناسایی آثار معماری، معموالً با جنبهعر نگرفته استقرا
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اشعار برخی شاعران، ماننهد   کسانی هایی كوتاه به صورت مقاله در این زمینه ارائه شده است. مثالً در چند سال اخیر پژوهش

 .اند و مانند آنشهرسازی بوده های خاص معماری وها به دنبال واژهاند، يا در برخی سفرنامهردهبررسی کدر زمینه معماری فردوسی را 
ها آنچنان دقیق به گفتة استاد پیرنیا در سفرنامه ناصرخسرو برخی ساختمان .ها منابع ارزشمندی در این زمینه هستندسفرنامه برخیچون 

شاود و آن  بازسازی كرد. در میانه این دو پرسش، پرسش سومی هم نمودار میبر پایه آن توصیفات كه می توان آنها را اند توصیف شده 
حاد و چگوناه منشاأ اثار باوده       های اسالمی چگونه بر دستاوردهای هنری و معماری جامعه اسالمی تأثیر گذارده و تا چهاینکه :  آموزه

توان بدون توجه به پاسخ پرسش نخست این باورند كه پاسخ پرسش دوم را نمی به ویژه اصول گرایان بر بسیاری از دانشمندان و. است؟
 هایی داده شود. ها پاسخشود تا اندازة مقدور به این پرسشاندیشیم. در این فصل تالش میداد. و ما نیز چنین می

 روز و شباسرار آيات الهی قرآن سرچشمه فیاض شناخت                              

. در یک بررسی كلی می توان درس هایی و روايات سرچشمه پايان ناپذير معرفت و خالقیت برای دلسپردگان به آن است آيات
 را از معمار آفرینش ) احسن الخالقین ( و ویژگی هایی كه برای زمین، آسمان، شب، روز، و خانه برشمرده است فرا گرفت :

  هاستسايش انسان زمین محلی برای رشد و آدر نگاه آيات قرآن -1

  (37 )نساء،« ، فتهاجروا فيهاةالم تکن ارض هللا واسع»  (1
  كنید؟ در آن هجرت نبود تا گسترده  زمین خداوند وسیع ومگر 
  (11بقره، ) « الذي جعل لكم االرض فراشاً »  (1
  «ی گسترده كرد. برای شما زمین را فرشهمان خدایی كه » 

 پس خداوند زمین زیر پای انسان را وسیع و گشوده طراحی نموده است. 
  (9رعد، «) هو الذي مد االرض و جعل فيها رواسي و انهاراً »  (9
  «ها پدید آورد. رود و در آن كوهها وانید كه زمین را گسترخدایی اوست » 

 جاری قرار داده است.خداوند زمین را گسترده و باز طراحی نموده و در آن فراز و فرود و آب 
 (6نباء، ) « الم نجعل االرض مهادا»  (4
 « ؟ یمنکرد جنبنده( ای )گهواره همچون[ ]آیا زمین را» 

  خداوند زمین را برای انسان همچون گهواره، در برگیرنده و نوازشگر طراحی نموده است.
 (91انبیاء، )«  و جعلنا فيها فجاجاً سبال»  (  5
  « .فراخ  پدیدآوردیم( راههایی  زمین و در آن )»  

 خداوند در زمین راه هایی فراخ و دلباز پدید آورده است.
 ( 64غافر،) « هللا الذي جعل لكم االرض قراراً »  (5
 « .كرد گاهقراربرای شما زمین را همان كسی است كه  خدا» 
 (11 نوح،)«  وهللا جعل لكم االرض بساطا لتسلكوا منها سبالُ فجاجا»  (6
 « .گردانید تا راههای گشوده آنرا بپیمایید ده[گستر]برای شما زمین را بستریخدا »  

 ستسقفی رفیع و دلباز و دلگشا برای زندگی انسان ها آسمان از منظر آيات قرآن-2

  (91)انبیاء،«  وجعلنا السماء سقفاُ محفوظا»  (1
 « پدید آوردیم.  رپوششی نگاهدا] همچون [ آسمان را » 

 ( 18)غاشیه، «  كيف رفعت و الي السماء»   (1

  « .چگونه افراشته شدكه به آسمان  و» 
  خداوند سقف آسمان را رفیع و دلباز و دلگشا طراحی نموده است. 

های او ع و آنچه در زیر پای انسان و در مقابل قدمپس زمین و آسمان برای انسانها و متناسب با نیازهای آنها طراحی شده است
قرار گرفته با آنچه در باالی سر و افق نظر و اندیشه اوست كامال متفاوت است و هر كدام متناسب با نیازهای گوناگون انسان طراحای و  
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 در نمایناد. در ظاهر تصادفی مای راه بن بست، و خاک و شن و سنگ  وسخت و منجمد و كدر،  زمینِدر زیر پای انسان، خلق شده است.
 است. انتها، تازه و نو، دعوت كنندهای به ظاهر بیانسان در افق، زمینه مقابلِ

 پارور و از نظار شاکلی توصایف ناپذیراسات، اماا خیاال      . ، عمقی دست نایافتنی، شکل ناپذیر، نامتعیّن و نامتنااهی در آسمان
. آبای روشان و عماق الیتنااهی آسامان،      پذیر، زناده و خیاال برانگیاز   رک، انعطافها و كوهها، لطیف، پرتحجاذب.ابرها برخالف صخره

 بخش، مهربان، دربرگیرنده، تامل برانگیز. آیا در این آیات پیامی و تذكری از مراتب وجود نیست؟آرامش

شکل و نامنظم نمودی از حیات مادی كه در زیر پای انسان گساترده شاده، افاق مشاوق     سخت و منجمد به ظاهر بی زمین 
پر تحارک و   هایی كم و بیش تکراری و یکنواخت و آسمان با ابرهایی نرم وهای طبیعی، اما در برگیرندة عرصهحركت و تالش و جاذبه

در مجماوع تركیبای    .انگیز، و جایگاه ملکاوت اعلای  ناپذیر، اما لطیف و عمیق و خیال عمق روشن و نامتناهی، نمودی از جهانی توصیف
انگیز است كه طبیعت انفس ) حركت عرضی و حركت جوهری ( انسان، این تركیب حیرت در رازگونه و مناسب برای سیر در آفاق و سیر

 را در مجموع معراج گاه انسان به سوی كمال مطلوب خود نموده است.
تر از بستر طبیعت؟اگر پذیری، تکثر و ... مخلوقات مادی را به نمایش گذاریم، چه تصاویری گویابخواهیم محدودیت، شکل اگر

  ناپذیری و توحید خالق یکتا را متذكر شویم، چطور؟پذیری، وصفنهایت، شکلبخواهیم تثمیلی از مفاهیم بی

 صحنه های روشن و خاموش زندگی انسان                                                              

 : توصیفاتی كه در آیات الهی از روز و شب شده چنین هستند

  روشن را برای حرکت،کسب روزی و سیر در آفاق قرار داد روزخداوند -3

 « ] گردانید [. و روز را روشن   (67یونس، ) « والنهار مبصرا»  (1

 را روشن و یک صحنه را تاریک طراحی نموده است. خداوند یک صحنه از زندگی انسان

 «زمان برخاستن ] گردانید [. و روز را »  (47فرقان، ) « وجعل النهار نشوراً  » (1
 خداوند روز روشن را بر خالف شب برای برخاستن و حركت و كار طراحی نموده است.

 « د هستی. تو سرگرم آمد و شدر روز ( » 7/79) « ان لك في النهار سبحا طويالً  » (9

 بر خالف شب، فضای روشن برای رفت و آمد و سیر در آفاق طراحی شده است. 

 « برای ] دستیابی به [ روزی ] شما [ پدید آوردیم. روز را »  (11نباء، ) « و جعلنا النهار معاشاً  » (4

 حی نموده است.خداوند زمین گسترده و روز روشن را برای حركت و تالش و تامین نیازهای نیازهای زندگی طرا

 را سراپرده ای برای آرامش ،تفکر و عبادت و سیر در انفس قرار داد   شبخداوند -4

 «بیارامیاد.  آن تاا در پدید آورد او كسی است كه برای شما شب را » ( 67یونس،) « هوالذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه»  (1
 خداوند فضای تاریک شب را در مقابل روز برای آرامش و سکون شما طراحی نموده است.

 « .پوشش كرد] همچون [ او كسی است كه برای شما شب را ( » 47 فرقان،) « هوالذي جعل لكم الليل لباسا»  (1
 خداوند فضای تاریک شب را همچون پوششی دربرگیرنده و آرامش بخش طراحی نموده است. 

او دراز های شاب و سجده كن، بر او برادر از شب پس در بخشی »  (16)دهر، « الليل فاسجد له و سبحه ليالُ طلويالومن »  (9
  «. را به پاكی ستایش كن

خداوند فضای  نیمه تاریک شب را برای تفکر و عبادت و سیر در انفس و صیرورت انسان در مقابال فضاای روشان روز    
 طراحی نموده است.

كند، بلکه متناسب با نیازهای گوناگون مادی و روحای انساان، فضاای    معمار آفرینش خودبنیاد طراحی نمی دیده می شود كه
ای كه فضاها در مجموع مناسب زندگی مادی و روحی انساانها باشاد و بساتر تکامال و     نماید. بگونهبینی و طراحی میمناسب آنرا پیش

 تعالی او.
 خاناه و خاانواده در كناار تاالش و     كنار كار، حضور در كنار روز، استراحت در درعناصر متفاوت شب جایگیری از سوی دیگر 

 ،كنار حركات جاوهری   انفس، حركت عرضی در سازی، و باالخره سیر در آفاق دركنار سیر دركنار جامعه فعالیت اجتماعی، خودسازی در
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هاا و  آزمایشگاه تجرباة مساتقیم دیادنی    و نجگانه استفضای روز عرصة حواس پپس های رازگونة خداوند برای انسان است. همه تمثیل

 .ذکر تفکر و فضای شب، عرصة تعقل است با خیال، با محاسبة نفس، تأمل و تدبر وها. رفتار عملی و لمس كردنی ها وشنیدنی
انتهاای شاب و روز،   بای عوامل بسیار مؤثر و فراگیر در ساحت حیات مادی است. توالی و تسلسل  طبیعی نور و ظلمت از تأثیر

.... در پرتو نور و نیستی و محو فراگیر آنها در سایة ظلمت، مفااهیم   اجزاء طبیعت، شکلها و رنگها و در عناصر و یاختالف عظیم نمودار
 او» اگر نور همه چیز هست و  « اهلل نورالسموات و االر . » كه یکی از نامهای خداوند است« نور » انگیزاند. در پرتو می عظیمی را بر

كناد،  گیرد، یاا پشات مای   كمال ظهور و بروز است و به میزانی كه از نور فاصله می نباشد هیچ چیز نیست.آنچه به سمت نور است، در «
 شود.نیست می

آیا در این آیات روشن تذكری از وجود روح در بدن و ضرورت حركت جوهری انسان مرحله به مرحله تا انسان كامل شادن و  
  اهلل شدن، در زمین وجود ندارد؟خلیفه 

 حیوان ام انسان وندشکل گیاهان و اويژگی های نمادين در                                            

   شگفتی های رشد يک گیاه در عرصه زمین-1

عنصر اصلی پوسته باشد و دارای دو یک هستة گیاهی، دارای شکلی كامل، منظم و اغلب بر گرد محورهای مختلف، قرینه می
كاشت هسته در درون مزرعة زمین ) جهان مادی ( و پاس از مراقبات و نگهاداری، پوساته پیار و       و مغز ) برون و درون ( است. پس از
خااک شایره گرفتاه باا      كناد و از سازد، در خاک ریشه میگردد. اما هسته استعداد بالقوه خود را شکوفا میفرسوده درخاک مستهلک می

ایان   .رساد كند، در آسمان به میوه و ثمر مای از هوا و نور تغذیه می. رسد شکافته، به فالح می ش دل تیره و جامد خاک راسختی و تال
ی او تا حیات اخروی و جاودانه او از عرصه جسم خاكی تاا تجلّای   یسیر، گویای حقیقت سیر آفاقی و انفسی انسان از حیات دنیوی و میرا

آیا این سیر نمایشی از حقیقت سیر آفاقی و انفسی انسان از حیات دنیوی تا حیات اخروی و از عرصه جسم اشد. تواند بروح ملکوتی او می
 خاكی تا تجلی روح ملکوتی او نیست؟

 تجزيه و تحلیل سه کانون وجودی انسان و حیوان-2

مغز و دل آنها ) هویت نفسانی( و  قلب) شکم و. ( مرکز غرائز یعنی آنها  سه کانون وجودیچهار پایان مانند حیوانات  بیشتردر 

ویات  این موجاودات و ه در باطن  گیرند.آنها، ) كانون تشخیص و شناخت و رهبری( هرسه در طول یک محور به موازات زمین قرار می
نماید و در شکل ئز آنها میل میخواهد كه غراگوید و عقل آنها همان را میكند كه عقل آنها میغرائز آنها همان را حکم مینیز، حیوانی 

ندام انساان، بار   ولی در اگیرد. هم قرار میطول سه در امتداد یک خط و به موازات خط زمین و در  مغز و دل و شکم هر ظاهر سه عضو
 : گرددروی زمین روابط زیر مشاهده می

  ،نماید.بر زمین قیام مید. انسان آورن، حجم بدن را از زمین كنده و بر فراز میرانها ساقها وکف پا 

 در مجموع نه موازی سطح زمین، بلکه بر آن برافراشته و قیام نموده است. حجم بدن 

 همچون عنصری خارجی و آسمانی بر روی بدن قرار گرفته است.سر با مفصل باريک گردن ، 
پیامبر درونای و راهبار ( چاون     سه عنصر ظاهری شکم، ) تأمین كنندة حیات مادی ( و قلب، ) كانون هویت انسانی ( و مغز )

طرفای اماواج    حیوانات به موازات خط زمین نیستند. بلکه دل از یک طرف در تحت جاذبة غرائز است كه در سمت زمین قرار گرفته و از
مین و كند كه در سوی آسمان است، و در مجموع محور امتداد سه عنصر فوق در كالبد انسان عمود بر زهدایت گر عقل او را دعوت می

 از خاک تا افالک است. 

 و ارونهه انسان واندامش حاكم باشاد، و   عقلش ( بر همه كسی است كه مغزش) انسان طبیعی، كالبدیاین سلسله مراتب  در
ها باا  آیا این صورتمسخ شده كسی است كه هواهای نفسانی او و غرائزش او را به سوی جاذبه زمین بخوانند و در زمین مخلّد گردانند. 

 ای و تجلی گونه ندارند؟ای آیهمفاهیم انسان شناسی اسالمی رابطه
 توان یادآور شد :ای را میهای جالب و هوشیار كنندهدر این میان نکته

 تر موجودات در ظاهر دارای شکلی منظماندازیم به ترتیب هر چه از جمادات به گیاهان و حیوانات و انسان نظر می

 باشند.میو با محور مشخص و قرينه 
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  تقریباً انسان تنها حیوانی است كه راست مغز او بر خالف بیشتر حیوانات، عمود بر زمین است -دل  -محور غريزه .
 گردد. كند و دستهایش در فضا آزادانه میقامت و همیشه بر روی دو پا حركت می

   ان به صورت قرينه طراحی شده همه چیز در پیکر ظاهری انسنسبت به محور موازی زمین در سطوح موازی زمین

 دهد.. دو طرف یکنواخت است و تغییری را نشان نمیاست

   کف پها تها   نسبت به محور عمود بر زمین در نما و سطح عمود بر زمین هیچ دو عنصری به هم شبیه نیست و از

و تنوع و تحول  . از زمین به سوی آسمان همه اجزاء و عناصر در حال تغییرموی سر همه مختلف طراحی شده است
 شود.دیده می

  و در عاین حاال    بندی شکلی و حجمی انسانها و ساختار کلی آنها در مجموع تقريبا يکنواخت و شبیه استاستخوان
 هیچ دو انسانی در تمام جهان و تاریخ كامال شبیه هم نیستندع الاقل در خطوط انگشت.

و كشف رابطه صورت بامعنی در آنها، اقیانوس عظیمی است از مفااهیم  اجزاء طبیعت  توجه تأویلی و تعبیری به كالبد عناصر و
و معانی كه هرگز هیچ دفتری را توان گفتن آن نیست كه كلمات خداوند الیتناهی است. و هر صاحب فضیلت و علمی از بتعد تخصصای  

اهر طبیعت نیز خاود گنجیناة عظایم و پایاان     انگیز باشد. در عین حال، ظلک خیالمنتهای این كأهای بیتواند كاشف رازپردازیخود می
ناپذیری از رنگها، نقوش و بافتها، حجمها و شکلها و تركیبات گوناگون و بدیع و فضاهای دلپذیر را در جهان هستی آنچناان باه نماایش    

 خواهد بود. آورده است كه برای همیشه منبع آموزش و الهام همة هنرمندان بوده و هست و

 خانه ،حريم امنیت ، سکونت ، رشد و عبادت انسان است  در قرآن                                     

ان اول بيلت وعلع »  : نمایدمی انسان را  این گونه توصیف«  محل سکونت» ها و صفات خانه خداوند در قرآن مجید ویژگی

. باشد و فرخنده استمکه می قرار داده شد همان است كه درای كه برای مرم همانا اولین خانه( » 36 آل عمران،)  « للناس للذي مباركاً 
همان خانه كعبه است كه فضاای محصاوری اسات مکعبای شاکل كاه شاش وجاه آن         ، خانه مناسب برای همة مردمپس نخستین « 

و  ،اسات میان اشاکال مانظم چناد وجهای      مانندی درهماهنگی و وحدت بی نقطه مركزی و منظم و قرینه و دارای قطب و یکنواخت و
نماید و سکون كامل است و حركت مادی در آن وجود ندارد. ایان  تعادل و تمركز پیدا می انسان در فضای درون آن كامال  حالت توازن و

و هام خاناة قیاام هماه      )ع( حضرت علی، هم خانه تولد انسان كامل و ( بیت اهلل ) فضا فرخنده و مبارک است و هم به عنوان خانه خدا
 .« للناس  ماًقیا » یا « للناسوضع  »مردم 

 « كرد. آرامش مایه  برای شماتان را هایخداوند خانه( » 81 نحل،) «ً وهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا»  (1

 ها قرار داده است.خداوند خانه را در مقابل فضاهای كار و تفریح و... فضای سکون و آرامش و امنیت انسان

نیکاو نیسات   ( » 183 بقاره، ) « ظهورها و لكن البر من اتقي و اتوا البيوت من ابوابهلاو ليس البر ان تأتوا البيوت من »  (1
 «. درآید آنبه خانه از درهای  كه پرهیزكاری كند و استكسی  کوكاریوارد شوید، بلکه نبدانها ها از پشت خانهكه 
واری و با ورودی مشاخص توصایه   ها را مستلزم داشتن حریم امن و دور از هر گونه مزاحمت همجخداوند طراحی خانه 
 نماید.می

خاناه  كه هایی خانهبه ( » 17 نور،) « يا ايها الذين آمنوا التدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتي تستأنسوا و تسلموا عللي اهلهلا»  (9
   « .سالم كنیدخانه و بر اهل اجازه بگیرید نشوید تا شما نیست داخل 

ها نهی نموده و باه مالقااتی   تعریف نموده و از ورود بدون اجازه به خانه خداوند خانه را محل حریم شخصی و خانوادگی
 همراه با مهربانی و رحمت توصیه نموده است.

]كاه  هاایی  به خاناه  پس هنگامی كه»  (61 نور،)«  فاذا دخلتم بيوتا فسلموا علي انفسكم تحيه من عندهللا مبركله طيبله»  (4
 « و مبارک است.  نزد خدا فرخنده سالمی كه  .دسالم كنیگفته شد [ وارد شدید، به یکدیگر 

  خانه هم باید آرامش جسمی و هم آرامش روحی و معنوی انسان را فراهم آورد.
 بارادرش وحای كاردیم كاه [     باه  موسای و  ] » ( 87یونس، « )  وجعلوا بيوتكم قبله و اقيموا الصلوه و بشر المومنين» (5

 « بدهید و نماز را برپا دارید و بر مومنین مژده باد. د را قبله ) محل عبادت ( قرار های خوخانه
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 خانه عالوه بر تامین نیازهای مادی انسان باید محل عبادت و راز و نیاز با آفریدگار یکتا هم باشد.

 «  .ها، خانه عنکبوت استترین خانهسست همانا( » 41عنکبوت،)«  و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت»  (6

ای كه حریم نداشته باشد و استوار و محکم نباشد و در معر  و منظر غیر قرار گیرد ناه نیازهاای ماادی انساان را     خانه
پود سست، خاناه عنکباوت در    عالوه بر تار وتواند مناسب نیازهای روحی و معنوی انسان باشد. تامین می نماید و نه می

هاای  های خانه مناسب، نقطه مقابال ویژگای  بنابراین ویژگی ی است.حریم و فضای درون حصار وبدون و ، فضا رها شده
 خانها عنکبوت است. 

تر از آیات و بطور خاص از روایات معصاومین)ع( كاه باه    تر و عمیقبرداری وسیعاین بررسی اجمالی تذكاری است برای بهره
 اه قرار گیرد و البته نیاز به همکاری مشترک دارد.تواند مورد بهره برداری محققین حوزه و دانشگشکلی گسترده و همه جانبه می

 

 خانه کعبه  معماری  آموزه هايی از                                                                                  

 كارهایی كاه یاا  باشند. شهرسازی، كارهای معصومین )ع ( می های ارزشمند معماری ودومین منبع و سرچشمه آفرینش نمونه
به دست خود یا با تأیید آنها در زمینه معماری انجام شده است. روشن است كه این كارها از نظر تعداد، بسیار اندک هستند، ولای از نظار   

 باشند.تحلیل عمیق می بسیار ارجمند بوده و شایسته بررسی وو ارائه اصول كیفی 

  ر يافته استاولین خانه ای که برای هدايت عالمیان استقرا-1

ان اول بيت وعع للناس للذي ببكه مباركاً و هدي للعلالمين » فرمایدمحتوای كار خود می معمار اصلی خانة كعبه دربارة شکل و

ای كه برای مردم ساخته شده همان است همانا نخستین خانه»  (36و35)آل عمران/  « فيه آيات بينات مقام ابراهيم و من دخله كان امنلاً 
های تابناک است، مقام ابراهیم و كسی كاه باه آن درآیاد،    آن نشانه در مکه است، كه فرخنده و مایة هدایت برای جهانیان است.كه در 

 :  به این ترتیب است شودمیدریافت نکاتی كه از این آیه «  ایمن خواهد بود.

  ،است.  اولین خانهاز بابت زمانی 

   قرارگرفته است.  یعنی مکه جايگاه مشخصیاز بابت مکان، در 

   ساخته شده است.    قاره هیچ وابستگی به قوم و نژاد وبیاز بابت مصرف كنندة فضا، برای همه مردم جهان 

   است.  فضای محصور و محل امن و آرامشاز بابت كاركرد آن، خانه ) بیت (، یعنی 

  و در رستگاری انسان نقش دارد.  فرخنده و هدايت بخش است اين خانه مبارك و غایت آن، از بابت هدف و ، 
 شود. تاریخ شمول بودن آن و برای همه انسانها بودن تأكید می جهان شمول بودن و از بابت دامنة تأثیر آن، بر 

( 36/5)مائده /  « جعل هللا الكعبه البيت الحرام، قياماً للنلاس» فرماید : بارة معماری خود چنین میای دیگر نیز خداوند دردر آیه
 شود چنین هستند :  نکاتی كه از این آیه برگرفته می «خداوند، كعبه آن خانه محترم را مایة  قیام مردم گردانیده است.» 

 خداوند متعال است.  :معمار ساختمان طراح و 

  كالبد آن مکعب وفضای درونی آن نیز فضای درونی یک مکعب است.  فضای ساختمان : شکل و حجم و 

 است.   امن ی محصور ویفضا كه خانه  :کارکرد ساختمان 

 كاری در آن مجاز نیست.  خانه محترم و یا مقدسی است كه انجام  هر :کیفیت و ويژگی معنوی ساختمان 

  تعالی انسان است. مایة قیام و رشد و زمینه و : ساختمانهدف و غايت 

 : نه تنها برای گروهی خاص،  بلکه برای همه انسانها ساخته شده است.   خانه ای برای همه 

 های خانه کعبه با نیايشگاه های بت پرستانويژگی تفاوت -2

ای است كه به امر خداوند و به دست اولاین پیاامبر حضارت آدم    توان گفت خانه كعبه اولین خانهتوجه به آنچه گذشت می با 
برای همه انسانها طراحی شده است آنارا   اند واحی آنرا به خود نسبت داده و سازندگان آن پیامبران بوده)ع( ساخته شده است. خداوند طر

« خانه خادا  » هدایت كننده و مایة قیام برای همه عالمیان قرار داده است. نکته بسیار جالب آن كه خداوند گاهی آنرا  مبارک و محترم و
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های اساتثنایی و فاوق   این خانه دارای ویژگی .نامدمی و خانه قیام آنها ) وضع للناس ( « خانه مردم ») بیت اهلل الحرام ( و زمانی آن را 
 ها چنین هستند : هاست. این ویژگیالعاده نسبت به دیگر نیایشگاه

 برای حضور انسهان مجسمه یا شیء مستقل نسبت به انسان نیست، بلکه یک خانه و یک فضای خاالی   یک بت و 
 است.

 آن فقط یک پوسته است، با درگاهی كه باه درون راه   خارجی جدار
ترین حجام باا ساطوح    دارد. و حجم آن یک مکعب است، كه منظم

 باشد. زمین می و یالهای قائم و قیام كرده بر یکنواخت متشابه و

  و نسابت باه طبیعات اطاراف آن یعنای       اين حجم کامالً منظم است
دامنه دره پرنشیب و فراز آن و چشم اناداز افاق    ها وكوهها و صخره

 العاده و بدیع تلقی شاده و به عنوان یک حجم كامالً خالقانه و خارق
 مکمل فضای طبیعت طراحی شده است.

  نهایات اشاکال مانظم و   كه در میان بی باشدنقشه کف آن مربع می 
انساان   نامنظم، بیشترین تأثیر برای ایجااد و تعاادل و آراماش را در   

چهار وجه انسان منطباق شاده و در او    پهلوی آن بر دارد. زیرا چهار
رسد محورها و قطرهای آن نیز به صفر می نماید، ومی ایجاد سکون

 تواناد انساان را در  یما  نمایاد و ایجاد نمی هیچگونه جاذبه حركت و
 .كانون فضا كامالً آرام نگه دارد

  نیز با یالهای قائم خاود، هام باه انساان تعاادل       به دلیل برابر بودن درازا و پهنا و بلندا و حجم مکعبی آن از درون
 دارد. بخشد و هم به حالت قیام نگه میمی

  گیرد و فضا سان را از افق ) سیردر آفاق ( برمیو حریم مناسبی است كه نگاه ان پوسته داخلی آن بدون روزن است
 نماید. عبادت می را مناسب برای تأمل و تذكر و حضور قلب ) سیر در انفس ( و

       ابتدا سقف به صورت فعلی و با مصالح سنگین نداشته، بلکه همچون مسجد النبی ساقفی سابک از شااخ و بارگ
 ساز و خیال برانگیز بر سرداشته است. اندیشهبانی همچون آسمان، درختان داشته، یعنی سایه

 بهترين فضها بهرای   در آفاق است مقابل فضای طبیعت كه بهترین فضا برای سیر مجموع فضای خانه كعبه در در ،

 و نیايش و تواند زمینه مناسبی برای حالت خودآگاهی و دعاانسان بوده و می تذکر و تعقل در حالت تمرکز و توجه و

 انفس و سیر و سلوك الی اهلل و وصال حضرت حق باشد. در ب و سیرحالت حضور قل

  و فضای خانه  در آفاق فضای مناسب سیرمجموعه بیت اهلل الحرام ) حج ظاهر ( سعی بین صفا و مروه نمادی از  در
در انفس و دو ركعت نماز در پشات مقاام حضارت اباراهیم )ع( نماادی از       كعبه نمادی از فضای مناسب برای سیر

 باشد.و زیارت حضرت حق می عرفانی فضای مناسب شهود

 (   )جمرات های سه گانهبت مقايسه کالبدی خانه کعبه و-3 
گذارناد. مظهار   را باه نماایش مای    «قلاه رفیاع توحیاد    »تا  « حضیض شرک» سیر پرستش انسان از این دو پدیده كالبدی،

 های سنگی و مظهر واالترین گونة عبادت توحیدی، خانه كعبه است.  تاریخ، عبادت بتها و توتم ترین نوع پرستش دربدوی
 در قرآن چند چیز مایه آرامش و آسایش معرفی شده اسات:  به معنی خانه معرفی شده است. «بیت» در آیات الهی با نام كعبه

ا مایة آسایش و اطمینان قلبی و روحای  باشند و از سوی دیگر، یاد خدكه به گمان ما اینها مایة آرامش مادی می « خانه، همسر و شب »
بیرونی است و آرامش معنوی به عوامل درونای   آرامش مادی  بیشتر وابسته به عوامل«  اال بذكراهلل تطمئن القلوب» معرفی شده است. 

  باشد.انتخاب انسان وابسته می و اراده و

 تأثیر کالبدی فضايی خانه کعبه بر انسان -4

تعادل فيزيکي موجود در  -005تصوير شماره 

شکل مربع در ساير اشکال هندسي منظم يا 

 نامنظم مشاهده نمي شود.
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 هایی دارد : این تأثیر از دید بیننده بیرونی چنین ویژگی  

 در دامن و زمینه طبیعت دست نخورده و نمودهای نابساامان آن، باه عناوان یاک     اين کالبد با حجم مکعبی شکل ،
 شود. مانند شمرده میپدیده دست ساخت و بسامان، یک ابداع و نوآوری بی

  شاود و وجود یک در (، پوسته و پوششی برای فضای درونای آن شامرده مای   بویژه با  ) وجوه و يالهای اين کالبد 
 طلبد. انسان را به درون می

  های قائم و وجوه متشابه و سادگی یکناواختی  یال ( و داشتن زوایا و ) درازا، پهنا و بلندا برابر بودن تقريبی سه بعد
باوده   آوردن تعادل، توازن، آرامش و سکون در انسانترین كالبد برای پدید هماهنگی حجمی، این كالبد شایسته و

  نماید.فضای داخلی آن جذب می چه بیشتر انسان را به هركه مقدمه ورود به عالم معقول است و 

 انسان  بر یر فضای درونی کعبهتأث-5 

مربع بهه  نامنظم در نقشه كف،  نهایت اشکال منظم ومیان بی در 

عرضهی و ارتفهاعی،    دلیل صفر شدن برآيند محورهای طهولی و 

انسان را بیش از هر شکل ديگهر بهه سهکون و آرامهش دعهوت      

وجوه و یالهای چهارگانه و قاائم آن منطباق بار وجاوه      نمايد.می
كمترین جاذبه حركات را بار روی    چهارگانه كالبدی انسان شده و
متعادل، متاوازن، سااكن و آرام اسات.     انسان دارد.  فضایی كامالً

برای نمونه دیگر اشکال منظم و ناامنظم را از دیاد تاأثیر آن بار     
كنیم. در دایره یا كره، انساان باه یاک حركات     انسان بررسی می

شاود. در یاک مساتطیل یاا مکعاب      دوری و گردشی تشویق می
نسان نسبت به طول بزرگتر جاذبه حركتی دارد. زوایای بسته و باز و طولهای كوچک و بزرگ در مثلاث  مستطیل ا

ای كاه از  یک از اشاکال ناامنظم باه انادازه     آورد. بطور كلی در هرو لوزی حالت قبض و بسط در انسان پدید می
انساان پدیاد    ی مختلفی را درهای مادجاذبه گیرند.  بهمین مناسبت كشش ومکعب فاصله می شکل كلی مربع و

 آورند.  می

رساد. گاویی باا وجاود انساان و      یک كانون و گرانیگاه نادیدنی  است و تهی  به نظر می دارای فضای درون آن  
) مانند مغز درون هسته ( و انسان، قهرمان داستان  .شوداین كانون، فضا معنی پیدا كرده و كامل می حضور او در

  ( 116) تصویر شماره این نوع فضا سازی و معماری است. 

ترين و را مناسب « ايستا» خداوند اين فضای از نظر کالبدی  ساکن و آرام يا اساسی این جا است كاه   نکته مهم و 

شود این قیام یک حركت مادی نیست، بلکاه  دریافته می. با كمی توجه نمايدمعرفی می « قیام» بهترين فضا برای 
 یک حركت جوهری و روحی است. 

 ) کالبد ضد معماری(تأثیر کالبدی بتهای سه گانه  بر انسان -6

 و صالب و فاقاد فضاا و درون    حجمی تاوپر  نیز پالنی مربع دارندع اما با ها این بت
باشند و نیز پوسته بیرونی و ظاهری آنها در برابر انسان به خاودی خاود دارای   می

 (117)تصویر شماره ) مانند مجسمه سازی ( .هویت مستقل است
 كمترین بهاا و زیباایی    ترین هستی وجسم آنها از سنگ و خاک است كه از پست

 ای برای زندگی گیاهان و  جانوران ونهكه در طبیعت به صورت زمی برخوردار است
 انسانها هستند. اما در اینجاا در برابار انساان كاه باه صاورت باالقوه زیبااترین و        

كند، در حالی كاه  تواند باشد به صورت یک شیء سامان یافته و مقدس شده بروز و ظهور پیدا میترین پدیده هستی میعالی
 سیله حفظ و مصونیت و آرامش انسان به كار رفته است. خاک به عنوان و خانة كعبه همین سنگ و در

 هاي سه گانهجمره-007تصوير شماره  

خانه کعبه، فضايي  - 006تصوير شماره

 کامال متعادل، متوازن، ساکن و آرام
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     شکل آنها برخالف حالت نامنظم طبیعی در اینجا به صورت یک مخروط است كه مبین یک پدیده منظم و كامال و در خاود
 گذارد. عین حال یک عروج دروغین و مادی را نیز به نمایش می در تمام شده بوده و

  باشاند، دارای شاکلهای كامال و   و به ویژه انسان كه از مراتب باالتری از هستی برخاوردار مای  در طبیعت، گیاهان و جانوران 
انسان یک بروز و ظهور غیر طبیعای،   منظم، گرداگرد محورهایی قرینه هستند. در اینجا بروز و ظهور جماد بدین گونه در برابر

  .شودشمرده می كاذبغیر عادالنه و نابجا و 
  امر، نشاان   باشد و سه، نشانة كثرت و به تعداد زیاد است و دارای كمیت بزرگ و كوچک و متوسط. اینمیتعداد آنها سه عدد

حالی كه فضای خانه كعبه یگانه بود، باه   متعدد برونی و از خود بیگانگی انسان دارد، در های گوناگون واز عالم كثرت و جاذبه
 تعالی انسان یگانه است.   نشانة آنکه صراط مستقیم قیام و

شکل و پااخور باودن باه    نظم و بیاز بی هستی بدر آمده و هم از نظر شکلی و ظاهری، در نتیجه این پدیده از جایگاه خود در
بناابراین در   برآورده و هم از نظر كیفی، جدا از انسان، در برابر انسان هویت مقدس پیدا كرده اسات.  كامل سر مستقل و صورت منظم و

هاای ساه   شود. در نتیجه كالبد بات خواند و وسیله مسخ و از خود بیگانگی روحی و تعالی انسان میبه خود می اینجا یک شیء، انسان را
اش، به عنوان بت و مظااهر شارک و شایطان    گانه در رابطه با انسان، به دلیل غافل نمودن او از هویت انسانی و سیر و صیرورت روحی

از وادی مشاعر باه    بعد از عبور از صحرای عرفه ) رسیدن به معرفات ( و  ای كهد و هجوم او باید باشند، با اسلحهشمرده شده و مورد طر
 با خود همراه آورده است. و قدرت تمییز حق از باطل و زشت و زیبا معنی شعور

 اری شیطانیمعم مقايسه دو نماد معماری الهی و -7

دارد. حجم آن با همه نیاروی  انسان است.  او را از نظر كالبدی آرام و آسوده نگه میخانة كعبه، فضای تهی و شایسته حضور 
ای اسات  ( تنها به عنوان پوشش و وسیله خلق و طرح آن به كار رفته ) حجم یک مکعب، در طبیعت ای كه درنوآوری و ابتکار و اندیشه

تواند مقدمه پویایی و قیام روحای و  این سکون مادی می است وبرای نگهداری و صیانت از فضایی كه برای حضور انسان آرامش بخش 
 باطنی انسان باشد. 

باشاد كاه   و برخوردگاه محورهای اصلی آن، یک نقطه نادیادنی و تهای مای    کانون و گرانیگاه فضای درونی خانة کعبه، مرکز
شاود.  كامال مای   كناد و سان، فضا معنی پیدا مای گردد. با حضور انكند. انسان، كانون و قطب فضا میبه سوی خود دعوت می انسان را

گاردد. در ایان   همچون مغزی در درون هسته، انسان هویت بخش به فضا و نقطه حماسای و اوج آن و هادف از سااخته شادن آن مای     
فضایی مصنوعی فضای خانه كعبه  گیرد.قرار می « هدف »تعالی انسان، ، و رشد و« وسیله» معماری الهی باز آفرینی و ساماندهی فضا، 

آورد. گویی هسته انسانی در مزرعة شایستة خاود  است و مکمل فضای طبیعی كه یک هسته فضایی شایسته برای تعالی انسان پدید می
 رسد.  است، به رویش و رستگاری می كاشته شده و با آبیاری به هنگام كه همان یاد خدا و اراده به خیر

شود و فاقد فضای درونای هساتند. از   نمود خارجی آن اصل می هستند كه حجم و رات (سه واحد جسم توپر ) جمدر برابر آن، 
هستی بدر آمده و به گونة یک پدیده بسامان و كامل در برابر انسان، یک هویات جادا و دروغاین را باه نماایش       جایگاه طبیعی خود در

ا نیز نشان دهندة جهان كثرت و عرصاه دلفریبای و دل مشاغولی    اند و تعداد آنهاند. به جای وسیله بودن برای انسان، هدف شدهگذاشته
، یاک عنصار اضاافی و تماشااچی و     منفعال باشد. انسان در برابر چنین مظاهری، به عنوان یک غفلت و از خود بیگانگی او می انسان و

 زنناد و نمایند، به انسان طعنه میبیت میگذارند و تثاجزاء این معماری خود را مستقالً به نمایش می ماند. چون عناصر ورهگذر باقی می
نمایاند. با توجه به معارف ما مجموع تمام می گردند. حجم و جسم این معماری بدون حضور انسان در خود كامل وموجب دلفریبی او می

 ری بروز و ظهور پیدا نموده است. معمایک نماد ضد  كه در باشندمی این عوامل از آثار بت و شرک و شیطان

 جايگزين هم می شوند؟ معماری شیطانی  و گونه معماری الهیچ-8 

، با شناسیمتعالی انسان را خانة کعبه می ما مظهر معماری  شايسته رشد وتواند این دو مورد باشد : مثال تاریخی در این باره می 
كالبدی به ظاهر جزیی و فرعی، بعد از حضرت ابراهیم های آن كه برشمردیم، همین خانه و همین فضا با تغییرات تمام امتیازها و ویژگی

شود كه در زمان پیامبر اكرم )ص( با زدودن آنها دوباره فضا، فضاای  )ع( تبدیل به بتخانه و مركز پرستش اصنام ) معماری شیطانی ( می
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جزاء معماری چه بوده اسات كاه اینچناین    ا كاهش عناصر و گردد. این افزایش وخانه قیام انسانها و خانه محترم می توحید و خانه خدا و
 شود : تغییر ماهوی را در تأثیر فضا بر روی انسان داشته است؟ در یک بررسی ساده مالحظه می

 جماداتی به صورت غیر طبیعی خاود و   فرقی نکرده است. اما اشیاء و هندسه اصلی و ساختار ساختمان بندی واستخوان
تحریف كننده راه رشد و سعادت حقیقی،  مزاحم و عبث و موجب لهو و لعب ( و غیر مفید برای انسان و مقدس شده )

 بعر دیوار بیرونی كعبه و دیوارهای درونی آن نصب شده است كه بتها و اشیاء نامناسب تزئینی بودند. 

 نای و  ای برای محصاور نماودن و نگهدارنادة فضاای درو    ، به جای آن كه پوستهها و ديوارهای بیرونی ساختمانبدنه
 نمایند. فضای حضور انسان باشند، خود اصل شده و انسان را به تماشای خود دعوت می

  متعادل فضای تأمل و تفکر و فضای خود آگااهی   به جای آنکه با آن هندسه آرامش بخش و متوازن و فضای داخلی
ی موجب غفلت و ازخود بیگانگی و ماد ها و اشیاء گران قیمت وخدا آگاهی او باشد، با تصاویر و نقش برجسته انسان و

         شوند. مسخ انسان می

 حج آموزه هايی از آيین -9 

 ترین وجوه نیازهای انسان در مسیر تکامل و غایت متعالیش از دیدگاه اساالم در ساه وجاه زیار و    در این رابطه، نخست كلی
 شود. نتایج آن بدست داده می

  : آفاقسیر در حركت عرضی، بیرونی و مادی  

 سیر در انفسمعنوی :  حركت جوهری، درونی و  

 های الهی و پیامبران درونی و بیرونی نیاز به رهبری 

 انسان یا جامعه انسانی برای رشد و تعالی وترین وجوهی است كه یک نتایج آن كلی معارف ما این سه وجه از نیازها و از نظر
 مکان، سیر حیات دنیوی و در واقعیت زمان و كنار هم فراهم باشد تا انسانها در سه آنها در سعادت جاودانی خود نیاز دارد و باید زمینه هر

و فسااد و تبااهی   «  شجره خبیثه» مشمول كلمة  خارج و«  شجره طیبه» های الهی سنت كمالی داشته باشند. وگرنه از شمول فطرت و
 شوند. می

 كاست انجام گیرد :  كم وسه مورد باید بی مناسک حج در

  طواف پیرامون خانه کعبه هفت بار 

  مروه  سعی بین دو کوه صفا وهفت بار 

 مقام حضرت ابراهیم )ع(  دو ركعت نماز در 

 صفا و مروه کوه های  تحلیل حرکت انسان در سعی بین -11

گیارد انساان در راساتای یاک     مروه انجام می كه بین دو كوه صفا و در حركتی
برگشات را انجاام    دامن طبیعات، یاک مسایر رفات و     محور طولی و یک خط مستقیم در

 توان بدست آورد : دهد. از این حركت نکات زیر را میمی

 دید او نیاز كاه عرصاه    ، انسان، متحرک است. زاویة دید انسان، به سمت افق است و میدان حرکت خطیاین  در
 چمتحرک است. متغیر و طبیعت روبرو باشد، گوناگون و

  باشد. ، محل رؤیت سراب، ممکن میرسیدن مادی به نقطه ديداین حركت،  در 

 حقیقت، سراب است بوده كه در مقصد اين حرکت، يک موجود مادی يعنی آب 

   ،شود. ، بیشتر میحرك میدان ديدت تغییر و تنوع ودر این مسیر با سرعت دادن به حركت انسان 

  شود.نهایت تکرار شونده تلقی میبی و منزله کثرتهفت بار تکرار رفت و برگشت این حركت به 

 

 

 

حرکدت انسدان در سدعي بدين      -009تصوير 

 کوه هاي صفا و مروه
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 تحلیل حرکت انسان در طواف به دور خانه کعبه   -11

كناد كاه   حالی طی می ای را دردایره این حركت دورانی، انسان پیرامون یک فضا با حجم مکعب ) خانه كعبه ( یک مسیر در
( هماواره   به سوی خانه كعبه ) پدیده مصنوع با فضای مکعبای شاکل   سمت راست او طبیعت ) عالم كثرت ( است و او باید روی خود را

 ثابت نگهدارد. این حركت یک نوع گردش به دور كانون مركزی است كه جهت و نقطه دید انسان همواره ثابت است.

 كه همان فضایی با كالبد یکنواخت مکعب به نام خانه خدا  و نقطه ديد او ثابت است متحرك انسان،این حركت  در
 یا خانه قیام انسانها باشد.  

  گردد و رسیدن مادی به نقطاه  انسان از نظر مادی، به نقطه اولیه باز می حرکت دُوری، پیرامون يک دايرهاین  در
 جاذبه ( مطرح است. نقطه دید یک توجاه ذهنای و درونای و   ای نامریی ) ( ممکن نیست و رابطه دید ) خانه كعبه
 وق و عابد موحد با معبود حقیقی. عاشق با معش طلبد. مانند رابطة  اقمار با خورشیدها وقلبی را می

  خانه خدا، دسترسی مادی به آن یاا حضاور ماادی در     ، یعنی خانه كعبه یاهدف از اين گردش گرداگرد يک کانون
نهایتا ً قیام انسانها  توجه به این خانة محترم و رسیدن به مباركی هدایت و ف از آن، مشاهده وآن نیست. بلکه هد

 است.

  بخاطر وجوه و یالهاای یکنواخات یاک مکعاب گونااگونی و      با سرعت بخشیدن به حرکت انساناین گردش،  در ،
آیاد و راساتای دیاد ثابات     ای در راستای دید پدیاد نمای  دگرگونی ویژه

 ماند.  می

  باشد تداوم تکرار شونده می نیز به منزله كثرت حركت و هفت بار طواف
  كند.  دائمی می القاء یک سیر و
لبيلك، اللهلم لبيلك، الشلريك للك لبيلك، » :  گفتن عباراتی چون این گردش با 

امار  » همراه اسات كاه سایر از     « شكر، ال شريك لك لبيلكلك الحمد و لك ال
و ساپس افازایش ایماان     « درک و فهم عقلای » به  « محسوس مادی
توان نتیجاه گرفات   توجه به آنچه گذشت می كند. باتر میقلبی را آسان

 كه :  

 گیرد. ، پیرامون یک دایره انجام میحرکت  

  ،تاس یک پدیده مصنوع و واحد، و یک فضا با شکل یک مکعب  کانون ديد 

 یابد. تحرک نمی كثرت و ، كانون دید، تنوع وبا افزايش سرعت حرکت 

 رسیدن مادی به كانون دید محال است.  با تداوم حرکت و افزايش سرعت ، 

 شاود  با گفتن عبارات ویژه و به صورت جاذبه معنوی و روحی ممکان مای   کانون حرکت رابطه انسان با
 انسان از درک محسوس و مادی، به درک و فهم عقالنی است.  كه آسان كننده سیر

  

 مقام ابراهیم  تحلیل دو رکعت نماز در-12

ناور  » و « معراج مؤمن»و« ستون دین» در آیات و روایات از آن به. در بند نمودن آتش است واژة نماز به معنی مهار كردن و 
توان دریافت های این عبارت، میدیدار یار محبوب و حضرت حق تعبیر شده است. در بررسی ویژگی و زمان حضور و مالقات و«  مؤمن
 كه : 

o ساكن هستندتقریباًاو هر دو  انسان و راستای ديد.  

o نه خدا و خانة قیام انسانها است.خا، یعنی سمت قبله و راستای ديد برای همه انسانها ثابت است 

o شود. ، بلکه در یک نقطه با طمأنینه و آرامش برگزار میشودجابجايی مادی در آن انجام نمی 

حرکت طواف به دور -021تصويرشماره  

 خانه کعبه
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o های حضوری و مراتب عرفانی است.، عمالً تأمین شده و هدف، تسهیل معرفتدسترسی مادی به نقطه ديد 

o   معانی واال، سیر از ظاهر به باطن و عاروج معناوی    آگاهانه مفاهیم و، با ذكر و یادآوری با توقف هر حرکت مادی
 شود. پذیر و میسر میانسان امکان

o  ،امام، برگازار   در پشت محل مقام حضرت ابراهیم )ع( است، یعنی پشت سر رسول و جايگاه برگزاری اين مراسم
  شود. می

  مناسک حجانجام رابطه شکل و محتوا در -13 

 چاه از نظار   تاریخی و های انجام شده مفاهیم و ارزشهایی كه در فرهنگ غنی و سرشار اسالمی چه از نظربررسیتوجه به  با
 :كنیممناسک حج چنین ارزیابی می  در را محتوا و رابطة شکل  شناسیم،روایات می آیات و

 چاه   زمان معاین هار   ای است كه انسان را در) حركت سعی ( بهترین زمینه دامن طبیعت حرکت خطی انسان در
دهاد. از ایان رو،   در برابر درک از راه حواس پنجگانه قرار می كند وعناصر گوناگون مرتبط می ها وبیشتر با پدیده

 است.  « سیر در آفاق» برای  « هندسه -فضا» این حركت بهترین نوع 

 كه یک پدیده مصنوع «  نه كعبهخا» ( و گرداگرد كانون آن یعنی  حركت طواف ) حرکت انسان پیرامون يک دايره
مانظم  اسات، آن هام در یاک زمیناه طبیعای و آزاد، كااماًل برانگیزانناده و          و واحد باا یالهاا و وجاوه متشاابه و    

تذكر انسان اسات. و هماه ایان     به یاری عبارات و مفاهیم، مشوق تأمل، تفکر، تعقل، و كنندة توجه بوده ومتمركز
 خواهد بود.  درونی انسان ها مقدمة سیرویژگی

 مجماوع باا    در و « ساكن واحد و» نقطه دید او نیز  است و « ساكن» انسان در جای خود  ،در مراسم عبادی نماز
شود و با بیان و درک مفاهیم واال باید شرط قبولی نمااز  طمأنینه و آرامش همراه است، یعنی حواس او متمركز می

 مقدمه سیر بااطنی و جاوهری و   همان باز شدن دیده جان و حضور قلب یعنی را كسب كند.«  حضور قلب» یعنی
 برای انسانهای كامل، یعنی ورود به عالم مشهود و زیارت حضرت حق.  

بیت اهلل  « فضایی –هندسی » انسان در مجموعه  « حركتی -فضایی »رسیم كه تجربه میریافت در یک نگاه كلی به این د
حیاات   انسان از جهان كثرت به جهاان وحادت  و از   ( جامع و كامل، زمینه ساز سیر سیستم به صورت یک سامانة )و حج ظاهر الحرام 
و انسان در این مناساک آنارا تمارین     باشدانفس و حركت جوهری می در آفاق و حركت عرضی به حیات روحی و سیر در سیر دنیوی و
 را مخدوش خواهد كرد.  جامع هدف كدام از عناصر این سامانه، دسترسی به روشن است كه نبود هر نماید.می

  مسجدالنبیمعماری آموزه هايی از -14  

 در این باره باید به موارد زیر توجه داشت:

o شود. ایمان می ولی با ایمان آوردن شهروندان به خدا و پیروی از پیامبر او شهر، ، شهر كفر بودهيثرب شهر 

o فضاای   )ص( مانده است، تنها فضای مسجد و خانه پیامبرجای خود محفوظ  در همه فضاهای شهركالبدی  از نظر (
 شود. كالبد شهر به صورت نسبی اسالمی شده است.عبادت و خانه امام ( بر آن افزوده می

o ها حریمی است كه فضای داخل را از خارج جادا  همان كالبد خانه كعبه است، با نقشه مربع. بدنه کالبد مسجد النبی
 گرداند.داخل برمیها را به كند و چشممی

o سقف آسمان و بخش سرپوشیده، نه با سقفی همانند كف زمین  دو قسمت شده است، بخش سرباز با فضای داخلی
دل باه آسامان    رفیاع و  بلکه همانند خیمه حضارت موسای )ع(   .نمایندبا چنین سقفی مخالفت می (ص) كه پیامبر
 نمایند.درختی خوشبو موافقت میبانی از شاخسارهای فقط با سایه )ص( پیامبر. سپرده

o  مستقیماً به فضاای مساجد    خانه پیامبر و وصی اوگیرد و از این میان ها چون نگینی فضای مسجد را در برمیخانه
 شود.باز می
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o  برای ورود هر كسای كاه   بدون تبعیضی  ، با هدایت رهبر وفضای مسجد همچون خانة کعبه، خانه قیام انسانها است
 ایمان آورد.

o  اجتماعی مورد نیااز   همه عملکردهایی را كه در آن زمان در رابطه بین امت و امام به صورت فردی و فضای مسجد
ساازی بارای   خدمات اجتماعی و سیاست و قضاوت و تا آماده تا سازد، از كسب علم و هدایتبوده است، برآورده می

 و جهاد. دفاع و جنگ

o طبیعی فضای مناسب سیر در آفاق انسانها بوده است و پیامبر فضای  موجود یثرب به طور و مجموع شهر قديمی در
و فضاای مناساب    گرای مسجد النبای انفس و سیر و سلوک الی اهلل را با ساختن فضای درون در خودآگاهی و سیر

ز شوند و این سرآغادار كشتی فالح امت میافزایند و خود سکانبر آن میگیری حکومت و اجتماع اسالمی را شکل
 شهر اسالمی است. و تداوم گیری شکل

 بیت اهلل الحرام  معماری هايی ازآموزه-15 

ساختار فضایی در شهرهای ما از یک هندسه یک بعدی و یکنواخت برخوردار نیست، بلکه از هر سه نوع هندسه پدیادار شاده   
 گیری شده است. بدین گونه كه : كدام در جای شایستة خود بهره در مجموعه بیت اهلل الحرام هر

 در پیوند  نامنظم، هماهنگ و یک هندسه خطی و ها و بازارها، پیاده و سواره، باگذرها، كوچه همچون راهها و فضاهای عبوری
اقتصاادی خاود    های فرهنگی، اجتماعی وبه هدف تحرک انسان را خمهای الزم و ضروری، سبکبال و پر با طبیعت با پیچ و

 آورند. و زمینه مناسب برای سیر در آفاق او را پدید میرساند می

 سازی های خارجی، و ایجاد نظم و قرینهنماها و حجم با طراحی محورهای شاخص در تمرکز و توجه و دعوت به فضای درونی
 جاه نقااط عطاف و   های خارجی، انساان را متو بندی بدنهگنبدها و قاب ها وگلدسته ها، ایوانها ودر طراحی سردرها و ورودی
باه آراماش، ساکون، حضاور در فضاای داخلای دعاوت         نمایاد، از سارعت حركات او كاساته و او را    محورهای شاخص می

هاای متعادد و گونااگون كاامالً     بندیگیری از مفصلفضاهای حضوری و درونی از فضاهای بیرونی و عبوری، با بهرهكند.می
عرضای و ایجااد    محرمیت كامل و ایجاد محورهاای مناساب طاولی و    رایی وگبا ایجاد درون اند.این معماریجداسازی شده

آرام و خودی را  نما و با تأمین فضای باز داخلی توانسته است فضای محصور، مطلوب و میان آب مركزیت در تالقی آنها و در
 ارائه نماید. 

  ای خاص و منظم وضمن ارتباط همه جانبه آنها و به كارگیری هندسه استقالل هستة فضاهای داخلی از يکديگر سازی وجدا 
های كف  و طراحی محوطه، آنچنان كه هرچه بیشتر القااء حركات كالبادی و جنبشای در انساان باه       قرینه در طراحی نقشه

 اید. نمسکون را تشدید می ها، این القاء آرامش وبندیها و قابحداقل ممکن برساند و با ضرباهنگ پنجره

  ًآنچنانکه در برشها هر هستة فضایی علی رغام هندساه    های کف و در برشها،متمايز در نقشه بکار بردن دو نوع هندسه کامال
نمایاد، زماین،   ای فضای طبیعات را تاداعی مای   غیر قرینه بوده و از زمین به آسمان به صورت رمزی و آیه نقشة كف، كامالً

هاا باه   هاا و كاربنادی  نهایت خطوط منحنی و سهمی در رسامی  برآورده و قیام كرده و درصاف و گسترده، یالها از زمین سر 
گردد و در مجموع نشان دهندة و نماد سیر از عالم كثرت به عالم وحادت و از مخلاوق باه ساوی     شمسه مركزی منتهی می

 شود. خالق می

  طراحی خانه، ساخت اتاقهاای ساه دری كاه عار      . برای مثال در توجه به تأمین مجموع نیازهای انسان در طراحی فضاها
گردد، و مناسب ایجاد فضای خلاوت و فضاای   تر از طول عمق آن است و در نتیجه كانون فضا به داخل برمینمای آن كوتاه

كانون  باشد وشود و در مقابل ایجاد اتاقهای پنج دری كه عر  نمای آن بیش از عمق آن میخصوصی و تفکر و عبادت می
مناساب بارای ایجااد فضاای      ازتاب خارجی دارد و با ایجاد ایوان سرپوشیده در مقابل آن و پله باه فضاای بااز كاامالً    فضا ب

سازد عالوه بر زنادگی  عین حال ایجاد فضای مخصوص مهمان و پذیرایی خانواده را قادر می باشد. درخانوادگی و جمعی می
  111) تصویر شماره بپردازد.  اجتماعی نیز كامالًهای خانوادگی و فردی و خانوادگی به مسئولیت



226 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

  كنار یکدیگر باعث شده است طراحی  محل متناسب خود و در در «خطی، تمرکزی و آرام» استفاده بجا از هر سه نوع هندسه
كنار  درهای همجواری مختلف را بدون مزاحمت حیات بتواند عملکردهای بسیار گوناگون و تنوع و دلپذیری و بافت عالوه بر

یابند و فضاهای مختلف عملکردی هم سامان دهد. راهها با كمترین مزاحمت تا اعماق فضاهای خصوصی و خانوادگی راه می
كنار فضاهای فرهنگی و مذهبی و مسکونی  اداری با كمترین مزاحمت در صنعتی و مانند مراكز اقتصادی، تجاری، خدماتی و

 باطنی چند بعدی و عمیق دارد. اندام ) ارگانیزم (  طبیعی، ظاهری زیبا ورسند. بافت همچون یک به هم زیستی می

  فضای » و «  حضوری بودن فضا یا عبوری بودن» از جنبة  67رده بندی در سلسله مراتب فضاهای شهری و فضاهای معماری

برحسب اهمیت خود نسبت باه  شود و برحسب مراتب باال هر فضا انجام می«  خدماتی بودن اصلی بودن یا فضاهای فرعی و
مجموع رابطه فضاهای عبوری و حضوری همچون رابطاه وسایله باا هادف و      در. یابندمحورهای اصلی محل خود را باز می

همچنانکاه حركات در    شاود. عناصر بدن انسان طراحی می ها با اجزاء ومزرعه با گیاه و رابطه شاخه با میوه و رگها و شریان
مقام حضرت ابراهیم )ع(  از جایگاه نماز وقدمگاه حضرت اسماعیل و چشمة آب زمزم  است، اما نهایتاًمروه واجب  بین صفا و

  68.جوشدبه معجزه می و

 ( دوازدهمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 ه بیاورید؟چه جایگاهی برای انسان است؟غیر از آیات درس ایا می توانید حداقل دو آیه دیگر در این زمین زمیندر نگاه قرآن  (1

 را چگونه تشریح نموده است؟  آسمانآیات قرآن ،  (1

 برای چه منظور و اهدافی برای انسان بوده است؟ آفرينش روز (9

 به چه منظوری پدید آمده است؟ شب (4

 را با هم مقایسه كنید؟ سه کانون وجودی انسان و حیوان (5

 چه كسی است؟نظر شما چیست؟ انسان وارونهو  انسان طبیعیبه نظر شما  (6

 ( چه جایی برای انسان در قرآن تصویر شده است؟ محل سکونتخانه ) (7

 بر چه اصولی استوار است؟ بنای خانه کعبهآل عمران ،  36-35بر اساس آیه مباركه  (8

 چه تفاوت ماهوی دارد؟ بررسی و تجزیه و تحلیل نمائید؟ خانه کعبه با نیايشگاه های بت پرستان (3

 به چه نتیجه ای می رسیم؟ ت های سه گانهخانه کعبه و بدر مقایسه كالبدی بین  (11

 چه تأثیری روی انسان دارند؟ کالبدهای بت های سه گانه (11

 به چه اصولی دسترسی خواهیم یافت؟ معماری شیطانیو  معماری الهیاز دو  (11

 به چه نیازهای انسان حج گزار پاسخ داده می شود؟ مراسم حجدر انجام  (19

 ی دهد چه تحلیلی دارید؟كه حاجی انجام م در سعی بین صفا و مروه (14

 در مسجد الحرام چیست؟ حرکت بدور کعبهتحلیل شما از  (15

 در مقام ابراهیم در كنار كعبه دارای چه ویژگی هایی است؟ انجام دو رکعت نماز (16

 در مراسم حج وجود دارد؟ چه ارتباطی بین شکل و محتوی (17

 چه آموزه هایی در دست دارید؟ معماری مسجد النبیاز  (18

 چه آموزه هایی را آموخته اید؟ جدالحراممعماری مساز  (13

                                                 
 « ها و بدترین آن بازارهاست.بهترین محل در شهرها نزد خداوند مسجد» :  (ن )سااز ائمه معصوم 67
هاای مختلاف تاأثیرات عمیقای      مناسک اسالمی از وجه كه مجموع معارف وهایی از وجه هندسی است، در صورتی مطالب مطرح شده صرفاً نمونه 68
هاای  شهرسازی دوران اسالمی ما داشته است. برای نمونه حرمت نگاه به خانة دیگران، حرمت هر نوع مزاحمت همجاواری محادودیت ارتفااع خاناه     بر معماری و

 مسکونی، لزوم اجازه برای ورود به خانه غیر و دیگر موارد.
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 فصل سیزدهم  

 در تمدن اسالمیجد امعماری مس                                                 
جامعاه ساازی و    ترین فضا برای خود سازی وتمدن اسالمی مناسب در شکل نهایی خود در میان جامعه مسلمین و در مسجد

و باشاد.  معقول و ملکوتی در پرتو هدایت و رهبری انسان كامل، یا انسان افضل می مادی و طبیعی به زندگی همه انسانها از زندگی سیر
دهناد. در طراحای   جمعیات را تارجیح مای    پر های دینی و نفی رهبانیت، شهر آباد ومسلمانان بنابر توصیهو شهر اسالمی باید آباد باشد، 

كنار آنها فضاهای معماری  در رها دارند و نظم و آزاد وای بیطبیعت و هماهنگ با آن هندسهشهری مسیرها و گذرهای عبوری بر بستر 
 ها وباشند. بدنهعین حال درونگرا می طبیعت برآمده، زمین پیرامون آنها و بدنه دیوارهایشان  هماهنگ با مسیرهای عبوری و در از میان

مجموع بناها از خارج  در مصالح و رنگ نسبتاً هماهنگ هستند. مواد و حجم و ارتفاع ونماها در عناصری كه عملکرد مشابه دارند. از نظر 
 فضای معمااری مظهاری از نظام پیکار     تر و بدیع دارند. نظم حاكم برمنظم نسبت به فضای طبیعت حالتی مکمل و هماهنگ و ،با خود

 عبادت است.  از همه خدمات عمومی باالخص علم وشهر محل، كار، مسکن و برخورداری  نظمی ظاهری طبیعت است.انسان در بی

كه آسمان را خیمه زده و باه درون بارده اسات. و سار در     واحد ای است. پوسته از دور دو عنصر مهمترين نماد کالبدی مسجد
منار سر  فضای درون وبه  گلدسته (، گنبد رو ) به گ ل نشسته است درون دارد و در نقطه مقابل آن دستی از زمین كه بر آسمان برآمده و

تمثیلی از فضاایی مناساب بارای خودساازی و خودآگااهی )       انفس، و در آفاق و سیر در انسان، سیر بر آسمان بیرون، تمثیلی از دو سیر
فضایی مناسب پیام رسانی و جامعه سازی ) منار (، یکی نماد مسئولیت انسان برای از قاوه باه فعال در آوردن اساتعدادهای      شبستان ( و

 مقابل امت. فطری خود و دیگری نماد مسئولیت انسان در

و امکانات بافت محله برای توسعة مسجد، علی رغام بسایاری از    ابعاد زمین مسجد تابع تعداد مؤمنین است مجموع شکل و در
ن باز، میل به نظم دارد افقهای اطراف آ جایی كه زمین كافی باشد و حجم خارجی آن الگوی تقلیدی و تکراری ندارد و در معابد زمین و

 حدی قرینه سازی برای ایجاد حجم و فضایی بدیع و مکمل فضای طبیعت.  تا و
حیاوانی خاود را كاه بالفعال هساتند، عیناًا مشااهده         گیاهی و در مجموع انسان در طبیعت نمادهایی از عناصر وجود مادی و

جهات   . و درنمايهد اوند او را دعوت به تعقل و تدبر در آيات الهی میبرای خودآگاهی و درك ابعاد عقالنی و روحانی، خدنماید. اما می
تحقق شایسته این امر فضای مصنوع به طور كلی و فضای مسجد به طور خاص مکمل فضای طبیعت و مناسب تعقل و تمركز روحی و 

 شود. حضور قلب انسان طراحی می

   معماری آتشکده ها به مساجدفضاهای تبديل                                           

گرفتناد و هرگاز مجاوز اعماال     توانست مفید باشد بهره میكه برحسب طریق عقل و شرع از آنچه میصدر اسالم مسلمانان 
نهاا  از آها تا آنجا كه ممکن بود برای ایجاد مساجد و محل اجتماع مسالمین  ساختمان آتشکده تعصبات جاهالنه و مغرضانه را نداشتند،از

دگرگون سااختند.   ماهوی فضای آنرا كامالً براساس اعتقادات توحیدی خود منقلب و كیفی وكمی و  منتها از نظر .كردندبرداری میبهره

برای حضور جمعی انسانها خاالی شاد. مردمای كاه      فضای اصلیرا از مركز و كانون فضای داخلی برداشتند و  آتشدان مسلمانان آتش و

 متعلق به آنها شد فضا کامالًحماسه ساز حادثه شدند،  منفعل و تماشاچی را داشتند، خود قهرمان داستان و گر وش نظارهدرخارج از فضا، نق
نماد قبلاه   گرفت، با دیوار ومی خانه قیام آنها یکی شده بود. آنهاضلعی را كه به سمت قبله قرار واقع معبد و خانه خدا با خانه انسانها و در

الزم باود   چاون . باطنی مهیاتر شود تأمل نمازگزار برای سیر آرامش و توجه ونکند، و  ها و نظرها از داخل به خارج سیرچشم پوشاندند، تا
هاایی  حاریم  بین فضای پاک و آرامش بخش داخلی با مسیرهای  نسبتاً آلوده و پرغوغا و مزاحمت برانگیز خارجی كامالً تفکیک شاود و 

  ایوانها پرداختند. های داخلی وها و سپس راهروها و حیاطدرگاه ی كامالً پوشاننده و درها وفاصل گردد، به ایجاد دیوارها

اسالم، استقبال و هجاوم   ای برای اجرای برنامه توسط آتش بانان نبود وچون گذشته فقط صحنه فضای داخلی از آنجایی كه

 های بزرگ وشبستانبه  پذیر بود گسترش یافتند واز هر سمت كه امکان هاچهار تاقی طلبید، به سرعتبه مراكز عبادی می توده مردم را

های بزرگ، اختصااص باه ساالطین و    ساختمان سابقه بود وتبدیل شدند كه تا آن زمان بدین صورت كامالً بی عظیم اجتماعی تاالرهای
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كز اجتماع و زنادگی ماردم در شاهر و روساتا ایجااد      تمام مرا عظمت كه تقریباً در درباریان داشت نه توده مردم، آن هم با این وسعت و

ها قارار گرفتاه باود، باه مارور توساط       كه در بیرون بافت و بر باالی بلندی های سابقآتشکدهیافت، ها توسعه میبعدها كه شهر شد.می
فضاهای اطراف كاسته  گذرها وشد. از ارتفاع سطح ورودی و همکف آن نیز نسبت به خدماتی احاطه می ها و سایر مراكز فرهنگی وخانه

 ای وو از یک عنصر تزیینی و بتخانه كنندگی خود را نسبت به جماعت و توده مردم افزایش دهددعوت چه بیشتر حالت جذب و شدتا هر
 خادمت هماه   مذهبی در -توانست موجب از خود بیگانگی انسانها شود، خارج شده و به صورت یک تاالر اجتماعیمجسمه گونه كه می
  .مناسب صیرورت انسان درآید اقشار و طبقات مردم و

 ويژگی های مساجد اسالمی ايران                                                     

 مساجد فضاهای يژگی هایو-1 

كاه الزم  امکانات موجود است، هرجاا   خواهد باشد، در ابعاد و نقشه زمین تابع بافت شهر وحجم خارجی مسجد هر شکل می
پذیری است كه هار  شود. هندسه مقهور دستان توانای معمار و اصول انعطافشد و از هر طرف كه امکان بود بر سطح مسجد افزوده می

 نماید. فرم سركش را رام می
هاای  ختمانهای سایر سامتین و هماهنگ با بدنه های خارجی را، استوار وبدنه عدهداو با هر زمینی، هندسة الزم را سامان می

سازد كه هم ساختمان سازد، همچون اندام انسان برآمده بر زمین، حاشیه زمین دیوارها را از مصالحی میشهری و از زمین قیام كرده می
بخشند كه بر زمین شکلی طولی دیوارها را، آنچنان سامان میها را از زمین جدا سازد. جرزها بیرا از عوار  طبیعی حفظ كند و هم بدنه

كنند. آنچنان كه خط آسمان از ظرافت و زیبایی ماادی یاا معقاول خاالی     ها عروج عمودی جرزها را متعادل میكتیبه قیام كرده باشد، و
 هواكشها و روزنها را دور از دساترس دیاد و   نباشد. پنجره به بیرون برای دید، الزم نیست. چرا كه باید دیده بر دل نشیند تا بارعام یابد و

پیرایه و درحدی كه ها ساده، بیكاهند. در مجموع نماسازی بدنهها از غلظت و شدت نور آن میسازد و با شبکهن و بر بلندا میمنظر انسا
 جدار خارجی از حد یک پوشش و حفاظ برای فضاهای داخلی خارج نشود و چهره بیننده را به سوی ورودی بازگرداند. 

بخشاد. فضاای   به ورودی مسجد مای  جاذبه خود را ماند، اما همه جلب توجه وی میآالیش باقاگر چه بدنة خارجی ساده و بی
آورده، برای دعوت و تعظیم حضور انسان آغوش برگشوده است. خط صاف زمین  هم ورودی چون چتری دلپذیر و چون شاخساری سربر

انسان است و قوس سر در مظهاری   متناسب با حالت قیام آن برآمده و ساقهای خواند.شیب دارد و قطره انسانی را به دریا می میلی به و
اذن و نام خدا ای بر فراز، تا ورود بیپیکر خود كتیبه مسجد سری برآورده و بر هایشود، سردر از خط آسمان بدنهنهایت آسمان میاز بی

ها نهایتاً با هندسه كهکشانی برافراشته بدنه هندسه دهد ونباشد. نسبت بلندتر طول به عر  ایوان، ورودی را دلباز و در دسترس قرار می
شاود زیباا و شاخساار و    كند و این همه چتری مای تا ابدیت و از زمین تا آسمان تمثیل می جهان كثرت ها، فضا را ازمقرنس ها و رسمی

سالمی به مهربانی لبخناد و  پذیر، دعوت كننده، امنیت بخش و مجموع مهمان انسان خیمه زده است و در سایه بانی پرشکنج كه بر سر
 جمال حضرت حق را با هم متجلی نموده است. لطف با خود دارد و صفات جالل و

 سازد. عالوه بر دیوارهای قطور درانگیز را در طراحی معماری ظاهر میگوناگون این شگرد تحیر و های متعددها و مفصلحريم
هاا و  كنناد. هشاتی  های چاوبی حاریم داخال را حفاظات مای     كافی درگاه و قطرمیان ایوان ورودی مسجد ارتفاع كوتاه و قاب متناسب 

خمهای مسیر آنها به سوی صحن جداسازی كامال فضاای بیرونای و درونای را بعهاده       راهروهای متعدد تاریک و نیمه تاریک، و پیچ و
 دارند. 

 نظمای و این باای  نامنظم طبیعی است و در فضاهای عبوری تابع نشیب و فراز زمین و دامنه پرموج و گیری هندسیجهتاگر 
نگاه را به  جهت واحدی نیست و نصیب نگذاشته است و تابع هیچ مركز ونیز بی های زمین راها و حتی قطعه بندیكثرت گوناگون جهت

  نماید.فراهم می تنوع و تکثر دید را بخشد و زمینه تغییر ودر آفاق را برای انسان تسهیل می گریزد و سیركشاند و میهر طرف می

های فضايی را بهه  تمام هسته شود وجهت واحد میافزاید، غنای هندسی بافت می این خود بر كند وجهت تغییر می ،در مسجد

 ایوانهاا و فضااهای اصالی و    هاا و گیارد و ورودی یابد و گرد محور قبله تعادل می. پالن نظم میخواندنظمی بر گرد محور خود فرا می
ای بارای ایجااد توجاه،    خارج بوده و مقدمه شوند. این سرآغاز جداسازی نظم فضایی داخل ازحول این محور ارزش گذاری می فرعی بر

 باشند.های فضاهای داخلی است كه دارای تمركز و استقالل و در عین حال هم جهت قبله میتمركز و باروری اندیشه، و ورود به هسته



229 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

 یابناد و روزنهاا و  هاا از خاارج حاریم مای    ی سرباز و سرپوشیده تشکیل یافته، وقتای بدناه  از دو فضای اصل های داخلیعرصه
رسند، معمار خود را از منظر آسمان و ظهور و روشنایی و ترنم كوران باد و نگااه باه آب و سابزه    های خارجی به حداقل ممکن میپنجره

فضاهای سرپوشیده محدودیتی ندارناد و   آورد.همجواری به ارمغان میهای مزاحمتكند. حیاط داخلی این همه را با خود بیمحروم نمی
ماوارد مشخصای    امکانات بپذیرناد و در  ها واجتماعی جماعت طالب باشد و ظرفیت هرآنچه را كه نیازهای مذهبی، فرهنگی و سیاسی و

مجموع فضاهای مورد نیاز  …ها و ، حسینیههاها، كتابخانهها، حجرهجامع قابل جمع است. مدرس منع شرعی و كراهت نداشته باشد در
  ....غیره برای امور خدماتی و بهداشتی و

شوند. محاراب و فضااهای عباادی،    می برحسب ارزش و جایگاه خود درجه بندی شده و در نقشه كف جایابی فضاهای داخلی
ایوانهاای   گیرند، درهاا و با قبله  قرار می طاصلی حیاكانون محور  باشند درها میایوانهای اصلی كه محل ورود به شبستانها و گنبد خانه

گیرند. فضاهای خادماتی و ارتبااطی   و  اطراف آنها قرار می طهای سایر فضاهای داخلی در محور عرضی حیاها و ورودیتر و رواقفرعی
ها، تاا آنجاا كاه ممکان اسات از      نهشوند. فضاهای خدماتی، بهداشتی، وضوخاها و در دورترین نقطه از محور مركزی جایابی میدر كنج

ایان   گردند، درهای ناقص جایگزین میهای فرعی و زمینورودی و حیاطگاه كشند و در اطراف درصحن اصلی و حیاط مركزی كنار می
 نشیند، ایوانهای اصلی و شبستانهای عبادی است.نظم و آرامش هندسی آنچه كه بیش از همه به چشم می

شاود كاه یاک ضالع آن باه      در همکف مساجد، همچون كعبه و مسجد النبی از مربع آغاز می فضايیهای هندسه اصلی هسته
ترین شکلی است كه انسان را از نظر مادی آرام و متعادل نامنظم هندسی مربع مناسب نهایت اشکال منظم وسمت قبله باشد. در بین بی

همچون پنج ضلعی یا دایره یا اشکال نامنظم انسان را تشویق  شود ومنطبق میدارد، زیرا اوال ً چهار ضلع آن با چهار وجه انسان نگه می
گیرند در انسان هیچ نوع جاذباه و  یک نقطه و در مركز قرار می اقطار آن در عر  و كند و دوم، از آنجا كه برآیند طول وبه حركت نمی
 شود. كانون فضای داخلی می انسان قطب وحضور انسان در مركز فضا،  كند و باتوجه به اطراف ایجاد نمی حركت و

شاود و اگار شاکل    همیشه به تأثیری كه شکل مربع بر انسان دارد، نزدیک مای  عناصر فضايی شبستان مسجدتناسبات اصلی، 
هندساه فضاایی    های توازن بخش در جهات طاول مساتطیل و   باشد اتفاق افتد با استمداد از جرز بندیدیگری كه حداكثر مستطیل می

مجموع فضا را از نظر كالبدی آرام و متعادل گرداند.  در كند در فضا به تأثیر شکل مربع نزدیک شود. وسب در سقفها، معمار سعی میمنا
حالی كه با تمام وسعت الزم با سایر فضاها هماهناگ   یابد. دراین توسعه و گسترش همیشه هر هستة فضایی استقالل خود را باز می در

نمایاد،  وش و وحدت بخش است. اگر چه صیغه مسجد شرایطی را از نظر حقوق شرعی برای زمین مسجد ایجاد میو هم بستر و هم آغ
 در اتصال جماعات و  در امام و این حلقه، پشت سر جا كه در امام است و هر ولی مبنای آن برای نمازگزار در اتصال انسان به جماعت و

ترین نقطه زماین سار بار    تر باشد و در فرودینمحضر حضرت حقی، فقط امام باید خاشع در و ای جهت قبله، درآمدی به حضور بار یافته
 سجده گذارد. 

گیارد كاه عاماه    موعظه امام است با امت. بنابراین از این نظر شبستان، بنحاوی شاکل مای    گری ومظهر رابطه هدایت منبر
آید تا ذكر را و پیام را بهتر به آناان منتقال نمایاد و    بر منبری فراز می نمازگزاران بتوانند مخاطب در دسترس و آشنای امام باشند و امام

امات تساهیل    حضور قلب است، برانگیزاند و تعهد متقابل اماام و  نیایش و مخاطبین را كه مقدمه حال دعا و تعقل قدرت توجه و تفکر و
 یابد. روی امام رجحان می ها تمام. از این بعد محور عمود بر قبله به دلیل جهت صوت و دیدنحجت شود و

توجه به استحباب پركاردن صافهای    باین واسطه همه انسانهای مؤمن با خداست. بنابرامظهر ارتباط جمعی و بی صف جماعت
ها در همکف به تبعیات از صافوف نماازگزاران باا هام ادغاام       جلو و طویل بودن آن و شرایط شرعی اتصال صفوف، شبستانها و صحن

تر شدن محور موازی قبلاه  یابند. از این بعد طوالنیرغم استقالل فضایی خود به صورت منظم از هر طرف گسترش میعلی  شوند ومی
ها را باز به شاکل مرباع   باشند، بر آیند آنها شکل كلی شبستانیابد، با توجه به رعایت دو بعد فوق كه در دو جهت مخالف میرجحان می
 گرداند. نزدیک می

تعالی انساانها،   مستقل نیست، یک نشانه و یک جهت است. به مفهوم یکی بودن هدف و یکی بودن سیر ، یک فضایمحراب
نماود   كه باشند، تجلی این مفهوم علی رغم واحد بودن مکانش یعنی خانه كعبه كه در فاصاله بعیاد اسات، و    هر كجا كه باشند و در هر
هام باا    حول محورهاای عماود بار    رها شده و حول یک نقطه محدود حضوری ندارد باعث شده است هندسه همکف از تمركز مادی و
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تقادس همناوای مجماوع فضااهای      های فضاایی و استقالل هسته سرزندگی و آزادی به هر طرف كه ضرورت یابد گسترش گیرد و بر
 شبستان بیافزاید. 

( بر پیکر جرزها  ی طول وعر  و ارتفاعتساو ) افرازد، تا ارتفاع نزدیک به یک مکعبكه بر پایه مربع قد می عنصر فضايیهر 
ارتفااع بزرگتارین گنباد     عر  و گیرد تا طول ونماید. ارتفاع این عناصرفضایی از مقیاس انسان دست برافراشته پا میو ستونها قیام می

 خواهد آسمانی باقی بماند. ها اما همیشه سقف آنها میخانه

آید و ناه باه   شوند و فضایی كه همچون ذات حق نه به تصویر میسمانها میتمثیلی از فضای الیتناهی و كهکشانی آ ها سقف
باه   حال مركز ثقل فضا را و دامن و چتری بر زمین، در هر 63گشایند سینه در انحنای آسمان می (ع) چون خیمه حضرت موسی تصور و

 گردانند. داخل برمی
 شود وزا میطلبد، فضای كهکشانی سقفها تخیل برانگیز و اندیشهاگر زیر پای انسان صاف بود و هموار، آنچنان كه كف پا می

ها همچون طبیعت بر زمین قیام كرده و ساقفها تمثیلای از   مجموعاً در هر عنصر فضایی كفها همچون زمین هموار و دست یافتنی. بدنه
ارتفاع هیچ شکلی با هم قریناه نیسات و    در هندسه اندام انسان. در سطح همه چیز تقریباً قرینه و هماهنگ با شکل و شود وآسمان می
به تعبیری از خورشید و دایره واحد و گسترش یابناده هماه    شود. یازا و دایره شمسه ختم میوحدت نهایتاً به خورشید  كثرت و این تنوع

وجود او ظلمات ید است و بیها در زمین از ذات نورانی خورشیابد. همچنان كه ظهور ظاهری همه پدیدهاشکال و فرمهای كثیر ظهور می
حركات جاوهری    از ظاهر به باطن، از زمین به آسمان، از محدود و كثیر به نامحدود و واحد تمثیلی از سیر مخلوق به خاالق و  شب، سیر

 د. باشصنعتگران و سایر صنوف می هنرمندان و عابدان و سلوک همه مؤمنان از عالمان و شود كه وجه مشترک سیر وانسان تلقی می

  زه ای  مساجدساويژگی های -2

عناصر ساختمان از مهمترین اصولی است كه ساختار سازه و پیکار   مفید بودن اجزاء و جویی وپذیری، استحکام، صرفهواقعیت
توده خاک،  ازمهندسی، معمار را آنچنان توانا نموده كه با كمترین امکان یعنی  بنا را سامان داده است. قدرت خالق و اعجاز انگیز فنی و

خشت و آجر، بسازد و خاک را مقاوم نموده و سنگ كند و با ابعاد كوچک و دست آورد بیش از یکصد برابر خود را پوشش دهاد و اماروز   
 طلبد. نیز این شگرد در نوع خود تیزهوشی، خالقیت و توان بسیار باالی علمی و فنی را می

هر عنصهر  خدمت این مفهوم كه  یابد و درهای قرینه و مستحکم میایهانتخاب شکل مربع در نقشة كف حول نقطه مركزی پ

حول محورهاای مركازی آن باه     و معمار را در ساختن فضای داخلی بر آفرين باشدبخش و تمرکزمجموع مستقل، وحدت فضايی بايد در
كند. نیاز میمتعادل كلیه نیروهای ساختمان فراهم  این امر بهترین زمینه را برای انتقال طبیعی و متوازن و. نمایدشکل قرینه هدایت می
شود كه نیروهای عمودی از كاانون  ای میدلبازی آن كه سقفها را پردامنه و محدب نموده است، خود بهترین وسیله به گشایش سقفها و

ایجااب نمایاد، متقاابالً باا      جا كه تداخل فضاهای داخلی متعادل به سوی چهار ضلع ختم شود و هر مركزی به شکلی قرینه و متوازن و
 به كمک ساتونهایی ظریاف و   ساختمان و كمترین تراكم در حجم پر با قوسی دیگر از روی اضالع مربع به سمت نقاط تقاطع برگردند و
معماار در   شااهکار  انتقال نیروها در ساقف و  های التزام آور وواقعیت. توانمند شبستانی یک پارچه و فراگیر و مقاوم در كف ایجاد نمایند

 همین نکته نهفته است. هماهنگی هنر طراحی با فن ساختمان در
مساائل گونااگون    نیااز طراحای شاهری و    بندی و ساختار بنا در پوشش خارجی تابع مقیاس اطراف آن ومجموع استخوان در

 ع مناسب آنهاست. تعادل طولها و عرضها با ارتفا جمعی انسان و اقلیمی و هنری است و از داخل تابع مقیاس فردی و
بادیل هندساه ساقفها در    انگیز و بیقدرت شگفت پذیری، نوآوری وسازه بنا، تنوع، حالت بندی ومهمترین ویژگی در استخوان
 . معماار را تواناا سااخته كاه دو    .ها و.ها، مقرنسها، كاربندیهندسه فضایی و اعجاز آفرین رسمی تسخیر فضا و شکل بخشی آن است.

 خطوط و سطوح عمودی را با زیباترین حالت باا خطاوط و   دایره را در فضا با ظرافت كامل تركیب نماید و متجانس مربع وشکل بسیار نا

                                                 
خواستند برای رفع مزاحمت آفتاب و باران برای شبستان مسجد النبی سقفی ساخته شود، ایشان فرمودناد همچاون    (ص)وقتی اعراب از پیامبر اكرم  69

 .برافراشته باشد (ع)چادر برادرم موسی 
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ابتکار مناساب تاا    و نوع ابداع ساختار كلی فضا راه را برای هر بندی ومجموع ضمن حفظ استخوان در سطوح منحنی سقف پیوند دهد و
 نهایت باز بگذارد. بی

 جد امسويژگی آرايه ها در -3  

مقابل انسان بیاراید  اگر شیطان تعهد نموده است كه با تزیین كردن آنچه زمینی است و آنچه در زمین است، زخارف دنیا را در
گیرد كه آسمان میو انسانها را با دلباختگی به دنیا بفریبد و او را اسیر و زندانی حصار تنگ دنیا زدگی گرداند، اما معمار ما ازخداوند الهام 

شود و دلش سرشاار از امیاد باه    شوند چشم انسان روشن میآراید، ستارگان روزنی به باغ ملکوت میهای نور میبه زینت پاره تاریک را
گیاهان،  تجسیم موجودات زنده ) كند كه شعائر الهی را بزرگ دارد. اما كراهترفتن و شدن و رسیدن و وصل، با الهام از قرآن تالش می

  گشاید. حیوانات و انسان ( به صورت نقاشی و مجسمه و نقش برجسته، راه جدیدی را بر روی هنرمندان می
 هاای گونااگون هندسای و   ایجاد بافت كند كه با استفاده از عناصر كامالً تجریدی مانند كتیبه بندی ومعمار مسلمان سعی می

محادودیت عناصار    استخوان بندی بنا، كدورت و ساختار كلی و ایجاد ابداع و تنوع در نقوش اسلیمی و به كمک رنگ و نور و شفافیت و
هاای ماادی، فضاا را سابک، بساط یابناده و       ضامن برخاورداری متناساب از زیباایی     به كار برده شده در سفت كاری را از بین بارده و 

 ورد. ابدی بوجود آ مکان ازلی و وزن نموده و فضایی رها از زمان وبخش و بیوحدت
 كالم معصوم انسان را كالم خدا و های معقول درآسمانی، معمار با استفاده از زیبایی انگیز و برانگیزاننده واین فضای خیال در

های معقول، محارم راز شاود و الیاق حضاور،     عرصه الیتناهی زیبایی منزل تعقل نشیند و در خواند تا به سرتذكر می به توجه و تأمل و
 از آید.حضرت یار به نم شاند و برای وصال دردل ن دیده بر

 صول پیشنهادی برای معماری مساجد  ا-4 

 : امروز در سه بخش ارائه می شود معماری برای مساجددر اینجا به عنوان نتیجه گیری اصول 
o راهبردها 

o های كاربردی  برنامه 

o های كالبدیتوصیه 

 يی برای معماری مساجدبردهاراه-5 

  باشد و تفکر برانگیز شهرها و محالت کانون روح بخش و معنويت آفرينمساجد و مراكز مذهبی باید قلب و 

   بوده و در  ترين نماد شهرهای اسالمیبا شکوه ترين و برجستهمساجد و مراكز مذهبی در كنار نهادهای فرهنگی باید
 نمایدرا با لطافت و سادگی توأم عین حال عظمت 

  محالت مسکونی نبايد از نمادهای مذهبی و نیايشهی  ری، تجاری، خدماتی و اصلی شهر نیز همانناد  محورهای عبو

 برجسته و ارزشمند خالی باشد.

  یابی و احداث مساجد از توازن و تعادل الزم و بر حسب تعداد جمعیات و طاول   از آنجا كه در وضعیت موجود مکان

. ) طاول دسترسای باه    باشهد ورد نیاز از اولويت برخوردار میساختن مساجد در نقاط مدسترسی برخوردار نیست، 
 متر ( 411مسجد حدوداً به شعاع 

  احیهاء و نوسهازی و بازسهازی   اندع از آنجا كه بسیاری از مساجد موجود در شرایطی با حداقل امکانات ساخته شده 

 .ی از اولیت برخوردار استهای نامناسب آنها مطابق نیازهای امروز و در شأن نظام جمهوری اسالمساختمان

  و دسترسی  تا آنجا كه ممکن است در مركز محالت و با دسترسی آسان و امن عابرین پیاده يابی مساجدمکان 

 بینی شود.پیش بدون مزاحمت عابرین سواره 

  ن دیاد  بینی شود كه عالوه بار میادا  به گونه ای  پیش های اصلیيابی مساجد در محورهای عبوری و خیابانمکان
های باز( از امکان پاارک خاودرو   المقدور در كنار فضاهای باز و سبز شهری )پاركها و محوطهحتی طوالنی و وسیع،
 نیز برخوردار باشند.
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 و سایر خدمات عمومی كاه همااهنگی    فرهنگی -يابی مساجد تا آنجا که ممکن است در کنار مراکز آموزشیمکان
 بینی شود.د پیشبیشتری با امر نیایش و فرهنگ دارن

  برای معماری مساجد های کارکردیرنامهب-6 

  كاه متناساب باا جمعیات ماورد نظار ) در        رکن اصلی در کاربری مساجد فضای شبستان مردانه و زنانه آن اسهت
اعیاد،  های مختلف در طول سال( و عملکردهای گوناگون آن مانند ) نماز جماعت، مراسم وعظ و سخنرانی،مراسم
بینی و ساماندهی شود. فضاهای جنبی و خدماتی شبستان شامل اتاق كنترل صاوتی و  ها و ... ( باید پیشسوگواری

 جا متهری و .... و ادعیه، منبر و محراب،های كتاب تصویری، قفسه

  و امکانات الزم و متناسب با شرایط و نیازهای محلی از اولویت برخوردار است. خانهداشتن يک کتابخانه و قرائت 

  های هنری و كارآموزی متناسب با نیازهای محلی و برای اقشاار  و در صورت لزوم كارگاه داشتن فضاهای آموزشی
 ست.مختلف ضروری ا

 با دسترسی مناسب از خاارج و داخال    هنری و تبلیغات مذهبی -داشتن يک نمايشگاه و فروشگاه محصوالت فرهنگی
 مسجد.

  و فضای انتظار مناسب جهت جداسازی فضای بیرون از درون و ایجاد آرامش و ساکون   داشتن يک مقدمه ورودی
 .هاالزم برای عبادت و جداسازی فضاهای فرعی از ورودی شبستان

  شامل اتاق امام جماعت، هیئت امناای مساجد، اتااق جلساات و مسائولین آموزشای،        واحدهای مديريت و اداری
 تبلیغاتی، بسیج برادران، بسیج خواهران و ... متناسب با نیازهای مدیریتی واحدهای مربوطه.

  فایلم یاا تاأتر بارای     برای مراسمی مانند : خاتم و بزرگداشات درگذشاتگان، جشانها، نماایش       تاالر چند منظوره
ها و سایر نیازهای محلی، بویژه در مناطقی كه تاالر اجتماعات مناسب ها و سخنرانیخردساالن و نوجوانان، همایش

 تواند نیاز مدارس همجوار را نیز تا آنجا كه ممکن است تأمین نماید. (ندارند.) این تاالر می

   ار فضای ورودی یاا فضااهای   لف و تبلیغات و انتخابات در كنهای مخت، مناسب برای نمایشگاهفضای چند منظوره
 انتظار.

  توالت( ها به تعداد الزم و با كیفیت مناسب با فاصله از ورودی شبستانها  وضوخانه و دستشويی و پاشويی آبريزگاه(
 و در عین حال دسترسی آسان به آنها.

  شود. بینیو در كنار وضوخانه پیش فضای آبريزگاه ها نیمه مستقل 

  دارای ورودی مساتقل باوده و یاک وضاوخانه نیاز در       شود،بینی میدر صورتیکه آبریزگاه اجباراً در زیرزمین پیش
 سطح شبستان آنها طراحی شود.هم

  و با دسترسی مستقیم به داخل شبستانها و ورودی آن از خارج شبستانها. آبدارخانه متناسب با وسعت شبستانها 

  با دسترسی مساتقیم از خاارج باا فضاای ورودی باا كیفیات الزم و تاامین        یاز در زيرزمینآشپزخانه در صورت ن ،
ساازی و ... باا   نیازهای ضروری مانند : بارانداز و باالبر، انبار وسائل، انبار مواد خشک و تر و سردخانه، فضای آمااده 

 تجهیزات و تهویه مناسب.

  با وسعت مناسب و دسترسی آسان و تهویه الزم . کَن در کنار ورودی شبستانهاکفش 

  المقادور مساتقل و دور از   مناسب برای یک خانواده جوان با اشراف به فضاای ورودی و حتای   فضای زندگی خادم
 چشم مراجعین.

  بینی نمود :كه براساس نیازهای محل و با درخواست مدیریت مساجد باید پیش های جنبیکاربری 
  شامل قسمتهای ورودی و مراجعین، اداری و رسیدگی و مدیریت و دبیرخانه الحسنه صندوق قر

 و اسناد و ...
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   ،واحد خدمات عمومی شامل قسمتهای مانند : رسیدگی به امور محرومین و ایتام، تأمین جهیزیاه 
 تعاونی تولید و مصرف

  .فضای ورزشهای سبک و آموزشهای رزمی و خدمات جنبی آن برای واحد بسیج 

 یک فضای باز و پردرخت در محوطه پیش ورودی مسجد به گونه ای  كه بتوان از آن برای  ایجاد
 داری، نمایشهای مذهبی و ... استفاده نمود.داری، پردهمراسمی خاص مانند تعزیه

 توان از شبستانهای )برجهای مسکونی(كه دسترسی مناسب به مساجد فراهم نباشد میهای زيستی بزرگدرمجتمع
 ره استفاده نمود.چند منظو

  تاوان از فضاای نمازخاناه    كه امکان دسترسی مناسب به مساجد فاراهم نباشاد مای    های تجاری بزرگدرمجتمع
 برداری نمود.بهره

  افزایاد و  . آب جاری به طراوت و نشاط و روحانیت فضای درونای مای  پذير استداشتن آبنما در مناطقی که امکان
 تواند مفید باشد.کانات الزم میبرای گرفتن وضو نیز با ایجاد ام

 مساجد برای معماری های کالبدیهتوصی-7 

 آدم)ع(  آور عاالم حضارت  ، كه با القاء الهی توساط اولاین پیاام   مصداق الهام بخش طراحی مساجد خانه کعبه است
)ص( آنارا از وجاود   ساخته شد و شیخ االنبیاء حضرت ابراهیم )ع( بر همان قواعد آنرا بازسازی نمود و پیامبر خاتم 

 ها پاكسازی نمود و انسان كامل موالی متقیان)ع( در آن متولد شد.ها و بدعتبت

     سایر مساجد اصیل دوران اسالمی، مانند مسجد قباء و مسجد النبی و ... از قواعد و اصول ایان مصاداق ارزشامند
 گیرندالهام گرفته و می

  همچون شب در مقابال روز، فضاای   ار حراء، درونگرايی آن استبخش خانه کعبه، مانند غمهمترين ويژگی الهام .
بخش و فضای خلوت و ا نس با معبود است فضای مناسب سیر در انفس، در مقابل فضای درونی خانه كعبه، آرامش

طبیعت كه مناسب سیر در آفاق است. در طراحی مساجد حفظ حریم فضاهای داخلای از خاارجی و رفاع هار ناوع      
 بینی شود. ی آنها باید پیشمزاحمت همجوار

  در بخش اسهت خانه کعبه از منظر بیرون و از احساس درونی، کالبدی ساده، ساکن، با ثبات، آرام، متین و وحدت .
هاای  طراحی مساجد رعایت اصل سادگی، وقار، هماهنگی ماواد و مصاالح و عناصار و جزئیاات و پرهیاز از آرایاه      

 لیه معماری آن است. نامناسب و تزئینات نابجا از اصول او

  ها و همه جهات بال گشاوده اسات اماا از یاک     در چهار جهت اصلی، به سمت همه راه خانه کعبه از منظر بیرون
 پذیرد.جهت و با یک درب مهمان می

 هاای متعادد در   ، در مسااجد محلای و مسااجد جاامع، احاداث ورودی     خانه کعبه، نیايشگاه يک خانواده بوده است
اسب است اما ایجاد یک سردر باشکوه و ممتاز در محور اصلی به وحدت و هماهنگی مجموعاه  محورهای مهم من

 افزاید.می

 داشتن مركز واحاد و مجارد از مااده و دارا باودن محورهاا و یالهاا و       های فضايی و هندسی مکعب و مربعويژگی ،
 باشد.بخش و تمركز آفرین میسطوح قرینه است كه آرامش

بخش باشد تا بخش و آرامشفضایی و هندسی در طراحی مساجد باید با الهام از اصول فوق، تمركزآفرین، وحدت انتخاب ایده
انساان انبسااط   سکون فیزیکی مقدمه مناسبی برای تفکر و تذكر عقالنی و حضور قلب و شهود عرفانی باشد و حیات معنوی و روحاانی  

 یافته و شکوفا گردد
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 و محله مطلوب معماری مسکن                                                                

 شايسته در احاديث  مسکنويژگی های برخی از -1

تاوان  های یک مسکن و خانة شایسته روایاتی از امامان معصوم)ع( در دست است كه با موشاکافی در آنهاا مای   دربارة ویژگی
 آوریم :برخی از آنها را در زیر می 71هایی ارزشمند برای كار معماری بدست آورد.آموزه

 احیاء زمین(11الحکمه، عنوان )میزان  .توصیه به عمران و آبادانی ، 

  مسکن(198)همان، عنوان  .توصیه به داشتن خانه مناسب ، 

  .همسایه(87)همان، عنوان توصیه به گزینش همسایگان پیش از گزینش جای خانه ، 

   .مسکن(198)همان، عنوان توصیه به حریم داشتن خانه ، 

  حقوق(111سکن( )همان، عنوان ، م198)همان، عنوان ها. پرهیز از اشراف متقابل خانه ، 

  حقوق(111)همان، عنوان ها و فضاهای عبوری و عمومی. نوع مزاحمت همجواری بین خانه پرهیز از هر ، 

  خانه، ارتفاع خانه، جهت  حیوانات اهلی در نگهداری بعضی از مورد وسعت خانه، ارتباط با طبیعت و هایی درتوصیه
 .خانه خانه، استحکام و ایمنی خانه، رعایت بهداشت پاكیزگی و بوی خوش در در خانه، تزیینات گیری خانه، نور در
 ، باب مسکن(79ج  ، حیوان( ) بحار،199، مسکن( )همان، عنوان 198)همان، عنوان 

 میازان الحکماه، عناوان     نیاز. رعایت حد اعتدال و خانه سازی و نوع خودنمایی و تظاهر و اسراف در پرهیز از هر(
، قناعت( )همان، عناوان  451، كبر( )همان، عنوان 459، اسراف( )همان، عنوان 191( )همان، عنوان ، شهرت181
 ، ولخرجی(99

  ،حیاء(194)همان، عنوان  حمام. شستشو و ضرورت ایجاد فضاهای مناسب برای عبادت، پذیرایی از مهمانان ، 

  .زینت(111، جمال( )همان، عنوان 74)همان، عنوان  توصیه به زیبا سازی و زیبایی دوستی ، 

   حمام(118)همان، عنوان  .هادستشویی و آبریزگاهتوصیه به دور از چشم بودن ، 

 سااختمایه )  هایی در مورد ابعاد معنوی خانه، نظیر شرف و بركت خانه، مبااركی خاناه، لازوم حاالل باودن      توصیه
 ، حالل(114، بركت( )همان، عنوان 96)همان، عنوان خانه سازی.  در( مصالح 

  برای آرامش این خصوص در قرآن، خانه مترادف همسر و شب  در توصیه به اینکه خانه باید محل آرامش باشد و
شب مکمال  یعنی مطرح شده است و در نقطه مقابل و مکمل آن، روز، زمین و یا طبیعت معرفی شده است. انسان 
 ، مسکن(198بینی و خلق شده است. )همان، عنوان پیش برای انسان خانه مکمل طبیعتو روز 

 هاا باا ایجااد    تشاخص بخشایدن باه خاناه     -نهرها و غیره ها با هندسه فضاهای عبوری و راهها وهم آوایی بدنه
 سردرهای زیبا و سایه اندازها و زینت بخشیدن به آنها با یاد و نام خدا. 

 راهرو و حیاط بیرونی و بین فضای خاارجی و  ب مانند هشتی ومناس های متعدد ومفصل بندی جدا سازی كامل با 
 حریم داخل.

                                                 
( بحار االنوار عالمه 1شوند : ورد از مهمترین آنها، معرفی میوجود دارد كه چند م "باب احکام المساكن و مایتعلّق بها"در بسیاری از كتب روایی بحثی با نام  - 70

( ترجماه شاده،   6( مکارم االخالق عالمه طبرسی )قارن 1.  178تا  148، ده باب درباره مسکن صفحات 79جلدی، جلد 111دوره  1414( چاپ پیروت، 1197تا  111مجلسی )
تا  133، صفحات 5جلدی، جلد  13، دوره 1413( چاپ آل البیت قم 1199تا  1114ل الشیعه شیخ حّر عاملی )( وسائ9.  175تا  115، صفحات 1411انتشارات شریف رضی قم، 

. همچنین كتب مهم روایای دیگار همچاون    479تا  451، صفحات 9جلدی، جلد 18، دوره 1418( چاپ آل البیت قم 1154 -1911( مستدرک الوسائل محدّث نوری )4.  941
اند. بندی و ترجمه و معرفی مختصری از روایات پرداختهبابی با همین نام دارند. امروزه برخی منابع جدید همچون الحیاه یا میزان الحکمه هم به دسته اصول كافی، تهذیب و ...

تر در این زمینه تنها نباید ر تخصصی.  برای كا198، باب  6جلدی، جلد  15، نشر دارالحدیث قم، چاپ اول دوره 1977به طور مثال : میزان الحکمه محمد محمدی ری شهری 
كنند به شکل با واسطه با این موضوع در ارتباطند. همچون باب به مطالعه باب مسکن پرداخت بلکه بسیاری از ابوابی كه ارزشهای اخالقی یا حقوقی زندگی انسان را مطرح می

ای و هماهنگ بین حوزه و دانشگاه دارد. زیبایی و .... این مسئله نیاز به یک پژوهش میان رشته قناعت، باب كفاف، باب حیات طیبه، باب شهرت، باب لباس، باب اسراف، باب
 ایم.ما در اینجا تالش كوچکی در معرفی برخی از سرفصلهای این احادیث نموده
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 و فضاهای نیماه بااز مانناد ایوانهاا و فضاای سربساته، بارای         برخورداری هر خانه از فضای سرباز و طبیعی حیاط
  .استفاده در فصول مختلف و ساعات مختلف روز حداكثر استفاده از تأسیسات طبیعی

 با طبیعت) برخورداری از آب و گیاه و حیوانات اهلی( در فضای خصوصی خانه.مستقل  ارتباط آزاد و 

   سرما و گرما به نحو مقتضی.  مواهب طبیعی مانند آسمان، باد، نور خورشید و برداری كامل ازبهره 

  برخورداری از فضاهایی كامالً خصوصی و خانوادگی و دور از هر نوع مزاحمت همجواری.  
  منیت و سکون مناسب در مقابل سایر فضاهای شهری كه به طور طبیعی شالوغ و پار ازدحاام و   ایجاد آرامش و ا 

 مزاحم است.

  بندی فضاهای مختلف داخلی، به گونه ای  كه برای همة افراد هم امکان فضای كامالً خصوصی خاواب و  عرصه
فضای پذیرایی از مهمان را همزمان ها و هم كنار فضای خانوادگی اتاق نشیمن و بازی بچه عبادت را در مطالعه و

 نماید. با كمترین مزاحمت در كنار هم فراهم می

       محور بندی و ارزش گذاری فضاهای داخلی به گونه ای  كه مهمترین فضاهای خاناه مانناد پاذیرایی و نشایمن
راهروها و  نهایتاً فضاهای خدماتی و تر ومحورهای فرعی سپس فضاهای خصوصی در محور اصلی و خانوادگی در

 گیرند. فرعی قرار می یمحورها  آبریزگاه ها رویها و پله

  71 شايسته در احاديث محلهويژگی های  برخی از-2
 دانش به دلیل برخورداری بیشتر از دین و توصیه به زندگی اجتماعی و در شهرهای بزرگ.  
  حدود چهل خانه  برادران دینی و خلقی با توجه به اینکه تا وتوصیه اكید به خوشرفتاری و همنشینی با همسایگان

  .واحد همسایگی همبستگی عملی در .از هر محور همسایه تلقی شده است
 جماعت مسلمین.  شركت در توصیه به تعظیم شعائر اسالمی و ساختمان مسجد و 

  د نیاز عمومی، توصیه به وقف.های اجتماعی، ایجاد مجموع فضاهای مورتوصیه به برآوردن حاجات و نیازمندی 

  ،مجتهد.  مراجعه به متخصص عالم و و هنر صنعت و دانش و دین و توصیه به تعلیم و تعلم 

 یاا  « بهترین محل برای نشستن، مسااجد و بادترین آن، بازارهاا و راههاسات    » ارزش گذاری فضاهای یک محله
 « .رهاستترین فضاها در نزد خداوند مساجد و بدترین جاها بازامحبوب»
  .پرهیز از مزاحمت سواره بر پیاده و قوی بر ضعیف 

  ها.خصوصی، حتی مزاحمت منار مساجد برای خانه نوع مزاحمت متقابل فضاهای عمومی و پرهیز از هر 

   .توصیه به رعایت تقوا بین زنان و مردان در فضاهای عمومی 

 معماری محله ها در شهرهای سنتی-3

ها و نبایدهای حکمت عملای  ، مهمترین تاثیراتی كه از بایددر شهرهای سنتی هامعماری محلهاز بررسی 
  توان دریافت به شرح زیر هستند :اسالم  در آنها می

 و متناوع شاهری باا كمتارین مزاحمات همجاواری،       گونااگون  عناصار   ازگیاری  باا بهاره   ايجاد بافتهای فشرده
تارین فضااها یعنای    فضاها، یعنی بازارها، آراماش بخاش   ترینكنار عمومی ها درترین فضاها یعنی خانهخصوصی

صنعتی با كمترین مزاحمت همجواری  ترین فضاها یعنی مراكز تجاری وكنار پرازدحام مراكز عبادی و آموزشی در
  یابند. تعامل می

 داخلای از  های مناسب و پیش بینی فضااهای بااز   بندیها و مفصل، با ایجاد حریمقدرت خالق معماران طراحی و
های داخلی باعث شده است كه دسترسی سریع انسان به هر دو عرصة فضاایی و  طریق رعایت ارتفاع موزون بدنه
 یک بر دیگری را به حداقل برساند.  های هربرخورداری كامل از آنها، مزاحمت

                                                 
 ارائه شده است. 435منابع در صفحه  - 71



236 

 معماری معماران مشهور ایران و جهان می پردازدهنر و ارتباط و چرایی شیوه های طراحی و ارزیابی آثار  نظری معماری به شناخت علمی ،مبانی        

  مجماوع نماادی    هاا در خاناه  .هدفدار اسات  ، دارای ابعادی نمادین بوده و با معنی وها و شهرترکیب فضايی محله
 تزیینات خارجی و در مصالح و حجم و هم از نظر مواد و متناسب دارند، هم از جهت ارتفاع و هماهنگ و متعادل و

 در رساد. هماهنگی برخوردارند و خودنمایی و تظاهر و فخر فروشی باه حاداقل مای    مجموع از سادگی و متانت و
هم با اداری، تقریبا  هم عر   و تیاكز تجاری، ورزشی، بهداشتی، صنعآنها مراكز عمومی مانند بازارها و مر مقابل

زیارتی و آموزشای   این فضاهای مذهبی و نهایتاً یابند. وشهر تداوم می عظمت بیشتر در بستر محله و و با شکوه و
نظر حجم  شهرها با شکل نمادین و پر جاذبة خود، چه از ها وكانون و قلب تپنده محله هستند كه همچون قطب و

شام، مردم را به معراجگااه   گیرند. و صبح ومواد و مصالح و رنگ و نور از سایر عناصر شهری اوج می چه از نظر و
 آفرینند.حال ذكر و نیایش می نمایند وخوانند و به اعتالء و كمال انسانی دعوت میمی

 دریافت : هندسة آنها  ها ودر طراحی بافت توانانفس را می و از سیر در آفاق به سیر در حرکت از کثرت به وحدت
یابند و نقاط دیدی ای مواج و پردامنه میراهها، هماهنگ با خطوط شیب زمین و جاری نهرها، هندسهای كه بگونه

 پرسپکتیودورنمای ) سازی و نظم بر حول یک محور و ایجاد آورند و از ایجاد قرینهنظر می متکثر را در گوناگون و
قریناه ساازی ساردرها،     مانظم و  عر  مسیر خود با ایجاد محور در پرهیزند، وای در طول مسیر مییک نقطه (

 نمایند. حضور در فضای درون دعوت می به آرامش و سکون و رابیننده 

 در انفسی، طراحی بافات را از یاک    در آفاقی و سیر تركیب این دو هندسه نامنظم و منظم، برونگرا و درونگرا سیر
نماید، ایجااد دوگاانگی ظااهری در    عمق ناشی از آن می بودن خارج و سرشار از حركت و سکون و نشاط وبعدی 

 رابطه با نیازهای گوناگون آفاقی و انفسی انسان، و همچون تركیب شب و روز و زمین و آسمان پیوندی ماورایی و
 یابد.مکمل می

  اجتماعی اسالم باعث شده است كاه فضااهای    -خالقیهای اتوصیه و های اسالمی در مورد مالکیت زمینتوصیه
های اجتماعی باشد، باه حاداقل ممکان    تواند محل بروز بزهکاریعمومی رها شده و بدون نظارت جمعی، كه می
اند و فضاهای عمومی نیز یا كامال  حفاظات شاده هساتند و یاا در     برسد و فضاهای خصوصی كامال  حفاظت شده

 گیرند.معر  رفت و آمد شهری قرار می یا ورودی فضاهای عملکردی كامال  درتركیب با فضاهای تجاری و 

  و برخورداری همة شهروندان از مجموع خدمات عمومی، تا آنجاا كاه باه تاودة ماردم       برقراری عدالت اجتماعی
ناء بارای  اند، با توجه به فرهنگ اسالمی به طور گسترده و بال اساتث ها دخالت نداشتهمربوط بوده است، و حکومت

خورد و مگر آنجا كه حکمرانان تحمیال  همة اقشار وجود داشته است و هیچ نوع تبعیض و جداسازی به چشم نمی
 اند. نموده

  مركز محله باعث شده است از رفات و آماد غیار ضاروری      در هر هاپیش بینی نیازهای خدماتی روزمره خانواده
هاا و آقایاان در   شود و رعایات جادا ساازی الزم باین خاانم      ها در سطح شهر تا آنجا كه ممکن است كاستهخانم

غیره باعث سالمت ارتباط بین این دو قشر  استفاده از امکانات و خدمات عمومی، مانند مراكز مذهبی و آموزشی و
 شود.می

  شهری و درونگرایی آنها باعث شده كه محلاه و شاهر از یکناواختی و     هایمجموعه بیشتردر  وجود فضاهای باز
ای گوناگون و پرجاذبه از انواع عناصر كامل در نگاه اول كه خسته كننده است، خارج شود و عابر با مجموعه ظهور

ی و پذیرد بلکه هار فضاا ظااهری دارد و بااطن    شهری روبرو باشد. به طوری كه در منظر اول همه چیز پایان نمی
  ماند.برای یک شهروند همیشه حضور و درک فضاهای داخلی به صورت یک جاذبه قوی باقی می

 ارزيابی آثار معماری دوران اسالمی                                                 

پس باا سارعتی   های بسایار در آن سارزمین و سا   ظهور اسالم در سدة هفتم میالدی در شبة جزیره عربستان موجب دگرگونی
های همسایه شد و در مدتی كمتر از یک سده، دامنة آن به اسپانیا و جنوب فرانسه رسید و بخاش اعظام جهاان    شگفت در دیگر سرزمین

های باستانی گوناگونی رویاارو  ها جامعه اسالمی خود را با تمدنشناخته شده آن زمان را تحت حکومت اسالم در آورد.در پی این گسترش
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 كارد،  گرجای،  كلدانی، آشوری، سومری، ارمنی، اسالم، از پیش عرب قبطی، یهودی، مصری، بیزانسی، رومی، –ن ایرانی، هلنی دید. تمد
ها ای راه سلم و آشتی را با این تمدن، جامعه اسالمی توانست به گونهزمانی گذشت از پس. دیگر بسیاری و هندویی چینی، ترک، بودایی،

ها خود در تمدن اسالمی، هضام شاده و   جوامع با فراغ بال در كنار مسلمین روزگار بگذرانند. برخی از این تمدنبه سرانجام برساند و این 
 سپس به یکی از عوامل گسترش آن در سرزمینی تازه تبدیل شدند.

 ار شدنخستین تجلی تمدن اسالمی در ساختمان مساجد نمود                                                      

بایسات  ترین فریضه اسالمی یعنی نماز مای كه برای مهم ترين تجلی اين معماری، نخست در ساختمان مسجدها نمودار شدمهم 
كردند و طبیعای  شد. هنرمندان و سازندگان در ساخت مسجدها همه تالش و كوشش خود را میبرای انبوه نومسلمانان ساخته و آماده می

های محلی در ساخت مسجدها گردید. گیری كنند. این امر منجر به پدید آمدن روشذشته نیز در این زمینه بهرهبود كه از همة تجربیات گ
 ماند. های گوناگون كمابیش پابرجا میهای كالبدی مساجد در مناطق و سرزمیناما با این همه ویژگی

گنجد. ولی آنچه كه باید بادان  بررسی معماری روزگار اسالمی با توجه به گستردگی جغرافیایی آن در حد این كار پژوهشی نمی
هاا  تارین مساائل كادام   پاسخ داده شود، این است كه چنین بررسی در پی روشن ساختن چه مسائلی است و در یک نگاه جامع بدان، مهم

 :  پردازیمزیر می سه پرسشپاسخگویی به باشند. ما به طور كوتاه به می

 های نخستین آن از كجا الگو گرفته بودند؟ چگونه آغاز شد و نمونه معماری و شهرسازی در جوامع اسالمی 

  های پایداری رسید؟ در آن چگونه بود و سرانجام به چه اصول و ویژگی هاها و گسترشروند دگرگونی 

  شاوند و چاه   و یاا مثبات شامرده مای     ز ديدگاه اسالمی، قابهل پهذيرش هسهتند   کدامیک از اين اصول و بنیادها ا
  آید؟ رهنمودهایی از آنها برای جهان كنونی اسالم و به ویژه ایران بدست می

 اسالمی روزگار مساجد خاستگاه معماری                                                         

گمان معماری روزگار اسالمی و بویژه مساجد در آغاز از تأثیر كالبدی از معماری ساسانی و معماری رومی بیزانسی بدور نبوده بی
یافته، پدید آورندة هنری بوده كه در خود عناصری بومی و خودی را مستتر داشاته  اسالم به هر كشوری كه راه می های بعد،است. در سده

های سهاختاری و  گاه در ساماندهی فضا، که پاية معماری است و نسبت به جنبهبه گواه تاريخ، هیچن و سازندگان مسلمان، است. اما هنرمندا

های معمااری را  ای كامالً آگاهانه، عناصر و اندام. آنها به شیوهاندبردار نبودهای از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است، مقلد و الگوآرايه
ای تاریخی داشت، نوآورانه و ابتکاری و از نظر هایی آشنا و با پیشینهآوردند كه در عین اینکه اندامهایی را پدید میو ساختمانبه كار گرفته 

 در این رابطه سه ارزیابی را می توان مطرح نمود:معنا و مفهوم كامال متفاوت بود.

  معماری مساجد روزگار اسالمی ارزيابی کالبدی: اول 

  معماری مساجد روزگار اسالمی ارزيابی سازه ای: دوم 

  معماری مساجد روزگار اسالمی ارزيبابی کارکردی: سوم  
 

 معماری مساجد روزگار اسالمیکالبدی ارزيابی -1

ز ای از پیش اها و عناصر معماری روزگار اسالمی دارای پیشینهها و پژوهشها آمده بیشتر اندامهمانگونه كه در بسیاری از نوشته
اند كه در جای خود بدان خواهیم پرداخات.  باشند. برخی از آنها هم به اقتضای نیازهای تازه در همان دوره و به تدریج پدید آمدهاسالم می

گاری  های پس از آن باه شاکوفایی و اوج جلاوه   ها و تزیینات ساختمانی كه در بستری از میراث گذشته رشد كرد و در سدهاما درباره آرایه
 های بسیاری داشتند كه همانندش در گذشته هرگز پدید نیامده بود.   در این باره هنرمندان مسلمان نوآوری رسید.

های گیاهی و هندسی، كه در معماری گذشته ساساانی و بیزانسای رواج داشات، اداماه     گیری از نگارههای نخست بهرهدر سده

. سازی و نقاشی، اين روند به سوی انتزاع و هندسه مجردتر کشهیده شهد  مجسمهسپس با توجه به ديدگاه فرهنگ اسالمی در حرمت یافت و 
پاردازی تنهاا باا    های ششم و هفتم و هشتم هجری به اوج نقش پردازی هندسی رسید. در ایران كه تا پیش از اسالم نقاش آنگاه در سده

ش پردازی با آجر رسید و پاس از آن در روزگاار مغاوالن و    شد، پس از اسالم و بویژه در زمان سلجوقیان به اوج كار نقبری انجام میگاچ
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ای از كاشای و آجر)معقلای( و ساپس كاشای كااری      بری و آجر كاری افزوده شد. نخسات آمیازه  گیری از كاشی نیز به گچتیموریان بهره
ن یافت كاه باا هندساه و رناگ و ناور      تواها میبدیل تزیینات را در آینه كاری زیارتگاهیکدست در عصر تیموری و صفوی و نهایتاً اوج بی

یتناهی، چنین اوجی دهند كه متعلق به عالم برین است. تجلی عالم ملکوت با ماده نورانی و صور الانسان را در فضایی كهکشانی قرار می
 هیچ تمدنی به ظهور نرسیده است.  در تبلور فضای ملکوتی در

 معماری مساجد روزگار اسالمیای سازه رزيابیا-2 

گیری از تجربیات موجود شکل داد و تمدن اسالمی به طور طبیعی مانند هر تمدن دیگری عناصر كالبدی خود را نخست با بهره
سپس برحسب لزوم، آنها را متکامل نمود و ماهیت آنها را بر پایة فرهنگ خود دگرگون ساخت. این تمدن با توجه باه شارایط جغرافیاایی    

های كهن آن زمان یعنی ایران و سومر و آشور و كلدانی و بیزانس و مصر ارتباط شرقی و غربی با تمدنخود و گسترش مرزهای شمالی و 
 گیری كرد. برقرار نمود و از تجربیات فنی آنها بهره

شادند و در كشاورهای همساایه بیازانس،     های ساسانی ساخته مای ها براساس شیوهدر ایران به طور كلی در شرق، ساختمان  
بارداری شاده   های روم شرقی. چگونگی ساختمان سازی و به ویژه ساخت پوششها و سقفها كامالً از این دو سرچشمه الگاو یوهبراساس ش

شادند، بیشاتر   های محلی همواره كاربرد داشت، ولی هنگامی كه حاكمان اموی و عباسی دسات انادركار سااختمانی مای    بود. گرچه شیوه
 بستند.  های مرسوم خود را به كار میرفتند و آنها نیز شیوهگمعماران برجسته محلی را به كار می

كردناد.  گیاری مای  های تاق زنای مرساوم بهاره   های نخست اسالم در غرب نیز از روشبیشتر مسجدهای ساخته شده در سده
شد. همچنین مسجد تاری خاناه  ای كامالً ساسانی ساخته نخستین مسجد ایرانی كه به گفته استاد پیرنیا، مسجد فهرج باشد، با شیوه سازه

گیری شاد.  بهره تاق سازی رومیهای دیگر اسالمی، بیشتر از دامغان كه پس از آن با همین شیوه ساخته شد. در شام و سپس در سرزمین

در معماری بعاد از   تنها زمینه و بستر یک دوره طوالنی از رشد و پیشرفت را آماده كرد. این امر، بیشتر ای بیزانسی و ساسانینظام سازهاما 

از سده سوم و چهارم به بعد، معماران توانمند ايرانی با اسالم ایران و كمتر در معماری دیگر كشورهای اسالمی دنبال شد. بدین گونه كه 

آهنگ » زنی  های تاقمانند بود. شیوهكه در جهان بی های ارجمندی نائل شدندای از معماری پیش از اسالم، به نوآوریپشتوانه قوی سازه
ایاوان  » كه از سااختمان  « تاق و تویزه » شد دنبال شد. ولی این بار به روش كه در گذشته به روش ایالمی ) رومی ( و ضربی زده می« 

 خوانچه پوش» و «  كجاوه » های ای افزون شد. تاق و تویزه به روشهای تازهبازمانده از ساسانیان، الگوبرداری شده بود، روش« كرخه 
های محلی همواره مرسوم بود. نمونه ارزشمند این دوگونه تاق در آسمانه دو تنبی [   تاالر]  دو سوی گنبد خاناة مساجد   و دیگر روش« 

جامع یزد از زمان ایلخانان برجای مانده است. تنبی سمت شرق گنبد خانه كجاوه و تنبی سمت غرب آن به روش خوانچاه پاوش سااخته    
 شده است.

های چوبی، و ت ارن ابه به روش سازیهایی بود كه در ساخت گنبد پدید آمد. گنبدهای ساسانی، دارای گوشهمهمتر نوآوریاز این 
آباد باه روش فیلپاوش و گنباد    سازی چوبی، گنبدهای آتشکده فیروزفیلپوش و سأک انج بودند. نمونه آنها گنبد بازة هور در خراسان با گوشه

ج ساخته شده بودند. یکی از نخستین گنبدهای برجا ماندة پس از اسالم، گنبد آرامگاه امیر اسماعیل ساامانی  كاخ سروستان به روش سکن
هاای  باویژه در زماان سالجوقیان پیشارفت    « چعپیاره ساازی   » ساازی و  های گوشهاست كه به روش سکنج ساخته شد. پس از آن روش

کین ) در دامغان ( و از آن زیباتر، ترنبه پعتکانه در بسایاری از گنبادهای سالجوقی    های پعتآوری كرد و به جای ترنبه فیلپوش، ترنبهشگفت
 ساخته شد.
سازی در زیر گنبد تاج الملک در بخش شمالی مسجد جامع اصفهان هنوز دسات نخاورده برجاسات و    شاهکار این گونه چپیره 

دوازده امام یزد و دشتی در شرق اصفهان، و اردستان و دیگر  زده كرده است. گنبدهای زیبایهمة هنر دوستان و معماران جهان را شگفت
سازی با ترنباه پتکاناه هساتند. جالاب     اند و دارای گوشههیچ آسیبی برجاماندهها همگی در اوج زیبایی و استحکام هستند و هنوز بینمونه

در گنبد مسجد جامع ورامین و نیز ایوان جلوی گنباد،   شد.است كه در در زمان ایلخانان تنها همین ترنبه پتکانه به چندین گونه ساخته می
مانند بودند و تاا آن زماان در   آمدند كه همگی بیای پدید میو در همان زمانها، گنبد مسجد جامع یزد، و دیگر جاها شاهکارهای آجركاری

 هیچ جا نمونه آن ساخته نشده بود.
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توان در چند جمله گنجاند.  به هر حال، همانگونه كه آوردیم، نظام یای معماری پس از اسالم ایران را نمبررسی تحوالت سازه
گیری كردند و در هر دوره و ای برای پرش و پیشرفت بود و معماران هوشمند ایرانی از آن به بهترین نحو بهرهای ساسانی، تنها زمینهسازه
 در معماری جهان دارند. ارجمندی  ای را به عرصه ظهور رساندند كه جایگاه ای نوآوری تازهسده

 معماری مساجد روزگار اسالمیکارکردی  ارزيابی-3 

ها در معماری روزگار اسالمی در این بخش رخ داده است. تمدن اسالمی بر ترین و ارجمندترین نوآوریما بر این باوریم كه مهم
ترین ای نداشت. مهمدیدار ساخت كه تا پیش از آن نمونهای را در جامعه اسالمی پپایة نظام دینی و اجتماعی خاص خود، كاركردهای تازه

این كاركردها در زمینه عبادت و نیایش بود. نحوه خاص نیایش در اسالم با همه قواعد و مناسک آن كه در هیچ دینای بدینگوناه مطارح    
 نبود، به فضای ویژه و در خور نیاز داشت. 

اسالمی آماده بود، خانه كعبه و پیرامون آن كه در آن مناسک حاج باه جاا    نخستین نموناة این فضا در همان آغاز برای جامعه 
پیرایه توسط پیامبر اكرم )ص( و یارانش در مدینه سااخته  شد. ولی مراسم نماز جماعت كه برای نخستین بار مسجدی ساده و بیآورده می

از تابش آفتاب، سرپوشیده باودع یعنای زمینای باا      سقف( و بخشی دیگر برای جلوگیریشد. فضایی محصور كه بخشی از آن سرگشاده)بی
های نخست و پس از آن، در همه میانسرایی درون آن و یک شبستان ستوندار در سوی قبله. این طرح ساده، الگوی همه مسجدهای سده

 نشین شد. كشورهای مسلمان
ین و اردساتان، و اصافهان و شوشاتر و بسایاری     خانه دامغان، جامع ساوه، جامع نایدر ایران با این الگو مسجدهای فهرج، تاری

جاهای دیگر ساخته شد. این الگو همچنان پایدار ماند و هرگز كنار گذارده نشد. حتی كریم خان زند، مساجد خاود را در شایراز بارخالف     
 معمول زمان، به همین شیوه شبستان ستوندار ساخت. 

، معماران را به نحو خاصی از ساماندهی فضا نیازمند ساخت. كیفیت کارکردهای تازه در تمدن اسالمیسخن ما بر این است كه 
و محتوای انسانی معماری در نحوه ساماندهی فضا و در رابطه متقابل صورت و معنا و جزء و كل و ظاهر و بااطن و باه اعتبااری سایر از     

لبد معماری مانند آن است كه ما اجزاء الشه یک شود. وگرنه بررسی یک بعدی و تجزیه شده عناصر و اجزاء كاكثرت به وحدت پدیدار می
ها در تاریخ معماری، به چگونگی ساماندهی فضاها موجود زنده را جداگانه تحلیل و ارزیابی كنیم. با تأسف در بسیاری از پژوهشها و بررسی

گیرد باستان شناسان و مورخین هنر انجام میشود. شاید به این دلیل كه این پژوهشها توسط و ارتباط متقابل آنها، بسیار اندک پرداخته می
ها ها و عناصر و آرایهها درباره اندامگرا، و به دنبال همین خطا، تاریخ معماری، آكنده از تجزیه و تحلیلو نه توسط معماران و طراحان باطن

 نمایند.  و تزییناتی است كه تنها ظاهر و الشه معماری را مطرح می
شود بر همین اساس اسات برخای چاون    كه در كتب تاریخ معماری در دوران اسالمی ارائه میای ی اریخهای تبندیحتی دوره
گیاری از عناصار   ( شاید بهره11، 1975دانند. )هوگ، های تمدن اسالمی را مسجدها میانگاری، الگوی همه ساختمانجان هوگ با ساده

ها او را به این اشتباه انداخته باشد. ولی به این مهام توجاه نشاده    بیشتر ساختمانكالبدی یکسان و یا كاربرد میانسرا ) حیاط مركزی ( در 
ها گرچه مشتركاتی با هم دارناد، اماا از وجاوه تماایز كااماًل باارزی برخوردارناد. چارا كاه          است كه ساماندهی فضایی این عناصر و اندام

ا و خانه با هم متفاوت است در عین حال ممکن است در هماة آنهاا   كاركردهای مختلفی دارند، كاركرد مسجد با مدرسه سنتی و كاروانسر
انگااری و  های فراوانای دارد. اماا سااده   فضاهایی ویژه در گرداگرد یک میانسرا ساماندهی شوند. این امر در معماری روزگار اسالمی نمونه

 اعتنا باشیم.ا بیها را یکی بشماریم و به وجوه تمایز آنهدقتی است كه همه این ساماندهیكمال بی
های بنیادی و شگفت معماری روزگار اسالمی در همین نکته است كاه باا بکاارگیری چناد فضاای مشاخص و       یکی از ویژگی

هاای گونااگونی را از اناواع سااماندهی فضاایی بارای اناواع        تعریف شده، مانند گنبد خانه، ایوان، میانسرا، رواق، داالن، هشتی و... نموناه 
 باشد. ام از دیگری متمایز است و در عین حال به شایستگی پاسخگوی عملکرد مورد نیاز میكاركردها پدید آورده است كه هر كد
هاای سانتی در   آورتر ظهور انواع ساماندهی فضایی برای یک كاركرد خاص اسات. تنهاا بارای مدرساه    از این مهمتر و شگفت

باارة  توان از هم بازشاناخت. یاا در  اندهی فضایی را میمعماری ایرانی كه همگی دارای یک كاركرد خاص هستند، سه گونه متمایز از سام
توان به معمااری  توان یافت كه از دید كالبدی یکسان باشند. در برابر آن میمساجد، با همه همانندی در كاركرد، هیچ دو مسجدی را نمی

 شوند.كلیساها اشاره كرد كه بیش از هزار سال صدها نمونه از ان با كالبد صلیبی تکرار می
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شمرند، باید افسوس خورد و در ها میپایان عناصر و اشکال و نگارهبرای كسانی كه معماری روزگار اسالمی را آكنده از تکرار بی
معمااری در  های آن است كه همانندش در هیچ شیوه پاسخ گفت این معماری آكنده از خالقیت و نوآوری در زمینه ساماندهی فضا و آرایه

  است.جهان پدیدار نشده 

                                                   

 ديدگاه معماران ايرانی به معماری سنتی ايران                                                             

هاای بنیاادی آنارا    برخی معماران ایرانی تالش كرده اند با بررسی گذشته معماری ایرانی آنرا تحلیل كرده و اصاول و یاا ویژگی  
 « داری، درونگرایی، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی و نیارش.مردم» كند : برشمرند. استاد پیرنیا نیز اصول مشهور خود را بازگو می

 يعقوب دانش دوست-1

معماری ایرانی یک معماری خوانا و بدون ابهام است و از همین رو موجد آسودگی و » بر این باور است كه  دوست يعقوب دانش
 درونگارا  …گار دار، زناده و حکایات  شود.... هندسه پیوند دهندة معماری با نظام آفارینش اسات، حركات   آشنا بودن و خودمانی بودن می

رد و سازه با طرح معماری هماهنگی برقرار است.... منطبق با فرهنگ و اقلایم  عملک و فرم میان و است كالبد با هماهنگ تزیین، ….است
هایی چون مسجد و تکیه و.... و سرانجام است.... اسالم تنها به معماری ایرانی، عملکردهای جدید افزوده است نه خلق جدید، مثالً كاربری

 (13، ش 1974)آبادی، « برگردند درسهای نخوانده را بخوانند.  اینکه معماران امروز، مانند شاگردان تنبلی هستند كه باید

 نادر اردالن-2

یگانه معماری در خور توجه آن است كاه از دل برآیاد و   » نویسد : . او میديدگاه خود را در هفت اصل آورده است نادر اردالن
بردل نشیند. دل، نقطة كانونی و مركز واقعی هستی روحانی و جسمانی و جایی است كه عقل با جان ) علاوم ماادی باا علاوم روحاانی (      

 كند. مجموعة هفت اصل طراحی زیر منحصر به شاهکارهای ایرانی است. تالقی می

 وحدت كل موجودات عالم » و « تعالی معنوی » این معماری در پی بیان و برانگیختن حس عمیق معانی ازلینش نمادين:بی »
 در بیننده است. 

 : ای هماهنگ و پایدار دارد. معماری ایرانی با طبیعت و زمینة اقلیمی خاص خود، رابطه انطباق محیطی 

  : در معماری باوده اسات. در ظااهر بااغ، و در     « حس مکان » بخش صورت اصلی باغ همواره الهام  الگوی مثالی باغ بهشت
 باطن حیاط. 

  : گرایی بر پایه اینکه فضا، عنصر مثبت است، برخالف معماری غربی، به یااری هندساه و ریاضایات،    درون نظام فضايی مثبت
ا فضای دیگر اساساً بار پایاة الگاویی ساه     كند. پیوند یک فضا بهای منفی ایجاد میای از حجمیک فضای مثبت مهم، سلسله

 گیرد. وصل، گذر، اوج.بخشی صورت می

  : كیمیای رنگ و ماده و خط، این معماری را لبریز كرده است.  مکمل بودن 

  : این معماری بر پایة مقیاس انسانی و تناسبات طالیی بدن انساان قارار گرفتاه اسات، از      مقیاس انسانی و مشارکت اجتماعی
اش های اتصال اجتماعی وجود دارد كاه فارد را باا جامعاه    دار تا محله و شهر، سلسله مراتبی از حلقهتاق تا خانه حیاطمقیاس ا
 بخشد. وحدت می

  همان( « در فنون ساختمانی، تاق، گنبد و كاشی  نوآوری – نوآوری( 
شود، بااز،  می حصوریتی ویژه به سه گونه دیدهمند شده و با درجه مهر فضا، تعریف و كران»گفتة حائری در معماری ایران: به 

آمیختگی فضا با ارتباط، اتصال، بسط، تسلسل، تداخل، تداوم فضا مد نظر بوده است. هر دوره تركیبات خااص آفریاده   بسته و سرپوشیده. 
های فضایی بسته و پوشیده و دیوار ) نه به عنوان سطح ( برگرد و اطراف فضای باز است. پس فضا از طریق است كه بر پایة استقرار گروه
 )همان( « و شناوری فضا و درهم آمیختگی آنها گیرد. سیالیت محصور شدن شکل می

 داراب ديبا-3
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های هندسی گیری فضا براساس تنوعدرونگرایی توأم با ابهام، شکل» نویسد : های معماری ایرانی میدرباره ویژگی داراب ديبا
غنی و محکم، با سلسله مراتب مکانی و زمانی، زیبایی و تناسبات عالی در خدمت ایجاد مقیاس انسانی، همدلی موزون با طبیعات، كثارت   

 همان(«)حدت. عناصر پراكنده در به وجود آوردن و
در مطالعاه معمااری ایاران، باه مفااهیمی مانناد       » نویساد :  می« حصول زبانی برای معماری امروز ایران » دیبا در مقالة خود 

گرایی، تداوم فضایی و پیوستگی مکان، در حول و حوش محورهای خطی یا مركزی، شفافیت و قار و استواری، نظام هندسی حساب درون
های فضایی میان تداخل سطوح، بهزیستی با طبیعت، بندی ویژه، مركزیت، حصول مفصل رابطه اتصال دهنده برش شده و منسجم، محور

ای برای دساتیابی باه خالقیات و    خوریم كه ممکن است در تحلیلی استداللی وسیلهمصالح منطبق با محیط و بسیاری مفاهیم دیگر برمی
مندی تركیب موفقی بشود....در اینجا همان فاصله بین عقال و احسااس در میاان    وجب قانونتواند مابداع باشد. ولی لزوما در مجموع نمی

توانند در اوایل كار باه اساتواری سااختار    كند و هر چند این گونه مفاهیم تحلیلی میهای تحلیلی  حركت میمندیاست. هنر ورای قانون
« و خطر به دام افتادن به تقلید كالبدهای گذشته سنتی در سر راه است.  كمک كنند، ولی جمع ریاضی آنها به هیچ وجه موفق نخواهد بود

 ( 94، 1978)دیبا، 

 هادی میرمیران-4

دهد كاه  تحلیل معماری ایران نشان می» نویسد : می« جریانی نو در معماری امروز ایران » ای با نام در مقاله هادی میرمیران
هاای مختلاف در ایان معمااری بکارگرفتاه      های نسبتاً معدودی در طول زمان به گوناه و الگو به رغم كثرت، تنوع و پیچیدگی بناها مبانی

آید كه تکامل معماری ایران بیشتر بر تعالی این اصول، مبانی و الگوها در جریان نوعی فعالیت اند. افزون بر آن این نتیجه به دست میشده
تاوان در معمااری   گیرد كه آیا نمای ها. با پذیرش این امر این پرسش پیش روی قرار میهوشمندانه و ماهرانه استوار بوده است، تا ایجاد آن

)میرمیاران،  « امروز ایران نیز به همان اصول و مبانی و الگوها پرداخت و آنها را در جریان فعالیتی خالق تکامل بخشید و به پایش بارد؟   
1978 ،46 ) 

گیرند : شود دو گرایش رویاروی هم قرار میی و اصول معماری پس از اسالم میهایی كه دربارة خاستگاه، مبانپردازیدر نظریه
به دسات و پاا افتااده و    « اكنون»ای كه در رویارویی با نگرد، گذشتهو پشت سر می« گذشته » یکی گرایشی كه با رویکردی تاریخی به 

. گرایش دیگر بر خالف آن توجیهات مثبتای بارای گذشاته دارد و    بیندای جز نفی آن نمیكند. از این رو چارهبرای سرپا ماندن تالش می
های گذشاته را دریابناد، ناچاار باه     توانند ارزشگویند كسانی كه نمیپذیرد. معتقدان به این گرایش میتنشی را میان گذشته و اكنون نمی

 پردازند. رویارویی با آن می

 ن ايرانی به معماری سنتی ايرانمعمارا ديدگاه های                               

ها و هنجارهای اسالمی در معماری و شهرسازی روزگار اسالمی از جهاتی بسیار مورد غفلت واقع شد و به ویاژه در بتعاد    ارزش
ی اجتماعی و شهرسازی با اسالم ناب بسیار فاصله پیدا كرد. چرا كه كارگزاری آن از سوی فرمانروایانی بود كه یا كامالً با ارزشهای اساالم 

چههار رويکهرد را در میهان    تاوان  دادند.در یک نگاه كلی میهای محدودی در عمل بدان پایبندی نشان میزمینه بیگانه بودند یا تنها در

 ارائه شده، از هم جدا ساخت:  هايی که از سوی پژوهندگان درباره معماری سنتی ايران پس از اسالم ديدگاه

  : در معماری سنتی ایران کالبد گرايیگرایش به رویکرد اول 

 در معماری سنتی ایران معنا گرايیگرایش به د دوم : رویکر  

  : در معماری سنتی ایران کالبد معنا و یهمترازگرایش به رویکرد سوم 

  : در معماری سنتی ایران کالبد بر معنا یبرترگرایش به رویکرد چهارم 

   سنتی ايران معماریدرکالبد گرايی  دسته اول معماران : گرايش به

اند و درباره مفهاوم و محتاوای   های كالبدی و تزیینی معماری بصورت توصیفی پرداختهگروهی از پژوهندگان كه بیشتر به جنبه
اند یا تنها به اشااراتی كوتااه در ایان    آن و تأثیر ماهوی فرهنگ اسالمی بر هنر و تمدن اسالمی یا كالً غافل بوده یا خود را به غفلت زده

نمایند، بار ایان باورناد كاه اساساًا دیان اساالم و        اند. آنها كه در یک تصور باطل اسالم را مساوی اعراب تلقی میدهمورد مهم بسنده كر
هاای دیگار،   ای نداشتند و پس از فتح كشورها و چیرگای بار فرهناگ   مسلمانان بادیه نشین نخستین، هیچ گونه سنت و شیوه و هنر ویژه
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آوردند. آنها قادر به درک ماهوی و معنوی آثار هنری و تغییرات ماهوی كالبدها نیساتند، و فقاط   در ها و عناصر آنان را به خدمت خودشیوه
تاوان از آنادره گادار، ارنسات     نمایند.برای نمونه از این پژوهشگران میهای سطحی و شکلی را با هم مقایسه و داوری میها و الیهپوسته

های آنها به فارسی ترجمه شده است. از معماران صورت گرای ایرانی می توان از جودت كونل، جان هوگ و برخی دیگر نام برد كه نوشته
 و صارمی و ... نام برد.

هاست. گیری و تداوم برخی از فرمگیری معماری هر سرزمین و از جمله ایران در شکلاین كسان بر این باورند كه اساس شکل
( صاارمی تأكیاد   1975،91پذیرد. )صاارمی،  دلی كه در سیر زمان ایجاد شده تحقق میها تنهابراساس یک همدرک زیبا شناسانة این فرم

طاق معماری ایرانی  توانیم از فرم بگذریم و به معنا بپردازیم. مثالبه نظر من معماری معنای ثابت و مشخصی ندارد.... ما نمی» دارد كه : 
ترین حسن خط نستعلیق ما همین است كه معنا ل حروف كلمات است.... مهمبرای من فرم است، یک فرم بسیار قوی و معنا هم ندارد، مث

خوانید فقط دنبال شکل زیبای آن هستید. در درجة اول فرم این خط مطرح است كاه زیباا و قاائم باه ذات اسات.      ندارد و وقتی آن را می
كناد و ساعی دارد كاه هویات     زی تحویال مای  ساا ( او به صراحت معماری را باه مجسامه  91)همان، « معماری ایرانی هم همین است. 

اند. در مصر ایان  های بزرگ كرة زمینآثار معماری مجسمه» گوید: گرایی تبیین كند و میهای فرمهای مختلف را به وسیلة نظاممعماری
د گرفت و حتای تکرارشاان   توان از آنها یامجسمه هرم است، در چین شهر ممنوع است و در ایران پشت بامها. همة اینها ارزشمندند و می

ای عظیم ازگل، از خاک. در حالی كه مفهوم، آن چنان كلی است كه هازاران  كرد. ولی به صورت فرم، به صورت مجسمه، به صورت توده
 )همان( « توان برای آن داشت. جواب می

معماری را با فضای خالی آن كه  رسد. با آنکه بیشتر پژوهندگان،رویکرد صورت پرستی در معماری سرانجام به ضد معماری می
ور و مخاطاب، قهرماان   داند و توده عظیمی از گل. پس انسان بهاره شناسانند،صارمی معماری را مجسمه میمحل حضور انسان است می

و در واقاع معمااری او    داستان معماری نیست، بلکه توده عظیم از گل و خااک، اصال اسات و انساان در برابار آن، منفعال و تماشااچی.       
اند و در مشعرالحرام به شعور، جمراتی است كه باید با اسلحه اند و در عرفات به عرفان رسیدههایی كه به حج رفتههمفکرانش از دید انسان
 شعور آنرا رمی نمود.   

 در معماری سنتی ايرانمعنا گرايی  دسته دوم معماران : گرايش به

های فرهنگی و معنوی آثار هنری توجه بیشتری دارند تا تند كه به سرچشمهگرایی هسدسته دوم پژوهندگان، نویسندگان اصول
باشاند كام و بایش باا مباحاث فلسافی و       های مختلف میكالبد آنها. این گروه كه بیشتر دارای مطالعات فکری و فرهنگی مکاتب و دین
 عرفانی آشنا هستند. مانند هانری كربن، تیتوس بوركهارت، و همفکران آنها. 

گویناد كاه باه    ها و اصول معماری سنتی از مفاهیمی ساخن مای  از معماران و اندیشمندان معماری در برشمردن ویژگی برخی
توان متناظر كالبدی آنها را بازشناخت. از این رو جا برای برداشت و تفسیر در آنها گساترده اسات. هاادی میرمیاران یکای از      سادگی نمی

 ( 99، 1975آن دانسته است. )میرمیران، « مفهومی بودن » را  آنهاست. او یکبار سرشت معماری ایران

كناد كاه ایان ساه رده از زماان پاذیرترین تاا        از هم جدا می سه ردة شکل ) فرم (، الگو و مفهوماو اصول معماری ایرانی را در 
ای انتزاعی همپا خواهد به صورت نظریهینماید كه این اصول معماری را مشوند. اما مشکل كار او آنجا رخ میماناترین اصول را شامل می

با جهان امروز معماری ارائه كند. سه رده از اصولی كه او برشمرده هنوز شفاف و روشن نشده است و از دید برخی بسیار شخصی و انتزاعی 
و شخصی شود. )افشار نادری،  رسند. به همین جهت افرادی در مقابل، واهمه دارند كه نظریة او تبدیل به یک نظریه استبدادیبه نظر می
1975 ،99  ) 

توانند وصف هر گونه ای به كالبدی ویژه در معماری ندارند. گو اینکه نمی، هیچ كدام اشارهسه مفهوم شفافیت، تواضع و شادبودن
ا به عناوان مصاادیق معرفای    تواند آثار معماری خود رهای عینی دقیقی هم ندارند. گرچه میرمیران میكالبد پردازی هم باشند. آنها نشانه

بندی روشنی برای آنها ارائه كرد. هر سه اصل به جای اشاره به امری عینای  توان مرزها را از آنها برشمرد. اما به دشواری میكرده و نشانه
 ایاران  معماری میرمیران دید از. معماری كالبد و فضا خود هایویژگی به نه اند،كرده توجه انسان بر معماری كالبدی –به تأثیرات فضایی 

هاایی دارد  ها و مشخصاه آید كه این معماری چه ویژگیآورد. ولی این پرسش پیش میین تأثیراتی را بر انسان پدید میچن موارد بیشتر در
 گذارد؟ كه چنین تأثیراتی را بجا می
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تواند به معنی گشایش فضایی برداشت شود كاه یاک ویژگای عینای     كنیم، این اصل میبرای نمونه به اصل شفافیت توجه می
هایی فراوان از آن در دست است. توان از آن برداشت فضای باز و یکدست معماری مدرن را داشت كه نمونهفضایی است. در عین حال می

. شفافیت به معنی سبکی، نورانیت، بلوری شدن، روحانی شدن و پرهیز از فضاهای تاریک و تناگ و  توان برداشتی محتوایی داشتو یا می
 های دیگری برای آن برشمرد. مونهها و نتوان برداشتیم هم هنوز. باشد …كم ارتفاع و 

   سنتی ايران در معماری کالبدو همترازی معنا دسته سوم معماران : گرايش به  

گیرند. آنها، هام باه الگاو بارداری هنار و معمااری       پژوهندگان كسانی هستند كه در میانة دو دسته پیشین جای میدسته سوم 
های نخستین بارای آفارینش   ها اذعان دارند و هم به توانمندی فرهنگ اسالمی در همان سدهروزگار اسالمی از دیگر فرهنگ هاو تمدن
های ویژه از كالم خداوند و كالم پیامبر)ص(. این گروه با پذیرش انتقال طبیعی تجربیات شتیک شیوه ویژه هنری و معماری، بر پایه بردا

هاا و  پذیر است، در عین حال به محتوا و مفااهیم مااهوی كاه از سرچشامه اندیشاه     ها كه امری نسبی و زمانكالبدی و فنی میان تمدن
 دهند.گذاری آثار هنری مورد توجه قرار میارزش جوشد، توجه داشته و شأن هر كدام را در تبیین واعتقادات می

های معماری روزگار اسالمی از آن غفلت شده است. در اغلاب  ها درباره سرچشمهاین نکته مهمی است كه در بسیاری از نوشته
هاا و  معماری و بویژه آرایاه  ها و اجزاءكتابهای ترجمه شده از باستان شناسان و مورخین هنر، ما شاهد هستیم كه به نحوه پدید آمدن اندام

شود و عناصر باه طاور مجازا    ای به تجزیاة معماری پرداخته میشود. در واقع با دقت موشکافانهتزیینات و سیر تحول آنها توجه بسیار می
شود. گذاری میمها ناها و دورهبندیهای مشترک شکلی و ساختاری و سپس زمانی و مکانی، دستهبررسی شده و در نهایت بر پایه ویژگی

این نوع رویکرد در تحلیل و ارزیابی آثار هنری در واقع علت غایی هنر را نادیاده گرفتاه و آثاار را از محتاوا و مفااهیم انساانی آن خاارج        
ات و مواد های مختلف یک اثر معماری مانند نوع هندسه یا سازه و یا تزیینجان به تشریح جداگانه اندامنماید و به صورت یک كالبد بیمی

 پردازد. و مصالح آنها می
های مادی و صوری آثار الزم و مفید است، و جنبه تجربی داشته و در تشریح عناصر فوق اگرچه به عنوان زمینه پژوهش و علت

الً متماایز  طول تاریخ بین تمدنهای مختلف در تعامل قرار گرفته است. اما آنچه كه دو تمدن را از نظار روح و محتاوای آثاار از هام كاام     
نماید و به سادگی نیز قابل انتقال نیست، نحوه بکارگیری عناصر كالبدی در یک اَبرسامانه است كاه ضامن تاأمین متناساب نیازهاای      می

تاوان باه تحلیال و    سازی نماید. تنها با یک معیار مکتبی و انسانی است كاه مای  مادی انسانها، بتواند در جهت رشد و كمال آنها نیز زمینه
 گذارند، پرداخت. یابی محتوای آثار هنری آنگونه كه حقیقتاً هستند و بر مخاطبین خود اثر میارز

شامرند، و  ای كه در این میان باید بدان توجه داشت این است كه برخی نویسندگان محتوا و كالبد را همتاراز هام مای   اما نکته
 اید از هم متمایز كرد. ن دو را ببرخی دیگر به برتری محتوا بر كالبد باور دارند. ای

   در معماری سنتی ايران برتری معنا بر کالبد: گرايش به معماران دسته چهارم 

امروزه معماران و پژوهندگان بسیاری هستند كه معانی و مفاهیم بنیادینی را برای معماری سنتی باور دارند و برخی آثار معماری 
هاای بیشاتر بار    گذرد، با انسجام یافتن درونی این دستگاه مفهومی و پژوهشكه زمان می دانند. همچنانرا بازتاب و نمود آن مفاهیم می

 شود. روی آثار معماری، پذیرش آن نیز برای گروه بیشتری میسر می
 های فرهنگای این دسته از افراد، نخست بر این باورند كه معماری ایران در گذر زمان با اتکاء به باورهای بنیادین دینی و ارزش

هاا و معاانی و مفااهیم نهفتاه در     به پیش رفته است و مانند هر معماری دیگر، بازتاب آن باورها و ارزشهاست. پژوهش و جستجوی ارزش
شود درک شود. به هر اندازه كه فردی كه با این فضاها و كالبدها روبرو میفضاها و كالبدهای این معماری، امر بدیهی و واجب شمرده می

ی از سامانة مفاهیم و معانی داشته باشد و بر بنیادهای فرهنگی جامعه تسلط داشته باشد، بینش ژرفتری از معماری خواهاد  و دریافت بهتر
» های معماری بوده، ها كه در پی یافتن مفاهیم نهفته در باطن شاكلهكند. یک نمونه از این پژوهشیافت و معانی بلندتری را برداشت می

توان نام برد كه عالوه بر باشد. از معماران ایرانی برای نمونه مرحوم لطیف ابوالقاسمی را مییی و حاج قاسمی می، كار نوا«خشت و خیال 
های عرفانی و شهودی های عقل گرایانه ) محاسبات و عملکرد ( و جنبههای فرمی معماری ایرانی و اسالمی به جنبهتشریح فرم و ویژگی

  (953، 1966لقاسمی، ابوامعماری هم پرداخته است. )
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توان اهمیت كالبدها و شکلها را در معماری نادیده انگاشت، ولی كم توجهی به مفاهیم و معانی نهفته در پاس  با همة اینکه نمی
 های كالبادی توان از ویژگیشود و همواره این خطر وجود دارد كه معماری از معنا تهی شود. میها میآنها موجب اصالت یافتن خود شکل

شمرند، ولی این گریز از مفاهیم، هر اندازه كه تجریدی و ناملموس هایی را برمیو فضایی معماری سخن گفت، همچنانکه بسیاری ویژگی
 باشند چه توجیهی دارد؟ 

هاای  اناد و نموناه  اند كمابیش همین مضاامین را یاادآور شاده   نویسندگان دیگری نیز كه دربارة معماری اسالمی گفته یا نوشته
اند. با این همه هناوز ایان پرساش اساسای     راوانی را از معماری روزگار اسالمی و به ویژه معماری سنتی ایران را به عنوان گواه برشمردهف

گیری از هندسه و تأكید بر جهت در معماری پیش از اسالم ایران و در معمااری كالسایک   هایی چون تقارن و بهرهمطرح است كه ویژگی
ها، تمایز آنها را در معمااری روزگاار   شود. از این رو برای یک پژوهشگر فر  است كه پس از برشمردن این ویژگیمینیز كمابیش یافت 
های دیگر روشن سازد. همچنین باید بتواند علت و انگیزه چنین مشتركاتی را میان معمااری اساالمی و معمااری غیار     اسالمی با معماری

هاای پایش از اساالم    بینی سازندگان ساختمانبینی اسالمی و جهانهای مشتركی میان جهانویژگیاسالمی توضیح دهد. مثالً اینکه آیا 
های یکسان شده است یا نه؟ و نیز وجاوه تماایز و هویات معمااری اساالمی در كجاهاا باروز        وجود دارد كه انگیزه برای بکارگیری شیوه

 كند؟ ...می

هايی را برای رشد و تعالی سامانة هماهنگ، زمینهبر شمرده شده همگی در يک اَبرها به گمان ما در معماری اسالمی، اين ويژگی 

تر هستند. در ای برای دستیابی به اهداف متعالی. آنها در مجموع زمینهآورند و به خودی خود هدف نیستندفردی و جمعی انسانها پديد می
كالسیک پس از نوزایی ) رنسانس ( این اصول و مفاهیم به خاودی خاود   حالی كه در معماری كالسیک اروپایی و به ویژه در معماری نئو

تارین  رود كه با معماری خود به سیر تکامل انسانها یاری رساند. مهام شوند و از معماری و معمار چنین انتظار نمیدارای ارزش و هدف می
  ی در همین وجه است. نوزای های هنر و معماری پس ازوجه تمایز میان هنر و معماری روزگار اسالمی با سبک

 ( سیزدهمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 مساجد اسالمی چیست؟ مهم ترين نماد کالبدی (1

 چگونه و با چه تغییراتی به مساجد تبدیل شدند؟ آتشکده های زرتشتی (1

 چه چیزی می دانید به اختصار توضیح دهید؟ ويژگی های فضاهای مساجددر باره  (9

 مساجد چیست؟ سازه ایويژگی های اصلی  (4

 در نظر گرفته شده است نام ببرید؟ راهبردیبرای معماری مساجد چه  (5

 برای معماری مساجد چیست؟ به اختصار بیان كنید؟ برنامه های کارکردی (6

 برای معماری مساجد چیست؟ توصیه های کالبدی (7

 در احادیث معصومین سالم اهلل علیهم را نام ببرید؟ مسکن شايستهویژگی های  (8

 از نگاه مبارک معصومین علیهم السالم چیست؟ ويژگی های يک محله شايسته (3

 دارای چه ویژگی هایی است؟ معماری های محالت سنتی ايران (11

 از معماری رومی بیزانسی یا ساسانی پیروی می كرد؟تاریخ در این زمینه چه قضاوتی دارد؟ معماری دوران اسالمیآیا به نظر شما  (11

 از چه سده هایی دست به ابتکار در معماری اسالمی ایرانی زدند؟ تقریباً معماران مسلمان (11

 معماری ایرانی چیست؟ يعقوب دوستدر نگاه  (19

 دیدگاه خود را در باره معماری سنتی ایران در چند اصل بیان داشته است؟ نادر اردالن (14

 در تاریخ از نظر داراب دیبا چه مشخصاتی دارد؟ مشخصات معماری ايرانی (15

 معماری ایرانی را با چه مشخصاتی بیان می كند؟ نهادی میرمیرا (16

 وجود دارد؟نام ببرید؟ چند رويکرددر باره معماری سنتی ایران  (17
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 فصل چهاردهم

 

 معماری اسالمیويژگی ها ی  هويت  اصول و                              
توان برای دستاورد چهارده سده معماری، قاعدة و نظریه پاردازی كارد؟ آیاا    هایی دارد؟ آیا میمعماری پس از اسالم چه ویژگی

 ای در آثار معماری آشکار شده باشند؟ توان یافت كه در گذر زمان كمابیش برجای مانده باشند و به گونههای مشتركی را میویژگی
همچناین  ها و قواعد ) اگر وجود داشته باشند ( چه نسبتی با متن دین اسالم دارند و كه این ویژگیپرسش بعدی باید این باشد 

اناد؟ پاساخ باه ایان     اند؟ چه اندازه از آنها برگرفته شده یاا تاأثیر پذیرفتاه   كردهكه مردم از آنها پیروی می ای  چه نسبتی با باورهای دینی

 در عمل برای ما روشن كند. را  هويت اسالمی معماریتواند پرسشها می

  مداری عدالتحقیقت محوری ول اص-1

بعنوان اصل بنیانی و سامان دهنده « عدالت مداری» و در خلق آثار هنری،« حقیقت مداری» از منظر اسالمی در مباحث نظری،
شود ، باید اوالً متناسب و بجا ومنطبق با ها ایجاد می  سایر اصول پذیرفته شده است، زیرا آنچه كه در عالم ماده و طبیعت به دست انسان

ها باشد . شرایط بسیار متفاوت زمانی و مکانی ) تااریخی و جغرافیاایی ( در ایجااد آثاار معمااری، معمااران        نیازهای متنوع و متغیر انسان
متناساب باودن ) عادالت محاوری (     به نظر ما اصل بجا و موجود، توصیه و تأكید می كند .  واقعیت گرا و اصول گرا را به رعایت الزامات

 بزرگترین و مهمترین اصلی است كه در آثار هنری دوران اسالمی مورد توجه بوده و در واقع سرچشمه سایر اصول تلقی می شود .  

  اصل سیر از کثرت به وحدت-2

هاای ناه چنادان    رداشات ترین اصل در هنر و معماری سنتی از سوی بسیاری از پژوهندگان شامرده شاده و ب  این اصل، بنیادی
های مابعدالطبیعی و فلسفی معماری است، در نگاه نخست اماری باه   گوناگونی از آن هم بدست داده شده است. این اصل كه یادآور جنبه

 كند.شدت تجریدی و انتزاعی جلوه می
هاا  كه زمینه را برای انواع برداشتآید ای پدید میاز این رو در توصیف بازتاب آن در جهان هنر و معماری، حوزه بسیار گسترده 

یا وحدت حقیقی و وحدت ظاهری اسات.    Uniformو   Uniteها در آمیختن دو مفهومفراهم كرده است. مشکل اصلی بیشتر دیدگاه
و عدم تمایز ایان دو مفهاوم اسات. گناون در راساتای نظریاة         Uniformبه عقیدة گنون مشکل اصلی مدرنیزم درگرفتاری آن در دام

  Uniteرا هام واروناه مفهاوم     Uniformداناد، معروف خود كه آخر الزمان را همزمان با وارونه شدن سنت و همه مفاهیم سانتی مای  
ور، رونق اماور پایش سااخته و    داند. مظاهر این اصل جدید در یکسان انگاری همه انسانها، ماشینی شدن و متحد الشکل شدن همة اممی

هرچه در » كند كه ( او تأكید می53، 1965های جهانی و... بوده است. )گنون، المللی و ارائه نسخههای بیناستاندارد و رونق گرفتن سبک
گاه دیگر ( گنون جلوه61)همان، « گردد. تر شود، به همان اندازه از متحد بودن به معنی واقعی آن دورتر میتر و همسانعالم متحد الشکل

داند، چرا كه وحدت دروغین عمدتاً ثمرة ساده سازی و ساختن نظام فکاری و  بحث وحدت حقیقی و دروغین را در سادگی و پیچیدگی می
 ( 31مطلق كردن یک اصل خاص است و در حالی كه وحدت حقیقی اگر چه تقسیم ناپذیر اما به همان اندازه پیچیده است. )همان، 

باید دانست وحدت، صفت اجزاء یک سامانه نیست. در معماری، وحدت هرگز صفت یاا ویژگای فضاایی و كالبادی آنهاا       اساساً

گیاری از هندساه و   . وحدت همواره صفت كل است نه جزء. بهرهشودوحدت صفتی است که يکباره بر کل سامانه چیره میتواند باشد. نمی
ی وحدت داشتن تلقی شود. ما هندسه و تناسبات را با قواعد دستور زبان مقایسه كاردیم. گرچاه   تناسبات و تکرار عناصر هرگز نباید به معن

گیری از آنها یکی است. یعنی همانگونه كه اتکاء صرف به دستور زبان به خلاق اثار ادبای    هایی در میان آندو هست، اما نتیجه بهرهتفاوت
اند پدید آورنده وحدت، به معنای واقعی آن باشد. هندسه و نه تکرار و مشابهت، توشود، رعایت هندسه و تناسبات صرف هم نمیمنجر نمی
 شود. گیری میتر كند و برای همین هم از آن در معماری بسیار بهرهتواند انتقال مفهوم وحدت را آسانتنها می

يک سهامانه در يهک   « هدفداری» تنها در سايه « وحدت» نکته بسیار مهم و كلیدی در درک درست مفهوم وحدت این است كه 

پدیادار شاده   « وحادت  » هنگامی كه همه اجزاء اثر یکدیگر را خنثی نکنناد،  کند. معنی پیدا می« اَبرسامانه » ها به نام مجموعه از سامانه
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سات كاه وحادت    دانستیم. این هدف اها میسامانه« هدف » های بنیادی را از ویژگی« وحدت بخش بودن » است. از این رو بود كه ما 
توانیم بکنیم این است كه اجازاء كثیار و   بخشد. پس وحدت، یک ویژگی مستقل نیست كه ما به یک مجموعه بدهیم. كاری كه ما میمی

گوناگون را در سایه یک هدف ویژه واحد، نظم و سامان بدهیم و از كثرت اجزاء، به سوی وحدت حركت كنیم. ایان كاار در معمااری باه     
 پردازیم. شود و شده است، كه ما در ادامه بدان مینجام میروشهایی ویژه ا

با مطالعه تالشهای انسانی برای پدیدار شدن این اصل در معماری، سه نظاام متفااوت   « حس ِوحدت » در كتابش  نادر اردالن
ی و نظاام هماهناگ یاا هارمونیاک     كند و آنها را  نظام طبیعی، نظام هندسا اند، از هم تفکیک میهای بشری بودهرا كه دستاورد آفرینش

» ( به عقیده او : 17، 1966دهد. )اردالن، كند. او این سه شیوه را در تحقّق برخی اصول دیگر همچون تعادل و... نیز تسّری میمعرفی می
از آنها هرگز مانع و  دهد و هر یکاین نظامها، سه روش بنیادی و اساسی هستند كه به وسیله آنها انسان محیط پیرامونی خود را شکل می

 ( 18)همان، «  شود. ارائه می سه شیوههایی از هر مزاحم دیگر روشها نیست، به طوری كه حتی امروزه نمونه

  « كند ، دستاورد و رابطه ناخود آگاه انسانی است كه در اثر انس زیاد با طبیعت، هماهنگ با آن بروز مینظام طبیعی
 خورد. )همان(زندگی روستاییان و بیابان نشینان بیشتر به چشم می و به همین جهت این نوع وحدت در

  تارین  هاای قادیمی  ، دستاورد و آفرینش آگاهانه طرحهای ناآگاه نظام طبیعات اسات و آن از ویژگای   نظام هندسی
 «است. « وحدت در وحدت » شهرهای انسان است و نمودار ظهور

 نامید با استفاده از اشکال هندسی موجاود در  « وحدت در كثرت  »توان آن را ظهور كه به اجمال می نظام هماهنگ
)همان( این دیدگاه « شود. ای فراتر از جهان آگاهی سامان یافته است، ارائه میطرحهای طبیعی كه در قالب هندسه

 اگر چه هر سه روش را اصیل دانسته، اما به خوبی نقش مراتب مختلف آگاهی در آن مشهود است.

و به تفصیل آن را با  داندترين نکتة زيیايی شناسی اسالمی در مقابل ديگر مکاتب زيبايی شناسی میدت را محوریبورکهارت وح
وحادت  »( به عقیدة او:173، 1975كند. )نصر، كند. نصر نیز همین دیدگاه را تکمیل میزیبایی شناسی پنج سنت بزرگ جهانی مقایسه می

كند و انساان را باه عناوان جانشاین پروردگاار      ستقیم، حضور الهی را در فضاهای معماری پر میدر معماری قدسی اسالم به نحوی غیر م
رساند كه در این دیدگاه بین جمال الهی و كثارت هام   ( این جمالت نصر می53)همان، « دهد.مستقیماً در پیشگاه جالل احدیّت قرار می

اهمیت دارد و هم توجه به عالم وحدت، و آنچه مهام اسات حركات از یاک      تناظری برقرار است و به این ترتیب هم توجه به عالم كثرت
 تجلّی الهی به تجلّی دیگر اوست. 

هاای سانتی ارتبااط    . به عقیدة نصر تمام معماریردّه دوم اين مفهوم درك وحدت موجود در هستی، کیهان و عالم طبیعت است
 دهند. درک خود را از هستی در معماری خود بروز می آنها( 61عمیقی با سنت كیهان شناسی مربوط به خود دارند. )همان، 

ی ترین ردة مفهومی اصل وحدت مربوط به فضای معماری است. یعنی خود فضا، به غیر از شاکل و فارم در معماار   اما كالبدی
شود. در این نگاه فضاا یاک مقولاة كیفای اسات و      یابی تأمین میاسالمی دارای وحدت است و این وحدت از طریق قطبی شدن و جهت

تواند قبله، یعنی جهت مادی عالم باشد و باه  ( كه این محور می47شود. )همان، معطوف به یک محور، مركز و یا جهت خاص تعریف می
گیری و ساختار مناسب، خود را با طبیعت، عالم هستی و باطن هستی یعنی خداوند هماهناگ  تنظیم و جهت این ترتیب شکل و فضا نیز با

اری در اصول زیار بررسای   كند. ترجمان این اصل را در كالبد و فضاهای معمكند و اصل سیر از كثرت به وحدت را در خود متجلّی میمی
 كنیم. می

كه متکی به اصل توحیاد در جهاان بینای اساالمی     «  وحدت »سیم كه مفهوم بنیادی ربندی آنچه گذشت به اینجا میبا جمع

بوده است. این اصل هنگامی كه به زبان معماری و شهرساازی ترجماه   «  حرکت از کثرت به وحدت» باشد، موجد و پدید آورندة اصل می
 سازد : زیر نمودار می شود خود را در اصولها و مصادیق فضایی كالبدی آشکار میشود و در نمونهمی

 همکاری، هماهنگی عوامل، و پدید آوردن یک سامانه از عناصر كالبدی و فضایی. تناسب، 

  مركزی ساماندهی الگوهای به گرایش با کالبدی–تأکید بر مرکز فضايی. 

  كالبدی –و محور بندی فضایی  تأکید بر  تقارن . 
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  های اسلیمی. ها و نگارهسازیدر آرایه تأکید بر مرکزيت 

  روی محورهای اصلی ری فضاهای اصلیجايگی. 

  و ارتباطی روی محورهای فرعی.    جايگیری فضاهای فرعی 

 میانجی ( در دو سوی محورهای اصلی. جايگیری فضاهای میاندَر ( 
ای در پدید آمدن اصل حركت از كثرت به وحدت مؤثر هستند. این اصول گاه از ساوی برخای باه    همه اصول یاد شده به گونه

شوند. ولی به گمان ما همة آنها بسیار به هم وابسته و در ارتباط با هام هساتند و بایاد گفات     ارتباط با هم عنوان میای پراكنده و بیگونه
 ند. وجوه متعدد یک پدیده هست

تارین و دورتارین نمااد یاک     شود : در كلیبدین گونه انجام می حرکت از کثرت به وحدت در ساختار فضايی و هندسی يک شهر
شهر، یک روستا، در كنار اندام گوناگون و متکثر فضاهای مختلف مسکونی و خدماتی، فضاهای طبیعی و مصنوع، نمادهای مذهبی یعنای  

نمااد ماذهبی و حیاات مااورایی ساامان      ها با بلندای خود، حركت از كثرت و تنوع فضاهای شهری را به سمت وحدت فضا و گنبد و مناره
نماید. و نیز مظهر خودسازی و سیر دهد. گنبد هیئتی وحدت بخش و سر در درون و درونگرا دارد و انسان را به فضای داخلی دعوت میمی

ر در آفااق و دعاوت   اناد، در واقاع مباین سای    ها كه واحد نیستند و سر به آسمان و روی به شهر گشاوده شود. در مقابل، منارهدر انفس می
شوند، و مظهر جامعه سازی و سیر در آفاق. همچنین هیأت ساختمانها، ارتفاع آنها، مواد و مصالح آنها، رنگ، نقش و تزیین آنها جماعت می

 تر تنظیم و سامان یافته است.تر به فضاهای معنویبه ترتیب از فضاهای فردی و خانوادگی به اجتماعی و از فضاهای دنیایی

حریم و حوزه فضای بیرونی و اجتماعی و عبوری در برابر حوزه و حریم فضای  يک تک بنای معماری مانند يک خانه يا مسجد در
شود. حایلها و دیوارها تا آنجا كه ممکن است نگاه انسان را از داخلی و خانوادگی یا هر نوع عملکرد دیگری كامالً تفکیک و مرز بندی می

گردند و... تثبیت حقوق ها، ایوانها از خارج به درون برمیخوانند. پنجرهداخل ) جهان وحدت آفرین درون ( فرا می خارج ) جهان كثرت ( به
و مالکیت فردی بر زمین آباد شده، حتی در زمینهای كشاورزی نیز با سنگ چینی، جوی آبی و كاشات درخات و شمشاادی پااس داشاته      

 شود. می

، طبیعت جمادی و گیاهی و حیوانی حاضر در حیااط مظهار كثارت باا     هاسازیازی و محوطهسحرکت از کثرت به وحدت در باغ
انواع شکلها و رنگها و بافتها و بوهای گوناگون و دلپذیر است و مظهر بدیع بودن و بارء بودن و مصور بودن خداوند كثارت آفارین. معماار    

كناد، و بار گارد محورهاای     ای منظم و قرینه سازی شاده مهاار مای   دسههای آن در هنهنرمند این كثرت گوناگون را با حفظ همه جاذبه
دهد كاه در قطاب و قلاب محوطاه، آب حیاات آفارین و       ای سامان میفضاهای اصلی ساختمان و ایوانها و محلهای عبور و مرور به گونه

سركشید، نهایتاً به معراج گاه زماین و   وحدت بخش و دل بر آسمان سپرده قرار گیرد و چشم انسان در هر كجا كه پرگشود به هر كجا كه
آسمان باز آید و دل به صفای باطنی آب حیات بخش بسپارد. این نظم و ساماندهی با آنچه در بستر یک جنگال پدیادار اسات و مناساب     

 انوران است تفاوت بسیار دارد. حال ج

  رامش فضايیو ايجاد آی گرايصل مرکزا-3 

های متفاوتی از آن صورت گرفته است.برخی از اندیشامندان  باشد كه ارزیابیمركز گرایی می از مفاهیم مطرح در معماری ایران
 دانند. تقارن را الزمة استواری و قوام در یک فرهنگ می

های فضاایی كاه   گیرد. هستهانجام می تمرکز آفرينی و ايجاد آرامش فضايی با محور بندی کردن فضاهای باز و نیمه باز و بسته
یابند. برای مثال، فضاهای اجتماعی و خانوادگی مانند نشایمن و  أن فضایی و نوع عملکرد آنها در ساختار هندسی بنا سامان میبرحسب ش

پذیرایی بر فضاهای شخصی و فردی خواب و كار، و فضاهای نشیمن و خواب نسبت به فضاهای خدماتی و بهداشاتی و نهایتااً فضااهای    
 یابند. ها اولویت میراهروها و پله عملکردی بر فضاهای عبوری، یعنی

ها، اغلب تقسیمات به صورت اعداد فرد یعنی سه و پنج و هفت سازیگذاری و پنجرهها و ضرباهنگ ستونسازیدر نماها و بدنه
جرز و دیوارها یا شود تا همواره  قسمت میانی، فضای خالی باشد و نگاه انسان بر روی توده و جرم ساختمان مانند ستون، تقسیم بندی می
ها ثابت نشود. نکته قابل توجه اینکه معموالً این ضرباهنگ و عناصر تشکیل دهنده نما، ثابت و تکراری نیست، بلکه از نظار  نیمرخ پنجره
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 شود و سرانجام در آن عنصر محوری كاه اغلاب بزرگتار و باا    عر  و ارتفاع و شکل در سطوح نما، كامالً متفاوت و گوناگون طراحی می
 رسد.دهد، به وحدت و هماهنگی میتر را پوشش میشود و نمای فضای اصولیتر طراحی میاهمیت

 بندی يا سلسله مراتب فضايی اصل رده-4 

 توان در سه سطح آشکار دید : بندی یا سلسله مراتب فضایی را میاصل رده

 های فضایی تأكید دارد. بندی حریممیان درون و بیرون كه بر مرز بندی فضايیرده 

  میان كالبدهای جزء و كالبدهای كل برای نمایش سیر از جزء به كل و از ساده به پیچیده.  بندی کالبدیرده 

  از نگارة مبنا تا نگارة كل. هاها و آرايهبندی در نگارهرده 

 آنها    اصل استقالل فضاها در عین وحدت-5

هاا در عاین   باشد. در این نظام پدیاده ها در عین وابستگی به هم در اَبرسامانه جهان میاین اصل متکی به اصل استقالل پدیده
ای داشتن هویتی مستقل به هم وابسته هستند، نه به معنی وابستگی علت و معلول، بلکه برای دستیابی به یک هادف و رفاتن باه درجاه    

 شوند. ا و تشکیل سامانة تازه، نیاز به همکاری با یکدیگر دارند، ولی در هم مستهلک و آمیخته نمیهباالتر از سامانه
شود كه همة فضاها در معماری سنتی در خود كامل هساتند و نیاازی باه    این اصل در ترجمان معماری آن بدین گونه دیده می
هستند، ولی برای دستیابی به یک ساامانه بااالتر در كناار یکادیگر باا هام       یک مکمل ندارند. آنها به تنهایی هم، هویت ویژه خود را دارا 

 كنند. این امر بدین گونه در معماری سنتی ما انجام پذیر شده است :همکاری می

 با كالبدهای تعریف شده و روشن بودن مرز میان فضاها.  بندی فضاهامرز 

 میان فضاهای اصلی. « ندعر میا» و فاصله انداز به نام  گیری از فضاهای واسطبهره  

 یا از میان بردن مرزهای آنها. پرهیز از يکپارچه کردن فضاها 

 شدن و تفرد در بین فضاهای دیگر. برای متمایز ها و تمايزات کمی و کیفی هر فضاداشتن ويژگی  

 اصل سامان بندی حرکت در درون فضا ) سیالیت (-6 

شود، تحرک و سیالیّت فضایی است. داراب دیبا آن را به معنی سنتی نام برده میاز مفاهیم مهمی كه به عنوان ویژگی معماری 
گاه باا قاطعیات مشاخص    های معماری ایران، فضا هیچدر البالی بدنه» گوید : گیرد و میابهام و عدم قاطعیت حدود فضایی در نظر می

توان آن را در یاک قالاب محادود و تمامیّات یافتاه      است كه نمی ایشود و ابهام تركیبات پیچیده آن به دلیل غنا بخشیدن به منظرهنمی
ای است كه پدیدة دیگری در درون خود دارد و حركت به سوی آن، حركتی به سوی بخش دیگار  تفسیر كرد. این فضا حامل پیام از پدیده
اری اسالمی یک ماجرا و داستان است كه (برداشت دیبا از یک مجموعه در معم119، 1978)دیبا، « فضاست، با كلیت و جامعیتی گسترده. 

 گیرد.های فضایی كمک میشود. به همین جهت هم او از مفهوم سکانسانسان برای فهم كامل ماجرا به همة بخشهای آن كشیده می

اهای ( او حتّی این سیالیّت را باین فضا  35و 36هم از كسانی است كه بر مفهوم سیالیت تأكید كرده است. )میرمیران، میرمیران
 ( 36كند.)همان، های آن را بنای چهل ستون و یا كوشک هشت بهشت معرفی مییابد و بهترین نمونهداخلی و محوطه پیرامونی هم می

هایی از معماری اسالمی ) همچون بازار ( ضروری است، زیارا كاه   در نظر اردالن، صرف حركت و تصور متحرک در درک گونه
 ( 97، 1959عل فضا، نیاز به نگاه پویا به آن داریم. )اردالن، های فعال و منفبرای درک جنبه

در اثبات پیوستگی و اتصال فضایی كل ساختار شهر و همچنین درون هر مجموعه معماری به بحث دیگاری بایاد در كناار آن    
هاای  اسات. ایان انفصاال    است كه هم توسط اردالن و هم توسط نصر مورد تأكید قرار گرفته« فضای منفصل » توجه كرد و آن مفهوم 

باا  « فضاای منفصال   » شود كه انساان را از زنادگی عاادی و روزماره جادا كناد و وارد یاک        درون یک شبکه متصل و كامل سبب می
ن، شود كه توجه به اتصال و انفصاال فضاایی و سایالن و تصالّب آ    ( به این ترتیب مشاهده می171، 1975های خاص كند .)نصر، ویژگی
 كند.توجهی به آن، درک كامل  این كیفیات را دشوار میای دارد كه بیژههای ویظرافت

  اصل تقدم درونگرايی بر برونگرايی-7

های بیرونی، هویت ویاژة  ای كه با  گذشتن از گذرگاهشود، به گونهای كار میهای درونگرا، نمای بیرونی بسیار سادهدر معماری
های برونگرا، به نماهای بیرونی بسیار توجاه شاده و در آنهاا پرداخات صاورت      د. اما در ساختمانشوهر ساختمان به آسانی بازشناخته نمی
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اند بر توجه خاص در این معمااری  گیرد. بیشتر كسانی كه به بررسی معماری اسالمی و معماری ایرانی ) پیش و پس از اسالم( پرداختهمی
ان در دو دساته  تاو هاا را مای  اند. ایان انگیازه  های متفاوتی را برای آن برشمردهانگیزهاند، كه البته علل و گرایی تأكید كردهبه اصل درون

 .متفاوت بررسی كرد

 انگیزه های درونگرايی در معماری اسالمی ايرانی  

هاای عاام معمااری    كنناد، اماا آن را از ویژگای   برخی اندیشمندان بر ویژگی درونگرایی در معماری ایرانی و اسالمی تأكید مای 
( برخی دیگار ایان اصال را یاک ویژگای      1، 1975دانند كه جدای از اقلیم و یا جهان بینی و یا ... همیشه رو به درون دارد. )هاشمی، می

، 1974شده است. )افشاار ناادری،   های اقلیمی دنبال میدانند كه برای ایجاد امنیت بیشتر و همچنین مصونیّتهمگانی در دنیای كهن می
هاای  اند كه در آنها به جنباه های فراگیرتر و اشتمالی دادههای حصری مدتهاست كه جای خود را به دیدگاها و تبیینه( این نوع نگرش71

توان یافت كه باا  شود. چرا كه بسیاری از نظریات حصری دیگر را میگیری یک موضوع توجه میمختلف مسئله و پیچیدگی فراوان شکل
هاای ملال   ال به نظر برخی متفکران مسئله امنیّت آنقدر عامل جدی نبوده كه بتوان برخی معمااری نظریات باال سازگار نیست. به طور مث

 كهن از شرق یا غرب را از برونگرایی دور كند و به سمت درونگرایی بکشاند.

  درونگرايی به عنوان نوعی تفکر و جهان بینی 

گیاری  برخی دیگر از اندیشمندان افزون بر علل باال، علل دیگری همچون فرهناگ، تفکار و جهاان بینای را هام در جهات        
دانند. اما خود این گرایش هم انواع گوناگونی دارد، برخی آن را به طور خااص ویژگای معمااری    ساختمان به سوی درون یا برون مؤثر می

ترین نظر این باشد كاه  دنیای شرق و برخی دیگر از مشخصات معماری دنیای اسالم كه شاید صحیحدانند، برخی دیگر ویژگی ایرانی می
 اند. های كم یا زیاد، از این اصل بردههمة این تفکرات بهره
. كناد ترین این عوامل همان عامل اقلیم است كه درونگرایی را ضروری میكند. یکی از اصلیها را نیز استخراج میپیرنیا ریشه

گیری فضای خاناة ایرانای ساهم مهمای     ( اما عامل دیگر عامل فرهنگی، اجتماعی است. چرا كه مفهوم خانوادة ایرانی در شکل91)پیرنیا،
 (19، 1951دارد. )پیرنیا، 

ه در دانناد كا  های نوع تفکر عرفانی شارق مای  با همة اینها برخی از معماران ایرانی با نگاهی فراگیرتر، درونگرایی را از ویژگی
داناد و  ( داراب دیبا نیز این ویژگی را هم شارقی و هام اساالمی مای    14، 1974معماری اسالمی نیز ظهور كرده است. )شیخ زین الدین، 

به طور اعم براساس تفکر شرقی و در سرزمینهای اسالمی، جوهر فضا در باطن است و حیات درونی، به وجود آورنده اسااس  » گوید : می
هاای  هایی از معمااری توان این اصل را شرقی دانست، چرا كه نمونه( باید توجه داشت كه به طور مطلق نمی38، 1978 )دیبا،« ست. فضا
های ژاپنی نیز انواعی از معمااری نیماه بااز و آمیختاه باا      گونه در معماری هند كم نیست. ضمن اینکه در معماری خانهواره و مجسمهبت

( اما به هر حال چه ریشة این اصالت درون در عرفاان ایرانای باشاد و چاه در     11، 1975. )نیتشکه، زندگی همسایگان قابل مشاهده است
عرفان شرقی، باید پذیرفت كه بازتاب این مفهوم در تمدن اسالمی، به گونة  افراط و تفریطی نبوده و تركیب متعادل و مناسب درونگرایی 

 جلی یافته است. و برونگرایی در معماری و شهرسازی دوران اسالمی ت
گرایی آنهاا  گرا آورده شده است. گرچه ویژگی برونهای برونهای سنتی در تمدن اسالمی در شمار ساختمانبرخی از ساختمان

های میان باغی است كه تعداد آنهاا از روزگاار صافویان باه بعاد      ها یا ساختمانهای آن كوشکرا نباید به صورت سطحی پذیرفت. نمونه
دهد كه چگونه هنگامی كه انسان با ذهنیتی درونگرا به نظاارة  است.به گفتة نوایی و حاج قاسمی این ساختمانها به خوبی نشان میفراوان 

كند. این مسئله متناظر با هماان تفکار اساالمی اسات كاه      پردازددر عین برون نگری، درونگرایی ذهنی خود را حفظ میدنیای بیرون می
 (145ء است، ولی با آنها یکی نیست. و در بیرون اشیاء است و از انها جدا نیست. )نوایی و حاج قاسمی، خداوند در درون همة اشیا

گرایی و نمونة دیگر، راستة بازار و فضاهای متصل به آن همچون مسجد و مدرسه و كاروانسرا و... است. در این موارد نیز درون
د بیرونی را هم باید بر پایة دیدگاه باال درک كرد. چارا كاه كال مجموعاة باازار و      گری محدواصالت درون كامالً حفظ شده و همین جلوه

 (71، 1974شوند. )افشار نادری، پیرامون آن نیز از یک جهت درون هستند و به مثابة یک فضای داخلی عمومی محسوب می
هاایی  اند. نموناه های خارج از شهر كار شدهیطمانند كه معموالً در محهای باز باقی میسرانجام نمونه كارهای منفرد، در زمینه 

های ها، كاروانسراها و... به عقیدة افشار نادری در این موارد شباهتهای زیادی بین معماری ایرانی با برخی معماریها، میلهمچون آرامگاه
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 6آرامگاه تئودوریک در راونا ) ایتالیاا، قارن    توان بااروپایی وجود دارد. مثالً ساختمان جبل سنگ كرمان) دورة سلجوقی ( را به راحتی می
میالدی ( مقایسه كرد. )همان( در جمع بندی كلی می توان گفت، ابر اصل عدالت محوری، یعنی بجا و مناسب بودن هر كاار بار اسااس    

قرار بوده است، به نحاوی  نیازهای متنوع انسانها در این اصل نیز رعایت می شده است و یک رابطه طولی بین درون و بیرون ساختمان بر
 رون تجلی واقعیت های درونی باشد.كه بی

 هماهنگی نیازهای انسان با فضاهای معماری  صلا-8 

انتخاب و كاربرد هندسه در معماری و شهرسازی كامالً متناسب و هماهنگ با نیازهای انسان و نوع عملکرد و نقشی اسات كاه   
 ه انسانها بعهده دارد. این عنصر معماری و شهرسازی در زندگی روزمر

شکستن محورهای ورودی تا فضای اصلی برای تشدید محرمیت و امنیت داخلی فضا و ناوع هندساه افقای در نقشاه كاف در      
گرا بودن آنها ) یا فضاهای میاانی(  فضاهای داخلی، متناسب است با میزان درونگرا بودن آنها ) یعنی فضاهای كامالً داخلی ( یا نیمه درون

نمایاد و در طراحای محوطاه و حیاطهاا، هندساه خاصای در جهات        گرا ) یا فضاهای ایوانها ( این هندسه كامالً تغییر میای برونو فضاه
رود و در مقاطع به كماک ساتونها و برجساتگی جرزهاا هندساه آرام و      برداری انسان از تركیب آب و گیاهان و دید آسمان به كار میبهره

زناد. بکاار باردن    ها و در نهایت به هندسه كهکشاانی و آسامانی ساقفها پیوناد مای     یال و قیام كرده بدنهساكن نقشه كف را به هندسه س
ها و اشکال بسایار مختلاف،   های منظم و ریز و پنهان هندسی)پیمون( باعث شده كه علی رغم تناسبات بسیار گوناگون و ضرباهنگشبکه

اجزاء و عناصر متفاوت هندسی ایجاد شود،   همانند آنچه در رابطه تاار و پاود   یک هماهنگی و وحدت باطنی و نامریی و قدسی بین همة 
 شود. ها مالحظه میقالی

های گوناگون و متکثر به كار برده شده در ساختار فضاهای شاهری، از  ها و حجمدر فضاهای شهری نیز علی رغم انواع هندسه
های عبوری و بازارهای سرپوشیده و سرباز این پیوساتگی و همااهنگی را باین مجموعاه فضااهای شاهری ایجااد        یک طرف این شریان

وازن و با معنای عملکردهای مخالف از قبیل واحدهای مساکونی باا هام و باا ساایر واحادهای       نمایند و از طرفی تركیب متعادل و متمی
ای است كه در مجموع، از مفهوم كثرت به وحدت و از سیر در آفاق باه  خدماتی و در نهایت، تناسب آنها با مراكز مذهبی و عبادی به گونه

 . نمایدسیر در انفس و از دنیا به آخرت را كامالً تداعی می
هاای هام   های هندسی، كار با پرگار و استفاده از نقوشی است كه از جای برخورد دایرهمسئله بسیار مهم در ایجاد نقش و طرح

آید. این روش باعث شده است كه همیشه نقطه پایه برای پدیاد  مركز و هم محور و از بسط و گسترش آنها در سطح و ارتفاع به وجود می
شود معلول آن ای سوزن پرگار، ناپیدا و پنهان و جزء فضای خالی و مجرد و غیب نقوش باشد و آنچه ظاهر میآوردن نظم هندسی یعنی ج

گرایی اسالمی بسیار منطبق است، هندسه چیزی است كه در غیب تصویر و نقش قرار دارد و این با هستی شناسی و باطن گرایی و مفهوم
ها شاده  ی، عامل بسیار مهم سیال بودن و ایجاد خالء و سبکی در تزئینات و فضاسازیفوق چه در نقوش و چه در طراحی فضاهای معمار

 است. 

 رسد : بدین گونه به سرانجام می چگونگی بکارگیری هندسه بر پايه اصل حرکت از کثرت به وحدت

 اباریک و سوسنی و از نقشه كف یعنی مربع به نقشه سقف یعنی دایره، از یالها و اندام متفاوت، پ در يک هسته فضايی
بخاش  ها به هماهنگی آرامشها و كف سازیها به شمسه، از رنگها و نقوش تند و گرم قالیترنج و پروانه در رسمی

 رنگهای سرد و نقوش ساده سقف.

 و نه صرفاً قرینه ( یک هسته فضایی در عین اساتقالل باه راحتای باا ساایر       هندسه مستقل و نظم يافته و مدبرانه (
 گیرد.ها و فضاهای باز و نیمه باز ارتباط میراهروها و پلهفضاها و 

 یک نقطه مركزی دارد كه خالی است و یک محور عمودی در همان نقطاه و  هندسه يک تک هسته فضايی در سطح ،
خاورد، ایان ساتون غیبای و     در راستای قامت انسان دارد كه به نقطه خالی و مركزی ساقف ) شمساه ( پیوناد مای    

یابد، در حقیقت معنا و مفهوم فضاای انساانی را در معمااری شاکل     ا حضور انسان معنا و مفهوم مینامحسوس كه ب
شاود. ایان خاالء ماادی، درگااه همیشاه       دهد و نقطة پیوند انسان با جهان ماوراء، و بستر عروج ملکوتی او مای می

 نماید.ای است كه انسان را به صیرورت باطنی  و عروج ملکوتی دعوت میگشوده
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  به كار بردن خطاوط منحنای و كهکشاانی در ساقف، باه كماک       يابدشود و بسط مینقوشی که در خود تمام نمی ،
 كند.های سبک و سیال نور از اطراف سقف این سیر را تشدید میطلبیدن سایه روشن

 ،اینجاا  » و  هست« آنجا » احساس بو و عطر همراه آن كه در  ايجاد کوران و جريان هوای نوازش دهنده و لغزنده
شود و از او به ما ) یعنی آورد. پلی از ما به وادی معشوق مینیست، همه مجموعه عناصر یک ارتباط را فراهم می« 

 حركت از عالم كثرت زمین به عالم وحدت آسمان و بالعکس (

  گاذارد و  مای و قرارگرفتن آب نما در قلب و مركز آن، طبیعت زنده را باه نماایش    سازی حیاطنظم هندسی محوطه
ساازد  آنگاه لطافت و سیالیت آب و امواج در تالطم آن و انعکاس نور و پیوند آسمان و آب، خود فضای خالیای مای  

آور وحادت آسامانی و   ای به دیار ملکوت و این بار تركیب آب و آسمان و نور و بااد پیاام  خیال انگیز و درگاه گشوده
 دعوت به بارگاه حضور. 

 رینه سازی شده باا محوریات و مركزیات آب نماا در واقاع طبیعات گیااهی را كاه مظهار          و ق محوطه سازی منظم
باشد، به سوی وحدت اهورایی با تركیاب آب و آسامان   های كثیر و گوناگون، شکل و رنگ و صورت و بو میزییابی
 زند. پیوند می

 سیر از ظاهر به باطن  اصل-9 

بنادی  باشند. ما در بحث نماد پردازی روشن ساختیم كه در ردهدو مفهوم ظاهر و باطن از مفاهیم بنیادی در حکمت اسالمی می
شود. در ترجمان معماری، ساماندهی اجازاء، هماواره باا رویکارد سایر كاردن از ظااهر        مراتب وجود چگونه ظاهر، نشانه، و نماد باطن می

 باشد. آنها همراه می ها و یادآور شدن باطنپدیده
توانیم بندی انواع حركت ظاهری انسان و شناخت امکانات الزم برای سیر و حركت باطنی و معنوی او و انواع آن میبرای دسته

ساز مناسبی برای دو حركت باطنی انساان قارار   تواند زمینهابتدا دو حالت حركت و سکون او را در نظر بگیریم. این دو حركت ظاهری می

زیار   چهار حالهت گیرد و بعد در هر حالت، نوع نگاه و توجه او را در دو حالت تمركز و سکون یا تفّرق و حركت بررسی كنیم. بدین گوناه  
 توان برشمرد :  نسبت به وضعیت انسان در فضای معماری می

 نقطه دید متحرک : مانند حركت در یک بازار یا كوچه  انسان در حال حرکت ، 

  نقطه دید متحرک : مانند قرار گرفتن در یک فضای پر جاذبه و پرآرایه    ،ل سکونانسان در حا 

  نقطة دید ساكن : مانند حركت در محور یک بنا.  انسان در حال حرکت ، 

  از و نیایش، انسان در فضایی كه جاذبه حركت ایجاد نم حال در انسان مانند:  ساكن دید نقطة ،سکون حال در انسان
ترین حالت كه سکون ترین حالت حركت انسان تا انفسیسازی آفاقیكند. این مراتب چهارگانه به ترتیب از زمینهنمی

شویم امکان حركات ظااهری كمتار، و امکاان     تر نزدیک میظاهری باشد تنظیم شده است و هرچه به مراتب پایین
و باطنی برای انسان بیشتر فراهم است. مثالهای فراوانی برای این موارد چهارگانه قابل ذكر است كاه   حركت عمقی

یکی از بهترین موارد نمادین ) سمبلیک ( آن، بررسی مناسک حج است، كه در طی اعمال سعی میان صفا و ماروه و  
 شود. سوی حاجیان انجام میمناسک طواف دور خانه كعبه و نماز در پشت مقام حضرت ابراهیم )ع( از 

خواه و با حركت از كثرت باه  گرا و آرمانای و مفهوممندی از نگرش آیههنرمند موحد با اتکاء به هستی شناسی توحیدی با بهره
ناا و  زند. او از آنجا كه همه كثرات عالم خلقت را از یک منشأ و از یک حقیقت باطنی و دارای یاک مع وحدت دست به خلق اثر هنری می

كند این كشف و شهود عظیم و این معرفت و شعور جامع و ناب داند،  تالش میبیند و ظاهر را تجلی باطن مییک هدف و یک جهت می
گاردد، پیامبرگوناه در اثار خاود باه تجلای و ظهاور        خود را كه همه چیز به یک حقیقت زیبا و غنی و خیر و رحمت و عدالت و... بااز مای  

و شگردی كه در هنر معماری اسالمی برای پدیدار سازی این اصل به كار گرفته شده، نشانه گرایی است. در معماری، آورد.مهمترین شیوه 
توانناد بارای انساان    ای و تمثیلی میای، رمزی و آیهها مادی هستند وابسته به زمان و مکان بوده و فقط به صورت نشانهاز آنجا كه كالبد

توانند معنا و مفهومی را تاداعی نمایناد و در مجماوع حاداكثر زمیناه و      یدا كنند. كالبدها به صورت نسبی میاندیشمند و دل آگاه معنایی پ
وسیله متناسب برای سیر و صیرورت متعالی انسان باشند )حداكثر در حد لباس مناسب( و جنبه اعتباری دارند. همچنین هر مفهومی و هار  
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نهایت شکلها و كالبدهای متفاوت به صورت نسبی و تمثیلی متجلی شود و نوآوری و خالقیات و  تواند در بیارزشی مانند مفهوم زیبایی می
نهایت كالبادها و  تواند در بیابداع در این بتعد بخصوص با توجه به جمیع شرایط زمانی و مکانی، پایانی ندارد . بنابراین هر مفهوم ثابتی می

 متجلی گردد. اشکال خالقانه، حکیمانه و بدیع، ظهور یابد و

 اصل انتزاع گرايی   -11 

وحدت، با آنکه یک حقیقت كامالً عینی است، به نظر انسان یاک  » تیتوس بوركهارت بر انتزاعی بودن هنر اسالمی تأكید دارد. 
« و بیاان كارد.  توان با هیچ تصویری نماودار سااخت   كند.... اسالم مبتنی بر توحید است و وحدت را نمیمفهوم ذهنی و انتزاعی جلوه می

سازی از روی طبیعت، با آنکه در هنر اسالمی به كلای مناع نشاده اسات، باه ویاژه در       ( به گفتة او پرهیز از تصویر59، 1979)بوركهارت، 
 مساجد. 

طرحهاای هندسای   » ، نمود آنرا در طرحهای اسلیمی در دو گوناه «وحدت در كثرت » بوركهارت با تأكید بر نمودار سازی اصل 
طرحهای درهم بافته اساساً نمودار تفکر هندسی است، در حاالی كاه طرحهاای نبااتی     » دهد : توضیح می« ته و طرحهای نباتیدرهم باف

نشانة ترسیم وزن است و چون از صتور و اشکال مارپیچ تركیب یافته است، شاید بتوان گفت كمتر از گیاه واقعی اخذ شده تا از یاک شایوة   
كناد، بلکاه   شریعت اسالم صور و سبکهای خاصی از هنر را تجویز نمای » این همه نویسنده تأكید دارد كه  ( با53)همان، « صرفاً خطی. 

 (65)همان، « دارد. قلمروهای تجلیات هنر را معین می

 اصل نشانه گرايی   -11 

 بندی كرد : توان به گونه زیر نیز دستهانواع نشانه گرایی را می 

 ها در نوشتار و اصوات در : مانند عالمات راهنمایی و رانندگی یا حروف مورس یا اعداد ریاضی و حروف نشانه گرايی قراردادی
 زبان كه رابطه دال و مدلول یا رابطه نماد و موضوع مورد اشاره یک رابطه قراردادی است.  

  :)ها كاه  ها و گچبری، یا نقوش در قالیسازیمانند آنچه در هنر نقاشی و مجسمه  نمادگرايی شبیه سازی و تخلیصی)استیلیزه
 نمایند. صورت حیوانات و گیاهان را خالصه و ساده می

  : الهام گرفتن یا تقلید و نسخه برداری اغلب هنرمندان نقاش و مجسمه سااز، از شاکل و حجام و     نمادگرايی شکلی و صوری
 ی برای ایجاد خاطره و یادآوری صورت آن عنصر.صورت مادی حیوانات و گیاهان و مجموعاً عناصر و اجزاء طبیعی و مصنوع

 : شاود، هماه   گرایی محتوایی و مفهومی كه اغلب در تمدن اسالمی به كار گرفته میدر نشانه نشانه گرايی محتوايی و مفهومی
سابز   شوند و هر بیننده خردگرا و اندیشامند از هار بارگ   عناصر طبیعی مظهر وتجلیات صفات و اسماء الحسنی الهی تلقی می

های مادی از طبیعات،  كند و عالوه بر برخورداریای مدبر و حکیم و حیات بخش را درک میدفتری از آیات و صفات آفریننده
 شود.مضامین فکری و معنوی آن توشه سیر و سلوک عرفانی او می

 

 انواع مکاتب هنری و معماری                                                                                       

بنادی  توان انواع مکاتب هنری را از بعد رابطه مفهوم و معنی با صورت و كالبد به این گونه دساته در یک تقسیم بندی كلی می
 نمود : 

  معنای( مانناد آثاار معمااری دوران     )صورت بی ماده و کالبد از روح و معنی تهی شده استمکاتب هنری كه در آنها
 یونان و روم. ) صورت گرایی (  كالسیک

   تسلط صاورت بار معنی(مانناد هنرهاای     ماده و کالبد اثر بر روح و مفهوم آن تسلط داردمکاتب هنری كه در آنها(
هاای حضارت   هاا و نقاشای  مسیحی و بودایی كه مطالب روحی و معنوی در نمادهای مادی مانند صلیب یا مجسمه

 متجسد و متبلور شده است. ) تجسد گرایی (مسیح )ع( و حواریون و یا بودا و 

   غلباه معناا بار صاورت( مانناد اغلاب       معنا و خیال و توهمات بر صورت و کالبد غلبه داردمکاتب هنری كه در آنها (
 هنرهای رمانتیک و هنرهای به اصطالح مفهومی معاصر. ) مفهوم گرایی (
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   مانناد اغلاب هنرهاا در تمادن     ای تجلی گونه دارنهد بطهروح و معنا با کالبد و صورت رامکاتب هنری كه در آنها ،
 اسالمی مثل ادبیات عرفانی و مینیاتورها و معماری و تعزیه و سایر هنرها. ) نشانه گرایی (

 اصل برتری فضا بر توده ساختمان  -12

در این  معماری بر خالف معماری كالسیک غربی و بویژه معماری امروز آنها اصالت با فضای تهای و جایگااه حضاور و عباور     
در معماری غربی ادوار مختلف چه دورة كالسیک، قرون وسطا یاا عصار حاضار،    » انسان است و نه توده و كالبد ساختمان. به گفته نصر 

كند و به ایان فضاا معناا و    شود. شیء است كه فضای اطراف خود را تعریف میمجسمه تعریف میفضا با شکل مثبتی چون ساختمان یا 
بخشد. در معماری اسالمی فضا حسی منفی دارد، فضا نه با شیء مثبت، بلکه با عادم حضاور جسامانیت یاا مادیات      هدف خاصش را می

 ، فضای منفی است. ای دیگر از فضای خالی یا به بیانی بهترشود. این هم جنبهتعریف می
ر نسبت با شیء مثبات  د نه و شودمی تعریف آن بر محیط فرمهای داخلی سطوح با نسبت در …فضا در معماری و شهرسازی 

محسوس. فضا فی نفسه منفی است، و با نماد معنوی فضای خالی مستقیماً مرتبط است. دیوارهای داخلی باغ است كه فضای داخلی بااغ  
كند. نه هیچ شیء یا عمارت یا حوضی كه در وسط آن قرار گرفته باشد. به همین ترتیب در شهرهای سنتی، دیوارهای ایرانی را تعریف می

 ( 18)نصر، فصل نامه هنر، ش « دهد. ساختارهای اطراف است كه فضای بازار را تشکیل می
را كه در بعد معنوی و عقالنی سطوح مطرح كرده بود، باه وضاوح در چهاار    « های متعالی سطح ویژگی» اردالن مفهوم مبهم 
 شود : گر میاز طرق زیر جلوه ها در هر یکممیزات و صفات متعالی سطح» دهد : بخش به صورت زیر توضیح می

  شود. اصالت ذاتی و غنای موادی كه به كار گرفته می 

 .شکل و هیأت سطح 

  .زینت و آرایش آن 

   .(16)همان، « تركیب اثر تزئین و به كارگیری مواد اصیل و عالی 
ور كردن آن در درون چناد دیاوار   آید كه با محصبه هنگام تصّور مکان در آغاز یک فضای مركزی به تصور می» گوید : او می
و قابل زیست دگرگاون شاود كاه دارای فضااهای     « قابل استفاده » شود. این شرایط محصور كننده ممکن است به دیوارهایی آفریده می

ه متکی اسات.  به فضای اولی« روح » و « كلمه » ثانوی است و برای دریافت نور، هوا و چشم انداز و به معنای عرفانی به خاطر ارتباط با 
هاا و هام در فضاای    كند. او این امر را هم در نگارهای دیگر بر اهمیت فضای خالی در هنر اسالمی تأكید می( نصر از زاویة14)همان، « 

 شمارد. )نصر، همان(كند و آنرا از نتایج اصل توحید میمعماری تبیین و توجیه می

 

 

 بندی چشم انداز اصل سامان-13

دانناد كاه باه    های ناهمگونی از آن وجود دارد. برخی آن را از مفاهیم جدید معماری میشفافیّت  از مفاهیمی است كه برداشت
هاای معمااری   های تازه به معماری وارد شده و حال آنکه برخی دیگر آن را یکی از مهمترین ویژگای های جدید و ساختمایهیاری فناوری
بنامیم تا شفافیت كه با اصل استقالل فضا سازگارتر « بندی دید اصل سامان» دانیم این اصل را ما بهتر آن میدانند. ولی سنتی ایران می

 است.   
شود كه ریشة این بحث به مفاهیمی همچون ارتباط درون و شفافیت به معنای امکان و قابلیت دید از وراء است و این سبب می

گرایای و پوشایدگی را در رویااروی    نجام به نورانیت برسد. به همین جهت است كه برخای درون برون، تداوم و یکپارچگی و سبکی و سرا
میران و دانند. اما این برداشت، درست نیست. از میان معماران معاصر میرشمرند و در نتیجه معماری اسالمی را غیر شفاف میشفافیت می

های او شفافیت با نند. البته توضیح دیبا در این زمینه چندان روشن نیست. در گفتهدادیبا، این ویژگی را در معماری اسالمی بسیار مهم می
( 119، 1978شاود. )دیباا،   دو مفهوم سلسله مراتب و تداوم وابسته است و پدید آوردن شفافیت منظر، نتیجه این تداوم فضایی شمرده مای 

دهد كه به طور مستقیم باا پیشارفت فنااوری ) تکنولاوژی ( امکاناات       نمونة الگویی این اصل را میرمیران در الگوی گنبد خانه نشان می
تار شاد و   ها وسیعمناسب برای شفاف كردن فضا در آن فراهم شد و از تودة مادی بنا كاسته و به فضای زیر گنبد افزوده شده و گشودگی
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گیاری خاارق العااده از ناور اسات. باه عقیادة        نوعی سیالن و وحدت فضایی ایجاد شد. نمود دیگر اصل شفافیت در معماری ایرانی بهاره 
شود، بلکه نور، حقیقات  نور در این معماری تنها یک وظیفة كاربردی ندارد، نقش آن حتی به آفرینش زیبایی هم محدود نمی» میرمیران : 

)هماان( او مثاال مساجد شایخ      «گیرد. سازد و تا آنجا حضور دارد كه تعالی ماده به نور در این معماری صورت میمعماری اصفهان را می
نور توانسته است كه كیفیت مادی بنا را تا ماوراء ماده برساند و مصالح زمینی را آسامانی كناد و مااجرایی    » كند كه : لطف اهلل را نقل می

 )همان(« بیافریند كه هدف عمیق معماری یعنی تبدیل ماده به نور تجسم پیدا كند. 
تالش برای كم كردن ماده و افزایش فضا و یا به تعبیر شاعرانه، تبدیل ماده به ناور  » در عنوان كلی نهایتاً او همة موارد باال را 

 Parti« ))انگارة كالن » شود كه تلقی او از اصل شفافیت یک ( به وضوح دیده می111)همان، « كند. خالصه می« و یا خاک به كیمیا 
انی از قبیل، سیالیت، وحدت و یکپارچگی، سبکی، نور، سیر به سوی معنا و... را در پرتاو  است كه او بسیاری از اصول و مفاهیم معماری ایر

 نماید.  كند و بر كم  كردن ماده و توده ساختمان و ایجاد گستردگی دید بیشتر تأكید میآن معنا می
ترین دیاد انساان را دیاد    ی اصلیدانند. ولكسانی كه با حکمت هنر اسالمی آشنایی بیشتری دارند شفافیت را گستردگی دید می

دانند و به این ترتیب شفافیت در نزد آنان امکان نفوذ از ظاهر آن اثر به باطن و محتوای آن یا تجلی ملکاوت عاالم   معنوی و باطنی او می
فافیت پوششاهای  مطابق بینش روحانی جهان، زیبایی یک چیز همان ش» گوید : در موجودیت مادی آن است. بوركهارت در این زمینه می

 ( 81، 1976)بوركهارت، « وجودی و مادی آن چیز است. 
گیرناد. بناابراین در   گرایی در پرتو آن قرار میدر نزد این حکیمان نیز شفافیت یک مفهوم وسیع است كه اصولی همچون نشانه

وران اسالمی دارای دو ویژگی اصلی است : بندی كلی، شفافیت یا به تعبیر بهتر دلبازی و سبکی و صفای فضاهای معماری در دیک دسته
یکی كاهش از جرم و توده ساختمان و افزایش فضای خالی آن و دیگری تجلی وجاه بااطنی و ملکاوتی ماواد و مصاالح  باا شاگردهای        

تاوان در  هاای ارزشامند آنارا مای    های دیگری كه یکی از نموناه گوناگون به یاری نور و بازتاب آن و نقوش و بافت و رنگ و خط و روش
 مانند است. های مراكز زیارتی یافت كه در نوع خود در معماری جهان بیكاریآینه

 اصل تعامل مکمل میان معماری و طبیعت   -14

هایی كه از فضای بهشت در قرآن آمده است، سرشار از عناصر سرزنده و حیات بخش طبیعی است و معمار موحد با الهام تمثیل
ای ساامان دهاد كاه انساانها ضامن برخاورداری از       تی زمینی را در كنار مفاهیم اعتقادی و قدسی و مذهبی به گونهاز آنها سعی دارد بهش

 مواهب طبیعت از سیر و سلوک الی اهلل و رشد و تعالی روحی و معنوی نیز باز نمانند. 
های سرسابز و آبهاای   شکها و حیاطدر جهت تحقق این منظور بناها و شهرها در تمدن اسالمی ضمن برخورداری از باغها و كو

های جوشان، همیشه تمركزها و محورهای اصلی بناها در محالت و شهرها بر روی عناصر و مراكزی است كه جنبه قدسی روان و چشمه
یر چهار باغ ها، فضای نشیمن و پذیرایی.تعبو معنوی و مذهبی دارند. در تک بناها نیز محل حضور و نزول انسان است. برای مثال در خانه

های پیااده و فضااهای   تواند باشد. معنای صوری آن روشن است. باغهایی كه دارای گذرگاهایرانی دارای دو مضمون صوری و معنایی می
 گیرند.ها نیز چهار باغچه بصورت قرینه در چهاسوی آب نمای مركزی جای میسبز همراه با آب نماها هستند. در حیاط خانه

های نفوس چهارگانه انسان كه پیش از این از حضرت علی )ع( توان از مضمون معنوی آن با توجه به ساحتیاما تعبیری نیز م
 در پاسخ به كمیل بازگو شد  ارائه كرد. بدین گونه كه :

 های چهارگانه متناظر نفس گیاهی انسان و هماهنگ با این نفس و تغذیه كنناده آن  در باغچه فضای سبز ايجاد شده
 تواند فراهم آورد.تعبیر شود. این فضا زمینه  مانوسی را برای ارتباط با طبیعتی دست ساز و دلخواه می تواندمی

   در كل فضای داخلای باا   دار و از حیوانات اهلی در خانه نگهداری شوددرختان میوهدر احادیث توصیه شده كه از .
متناظر نفس حیوانی انسان و تغذیه كننده آن گونه مزاحمت همجواری مناسب و  محرمیت خاص خود و دوری از هر

 شود.تعبیر  می

 در نقطه كانونی آبنمای مركزی با هماه فضاای سایر در آفااقی و متکثار       هندسه محوربندی شده و قرينه و متمرکز
گیاهان و حیوانات، فضایی ساكن، آرامش بخش، امن و متمركز بوجود می آورد. با سقفی از آسمان، رازگوناه، خیاال   
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تواند آورد. پس میای برای تفکر و تامل و تذكر پدید میپرور، و... این نوع هندسه و فضاسازی سکون آفرین، زمینه
 متناظر با نفس عقالنی انسان شود. 

  با آبی سیال و انعکاس آسمان و خورشاید در آن،   قرارگیری آبنما و آبفشان ) فواره ( در قلب و کانون حیاط مرکزی
انگیزی با باد موج آفرین، با صدای ریزش و پیچش آب، و درونگرایی مطلق فضا، امنیت و آرامش همراه با صفا و دل

 تواند باشد. فضای داخلی همگی مناسب تغذیه نفس روحانی و صیرورت جوهری انسان می
ت كه چهار باغ ایرانی در مفهومی باطنی مناسب و متنااظر باا چهاار نفاس انساان، گیااهی و       توان گفبا توجه به تعابیر باال می

 دهد.حیوانی و عقالنی و روحانی انسان است. یعنی همه مرابت وجود و هستی انسان را پاسخ می

 بندی اهداف کمی و کیفی   اصل رده-15 

های بنیادی در حکمات عملای اساالم اسات. در     عه از ارزشگرایی و تالش مستمر در جهت رشد و فالح فرد و جاماصل كمال
ترجمة معماری و شهرسازی آن، این اصل به گونه كاركردگرایی و داشتن منطق كااربردی هماه عناصار و فضااها و كالبادها و پرهیاز از       

 بندی اهداف در معماری گذشتة ما این چنین بوده است : كند. ردهبیهودگی جلوه می

 معماری سنتی ایران در اهداف ساختاری 

 در معماری سنتی ایران اهداف کارکردی 

 در معماری سنتی ایران اهداف زيبايی شناسانه 

 در معماری سنتی ایران اهداف هويت ساز 

 :رعايت دستاوردهای فنی و مهندسی  اهداف ساختاری 

دستاوردهای علوم تجربی را همواره در حکمت عملی اسالم رعایت كلیه مبانی و معیارهای فنی و مهندسی و منطقی حاصل از 
شاود، در نظار گارفتن    نماید. آنچه از تجربیات تاریخی در دوران تمدن اسالمی ایران دریافات مای  كار ساختمان سازی توصیه و تأكید می

ده و تركیاب ماواد و   وری كامل از شرایط گوناگون اقلیمی و محیط زیست، ابتکاارات و خالقیات در اساتفا   شرایط زمین در ایجاد بنا، بهره
سازی آنها، بکارگیری فنون اجرایی منطقی و شگفت انگیز با مصالح ساده و سهولت و سرعت اجارا،  مصالح مختلف و مقاوم سازی و بهینه

جویی و اقتصاد در كار و در عین حال تأمین مناسب كلیاه نیازهاای ماادی و طبیعای     دوری از هر نوع اسراف و تبذیر و رعایت اصل صرفه
های متعددی در این تمدن و انواع هنرها و صنایع آن قابل طرح و تحقیق است كه از شارایط ایان   انسان كه برای هر كدام مثالها و نمونه

ها و مکاتاب هناری   شود. به طور كلی تمدن اسالمی و مکتب هنری آن از این جهت دارای وجوه مشترک با كلیه تمدنبررسی خارج می
 باشند.گرا میی و واقعاست كه منطقی و عقالن

شود، در یک نگاه كلای ایان   بندی آنها به اهداف اصلی و فرعی میسر نمیبندی كردن اهداف و دستهتحقق این اصل جز با رده
گردد كه ما بپذیریم اهادافی كاه   اصل مورد پذیرش همگان است، اما تحقق آن اصالً ساده نیست. تحقق آن هنگامی به درستی میسر می

كنیم، خودشان یک سامانه را باید تشکیل دهند. یعنای خودشاان در   گزینیم و دنبال میری و شهرسازی و در ساماندهی فضا برمیدر معما
تر، در یک پی دستیابی به یک اَبر هدف، در یک مجموعه سامان داده شده باشند و هیچ كدام نتایج یکدیگر را خنثی نکنند. به تعبیر درست

از كثرت به وحادت  اهداف كثیر، به یک وحدت در اهداف دست یافته باشیم. به گفته دیگر در اینجا نیز اصل سیر  ای ازحركت از مجموعه
 باید محقق شود. 

 اهداف کارکردی : چند گانگی در کارکرد 

هم در در این معماری تالش فراوانی در جهت پاسخ به كاركردها و خلق فضاهایی چند كاركردی انجام شده است. نکتة بسیار م
كه همچون یک اصل در معمااری  « هر فضای ویژه برای یک كاركرد ویژه » این باره همین است كه هیچگاه ساماندهی فضایی بر پایة 

نوگرا ) مدرن( مطرح بوده در این معماری مطرح نبوده است. بلکه همواره به كاركردهای همگون در یک بخاش از سااختمان پاساخ داده    
    اند.ف پذیری باالیی برای پاسخ به نیازهای همگون داشتهشده و فضاها انعطامی
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 گیری از تزيینات مثبت اهداف زيبايی شناسانه : بهره 

اندیشه اسالمی تزیین را به طور كامل نفی نکرده است، بلکه تعظیم و تزیین آنچه را كه معنوی و الهی و موجب توجاه بیشاتر   
تارین  توانناد عاالی  نماید. از این رو هنرمندان موحد از مجردترین عناصر مادی كاه مای  انسان به مسائل روحی و معنوی است توصیه می

اند. مانناد اساتفاده از خطاوط باا     برداری را نمودهیننده القا نمایند، در تزیین فضای مصنوع خود كمال بهرهمضامین روحی و معنوی را به ب
مضامین بسیار عالی از آیات و احادیث و اشعار عرفانی و خطوط بسیار گوناگون و جالب كه باا اناواع فناون و ماواد و مصاالح گونااگون و       

اند. همچنین با استفاده از خطوط و اشکال و نقوش هندسی انتزاعی در سطوح و وم سرشار نمودهمختلف، فضا را از عطر و بوی معنا و مفه
اناد بادون اشاغال فضاا از     ها و... ( و در ساختار هندسی فضا توانساته ها و نردهها و تقاطع حجمها سرستونها و شبکهسازیاحجام بنا ) بدنه
صر معماری كاسته و فضایی سیال و سبک و در عین حال نگارین و بسیط و نامتنااهی  های مادی از سنگینی و صلبیت عناعناصر و جاذبه

 را القاء نمایند و ذهن را به حقایق ملکوتی داللت نمایند. 

 اهداف هويت ساز : نوآوری و  ابتکار مناسب و پرهیز از شباهت ظاهری 

داند، هنرمند موحاد  آفرین )مصور( میآفرین ) بارء ( و نقشاز آنجا كه خداوند خود را خالق ) خالق ( و نوآفرین ) بدیع ( و متنوع
اناد ضامن   نیز باید صفات الهی را در خود و كار هنری خود متجلی سازد. ) تخلقوا باخالق اهلل ( از این رو است كاه معمااران ماا توانساته    

های معماراناه خاود را در   باشد، اأنگارهو اصول و معیارهای محتوایی و معنوی كار كه غیر وابسته به شرایط زمان و مکان میرعایت مبانی 
ها و عناصر و اجزاء تازه و بدیع پدید آورند. در مقایسه با برخی مکتبها و سبکهای موجود هنری كه از نظر معنا و مفهاوم گااه   انواع هندسه

غیر واقعی و به اعتباری پیرو القائات نفسانی موجدین آنهاست، و زودگاذر و غیار اصایل اسات، هنار و معمااری دوران       با هم متناقض  و 
پذیر، بدیع و در عین حال اصول آن مانا و دیرپاسات. ضامناً باا توجاه باه توصایه       اسالمی با حفظ مبانی انسانی و كمال جوی خود، تنوع

غیر مسلمانان خود باعث دوری از تقلید و ایجاد تنوع و نوآوری نسبت به سایر مکاتب معماری و احادیث، نسبت به عدم شباهت ظاهری با 
 شهرسازی گذشته و حال اقوام و ملل غیر مسلمانان شده است. 

 اصل لزوم تهذيب نفس معماران و شهرسازان                                                  

ند، دستاورد كار معماران و شهرسازانی است كه هنجارهای اصیل انسانی و اخالقای را كاه در   هنر و معماری كمال جو و ارزشم
ترین و واالترین وجه خود در ارزشهای اسالمی و حکمت عملی اسالم متجلی شده است، در خود رشد داده و با ایمان و تهاذیب  مندسامان

زنند. در غیر ایان صاورت بایاد گفات هماه آن اصاول پیشاین هام         ش میها دست به كار آفریننفس و دوری از هواهای نفسانی و منیت
گیرناده از آن اصاول، باا    توانند تضمین كننده ارزشمندی یک كار باشند، و بلکه باید گفت هنگامی چنین ضمانتی پاینده است كه بهرهنمی

 این راه گام برداشته باشد. های اصیل اخالق اسالمی درپایبندی به ارزش
 

 جمع بندیو  نتیجه گیری                                                                                

 هنرمند بايد خود را در معرض الهامات حقیقی قرار دهد-1

 هنری های تواند در هر لحظه یکی از نفوس خود را منبع الهام و ایده هنرمند، چه مسلمان و غیر مسلمان باشد، آزاد است و می
. هنرمند باشد مختلف و متفاوت می تواند آنها، اراده و نیت بر مبتنی لحظه هر در آنها هنری ایده های و هنرمندان بنابراین. دهد قرار خود

 هنار  آغااز . میشاوند  ظااهر  حیاوانی  ساحت در آثارش و خودش گیرد، می الهام بهیمی نفس از را خود گرایشهای و ها تا هنگامی كه ایده
 استداللی طریق از چه عقلی، استقراء و تجربی -حسی طریق از چه هنرمند، كه است معرفتی و شناخت بر مبتنی اسالمی طبیعتاً و انسانی
 شائون  كلیاه  در ساازد  ه از طریق شهودی و عرفانی و حضوری كسب نموده است. این شاناخت او را قاادر مای   چ و مفهومی، و منطقی و

 خود آثار خلق در را زیبا و خیر و حقیقی راهبردهای و ایده ها و داده تشخیص زشتی از را زیبایی و شر از را خیر باطل، از را حقیقت هنری،
 ت عالم معقول ظاهر شوند.ساح در آثارش و خود نیز و نمایدع پیگیری

سوی حق و صیرورت آنگاه كه هنرمند پس از معرفتهای عقالنی با استمداد از معرفتهای حضوری و اولیه خود و سیر از خلق به 
 نفاس  بار  رباوبی  الهاماات  و میشاود  ظاهر والیت خورشید قلبش صافی آینه در و شده جوهری به كماالت مقدر و ملکوتی خود بازآفرینی

خود به معراج میرود و به رضایت و كرامت وجودی می رسد و هم آثار هنریش بازتاب و تجلی گااه رضاایت و    هم مییابد، تجلی روحانیش
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طبیعی اسات  .شوند می برخوردار تجلیات آن از خود قابلیت نسبت به مخاطبین هم و شود سالمت و امنیت و سرور و بهجت میكرامت و 
كه همه هنرمندان بصورت ذاتی و بالقوه و ناخودآگاه چنین استعدادی را دارند و باه میزانای كاه بتوانناد از طارق مختلاف معرفتای، ایان         

 .باشد آنها مسلمانی تجلی نیز آثارشان و شوند تر¬یت بخشند و خودآگاه نمایند، قادر خواهند بود، مسلماناستعدادها را شکوفا نموده و فعل

   بايد بین هنرمند و مخاطب يک رابطه وجودی و ماهیتی برقرار شود-2

رابطه هنرمند و اثر هنری و مخاطب در برخی از رویکردهای متأخر )پست مدرن( با مبنای شکاكیت و نسبی گرایای و تعریاف تجربای و     
پسینی از انسان، یک سویه دیده شده استع بدین گونه كه اثر هنری، ساكت و بی هیچ معنای خاصی تصور شده و از تأویل ها و تعبیارات  

ود و قرائتهای مختلاف و تکثرگرایای در ارزیاابی آثاار     ش هنری( میان هنرمند و مخاطب با اثر هنری صحبت می گوناگون )هرمنوتیک اثر
 باه  توجه با. شده است معماری و هنر فلسفه حوزه های در ها بدفهمی از بسیاری موجب امر این. شوند هنری بدیهی و مطلق شمرده می

 شود، ه بین هنرمند و مخاطب تأكید میرابط و وجود بر بدفهمی ها این به پاسخ در زیر نمودار و فصول آن نتایج و گذشته  فصول مباحث
 (.اعتباری ا نسبی)ماهیتی رابطه و( نوعی ا فطری)وجودی رابطه

 هنرمند و مخاطب در ذات و ماهیت انسانی يکی هستند-3

 گرایشاهای  و ادراكای  هاای  دارای ابزار و شیوههنرمند و انسانهای مخاطب از بعد ذاتی و وجودی، یک نوع شمرده می شوند و 
 هاای  سااحت  از شان، باطنی استعدادهای رساندنراین به میزان صیرورت جوهری و به خودآگاهی بناب. باشند می مشترک شناسانه زیبایی
 .هستند هم وجودی و ذاتی آشنای و داشته متقابل درک ساحات، آن در متجلی زیبایی های و ها حسن از و یکدیگر وجودی

 توانسته باشد درک حسن شناسی و زیبایی خودآگاه خود را در اثر خاود متجلای ساازد، اعام از      هنرمند به میزانی كه

مای   خود وجودی ساحت میزان به نیز مخاطب ،(حسن صفات مجموع...) و ملکوتی و معقول و ظاهری های زیبایی
 .شود ابتهاج و لذت از سرشار و نموده درک را ها حسن و مفاهیم آن تواند

 آثار هنری غیر از ساحت وجودی و فطری خود، دارای شخصایت و مااهیتی فاردی و تجربای و      هنرمند و مخاطبان
متغیر و تربیت پذیر و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی و ... می باشند. از این دید، به میزانی كاه تجربیاات   

ود داشاته باشاد، باعاث ادراک    شخصی آنها مشترک باشند و هنرمند توانایی انعکاس آن ادراكات را در اثر هنری خا 
متقابل مخاطب خواهد شد. و به میزانی كه این تجربیات متفاوت و متضاد باشند، برای مخاطب قابل ادراک نخواهد 

 بود. 

 این برداشت را شاید بتوان از فرماایش حضارت علای)ع(  در باارة رابطاه      حقیقت جاودانی انسان بعد روحی اوست .
خداوند درون اشیاء استع اما » دیگر موجودات )ممکن الوجود( نتیجه گرفت كه فرموده اند:خداوند )واجب الوجود( با 

در این فرمایش رابطة نفس روحاانی انساان باا جنباه     «. با آنها یکی نیست و بیرون اشیاء استع و از آنها جدا نیست
شده است. از آن می توان چناین  های دیگر نفوس او، و جنبه وجودی و فطری او با جنبه ماهیتی و تجربی او تبیین 

 اماا . كناد  استنباط كرد كه روح انسان تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی شأن و شخصیتی فردی و تجربی پیدا مای 
 از یاا  متبادل  و متحول همیشه برای را او گرایشهای و او ذات تواند نمی و است پذیر تربیت و متغیر شخصیت، این
ابراین هنرمندان نباید شخصیت های فاردی و تجربای و حساسایت هاا و احساساات      گانه و استحاله نماید. بنخودبی

موضعی و سلیقه ای خود را یا مخاطبین مطلق فر  نموده و بر مبنای آن به خلق آثار هنری بپردازند. به هر انادازه  
آن ادراكاات را در آثاار   كه هنرمند بتواند ابعاد فطری و نوعی و فرازمانی و فرامکانی خود را به خودآگاهی برسااند و  

 .بود خواهد ارزشتر با و تر اصیل و گارترخود متجلی سازد، به همان نسبت آثار هنری او انسانی تر و ماند

 تدريس کندترجمه ای محقق و مدرس معماری نبايد ترجمه ای بینديشد و -4

نکته بسیار مهم پیروی از روش تحقیق و تدریس فلسفه هنر و معماری در فرهنگ معاصر غربای اسات. متأسافانه محققاان و      
 متاون  و ، نماوده  تاألیف  و تحقیاق  آنها تأثیر تحت كنند، می ترجمه بینند، ها را آموزش می مدرسان ایرانی و مسلمان این مبانی و روش

 تدوین ها، ریزی برنامه در توان می را رویکردها این ناشایست و نامناسب نتایج و آثار. نمایند می تدریس خود كالسهای در را شده ترجمه
 :شودو ساخت و سازها یافت . در این باره بر چند نکته اساسی، مجدداً تأكید و توصیه می ها طراحی و قوانین
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 علت غایی آن باا انساان، آنهام لطیاف تارین       و از بعد علت فاعلی و معماری عالوه بر مهندسی ساختمان، هنر است
عواطف انسانی سروكار دارد، بنابران مقوله معماری و شهرسازی از بعد هنری و محتوایی و هویت سااز آن در حاوزه   
علوم انسانی است.در علوم انسانی نیز برپایه مکاتب مختلف فلسفی و اعتقادی تعاریف گوناگون و متضادی از انسان 

 و صاریح  را خاود  مکتبای  مبناای  و موضاع  بدواً باید  مدرسی و محقق هر بنابراین. باشد مطرح میو گرایشهای او 
 . نماید مطرح روشن

  بجاز اینهاا بایاد ضامن      یا باید خود فیلسوف مؤسس باشد یا پیاامبر مترسال.   محقق و مدرس مباحث هنر و معماری
 شاده  معرفای  مکتاب  بار  مبتنای  را خود هایاستنباطمعرفی مکتب مورد اعتقاد خود، مبنای تعاریف و استنتاجات و  

 . نماید ارائه مکتب آن شده تأیید و اصلی متون از و مستند بصورت

  ع پس محقق و مدرس باید در یک بررسی تطبیقی، جامع و مانع بودن تعااریف  مباحث علوم انسانی، استداللی است
 مکتب خود را درمقایسه با سایر مکاتب مطرح جهان، اثبات نماید. 

  محقق و مدرسی كه مبنای تحقیق او مکتاب اساالم و هویات اساالمی     با توجه به منابع چهارگانه اجتهاد اسالمی ،
)عقل بالفعل شخصی( و مراجعه به اجماع )اجمااع خبرگاان    اده از منبع عقلاست باید در یک سیر طولی ضمن استف

 و سانجش  ماورد ( ع)معصاومین  و الهای  كاالم  معیاار  و محک با را خود استنتاجات و هاصالح( صحت استنباط ذی
 . دهد قرار داوری

   ،محقاق و مادرس مسالمان    ، عالم ظاهر آيه و تجلی عوالم باطنی استاز آنجا كه از منظر شناخت شناسی اسالمی
. آورد مثاال  نیاز  طبیعت عالم تمثیلی وجوه از خود، عرفانی و فلسفی و عقلی استنتاجات و ها تحلیل تأیید در تواندمی

ماید و روشاهای  ن برداری بهره نیز میدانی تجربیات از عرفانی، و فلسفی پردازیهای نظریه ضمن میتواند كه همچنان
(  در طول یکدیگر و مؤید هم بداندع نظیار روشای   عكالم وحی و كالم معصومین) كمی و كیفی تحقیق را مبتنی بر
 كه در قرآن مجید ارائه شده است.

 و ها استنباط و ها در تحلیل ها و ارزیابی رعايت اصولی که در تفکیک گزاره های نظری، عملی و مصاديق مطرح شد 
شناسای و زیباایی كاه اماری     -اصول مربوط به حسان جات، بسیار مهم و اساسی استعپس معیارهای ارزیابی استنتا

وجودی و حقیقی است با اصول مبتنی بر سبکها و شیوه های خلق آثار هنری و مصادیق كه اموری اعتباری و نسبی 
 و ... هستند، را باید از هم تفکیک نمود. 

 فراموشی ارزشها منجر به قطع ارتباط بین هنر و حسن شناسی می شود-5

 یکدیگر با آنها ارتباط عدم و جدایی طرح و ، شده مطرح( ارزش و دانش) بايدها با ها ی که در بحث رابطه هستاختالف نظرهاي
 معمااری  و هنار  در فرهنگی مباحث ترین زابحران از امر این. شد خواهد منجر هنرمندی و هنر فلسفه و شناسی حسن میان رابطه قطع به

 :شود می تأكید نکته چند بر 154 شماره نمودار ارائه با باره این در. باشد وزه میح این در ها رویارویی انگیزترین مغلطه از و معاصر

 نادارد  وجاود  نظاری  اخاتالف  اسالمی، حکمای بین در مصاديق بودن اعتباری و نظری های در حقیقی بودن گزاره .
اجرایی در سبکهای هنری و معمااری   نبایدهای و باید و عملی احکام بودن اعتباری یا بودن حقیقی در نظر اختالف
 است. 

  شاهید  و طباطبایی عالمه نظر ظاهری اختالف به توجه با عملی های در مورد حقیقی بودن يا اعتباری بودن گزاره 
 عملی،كاه  گزاره های شاكله به توجه با دیدگاه دو این میان درحقیقت محقق این استنباط به ، مورد این در مطهری
 كاه  گونه آن) معقول عالم در دیگر گفته به. نیست اختالفی می باشند، هنری آثار مصادیق و ها هست میان برزخی
 و نزاهات،  و حکمات  یعنای  انسان عقالنی نفس حاصل( شد مطرح( ع)علی حضرت از منقول انسانشناسی بحث در

 و هاا  حضاوری، هسات   علام  در یعنای . است ممزوج هم با آنها به عملی گرایش و زیبایی و خیر و حقیقت شناخت
 آنجاا  از اما.هستند حقیقی و فطری و ممزوج او ایده های و هنرمند ذهن در انسانها های گرایش و ادراكات یا بایدها
 و نسابی  هماه  كاه  مکاانی  و زماانی  شارایط  مجموع به توجه با و مادی عالم در تحقق برای هنرمند ایده های كه
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 یگاناه  عمال  در سابکی  حلهاای  راه كه آنجا از و شود عملی تبدیل می نبایدهای و باید و سبک به. هستند اعتباری
 . بود خواهند نسبی و اعتباری بنابراین نیستند

  ولی. شوند متجلی اعتباری و نسبی صورت به مختلف سبکهای در توانند می شناسانه زيبايی های گرايش و ها ايده 
 برای .بخشد تحقق را خاصی شناسی زیبایی گرایش و ها ایدهد نمی توان نبایدی و باید هر و سبکی هر حال عین در
 از كاه  خطی هاونمیلی از ولی. رسید كعبه خانه به می توان سهولت و سرعت نظر از مختلف طرق از و وسائل با مثال
. رساید  خواهناد  آن باه  گرفته اند، هدف را كعبه خانه نهایت در كه خطوطی تنها می گذرد، انسان عزیمت نقطه هر

البته خط مستقیم با سرعت بیشتر و خطوط غیر مستقیم با سرعت كمتر و خطوطی كه از ابتدا انحرافی باوده و بعاداً   
 نیز جهت خود را اصالح ننمایند هرگز نخواهند رسید.

 

 ( چهاردهمفصل –پرسش ها و پژوهش ها)مبانی 

 چه ارتباطی دارد؟در این باره نظر شما چیست؟ اصل عدالت محوری با معماری اسالمی (1

 در كجا و چگونه معنی و مفهوم می یابد؟ وحدتدر معماری اسالمی  (1

 در معماری اسالمی در كدام نماد مسجد خود را نشان می دهد؟ کثرت در وحدت (9

 چه نظری پیرامون وحدت در معماری اسالمی دارد؟ بورکهارت (4

 وحدت در معماری اسالمی می داند كدام است؟ كه نادر رادالن در تحقق سه شیوه ای (5

 كه كثرت در وحدت را در معماری اسالمی جلوه گر می سازد كدام است؟ اصولی (6

 در یک باغ ، خانه ، محله ، مسجد  و شهر  چگونه خود را نشان می دهد؟ کثرت در وحدت (7

 در معماری اسالمی را در چند سطح می توان آشکار ساخت؟ اصل رده بندی فضايی (8

 در معماری سنتی ایران بر چه اساسی شکل گرفته است؟ استقالل فضاها (3

 فضاهای درونگرایی بر فضاهای برون گرایی چیست؟ منظوراز اصل تقدم (11

 در معماری نوعی جهان بینی است؟ درونگرايیآیا به نظر شما  (11

 هید؟بر اساس اصل حركت از كثرت به وحدت تحقق می یابد؟با مثال جواب د دانش هندسهچگونه  (11

 در معماری چیست ؟ در این باره دو مثال بزنید؟ اصل سیر از ظاهر به باطنمنظور از  (19

 برای انسان چند حالت در نظر گرفته می شود ؟  حرکت از ظاهر به باطندر بیان  (14

 را به چند دسته می توان تقسیم نمود؟ نشانه گرايیانواع  (15

 تقسیم نمود؟را به چند دسته می توان  مکاتب هنری و معماریانواع  (16

 باغ ایرانی با توجه به باغ بهشت بر اساس چه توصیه هایی باید ساخته شود؟ (17

 در معماری گذشته ایران چیست؟ رده بندی اهداف (18

 نباید ترجمه ای فکر كند و ترجمه ای تدریس نماید؟!! يک محقق و مدرسچرا  (13

 دچار چه مشکالتی خواهد نمود؟ و نادیده گرفتن آن در عرصه های هنر و معماری ما را فراموشی ارزش ها (11
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