


 
 

 

 اسالمی معماریو  هنر در حکمت مشترکمقاالت  مجموعه              

                                                                                         (2)جلد                                                                            

 هندوستان از آثار برجسته معماری اسالمی در–تاج محل 
 
 نقره کار دیعبد الحم                                                 

معماری مدیر قطب علمی                                                                                          دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران                                   
  اسالمی 

               بعنوان نظریه پرداز برجسته 1931برگزیده ششمین جشنواره بین المللی فارابی سال                     
 1931بهار                                                                  



 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                  
 

 

 فهرست کلی                                                                                 

  (2) مشترکمقااللت  مجموعه                                                                      

 حکمت هنر و معماری اسالمیدر                                            
 

 

 روش پژوهش های ميان رشته ای در پرتو بينش اسالمی   مقاله اول 

 مفيد برای پژوهش های ميان رشته ای مدل سازی ، روشی   مقاله دوم

 سرچشمه ايده ها و ايده آل های هنرمندان)معماران(   مقاله سوم

 تجلی صفات جمال و جالل الهی در اسالم و مکاتب ديگر    مقاله چهارم

 حضور طبيعت در مسجد   مقاله پنجم

 جاودانگی آثار معماریدر جستجوی راز                                     مقاله ششم 

 هندسی در معماری -بررسی تطبيقی در مورد ايده های فضايی    مقاله هفتم

  ايرانی آرامش و تجلی آن در معماری مساجد   مقاله هشتم                  

 خالقيت ، خيال و مثال                                                      مقاله نهم                         

 جايگاه خيال از منظر حکيمان اسالمی و فيلسوفان غربی    مقاله دهم 

 رويکردی نو به مقوالت پايه در معماری   مقاله يازدهم

 ديدگاه متفکران اسالمی در بررسی تاثير محيط بر اخالق انسان و طراحی محيط  مقاله دوازدهم 

 هويت اسالمی در بناها و بافت شهری معماری معاصر    مقاله سيزدهم 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 فهرست تفصيلی                                                                                       

 ( 2) مشترک مقاالت مجموعه                                                                           

 حکمت هنر و معماری اسالمیدر                                                    
 

 روش پژوهش های ميان رشته ای در پرتو بينش اسالمی-مقاله اول                                                   
 چکیده مقاله

 واژه هاي کلیدي این مقاله

 پیشگفتار

 اي نارسایي ها و ضرورت ها ي پژوهش هاي میان رشته

                    جایگاه شالوده نظري در پژوهش هاي میان رشته ایجایگاه شالوده نظري در کتابهاي روش تحقیق معاصر                                    

 انواع شالوده هاي نظري

 ري و انتقاديشالوده نظري با رویکرد اثبات گرایي ، تفسی-2

 شالوده نظري با رویکردهاي علمي ، تفسیري و کل نگر -3

 شالوده نظري با رویکردهاي پسا اثبات گرایي ، طبیعت گرایي و آزادپژوهي -4

 جایگاه شالوده نظري در ساختار یک پژوهش

                  کارکرد شالوده نظري در فرایند پژوهش                                                  

 هاي پژوهش گونه شناسي روش 

 چهار روش تکنیک تحقیق  از نگاه عندلیب

 فرایند سازماندهي انجام تحقیق  از نگاه عندلیب 

 روش خطي در پژوهش-1

 روش گام به گام در پژوهش-2

 روش حلقوي در پژوهش-3

 روش حلزوني در پژوهش -4

 ساختار سه گانه یک پژوهش در رویکرد اسالمي

 1ساختار معرفت شناسي در رویکرد اسالمي

 روش مبناگرایي در پژوهش-

 انسجام گرایي در پژوهش علمي روش-2

 کُل گرایي در پژوهش علمي روش-3

 نگاه اسالم و حکیمان مسلمان به روش هاي تحقیق
 ابرسامانه معرفتي از دیدگاه اندیشمندان مسلمان معاصر -1

 اسالميکشف ابرسامانه هستي در رویکرد -2

 جهان بیني اسالمي مبناي سنجش و محک سایرمکتب هاي فکري-3

 چند نظریه پیرامون پژوهش علمي

 نظریه عمومي سیستم ها در پژوهش هاي علمي-1 

 نظریه روش تحلیلي درپژوهش هاي علمي-2

 نگرش سامانه اي و نگرش تحلیلي در پژوهش هاي علمي-3

 روش ماهواره اي در فرایند پژوهش-4

 دي و نتیجه گیريجمع بن

 

 



 

 مدل سازی ، روشی مفيد برای پژوهش های ميان رشته ای-مقاله دوم                                             
 چکیده مقاله

 مقدمه و ساختار این مقاله  

 معرفي اجمالي نمونة موردي )پایان نامه دکترا(

 تعریف ، اهمیت و ویژگي هاي مدل 

 تعریف مدل-1

 مدلسازي در تحقیق میان رشته اي )نمونة موردي( اهمیت-2

 ویژگي هاي مدل مطلوب و پاسخگو -3 

 انتخاب و بررسي مدل هاي پژوهشي

 عمل[ –گزینة اول: مدل ]نظر 

 حکمت عملي[-گزینة دوم: مدل ]حکمت نظري 

 گزینة سوم: مدل ]مدیریت استراتژیک[ 

 معرفي یک مدل مداسفا                         

 گزاره هاي دانشي و بینشي -1 

 گزاره هاي ارزشي -2

 اهداف یک مجموعه-3

 مأموریت ها -4

 سیاست هاي کالن راهبردي-5

 راهکارها)تاکتیک ها(-6

 روش ها و ابزارها-7

 [2]گزینه شمارۀ 

 «اجتهاد»مدل تحقیق در علوم اسالمي، یا فرآیند 

 دکتراچگونگي کاربرد دو مدل در پاسخگویي به پرسش تحقیق 

 محصول پژوهش در عرصة حکمت نظري )برنامة آموزش معماري، مبتني بر اندیشة اسالمي(

 شرح مختصري از محصول پژوهش و محتواي آن  

 جمع بندي و نتیجه گیري

 فهرست منابع و مآخذ روش تحقیق )گفتار سوم رسالة دکترا(

 سرچشمه ايده ها و ايده آل های هنرمندان)معماران( -سوم مقاله                                           
 چکیده مقاله

 مقدمه 

 ضرورت طرح موضوع                                    

 پرسش هاي اساسي پیرامون هنر و هنرمندان 

 هاي هنرمندان سرچشمه و منشأ ایده ها و ایده آل

 امیر )ع( انسان و مراتب وجودي او در قرآن و در کالم مبارک حضرت

 نتایج حاصل از نفس هاي گوناگون دروني انسان  

 رابطه انسان با زیبایي 

 منشأ ایده ها و ایده آل هاي  هنرمندان

 جمع بندي نهایي و پاسخ به پرسش ها

 تجلی صفات جمال و جالل الهی در اسالم و مکاتب ديگر -چهارم مقاله                                                     
 چکیده مقاله      

 دسته بندي صفات جمال و جالل الهي در تفکرات اسالمي و مکاتب دیگر

 جمال و جالل ، مظهر لطف و قهر الهيدو صفت -1



 مظهر نیکي و بدي صفات جمال و جالل-2

 جمال و جالل دو جلوه کمال الهي درقرآن-3

 تجلي صفات جمال و جالل از دیدگاه عارفان اسالمي -4

 جمال و جالل از دیدگاه سنت گرایان-5

 مظاهر صفات جمال و جالل در اعتقادات یهود و نصاري -6

 برتري صفات جمال یا جالل الهي در اندیشه اسالمي-7

 بررسي شیوه ظهور مفاهیم جمال و جالل در کلیساهاي مسیحي

 سي مسیح)ع(ظهور پیامبر خدا عی-1

 تشکیل کلیساهاي محبت و مساوات -2

 برپایي کلیساهاي ثروت و رستگاري -3

 معماري صدر مسیحیت

 دوره اول : ظهورمعماري رومانسک بعد از جنگ هاي نخستین صلیبي

 دوره دوم : ظهور معماري گوتیک در اواخر قرون وسطي   

 جلوه هاي صفات جمال و جالل الهي در مساجد

 شیوه رازي درایران  ازدوره آل زیار تا خوارزمشاهیان معماري به -1

 شیوه آذري در ایران در قرن هفتم معماري به-2

 معماري به شیوه اصفهاني در ایران در عصر صفویه-3

 جمع بندي و نتیجه گیري

 حضور طبيعت در مسجد-پنجم مقاله                                                             

 مقدمه

 طرح موضوعاتي که در ساخت مساجد الزم است

 سقف مساجد-1

 طبیعت گرایي در مساجد-2

 استفاده از نور طبیعي در مساجد -3

  معماري مساجد اسالمي جمع بندي و نتیجه گیري

 منابع این مقاله 

 جاودانگی آثار معماریدر جستجوی راز -ششم  مقاله                                                      

 چکیده درس

 واژه شناسي

 طبقه بندي دیدگاه ها پیرامون تداوم یک اثر 

 و پیشرو گرایشات و دیدگاه هاي  معماران معاصر

 وجه اخالقي معماري پیشرو-1 

 ویژگي هاي معماري پیشرو-2

 جایگاه انسان در معماري مانا )پیشرو(-3

 ماندگاري و جاودانگي یک اثر معماري-4

 شرط جاودانگي یک اثر هنري و معماري

 دیدگاههاي فراگیر در باره شرط جاودانگي یک اثر هنري و معماري  

 یک اثر هنري و معماري از نگاه کریستوفر الکساندر جاودانگي راز-1

 نقد جفري برانت بر رازجاودانگي معماري کریستوفر الکساندر-2

 ه اسکروتنراز جاودانگي یک اثر هنري و معماري در نگا-3

 راز جاودانگي یک اثر هنري و معماري از نگاه جان راسکین-4

 راز جاودانگي هنر و معماري از نگاه یوهاني پالسما-5

 راز جاودانگي هنر و معماري از نگاه معماران ارگانیک -6



 راز جاودانگي هنرهاي سنتي ایران -7

 سنتي معماري ازجاودانگي پیرنیامرحوم استاد  و تحلیل  ارزیابي-8

 جمع بندي و نتیجه گیري

 منابع ومآخذ 

 هندسی در معماری -بررسی تطبيقی در مورد ايده های فضايی -مقاله هفتم                                       
 چکیده مقاله

 مقدمه

 واژه شناسي

 فضا در فرهنگ هاي لغات معتبر 

 مراتب درک و زاویه دید انسان ازفضا

 همه گستره هستيفضا یعني -1

 وجوه شناخت انسان از فضا -2 

 تعریف و تعبیر فضا در معماري-3

 فضا یعني مکاني براي حضور و عبور انسان است  -4

 دائرۀ المعارف آمریکاناتعریف واژه فضا در -5

 فضا و کالبد دو روي یک سکه هستند -6

 پیشینه مفهوم فضا در معماري غرب

                                                        افض دربارۀ رویکردها تحلیلجدول

 تعریف علمي فضاهاي جدید

  رویکرد هاي علمي فضاهاي جدید )الیبنیتس(-1

 ویژگي هاي هفتگانه فضاهاي جدید-2

 تعریف هنرامروزي بر اساس نظام هاي فضایي جدید                                                -3

 تصور فضاهاي معماري در تاریخ از نگاه گیدئون 

 سه مرحله تصور فضایي در طول تاریخ معماري -1

 گیدئون : فضاهاي معماري عصر ما ناشي از تمدن جهاني معاصر است-2

 گیدئون : عظمت اهرام و پانتئون ناشي از رابطه بین احجام آنهاست-3

 ساس هندسي اقلیدسي بودگیدئون : تصور فضایي سه بعدي عصر رنسانس بر ا-4

 گیدئون : بین فیزیک نسبیت و فضا پیوند وجود دارد-5

 هرمان مینکوسکي : فضا و زمان بدون یکدیگر وجود نخواهند داشت-6

 گیدیون پیرامون فضا و معماري اتینظر نقد-7

 نقد نظریات لویي کان پیرامون فضا و معماري-8

 نظریات کانت پیرامون فضا-9

 و ادراکي در نگاه گروتر فضاهاي ریاضي-11

 تفاوت فضاهاي معنوي و مادي -11

 فضا در معماري از نگاه شولتز-12

 معماري ، هنر ساماندهي فضاست-13

 آراء هایدگر پیرامون فضا-14

 نقد نظریات هایدگر پیرامون فضا -15

 فضاهاي مجازي  

 فضاهاي سایبري با نگرش و کارکرد جدید -1

 اري فضاها در نظریه ابر معم-2

 معماري متا با فضایي بیش از سه بعد-3

 معماري هاي جدید جداي از فلسفه و حکمت شکل گرفته اند-4



     جمع بندي و نتیجه گیري                                                                                                        

 فضا از نگاه فالسفه یونان

 معماري یوناني بیشترین توجه به شيء و ایستایي ساختمان بوددر -1

 در نگاه یوناني ، فضا دیدي مادي انگاشته مي شود-2

 در نگاه آندو توجه به فرم از تأثیر فضا مي کاهد-3

 نقد نظرات آندو پیرامون رابطه متقابل فضا و معماري                                        -4

 از دریچه  حکمت اسالمي  فضاي معماري  

 درک کالبد و فضا از دیدگاه دکتر سید حسین نصر-1

 نگاه دکتر مهدي حجت به فضاي معماري-2

 از دیدگاه حکمت اسالمي فضا یک آفریده خداوند است-3

 فضاي آفاقي و فضاي انفسي-4

 قطبیت فضا -5

 کمي و کیفي بودن فضا -6

 مراتب فضا حقایق وجودي هستند-7

 اصلي  آفرینش محضر الهي استفضاي -8

 فهرست منابع 

 ايرانی آرامش و تجلی آن در معماری مساجد-مقاله هشتم                                                         
 چکیده مقاله 

 واژه آرامش  تعریف 

 دستیابي به آرامش از دیدگاه روانشناسي 

 سه عنصرآرامش در قرآن 

 خانه مکاني براي آسودگي و رشد معنوي انسان ها-1

 آرامش در کنار همسر براي ارتقاء ورشد نظام خانواده-2

 شب براي آرامش و روز در جستجوي روزي حالل                                          -3

 تجلي آرامش در معماري مساجد

 برتر استهنر اسالمي وادار کردن مخاطب به تفکر به عالم -1

 مسجد خانه مقدسي است براي رسیدن به آرامش معنوي-2

 نور زیباترین تجلي جمال و جالل الهي-3

 آرامش شب به طریق دروگرایي درمساجد تجلي مي یابد-4

 الگوهاي هندسي در کاشي کاري هاي مساجد کثرت آفریده ها را نشان مي دهند-5

 اسالمي استدعوت به توحید و وحدت مهمترین پیام معماري -6

 جمع بندي و نتیجه گیري

 منابع 

 خالقيت ، خيال و مثال                         -مقاله نهم                                                                                        
 خالقیت کشف عوالم دروني انسان است 

 تعریف  واژه خالقیت-1

 قیت در سرشت انسان نهفته استسرچشمه خال-2

 فرایند خالقیت در نظر بوهم -3

 خیال و  وهم

 تخیل مقدمه ورود به خالقیت است-1

 خیال و وهم  از پنج حس باطني انسان مي باشند-2

 عالم خیال بین عالم تجرد و عالم ماده واقع شده است-3

 خیال برزخ بین عقل و جسم است-4



 دو عامل تأثیرگزار بر خالقیت-5

 انگیزه هاي بازدارنده و ترغیب کننده خالقیت-6

 تأثیرارزشهاي زیبا شناختي در خالقیت -7

 جمع بندي و نتیجه گیري

 منابع

 جايگاه خيال از منظر حکيمان اسالمی و فيلسوفان غربی - مقاله دهم                                           
 در خلق آثار هنري و معماري

 چکیده مقاله

 دمهمق

 تعاریف خیال

 تعریف خیال در مکاتب غرب و شرق-1

 تعریف خیال در لغتنامه هاي معتبر-2

 خیال ، خزانه صورت هاي اشیاء غایب است -3

 انواع خیال )متصل و منفصل( 

 در مشرب مشائي ،خیال متصل، ادراک خیالي شيء بي حضور حسي آن است-1

 در نحله اشراقي ،خیال منفصل جداي از ادراک انسان وجود دارند -2

 خیال مجرد همان خیال پوچ و واهي است -3

  مفهوم خیال در اندیشه فیلسوفان غربي

 از نظر هابز خیال : باقي ماندن تصویر شيء است در ذهن در زمان غیبت آن  -1

 ، نشان از آزادي بشر دارنددر نظر کانت و هایدگر: وجود صورت هاي خیال در ذهن -2

 خیال در اندیشه غربي، انتزاعي و بي ارتباط با ماوراء طبیعت است-3

 خیال در مکتب سوررائالیسم

 در پي انسان غریزي و غیر تاریخي -1

 تخیالت واقعیت وجود ضمیر ناخودآگاه را نشان مي دهند -2

 طبیعت استخیال در اندیشه غربي، انتزاعي و بي ارتباط با ماوراء -3

 خیال در مکتب سوررائالیسم

 در پي انسان غریزي و غیر تاریخي-1

 تخیالت واقعیت وجود ضمیر ناخودآگاه را نشان مي دهند -2

 نگاه سوررئالیسم در هنر و  معماري-3

 خیال از نگاه  هنر سوررئالیستي و نگاه هنر قدسي-4

 ادراک خیالي در اندیشه اسالمي 

 چهار نوع  ادراک 

 نظر متفکران و عرفاي اسالمي درباره خیال 

 صورخیال در نظر متفکران اسالمي به شکل قوه خیال مطرح است-1

 صورت هاي محسوس پس از ناپدید شدن در قوه خیال باقي مي مانند-2

 تفاوت دیدگاه ابن سینا و فارابي در باره قوه خیال-3

 استدر نظر صدرالمتألهین کار قوه تجرد خیال حفظ صور -4 
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             مقاله اول

 

 در پرتو بينش اسالمی های ميان رشته ای روش پژوهش                      

 
 کارعبدالحمید نقره

 محمد رنجبر کرمانیعلی  
 1933پذیرفته شده در مجله انجمن علمی معماری و شهرسازی                         

 

 مقاله چکيده

و وابستگی آن به دو حوزه مهندسی  حوزه مبانی نظری معماری با توجه به چند سویه بودن معماری
ها از سویی های چند تباری و چند وجهی روبرو بوده است. این پرسشساختمان و هنر ساختمان همواره با پرسش

شوند. از این رو این های گوناگون مرتبط میبا علوم تجربی و فنی و از سوی دیگر، علوم انسانی و انسان شناسی

این است که بر اهمیت و جایگاه این  هدف مقالهای بوده و هست. های میان رشتهشحوزه همواره نیازمند پژوه

ساختار » دهد که نشان می اين مقالهها تأکید کرده و ساختاری و روشی ویژه برای آنها ارائه دهد. گونه پژوهش
ها بیشتر از هر وهشها و نتایج و دستاوردها ) میان آغاز و انجام( در این پژفرض میان پیش« سلسله مراتبی

 ها دارد.پژوهش ، نقش بنیادی و کلیدی در دستیابی به پاسخ« شالوده نظری» پژوهش دیگری است و 

تر است ؟ این ها شایستهاین است که چه رویکرد و روشی برای این گونه پژوهش پرسش اين مقاله
شناسانة این رویکرد مبتنی بر نگرش  داند. بنیاد هستیترین روش میرا مناسب« ایرویکرد سامانه» مقاله 

ها را در سلسله مراتب وجودی خود، اجزاء یک سامانه بی نهایت توحیدی اسالم به هستی است که همه پدیده
ای رابطه طولی میان گرای اسالم است که بر گونهداند. بنیاد معرفت شناسانة آن،  شناخت شناسی کلبزرگ می

را  و کاملستوار شده و با داوری کالم الهی و معصومین)ع( ، ساختاری جامع های حسی، عقلی و قلبی اشناخت
 سازد.می

این است که نشان دهد ارکان اصلی یک پژوهش باید همچون اجزاء یک سامانه شمرده  فرضيه مقاله
های آن شوند که چنان به هم پیوسته و هماهنگ شده اند تا هدف مقاله، که یافتن پاسخ درست برای پرسش

دارد تا پژوهش را یک کلیت وحدت یافته ببیند که میان است بدست آید. چنین فرضی پژوهشگر را وا می
های آن روابطی منطقی و سلسله مراتبی برقرار است؛ سلسله مراتبی طولی )و نه عرضی( میان شالوده بخش

یمایش پژوهش، و میان های دیگر، سپس هدف، به عنوان پایان پنظری، به عنوان پایه و زیرساز همه بخش
 ها و دستاوردها.ها، فرضیهپرسش

هایی این است که جهان بینی اسالمی استوارترین شالوده نظری برای پژوهش ترين دستاورد مقالهمهم
گیرد ؛ بدین گونه که بخش حکمت نظری آن، خاستگاه است که در حوزه مبانی نظری معماری انجام می

است برای کشف حقیقت و واقعیت، و بخش حکمت عملی آن خاستگاه مفروضات هستی شناسانة پژوهش 
هاست؛ و رویکرد ها به سوی غایتهای پژوهش است. فرایند پژوهش، رفتن از واقعیتها، و جهت گیریهدف



 

 

که در « ایشناخت آیه» ای برپایه نگرش توحیدی و رابطه سلسله مراتبی وجود، و روش استداللی و سامانه
کنند. و سرانجام اینکه امتیازات این روش اسالمی مطرح است این فرایند را پشتیبانی میشناخت شناسی 

 د.نپژوهش مبتنی بر شالوده نظری اسالمی برشمرده می شو
 

 اين مقاله واژه های کليدی

استداللی، روش  -ای، روش استنباطیای، شالوده نظری اسالمی ، رویکرد سامانهپژوهش میان رشته
 ایماهواره

 

 پيشگفتار

های اخیر نشانگر توجه اندیشمندان و معماران به استوارسازی ای در سالهای میان رشتهرشد پژوهش
های اندیشه بشری باید همگام و همنوا با ها و مبانی نظری معماری است؛ که همچون یکی از فرآوردهشالوده

و پیوسته داده، دربرگیرنده مفاهیم بنیادی،  ها ساختاری منطقیها و فنونی که بشر آفریده، و بداندیگر دانش
 های اصلی معماری باشد. اصول و قواعد ،و راهکارها و فنونی برای دستیابی  به هدف

ای، ساختاری ویژه و متمایز از دیگر ساختارهای پژوهشی مطرح های میان رشتهامروزه برای پژوهش
، کمّی و متکی به آمارگیری و پرسشنامه و مصاحبه و های تجربیها در انبوه پژوهشنیست و این گونه پژوهش

ها را  کم ارج شمرده و آنها را ذهنی و به دور ثبت مشاهدات و غیره، چندان جایگاهی ندارند. برخی این پژوهش
دانند ؛ و برخی برای نزدیک کردن آنها به واقعیت ، با بهره گیری از نمودار و دیگر روش های از واقعیت می

تحلیل های محتوایی و آمارگیری،  به زعم خود  تالش می کنند آنها را از ذهنی بودن دور کنند.  پژوهشی و

این است که آیا براستی این پژوهش ها ناچارند متکی به روشهای دیگر، در دیگر حوزه های  پرسش اين مقاله

که برخالف آنچه گاهی  می دهداين مقاله نشان دانش، پیش برده شوند و از سوی آنها داوری و ارزیابی شوند؟ 
پنداشته شده، این حوزه های دیگر پژوهشی هستند که متکی به پژوهش های  میان رشته ای بنیادی هستند؛ و 

 از دستاوردهای آنها بهره می برند.

، رویکرد سامانه ای با روش استداللی و استنباطی مناسب ترین روش برای چنین از ديد اين مقاله
. این رویکرد دارای مبانی شناخت شناسی و هستی شناسی استواری است؛ تا آنجا که امروزه پژوهش هایی است

در بسیاری از حوزه های دانش، از علوم مهندسی گرفته تا علوم انسانی و مدیریت ، تا روانشناسی و علوم محیطی 
ای در حوزه معماری، نه در نظر  و شهرسازی کاربرد یافته است. با همه اینها نشانه های چندانی از رویکرد سامانه

و نه عمل مشاهده نمی شود و می توان گفت اندیشمندان در حوزه معماری کمی دیرتر از دیگر رشته ها به 
 ارتباط های بنیادی میان حوزه های علمی توجه کرده اند.

ری از سوی دیگر، امروزه با توجه به برخی آشفتگی ها در حوزه پژوهش های مربوط به مبانی نظ
معماری و توجه به رویکردهای نسبی گرایانه برای رهایی از تالش در دستیابی به حقیقت در روند پژوهش، نیاز 

ن باره اين پرسش مهم در ايبه تبیین یک شالوده معرفتی و بینشی در این حوزه ها بیش از گذشته وجود دارد. 

شد و چرا اين حوزه پژوهشی بيش از حوزه های گونه ارتباطی ميان اجزاء ساختاری يک پژوهش بايد بااست که چ

 ديگر، نياز به شالوده معرفت شناسانه و هستی شناسانه ای استوار و سامانمند دارد؟



 

 

عقالنی است. روش پژوهش در این گونه پژوهش ها استدالل  -این مقاله، پژوهشی در گونه منطقی

،  هدف اين مقالهمنطقی، و بهره گیری از تعقل برای تبیین روابط و درک اجزاء یک سامانه ذهنی است. 

ن این است آ فرضيه بنيادیآشکارساختن پیوند میان بخش های ساختاری یک پژوهش بنیادی و نظری است. 
که هیچ پژوهشی به ویژه در حوزه مبانی نظری معماری نمی تواند بی اتکاء به یک جهان بینی سامانمند که 
دارای آموزه های روشنی در باره انسان و آغاز و انجام او و غایت زندگی باشد پیش برود. چرا که معماری 

ال و تعالی جامعه انسانی است. انسان همچون یکی از هدف های واسط انسان در پیمایش روند رشد و کم
معماری را می آفریند تا با بهره گیری از آن خود را بازآفرینی کند. این مقاله نشان می دهد که این شالوده استوار 
معرفتی و بینشی را می توان در جهان بینی اسالمی یافت که اندیشمندان مسلمان، سامانمندترین سامانه های 

یه آن بدست داده اند؛ به ویژه که انسان شناسی اسالمی مهمترین بخش این سامانه شمرده می اندیشه ای را برپا
 شود.

 بدین گونه است :  ساختار اين مقاله
 ی پژوهش های میان رشته اینارسایی ها و ضرورت ها -1
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 ی پژوهش های ميان رشته ای نارسايی ها و ضرورت ها                                                

پژوهش های میان رشته ای  پژوهش هایی هستند که برای یافتنِ پاسخ پرسش هایی چند تباری، چند 
وجهی و ذوابعاد انجام می شوند. چنین پرسش هایی ماهیتاً همراه با ژرف کاوی و جستجو در حوزه های عینی 

ای تنها به کار حل رشتهت میانباید توجه داشت که رهیاف» )پدیده ها( و ذهنی)گزاره ها و اندیشه ها( می شوند. 
خورد که چندتباری هستند و نه هر مسئله پژوهشی. چون مسائلی چندتباری دارای ابعاد گوناگون مسائلی می

تعریف ای رشتهمطالعات میان برایبه طور کلی های معرفتی گوناگون دارند. هستند که هرکدام ریشه در زمینه
« ای واحدها در تحلیل مسئلهشناختی، بر پایه تعامل اثر بخش بین گسترهگرایی روشکثرت»شده است:  زیر ذکر

 (1935 ،)قراملکی«. های گوناگونهای دانششناخت پدیدار در پرتو تعامل مؤثر بین رهیافت»یا 
شاید بتوان گفت مهمترین دلیل برای روی آوردن به چنین پژوهش هایی، نارسایی هایی بود که با در 

روش های مرسوم پژوهشی پیش می آمد. این روشها هنگامی که برای پاسخ یابی پرسش هایی پیش گرفتن 
روشن و بدور از پیچیدگی بکار می رفت موفق بودند و نتیجه می دادند. ولی زمانی که با پرسش هایی وزین و به 

های دنبال خود، دیدگاهویژه از حوزه علوم انسانی روبرو می شدند دچار حصرگرایی می شدند. حصرگرایی نیز به 
ای پدیدار شود. آورد و همین پیامد، باعث شد که مطالعات میان رشتهفروکاهشی و تحویلی نگر را در پی می

های دیگر آورد منحصر بدانیم و از روشنباید خود را در یک روش روی»امروزه با آنکه توصیه هایی مانند این: 
توان یافت که از و شنیده می شود، با این همه کمتر اندیشمندی را می ( زیاد گفته1935، )قراملکی« غافل شویم

رو گاه پژوهش ها دچار حصرگرایی در کاری خود فراتر رود و رویکردهای دیگر را نیز بیازماید. از اینگستره
اسخ رویکرد و روش می شوند. راه حلی که برای پرهیز از این امر مطرح شده است بکاربردن  چند روش برای پ



 

 

گفته شده است. « کثرت گرایی روش شناسانه » به پرسش های چند تباری و چند وجهی است که به آن 
ای همان( گرچه این راه حل هم گاه با کاستی هایی روبرو می شود. برای نمونه اگر روش تعریف شده ،)قراملکی

انجامد. از به گونه ای التقاط ی تواند شناسانه مگرایی روشثرتگیری از رویکردهای گوناگون نباشد کبرای بهره
ای واحد از علوم گوناگون، شرط الزم مطالعات داشتن اطالعات گسترده در مسئله» این رو گفته شده است که 

« ای است، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی، داشتن روش منطقی در بارورسازی اطالعات است.میان رشته
 همان( ،)قراملکی

، برپایه کثرت گرایی روش شناسانه، پژوهشگر را محدود به یک روش تنها نمی ایتهرشمطالعات ميان
ها ای، تکثر روشرشتهداند و او را به رهیافت های  دیگر توجه می دهد. باید توجه داشت که در مطالعات میان

ی شمرده نمی ابرای حل یک مسئله واحد مطرح است، نه برای مسائل گوناگون. این تنوع روشی، میان رشته
ای شمرد. نمونه های پژوهش میان شود؛ بلکه تنوع روش برای حل یک مسئله خاص را باید مطالعه میان رشته

رشته ای را می توان در حوزه مبانی نظری معماری یافت. معماری از رشته های ویژه ای است که با سه حوزه 
ری روبرو می شود که چند تباری هستند؛ هم به جهان علم، فن و هنر ارتباط دارد. از این رو با پرسش های بسیا

عینی و دانش های تجربی مربوط هستند؛ و هم به فناوری روز ، و هم با جنبه های خالقانه و هنری. همه اینها 
 در کار اصلی معماران، یعنی طراحی معماری دخالت داده می شوند تا به نتیجه مطلوب دست یافته شود.

اندیشمندان حوزه معماری مورد پذیرش همگان است این است که معماری برای  آنچه که در میان همه
انسان پدید می آید؛ و هدف آن تأمین نیازهای انسان و جامعه انسانی است. و انسان موجودی چند وجهی است؛ 

شود که  و نیازهای او به طور گسترده ای طیفی از مادیات و معنویات را دربر می گیرند. در واقع هم دیده می
سبک ها و گرایش ها در جهان معماری برپایه انسان شناسی های گوناگون پدیدار شده اند و هر کدام تلقی ویژه 

معماری همواره متأثر از جهان بينی ها و ارزشها بوده و انديشمندان حوزه ای از انسان و نیازهای او دارند. 

عماری ، از بينش های عرفانی، دينی و ... نيز ياری می معماری برای بازخوانی و تعريف برخی مقوالت بنيادی م

 گيرند.

همه اینها زمینه هایی پدید می آورد برای طرح پرسش های وزینی که در حوزه مبانی نظری معماری 
جای می گیرند و به پژوهش های میان رشته ای نیازمندند. این گونه پژوهش ها به دلیلی که گفته شد باید 

سله مراتبی استوار میان پیشفرض ها و نتایج و دستاوردها ) میان آغاز و انجام(  باشند. دارای ساختاری سل
همچنین آنچه که این زنجیره ارکان پژوهش را بهم می پیوندد شالوده نظری آن است که نقش کلیدی در 

روش ها برای این  دستیابی به پاسخ های پژوهش دارد. نیز مقاله تأکید می کند که روشی ویژه و متمایز از دیگر
پژوهشها مطرح است و این گونه پژوهش ها نباید در برابر پژوهش های تجربی، کمّی و متکی به آمارگیری و 
پرسشنامه و مصاحبه  و ثبت مشاهدات و غیره دست کم گرفته شوند. این پژوهش ها ناچار نیستند  متکی به 

زیابی شوند ؛ و این حوزه های دیگر پژوهشی هستند روشهای دیگر پیش برده شوند و از سوی آنها داوری و ار
 که متکی به پژوهش های میان رشته ای بنیادی هستند؛ و از دستاوردهای آنها بهره می برند.

 

 جايگاه شالوده نظری در پژوهش های ميان رشته ای                                                 

امروزه در باره پژوهش و روش های آن کتاب های چندی به فارسی در دست است که هر کدام پس از 
پرداختن به وجوه و ابعاد کلی پژوهش ،آن را در یک زمینه ویژه دانش، مانند علوم اجتماعی، علوم رفتاری و ... 



 

 

ن است و واژگان کلیدی همه پیگیری کرده اند. با آنکه وجوه اساسی پژوهش کمابیش در همه نوشته ها یکسا
آنها عبارتند از مفاهیم، فرضیه ها، روش ها و مراحل پژوهش؛ ولی دیده می شود که از این واژگان تعاریف 

 یکسانی در این کتاب ها بدست داده نمی شود.
نوشته های فارسی زبانی که امروزه در باره روش های پژوهش یافت می شوند کمتر به بحث های 

آماری پرداخته اند.در  -قی بها داده اند و بیشتر به تشریح پژوهش های علمی، تجربی و یا کمیمنط -عقالنی
روشهای تحقیق در » میان نوشته هایی که به فارسی تا کنون در باره روش پژوهش چاپ شده، تنها کتاب 

منطقی پرداخته  -از لیندا گروت و دیوید وانگ است که در فصلی جداگانه به پژوهش های عقالنی« معماری
 است.

 جايگاه شالوده نظری در کتابهای روش تحقيق معاصر                                                         

 می پردازیم که جایگاه شالوده نظری در کتابهای امروزی روش تحقیق کجاست؟  اکنون به این موضوع
  ،به گفته نویسنده  است.نامیده « سامانه های جستجو»  را پژوهشنظری شالوده لیندا گروت

انتخاب هر طرح تحقیق خاص، تابع مفروضات شخصی محقق از ماهیت واقعیت ها و :» 
چگونگی درک آنهاست. در این کتاب برای شرح این مفروضات ، از واژه سامانه جست و جو 

ار می رود پارادایم یا الگوی استفاده کرده ایم.واژه دیگری که برای بیان این مفروضات به ک
ذهنی است. هر دو واژه به جهان بینی محقق که درستی و صحت آن را نمی توان اثبات کرد، 

برپایه گفته او، خاستگاه پرسش ها، و مبانی معرفتی و  (11: 1934 ،)گروت «داللت می کنند.
راهبردها و تدابیری هر سامانه جستجو شامل بینشی هر پژوهشی از سامانه جستجو برمی آید. 

 (11:همانویژه است و راهبردها و تدابیر باید از سوی این سامانه پشتیبانی و تأیید شوند. )

  گروت به درستی یادآور می شود که شایسته است در هر کار پژوهشی، شالوده کار از سوی
با این پژوهشگر تبیین و روشن شده و از مفروضات معرفتی و بینشی کار نیز یاد شود. ولی 

در موارد زیادی محققان »همه در بسیاری از پژوهش ها چنین نمی شود. به گفته نویسنده:
نسبت به بیان مفروضات هستی شناختی تحقیق خود چنین صراحتی ندارند. پژوهشگران با 
تجربه چهارچوب الگویی مطالعه خود را بهتر می فهمند؛ ولی پژوهشگران کم تجربه ممکن 

« ساختار تحقیق و نحوه ارائه آن چنین قابلیتی را نداشته باشند.است نسبت به درک 
 (19:همان)

 انتخاب رویکرد انجام : » یاد شده است« مثال فکری»با نام شالوده از  ،در نوشته ای دیگر
است که پژوهشگر برمی گزیند.  (paradigm)پژوهش بر پایه جهان بینی و مثال فکری 

ا، مفاهیم یا گزاره هاست که از نظر منطقی به طور انعطاف پارادایم مجموعه ای از مفروضه ه
 و )سرمد« به هم مرتبط هستند و جهت فکری و پژوهشی را هدایت می کنند. پذیری

 (33 :1933 ،بازرگان

  ،روش » آورده شده و از « روش شناسی تحقیق» شالوده پژوهش زیر عنوان در کتابی دیگر
رین مفاهیم ] در روش تحقیق[ مبحث روش شناسی یکی از مهمت» جدا شده است. « تحقیق 
یا تعیین مبانی فلسفی تحقیق است. در ( methodology of research) تحقیق

حقیقت ، روش شناسی تحقیق کوششی است در جهت تعیین روش منطقی دستیابی به هدف 



 

 

های علم یا شناخت علمی که بدون آن چنین کاری میسر نخواهد بود.بنابر این در روش 
شناسی، فلسفه منطقی تحقیق تعیین می شود. پس باید میان روش شناسی تحقیق با روش 

که به معنای یک تکنیک تحقیقی خاص ، یا فرایند  (method of research)تحقیق 
آنها را بجای یکدیگر بکار نبریم.... بنابراین روش  انجام یک تحقیق است تفاوت قائل شده،

شناسی عبارت است از راهنمای تخصصی علمی که زمینه های فلسفی تحقیق را برای اعتبار 
 (  54: 1931،عندلیب« ) بیشتر بخش علمی فراهم می سازد.

  به آن بنامیم؟ « روش شناسی» ولی چه نیازی است که شالوده و مبانی نظری پژوهش را
مان ما نام شالوده برازنده تر است. گرچه گروت نیز به این واژه ها اشاره کرده؛ ولی آنها را گ

« هدایت پژوهش» آبراهام کپالن در کتاب کالسیک خود تحت عنوان  » بکار نبرده است: 
. ]ما[ با استتعریف کرده « فرایند جستجومطالعه »جای محصول جستجو، تحقیق را به  روش

« روش شناسی » و  (method)« روش» ن از واژه های تبعیت از کپال
(methodology )استفاده می  برای تعریف فرایندهایی از پژوهش در یک گستره وسیع

 (3: 1934 ،)گروت« کنیم.

 :کرده استاین گونه تبیین را « روش شناسی تحقيق» جایگاه به درستی ،  عندلیب
 برای دستیابی به حقیقت علمی رشته است.روش شناسی تحقیق راهنمای منطقی محقق  -1»
 چرایی و کنه معنی و مفهوم تحقیق رشته علمی با روش شناسی تحقیق قابل پاسخ گویی است. -1
 روش شناسی تحقیق به طور کلی رویکرد اصلی و خط مشی تحقیق را تعیین می نماید. -9
ناسی تحقیق ترسیم می شیوه پاسخ گویی به پرسش های تحقیق به طور کلی از طریق روش ش -4

 شود.
چگونه و از چه که روش شناسی تحقیق در چهارچوب علمی و نظری مورد مطالعه تبیین می کند  -5

  همان(« ) روشی می توان به فرضیه های تحقیق پاسخ گفت.
 

 نظری یشالوده هاانواع                                                         

پژوهش به گونه های چندی طبقه بندی شده اند و وجوه تمایز آنها با دیگر شالوده شالوده های نظری 
 : های پژوهشی تبیین شده است. نمونه هایی از این طبقه بندی ها اینها هستند

 ه و طبيعت گرايانهرويکرد های خردگرايانشالوده نظری با -1

 در پژوهش های علوم رفتاری دو رویکرد هست : رویکرد خردگرایانه، و رویکرد طبیعت گرایانه. » 

 سر و کار دارد.مفروض آن این  ) پوزینیویسم(  با دیدگاه اصالت تحصلی پارادايم خردگرايانه
» همچنین «. واقعیت چیزی است که فرد می تواند با حواس خود آن را تجربه کند» است که 

متغیرهای تشکیل دهنده یک فرایند پیچیده را می توان بطور جداگانه از یکدیگر بررسی 
 ) منبع ؟ (  ."کرد

  یست که همه افراد بطور یکسان واقعیت چیزی ن» بر آن است که  پارادايم طبيعت گرايانه
آن را مشاهده کنند و تجربه مشابهی از آن بدست آورند. عالوه بر آن، تقسیم یک پدیده 
پیچیده به اجزاء و مطالعه هر یک از اجزاء، الزاماً ما را به شناخت کامل از آن پدیده نمی 



 

 

گذارند. نیز ارزش رساند. وانگهی واقعیت مورد مشاهده و مشاهده گر بر یکدیگر تأثیر می 
های پژوهشگر به نحوی فرایند پژوهش را تحت تأثیر قرار می دهد.بنابر این واقعیت مورد 

 (33 :1933 ،بازرگان، )سرمدمشاهده ، به تفسیر افراد و ذهنیت آنان بستگی دارد. 
 با آنکهپافشاری می شود؛ تجربی در بیشتر گونه های پژوهشی  -کاربرد رویکرد های علمیبر  امروزه

چندین دهه است که کاستی های این رویکرد آشکار شده و دامنه کاربرد آن محدود به پژوهش های ویژه ای 
هنوز کسانی هستند که بجا و بیجا بر  با این همه  . شده است که کمتر به حوزه علوم انسانی نزدیک هستند

، پارادایم خردگرا (پوزیتیویسمت تحصلی )اصالتجربی پافشاری دارند. در این نوشته رویکرد  -روش های علمی
توصیف شده است. ولی شاید کمتر کسی است که نداند در سده بیستم در همان حوزه علوم تجربی بود که 

کاستی های رویکرد اصالت تحصلی پدیدار شد. همان گونه که می دانیم در تاریخ اندیشه در سده بیستم  
آن نگرش ها و مکتب های گوناگونی سربر آوردند و برخی به همان دگرگونی های ژرفی روی داد و به دنبال 

هنوز چگونه می تواند این رویکرد تندی که پدیدار شده بودند ناپدید شدند و به تاریخ اندیشه سپرده شدند. پس 
 کاربرد داشته باشد؟هم 

 ويکرد اثبات گرايی ، تفسيری و انتقادیرنظری با  شالوده-2

( در شمار شالوده نیامده ، و یکی از رویکردهای پوزیتیویسمبات گرایی )همان در نوشته ای دیگر، اث
رویکردهای گوناگون روش شناسی در کتاب های روش تحقیق به سه رویکرد یا » پژوهشی شمرده شده است: 
 روش کلی تقسیم می شوند: 

 رويکرد اثبات گرايانه: اول (positivist social science)  که عمدتاً متکی بر
 روش های آماری بوده و در علوم اجتماعی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی می باشد. 

   :رويکرد تفسيریدوم (interpretive social science ) که عمدتاً متکی بر
روش های غیر آماری و مبتنی بر تجزیه و تحلیل کیفی است. این روش کر چه قدمتی کمتر 

رد، اما در دو دهه اخیر مجدداً مورد توجه قرار گرفته و در علوم اجتماعی از روش های کمی دا
 کاربرد گسترده ای پیدا کرده است.

  :رويکرد انتقادیسوم (critical social science)  که سعی می کند نقاط قوت دو
 (55: 1931 ،رویکرد دیگر را جمع نموده و از تقاط ضعف آنها بپرهیزد. )عندلیب

در روزگاری که کمتر پژوهشی در حوزه علوم انسانی به دنبال اثبات فرضیه های خود می به گمان ما 
باشد، از اثبات گرایی سخن گفتن چندان سودمند نیست. شاید بهتر باشد برای اشاره به این رویکرد، از نام رویکرد 

 آزمایشگاهی بهره گیری شود.  –تجربی یا علمی  -علمی

 رويکردهای علمی ، تفسيری و کل نگر شالوده نظری با -3

 یاد  شده است. «علمیبینش »این دسته بندی ، از رویکرد اثبات گرایی با نام در 

پدیده های هستی معلول علل ویژه ای هستند که می توان آنها را با روش :  علمیهای بينش  -اول »
د؛ و پژوهشگر می تواند بدور از علمی و تجربی شناخت. واقعیت را می توان آنگونه که هست بررسی کر

سه ایراد بر این به درستی ، نویسنده  (21-12 :1933 ،) ساروخانی« ارزشگذاری و ذهن فردی آن را بشناسد.
در این دیدگاه پژوهش در انسان و جامعه فاقد بعد نظری و هر اندیشه تبیینی است....  نگرش گرفته است:

به  سوروکيناز ایرادهای « آزمون شیدایی» و « جنون کمیت. » شوند پژوهشها ... مشحون از آمار و ارقام می



 

 

نظریه سازی به عنوان کوششی در راه کشف معنای دقیق واقیعت از میان می رود.)  نیزو این نگرش است. 

که باعث فراموش نشی، و دنباله رو پیشفرض ها است.، تغییر پذیر ، گزیادراک حسی نسبیبا آنکه   (93 :همان

 (41:می گردد. ) همان فروکاستن واقعيت هاابعاد کیفی و  نشد

این گروه ادراک را تنها بر تجربه متکی نمی دانند و فرایند کمی سازی، :   تفسيریهای بينش -دوم  »
عینی سازی، و سنجش پذیری را مورد تردید قرار دادند؛ و مشاهده همراه با مشارکت و همدلی را برای درک 

ی ضروری دانستند. آنها پیشینه و گذشته پدیده های اجتماعی را با اهمیت شمردند و نسبیت پدیده های اجتماع
  (53:)همان«گرایی در عالم انسانی، در برابر قطعیت در علوم طبیعی محض تأکید کردند.

ایراد می گیرد که در آن تأکید مفرط بر ابعاد کیفی و ذهنی شده و از دسته براین به درستی نویسنده  
 قعیت بدور افتاده و به شهودگرایی نزدیک شده استوا

برای شناخت پدیده ها باید کلیت آنها شناسایی شوند. در میان برخی :  کل نگرهای بينش -سوم  » 
پدیده ها گرایش خاصی به تجمع با یکدیگر هست که از این طریق ، خواص عناصر متشکل ] آن پدیده [ 

 (53 :) همان«تازه ای عالوه بر جمع عددی عناصر متشکل پدید می آید.دگرگون می شود و در تجمع، خواص 
این بینش از نظر روش شناسی عمل تحقیق را دچار مشکل می سازد؛ بر این دسته ایراد می گیرد که نویسنده 

  .زیرا هیچ روشی نمی تواند تمامی عناصر مرتبط در یک کل را بازیابد

 ات گرايی ، طبيعت گرايی و آزادپژوهی اثب شالوده نظری با رويکردهای پسا-4

 رویکردهای مطرح توجهی نکرده است: این دسته بندی به بسیاری از

زمانی اثبات گرایی، تنها حقیقت بیرونی را قابل شناخت کامل می دانست. » :  ثبات گرايیا پسا -اول »
ولی پسااثبات گرایی برای این گونه شناخت، درجاتی از احتمال را قائل است. و برخالف اثبات گرایی که عینیت 

که  را در فرایند پژوهش قابل دست یابی می دانست، پسااثبات گرایی عینیت را هدفی مشروع فرض می کند
 (91: 1934،گروت« ) بطور کامل قابل شناسایی نیست.

برخی آنرا کیفی، پدیدارشناسانه، هرمنوتیک، و تفسیری/ساختارگرا گفته اند. »:  طبيعت گرايی-دوم 
پیش فرض هستی شناسانه آن این است که واقعیت های چندگانه ای هستند که واجد ساختاری اجتماعی 

ین است که در فرایند پژوهش، جستجوی عینی بدون ارزیابی و داوری نه هستند. موضع معرفت شناسی آن ا
ممکن و نه ضروری است. به جای آن پژوهشگر طبیعت گرا به دنبال تشخیص ارزش و واقعیت پویایی های 

 (99:)همان« رفتار مورد مطالعه است. -تعاملی میان پژوهشگر و مردم یا مکان

ر واکنش به عدم تمایل به استفاده از الگوواره های پسااثبات گرا این الگوواره د »:  آزاد پژوهی -سوم
پدید آمد.بسیاری از پژوهشگران به غلبه ناخودآگاه نژادی، قومی، و تعصب غربی در پژوهش ها اشاره کرده اند. 

ی آزادپژوهی در تشخیص واقعیت چندگانه با پژوهش طبیعت گرا همانند است؛ و بر تأثیر مسائل اجتماعی، سیاس
 (99: )همان« و فرهنگی و قومی و جنسیتی بر ساختار اجتماعی واقعیت ها تأکید دارد.

برای دو الگوواره نخست برشمرده با ویژگی  گروت لينداهمان گونه که روشن است ویژگی هایی که 
  :همتراز است. در دو نوشته پیشین  هایی که در نوشته های دیگران آمده کمابیش

 اثبات گرا ) یا به گفته سرمد، خردگرا( یاد شده است . گروت با رویکردی  اول : رويکرد
انتقادی آن را کنار گذارده و از پسااثبات گرایی یاد می کند. گفته های او گواهی است بر ناتوانی 

 رویکرد اثبات گرایی، بویژه در حوزه های علوم انسانی.



 

 

  ن یاد کرده و عندلیب به ویژگی تفسیری طبیعت گرایی است که سرمد نیز از آ : رويکرد دوم
 آن توجه کرده است. 

 آزادپژوهی است که در نوشته سرمد نیامده و عندلیب از رویکرد بهتری با نام : رويکرد سوم
یاد می کند. با این همه باید یادآور شد که برشمارش این الگوواره ها امری استقرائی « انتقادی»

آنها  ربسنده کرد. بویژه آنکه امروزه نقدهای تندی ب لوده هاشا است و نمی توان تنها به همین
 و هماوردهای نیرومندی در حوزه معرفت شناسی برای آنها یافت می شود. وارد است

جداگانة جستجو هستند؟ آیا هر  سه سامانهبراستی  ،شده از سوی لیندا گروتشمرده  شالودهسه آیا ولی 
معرفت شناسانه، هستی شناسانه و روش شناسانه هستند ؟ نویسنده دو  کدام از آنها دارای مفروضات جداگانه

سامانه اثبات گرایی و پسا اثبات گرایی را در یک ستون آورده است. با آنکه هر کدام از آن دو می توانند جداگانه 
 یک سامانة جستجو شمرده شوند. چون دارای مفروضات جداگانه هستند.

که عناوین دیگری چون کیفی، پدیدارشناختی، هرمنوتیک وتفسیری/  سامانة طبيعت گرا برای نمونه،
از دید هستی شناسی واقعیت را چندگانه ] شاید چندالیه[ و واجد ساختار اجتماعی  ،ساختارگرا نیز دارا می باشد

 می داند. این دیدگاه چه تمایز روشنی با دیدگاه پسااثبات گرا دارد؟ وانگهی، جستجوی عینیت محض نیز نه
در دیدگاه پسااثبات گرایی « درجاتی از احتمال» ممکن و نه ضروری شمرده می شود. این چه تفاوتی با پذیرش

برای دیدگاه طبیعت گرا « صراحت در کار» د. افزون بر آن ویژگی هستندو بسیار به هم نزدیک  هراین  دارد؟
پژوه خود نویسنده به اشتراکات آن با سامانه در بارة سامانه آزاد نمی تواند از تمایزات یک سامانه شمرده شود.

طبیعت گرا اشاره دارد. ولی چند تمایز نه چندان آشکار را برمی شمرد که نمی تواند مفروضاتی مشخص در سه 
این پارادایم همچنین بر پویایی هایی از قدرت  و حاشیه سازی » زمینه معرفت، حقیقت و روش بدست دهد.مانند 

)همان.( این ویژگی چه معنای روشنی برای  یک « کمتر تحت تأثیر قرار می دهد تأکید دارد. که دیدگاه اقلیت را
 م. از این رو سامانه شمرده شدن آن دشوار خواهد بود.یسامانة جستجو دارد؟ نمی دان

آيا هر کدام از اين شالوده ها توانايی آن را دارند تا در چهارچوب يک در پایان این بررسی باید پرسید 

؟ آیا آنها می توانند مجموعه ای از گزاره های وابسته به هم را بدست دهند که جهان بينی جامع به هستی بنگرند
فکری بشوند؟ شگفت آور است که به باور برخی اندیشمندان، امروزه  (system)همگی اجزاء یک سامانه 

ت. ولی این باور، آشکارا خودسوز است روزگار جهان بینی های بزرگ گذشته و کمتر می توان سراغی از آنها گرف
و ریشه خود را می زند. چرا که تا فکر و اندیشه هست ، جهان بینی ها هم هستند؛ گرچه شاید دگرگون شوند و 
گاه جهان بینی های تازه ، جایگزین آنها شوند. انسان به ناگزیر همین که می اندیشد در قالبی ویژه می اندیشد؛ 

 باشد ؛ و چه نداشته باشد.   چه بر آن آگاهی داشته

پس آنچه که جهان انديشه امروز شاهد آن است کمبود آنگونه جهان بينی هايی است که يک دستگاه 

. باید اندیشید اگر براستی به عظيم فکری پشتيبان آنها بوده و در گذشته بر بخشی از جهان چيرگی داشته است
ی هست که ثابت کرده باشد که در جهان امروز دیگر جایی برای گفته برخی، روزگار آنها در گذشته باشد،آیا کس

آنها نیست؟ آیا دلیلی برای کنار نهادن همه آنها ارائه شده است؟ یا برعکس؛ ما امروز بیش از هر زمان دیگری 
 نیازمند چنان جهان بینی هایی هستیم؟

ار کاستی هایی است که حتی در کتاب یاد شده دچ منطقی -روش پژوهش عقالنیباید یادآور شد که 
 این رساله می خواهد از آنها بدور باشد. 



 

 

اینکه با آنکه در آن کتاب به جایگاه مبانی نظری پژوهش در کار پژوهشی توجه شده است، ولی  : اول
در اشاره به رویکردهای معاصر، به عنوان مبانی نظری تنها به یکی دو رویکرد ویژه و مطرح ، توجه شده و جای 

 و نیز هستی شناسی توحیدی اسالمی تهی است. یکردهای دیگری چون کل گرایی و پیامدهای آن، روطرح 

در این مقاله به جهان بینی اسالمی، همچون یک سامانه هستی شناسانه نگریسته شده که برپایه : دوم 
 برگزیده شود.  جامعوان یک شالوده پژوهشی کالم الهی و معصومین)ع( این توانایی بی همتا را دارد که به عن

اساساً سیطره کمیت و مهم تر از آن شک گرایی و نسبی گرایی امروزی که در مفروضات هستی :  سوم
شناسانه و معرفت شناسانه پژوهش ها رواج دارد، ناشی از کم توجهی به جایگاه بنیادی شالوده نظری است. پیامد 

است که خود منجر به فرجامی نااستوار و دستیابی به  آن ابهام و تزلزل در مفاهیم و گزاره های پایه پژوهش
 هدف ها و پاسخ هایی متزلزل می شود.

، در پژوهش های میان رشته ای، مفروضات هستی شناسانه ای که متکی به کالم از ديدگاه اسالمی 
عیت را می توان آیند و این واقند به کار شالوده ای جامع و کامل الهی و معصومین)ع( نیستند بی گمان نمی توان

در بررسی های تطبیقی میان انواع شالوده ها با دیدگاه اسالم ارزیابی کرد و آشکار ساخت. دلیل آن این است که 
رویکرد انسان شناسانه در این گونه پژوهش ها از مفروضات پایه است و انسان شناسی حقیقی از دیدگاه اسالم ، 

می شود. انسان شناسی متکی به شناخت های حسی و عقلی توان تنها با اتکاء به گزاره های وحیانی میسر 
 شناخت همه ابعاد انسان را ندارد و حقیقت و غایت انسان با این دو ابزار معرفتی آشکار نخواهد شد. 

 پژوهشيک ساختار جايگاه شالوده نظری در                                    

، «پایان: پاسخ ها»، «آغاز: پرسش ها» که دارای  ؛ چرااست «فرایند»هر کار پژوهشی، پیمایش یک 
امروزه در کتابهایی که در باره روش تحقیق می باشد. « مسیر پیمایش، از آغاز تا پایان» و « روش پیمایش» و

در دست است چندان همنوایی و توافق آرا در باره مفاهیم کلیدی پژوهش یافت نمی شود. از این رو در این 
 این مفاهیم به گونه زیر بازتعریف و بازنمود می شوند.مقاله، 

، پرسش هاده پایه و رکن دارد: پرسش پژوهش، زمینه و حوزه و دامنه  یهر فرایند پژوهشبه طور کلی 
نکته مهم در اینجا،  .پژوهش و سرانجام، دستاوردهای ش، رومسیر، فرضیه ، الوده نظری، شهدف و انگیزه

در فرایند پژوهش « مسیر»و « روش»دو مفهوم می باشد. پس « روش»و « مسیر» جداسازی دو مفهوم بنیادی 
از هم جدا هستند. روش، به شیوه راه بردن و پیمایش فرایند گفته می شود؛ و مسیر، به راهی که پیموده می شود 

سازی دو مفهوم تنها در این مقاله روی داده و در نوشته هایی این جدا و کاری که در هر مرحله انجام می گیرد.
 که در باره روش پژوهش یافت می شود، این دو در هم آمیخته شده است.

آنچه در پی می آید معرفی ساختار رساله بر پایه مفاهیم بکار رفته در جدول زیر است. روشن است که 
 ائه شده و نمی تواند به تفصیل به هر کدام از مفاهیم بپردازد.این معرفی تا آنجا که ممکن است کوتاه و موجز ار

 
 
 
 
 
 



 

 

 نگارنده: مأخذ                                                    .  پژوهشی کار یک ساختار -1 شماره جدول            

 

 کارکرد شالوده نظری در فرايند پژوهش                                                              

در این  مقاله، از آن رو در برابر واژه های دیگری که در این باب بکار رفته برگزیده « شالوده» واژه 
 می باشد که ساختار پژوهش بر روی آن ساخته می شود.« زیربنای کار» و « مبانی»شده که دقیقاً برابر 

شالوده پژوهش شامل همه باورها، پیشفرض ها، مبانی نظری، داوری های پژوهشگر و بویژه گفتمان  
این شالوده گاه مجموعه ای از باورها و رویکردهای نه  که پژوهشگر در پرتو آن پژوهش می کند.است مسلطی 

است که پژوهشگر بدان پایبند است؛ و گاه مجموعه ای از گزاره های منطقی و استوار و منسجم چندان بسامان 
؛ که از سوی اندیشمندان وابسته به آن ، همواره ویژه را می سازد« جهان بینی» و « مکتب» و روشن ، که یک 

 بسامان نگه داشته می شود. پس می توان گفت که شالوده پژوهش:
 گاه و زمینه ساز پرسش های پژوهش است.خاست 

  .دربرگیرنده مفروضات معرفت شناسانه پژوهش می باشد 

 .دربرگیرنده مفروضات هستی شناسانه پژوهش می باشد 

 .در پرتو آن ، واژه ها و گزاره های بنیادی تبیین می شوند 

  بدست می دهد.معیارهای ارزیابی دستاورد پژوهش و مالک های درستی و نادرستی آنها را 

 هدف پژوهش نیز بدان بستگی دارد 

  .پشتیبان مسیر و روش پژوهش می باشد؛ ولی رابطه ای یکسویه میان آنها برقرار نیست 

 رکن هر مفهوم و معنا پژوهش ساختار

 (شناسانههستی و شناسانهمعرفت مفروضات. ) پژوهش شده پذیرفته و اصلی مفروضات نظري  شالوده -1

 (دو هر یا کاربردی، بنیادی،) پژوهش غایت و انگیزه پژوهش هدف -2

 شود؟ می انجام امری چه به پاسخ برای پژوهش. پژوهش انجام لزوم و ضرورت پژوهش ضرورت -3

 (علمی ویژه گستره یک) کمی کیفی، آزمایشی، تحلیلی، تفسیری، توصیفی،  پژوهش رویکرد -4
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خاستگاه و انگیزه هر کار پژوهشی پیرو دیدگاه پژوهشگر است. نتایجی هم که پژوهشگر بدان دست 
گفته دیگر ، پژوهشگر یافته های تازه را با ذهنیت می یابد سرانجام بخشی از همین دیدگاه خواهد شد. به 

گذشته سامان می دهد؛ یا بدان می افزاید، اگر با هم سازگار باشند ؛ و یا در آن دست می برد، اگر باهم ناسازگار 
  باشند. اکنون باید اهمیت و جایگاه جهان بینی در کار پژوهشی آشکار شده باشد.

رابطه میان روش پژوهش و راهبرد ها و راهکارهای آن با ش، پژوهدر نوشته های مربوط به روش 
. برخی نوشته ها این رابطه را روشن و آشکار می شمرند؛ ولی بی گمان آگاهی از یستشالوده پژوهش روشن ن

معرفت شناسانه و هستی شناسانه و روش شناسانه از سوی شالوده های چگونگی پیوستگی منطقی میان 
 ش او تأثیر جدی برجای می گذارد.هپژوهشگر بر روند پژو

 های پژوهش گونه شناسی روش                                                                    

همان گونه که گفته شد روش پژوهش، چگونگی پیمایش و برداشتن گام ها و انجام مراحل پژوهش 
اعتبار علمی، قانون مندی، و مهم تر از همه استدالل و روش تحقیق، » عندلیب نیز چنین آورده است: است.

منطق حاکم بر رساله را تعریف می کند. در این صورت برای اثبات نظریه ها یا فرضیه ها یا برای مستدل کردن 
گفته ها و پیشنهاد ها یا برای قبوالندن نتایج و توصیه ها و نهایتاً برای قانونمند کردن دستاوردها به یک روش 

 (  51: 1931،عندلیب«) قول، قابل قبول و قابل دفاع نیاز است تا بتوان بر آن تکیه کرد.مع
مفهوم روش تحقیق در کارهای پژوهشی ، گزارش های تحقیقاتی و کتاب های » به گفته نویسنده:

اع روش تحقیق به گونه های مختلف و در سطوح گوناگون بکار رفته است. این مفهوم اغلب ،کلی و شامل انو
 (54: )همان« روش ها، مراحل، فرایندها و ابزار تحقیق می شود.
گروت و می رود در کتاب « روش های تحقیق در معماری » باید گفت انتظاری که از کتابی با عنوان 

تالش کرده اند متنی فراهم آورند که دامنه گسترده به گفته خود چندان برآورده نشده است. نویسندگان وانگ 
( 9: 1934،های پژوهش کاربردی را برای موضوع های مرتبط با پژوهش معماری دربر گیرد.)گروت ای از روش

 هفت راهبردی که بررسی می شوند دیدگاه های مختلفی را برای درک این روابط پیشنهاد می کنند.
ی از خواننده می تواند چنین نتیجه بگیرد که نویسندگان در پی ارزیابی گونه های پژوهش و بهره گیر

جنبه های سودمند آنها برای دستیابی به یک یا چند روش ویژه در پژوهش نبوده اند. آنها چندان اشاره ای به 
گونه گونی در روشها نمی کنند. نویسندگان، روشهای پژوهش در پژوهش هایی گوناگون را پذیرفته اند و تالش 

ی مشترک آنها دسته بندی کنند ؛ تا کاستی ها و کرده اند این پژوهش ها را بر پایه توصیف و تحلیل ویژگی ها
توانایی های هرکدام با هم سنجیده شود. گمان می رود آنها پرسشی در باب روش پژوهش و چگونگی ارتباط 

» موضوع و روش و هدف پژوهش نداشته و پیگردی هم نکرده اند؛ ولی آنگونه که خود می نویسند به دنبال 
بوده اند؛ بی آنکه تالش کنند دستاورد آنها را در « گاه برای معماری و معمارانکاربردی کردن محتوای هر دید

روند پژوهش ارزیابی کنند و یا میزان حقیقت یابی هر کدام را نسبت به یکدیگر بسنجند. انتظار از کتابی با عنوان 
اینکه چگونه می روش پژوهش این بود که نویسندگان به مسئله مهم ضرورت روشمند انجام شدن پژوهش ، و 

توان فرایند پژوهش را مدیریت و مهار )کنترل( کرد و چه عواملی در ساماندهی و سامانمند بودن این فرایند 
 کارسازتر و به حقیقت نزدیکتر است توجه بیشتری می داشتند.

 
 



 

 

 گاه عندليباز ن روش تکنيک تحقيق چهار                                                             

 از چهار روش یاد کرده است:« روش انجام تحقیق) تکنیک تحقیق(» زیر عنوان عندلیب 

 text)مطالعه منابع ، کتاب مقاله، شبکه، سازمانها و ... روش اسنادی ) کتابخانه ای(:  (1

review) 

 (interview)گفتگوی هدفدار با افراد. روش مصاحبه : (1

 (obdervation)مشاهده سطحی، مشاهده فعال ، و مشارکتی. روش مشاهده: (9

( ducumentation).«مطالعه میدانی و برداشت عکس، نقشه ، و...  روش مستندسازی: (4
 ( 53 :1931،) عندلیب

این چهار روش را می توان در میان هفت راهبرد پژوهشی نویسندگان )گروت و وانگ( زیر عنوان 

 پیدا کرد. بدین گونه: تدابير و فنون پژوهش

 روش اسنادی، و مصاحبه. راهبرد تفسيری:  (1

 روش مشاهده و مستندسازی. راهبرد کيفی:  (1

 روش مشاهده. راهبرد همبستگی:  (9

 روش مشاهده. راهبرد تجربی:  (4

 روش مشاهده. راهبرد شبيه سازی :  (5

 روش اسنادی. راهبرد استدالل منطقی :  (2

 بهره می گیرد. کمابیش از همه روشها راهبرد موردی:  (3

 

 عندليباز نگاه  فرايند سازماندهی انجام تحقيق                                                            

پیش نبرده اند و این مهم را به « روش تحقیق» پس گروت و وانگ کتاب خود را بر محور اساسی 
بر می شمرد براستی از جنس روش پژوهش است ؛ بویژه آنکه او زیر عندلیب حاشیه برده اند. ولی آنچه که 

چهار روش بنیادی در پژوهش را  (research organisation)« فرایند سازماندهی انجام تحقیق» عنوان
 چنین برشمرده است:

 ( : که در آن گام ها از پی هم پیموده می شوند.Burgess ) از بورگس فرايند خطی (1

( : مراحل در فواصل معینی ، با هم ارتباط دارند؛ اما Kane  1335 ) از کان مفرايند گام به گا (1
 ضرورتاً به شکل خطی نیستند.

(: مراحل به شکل حلقه هایی که Rudestam 1331)از نیوتن و رودستام فرايند حلقوی: (9
 بر هم تأثیر می گذارند، پیموده می شوند.

( : مراحل به گونه ای پیچیده و با ترکیبی از  Blaxtor1332 ) از بالکستر فرايند حلزونی : (4
فرایند های باال پیموده می شوند. در این فرایند، تقریباً از همه نقاط می توان به آن وارد شد؛ و 
فرایندی پایان ناپذیر است. امکان بازنگری اقدامات وجود دارد و محقق را به نقاط آغازین بر 

 (  21 :1931،) عندلیب« می گرداند. 
مهم ترین بحث در باره روش پژوهش، توجه و بررسی و مقایسه میان این چهار روش، و ارزیابی 
دستاوردهای هر کدام است ؛ و اینکه آیا هر کدام از آنها می تواند سازگار با گونه بندی پرسش های پژوهش، 



 

 

ن روش ها چه اعتبار علمی برگزیده شود؟ و چه رابطه ای می تواند میان گونه و روش مطرح شود؟ هر کدام از ای
ای دارند؟ و مبتنی بر چه مبانی نظری ) یا سامانه های جستجو( هستند؟ آیا می توان در یک پژوهش ، بسته به 

یا می توانند درهم آمیخته  مراحل آن از چند روش بهره گیری کرد؟ آیا این روش ها ناهمساز با هم هستند
شدیم که به روشنی به روش پیمایش هر فرایندی پرداخته است. به طور این چهار روش را از آن رو یادآور  شوند؟

 کلی یک فرایند می تواند به یکی از این چهار روش پیموده شود؛ و پیامد هر روشی نیز کمابیش روشن است. 

 وهشدر پژ روش خطی-1

آنها با روش خطی فرایندی است که در آن روابط میان متغیرها به گونه خطی است و دگرگونی در 
شتابی ثابت روی می دهد. در روش خطی چنین انگاشته می شود که هر فرایندی دربرگیرنده زنجیره ای از 
فعالیت های روشن و قابل تشخیص می باشد که به ترتیب منطقیِ پیش بینی پذیر و مشخصی روی می 

 دهند.پس :
  .هر گام نتیجه منطقی گام پیش از خود می باشد 

 یموده می شوند و هیچ بازخوردی در فرایند روی نمی دهد . از این رو گام ها از پی هم پ
 امکان نادیده گرفته شدن موارد مهم زیاد است.

  همچنین اهمیت گام ها نسبت به هدف فرایند، یکسان شمرده می شوند و هیچ اولویت بندی
 میان گام ها انگاشته نمی شود.

 در پژوهش روش گام به گام-2

ز به انگاره پیشین باور دارد. ولی چنین نیست که هر گام نتیجه منطقی گام پیش از روش گام به گام نی
خود باشد. ولی این فرایند هم مانند فرایند خطی به فرایند غیر خطیِ اندیشه، و نامنظم بودن ظاهری آن توجه 

 نمی کند. پس:
 اید دست اندرکار هر گام پس از به پایان رسیدن گام پیشین برداشته می شود و در هر زمان ب

 یک گام بود و نه بیشتر.

   .می توان در هر گامی بازخورد داشت 

  توان گام ها را اولویت بندی کرد.می 
 

 در پژوهش روش حلقوی-3

هنگامی که به بازخورد داده ها توجه شود، فرایند به گونه حلقوی در می آید؛ و این امتیاز مهمی است 
سازی داده ها پرداخت. ولی این روش توجهی به پیچیدگی فرایند اندیشه و ژرف که می توان برپایه آن به بهینه 

 سازی پیوسته آن در پیمایش فرایند توجهی نمی کند.
 .هیچ نقطه آغازی برای فرایند نیست و می توان از هر جا آن را آغاز کرد 

  می توان دست اندر کار یک گام بود.در هر زمان تنها 

   بازخوردها پیوسته انجام می شوند تا آنجا که فرایند به نتیجه برسد. ولی اهمیت و تأثیر
 بازخوردها بر فرایند، یکسان شمرده می شود.

 
 



 

 

 وهشدر پژروش حلزونی  -4

در روش حلزونی براستی کاستی های روش های پیشین برطرف گردیده است. می توان مسئله ها را 
در هر گام به بازخورد داده ها پرداخت؛ و تأثیر بازخوردها بر فرایند، یکسان شمرده  اولویت بندی کرد؛ می توان

نشده و در هر گام می توان به میزان الزم ژرف کاوی کرد؛ مراحل فرایند را بازبینی کرد و کاستی ها را یافت و 
 به هدف نزدیک تر شد. از این روست که فرایند از حلقوی به حلزونی نزدیک می شود.

آن زنجیره و سلسله مراتب ه ای باید روشی را برگزیند که دراز دید این مقاله، فرایند پژوهش میان رشت
طولی میان شالوده نظری و هدفها و دستاوردها توسط روش پژوهش همواره به یکدیگر پیوسته باشند ؛ به گونه 

» ای که حضور گزاره های شالوده ای در همه بخش ها دیده شود. این مقاله روشی را پیشنهاد می کند که آن را 
س از تبیین مفروضات معرفت شناسانه، و هستی شناسانه، در مفروضات نامیده است و آن را پ« روش ماهواره ای

 روش شناسانه معرفی خواهد کرد.

 سه گانه يک پژوهش در رويکرد اسالمی ساختار                                    

پس از تبیین جایگاه و کارکرد شالوده نظری، و با توجه به تأکیدی که همه کتب روش تحقیق بر 
ضات سه گانه معرفت شناسانه، هستی شناسانه، روش شناسانه برای هر پژوهشی به ویژه پژوهش های مفرو

 میان رشته ای داشته اند، اکنون به تبیین این سه رکن با رویکردی اسالمی پرداخته می شود.
 از دیدگاه این مقاله، جهان بینی اسالمی استوارترین شالوده نظری برای پژوهش هایی است که در

در دو بخش حکمت نظری و حوزه مبانی نظری معماری انجام می گیرد. از دیرباز اندیشمندان مسلمان، اسالم را 
تعریف می کرده اند و به دالیلی بر وجه شناخت شناسانه اسالم تأکید نداشته اند. امروزه اندیشمندان حکت عملی 

پرداخته و در نوشته های خود برای ارجمندی چون استاد شهید مطهری به هر سه وجه به طور مشروح 
پژوهشگران بجا گذاشته است. این سه وجه را می توان بدین گونه در ساختار پژوهش بکار گرفت: بخش حکمت 

 هدف های پژوهش باشد.  ، نظری آن خاستگاه شالوده و انگیزه ها، و بخش حکمت عملی آن خاستگاه
 

 رويکرد اسالمیدر  ختار معرفت شناسیسا                                         

بحث ساختار انه آنها نیز توجه شود.معرفت شناسوجه به و بررسی شالوده های پژوهش باید برای نقد 
» ،«مبناگرایی» که داده شده،سه پاسخ بنیادی به این پرسش  معرفت شناسی اهمیت ویژه ای دارد.معرفت در

 هستند.« کل گرایی» ، و «ام گراییانسج

 در پژوهش مبناگرايی روش-1

غیر پایه. معارف پایه، زیربنای آگاهی پایه، آگاهی از دیدگاه مبناگرایی آگاهی ها به دو گونه هستند: 
در ساختار هرمی شکل معارف،  دانش بشری هستند و معارف غیر پایه براساس معارف پایه توجیه می شوند.

دیدگاه مبناگرایی  یه رو به باال و براساس آنها پدید می آیند.معارف پایه در قاعده هرم هستند و معارف غیر پا
فیلسوفان مسلمان هم به گونه ای برخی از کهن ترین دیدگاهی است که نزد فیلسوفان مطرح بوده است. حتی 

 به همین دیدگاه باور داشته اند و از نوشته های آنها همین دیدگاه دریافت می شود.
 : دردو ادعای اصلی دا ها است ؛ چونمبناگرابرای نمونه، رویکرد اثبات گرایی )پوزیتیویسم( در شمار 

 .یکی اینکه گزاره ها یا تحلیلی و یا ترکیبی هستند  

  اثبات کرد تجربه و مشاهده ابرا می توان دیگر اینکه هر گزاره ای. 



 

 

 علمی وهشدر پژ انسجام گرايی روش-2

معارف غیر پایه ؛ و و همه معارف، غیر پایه هستندوجود ندارند ، معارف پایه یگرایاز دیدگاه انسجام 
درست بودن یک معرفت ، برابر است با در انسجام گرایی،  پسمی شوند. نبراساس معارف پایه توجیه 

» رویکرد استاد مطهری در باره  ت هایی که در گذشته بدست آمده اند.معرفداشتن با دیگر و انسجام بودن سازگار
های بشری است دقیقاً روشن نیست که منظور، انسجام و هماهنگی با همة معرفت» می نویسد: «انسجام گرایی 

ای با یکی از آنها هماهنگ و با ای از آنها؟ و اگر دو یا چند نظام از قضایا وجود داشته باشد و قضیهیا دسته
های گوناگون هندسه، شود. مثالً دستگاهت حقیقت، نسبی میدیگری ناهماهنگ باشد، چه باید کرد؟ در این صور

کند و نه همه. در حالی که قضایای اقلیدسی، لُباچفسکی و ریمانی که تنها یکی از آنها بر عالم عینی صدق می
( وانگهی، توافق همه اندیشمندان بر سر یک چیز، 119:  19ج  ،)مطهری « هر یک با یکدیگر هماهنگ هستند.

 دار است. ری خدشهخود ام
تواند دو جور باشد. اگر در دو زمان، درباره یک پدیده، همه واقعیت و حقیقت نمی» به گفته ایشان :

تواند هر دو درست دانشمندان دو جور نظر بدهند، باالخره یکی از آنها درست است و دیگری نادرست و نمی
ند نسبی باشد. ممکن است درباره مسائل اعتباری تواپس حقیقت، هرگز نمی» ( 424 :19)مطهری، ج «  .باشد

تواند بیش از یکی باشد. ما چون تابع نیازهای انسان است. حقیقت نمی ،ای جداستچنین باشد که آن مسئله
ای یابند که آنچه را که هر کس به گونهنمی اندیشند، درتوانیم با اصطالحات بازی کنیم.کسانی که چنین مینمی
توان حقیقت شمرد. چون تابع قوای ادراکی خود اوست و واقعیتی است که در اثر برخورد نمیفهمد، می

 ( 422:)همان « محسوسات او بدو دست داده است و حقیقت بیرونی چیز دیگری است

 علمی وهشدر پژ ل گرايیکُ روش-3

درست شده است؛  از گزاره ها، کل معرفت مانند یک سامانه )سیستم(ای است که کل گرایی در دیدگاه
این رویکرد دارای گزاره های پایه  د.شوتعیین می  یتجربکه به روش های عقالنی، و است   و دارای مرزهایی

می باشد و تالش می شود همواره مجموعه معارف همچون اجزاء یک سامانه ، با هم در انسجام باشند و هرگونه 
در دگرگون از ویژگی های دیدگاه کل گرایی،محافظه کاری ، یا به روش قیاسی و یا استقرائی رفع شود.  تضادی

است. در این دیدگاه هیچ دانشمندی کارش را از صفر آغاز نمی کند. او همیشه بر سنتی از ساختن سامانه معرفت 
معارف تکیه می زند و در آنها تدریجاً تغییر پدید می آورد. پس در واقع می توان گفت کل گرایی, مبناگرایی را با 

و کل گرایی حاکم  مبناگرایی حاکم نیست درون شبکه معرفت,؛ به این گونه که ندکگرایی تلفیق می  انسجام
 همدیگر بصورت یک کل، مرتبط هستند. آن هستند با که درمعارفی  است؛ و

این است که امروزه در  ،فراموش شدهبررسی آن در کتاب های روش پژوهش آنچه که به گمان ما 
اسی سه دیدگاه مبناگرایی ، انسجام گرایی و کل گرایی مطرح است. همان گونه که گفته شد حوزه معرفت شن

رویکرد اثبات گرایی را می توان نمونه ای برای مبناگرایی گرفت؛ و رویکرد طبیعت گرایی یا تفسیری را نمونه 
قد و تحلیل دو رویکرد انسجام گرایی برشمرد. ولی جای رویکرد کل گرایی کجاست؟ آیا  رویکردی که پس از ن

پیشین و با پرهیز از کاستی های آن دو پدیدار شده ، توانایی آن را ندارد که شالوده پژوهش باشد؟ بی گمان این 
 توانایی را دارد.

                      
 



 

 

 نگاه اسالم و حکيمان مسلمان به روش های تحقيق                        

 

 ديدگاه انديشمندان مسلمان معاصرابرسامانه معرفتی از  -1

از دیدگاه اندیشمندان مسلمان معاصر چون استاد مطهری، عالمه طباطبایی و دیگرانی که کمابیش 
شاگرد آنها بشمار می آیند در جهان بینی و معرفت شناسی اسالمی، که مبتنی بر وحی و گفتار معصومین )ع( می 

رایانه دارد ؛ ولی این کل گرایی برای معرفت ساختاری سامانه ای باشد،آگاهی ها و معارف انسان ساختاری کل گ

را پدید آورند. در این سامانه اندیشه، گونه  اَبَرسامانه معرفتیقائل است که همچون اجزاء هستی، می توانند یک 
دهد. ای مبناگرایی حاکم است که گزاره های آن را متن وحی و در مرتبه بعدی، کالم معصومین )ع( تشکیل می 

پس همه آگاهی های دیگر در مراتب بعدی بر این پایه ارزیابی می شوند. از سوی دیگر گونه ای انسجام بر این 
سامانه حاکم است؛ ولی نه به این معنا که معارف در رابطه ای دوسویه ) همانند انسجام گرایی( می توانند 

ی با یکدیگر پیدا می کنند و هم یک رابطه پشتیبان یکدیگر باشند. بلکه آگاهی های ما هم یک رابطه طول
عرضی. پس پشتیبانی آنها نیز، هم بگونه طولی) سلسله مراتبی( است و هم عرضی، به گونه ای که از چند گزاره 

 معرفتی در عرض هم بتوان به گزاره معرفتی دیگر دست یافت.
 بزارهای شناخت حسی ومعرفت علمی ومعرفت فلسفی که دستاورد ا از دیدگاه جهان بینی اسالمی،

گیری از این دو ابزار، با تأکیدهایی که در قرآن کریم جای خود بسیار ارجمند شمرده شده و بهره عقلی هستند، در
 ای از این دودربارة آنها شده، به حد وجوب رسیده است. اما روشن است که بخش عمده و روایات معصومین )ع(

آفاق و هم و قرآن کریم ما را هم به سیردر پردازندآفاق میآنی سیر درت طبیعت و به تعبیر قرمعرفت به شناخ
 فراخوانده است.و شناخت ابعاد عقالنی و روحانی انسان انفس  در سیر

 در رويکرد اسالمیکشف ابرسامانه هستی -2

ها نهایت بزرگ از سامانهای بیجهانی که بشر تاکنون با ابزارهای شناخت خود شناخته، مجموعه
(system )یعنی ویژة آنمحدود و به معنی « علم» کنند.ای شگفت با هم هماهنگ کار میبوده که به گونه ،

باشد. اجزاء آنها می های میان عناصر وهای طبیعت و رابطهدستاورد تالش بشر برای کشف سامانه ،علوم تجربی
 جستجو در ند. این قوانین از کنکاش وای میان چند عنصر در یک سامانه هستهمة قوانین علمی نمودار رابطه

اند. بدست آمدههستند  (hyper system)« هستیرسامانه اَبَ»که هر کدام اجزاء  «عرضیهای سامانه »
از  .ردکتعریف   « هادانش شناخت روابط عرضی میان عناصر و سامانه» می توان  وم تجربی رابدین ترتیب عل

نیز بوده است. یعنی روابطی که میان  هستیر سامانه اَبَروابط طولی در سوی دیگر بشر همواره به دنبال کشف 
خواهد بداند ساختار این اَبرسامانه چگونه تر و باالتر برقرار است. او میهای پایینبا ردهاز عوالم هستی هر رده 

ه آن پدید آمدبه معنی ویژة  این سلسله مراتب کجاست؟ بدین گونه فلسفه نقش هر عنصر در است و جایگاه و
 . ردکتعریف  «ی هستی هاو سامانهعوالم وجود دانش شناخت روابط طولی میان » می توان را  فلسفه .است

 بينی اسالمی مبنای سنجش و محک سايرمکتب های فکریجهان -3

ها نشان دهندة تالش انسان برای دستیابی به دیدگاهی فراگیر به هستی و کشف بینیتاریخ جهان
توانیم هستی شناسی را می با نگاه به گذشته، دو نگرش بنیادی در .باشدجهان می دی چیره برمنسامان

است.  (Atomisme)« جزء نگری »  و دیگری (Wholisme)« کل نگری» بازشناسیم که یکی
توان به اندازه که پیچیده باشد، می شالودة نگرش جزء گرا به جهان این بوده که یک پدیده را هر( 1921،)فرشاد



 

 

های هر های اجزاء به شناخت آن پدیده دست یافت. به گفتة دیگر، ویژگیی تقسیم کرد و با شناخت ویژگیئاجزا
آید. هر جزء دارای کارکرد و جایگاهی ویژه است و های عناصر سازندة آن به دست میپدیده از روی ویژگی

جموعة کارکردهای تک تک اجزاء آن دانست. شالودة نگرش کل گرا به جهان توان مکارکرد کل پدیده را می
های جهان با هم ها و ذرات و رویدادها نیست. بلکه کلیه پدیدهای از پدیدههم این بوده که جهان تنها مجموعه

مانه خشی از ساای است که در آن هر جزء بمانه ها پیوندی برقرار است. جهان سامیان همه پدیده ارتباط دارند و
ها خود اجزاء یک سامانه ها و سامانهیک از پدیده هستی دارای سلسله مراتبی است که در آن هر است و ترکلی
) های کثیر است. نهایت پدیدهحاکم است که دستاورد بی« وحدتی » جهان بدین گونه بر تر هستند وکلی

 (1925، برتالنفی

اسالمی ضمن آنکه خود يک مکتب جامع و کاملی است و مبنا و محک بينی جهان از ديد اين مقاله،

و جزءنگر را مکمل هم در کشف درک روابط  گرننگرش کلدو به طور کلی ؛ ولی ها استارزيابی ساير مکتب
 که همه اجزاء واست در نگرش توحیدی بر جهان، هستی یک اَبرسامانه  طولی و عرضی عوالم وجود می داند.

های هستند. بینش توحیدی اسالم، پدیده« وحدت در کثرت »  نمودار  همکاری خود، هماهنگی و عناصر آن با

مصور  ها را فعل خداوند و بازتاب صفات خالقیت واین پدیده ایبينش آيهمعرفی کرده است. « آیه » جهان را 
و روابط عرضی میان آنها را در های هستی که پدیده ندادعوت شده انسانهااین بینش،  داند. دربودن خداوند می

. اما از این فراتر و باالتر، فراخوان این ندو بشناس ندها در سامانه هستی دریابیک رده از سلسله مراتب منظومه
بینی اسالمی با دیگر این وجه تمایز بسیار مهم جهان هاست وبینش به کشف و درک روابط طولی میان پدیده

ن کشف، حقیقت وجودی و فطری انسانها نیز شکوفا می شود و استعدادهای ذاتی او در پرتو ایهاست. بینیجهان
 تحقق می یابد و رشد و تعالی انسان به سوی کمال میسر می گردد.

 چند نظريه پيرامون پژوهش علمی                                     

 در پژوهش های علمینظريه عمومی سيستم ها -1 

رویکردی که تا میانه سده بیستم بر نگرش ها و روش های پژوهش در علوم گوناگون چیرگی داشت 
تجربی و با روش های استقراء علمی که اوج آن در رویکرد اثبات گرایی  -مبتنی بود بر شناخت های حسی

با انتقاد از آن پدیدار نمودار شد. در نیمه دوم سده بیستم بدیل ها و جایگزین های مهمی در برابر این نگرش و 
شدند؛ مانند پسااثبات گرایی و سپس رویکردهای پسانوگرایانه دیگر. ولی به باور این مقاله مهمترین و 

بود. نگرش  ها نظريه عمومی سيستمنیرومندترین رقیب رویکرد اثباتگرایی با دیدگاه های مکانیستی آن به جهان، 
)  1م زیستی مورد انتقاد قرار گرفت. تا اینکه لودویگ فون برتالنفیمکانیستی به پدیده ها نخست در زمینه علو

نظریه ارگانیستی را ارائه کرد و هم او بود که « نظريه عمومی سيستم ها»(،زیست شناس و بنیانگذار 1311-1331
این نظریه را به دیگر زمینه های علمی گسترش داد. او سپس همفکرانی هم یافت؛ مانند بولدینگ، ایمس 

اپاپورت، آکوف، نوربرت واینر، راس اشبی و دیگران. برتالنفی خاستگاه دیدگاه خود را به اندیشمندانی چون ابن ر
  (1925، خلدون، نیکوالس کوزایی و نیز الیب نیتز نسبت می داد. )برتالنفی
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 پژوهش های علمینظريه روش تحليلی در-2

يعنی « روش تحليلی» مسئله سیستم اساساً مسئله محدودیت های روش های تحلیلی در علم است. 

اينکه يک موجود مورد بررسی بايد به اجزاء تشکيل دهنده اش تجزيه شود و بنابر اين از آنها ساخته و باز ساخته 

تجزیه شدن به زنجیره های . این اصل بنیادین علوم کالسیک می تواند به طریق متفاوت بیان شود: می شود

به دو  روش تحليلیدر زمینه های مختلف علم ، و غیره.کاربرد « اتمی»علت و معلولی، جستجوی واحدهای 
 شرط بستگی دارد:

و اگر وجود دارد، باید آنقدر ضعیف  ميان اجزاء نبايد کنش متقابل )اندرکنش( وجود داشته باشد؛ (1
ش بتوان آنرا نادیده انگاشت. تنها تحت این شرائط باشد که به خاطر برخی از هدف های پژوه

 است که اجزاء را به طور واقعی، منطقی و ریاضی می توان از هم جدا و آنگاه با هم جمع کرد.

. تنها در این صورت است که شرط جمع پذیری امکان روابط توصيف شده رفتار اجزاء، خطی باشد (1
عادالت بیان رفتار اجزاء است؛ فرایند های جزئی را می دارد. یعنی معادله بیان رفتار کل، همانند م

 توان برهم افزود تا فرایند کلی را بدست آورد.
این شرائط در سیستم ها وجود ندارند. علم امروزی را تخصص روزافزون آن مشخص می کند؛ که 

بدین سان علم به مستلزم مقادیر عظیم داده ها، پیچیدگی تکنیک ها و ساختارهای نظری در هر زمینه است. 
رشته های بیشماری تقسیم می شود و آنها خود به رشته های فرعی. نتیجه چنین وضعی دوری و بیگانگی 
متخصصین علوم از یکدیگر است. در مقابل این شرائط، جنبه مهم دیگری در این زمینه به چشم می خورد: در 

فاهیم همانند،مستقل از یکدیگر، در زمینه های بررسی تکامل علم جدید، به این نتیجه می رسیم که مسائل و م
 بسیار متفاوت پدید آمده اند.

آنچه تا کنون در قلمرو علم مطرح بود، ارائه طرحی بود برای پدیده های جدا از هم و مجزای جهان و 
ن مطیع قوانین کور طبیعت. این تفکر اتمی و مکانیستی در اغلب رشته های علمی غلبه داشت. اما برخالف ای

نه تنها مطالعه اجزاء و فرایندها را به طور جداگانه الزم می داند؛ بلکه مسائل « ارگانیسمی»طرز تفکر، تفکر 
قطعی شده مطرح شده در سازمان و سامانی که آنها را متحد می کند و ناشی از اندرکنش پویای اجزاء است، و 

مجزا را مطرح می کند. این توازی یا همانندی اصول تمایز رفتار اجزاء به هنگام نگرش به آنها و هنگام مطالعه 
شناختی عمومی در زمینه های متفاوت، به خصوص هنگامی تأثیربخش تر است که بدانیم این تحوالت اغلب 

 بدون آگاهی به کار و جستار در زمینه های دیگر صورت گرفته است.
ی و همریختی ها در زمینه نتیجه وجود خواص عمومی سیستم ها ، پیدایش همانندی های ساختار

های متفاوت است. در اصول حاکم بر رفتار وجودهایی که ذاتاً بسیار متفاوتند روابطی وجود دارد. موارد بسیار 
وجود دارد که اصول همانند به دفعات متعدد کشف شده اند؛ زیرا متخصصین یک رشته اطالع نداشته اند که 

ی دیگر به خوبی پیشرفت کرده است. نظریه عمومی سیستم ها در راه ساختار نظری مورد نیاز قبالً در رشته ا
پرهیز از این گونه دوباره کاری های غیر ضروری بسیار پیش خواهد رفت. این نظریه ابزار مفیدی خواهد بود که 

از از یک سو مدل هایی فراهم می اورد که می تواند در رشته های متفاوت استفاده شود و انتقال پیدا کند؛ و 
سوی دیگر، از قیاس های مبهم که اغلب به پیشرفت این رشته ها آسیب رسانده جلوگیری می کند. )برگرفته از 

 همان( : 1925 ،برتالنفی
 



 

 

 وهش های علمیتحليلی در پژنگرش سامانه ای و نگرش -3

ت و بازنگشتن و تکرارنشدن ) سیستمی(، حرکت جای سکون را می گیرد. مفهوم مداینگرش سامانه در
ویژگی هایی بنیادی، جزء ماهیت پدیدارها در می آید. قانون علیت، جنبه خطی خود را از دست می دهد همچون 

و شکل مداری بخود می گیرد و به هدف و غایت پایان می پذیرد. هر سامانه مجموعه ای است از اجزاء ، روابط 
وش سامانه ای بر خالف روش تحلیلی ، همه اجزاء تشکیل دهنده سامانه و آثار متقابل این اجزاء با یکدیگر. ر

مورد بررسی را در بر می گیرد و روابط و آثار متقابل آنها را روشن می سازد. قدرت و برد واژه سامانه به روشنی و 
 ناروشنی معانی آن بستگی ندارد. اصولی هستند که در همه سامانه ها ثابت و همسان هستند. 

« تحلیل»چگونه پدید آمده است؟ کار فکر این است که هم مسائل را تجزیه و  روش سامانه ایولی 
نماید. فکر هم به جنبه های انضمامی و عینی می نگرد و هم « ترکیب»کند و هم عوامل گوناگون را با یکدیگر 

هایی که در مورد پدیدارهای می کوشد تا جنبه های ناپیدا را بیاید. برخی نظریات علمی را فکر بر مبنای بررسی 
فرضی و تصوری ، یعنی پدیدارهایی که هیچ گاه در عالم طبیعت با آنها روبرو نشده است، برساخته است. نیز فکر 
به این نتیجه رسیده که در برخی پدیدارها، بررسی روابط میان عوامل بوجودآورنده هر پدیدار، به اندازه بررسی 

 خود عوامل آن اهمیت دارد.

. ولی نمی توان ش تحليلی و روش سامانه ای نه تنها متناقض با يکديگر نيستند، بلکه مکمل يکديگرندرو
یکی را به جای دیگری بکار برد و این دو روش را در هم ادغام کرد. با بکار بردن روش تحلیلی ما می کوشیم 

کنیم و انواع روابطی را که میان این  تا ساده ترین عوامل سازنده هر سامانه را بیابیم؛ جزئیات آنها را بررسی
عوامل متقابالً وجود دارند در یابیم. سپس با تغییر دادن یک متغیر، خصایص سامانه و قوانین تحول آن را در 
شرائط گوناگون پیش بینی کنیم. هدف از بکار بردن روش سامانه ای این است که بتوانیم هر سامانه ای را با 

یدگی و پویایی خاص خودش بشناسیم. ما می توانیم با استفاده از روش شبیه سازی، کلیت و جامعیت و با پیچ
طرز کار هر سامانه ای را به صورت فرضی مشخص کنیم و آثار و انواع روابط متقابل اجزاء را دریابیم. با بررسی 

مانه و تغییر آن طرزکار و رفتار یک سامانه می توان به قوانین و قواعدی که برای اثر گذاردن روی آن سا
 ضروری می باشند پی برد.

  روش تحلیلی و سامانه ای با هم مقایسه شده اند: 1در جدول 
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 روش ماهواره ای در فرايند پژوهش-4
هیچکدام از فرایند خطی، گام به گام ، حلقوی، و حلزونی نمی توانند برای پیمایش فرایند پژوهش 
سودمند باشند ؛ چون همه آنها هنگامی بکار می آیند که هدف و مسئله های فرایند روشن باشند. پس در آغاز 

شده و همه ابعاد آن بررسی و  الزم می شود که به هدف ها و نیازها و خواسته ها از زوایای گوناگون نگریسته

 اي سامانه روش تحلیلي روش

با بکاربردن این روش، ما یک پدیده یا سامانه را از پیرامونش جدا   1
 می کنیم و تنها به بررسی اجزاء و عوامل آن می پردازیم.

با بکار بردن این روش، ما سامانه را با توجه به  
پیرامونش بررسی می کنیم و به بررسی روابط 

 متقابل اجزاء و عوامل آن می پردازیم.

در این روش ، آثار ناشی از روابط متقابل را   هیت روابط متقابل اجزاء را بررسی می کنیم.در این روش، ما 2
 بررسی می کنیم.

 هدف اساسی درک کلی سامانه است.  هدف اساسی این روش ، روشن ساختن جزئیات است. 3

گروه های مختلف متغیرها را با هم تغییر می   در این روش، در یک آن، تنها یک متغیر را تغییر می دهیم. 4
 دهیم.

سامانه را مجزا و مستقل از زمان بررسی می کنیم. از این رو فرض   5
 بر این است که پدیدارها به حال نخست بازخواهند گشت.

سامانه را در زمان واقعی بررسی می کنیم؛ از 
این رو غیر ممکن است که پدیدارها به حال 

 نخست برگردند.

با بکاربردن این روش، درستی داده ها با استفاده از روش تجربی و  6
 در چهارچوب یک نظریه روشن می گردد.

با بکار بستن این روش ، درستی داده ها از راه  
مقایسه طرز کار مدل یا سامانه با واقعیت روشن 

 می گردد.

الگو ها جزئیات را دربر می گیرند. اما به دشواری می توان این   7
 الگوها را عمالً بکار بست.

سامانه ها تا به آن اندازه کامل و جامع نیستند  
که بتوان آنها را مبنای شناخت قرار داد؛ اما می 

 توان آنها را در عمل بکار برد.

اجزاء، ساده و خطی کارایی این روش ، هنگامی که روابط متقابل  8
 هستند بسیار است.

کارایی این روش برای روابط غیر خطی بسیار 
 است.

نتیجه بکاربستن این روش، بهتر شناختن و بهتر آموختن رشته های  9
 تخصصی و مجزای از یکدیگر است.

نتیجه بکار بستن این روش، بهتر شناختن و 
 بهتر آموختن رشته های گوناگون با هم است.

نتیجه بکار بستن این روش، برنامه ریزی با   نتیجه بکار بستن آن، برنامه ریزی جزء به جزء فعالیت هاست.  11
 توجه به هدف هاست و به جزء فعالیت ها.

با بکاربستن آن می توان جزئیات را شناخت؛ اما نمی توان هدف ها  11
 را کامالً روشن کرد.

وان با بکار بستن این روش، هدف ها را می ت 
کامالً روشن کرد؛ ولی شناخت جزئیات ، دقیق و 

 کامل نیست.

   



 

 

تحلیل شود. بدین گونه، این مقاله فرایندی برای پژوهش پیشنهاد می کند که نه حلقوی و نه حلزونی است؛ بلکه 
 است.« ماهواره ای» 

تالش می شود رابطه میان پدیده ها در هر لحظه در دو بُعد عرضی و طولی،  روش ماهواره ایدر 
مبتنی بر مراتب وجود در نگرش اسالمی مورد توجه قرار گیرد. در بعد عرضی، اجزاء و عناصر هم عرض پدیده ها 

ی شوند؛ و در بعد که در تعاملی علت و معلولی، همچون علتهای یاریگر )مُعِدِِّه( بر هم تأثیر می گذارند، شناخته م
طولی، پدیده هایی که در مراتب وجودی باالتر و پایین تر پدیده ، در ارتباط با آن هستند شناخته و بررسی می 

 شوند.
این روش برپایه این اِنگاره ها است که هر پژوهش برای یافتن پاسخ به پرسش هایی متعلق به یک یا 

این مجموعه را در یک کُره گردآوری کرد. این کره هسته ای  چند حوزه انجام می شود. می توان همه اطالعات
پژوهش برساخته می شود. تمام تالش « فرضیه»دارد که در آغاز، با گمان ها و پاسخ های احتمالی و یا 

هر « هدف»پژوهشگر این خواهد بود که دریابد آیا فرضیه براستی پاسخ پرسش ها را تأمین می کند یا نه؟ این،
او در فرایند پژوهش، پیوسته  همچون یک ماهواره بر گِرد هسته می چرخد و رو به مرکز آن، به  پژوهشی است.

ساماندهی و ساماندهی شبکه پوسته ها یا الیه هایی می پردازد که همچون یک شبکه سه بعدی هندسی ، بر 
 گرد هسته پیچیده شده است. در هر دور، او تالش می کند به هسته بیشتر نزدیک شود.

الیه های کروی، همان اطالعات گردآوری شده در باره پرسش ها هستند که در مراحل آغازین 

همواره يک رابطه و تبادل اطالعات ميان ماهوارة ذهن و هسته در پژوهش، دسته بندی، یا الیه بندی شده اند. 

ی. در این روند، ذهن ذهن در پیمایش، هم مسئله یابی می کند و هم مسئله گشایفرايند پژوهش برقرار است. 
تالش می کند شبکه الیه ها ) اطالعات( را چنان بسامان کند که از ورای روزنهای شبکه بتواند بی ابهام، فرضیه 
را ببیند. به گفته دیگر، هر فرضیه تنها با یک گونه ساماندهی در شبکه الیه ها ، از بیرون از کره دیده خواهد 

 های ارتباطی میان داده ها پنهان خواهد بود.شد؛ و در حاالت دیگر در پس رشته 
بدین گونه هیچ فرایند خطی پیموده نمی شود. ذهن خلِّاق به آسانی از یک الیه به الیه دیگر می لغزد 
تا تأثیر هر کدام از آنها را بر یکدیگر بررسی کند. هیچ مرحله بندی گام به گامی هم وجود ندارد. چون ذهن 

بکه الیه ها را به گونه متوالی انجام نمی دهد. ذهن پیوسته از هسته دور و با آن نزدیک اساساً کار سامان دادن ش
می شود تا از زوایای گوناگون، به بررسی انواع حاالت مفروض شبکه ها بر روی هم بپردازد؛ تا سرانجام به 

ابهام از ورای همه الیه حالتی از ساماندهی شبکه ها دست یابد که آن چنان در هم تنیده شده اند که هسته بی 
ها به خوبی دیده می شود. به گونه ای که در برابر چشم پژوهشگر، روزن هایی از شبکه الیه ها تشکیل می شود 
که از بیرون از کره و از هر زاویه ای که به سوی مرکز نگریسته شود، هسته در انتهای سوراخ دیده خواهد شد. 

 فته شود که فرضیه پژوهش، نادرست گمان زده شده و باید تغییر کند. اگر چنین نشود، آنگاه باید نتیجه گر
 

 نتيجه گيریجمع بندی و 

با توجه به نیاز مندبودن حوزه مبانی نظری معماری به پژوهش های میان رشته ای ، این مقاله نشان 
 داد که:

  از شالوده نظری و انگیزه ها ، تا دارای يک ساختار سلسله مراتب طولیچنین پژوهش هایی ،
هدف ها و دستاوردها هستند و باید همچون بخش های یک سامانه )سیستم(، به یکدیگر 



 

 

تجربی و کیفی و  -پیوسته بوده و پشتیبان هم باشند. چنین الزامی برای پژوهش های علمی
 تفسیری دیگر بسیار کمتر است.

  شالوده نظری آنهاست که همه بخش های یبنياد و بخش اصلی پژوهش های ميان رشته ا ،
دیگر برپایه آن، تحلیل و توجیه و ارزیابی می شوند. این مهم ، یا مسیر ادراکات و ارزیابی آنها 
در دیدگاه اسالمی بدین گونه است که پس از گذار از عقل فردی، با ابزارهای حسی و تجربی 

و سرانجام رجوع به کالم الهی و  و روش استقراء، رجوع به عقل جمعی و خبرگان متخصص،
 معصومین)ع( ، به عنوان فصل الخطاب و داور خطاناپذیر خواهد بود.  

  و رفتن از نظر به عمل در این پژوهش ها اهمیت بسزایی دارد.  چگونگی رابطه نظر و عمل ،
این روابط و اصول مبتنی بر آنها در حکمت نظری و عملی اسالم ، به گونه ای منسجم مطرح 

 شده است.

  در هر پژوهشی باید برپایه شالوده نظری اسالم بررسی  پرسش ها و پاسخ های گمان زده شده
 و در پرتو آن مسیر پژوهش پیموده شود. و ارزیابی شوند و با داوری

 برای پژوهش های میان رشته ای، روش استداللی و استنباطی )  شايسته ترين روش پژوهش
 مبتنی بر بدیهیات و اصول منطقی( است.

 شایسته ای بجای روش های گام به گام، خطی،  بدیل رويکرد سامانه ای با روش ماهواره ای
 وهش های میان رشته ای است.حلقوی و یا حلزونی در پژ
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 مهندس عبدالحميد نقره کار
 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران. استادیار 

 دکتر فرهنگ مظفر
 راناستادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ای

 مهندس سلمان نقره کار   
 دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ بورسیه دانشگاه کاشان

 چکيده مقاله

نیازمند مدلهایی است که اطالعات منتج از تخصصهای مرتبط را در قالبی  1«میان رشته ای»تحقیقات 

در نوشتار پیش رو، نمونه ای از کاربرد کند.نگونه تحقیقات، ساماندهی یکپارچه و در راستای پاسخ پرسش ای
در یک پژوهش دکترا، که دارای پرسشی با ماهیت میان رشته ای است، معرفی می شود. در « مدلسازی»روش 

می باشد؛ مدل ساختار دهندة پژوهش،  « اسالم»و « معماری»، «آموزش»این پژوهش، دامنه جستجو سه عرصة 
، یکی از «اجتهاد»یت و برنامه ریزی راهبردی است که محتوای آن طی فرآیند ، برگرفته از دانش مدیر«مداسفا»

روشهای پژوهش اسالمی شیعی، تکمیل می شود تا ما را در راستای پاسخ به چگونگی تأثیر اسالم بر ارتقاء 
امه برن»آموزش معماری رهنمون گردد. با این روش، پس از استحصال نتایج از سه حوزه مذکور، طرح مقدماتی 

 پیشنهاد می شود. « آموزش معماری، مبتنی بر اندیشه اسالمی

اتژیک، فرآیند مدل سازی، تحقیق میان رشته ای، آموزش معماری، اسالم، برنامه ریزی استر واژه های کليدی:
 « مداسفا»اجتهاد، 

 مقدمه و ساختار اين مقاله  

در کشور، این نوشتار بر آنست  1«علمتولید »با توجه به اهمیت پژوهش های میان رشته ای در عرصة 
پرداخته و « مدلسازی»رسالة دکترای نگارنده، به معرفی روش تحقیق « فرآیند و روش تحقیق»که طی معرفی 

نقش و اهمیت آنرا بخصوص در تحقیقات میان رشته ای و به روش کیفی بیان کند. بعبارتی، این مقاله، به روش 
 : همین منظور گزارش توصیفی تنظیم شده است. به

از تحقیقات میان رشته ای، بطور اجمالی  9ابتدا موضوع رسالة دکترا، بعنوان نمونه ای :  مرحله اول (1
 معرفی می شود. 

در آن « مدلسازی»ارائه و جایگاه روش تحقیق « مدل»سپس تعریفی اجمالی از :  مرحله دوم (1
 پژوهش تبیین می گردد. 

                                                           
1 - interdisciplinary 

 با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري بر شكل گيري نهضت نرم افزاري توليد علم.  - 2

3 - Case study 



 

 

ن روش و چگونگی کاربرد مدلسازی در یافتن پاسخ پژوهش چرایی بهره گیری از ای : سوممرحله  (9
 و نتایج بدست آمده از آن در رساله دکترا بیان خواهد شد. 

 نمودار زیر بیانگر ساختار مقاله می باشد: 
 

 
 
 

 1نمونة موردی )پايان نامه دکترا(معرفی اجمالی                              

 
برای معرفی روش تحقیق رسالة دکترای مورد نظر و نقش مدلسازی در آن، الزم است در ابتدا بطور اجمالی، 

 مسألة تحقیق رساله و روش رسیدن به پاسخ بیان شود که در ادامه می آید:  
نیل به این هدف  ای گوناگونی برایاست. روشه« ارتقای آموزش معماری در ایران»هدف اصلی این تحقیق 

با جامعیتی که دارد، بصورت یک ابر سامانه، همه این روشها « اسالم»وجود دارد، فرض پژوهشگر این است که 
را در ساختاری واحد و جامع ساماندهی می کند. در همین راستا، این تحقیق در جستجوی پاسخ به یک پرسش 

 اصلی و یک پرسش فرعی در پی آن است: 

                                                           
  ... مطننرش شنندنن موظننور هاننيپ ررننال   كنننراي  « ایننپ  نن، هین ایننپ ت قينن »از ایننپ  ننج هرجننا  ر منننپ عوننا یو   ننو    - 1

 معرف  شدن م  باشد.

 راخنار ایپ مقاله -1ناو ار  
 



 

 

نس حکمت نظری است: آموزش معماری بر مبنای اندیشة اسالم، چگونه از ج ، پرسش اول 

 آموزشی است؟ 

از جنس حکمت عملی است و رویکردی کاربردی دارد که درصورت پاسخ به پرسش  ، پرسش دوم 

قبل مطرح می گردد: چگونه می توان وضع موجود آموزش معماری در ایران را بر اساس آموزه 
 طلوب  ارتقاء داد؟  های اسالمی، به سوی وضع م

 می باشد:  اين رساله شامل سه بخش اصلیبرای پاسخ به دو پرسش فوق، 

 (، به تبیین فرضیه و تشریح مسئله و 9و1و1گفتار ) 9شامل : ( مقدمه، تعميق و توسعة دانش) بخش اول
 پرداخته می شود. به این ترتیب بیان می شود. پاسخ اجمالی به پرسشهای مبنا

 به روشن نمودن مسئله می پردازد،  : گفتار اول

  شده و ادبیات موضوعتحقیقات قبلی انجام :  گفتار دوم

 روشهای تحقیق و مدلهای منتخب .  :  گفتار سوم

 ( حکمت نظری، کسب بينشبخش دوم: )  (، مبنای نظری فرضیة تحقیق، تبیین 5و4گفتار ) 1شامل
 : ان مشخص می گردد. به این ترتیب کهشده و افق چشم انداز ارتقاء آموزش معماری در ایر

در قالب «اندیشة اسالمی»و « آموزش معماری»ضمن تبیین دو مؤلفة :  چهارمگفتار  
 مدل یک 

چشم انداز وضع مطلوب آموزش معماری بر مبنای ترکیب این دو در :  پنجمگفتار 
 ارائه می شود. « آموزش اسالمی معماری»اندیشة اسالمی، تحت عنوان درآمدی بر 

 ( حکمت عملی، مقدمات عملبخش سوم) : ( 3 و2 که دو گفتار است ،) 

با توجه به رویکرد کاربردی این پژوهش، ضمن بررسی و نقد و تحلیل :  گفتارششم
وضع موجود آموزش معماری در ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصتها و 

 .تهدیدهای آن 

روشها و راهکارهای عملی ارتقاء از این وضع موجود به وضع مطلوب در :  گفتار هفتم
ارائه خواهد شد. بعبارتی با که در این گفتار ، قالب رهنمودها و پیشنهاد یک نقشة راه 

رهنمودهایی برای ارتقاء »ترسیم شد، در قالب  5توجه به چشم اندازی که در گفتار 
 اقدام به طراحی یک نقشة راه کلی می گردد. « آموزش معماری در ایران

لید واژه های آن می توان گفت که در این رساله ابتدا مؤلفه های اصلی پرسش تحقیق و ک بطور خالصه
تجزیه می شوند. سپس یک بازخوانی از تعریف هر یک انجام می شود. بعد، بر مبنای این تعاریف، مؤلفه ها 
دوباره در قالب یک مدل، با یکدیگر ترکیب و بازتعریف می شوند و ارتباط معناداری بین آنها برقرار می شود تا 

 رای ارتقاء آموزش معماری در ایران( یاری کند. محقق را در رسیدن به پاسخ پرسش )رهنمودهایی ب

، آنچه که اهمیت داشته، یافتن فرآیند و ساختاری منطقی و متقن برای نیل به پاسخ است؛ در اين رساله
فرآیند نحوة بهره گیری از آموزه های عقل و وحی، بمنزلة بخش بنیادین یا حکمت نظری و چگونگی تأثیر آن 

ة بخش کاربردی یا حکمت عملی. اعتبار محتوا و نتایج حاصل از آن در حد یک بر آموزش معماری، بمنزل
 پیمایش مقدماتی است و نیازمند تحقیقات میان رشته ای عمیقتر و وسیعتر در آینده می باشد. 



 

 

در گفتار سوم رساله تعبیه شده و « روش تحقیق»همانگونه که از ساختار کلی فوق مشخص شد، موضوع 

برای پاسخگویی به پرسش تحقیق بررسی و انتخاب می شوند. در ادامه به اهمیت مدلسازی،  دو مدلطی آن، 
 معرفی دو مدل مورد استفادة رساله و نحوة کاربرد آنها اشاره می گردد: 

  تعريف ، اهميت و ويژگی های مدل                                      

 تعريف مدل-1

فرآیند  1دستگاهی است که در قالب یک نمودار هندسی، بیانگر چگونگیمدل، در ساده ترین تعریف، 
تعامل میان پدیده ها و موضوعات است. چیزی شبیه به یک نرم افزار رایانه ای که متناسب با داده های ورودی، 
به ما خروجی می دهد. یا یک کارخانه که طی فرآیندی مشخص، محصولی متناسب با مواد اولیه ای که به آن 
داده شده، تحویل می دهد. با در اختیار داشتن چنین دستگاهی، می توان به راحتی اجزا یا کل یک مجموعه را به 

 نقد کشید، یا محتوای دیگری در آن ریخت و خروجی متناسب با همان نیز دریافت کرد.    

 اهميت مدلسازی در تحقيق ميان رشته ای )نمونة موردی( -2 

آموزش معماری در ایران چگونه بر مبنای اندیشة اسالمی ارتقاء »ن است که پرسش اصلی در تحقیق ای
بررسی شود « آموزش معماری»و « اسالم»برای پاسخ به پرسش اصلی تحقیق، ابتدا باید رابطة بین «. می یابد؟

ی نیز که خود نیازمند یک بازتعریف اجمالی از این دو موضوع است. ازسویی باید توجه داشت که آموزش معمار
؛ بنابراین سه مؤلفة کلیدی در اینجا هست که باید «معماری»و « آموزش»ترکیبی است از دو موضوع جداگانة 

ابتدا هریک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس دوباره در راستای جستجوی پاسخ پژوهش، با یکدیگر 
 جمعبندی شوند. این سه مؤلفه عبارتند از:  

 موضوعی که قرار است آموزش داده شود )معماری چیست؟(.  :مؤلفه اول 

 مقولة آموزش و تعلیم و تربیت )آموزش چیست؟(.  :مؤلفه دوم 

است )اسالم « آموزش معماری»دارای چه مؤلفه های اثرگذار بر « اسالم»اینکه  :سوممؤلفه  
 چیست؟(. 

بوده و نیازمند مدلی است که بتواند « میان رشته ای»همانگونه که مشاهده می شود، پژوهش از نوع 
مجموع این مؤلفه ها را در یک قالب معنا دار و معطوف به کاربرد، تبیین کند. در این پژوهش تالش خواهد شد 

گونه ای که ارتباطات و سلسله ارائه شود، ب« آموزش مطلوب معماری»تا مدلی جامع و ساختاری عقالنی برای 
مراتب ارکان و مؤلفه های مؤثر بر آموزش معماری را نشان دهد. سپس محتوای این مدل بر مبنای اندیشة 

 اسالمی تکمیل می شود. 
 

                                                           
اشننارن بننه ت ننا ا مدلچننازي ر بننونب  رابطنن   دینندن هننای بننا نظریننه  ر ازير يچننن   دینندن هننای  بر اشننت  ضننوري از          - 1

 انشكدة معاارين  انشبان علم   صوعت.  توضي اا  فاع  كنراي آقاي  كنر ضرغام ن  



 

 

 های مدل مطلوب و پاسخگو  ويژگی-3

و « ماسال»، «معماری»منابع تحقیق برای پاسخگویی به پرسش پژوهش از برهمکنش سه مجموعة مرجع 
پدید می آید. خالء پژوهش مادر، به طور ویژه در دست یافتن به نحوه تعامل داده های این سه حوزه، « آموزش»

پژوهشگر را ناگزیر از تالش برای دستیابی به روشها و مدلهایی می سازد که در قالب آن بتوان این سه مجموعة 
لفیق کرد. با توجه به مطالب فوق، پیمایشی در مدلهای به ظاهر نامتجانس را به گونه ای معنی دار با یکدیگر ت

موجود انجام شد تا بتواند بعنوان هندسة اصلی کار، یافته های هر سه بخش را ساماندهی کند. بنابراین، ساختار یا 
 سامانه ای که پژوهش در صدد کشف یا ایجاد آن است باید بتواند در دو وجه مهم کارآمد باشد:

؛ یعنی بتواند ضمن پذیرش انواع داده ها، آنها را در یک دسته بندی معنادار و ده هاتلفيق و تبيين دا (1
معقول تبیین کرده و رابطه طولی آنها را از نظری تا عملی و مصادیق و نتایج، در راستای پاسخ به 

 پرسش تحقیق، روشن نماید.  

؛ یعنی بتواند داده های موجود و ساختار آنها را محک بزند و نقاط قوت و نقد ساختارهای موجود (1
 ضعف هر یک و تعامل میان آنها را روشن سازد. 

 چنین مدلی باید دارای ویژگیهایی به شرح زیر باشد: 
 دارای وجه عقالنی و قابل دفاع باشد. 

 را داشته باشد.امکان معرفی هر یک از سه عرصه مورد بحث )اسالم، آموزش، معماری(  

 قابلیت نمایش ارتباطات و منطق درونی داده ها را در حوزه آموزش معماری داشته باشد. 

قابلیت تلفیق داده های هر یک از این سه حوزه را به گونه ای عقالنی و معنادار در راستای  
 یکدیگر، از گزاره های نظری تا عملی و کاربردی فراهم سازد. 

 1«سامانه»باشد. این ساختار، همان « کل منسجم هدفمند»ختاری بصورت یک و در یک کالم دارای سا
: مجموعة اجزاء و عناصری که با هم هماهنگ و هم هدف بوده و فاقد 1است که تعریف آن عبارت است از

 عناصر اضافی و مزاحم باشند. در ادامه، نحوة بررسی و انتخاب مدل مناسب می آید: 

 انتخاب و بررسی مدل های پژوهشی                                     

رهیافت اصلی تحقیق، جستجوی مدل مناسب برای تلفیق داده های سه حوزة پژوهش، با توجه به 
های دوگانه  ، بوده است. هر سه حوزه دارای ساحت«آموزش»و « اسالم»، «معماری»مشترکات ساختاری آنها 

هایی بود که بر این  بنابراین باید در جستجوی ساختارها یا مدلهستند که به هم مرتبطند. « عمل»و « نظر»
 تعامل طولی دوطرفه مبتنی باشند. در ادامه، سه گزینه برای انتخاب مدل مناسب بررسی می شوند: 

 عمل[–مدل ]نظر گزينة اول:  

ه آگاهی مورد استفاده اولین الگو یا مدل تقسیم داده ها، که از ایام بسیار دور برای تقسیم داده ها در یک عرص

است. این الگو به دلیل بداهت و پشتوانه عقالنی، دارای سابقه فراوانی  [عمل -نظر]مدل الگو يا واقع می شده، 

                                                           
1 - System 

 . تعریف برگرفنه از كالس  رس ارنا  عبدال ايد نقرن كار   2



 

 

از هم  1/ پراکسیس1در عرصه فلسفه و دیگر علوم است. فیلسوفان یونان باستان، این دو حوزه را با نامهای تئوری
 تفکیک می کردند. 

 

 
 
 
 

 [حکمت عملی-مدل ]حکمت نظری گزينة دوم: 

می دانیم هر مکتب و ایدئولوژی و هر دستگاه اندیشه که طرحی برای کمال و سعادت بشر ارائه می 
ها در سطح فرد یا « نشاید»ها و « شاید»ها و « نباید»ها و « باید»دهد، یک سلسله ارزشها عرضه می دارد و 

آنها را توجیه می نماید؛ یعنی  ها متکی بر فلسفة خاصی است که« نباید»ها و « باید»جامعه می آورد. ولی این 
اگر یک مکتب یک سلسله دستورها و فرمانها عرضه می دارد، ناچار متکی بر نوعی فلسفه و جهان بینی درباة 
هستی و جهان و جامعه و انسان است که چون هستی چنین است و جامعه یا انسان چنان است، پس باید 

ه ای از بینشها و تفسیرها و تحلیلها دربارة جهان و جامعه و اینچنین و آنچنان بود. جهان بینی یعنی مجموع
هر ایدئولوژی در جهان بینی ای که آن ایدئولوژی بر « چرایی»انسان. ایدئولوژی بر پایة جهان بینی استوار است. 

حکمت »است و جهان بینی از نوع « حکمت عملی»آن استوار است نهفته است و به اصطالح، ایدئولوژی از نوع 
پس داده های هرسه حوزة پژوهش را می توان در قالب این دو بخش  (3-5:       )مطهری،است. « ظرین

 تقسیم بندی کرد. « حکمت عملی»و « حکمت نظری»

 
 
 
 

                                                           
1 - theory 
2 - praxis 

 عال رگزیو  ا لی-مدل نظر -2ناو ار  

 

  كات عال  رگزیو    می-مدل  كات نظري -3ناو ار  
 



 

 

  گزينة سوم: مدل ]مديريت استراتژيک[ 

در دانش برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، برای سامانمند ساختن رابطه میان اندیشه و عمل، از مدل زیر 
مدل یا  [عمل-مدل]نظرهمانطور که مشاهده می شود، این مدل به نوعی بسط یافته تقسیم  می شود.استفاده 

 استراتژیک( مدیریت ر دانشد عمل و نظر رابطه ساختار - 4 است. )نمودار [حکمت عملی-]حکمت نظری

 
 

 

 [1ة شمار گزينه] 

 1مدل ارتباط سامانمند فکر و فعل در انسان )مداسفا(                                                    

فوق، به نظر می رسد، ساختار معرفی شده در مدیریت استراتژیک، با اندکی پس از بررسی سه مدل 
و ترکیب با دو مدل قبلی، نمونه توسعه یافته و تشریحی بیانگر سیر معقول اندیشه های بنیادین هر  1کست افزود

  :است زیر مراتب سلسله دارای آگاهانه فعل هر واقع فرد )یا سازمان یا مکتب( تا عمل اوست. در

                                                           
را بنه صنورا اخنرناري    «  ر انچنا   مندل ارتبناس رناماناود فكنر   فعنل     »از ایپ  نج بنراي را نن   ر بينا  مطالنر    رهينز از تكنرارن         -1

 م  ناميم. «مدار ا»
طب  فرمایی ارنا   يرنيان ایپ لغت  ر بيپ معاارا  رون  به معواي كم   بيی كر   م  باشد. - 2

مدل برگرفنه از برنامه ریزي ارنرات،یک  -4ناو ار  

 رگزیو  رومی

 



 

 

 
 
 

   معرفی يک مدل مداسفا                                                  

                        

  ی و بينشیدانشگزاره های -1 

که ماهیت پدیده ها و روابط میان آنها را توضیح می دهند و فهم ما از ها، گزاره هایی هستند  دانش
بینش درباره پدیده ها ها در درون فرد، به شکل گیری  جهان بر اساس آنها شکل می گیرد. تلفیق و تألیف دانش

عبیر واقع، بینش فرد، دانش درونی شده و منسجم او درباره پدیده هاست. در ادبیات متعارف، تمی انجامد.در
نزدیک ترین تعبیر برای بینشهاست. ویژگی این گزاره ها، توصیفی بودن آنهاست. بنابراین گزاره « جهان بینی»
، یک «نباید دزدی کرد»، گزاره های بینشی هستند. اما جمله ایجابی «خدا عادل است»و « خدا وجود دارد»

« کار بد، نتیجه خوبی ندارد»و « ستدزدی کار بدی ا»بینش محسوب نمی شود، هرچند مبتنی بر بینشهای 
 استخراج شده است. )مثال: مجموعه گزاره های جهان بینی اسالمی(. 

 گزاره های ارزشی -2

هاست. گزاره های ارزشی اغلب صفت  های هر فرد یا سازمان، شامل مجموعه ای از ارزش بینش
دزدی کار بدی »را به یک فرد، مجموعه، پدیده، فرآیند، فعل یا شیء نسبت می دهند. گزاره « بد»یا « خوب»

نسبت می دهد. ارزشهای یک « دزدی»را به فعل « بدی»، یک گزاره در مجموعه ارزشهاست که صفت «است
ح یا ضمنی، روشن یا مبهم باشند و فرد یا مجموعه می تواند فرد یا مجموعه ممکن است پیدا یا پنهان، مصر

نسبت به این ارزشها آگاه یا ناآگاه باشند. اما به هر صورت این ارزشها وجود دارند. در مجموعه هایی که این 
موال ارزشها به روشنی مورد اشاره و تصریح قرار نگرفته باشد، یا افرادِ مجموعه بر آنها توافق نداشته باشند، مع

 «( انصاف، خوب است.»برآیند ارزشهای افراد، غالب است. )مثال: 

 ی1مدل ارتباس راماناود فكر   فعل  ر انچا  رگزیو  مونخر شاارة  -5ناو ار  
 



 

 

 يک مجموعه اهداف-3 

هدف هر فرد، گروه یا جامعه، نیل به ارزشها یا حذف ضد ارزشهایی است که به صورت رسمی یا غیر 

با ارزشهای پذيرفته تعريف اهداف در هر مجموعه در ارتباط مستقيم رسمی، آگاه یا ناآگاه به آنها باور دارد. پس 

. اهداف یک فرد یا مجموعه می توانند درازمدت، میان مدت یا کوتاه مدت، شده آن فرد يا مجموعه قرار دارد
پیدا یا پنهان، مصرح یا ضمنی، روشن یا مبهم باشند و فرد یا مجموعه ممکن است نسبت به این اهداف آگاهی 

به صورت روشن و صریح بیان نشده باشند، یا افراد با آن  تفصیلی نداشته باشد. در مجموعه هایی که اهداف
اهداف موافقت نداشته باشند، روند رسیدن به هدف، اغلب کند می شود و گاه حتی مجموعه در رسیدن به اهداف 

تقسیم می شوند. اهداف « اهداف چشم انداز»و « اهداف کالن»ناموفق می گردد. اهداف خود به دو دسته کلی 
ی هستند که اغلب دارای قید شرایط کنونی )بستر وضع موجود( نیستند و رسیدن به آنها به صورت کالن، اهداف

تبدیل شدن به موفق ترین »یا « اشاعه و گسترش اسالم در سراسر جهان»کلی مطلوب است. به عنوان مثال، 
 ، یک هدف کالن است. «کشور در عرصه اقتصادی یا علمی

ستگزاران و اندیشمندان برنامه ریزی راهبردی، با توجه به شرایط، یعنی در مقابل این اهداف کالن، سیا
مجموعه قابلیتها و ضعفها و نیز فرصتها و تهدیدات، اقدام به ترسیم اهداف چشم انداز یا به صورت خالصه، 

انداز . اهداف چشم نمونه ای از ترسيم چشم انداز است« 1444سند چشم انداز ايران »می نمایند. « چشم انداز»
دانست « کمیت یافته»عالوه بر کلی بودن، دارای ویژگیهای دیگری نیز هستند. این اهداف را می توان اهداف 

که تحقق یا عدم تحققشان مشهود است. این اهداف در بازه زمانی مشخصی تعریف می شوند و اولویتهای یک 
«  فنی )فناوری(»و « فیزیکی»، «بیعیط»، «مالی»، «انسانی»فرد، سازمان یا کشور را برای تخصیص منابع 

 «( رعایت و اشاعه انصاف»مشخص می سازد. )مثال: 

 ها مأموريت -4

در اغلب موارد، رسیدن به هدف متضمن مراحل یا اجزائی است. این مراحل یا اجزاء را که باید به 
می « مأموریت»شود، صورت طولی یا عرضی یا ترکیب این دو در کنار یکدیگر انجام شوند تا هدف برآورده 

نامند. پس مأموریتها، مراحل و اجزاء تحقق هدف، یا بعبارتی اهداف کمیت یافته، محسوب می شوند. باید توجه 
آموزش مبانی دینی »است. )مثال: « باید و نباید»داشت که جنس مأموریتها نیز مانند جنس اهداف، هنجاری یا 

 گر می تواند به رعایت و اشاعه انصاف بیانجامد.( ، این مأموریت در کنار مأموریتهای دی«انصاف

 راهبردی های کالن سياست-5

، روشهای اصلی و مادر برای نیل به موفقیت در هر مأموریت است. 1سیاستهای کالن یا راهبردها
دست یافتن به موفقیت در مأموریت « شیوه»و « چگونگی»راهبردها، راهکارها و روشها، به طور کلی درباره 

برای موفق شدن در هر مأموریت، یک یا چند سیاست کالن اتخاذ می شود که بر اساس آنها امور اجرایی  است.
« بینشها، ارزشها، اهداف، مأموریتها و راهبردها»سامان می یابند. تدوین، تصویب، ابالغ و پایش امور مربوط به 

انجام می شود. گاه « صف»راد بخش و با مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم اف« ستاد»در سازمانها در بخش 
ممکن است در تقسیم هدف به مأموریتها، یا نحوة ارتباط مأموریتها برای نیل به هدف، راهبردهای خاصی مد 
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نظر قرار گیرد. گاه نیز رسیدن به هدف به صورت کلی از طریق راهبردهای چندگانه و ترکیبی امکان پذیر بوده و 
مأموریتها، راهبرد کالن رسیدن به آن را تعریف کرد که در این صورت الیه  الزم است پیش از تقسیم هدف به

برگزاری کالسهای آموزش مبانی دینی »دیگری از راهبردها پس از الیه اهداف نیز قرار می گیرد. )مثال: 
سرمایه گذاری و حمایت از فیلمهایی که این موضوع را »، «پرداختن به موضوع انصاف در منابر»، «انصاف

 «( دستمایه کار قرار دهند.

 )تاکتيک ها(راهکارها-6

، روشهای دقیقتر برای انجام مأموریتها هستند. راهکارها هم مانند راهبردها از جنس روش 1راهکارها
هستند. اصلی ترین تفاوتی که میان راهکارها و راهبردها وجود دارد این است که راهکارها، در ارتباط مستقیم با 

ه همان راهبردها هستند( واسط مأموریتها یا اهداف قرار نمی گیرند، و همیشه یک الیه از روشهای کالن تر )ک
میان آنها و اهداف و مأموریتهاست. در مجموعه هایی با ابعاد کاری یا ساختار اجرایی کوچکتر ممکن است که 

 هدف به مجموعه ای از مأموریتها تبدیل نشود یا راهبرد نیازی به روشهای خردتر، یعنی راهکار نداشته باشد. 

 ابزارهاها و  روش-7

در نیل به موفقیت در مأموریتها، ترکیبی از روشها و ابزارهاست. تشخیص اجرای « گونگیچ»الیه آخر 
در خط مقدم کار و بسته به شرایط موردی « صف»ابزارها، عموما در سازمانها توسط بخش -راهکارها و روش

 )زمانی، مکانی، امکانات و محدودیتها در بسترهای وضع موجود( صورت می پذیرد. 
 

 [2رة ]گزينه شما

 « اجتهاد»مدل تحقيق در علوم اسالمی، يا فرآيند                                  

مکانها و  مکتب اسالم مدعی است که نسخه ای برای سعادت بشر ارائه می دهد که در همة زمانها و
گوناگون است. سازوکار کامل است. این ادعا مستلزم پویایی و پاسخگویی به نیاز انسان در شرایط شرایط، جامع و

این پاسخگویی پویا توسط خود اسالم تعبیه شده است. به این صورت که اصول و مبانی اولیه، به وضوح و 
شرح و  1مستدل به زبان عقل و قلب و فطرت انسان، در قرآن و گفتار و رفتار معصومین)ع( بیان شده است.

 :سائل مستحدثة هر دوره ها با فروع و م تفسیر آنها و تطبیق مفاهیم و مصداق

 است. امام معصوم)ع(در درجة اول بعهدة :  اول  

 رایط واجد شاست که  دانشمندان اسالمیو در صورت عدم حضور فیزیکی ایشان بعهدة :  دوم
 علمی و تقوای هستند.

 است.  ولی فقيهو درصورت تشکیل حکومت اسالمی بر عهدة :  سوم 
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از موظنر از شنهيد مطهنريررنی مراجعنه شنو . رمن ال       « ارنالم   مقنضنياا زمنا    »براي اطالعاا بيشننر بنه ب نج اجنهنا    نينز كننا         - 2

 هاي قرآن ن ره  الت  جو   ار : بطپن م كم   منشابه   نارخ   موچوخ.یایپ نكنه كه براي آموزن 



 

 

علوم تفسیر، حدیث، اخالق، فقه و دیگر علوم اسالمی، هریک، زوایایی هستند که دانشمندان اسالمی 
می توان به « تولید علم»ها را از قرآن و روایات معصومین استحصال می کنند. از محصوالت این  دانشآن 

 ل تاریخ اسالم اشاره کرد.تفاسیر قرآن، رساله های عملیه و استفتائات، کتب اخالقی و عرفانی و ... در طو
بعبارتی، مدلی که در اندیشة اسالمی )تشیع( برای حرکت از حکمت نظری به حکمت عملی، بعنوان 

یعنی قرآن بعالوة گفتار و « وحی»است. این فرایند، از مبدأ « اجتهاد»بینی شده است، فرآیند  یک اصل، پیش
علم، آغاز شده و ضمن معیار قراردادن آن، در مراحل بعد  رفتار معصومان )سنت و عترت( بعنوان معتبرترین منبع

با استفاده از عقل جمعی )اجماع خبرگان( و سپس عقل و تجربة فردی مجتهد )دین شناس متخصص( برای 
مسائل روز بشر اعالم حُکم می شود. این فرآیند نیز ارتباط بین دو حوزة نظری )ایمان( و عملی )عمل صالح( 

 مودار زیر بیانگر مطالب فوق است: تبیین می گردد. ن

 

 

 

 )چگونگی تأثیر هریک از علوم اسالمی بر موضوعاتی مانند معماری(  معرفی فرآيند اجتهاد           
اندیشمندان اسالمی، تحت عنوان علوم اسالمی در تخصص ها و گرایش های مختلفی نتیجة تحقیقات 

که روش عمومی آنها،  1متجلی می شود. از جمله می توان به اصول عقاید، عرفان، اخالق و فقه اشاره کرد
گرایشهای  بوده و نتایج دانش آنها به ترتیب ناظر بر باطن تا ظاهر پدیده هاست. با توجه به« اجتهاد»فرآیند 

چه بصورت مستقیم و چه غیرمستقیم )بواسطة  مراجعة کارشناس )مثال پژوهشگر معماری( به اسالممذکور، 
 : 1مراجعه به اسالم شناس(، دارای وجوه و مراتبی است که هریک محصوالت خاص خود را می دهد

 در رشتة تخصصی خود بهره مند گردد. مانند  علم فقهممکن است از نتایج :  در حوزه علم فقه
احکامی که راجع به برخی موضوعات همچون روابط همسایگی، یا برخی مکانها مثل مسجد، خانه، 
بازار، خیابان، سرویس بهداشتی و ... یا دستوراتی که دربارة نحوة انجام برخی اعمال مسلمانان مثل 

و ... داریم. )معماری، از یک منظر، ظرف فعالیت  نماز فرادا یا جماعت، نحوة انجام وضو و غسل
 های انسان و متناسب با آن است(. 
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 ؛ مانند اخالق حرفه ای یا آداب خاصی برای علم اخالق ممکن است از زاویة:  در حوزه علم اخالق
انجام کار مانند نیت را خالص کردن، تأکید بر رعایت حق الناس، لزوم اتقان و محکم کاری در 

هر کار، پرهیز از کار لغو و بیهوده، پرهیز از تفاخر و لباس شهرت، کم فروشی نکردن، با وضو انجام 
بودن و ... یا آداب زندگی مانند لزوم پذیرایی از میهمان در عین حفظ حریمها، پرهیز از هرنوع 

ابط مزاحمت همجواری و ... نتایجی در عرصة حرفة معماری، فرآیند خلق اثر یا تدوین اصول و ضو
 طراحی و ارزیابی محصول معماری بدست آید. 

 ؛ مانند انسان شناسی، طبیعت شناسی، معبود شناسی، عقایدممکن است از حوزة :  در حوزه عقايد
هستی شناسی و زیبایی شناسی اسالمی، نتایجی در عرصة معماری که تبلور تعامل هنرمندانة 

ودن انسان و نفوس چهارگانة گیاهی، انسان و طبیعت است بدست آید. مثال بحث ذومراتب ب
که می تواند در تعامل معماری و انسان، نتایج نوینی در اختیار  1حیوانی، ناطقة قدسیه و ملکة الهیه

 معماران قرار دهد. 

 ؛ یا از طریق تعابیر و برداشتهای شخصی و یا عرفانو ممکن است از بحر عمیق :  در حوزه عرفان
لق به یک عارف خاص و بزرگانی همچون مال صدرا، شیخ اشراق، مبتنی بر مکتبی عرفانی متع

محی الدین عربی و ... . مانند مباحثی که دربارة وحدت وجود، مراتب وجود، سیر از ظاهر به باطن 
یا از صورت به معنا، وحدت در کثرت و بالعکس در حکمت هنر اسالمی مطرح است. یا تعابیری 

ی گنبد در مساجد یا فضای داخلی زیر آن، فرم منار بعنوان نشانة اینچنین دربارة مفهوم حجم بیرون
شهری، یا مطالبی دربارة الهامات ممدوح و مذموم به هنرمندان، آرایه ها و تزئینات مثبت و منفی 

 مطرح است.  1در معماری، چگونگی الهام یا برداشت از طبیعت و ...

ها و  سان )مثال معماران( را به منظومه ای جامع از بینشمی تواند کارشنا در کنار هممجموعة این برداشتها 
ها در حوزة حرفه ای خود مجهز کند و موجبات تأثیر آموزه های اسالمی را در موضوعات )مثال معماری(  روش

 فراهم نماید. 

 چگونگی کاربرد دو مدل در پاسخگويی به پرسش تحقيق دکترا                 

در پژوهش دکترای مورد نظر،  بر اساس دو مدل فوق، فرآیند مدلسازی و داده پردازی در چارچوب 
 مدلهای فوق به شرح زیر انجام شد: 

، 9رسالة دکترا، پس از بیان مبانی نظری و رویکردهای محقق، خاستگاه اندیشة وی« روش تحقیق»در بخش 
وشهای تحقیق مورد نظر برای نیل به اهداف پژوهش مطرح ماهیت و نوع تحقیق، دامنه و محدودة بحث و ... ر
بعنوان روش مراجعه به منابع تحقیق و استحصال « اجتهاد»گردید. از میان روشهای معمول پژوهش، فرآیند 

                                                           
 ر این  از  ضرا امير رعی   - 1

  مراجعه به نظراا ارنا ا   كات   مبان  نظري معااري  و  آقایا : ندیا ن  جتن نقرن كار یا  كنر نرر   ... . - 2

اننخا  هر طرش ت قي  خاصن تاب  م ر ضاا »بر ایپ با رند كه: « ر ح ت قي   ر معااري»گر ا    انگن نویچودگا  كنا   -3

ی آنها ایپ م ر ضاا را رامانه  ، هی یا 21: 1334رگر ا    انگن « شخر  م ق  از ماهيت  اقعينها    بونب   رک آنهارت.

م یا البوي ذهو  نيز اشارن به هايپ معوا  ار    به جها  بيو    شواخت شوار  م ق  كه رامانه جچنجو ناميدن اند.  اژن  ارا ای

  ررن  یا نا ررن  آ  را  ر قالر  ، هی اثباا نا  كوودن  اللت  ار . 



 

 

بعنوان دستگاه یا هندسه ای که اطالعات بدست آمده در هریک از حوزه های « مداسفا»اطالعات از آنها و مدل 
یک سامانة هدفمند در خدمت نیل به پاسخ پرسش تحقیق نظام دهد، معرفی شد. نمودار زیر  تحقیق را بصورت

 بیانگر مطالب فوق است: 

 
 
 
 

اینگونه است که به هنگام مراجعه به هریک از موضوعات تجزیه شدة نحوة عملکرد دو مدل فوق 
تحقیق )مثال معماری، آموزش یا اسالم( ابتدا پرسشهایی دربارة آن موضوع در قالب مدل مداسفا مطرح می شود 
)مثال بینشها یا اهداف در معماری یا آموزش چیست؟(. سپس پاسخهای هر حوزه طی فرآیند اجتهاد )وحی و 

بدست آمده و در قالب مدل مداسفا سامان داده می شود. بموازات این کار، یک مدل خام از همین جنس عقل( 
می باشد. نهایتا  1نیز برای برنامة آموزش معماری )پرسش اصلی تحقیق( طراحی شده است که در انتظار پاسخ

شده اند، بعنوان محتوای )مواد نتایج بدست آمده از حوزه های مختلف را که همگی در قالب مدل مداسفا تنظیم 
  پر کننده( مدل خام برنامة آموزش معماری بکار برده می شود تا آنرا شکل بدهد. 

 )برنامة آموزش معماری، مبتنی بر انديشة اسالمی( محصول پژوهش در عرصة حکمت نظری             

نتیجة فرآیند فوق )کاربرد دو مدل(، در قالب طرحمایة یک برنامة آموزش معماری، مبتنی بر اندیشة اسالمی 
است. از این محصول، تحت عنوان درآمدی بر برنامة « ارتقاء آموزش معماری»متبلور می گردد که مدل مطلوب 

ارتقاء »از زمینه های  یکیرنامه، نام برده می شود. درصورت به کار بردن این ب« آموزش اسالمی معماری»

                                                           
1  - standby 

  ن وة كابر  هریک  ر  ارخبوی  به  رری « مدار ا»  مدل « اجنها »معرف  فرآیود  -7ناو ار  

 ت قي 

 



 

 

نمودار زیر این مدل را، که محصول بخش   فراهم خواهد شد )همان هدف پژوهش(.« آموزش معماری در ایران
 اول رسالة دکتراست، بطور اجمالی معرفی می کند: 

 
 
 
 

 شرح مختصری از محصول پژوهش و محتوای آن                                       

در راستای کمال « آموزش آن»و « معماری»از منظر اسالمی، که مبنای نظری این پژوهش است، باید 
« آموزش معماری مبتنی بر اندیشة اسالمی»انسان تعریف و جهت دهی شوند. براساس همین بینش مبناست که 

آغاز راه، باید تعریف . در است« معمار شايسته»هدف غايی در هر نظام آموزش معماری، پرورش شکل می گیرد. 
مشخصی از شایستگیهای الزمة معمار ارائه داد تا هدف آموزش، روشنتر گردد؛ یعنی پاسخ به این پرسش که: 

برای این منظور، الجرم باید به حاصل کار او، معماری، پرداخت. یعنی پاسخ به این پرسش که: « ؟معمار کيست»

آغاز کرد. چراکه محور اصلی، در آموزش « انسان»باید ابتدا از برای پاسخ به هر دو پرسش، «. ؟معماری چيست»
در آموزش، « استاد و دانشجو»در معماری و « معمار و بهره بردار»است که در چهار نقش، « انسان»و در معماری

شالودة اصلی پاسخ به این پرسشهای کلیدی است. طبعا اگر قرار « انسان شناسی»ایفای نقش می کند. بعبارتی، 

 «ی كات نظري»طر اای  برنام  آموزح معاارين مبنو  بر اندیش  ارالم  رم رول ررال   كنرا  ر بخی  -3ناو ار  
 



 

 

اشد که مکتب اسالم، مبنای آموزش قرار گیرد، پاسخ این پرسشها را باید در منظومة اندیشة اسالمی جستجو ب
 کرد. 

عقل و »نیز در طول « وحی»انسان شناسی اسالمی مبتنی است بر شناخت شناسی اسالمی که در آن 
دو  برای چگونگی رابطة صحیح این راهنمایی و« طبیعت»و « انسان» شناخت بعنوان منبع معتبر علم در« تجربه

. در هستی شناسی اسالمی بعبارتی، معيار تشخيص حق، عقل مبتنی بر وحی استایفای نقش می کند. 
آموزش »نیز تبیین می گردد. این مرحله، گام اول در تبیین « انسان، طبیعت و معماری»موضوعاتی چون رابطة 

بود. « اندیشة اسالمی»مبتنی بر « معمار»و « معماری»ی از است. پس باید در جسجوی تعریف« اسالمی معماری
 پس از روشن شدن پاسخ این دو پرسش، می توان برنامة آموزش معماری را پایه ریزی کرد. 

باید گفت که: اولین تأثیر « آموزش معماری»در برنامه ریزی « اندیشة اسالمی»دربارة چگونگی تأثیر 

 راستای کمال انسانتماعی انسان، ازجمله حرفة معماری و آموزش آن در آن، جهت دهی همة افعال فردی و اج
آموزش »)قرب الهی، ظرفیت پذیرش صفات حسن الهی و جانشینی خدا( می باشد. بر این مبنا، تأثیر عمومی 

  در راستای کمال انسان می باشد.« دسامانة هدفمن»تبدیل مؤلفه های آموزش به یک « اسالمی معماری
ها و دارای اهداف و راهبردهای مدیریت  ها و ارزش ص اگر هر سامانه را مبتنی بر بینشو بطور خا

این تغییرات را  در هريک از اليه های تصميم گيری در نظام آموزش معماری،« انديشة اسالمی»اجزای آن بدانیم، 
 می دهد: 

  جامعه؛ برهمین مبنا، : تعریف سامانة آموزش در راستای کمال فرد و های مبنا بينشدر حوزة
آموزش اسالمی »شکل می گیرد و براساس این دو تعریف، « معمار»و « معماری»تعریفی از 

 تبیین می شود؛« معماری

   دو معیار ارزشگذاری هر نظام آموزش معماری عبارتند از: رشدیافتگی  ها ارزشدر حوزة :
  فردی بعالوة کارآیی تخصصی برای خدمت رسانی اجتماعی جامعه؛

  تزکیه در کنار تعلیم و پرورش؛ بعالوة توسعه و تعمیق دو حوزة تعلیم و  اهدافدر حوزة :
 پرورش. 

  اصالح و تکمیل مأموریتهای : تعریف مأموریت )درس( جدید یا بازنگری، ها مأموريتدر حوزة
 موجود.

  ای : آموزش وحدت محور )تألیفی( بجای کثرت محور )تفکیکی( در راست راهبردهادر حوزة
بازدهی بهتر مأموریتهای تعریف شده. لزوم وحدت و هماهنگی استادان و همچنین محتوای 

 دروس و ارتباط آنها.

   لزوم خود شناسی و خودسازی مداوم علمی، تجربی و شخصیتی؛ بعالوة  معماریدر معلم :
 رعایت آداب اسالمی در تعلیم و تعلم. 

 یا هندسة ذهنی )اسکیما( سالم به دانشجو  : لزوم اعطای بینش اولیه معماری در دانشجوی
دربارة معماری؛ مخاطب قراردادن تمام مراتب دانشجو و ارائة دروس متناسب با تطور رشد 

 همة مراتب وجود او؛ 



 

 

  برنامه هایی که که به وحدت و هم هدفی بین استادان و تألیف مديريت آموزشیدر حوزة :
رآورده شدن هر سه هدف )تزکیه، تعلیم و دروس کمک می کند. ارزیابی دائمی میزان ب

 پرورش(، و ... در تمامی مؤلفه های مؤثر بر آموزش به همین نحو اثرگذار خواهد بود. 

است، ضمن بررسی، تحلیل و نقد وضع موجود « حکمت عملی»، که بمنزلة بخش دوم رسالهدر 
رهنمودهایی »در ایران، بر پایة یافته های این مرحله، که بعنوان مدل مبنا انتخاب شده است، « آموزش معماری»

 ارائه می گردد. « برای ارتقاء آموزش معماری در ایران مبتنی بر اندیشة اسالمی

 و نتيجه گيریجمع بندی                                                                             

در « مدلسازی»در این مقاله، بر بستر معرفی روند تحقیق رسالة دکترای نگارنده، نقش و نحوة کاربرد روش 
ی بین سه حوزة ساماندهی اطالعات در تحقیقات میان رشته ای تبیین شد. در این پژوهش، برای ایجاد تألیف

آموزش »در عرصة « اسالم»بگونه ای که منجر به کاربرد آموزه های « اسالم»و « آموزش»، «معماری»دانشی 
گردد، یک مدل از دانش برنامه ریزی استراتژیک )مداسفا( و یک مدل از فرآیند تولید علم در علوم « معماری

بصورت یک برنامة مقدماتی آموزش معماری، مبتنی بر اسالمی )اجتهاد( انتخاب و ترکیب شد. نتیجة این ترکیب 
اندیشة اسالمی متبلور گردید. این برنامه، که خود یک مدل سامانمند می باشد، می تواند با ساماندهی اهداف، 

ارتقاء آموزش معماری »ها و راهبردهای آموزش معماری و ارکان و مؤلفه های آن، یکی از زمینه های  مأموریت
 را فراهم کند؛ که این همان هدف اصلی پژوهش می باشد.  « ر مبنای اندیشة اسالمیدر ایران، ب
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 سوم مقاله

 

 های هنرمندان)معماران( سرچشمه ايده ها و ايده آل 

 
 کارعبدالحمید نقره

 محمد رنجبر کرمانیعلی 

 
 مقاله چکيده

بازیابی و  لزوم این مقاله با یادآوری اهمیت ایده ها و ایده آلهای هنرمندان در خلق آثار هنری و
ایده های هنری برای هنرمندان و مخاطبین آنها، به مقوله شکاکیت و نسبی گرایی بازشناسی مرجع و مآل 

معاصر در فرهنگ غربی و در حوزه انسانی و مباحث نظری می پردازد و نتایج منفی آنرا در قطع تفاهم و تعامل 
نها و فرهنگها مطرح می نماید. سپس با طرح پرسشهایی میان هنرمندان و مخاطبان و در نتیجه میان همه انسا

در این مورد، سعی می شود با توجه به جهان بینی اسالمی در بُعد هستی شناسی، وجود شناسی، انسان شناسی، 
زیبایی شناسی و هنر، سرچشمه ایده ها و ایده آلهای مطلوب و نامطلوب هنرمندان بازشناسی شده و به آن 

 هایی ارائه شود.اسالمی پاسخ پرسشها از دیدگاه

 
 : هنرمند، معمار، الهام، ایده هنری، ایده آل هنرکلمات کليدی

 
 مقدمه 

آنچه منشأ و سرچشمه خلق آثار هنری است، ایده ها و ایده آلهایی است که در ذهن و خیال هنرمندان 
ه ذکر برای مخاطبین دل آگاه و می جوشد و با استعداد و توان خالقانه آنها در صورتها متجلی می گردد و مای

اند و تا با هر چه آلها به هبوط گاه زمین هجرت نمودهروشن ضمیر می شود؛ که خود از سرزمین ایده ها و ایده
یادآور آن منزلگاه برین است، در این غربتکده، اندوه و حزن از دل بزدایند و مشتاق پرواز و رسیدن شوند. سخن 

هنرمندان، طرح جوهرمایه ای است که ما را در ارزیابی صحیح سبکها و آثار هنری و از ایده ها و ایده آلهای 
 معماری قادر می سازد و به حل بسیاری از ابهامات و تناقضات ایجاد شده در این زمینه ها یاری می رساند.

 ضرورت طرح موضوع                                               

در  مقوله شکاکيت و نسبی گرايیمهمترین ویژگی فرهنگ غربی معاصر را،  1برخی از حکمای معاصر
 حوزه علوم انسانی و مباحث نظری و در نتیجه در حوزه زیبایی شناسی و فلسفه هنر می دانند.

                                                           
ننند.  لنن   ر فيلچننوفا  غننر  از  كننارا تننا كانننت    ننج از ا  تننالح فرا اننن  بننراي عنندم گچنننرح شننكاكيت   نچننبيت گراینن  ناو     -1

عال ب  هاي آننا  اشنكاالت   اشنت كنه ننوانچنت از اینپ منور جلنوگيري كوند.  ر اینپ  نوزن از اندیشناودا  مچنلاان  كنه بنا شنكاكيت                 
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 اولین دوره شکاکیت در غرب، قبل از حکمای یونان باستان بوده است که امثال :  دوره اول
 دیگران با آن مبارزه کردند.سقراط و افالطون و ارسطو و 

  در دومین مرحله، بعد از قرون وسطی شک نسبت به گزاره های فلسفی و :  دوره دوم
تجربی منتسب به اندیشه های مسیحی پدیدار شد که امثال دکارت و کانت با آن مبارزه 

 نمودند.

 یته(، دوران اکنون سومین مرحله بعد از انقالب صنعتی و دوران نوگرایی )مدرن:  دوره سوم
 معاصر، مواجه با اوج شکاکیت و نسبی گرایی مباحث نظری در فرهنگ غربی شده است.

باید توجه داشت پیامد شکاکیت و نسبی گرایی در حوزه انسان شناسی و مباحث زیبایی شناسی، جدایی 
قضاوت و داوری نسبت به  از فطرت و استحاله درونی انسانها و از خود بیگانگی آنها و سرانجام نبود هر نوع معیار

خود و دیگران و گسستن هر نوع ارتباط ادراکی و تعامل و تفاهم عاطفی و روحی با سایر انسانها و آثار هنری آنها 
خواهد بود. هنگامی که نتوان تصویری روشن، فطری و نوعی )وجودی( از انسانها ارائه نمود، ناچار انسان به 

فی خواهد شد. به گفته دیگر، گرایشهای زیبایی شناسی و زیبایی خواهی صورت نسبی و متغیر و اعتباری معر
انسانها امری جبری و قراردادی و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی و غیر قابل پیش بینی می شود و 

ت هیچ معیار و مبنایی برای درک و نقد آثار هنری مطرح نخواهد بود. بنابراین معیاری هم برای داوری در دس
نخواهد بود. در چنین مسیری از شکاکیت و نسبی گرایی، هر شیادی مدعی هنر و هنرمندی می شود؛ و هر اثر، 
هرچند مبتذل ومذموم از طریق رسانه های تجاری و قومی، به عنوان شاهکار هنری و معماری معرفی و تبلیغ 

ت؛ و دیگران محکوم به پذیرش و گان حق داوری نخواهند داش. شیادان جریان ساز می شوند؛ خبرخواهد شد
پیروی ناآگاهانه از جریانها و شبه هنرهای بازاری و تبلیغاتی خواهند بود. در چنین فضایی، زیبایی شناسی و 
زیبایی خواهی، امری قراردادی، نسبی، متغیر و فردی خواهد بود و هنرمندان، نه خود از مرجع و مآل ایده ها و 

ند داشت و نه دیگران اجازه خواهند یافت در این مغاکی که تاریک و پیچیده تعریف ایده آلهای خود، آگاهی خواه
 شده، حقیقتی، خیری یا ارزشی را بازیابند و بازشناسند.

درباره چرایی پدید آمدن این فضای آشفته و ظاهر فریب در علوم انسانی و مباحث نظری، حکمای 
آن نیست. اما به اجمال، گسستن از کالم الهی و عقالنیت  معاصر سخنها گفته اند که در این نوشته جای طرح

، یک بُعدی دیدن مراتب وجود و مطلق کردن گزاره های علوم حسی ـ 1دینی، جزئی نگری و سیطره کمیت
 را می توان به عنوان مهمترین دالئل مطرح نمود. 1تجربی و در نهایت فراموشی خود به دلیل فراموشی خدا

ست به یاری فرهنگ اسالمی که جوهر و عصاره پیام همه پیامبران الهی است و در این شرایط نیاز ا
بدون هدایتگری آن ادراک حقایق عالم و آدم ناممکن و دست نایافتنی است، به پرسشها و ابهامات اساسی در 

ارائه این حوزه پرداخته شود و با راهبری و رهنمودهای منابع این فرهنگ غنی در حد بضاعت خود، پاسخهایی 
 9شود.
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 كنابهاي نقد فرهوگ معاصر  انچت.
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ت چيرها   ارنوناجاا   تأ یل های  كه از    آ  ارا ه م  شوندن خطا  یر بو ن   قابل نقد   اصالش م  باشد.



 

 

 پيرامون هنر و هنرمندان های اساسی پرسش                                     

ایده ها و ایده آلهای هنرمندان سرچشمه های جوشان خلق آثار هنری هستند. اگر به باطن و ظاهر، یا 
مفاهیم شمرده شوند، معنا و صورت آثار هنری توجه شود و صورت و ظاهر، همچون ابزاری برای انتقال معنا و 

ایده ها و ایده آلهای هنرمندان، که منشأ خلق آثار هنری هستند از »آنگاه این پرسش بنیادی پیش می آید که 
 ؟«کدام چشمه جوشیده اند و با غایت انسانها چه نسبتی دارند

می پرسشهای دیگری در پی این پرسش بنیادین می توانند مطرح شوند که به چند نمونه آن اشاره 
 شود:

  آیا ایده ها و ایده آلهای هنرمندان مبنا و سرچشمه ای نامعلوم، مبهم، فردی، نژادی، طبقاتی
 وابسته به دورانهای تاریخی یا شرایط جغرافیایی دارند؟

  آیا این پرسش از هنرمندان که ایده ها و ایده آلهایشان چیست و چه هدف و غایتی را از خلق
 منطقی است؟ اثر دنبال کرده اند، صحیح و

   آیا مخاطبان می توانند ایده های هنرمندان را درک کنند و به صورت جدی و اساسی نقد و
 ارزیابی نمایند؟

   آیا تقویت و ارتقاء ایده ها و ایده آلهای هنرمندان، امکان پذیر است و قابل آموزش دادن
 است؟

  الی و غیر واقعی دارند یا اصوالً ایده های هنری چه ماهیتی دارند؟ آیا مبنایی وهمی، خی
 مبنایی واقعی، حقیقی و قابل ادراک؟

  هنرمندان باید چگونه ایده ها و ایده آلهای خود را در هر عمل خالقانه و ایجاد هر اثر هنری
 کشف نمایند و ارتقاء بخشند، تا بتوانند به خلق اثری بدیع و اصیل و ارزشمند نایل شوند؟

ر در حوزه علوم انسانی مطرح می شوند و اندیشمندان و مکاتب بر پایه این پرسشها و مانند آنها بیشت
شالوده نظری و شیوه ادراکی خود رویکردهای اغلب متفاوتی را در این حوزه پیش گرفته اند. در این نوشته، 

 برپایه رویکرد اسالمی ـ شیعی تالش می شود به چندی از آنها پاسخ داده شود.

 
 های هنرمندان  سرچشمه و منشأ ايده ها و ايده آل                                     

ما از خداییم و به سوی او باز می » (، إِنَّا لِلِّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ از منظر اسالمی، با توجه به آیه )
الهی، انبعاث و تجلی یافته اند؛ و صیرورت  ، همه موجودات و همه مراتب وجود، از جمله انسانها از ذات1«گردیم

و معاد آنها هم به سوی اوست. مرجع و مآل موجودات و انسانها آن فیاض مطلق و آن ذات الیتناهی است که در 
مقام غیب الغیوب خود، قابل تعیین و توصیف و ادراک برای موجودات محدود و تعیین پذیر نیست. اما در مرحله 

ت واجب و زیبای مطلق با صفات حسنش برای صاحبان عقل )اولی االلباب( به صورت ای فرودین، آن حقیق
وَ لِلِّهِ األَسْمَاء مفاهیمی جلوه گر می شود و از عاقالن می خواهد که او را با این صفات بازیابند و بازشناسند. )

بدین  1«. پس او را با آن نامها بخوانید.[ ویژه خداست به لحاظ معانی نیکوترین نامها ]»  الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا(.
ترین مکتب  کاملبعنوان عدد کامل(، جامع و گونه قرآن مجید با ارائه یکصد صفت حسن برای خداوند )صد 
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، «1وجود به نسبت قوه آن»زیبایی شناسی را در بعد مفهومی مطرح نموده است و با تعریف زیبایی به عنوان 
 .1را در همه مراتب وجود و انواع زیباییها، تبیین نموده استکامل ترین مکتب زیبایی شناسی 

به گفته دیگر، موجود  9تعریف می شود.« زنده خداجوی» ، یعنی «حی متأله»از منظر اسالمی، انسان، 
مدرِک و زنده ای که ذاتاً به مرجع هستی گرایش دارد. با این تعبیر، انسان موجودی است که از درون گرایش به 

طلق دارد. همان زیباییهایی که تجلیات آنرا در عالم تکوین با حواس خود احساس می کند و مفاهیم و زیبایی م
 صفات آنرا از کتاب تکوین با ابزار عقل و قلب می شناسد. در چنین مکتبی است که: 

  موجودات به میزان ظرفیت وجودی خود، می توانند زیبا باشند و مورد ادراک زیبایی شناسانه
 یرند.قرار گ

  زیبایی شناسی و زیبایی خواهی انسان امری وجودی و ذاتی و فطری تلقی می شود و به
 میزان ظرفیت وجودی و ذاتی آنهاست.

   امر تکوین و صیرورت وجودی آنها به صورت جبری یا اختیاری در بازشناسی و ارتباط
 وجودی آنها با حقیقت و خیر و زیبایی مطلق، تأمین و تفسیر می شود.

 حضرت امير )ع( در کالم مبارک ی او در قرآن وانسان و مراتب وجود                          

حکمای اسالمی، مبتنی بر فرهنگ قرآنی، موجودات را به واجب و ممکن تعریف نموده اند. واجب 
است و سایر الوجود، یا ذات الهی وجودی است الیتناهی و ازلی و ابدی، که هستی و فیض او مطلق و از خود 

موجودات از او تجلی و انبعاث یافته اند. ممکن الوجودها یا سایر موجودات، محدود و حادث و تعیین پذیر بوده و 
در خطبه اول نهج البالغه )ع( ها را حضرت علی هستی آنها تجلی آن فیاض مطلق است. رابطه واجب و ممکن

آنها یکی نیست؛ و بیرون اشیاء است و از آنها جدا  خداوند درون اشیاء است و با»چنین توصیف می نمایند: 
 4«نیست.

توان به گونه روشن تری درک چنین رابطه عمیق و پیچیده ای را با ذکر مثالی از عالم طبیعت، می 
تجربه نمود. رابطه انسان با تصویرش در آینه، یا رابطه انسان با سایه اش می تواند آن را آشکار کند. با چنین 
توصیف و تحلیلی است که از منظر اسالمی، عوالم برتر در عوالم پایین تر تجسد و حلول نمی یابند. در عین حال 

ای تجلی یافته و آیه ای و نشانه ای دارند. و بی تفاوت نیز نیستند؛ بلکه رابطهاین عوالم نسبت به یکدیگر خنثی 
نمی یابند؛ اما به صورت آیه ای، برای مخاطب « حضور»به گفته دیگر، در عالم هنر، معانی در صورتها 

 می یابند؛ و در علم حضوری مخاطب، یادآوری می شوند. « ظهور»معناشناس 
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و بالقوه دارای همه مراتب وجودهای  ها، بطور ذاتی در بین ممکن الوجود انسان از دیدگاه اسالمی
ممکن و در باالترین مرتبه آن است و می تواند بر همه مراتب ممکن الوجودها اشراف ادراکی داشته باشد. اما 

جود متوقف می انسان به صورت بالفعل و ماهیتی، برحسب اراده و عمل اختیاری خود، در مرتبه ای از مراتب و
شود. تضادهایی که به ظاهر از برخی آیات قرآن برداشت می شود، از عدم تفکیک ساحت وجودی و بالقوه انسان 

این انسان است که از این شاخصه  ، با ساحت ماهیتی و بالفعل و اختیاری اوست. زیرا برخالف سایر موجودات
 خود یا عدم تحقق آنها برخوردار است.  وجودی یعنی اختیار، در تحقق استعدادهای ذاتی و فطری

از طرفی خداوند خود آموزش همه اسماء )حقایق همه مراتب وجود( را به انسان به  در قرآن مجيد
از طرفی در   1توفیق می یابد.« در تلقی آن اسماء»گیرد و انسان )آدم یا انسان کامل( در آزمونی فطری عهده می

های  خدا شما را از رحم »للِّهُ أَخْرَجَکُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا.وَا» جای دیگر، قرآن می فرماید 
یا تفاوتهایی که از مفهوم نفس انسان در قرآن حکیم با  1«دانستید. نمی مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی

، نفس سرزنش کننده و تشخیص دهنده 4مهنفس لوا»و « ، نفس امر کننده به سوء9 نفس اماره»عناوینی نظیر 

، نفسی که انسان را به آرامش و امنیت و دوری از حزن و اندوه  5نفس مطمئنه» و « حق و باطل و خیر و شر
)ع( مالحظه می شود. می توان در تبیین مالحظات فوق و با یاری گرفتن از حدیث حضرت علی « میرساند

، به 2
نفس مرا »در پاسخ به کمیل که پرسیده بود )ع(طه میان آنها پرداخت.حضرت علیتشریح ابعاد وجودی انسان و راب

ان در و ایش« مگر من چند نفس دارم»کمیل سئوال می کند که  «.کدام نفس؟»می فرمایند: « برایم تشریح فرما
 چهار نفس ، به این ترتیب :»پاسخ می فرمایند:

  نفس رشد کننده گیاهی 

   نفس حس کننده حیوانی 

   نفس تدبیرگر قدسی  

 نفس ملکه الهی » 

 1شماره شمارند. خالصه حدیث در جدول  و برای هر نفس پنج قوه و دو خاصیت و نتیجه ادراکی برمی  
 به اجمال آورده شده است.
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 انسان و قوا و خواص آن  از دیدگاه حضرت علی )ع( چهار ساحت نفسانی  -1 جدول

 

 

 درونی انساننتايج حاصل از نفس های گوناگون                                                        

 با توجه به این حدیث ارجمند، می توان نتایج زیر را از آن برداشت کرد:
  انسان غیر از جسم، دارای نفوسی است که همه مراتب ممکن الوجودها را در بر می گیرد و در

، لقب داده اند. زیرا وجود فطری و «جهان کوچک»همین زمینه است که انسان را به اعتباری 
 ها را پوشش داده است. همه مراتب وجود ممکنبالقوه او، 

   آنچه در این مکتب انسان شناسی برجسته می شود، معرفی انسان به عنوان موجود مرکبی است

مرکب بودن انسان با سایر عناصر مرکب در طبیعت تفاوت »)ره( شهيد مطهریاستاد که به قول 
و خواص مشترک جدیدی را می پذیرند، دارد. آنها در هنگام ترکیب، خواص خود را از دست داده 

یعنی  «انسان موجود مرکبی است که عناصر ترکيب شونده، خواص خود را از دست نمی دهند.اما 
عناصر وجودی انسان، مستقل از دیگری، قابل ادامه حیات هستند. مانند انسانی که در حالت اغما 

یات گیاهی و حیوانی را توأم با هم دارند به سر می برد و فقط حیات گیاهی دارد. یا دیوانگان که ح
 ولی از نفس عقالنی محرومند.

 فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن دهد و روح انسان را به خود) خداوند جسم انسان را به خاک نسبت می
پس می توان  (از روح خود در او دمیدم نیکو نمودم، رُّوحِی، پس زمانی که اندامش را درست و

بطه نفس روحانی )ملکه الهی( انسان را با سایر نفوس خود، نظیر رابطه خداوند با سایر موجودات را
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دانست، یعنی همانطور که در بند دیگر مقاله مطرح شد نفس روحی انسان می تواند درون هر یک 
ل از از نفوس حضور یابد و در عین حال با آنها یکی نباشد و خارج از این نفوس باشد و در عین حا

آنها جدا نباشد. پس انسان می تواند در نفس حیوانی و غریزی خود حضور پیدا کند؛ ولی با آن 
یکی نباشد و از آن خارج شود. یا انسان در نفس عقالنی خود حضور یابد و لحظاتی عاقالنه 

با بیاندیشد و عمل کند و در لحظه های بعد از آن نفس خارج شود و در نفس حیوانی هبوط یابد و 
 غریزه خود احساس کند و با توجه به غریزه حیوانی خود عمل نماید.

  لحظاتی « مطمئنه»و « لوامه»و «  اماره بالسوء»تلقیهای متفاوت قران از نفس انسان با عناوین
است که حقیقت روحی و ملکوتی انسان در ساحت نفوس حیوانی و عقالنی و روحانی خود حضور 

 ن نفوس ادراک می کند و عمل می نماید. می یابد و با قوا و خواص آ

   آزادی و اختیار انسان از منظر این مکتب انسان شناسی و با توجه به حدیث فوق، ناشی از هبوط
و عروج نفس روحانی انسان در سایر نفوس است. بنابراین آزادی انسان امری وجودی و فطری 

 تلقی می شود و نه اعتباری و قراردادی.

   ال »بدست داده می شود که  )ع(مفهوم آزادی و اختیار انسان در این حدیث از حضرت امام صادق
؛ که در یعنی آزادی انسان بین دو امر دیگر یا )جبر( است« جبر و ال تفویض بل امرٌ بین االمرین

 نشان داده می شود. 1نمودار شماره 
 
 
 
 
 
 
 

اولیه، وجودی و فطری متشکل از ابعاد می توان با توجه به مطالب فوق این گونه استنباط نمود که جبر 
مرکب انسان شامل جسم و نفوس چهارگانه انسان می باشد. آزادی انسان در حضور بالفعل و فعال در هر یک از 
نفوس خود و در هر لحظه از حیات خود خواهد بود، بعد از حضور انسان در هر یک از نفوس الجرم، جبر ثانویه 

تأثیر خواص دوگانه هر یک از نفوس چهارگانه و قوای پنج گانه ادراکی آنها بر ای حاصل می شود که ناشی از 
 نفس روحی انسان و هبوط یا عروج آن است.

  انسان شامل دو بُعد وجودی و ماهیتی است. بعد وجودی انسان، بُعدی حقیقی، فطری، بالقوه و غیر
و به استناد مکتب  یل است؛وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی و غیر قابل تبدیل و تحو

اسالم شامل همه انسانها به صورت نوعی و عمومی و امری جبری است. اما بعد )ماهیتی( انسان، 
وجود حاضر و بالفعل انسان است که وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی و اراده انسان نسبی 
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رات آن به سوی انسان کامل یا در و متغیر و تربیت پذیر بوده و در حال تبدیل و تحویل است. تغیی
 جهت مخالف آن است. 

 
 
 
 
 

 
 

                                           

 رابطه انسان با زيبايی        

همین مقاله( می توان رابطه انسان  9با توجه به مجموع مطالب مطرح شده درباره انسان و زیبایی )بند 
زیبایی امری است حقیقی و وجودی که در عالم ماده با صورتهای »را با زیبایی در این تعریف تشریح نمود: 

که توسط حواس پنج گانه و در عالم معقول با صفات مفهومی توسط قوای عقالنی و در عالم ملکوت و مادی، 
بر پایه آنچه «. عوالم برتر با علم حضوری توسط قلب، به نسبت قوت موجود و ظرفیت مخاطبین، ادراک می شود

 گذشت می توان گفت:
 نسبی و قراردادی. زیبایی امری حقیقی و وجودی است و نه مقوله ای اعتباری،  

زیبایی شناسی و زیبایی خواهی انسان نیز امری ذاتی و فطری است و انسان ذاتاً گرایش به   
 زیبایی داشته و در نهایت به سوی زیبایی مطلق صیرورت و تحقق می یابد.

انسان به صورت بالقوه می تواند تمام مراتب وجود یعنی تمام مراتب زیبایی و انواع زیباییها را  
ادراک کند، اما بالفعل و به صورت ماهیتی، ادراک زیبایی توسط او نسبی و متغیر و تربیت 

 پذیر است. 

انسان به میزانی که زیباییها را ادراک می کند حقیقتاً وجود دارد و باندازه ای که وجودش از  
 قوه به فعل تحقق یافته است می تواند زیباییها را ادراک کند.

سان، یک نوع و یک مرتبه از عالم وجود و زیبایی را می تواند درک کند و از هر ابزار ادراکی ان 
این منظر حواس پنج گانه در پایین ترین مرتبه یعنی زیباییهای مادی و صوری و قوای 
عقالنی، زیباییهای مفهومی و منطقی و قوای روحی و قلب، زیباییهای شهودی و ملکوتی و 

 یند.زیباییهای برتر را ادراک می نما

اگر زیبایی مساوی وجود است، بنابراین مفهوم زشتی، یعنی عدم وجود یا به عبارتی زیبایی   
کمتر در مقایسه با زیباییهای برتر و وجودهای غنی تر، تعبیر دیگر از زشتی در رابطه با انسان 
است. چون وجود انسان برای ادراک عالی ترین مراتب زیبایی خلق شده، آنجا که به 

های در مراتب پایین تر بسنده می نماید، زشتی نمایان می شود. با این تعبیر زشتی یعنی زیبایی
 نامناسب و نابجا و ناشایست یا ناعادالنه.

 

 = نسانا

 )وجودي( = بعد بالقوه، ذاتي و غير قابل تبديل و تحويل انسان

 )ماهيتي( = بعد بالفعل، نسبي و متغير و تربيت پذير انسان

 ابعا   جو ي   ماهين  انچا  -3ناو ار 
 



 

 

 جهان چون خــط و خـال و چشم و ابـروست        که هر چیزی به جای خویش نیکوست
 )شیخ محمود شبستری(                                                                                     

یعنی زمین و آسمان «. بالعدل قامت السموات و االرض»می فرمایند:  )ع(در این خصوص حضرت علی
 بر مبنای عدالت )هر چیزی در جای خود( بر پا شده است.

 هنرمندان های  منشأ ايده ها و ايده آل                                        

ها در پدیدارها به میزان ظهور آنها  ها و زیبایی تجلی مناسب حسن» هنر را می توان در یک جمله 
استعدادهای انسان هنرمند کسی است که اوالً توانسته است مراتبی از زیباییها را ادراک نماید. یعنی «. دانست

وجودی خود را تحقق بخشیده و زیبا شده باشد. ثانیاً استعداد تجلی ادراکات زیبایی شناسانه خود را در پدیدارها 
داشته باشد. آنچه مهم است این است که هنرمند تا خود زیبا و محسن نشده باشد، قادر نخواهد بود به خلق آثار 

 زیبا و حسن توفیق یابد.

. زیرا خمیر ها و همه هنرمندان، زيبايی مطلق يعنی ذات و صفات الهی است نسانسرچشمه ايده های ا
مایه وجود و گرایشهای وجودی انسانها از اوست و به سوی اوست. بنابراین گرایش انسانها به صفات الهی امری 

اکی آنها وجودی و مطلوبی حقیقی و جبری است. انسانها و همه هنرمندان تا همه استعدادهای وجودی و ادر
تحقق نیابد و به معراج و دیدار وجه ربک االعلی نرسند به ساحت رضایت و کرامت حقیقی و دوری از خوف و 
حزن نخواهند رسید. بنابراین تا رسیدن به آن مرحله نه خود راضی خواهند شد و نه خداوند را از خود راضی 

 ( 1خواهند ساخت )مقام راضیه مرضیه
که عناصر ترکیب شونده، خواص خود را حفظ می نمایند، آنجا که هنرمند انسان موجود مرکبی است 

ایده ها و ایده آلهای خود را از نفس حیوانی الهام می گیرد، جز لذتهای حسی ـ غریزی ایده آلی نخواهد داشت و 
ت آمیز هنرمند رویکردی حیوانی )سگی، خوکی، میمونی و...(  داشته و آثار به اصطالح هنری او مضمونی خشون

و بازیگوشانه و ... را ارائه می نمایند. انسان موجودی دارای چهار نفس است. بنابراین دارای اختیار است و در هر 
لحظه می تواند با ابزار متنوع ادراکی خود، ایده ها و ایده آلهای مطلوب آن مرحله از بعد وجودی خود را بازخوانی 

آنجا ناشی می شود که هنرمند از گرایشهای حواس پنج گانه و غریزی  و بازخواهی نماید. ایده های نامطلوب از
 خود الهام می گیرد، که فقط لذایذ حسی ـ غریزی او را برای مدت محدودی اقناع می نماید.

هایی است که از ادراکات حکیمانه آنها  ولی ایده ها و ایده آلهای مطلوب هنرمندان برگرفته از الهام
ر تشخیص واقعی خیر و شر، زیبا و زشت و حق و باطل و نزاهت جویی آنها یعنی گرایشهای یعنی توانایی آنها د

عالی ترين و عميق ترين ايده ها و ايده آلهای عالمانه و آگاهانه به سوی خیر و زیبایی و حقیقت ناشی شده باشد. 

، نی آنها جوشيده باشدهايی است که با علم حضوری و شهودی از طريق گرايشهای نفس روحا هنرمندان الهام
یعنی از موضع رضایت و کرامت و تسلیم. مقام رضایت و کرامت و تسلیم، مقامی است که انسان از تمام ابزار و 
شیوه های ادراکی خود برای کشف حقیقت و خیر و زیبایی بهره مند شده و به عمیق ترین و عالی ترین مرتبه 

ی به خود و مجموع هستی می نگرد و اراده و خواست او )ایده و ایده ادراکی راه یافته است و از منظر ربک االعل
آلهای او( با اراده و خواست حضرت حق، هماهنگ و هم نواست. در نتیجه آثار هنری او هم، هماهنگ با سنتهای 
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حاکم بر هستی می شود و می تواند مخاطبین را به سوی رشد و تعالی مقدر و وجودی خود هدایت و رهبری 
 .1د. این مقام مترادف سفر چهارم از اسفار اربعه صدرالمتألهین استنمای

 و پاسخ به پرسش ها نهايی جمع بندی                                             

این  1با توجه به مجموع مطالب ارائه شده، می توان از منظر فرهنگ اسالمی پاسخ پرسشهای بند 
 نمود:بیان مقاله را اجماالً 

ایده ها و ایده آلهای هنرمندان یک سرچشمه حقیقی، واقعی و واحد دارد یعنی هستی و زیبایی   (1
مطلق = خداوند؛ و به صورت ماهیتی و وابسته به شرایط فردی و اختیاری، می تواند هماهنگ با 

 حقیقت، خیر و زیبایی باشد و یا بالعکس.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
هنرمندان مانند سایر انسانها، در مقابل اقدامات خود متعهد و مسئولند. اوالً متعهد به شناخت خود و  (1

قوانین هستی می باشند. ثانیاً مسئول نتایج اعمال و آثار خود و تأثیر آن بر محیط زیست و 
 هستند.مخاطبان هستند. بنابراین در نظام تکوین و تشریع مورد سئوال 

می باشند و دارای فطرت و ذات مشترک، بنابراین به « نوع»خاطبان همه یک هنرمندان و م  (9
 میزان تحقق استعدادهای ذاتی خود، دارای ادراک مشابه و تفاهم و تعامل می باشند.

ایده ها و ایده آلهای هنرمندان یک امر حقیقی، وجودی و ادراکی است و با ابزار حواس پنجگانه و   (4
بزار عقل با شیوه های فهمی و استداللی و با ابزار دل از طریق سیر و شیوه حسی ـ تجربی و با ا

یابد. بنابراین دو عامل اراده فردی هنرمند و سلوک و تذهیب نفس ادراک می شود و ارتقاء می
تعامل مثبت با طبیعت و انسانها از طریق تجربه و آموزش مستمر، قابل تربیت، تقویت و ارتقاء می 

                                                           
فرننل رننوم ن زیبننای  شوارنن  مالصنندرا  مراجعننه شننو . «  هویننت ارننالم   ر معانناري   شننهر رننازي» بننراي شننرش بيشنننر بننه كنننا   -1

ن ارت.ها،ويپ  ر هاایی بيپ الالل  مالصدرا مقاالا قابل توجه   ر ایپ موضوع مونشر گر ید

 

  

 

  

 
  

 

 

  

 

 ن وس  هارگانه انچا ن موشاء ایدن ها   ایدن آلهاي مطلو    نامطلو  هورمودا  -4ناو ار 

 



 

 

هنری، یعنی کسانی که هم در مرتبه باالتری از  رشتههر گان خبرهتوسط تربیتباشد. بخصوص
 باشند.میاثر خلقتجربه دارای هم  ادراکات زیبایی شناسی هستند و

انسان موجود مرکب و مختار است. اگر الهامات و ایده ها و ایده آلهای او تحت رهبری عقل که  (5
حت رهبری روح که او را به رضایت و کرامت می رساند انسان را به حکمت ونزاهت می رساندو ت

باشد، ایده ها و ایده آلهای او مثبت و مقدس است. اگر الهامات و ایده ها و ایده آلهای او تحت امر 
نفس حیوانی، یعنی نفس اماره باشد، ایده ها و ایده آلهای او ناشی از گرایشهای حیوانی بوده و 

مذموم خواهد بود و موجب انتشار و منفی هنری او نیز نموده و آثارسیر  خالف مسیر تکامل انسان
 فساد و انتقال حزن و اندوه به مخاطبین خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چهارم مقاله
 

 تجلی صفات جمال و جالل الهی در اسالم و مکاتب ديگر    
 

 نقره کار عبدالحميد  

 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران    

 حمزه نژادمهدی 
 دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران   

 ايرانپور بروجنی گلنار 
   دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران  

 

       مقاله چکيده

 می فرمایند: امام خمینی در تفسیر سوره حمد  

 -اندکرده نقل که آنهایى از کنممى نقل من کنم، تصدیق توانمنمى من -کنندمى نقل روایتى یک در"
 ذُو أنَا وَ عَمْیاء الْیُسْرى عَیْنُهُ عیسى أخى و عَمْیاء الْیُمْنى عَیْنُهُ مُوسى أخى کانَ: است فرموده مثلًا -اللَّه رسول که

 :گویندمى کنند، تأویل خواهندمى که آنهایى 1العَیْنَیْنِ

امروزه هم یهود در تصاحب دنیا  است داشته دنیوى و سیاسى امور و مادیات به توجه بیشتر تورات چون
 به توجه[ السالم علیه] عیسى حضرت کتاب در وکوشش می کند و همه جا را می خواهند تصاحب کنند 

 عمیاء است طبیعتش طرف از عبارت که یش «یسرا عین» جهت این از است؛ بوده بیشتر روحانیت و معنویات
 جهت این به توجه یعنى -را این اندگفته لکن شده صادر پیغمبر از این بگویم توانمنمى من البته -است بوده

 مادیات به توجهش شریعتش حَسَب به هم او و است؛ داشته کم و نداشته است «طبیعت» از عبارت که «یسار»
 این بر شهادت ببینید که را احکامش شما. مادى جهات هم معنوى، جهات هم ،«العینین ذو انا و» .بوده زیاده

 (155-152: 1933)خمینی،  " .است مطلب
کثرت بینی و امور  در آن که است به مغرب بیشتر  موسی نگاه در تفسیر این روایت آمده است که"

. به اقتضای همین تفاوت ،  وحدت بینی و طلوع معنویت استعیسی به مشرق که مقام نگاه  دنیوی غلبه دارد و 
خدای موسی و عیسی متفاوت است. خدای یهود شارع است و نسبت او با یهودیان قانون گذاری است که باید از 

محبوب است و بندگانش محبان و  ، خدای جمالی است و، اما خدای مسیح و خدای جاللی است او پیروی شود
و در این میان ،پیامبر خود را جامع این دو نگاه معرفی نمود و تمامیت فقه و عرفان ، جهاد و  عاشقان او هستند

شریعت مقام  است. بکار برده شده توامدر قران هر دو صفت جمال و جالل . ریاضت و... نمودهای آن است
است که راه را به  طریقت مقام عیسویت وموسویت اسالم است و راجع است به دنیا، حفظ امور و تدبیر آن،

 و... گشایدمیرا ملکوت الهی و قرب به حق 
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کلیسای مسیح در ادوار مختلف ، اناجیل اربعه اما علیرغم سازگاری این تفسیر جمالی از مسیحیت با 
اند . همچنانکه مساجد را هم نمی توان در همه ادوار مظهر این نبوده  جمال طلبیهمیشه مظهر تاریخی 

 یکالبدمظهر جمالی مسیحیت با  تفسیر و تجربه، تعارض بین این پژوهشر واقع مسئله د جامعیت دانست .
 در برخی دوره ها می باشد. و مشابه آن در مورد اسالم معمارانه کلیسا 

و عقیدتی و همچنین تغییر و تحوالت در معماری اجتماعی  -این تحقیق از دو دیدگاه تحوالت سیاسی  
( به عمل) مطالعه تاثیر آن جمال و جالل . سیر این پژوهش از نظر )مبانی نظری نمودبررسی خواهد ، معابد را 

 در معماری( می باشد.

ها ساده و مسیحیت ، کلیسا صدر. در چندان متفاوت نیست ها با مساجدتحوالت کليسا سيرد گمان میرو 
ن آن به تدریج کلیساها از آن فقر فقیران بوده است. با قدرت گرفتن مسیحیت و به رسمیت شناخته شد پذیرای

و کلیساهای پر نور و با عظمت بیزانس و کلیساهای تاریک و قلعه حالت سادگی و بی پیرایشی اولیه خارج شده 

تجربه بیشتری الزم بود تا در  .مظهر خدایان رحیم و قریب در مقابل جبار و جلیل گردیدند  دوره رمانسکمانند 

یم قریب این بار با نهایت جالل و شکوه در تمام شهر نمود پیدا کند و ، بطور مجدد خدای رحدوره گوتيگ
مفاهیم  صدر مسیحیت نمود غنی تر و فاخر تر معمارانه بیابد. شاید اشتباه نباشد اگر این دوره را به نوعی مظهر 

 جامعیت جمالی و جاللی بدانیم وشاید ظهور تدریجی اسالم نیز در این جامعیت نقش داشته باشد. 
به نظر می رسد پیامبر نیز با تاکید فراوان بر سادگی ، مساجد ساده اولیه را بنیاد نهادند که مظهر 

توان  را می تجربه های سه دوره رازی و آذری و اصفهانیکارکردی و کالبدی جمال و جالل در شکل اولیه بود . 

متناظر دانست که در آنها با سیری کم نوسان تر به سوی جمال و جالل در  بيزانس و رومانسک و گوتيکبا 
 نهایت تجلی های جامعتر و همه جانبه تری از مسجد در مکتب اصفهان ظهور نمود .   

 

جمال الهی ، جالل الهی، مسجد ، کلیسا ،صدر مسیحیت، بیزانس ، گوتیگ، رمانسک، خراسانی،  :کلمات کليدی

 نیرازی، آذری، اصفها

 و مکاتب ديگر دسته بندی صفات جمال و جالل الهی در تفکرات اسالمی                        

خداوند اسما و صفات را پدید آورد تا میان او و  ": است  آمده )ع(در اصول کافی به نقل از حضرت جواد
پرستش کنند و آن ها ذکر او مخلوقاتش واسطه باشند و به وسیله آن ها به درگاه خدا تضرع کنند و او را 

 (131)التوحید، "باشند،...
در حقیقت تفاوت ادیان و مکاتب در تفاوت در توجه به اسما و صفات الهی است و یکی از مهمترین 
دسته بندی هایی که بر اساس آن می توان به بررسی تطبیقی مکاتب هنری پرداخت ، صفات جمال و جالل 

 است. 

 الهیمظهر لطف و قهر  ،جمال و جالل دو صفت -1

در تعریف جمال می توان گفت جمال به معنی خوب صورت و نیکوسیرت ، خوبی و خوب شدن است  "
 (51 :1923 ،) گوهرین "و به رضا و لطف تعلق دارد.

شخصیت صفت جمال ، هویت هایی چون لطف ، رضا و رحمت را برمال می سازد و شخصیت جالل ، 
ظهور ربوبیت الهی برای هر انسان در قالب دوگانه هایی ویژگی قهر ، غضب ، عزت ، عظمت را بیان می کند. 



 

 

، شب مظهر است که از این دو صفت ناشی می شود. به طور مثال پدر مظهر جالل است و مادر مظهر جمال
 جالل است و روز مظهر جمال ، آسمان مظهر جالل است و زمین مظهر جمال.

در مورد تفسیر دوگانه جمال و جالل از دوران کهن در اندیشه ایرانی اختالف نظر وجود داشته و گروهی 
ن دو را دو این دو را مظاهر نیکی و بدی ) اهورامزدا و اهریمن( تلقی می کردند و در مقابل، گروهی دیگر ای

ظهور نیکی برای انسان دانسته اند. ثنویت اول یک ثنویت حقیقی در عالم ایجاد می کند که قابل جمع به 
صورت توحید نیست . در صورتی که ثنویت دوم یک تضاد دیالکتیکی در ذیل وحدت کمال الهی تعریف می کند. 

یر مانوی این دوگانه است که با تفسیر نقد جدی که بر ثنویت زرتشتی وارد می شود بیشتر مربوط به تفس
توحیدی دین اصیل زرتشتی که با ادیان دیگر توحیدی هم سازگار است فاصله دارد. گنون در نقد این ثنویت 

خصوصیت ثنویت که به سنت ایرانی نسبت می دهند اگر راست باشد نشانه  "ایرانی با احتیاط می گوید : 
 (35:1931،)عالیخانی "به سنت ایرانی نسبت داده باشند.  را اشتباهاً انحراف این سنت است اما شاید ثنویت

عالیخانی از دیالکتیک جمال وجالل زرتشتی تحت عنوان توحید به مشرب مغان نام می برد و با استناد 
بورکهارت نشان می دهد که اصل این بازی در صفحه شطرنجی تیره و روشن  "حل رموز شطرنج"به مقاله 

 "شکل ایرانی شده و تاثیر نظریه عرفانی دیالکتیک جمال و جالل در این بازی معنوی است.  نبوده و این
 )همان(

 مظهر نيکی و بدی جمال و جالل صفات-2

مطابق بیان فوق تفسیر جمال و جالل به نیکی و بدی ریشه در تفسیر مانوی از دین زرتشت دارد.این نگرش در  
از نظریه پردازان  عرفان اسالمی نیز رسوخ کرد و برخی عارفان اسالمی چنین تفسیری از آن ارائه نموده اند.

دیشه را توضیح داده است. او اگرچه ریشه الهی معاصر مددپور با استناد به برخی از عارفان مسلمان گاه همین ان
 آن ها را نفی نمی کند اما مظاهر این دوگانه را در نیکی و بدی می بیند. به گفته او :

تناسب و اعتدال با حسن و جمال همراه است و تشتت و تفرقه با اقتضای جالل غالب ، و هر دو دسته "
لطف و جمال مطلق الهی است که در صور جمیله مظاهر ، ظاهر  اسما متقابله جالل و جمال رجوع به حق دارند.

می گردد و دلربایی و تصرف و جذب قلوب می نماید و قهر و جالل مطلق الهی است هم در صورت قبیحه 
مظاهر شیطانی ظاهر گشته و گاه نیز در صورت و ظاهر ، حسن می نماید که در باطن قبح است. در این مقام که 

سن تلقی می کند مظهر اسم سخط الهی است. در این منزلگاه و منظر اضاللی ، اسم قهر الهی انسان قبح را ح
حجاب لطف و جمال و حسن می شود ، همچون زیبایی مجازی عشق صوری ) آنجا که حجاب است( و شهوات 

 ،مددپور ) "نفس اماره که باطل شرعی است ودر آن حق به صورت و به اسم جالل برای آدمی ظهور می نماید. 
1931: 31) 

 ریشه اندیشه خود را در جامی و شبستری به گونه زیر تشریح نموده است:  مددپور
 شبستری این نکته را به زیبایی به زینت نظم آراسته است : "

 که حق گه گه ز باطل می نماید  ت دل مردم رباید        ا شهوـــــکج                         
 د خویشتن بیرون منه پایـــزح   ال        ـموثر حق شناس اندر همه ح                         

 ل آمد کار شیطانــکسوت حق دین حق دان         حق اندر باطحق اندر                        

ه بنا براین هرچه موجود گشته ، غیر مظاهر نیست و همه موجودات مظاهر حق تعالی هستند ، خوا 
جمالی و خواه جاللی، و موجودات به اعتبار اختالف نسبت به اسما می توانند منکر باشند و یا مرضی باشند. 



 

 

فرشته نسبتی با اسما جمال دارد که او را زیبا و شیطان نسبتی با اسم جالل حق دارد که او را زشت می کند . و 
سر و کار داشته باشد اهل عیب و قبح است و هر در میان هر چه بشر بیشتر با اسم جالل و مظهر آن شیطان ، 

)  "چه بیشتر با اسم جمال ، و مظهر آن مالئک ، سر و کار داشته باشد اهل هنر و حسن و کمال خواهد بود.
 همان(

 می گوید :  الذهب ةسلسلکتاب جامی در 
 اهر بسیارـــــــر یکی را مظــــــهـــــــارگذار           هست حق را دو اسم ک       "

 ر خوانده وین سوی دینـآن سوی کف   ــــــهر این          الف مظــمظهر آن خ               
 م که حل شود مشکلــــــفاش گفت   اسم ، اسم هادی است و مضل          آن دو      

 ) همان("شمظهر این بلیس و اشیاع   و اتباعش           یـــــــــهر آن نبــمظ               

آقای بینای مطلق در نقد سخن آقای مددپور می فرمایند : تفسیر ایشان از دوگان های مکمل نادرست 
ارزیابی شده اند . دوگان اصلی که منشا همه دوگان های بعدی است همان مطلقیت و بی نهایتی اصل اعلی 

ما با یک دوگان متعارض سر و کار است . این دوگانها مکمل یکدیگرند و در واقع دو وجه یک اصل هستند و 
نداریم و این دو اصل ، هماهنگ و در آغوش یکدیگرند و هر دو از یک اندازه تقدس برخوردارند. جالل و جمال ، 
که در  عالم اسما الهی می تواند به عنوان اولین تصویر دوگان نخستین در نظر گرفته شود. در معرفت مخافت و 

، مخافت و محبت پاسخ «  انما یخشی اهلل من عباده العلما » وازن می گردند ، محبت به کمال می رسند و مت
نفس انسان به جالل و جمال الهی است . انسان هم که بر صورت خداوند آفریده شده ، مرد و زن آفریده شده 

 ( 31 :1935 ،است ، که هر کدام به ترتیب جالل و جمال را موکد می سازند. ) بینای مطلق
گویا جامی هنگام سرودن این شعر به نتایج منطقی گفته  "وی همچنین در نقد شعر جامی می گوید : 

های خود توجهی نداشته است . اسم الهی حقیقتی است الهی که به نحو اکمل آنچه را که در مظهر است دارا 
بی اساس است ، چون نص  می باشد . آنچه در افواه رایج است که شیطان فرشته ای مقرب بود و غیر ذلک نیز

یکی از اسما الحسنی است و مظهر آن نمی تواند به  لضِالمُصریح قرآن بر آن گویاست که : کان من الجن . 
کسی را گمراه می کند  –یا فعاالنه  -پلیدی شیطان باشد )استغفراهلل( . این نام بدین معنا نیست که خداوند عمدا

می کند ، بلکه آفرینش یعنی حجاب روی حقیقت مطلق گذاشتن و در این ، ، همان گونه که الهادی را راهنمایی 
ظاهر وجود اعطا  "غیر از خود "امکان گمراهی نهفته است. اگر حجاب نباشد ، جایی برای تجلی نیست. به 

 :1935 ،کردن ، این اضالل را به همراه می آورد که فورا با هدایت تعدیل یافته ، خنثی می گردد. ) بینای مطلق
23-23 ) 

کیش "نصر هم نقد هایی به این بیان دارد . به نظر او ثمره چنین تفسیری از جالل ، رواج گونه ای از 
یا شیطان پرستی در اندیشمندان جدید دینی در غرب است. در  "Cult of Ugliness" "زشت گرایی 

نتیجه امروزه در برخی کشورهای کاتولیک که روزی زیباترین معماری مسیحی را داشت ، کلیساهایی به غایت 
 ( 139 :1939 ،زشت یافت می شود و همین مساله در کشورهای اسالمی نیز آغاز گردیده است . ) نصر

 درقرآن لوه کمال الهیجمال و جالل دو ج-3

مهمترین آیه قرآنی که به روشنی دو دسته صفات جمال و جالل را بیان نموده دو آیه زیر از سوره 
 الرحمن است: 



 

 

 (13و12)سوره الرحمن آیه  1، و يبقي وجه ربك ذوالجالل و االكرامكل من عليها فان 
در معنای کلمه جالل چیزی از معنای اعتال و اظهار "عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرمایند : 

البته رفعت و اعتالی معنوی در نتیجه جاللت با صفاتی که در آن بویی از دفع و منف هست سر  رفعت خوابیده 
و کار تناسب دارد ، مانند صفت علو ، و تعالی ، و عظمت ، و کبریا، و تکبر ، و احاطه، و عزت و غلبه . برای کلمه 

که دیگران را  بها و حسنیم از میانه صفات، آن صفاتی باقی می ماند که بویی از بها و حسن می دهد. اکرا
مجذوب می کند ، مانند صفات علم ، قدرت ، حیات ، رحمت ، جود ، جمال و حسن و از این قبیل صفات که 

امند ، و اسما خدایی را با مجموع آن ها را صفات جمال می گویند ، همچنان که دسته اول را صفات جالل می ن
این دو قسمت تقسیم نموده ، هر یک از آن ها که بویی از حسن و جاذبیت دارد صفات جمال می نامند. بنابراین 
کلمه ذوالجالل و االکرام نامی از اسما حسنای خدا است ، که به مفهوم خود تمامی اسما جالل و اسما جمال خدا 

 (111 -111 :1929 ،) طباطبایی " را در بر می گیرد.
جالل و جمال که از اسمای الهی اند ، مظاهر گوناگون دارند، ولی چون جالل حق در جمال وی نهفته "

است و جمال وی در جالل او مستور است ، مظهر جالل الهی به اندازه خود ، واجد جمال حق و نیز مظهر جمال 
 ( 12 :1939 ،) جوادی آملی "خدا در حد خویش دارای جالل الهی است.

مهمترین نمونه اختفای جمال در چهره جالل و بهترین شاهد نهان بودن جمال در جامه جالل و استتار 
مهر در کسوت قهر ، تبیین وضع دوزخ یا عذاب های دردناک دیگر است. در سوره الرحمن که برای یادآوری 

سته و راه هر گونه تکذیبی را به روی آن ها نعمت های ویژه الهی نازل شده و بارها از کلمه مکلفان اعتراف خوا
بسته ، دوزخ و شعله های گدازنده آن ، نعمت های خاص الهی شمرده شده و از همگان اقرار گرفته شده است که 

هذه جهنم التی  "تکذیب آن ها روا نیست و نمی توان اصل وجود و همچنین نعمت بودن آن ها را دروغ دانست : 

این است جهنمی که تبهکاران آن را  :" طوفون بينها وبين حميم ان فبای اال ربکما تکذبانيکذب بها المجرمون ي
دروغ می خوانند. میان آتش و میان آب جوشان سرگردان باشند پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را 

بهشت و جهنم که در این سوره . (13 :1939 ،( به نقل از ) جوادی آملی49-45منکرید ) سوره الرحمن ، آیات 
 نعمت و عذاب الهی است به عنوان مظاهر جمال و جالل و مهر و قهر الهی معرفی گردیده است.

همانطوری که عذاب دوزخ هماهنگی جمال و جالل را به همراه دارد ، عذاب استیصال و تدمیر دنیا نیز 
هو رب الشعری و انه اهلک عادا  و انه "پیام هماهنگی قهر و مهر و هماوردی نقمت و نعمت را در پی دارد. 

اهوی فغشاها ما غشی فبای  ةتفکانهم کانوا هم اظلم و اطغی و المؤاالولی و ثمود فما ابقی و قوم نوح من قبل 

و هم اوست پروردگار ستاره شعرا و هم اوست که عاد قدیم را و ثمود را هالک کرد و چیزی  " اال ربک تتماری
ها قوم نوح را. زیرا آن ها ستمگرتر و سرکش تر بودند و شهرهای موتفکه را فرو باقی نگذاشت و پیش تر از آن 

داری. )  افکند پس پوشاند بر آن شهرها آنچه پوشاند پس به کدامیک از نعمت های پروردگارت تردید روا می
 (13 :1939 ،( به نقل از ) جوادی آملی43-55سوره نجم ، آیات 

                                                           
هناي منعند ي معرفن  گر یندن انند كنه بنه نظنر من  ررند ریشنه هانه آ  هنا   گاننه جانال   جنالل                 ارارا  ر رورن الر اپ   گاننه    1-

باشد. به طور م ال  ر آ  مطنرش شندن كنه بنراي هنر كنج كنه از خندا بنررند    بنار ارنت كنه  ر   آ  نينز    بنار ارنت .  ر آ  رنورن                 

بننار هنناي جاننال   جننالل تلقنن  گر ننند. بننراي برررنن   ی،گنن  هنناي شننكل  ایننپ    بننار نيننز تشننریح گر ینندن كننه بننه خننوب  منن  توانونند  

 اص ها . 1333ت ريل  رجوع شو  به مقاله موظر اشراق  از مهدي  ازن ن،ا . مجاوعه مقاالا هاایی معااري ربز 



 

 

صفاتی که متقابلند ، چون همگی در عین وجود به "صفت  می گوید : در فرق میان این دو  امام خمينی
طور بساطت مجتمعند و آنجا از تکثر منزهند ، لذا همگی صفات در یکدیگر منطوی است و در هر صفت جمال ، 
جالل است و در هر صفت جالل ، صفت جمال است و فقط فرقی که دارند آن است که برخی از صفات ظهور ، 

)امام  "باطنش جالل است و برخی به عکس ، یعنی ظهور جالل است و باطنش جمال است. جمال است و
 (51: 1932 ،خمینی

 اسالمی  و جالل از ديدگاه عارفان جمالتجلی صفات -4
 جالل عبارت از احتجاب حقیقت از بصائر و ابصار است."

 نیستدر حضرت ذات غیر را باری نیست         غیر ی چه بود اسم و صفت آری 

 اوصاف قهر الوهیت را ، صفات جالل گویند.
گفته اند جالل عبارت از ظاهر کردن بزرگی معشوق است از جهت استغنای از عاشق ، و نفی غرور 

 (133:1933 ،)سجادی"عاشق و اثبات بیچارگی او. 
امر او در شرح تعرف آمده است : جالل ، بزرگی بود به معنی قهر و سلطنت و غلبه . چنانکه هر که "

نافذتر و حکم او روان تر و پادشاهی او بیشتر باشد ، گویند فالن جالل است در جالل جبروت. و جبروت را از جبر 
گرفته اند و جبر بر دو قسم است : یکی قهر کردن بود و قهر ، خدای راست و بدین معنی خدای را جبار گویند . 

ز می گویند : عزیز الجبار . پس جبار است بدان معنی که همه چنانکه می گویند : و هو القاهر فوق عباده . و نی
 چنان بود که او خواهد و کسی خواست او را خالف نتوان کرد و همه مرادها تابع اوست که ماتشائون اال ان یشا

 هلل. و دیگر معنی جبر ، شکسته بستن است و به این معنی نیز خدای را جبار گویند . و معنی جبار آن باشد کهء
همه شکسته های بندگان را او درست کند و تقصیرهای مطیعان او راست کند و گناهان عاصیان ، او آمرزد و 

 ) همان("تباهی ها را او به صالح آرد. 
جمال ظاهر کردن کمال معشوق ، از جهت استغنای از عاشق و نیز به معنای اوصاف لطف و رحمت  "

 ) همان("خداوند است. 
ده است : ما را در زبان عشق زبانی دیگر است. خداوند دل عاشقان را تجلی کند در شرح شطحیات آم"

نه به وصف حلول . لیکن تجلی کند خاص از صورت نیکو. اهل  از هر ذره ای از عرش تا به ثری به نعت ظهور 
 ) همان("محبت و عشق را تا روح ایشان به جمال برباید و عقول ایشان از جالل قوی حال گرداند. 

شاه نعمت اهلل می گوید: جمال تجلی حق است به وجه حق برای حق . جمال مطلق را جالل است و "
 (54 :1931 ،) شنکایی "این قهاریت جمال است ، و در هر جمالی جاللی دارد و هر جالل او را جمالی است . 

جمیل است .  وصف کرد خود را حق تعالی بدین که"ابن عربی در فص آدمی فصوص الحکم می گوید : 
یعنی موصوف است به صفات جمالیه که تعلق به لطف و رحمت دارد، و بیان کرد که او خداوند جالل است و آن 
صفاتی است که تعلق به قهر و غربت و ستر و عظمت دارد. ایجاد کرد ما را بر هیبت و انس که نتیجه جالل و 

جالل به دو دست بر طریق مجاز ، چه افعال الهیه جمال است. پس تعبیر کرد از این دو صفت که جمال است و 
بدین دو صفت تمام می گردد و شوون ربوبیت به دو صفت ظهور می یابد، چنانکه اخذ و عطای انسان و سایر 

 (54 :1931 ،) شنکایی " افعالش به دو دست متانی می گردد.
د که به شکلی گسترده ظهور این دار "لجالل فوائج الجمال و فواتح ا "نجم الدین کبری کتابی با نام 

جلوه الهی بر عارف سالک را تشریح نموده است . به گفته او بر سالک حاالت گوناگون عارض می شود . 



 

 

استقامت بر صراط مستقیم در تمامی حاالت برای او ضروری است . گاه صفات جمال بر او تجلی می کند و 
و غرق در انس می شود . گاه بر او صفات جالل از قدرت  فضل و رحمت و لطف و کرم الهی را مشاهده می کند

و عظمت و کبریا و عزت و سطوت و شدت قدرت ) بطش( تجلی می کند و در این حالت غرق در هیبت می شود 
و گاه صفات به صورت ترکیبی و آمیخته بر او تجلی می کند که در این حالت تجلی ذات است چرا که ذات مادر 

 ( 139 : 1339 ،جتماع است . )نجم الدین کبریهمه صفات و مرکز ا

 جمال و جالل از ديدگاه سنت گرايان-5
سنت گرایان معنوی ، جمال و جالل را بر اساس مبنای قرآنی تعریف نموده و بر آن اساس به تفسیر 

 ءالجمال و اسما ءاهلل را در دو دسته اسما ءتطبیقی ادیان می پردازند. به گفته نصر متفکران مسلمان سنتی اسما
الجمال آن دسته از اسامی خداوندند که به مغفرت و رحمت خداوند مربوطند  ءالجالل دسته بندی کرده اند. اسما

که نام ذات الهی در خود قرآن است. همچنین « الرحمن » و نشان دهنده وجوهی از لطف خداوندند. از جمله
، آن نام هایی که  ءطف و رحمت خداوندند . در مقابل این اسمااست الکریم و الغفور و نظایر آن ، بازگو کننده ل

به عدل ، داوری و قدرت خداوند مربوط اند ، مانند العادل و السریع الحساب ، به جالل و جبروت خداوند اشاره 
 (  51-43: 1939، )نصر  دارند و از اسما جالل اند.

ان باز می نمایند . به همین سبب است که جمال ، خود را در این جه ءاسما جالل نیز همچون اسما"
زندگی ما نیز با غضب و رحمت در هم تنیده است و زندگی دینی در اسالم در آن واحد هم بر اهمیت عدل 
خداوند تاکید دارد و هم بر اهمیت لطف و رافت او نسبت به همه مخلوقاتش . خداوند اعمال و افعال ما را می 

 "ند و با این حال وقتی توبه می کنیم و به او باز می گردیم غفور و رحیم است.  بیند و درباره آن داوری می ک
 ( 51:1939، )نصر

، یکی بر  ترسسه را ه اصلی به سوی خدا یا سه رابطه اصلی میان انسان و خدا وجود دارد ، که یکی بر "

،  قبضمبتنی است و در حیات معنوی عملی این سه با سه موقف یا مقام عرفانی معروف  علمو یکی بر  عشق

 ( 433: 1931، )نصر "منطبق اند.  وحدت و بسط
با وجود همه تفاوت های عمده در نحوه ظهور نگرش های بنیادین و انواع حیات دینی و معنوی در هر "

حضور داشته است ، هر چند که هر دین تاکید بیشتری بر سه عامل ترس ، عشق و علم در هر دین  سنت ، لزوماً
 ( 433 همان:)  "یک عنصر ورزیده است : دین یهود بر ترس ، دین مسیحیت بر عشق و دین اسالم بر علم. 

صف مطلق و الیتناهی مطرح شده که ریشه آن تبیین و در زبان سنت گرایان جمال و جالل بیشتر با دو

 . از این مفاهیم است  شووان
امر مطلق ، امر الیتناهی، کمال : می توان گفت این ها تعاریف اولیه ذات الهی اند. امر مطلق ، واقعیت "

است  امر ال یتناهی امکان آن ، و نیز بدین ترتیب قدرت مطلق آن است  و کمال امکان است  فرجامين فی نفسه
ت می بخشد ، یا در آن محدوده که همه ، در آن محدوده که بالقوگی خاصی از واقع علی االطالق را فعلی

 ( 133 :1931 ،) شووان " بالقوگی ها را فعلیت می بخشد .
ب همه کماالت ممکنی است که ما سرانجام از طریق تجربه به آن ها راه می لُ کمال الهی ماحصل یا"

دی ، یا اگر ترجیح بریم . این کماالت در سایه امر نا متناهی ای به ظهور می رسند که به آن ها فضای وجو
دهیم جوهر ، عرضه می کند و آن ها را فعلیت می بخشد و متجلی می سازد . و در سایه امر مطلق است که اشیا 

پذیر است ، به توسط وجود و به توسط منطق اشیا . امر مطلق که فی نفسه ادراک نا موجودند ، یا معدوم نیستند



 

 

ناهی به توسط تنوع پایان ناپذیر آن ها آشکار می شود ، و همین مشهود می گردد . به نحوی مشابه ، امر الیت
طور باز ، کمال از طریق کیفیات آن ها ظهور می یابد ، و در این ظهور یافتن هم صالبت امر مطلق و هم 

 ( 133 :1931 ،) شوان "شعشعه امر الیتناهی را نشان می دهد. 
در لسان اسالمی در  "کمال  –امر الیتناهی  –امر مطلق  "صریح ترین تعبیر مرکب سه جزئی "

اصطالحات جالل ، جمال و کمال : شکوه ، زیبایی و کمال به چشم می خورد. به لحاظ سنت ، صالبت یا عدالت 
الیتناهی تعلق دارد و جالل مانند رافت یا رحمت زاییده جمال اند .جمال مانند رحمت به امر زاییده جالل و

 (131: 1931 ،) شووان "عدالت به امر مطلق. 
در مسیحیت عنصر امر مطلق ، یا به تمثیل یا به صراحت ، با پدر نشان داده می شود . عنصر امر "

 ،) شووان " الیتناهی یا لمعان روح القدس است و عنصر کمال  ، پسر یا کلمه ، که همان حکمت پدر است.
1931 : 131  ) 

فت ازلی  و نا محدود هستند که در عین عدم وابستگی ، مارتین لینگز می گوید : جالل و جمال دو ص"
 (54 :1931 ،) شنکایی " مکمل یکدیگرند . اولی کمال فعال و دومی کمال منفعل است.

  يهود و نصاری اعتقادات مظاهر صفات جمال و جالل در-6

برای پیامبران   در روایات اسالمی گاه ریشه تفاوت ادیان پیامبران در تفاوت در تجلیات جمالی و جاللی
دانسته شده است.یکی از روایاتی که مبنای این تحقیق قرار گرفته و در نگرش تطبیقی هنر ادیان اهمیت فوق 

 العاده می یابد روایت زیر است :
 می فرمایند: امام خمینی در تفسیر سوره حمد  

 -اندکرده نقل که آنهایى از کنممى نقل من کنم، تصدیق توانمنمى من -کنندمى نقل روایتى یک در"
 ذُو أنَا وَ عَمْیاء الْیُسْرى عَیْنُهُ عیسى أخى و عَمْیاء الْیُمْنى عَیْنُهُ مُوسى أخى کانَ: است فرموده مثلًا -اللَّه رسول که

 :گویندمى کنند، تأویل خواهندمى که آنهایى 1العَیْنَیْنِ

امروزه هم یهود در تصاحب دنیا  است داشته دنیوى و سیاسى امور و مادیات به توجه بیشتر تورات چون
 به توجه[ السالم علیه] عیسى حضرت کتاب در وکوشش می کند و همه جا را می خواهند تصاحب کنند 

 عمیاء است طبیعتش طرف از عبارت که یش «یسرا عین» جهت این از است؛ بوده بیشتر روحانیت و معنویات
 جهت این به توجه یعنى -را این اندگفته لکن شده صادر پیغمبر از این بگویم توانمنمى من البته -است بوده

 مادیات به توجهش شریعتش حَسَب به هم او و است؛ داشته کم و نداشته است «طبیعت» از عبارت که «یسار»
 این بر شهادت ببینید که را احکامش شما. مادى جهات هم معنوى، جهات هم ،«العینین ذو انا و. »بوده زیاده

 (155-152: 1933 ،)خمینی " .است مطلب
امام خمینی توضیح لطیف و  "ابراهیم انصاری با ذکر روایت فوق و اشاره ای به تفاسیر آن می گوید : 

زیبایی از این روایت در تعلیق بر فوائد الرضویه و برخی آثار دیگر دارند که مطابق آن حضرت عیسی با نگاه 
جمالی و حضرت موسی با نگاه جاللی  و قهری پیامبری بین خدا و امت می نمودند و اگر ما از خدا دلیل این 

نقص در نبی نبود بلکه از نقص در امت و مردم زمانه آن ها ناشی می شد.  تفاوت را بطلبیم ، این تفاوت ناشی از
به همین دلیل با تغییر زمانه دین آن ها نسخ گردید و در نهایت دین جامع اسالم ظهور نمود. در مسیحیت امروز 
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ود امروز نیز رنگ جمال و عشق غلبه دارد و به همین دلیل کمتر به دنبال برتری جویی هستند . در مقابل یه
نگ جالل ، سیطره ، سلطه جویی و خشونت دارد. اما رسول خدا دارای دو چشم جمالی و جاللی و نگاه فراگیر ر

  (23 : 1933 ،است. ) انصاری بحرانی

، که راجع به دنیا و  شريعتاست .هر دو صفت جمال و جالل یکسان و به جا بکار برده شده در قران 
قام موسویت اسالم است و طریقت که راهنمایی به ملکوت الهی و قرب به حق حفظ امور و تدبیر آن است ، م

است مقام عیسویت اسالم است و نسبت این دو با هم ، نسبت جسم است به جان. مدت اقامت پیامبر در مکه که 
ود اما دستوراتشان هر دو جنبه شریعتی و طریقتی و در واقع جنبه معنوی عمیق را داشت ، دوره عیسویت ایشان ب

با مهاجرت ایشان به مدینه و پس از تاسیس حکومت و قدرت یافتن اسالم ، با فرق نهادن میان مسلمان و 
مومن، مساله نفاق مطرح شد که در این دوران جنبه های شریعتی احکام که جنبه موسویت است، برجسته می 

 (1935 ،شود. )کاشانی
صفات خدا در ادیان یهودیت ،  در مورد فلسفه،استاد فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و  پازوکی،

در متون روایی ما روایاتی وجود دارد که از همین منظر به حضرات موسی  " :مسیحیت و اسالم چنین بیان میکند
و عیسی نگاه می کند. چنان که پیامبر اکرم می فرماید: قبله موسی مغرب بود، قبله عیسی مشرق و قبله من بین 

. در روایت دیگری از پیامبر آمده که برادرم موسی چشم راستش کور بود و برادرم عیسی مشرق و مغرب است
روایت گفته می شود که در حقیقت موسویه، مغرب که مقام  1چشم چپش و من دو چشم بینا دارم. در تفسیر این 

ست و چشم راست کثرت بینی و امور دنیوی و غروب خورشید حقیقت است، غلبه دارد و لذا قبله موسی مغرب ا
موسی که چشم وحدت بینی و معنابینی است، کور است، ولی در حقیقت عیسویه، چون مشرق که مقام وحدت 
بینی و طلوع معنویت است، غلبه دارد، قبله عیسی مشرق است، لذا چشم چپ عیسی که چشم کثرت بینی است، 

 (1934 ،) پازوکی" .نابیناست
م بنی اسرائیل شهر دینی بر اساس شریعت و دین آسمانی با ظهور حضرت موسی )ع( در میان قو

تاسیس شد که تاسیس چنین مدینه ای در میان این قوم مستلزم ظهور به حق اسم جالل و قهر بود و به همین 
و نسبت او با بندگانش نسبت قانون  ، بندگانش باید از او پیروی کنند خدای یهود، شارع استدلیل است که 

 (91 :1934، ، مددپور1935کاشانی ) گذاری است.
د. خداوند را در جالل و قدرت او توصیف کنید. خداوند را به نیای مردم جهان ، خداوند را ستایش ک "

. خداوند را در کمال قدوسیت او بپرستید. ای دجالل اسم او ستایش کنید ، هدیه بیاورید و به پیشگاه او بیایی
خداوند پادشاه است. او جهان را طوری بنا کرد که  دد. به همه اقوام جهان بگوییتمامی زمین از حضور او بلرزی

) پازوکی  مزمور نود وشش( به نقل از )تورات  "جنبش نمی خورد و همه مردم را از روی عدالت داوری می کند.
1934) 

ایجاد  حضرت عیسی )ع( بر خالف حضرت موسی)ع( که حکومتی با جهاد و قتال ایجاد کرد ، حکومتی
نکرد و با کفار با شمشیر نجنگید. در واقع حضرت مسیح زمانی ظهور کرد که ظاهر پرستی دین یهود به نهایت 
رسیده بود و آن ها از باطن دین غافل شده بودند و جهان بینی حاکم بر ایالت یهودیه و امپراتوری روم ، اقتضای 

ل موسی بود، نه دافع آن. ظهور حضرت عیسی)ع( در تاکید بر لطف و محبتی را می کرد که مکمل هیبت و جال
 (91 : 1934، ، مددپور1935کاشانی ) واقع گشتی بود از دنیویت یهود به آخرت و وارستگی از دنیا.



 

 

فکر نکنید که من آمده ام که تورات و نوشته  "یا  "من برای تکمیل احکام آمده ام نه برای نسخ آن  "
)مددپور ، ( به نقل از 13، بند  5متی ، باب  )"ایم ، بلکه آمده ام که به کمال برسانمهای پیامبران را منسوخ نم

1934 :91) 
شد. در جایی از تورات اشاید بعضی از کلمات انجیل نشانه ای از تاویالت احتمالی حضرت مسیح )ع( ب

عوض پا و داغ به چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به  "آمده است : 
( به نقل از ) 94بند  11)تورات ،سفر خروج ، باب  "عوض داغ و زخم به عوض زخم ، لطمه به عوض لطمه. 

 (91: 1934مددپور،
و اما من به شما می گویم به کسی که به تو بدی  "و در تاویل آن انجیل از زبان عیسی )ع( می گوید :

) انجیل "ت تو سیلی می زند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. می کند بدی نکن و اگر کسی بر گونه راس
 (1934:91( به نقل از ) مددپور،93، بند  5متی ، باب 

در فقه و کالم از جنبه شارع بودن به او توجه  بطوریکه اسالم هر دو جنبه را دارد؛ هم شارع است.          
این از جنبه یهودی بودن  کهکنند از جهنم و میل به بهشت او را عبادت می خاطر ترسکنند و مسلمانان به می

حقیقت معنوی مسیحیت، جانب  عرفان از جنبه محبوب بودن او را عبادت می کنند. عین حال دردرو  خداست
 (91 : 1934، ، مددپور1935کاشانی ) .شرقی اسالم است؛ کما اینکه یهودیت نیز جانب غربی اسالم است

مسلمانان است، نزد مسیحیان به معنی آلوده شدن دین به دنیا و لذا دور  سیاسی بودن دین که فخر
اند.  خدای احکام دارد. اسالم هم. لکن مسیحیت فاقد آن مطلوب است. یهودیت، شرایع و شدنش از خلوص

 زیانت مسیحیان، که سرشار اتا خدا و د تر استادیان با هم فرق دارند. خدای یهودیان سختگیر و دینشان عبوس
)من دو چشم دارم( یعنی مکتب من هم  "انا ذوالعینین."که فرمود:  اندعواطف پدرانه است. از پیامبر اسالم آورده

 ( 3:  1933 ،)سروشهای دین عیسی. موسی است، هم واجد ویژگی های دینواجد ویژگی
در سوره مائده آمده است که حکم قصاص در تورات بر یهود مقرر شد. ما تورات را نازل کردیم که در "

در مقابل بینی،  آن هدایت و نور است و بر آنها مقرر کردیم که نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم، بینی
گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان. این حکم، حکمی شریعتی است و محدودیتی برای انتقامجویی و 

کند. این حکم منطبق بر حکم دیگری است که در قرآن و سوره بقره آمده و بیان کرده که شدت غضب ایجاد می
دی کرده به او تعدی کنید. اما اضافه بر این حکم هر کسی که به دیگری تعدی کرد، به همان اندازه که تع

عمران درباره شریعتی و موسوی، دارای حکم طریقتی و عیسوی دیگری نیز در قرآن هستیم. آنجا که در سوره آل
کنند، خورند و بر مردم بخشایش دارند و کسانی که احسان میفرماید کسانی که خشم خود را فرو میمتقین می

مات متقین است. بنابراین، ظاهراً این دستور مغایر با دستور دیگر قرآن در مورد قصاص است. اما سه مقام از مقا
 (1934 ،) پازوکی "این دستور برخاسته از جنبه عیسویت اسالم است.

 در انديشه اسالمیالهی جمال يا جالل صفات برتری -7

تصویری جمالی تر یا جاللی تر از آن در طول تاریخ تفسیرهای متفاوتی از اسالم ارائه شده و گاه 
ی سراسر جمال و عرضه شده است . همچنان که امروزه دو جلوه یک طرفه از اسالم مطرح گردیده است. تصویر

نصر تصویری نسبتا جمالی و صلح دکتر مقابل تصویر سراسر جهاد و خشونت و بی هنری . صلح و دوستی ،در
 ( 131: 1939 ،) نصر "شاید بتوان اسالم را دین جمالی دانست. "تعبیر او  دوستانه از اسالم ارائه نموده است. به



 

 

جمال که سر و کارشان با بعد درونی حق متعال است ، آنگاه که پای حیات باطنی و روحی  ءبه عقیده او اسما "
 ( 151: ) همان  "جالل پیشی می گیرند .  ءمسلمانان در کار باشد ، بر اسما

) رحمتم بر غضبم پیشی دارد ( استوار  "ان رحمتی سبقت غضبی "استناد او به حدیث معروف قدسی 
است . به نظر می رسد این سخن او در مواجهه انسان با خدا در بدایت امر مطرح است و با سلوک و تعالی روح و 

هر چه مراتب تعالی پیامبران  رسیدن به وحدت، به تدریج جمال پنهان تر و جالل آشکار تر می گردد . چنانکه
برتر می رود ، در ابتالئات و آزمایشات سخت تری قرار می گیرند . در حدیث معروف سوال کمیل از حضرت علی 
در مورد حقیقت، حضرت حقیقت را کشف پرده های حجاب از جالل الهی بدون اشاره  معرفی نمودند. در آن 

 1حدیث تبیین حقیقت چندان رنگ جمالی ندارد.

 های مسيحیبررسی شيوه ظهور مفاهيم جمال و جالل در کليسا                        

علی رغم اینکه مطابق بیانات فوق آئین عیسوی را باید یک آئین جمالی دانست اما در طول تاریخ 
پاگانیسم و مسیحیت این مفاهیم فراز و فرود قابل توجهی داشته اند. مددپور این دوره ها را در دو دوره کلی 

 تئیسم و تحوالت جزئی تر در هر یک از آن ها به شکل زیر تقسیم نموده است.

 پيامبر خدا عيسی مسيح)ع(ظهور -1

ظهور حضرت مسیح در محیط و فضایی اتفاق افتاد که صور مختلفی از تفکر اساطیری ، دینی و فلسفی 
فریده یک نظم جهانی می دانست و سعادت رومی کل جهان را آ –در آن وجود داشت. این جهان بینی یونانی 

انسان را نه از طریق ارتباط با خدا بلکه از طریق شناخت عقالنی عالم می دانست . فرهنگی که به دنیا و ظاهر 
حیات توجه دارد و در نتیجه هر گونه تفکر در اسما و صفات خدا ) به معنی دینی( یا خدایان ) به معنی اساطیری( 

و همین موضوع است که تا دوران قبل از ظهور مسیحیت، یونانیان را دچار درد نیست انگاری )  در آن جایی ندارد
 (131:1931 ،نیهیلیسم(  و طاغوت زدگی و خودآگاهی ابلیسی می کند. )مددپور

طبیعی است که در این دوران نگاه روحانی و ملکوتی مسیح به دنیا و آخرت و خدا با جهان بینی دنیوی 
ال در تضاد بوده و همین جدال به صورت مجموعه ای از تعالیم شفاهی و اجتناب از پرستش و قربانی یونانی کام

 (131:1934 ،برای امپراتوران روم از سوی پیروان مسیح آغاز شد که به زجر و آزار آنان منجر شد. )مددپور

 ی محبت و مساوات هاتشکيل کليسا-2

اعضای مجامع اولیه مسیحی این دوران ،که به علت تعقیب و کشتار مسیحیان به دست رومی ها دوره 
میالدی( نامیده می شود،  پیشه وران و افرادی از خانواده های فرودست بودند. مفاهیمی  51-919پیگرد ) سال 

یوند برادری و یاری با یکدیگر و به که در این دوران از سوی این مجامع بیشتر بر روی آن تاکید می شد ، ایجاد پ
برای یک شتر ،  "انتظار روزی که دنیا به آخر می رسد بودن، بود. این ها به اغنیا بدگمان بودند و می گفتند که 

) انجیل "گذشتن از سوراخ یک سوزن آسان تر است ازاینکه یک شخص ثروتمند به ملکوت خدا وارد شود.
 (11: 1931مددپور، از  ) ( به نقل 15، سطر  1مرقس، باب 

                                                           
ایپ  دیج تورط من كرا  ارالم   بچيار منور  شنرش قنرار گرفننه ارنت. بنراي ینک شنرش  قين  معاصنر رجنوع شنو  بنه  مقالنه آینت                 1- 

ن  1374ن زمچنننا   2ن مجلننه  ، هشنن   انشننبان امننام صننا   ن شنناارن     اهلل رننيد  چننپ مرننط وي بننه عوننوا  شننرش  نندیج  قيقننت   

ن قنال ز نن  فينه بياننان قنال:      «ال قيقن  كشنف رَنبَ اا الجنالل منپ غينر اشنارة       »عيپ مننپ  ندیج بنه قنرار زینر ارنت :         20-11ص  اا 

ز نن  فينه بياننان قنال: جن   اال دین        ن قنال  «هننک الچننر لغبلن  الچ نر    »ن قنال ز نن  فينه بياننان فقنال:      «م و الاوهوم من  صن و الاعلنوم   »

ن قنال: ز نن  فينه بياننان قنال:      «ننور یشنر  منپ صنبح االزل فنلنوش علن  هينا كنل النو يند آثنارن          »ن قال ز ن  فيه بيانان قنال:  «لر   النو يد

 «.اطف الچرار فقد طل  الربح»



 

 

در این دوران مسیحیان در آغاز بیشتر جلسات مخفی 
خود را در گورستان های روم و در قبرستان های زیرزمینی که 
سرداب نامیده می شد برگزار می کردند. این مقابر که از سده 
سوم تا سده چهارم مورد استفاده بودند برای دفن مردگان 

رار می مسیحی و همچنین مخفیگاه پناهندگان مورد استفاده ق
گرفت. آن ها در این مکان ها  به قرائت رساالت رسوالن و 

و  (132:  1931، ) مددپورحواریون و اناجیل می پرداختند. 
 (134 :1933 ،)زارعی

توجه به عالم باطن و عرشی را می توان در نقاشی  
های کاتاکمپ ها )سرداب ها ، گورستان های زیرزمینی ( که محل اولین مجامع مخفی مومنان مسیحی ) اکلسیا( 

 (132:  1931) مددپور،  در روم بوده مشاهده نمود.

  رستگاریی ثروت و هابرپايی کليسا-3

مندان نیز به مسیحیت گرویدند و طبیعتا این کلیسا به تدریج از حالت فقر خارج شد. به تدریج ثروت 
رومی آشتی دهند و دین را با زبان  –ثروتمندان سعی می کردند تا از یک سو آیین مسیح را با فرهنگ یونانی 

ن ترتیب در طی قرن فلسفی تبیین عقلی کنند و از سوی دیگر کلیسای فقر را به کلیسای ثروت تبدیل کنند و بدی
آن حالت سادگی اولیه خارج شده و دگرگون شدند. اما سنن مسیحی میالدی ، این کلیساها به تدریج از دوم

همچنان برپا بود و در واقع آیینی که به عشق و احسان و رستگاری از طریق ایمان به مسیح تکلیف می کرد ، به 
 (15 :1934 ،صور مختلفی آراسته شد. ) مددپور

 معماری صدر مسيحيت                                                                          

میالدی یعنی زمان رسمی شدن دین مسیحیت در امپراتوری روم تا حدود  915این دوران سال های  
گرفته بود، چرا که معماری این دوران به طرز بارزی از معماری روم تاثیر  میالدی را در بر می گیرد. 511

نمی  مسیحیت به عنوان ایدئولوژی نو در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی تجربه خاصی نداشت و طبیعتاً
توانست سبک خاص معمارانه ای را ارائه کند و بدین ترتیب کلیساهای مسیحی در قالب و فرم باسیلیکاهای 

 (141:  1933، رومی شکل گرفت. )شولتز
 
در باسیلیکای عظیم سان پیترو نیز طرح کلی باسیلیکا تکرار شده است ، اما بازوی عرضی بلندی دارد  "

ی ای برای کارکردهای مربوط به تاالر ترحیم فراهم می آورد. در جلوی این بنای معظم حیاطی که فضای اضاف

نقاش  رق هاي مقابر انعكاس كامل  -1ترویر

اعنقا اا مچي يا  بو  كه بيشنر  ر مور  زندگ  

  ضرا مچيح   یارا  ا  بو .

 ناای  از رقف نقاش  شدن مقبرن    قدیج

 ی 275: 1373 نرزارع 

 

 شكل گرفنپ كليچاهاي صدر مچي يت  ر قالر باريليكاها - 3 2ترویر 

 ی145.  1337كليچاي قدیا  را     ینر  ن رمن  ال  هاكف   بازرازي ترویرير شولنز 
 

            



 

 

 

 

 

است که حوضی برای تطهیر در میان آن است.اگرچه محراب و طاق یا طره جلو ومحراب مرکز نمادین و معمارانه 
، )شولتز"کشیده است.  ای در باسیلیکای اولیه مسیحی پدید می آورد ، پالن این باسیلیکاها در اصل معبری

 ( 134:  1933  ،( )زارعی149:  1933
از سوی دیگر در امپراتوری رم شرقی پالن مرکزگرا را برای کلیساهای اصلی انتخاب کردند. از زمان   "

. در این نوع بناهای آیینی مسیحیت ، مميز معماری کليسايی بيزانس شد مرکزگرايی صفتقیصر یوستینیانوس ، 
محراب که قطب بنا محسوب می شود ، با همه زیبایی و شکوهش که از آرایش آن حاصل می شود روی به 
فضایی مرکزی دارد ، فضایی که مومنان را مانند گروه نخست در طول محور طولی کلیسا مستقر نمی کند ، بلکه 

را گرداگرد یکدیگر می خواهد تا در مقابل مقدس ترین مکان کلیسا یعنی محراب بایستند. از نمونه بارز این آنان 
گروه می توان به کلیساهای سن ویتاله در راونا ، سن گریگوری در زوارتنتس و سانتا سرجیوس و باکوس در 

 (134: 1933 ،) زارعی "استانبول اشاره کرد. 
 

 

همچنين قسطنطين دو بنا در فلسطين ساخت که در حقيقت ترکيبی از فضاهای کشيده و مرکزگرا می 

، فضایی هشت گوش م( قرار گرفته است991کلیسای میالد در بیت اللحم که در نزدیکی مغزه میالد )ح.در باشند
، کلیسای مزار مقدس نیز باسیلیکای کوچکی است که دهلیز را به یک باسیلیکا افزوده اند. در بیت المقدس
ب گشاده بزرگی پیرامون قبر منسوب ، عالوه بر این ، حاوی محراسرگشاده ای در ابتدای آن قرار دارد. این کلیسا

 (149:  1933، به عیسی است. لذا این نقشه آشکارا با تاالرهای ترحیم رومی قرابت دارد. )شولتز

 نخا   ال  مركز گرا براي كليچاها  ر امپراتوري رم شرق   ر   رن بيزانجان  -5 4ترویر 

 ی 235.  1373 ال  كليچاي را  گریبوري  ر ز ارننج   راننا ررجيوس ن ارنانبول ر زارع  
 

 



 

 

م(  در زمان بیزانس در شهر قسطنطنیه 592) این ترکیب دو نقشه طولی و مرکزی بعد ها در کلیسای ایاصوفیه
این بنا دارای محور طولی کلیساهای مستطیل شکل صدر مسیحیت است ، و در قسمت مرکزی یا  تکرار شد .

است. در حالیکه در دو طرف آن دو نیم صحن از محوطه ای چهار گوش واقع در زیر گنبدی عظیم تشکیل یافته 
  (133 :1933 ،گنبد ضمیمه شده و صحن را به شکل بیضی بزرگ در آورده است.  ) زارعی

 

 
تفاوت انتخاب و ترکیب صور نمادین در معماری مسیحیت غربی و بیزانسی شرقی از تفسیرهای "

نسبت با اندیشه رستگاری ناشی می شود. در غرب آغاز و انجام اهمیت بنیادی دارد و در  متفاوت بعد زمان در
نخستین و آخرین واژه های کتاب مقدس بیان شده است. در حد فاصل این دو موقع به انسان مهلت داده اند یا 

فضای او معبر است. اما در  ید و صورته می پیمادر کنار خدا قرار گیرد یا در برابر او. پس انسان غربی همواره را
مسیحیت شرق ، رستگاری را رویداد کلی و جهانی می شمردند. عالم را کلی و منسجم و هماهنگ و ایستا تلقی 
می کنند که از ازل تا ابد قائم به خود است و در نتیجه مرکز و دایره و گنبد به صور اصلی فضایی بدل شد. 

 كليچا با تركير  ال  م وري   مركزي  ر   را  صدر مچي يت  -6ترویر 

 ی 143 : 1337 نم . ر شولنز 335كليچاي مزار مقدس ن بيت الاقدس ن 

 

   

 تركير    نقشه م وري   مركزي  ر   را  بيزانج  ر  ال  كليچاها – 7ترویر 

 ی17ی  ر 153.  1337م ر شولنز  532-537ایاصوفيه ن قچطوطويه ر ارنانبول ی 
 

   



 

 

هن درباره نظام جهانی و بازگشت جاودانه را اختیار کرد و کم کم از مسیحیت شرق در اینجا مفهوم های شرقی ک
حرکت فرهنگی و اجتماعی باز ایستاد. غرب صدر مسیحیت ، برعکس ، رشد تاریخی عظیمی را آغاز کرد که 

مسیحی زمان چون حرکت جهت دار قرابت دارد. -تمدن امروز را به ما بخشیده است و با مفهوم یهودی
 (131:  1933لتز،شو)"

بطور کلی در کلیساهای این دوره قسمت های زیرین فضا پنهان و تاریک است اما دیوار قسمت باالیی 
محلی برای بارش نور الهی به داخل فضاست. این اندیشه روحانی کردن فضا را می توان در هر سه نوع پالن 

مرکز و معبر در همه کلیساها وجود دارد اما نسبت و مرکزی ، محوری و ترکیبی مشاهده کرد. نمادهای باستانی 
رابطه آن ها متفاوت است. محراب به ندرت در مرکز فضا است و حتی در معماری مرکز گرای بیزانسی محراب 

 (123:  هماندر انتهای معبری کشیده است و مرکز معمارانه فضا محور قائم آن با گنبدی آسمانی است. )

که از معماری رم گرفته شده، جایگاه پدر خاندان یا تخت امپراتور بودن که در این  ت محرابمخارجه پش

نیز که  صليبدوران به عنوان تخت اسقف استفاده می شده است. این مخارجه تقریبا هم رتبه محراب است. 
ن به دست مسیح مهمترین نماد مسیحیت است در معماری این دوران ظهور پیدا کرده که مظهر فتح نظام جها

نیز که نماد جهان است و مظهر آسمان ،در کلیساها حضور پیدا می کنند ولی بر محراب که مرکز  گنبد است.
 همان:فضایی کلیسا است منطبق نیست. محور قائم گنبد ، همواره اعماق زمین را با اوج آسمان پیوند می دهد. )

123) 

می توان همان میل به جسمانیت زدایی و ایجاد فضای روحانی را  صفت بارز کليسای صدر مسيحيت 
داخلی دانست. بطوریکه مومن با ورود به این مکان احساس کند که به سماوات گام نهاده است و این روحانی 
کردن فضا با دگرگون کردن معماری یونان و روم محقق شده و نه با انکار و رد آن. ستون های شبیه تن آدمی 

لیسا ها مشاهده می شود ولی وزن جسمانی و نیروی حجمی خود را با کاربرد نور و ویژگی های هنوز در ک
 منحصر به فرد سطوح از دست داده است. 

توان این مساله  را بررسی کنیم می معماری اين دورهاما اگر بخواهیم با نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر 

مقدمه ای لیساهایی با جالل و شکوه بیشتر ساخته شدند که خود را مشاهده کرد که در اواخر دوران بیزانس، ک

. بود برای شروع دوران رومانسک و ظهور صفات جالله خداوندی که نمونه بارز آن کليسای اياصوفيه می باشد
ارتفاع بلند صحن کلیسا، جرزهای سنگین و مناره های کشیده همه سرآغازی است برای شروع معماری 

 رومانسک.

 بعد از جنگ های نخستين صليبی معماری رومانسکظهوردوره اول :  -1

دارای قدرت و نفوذ بودند. یکی فئودال ها و مالکین و  دو طبقه اجتماعیپیش از جنگ های صلیبی 
گروه دوم روحانیون و مبلغین مذهبی. جنگ های صلیبی خارجی زمانی اتفاق افتاد که پاپ اربانوس دوم در سال 

سیحیان را دعوت کرد که اسلحه بردارند و قبر حضرت عیسی)ع( را نجات دهند. او همچنین میالدی م 1315
وعده داده بود که شرکت در جنگ، تمامی معاصی و گناهان فرد را می بخشد و فرد پس از مرگ به بهشت جاوید 

ین جنگ ها می توان می رود و به این ترتیب بود که یورش مسیحیان به سمت مسلمانان آغاز شد. از آثار تبعی ا
به شناخت ظاهری از حیات این دنیا و غفلت از آخرت اشاره کرد. این جنگ ها باعث اخالل در عقاید و ایمان 
مسیحیان شد ، جنگجویان در این جنگ ها به جای پرداختن به جهاد حقیقی به ارضای شهوات و کشتار و قتل و 



 

 

ه در دوره جدید در واقع با دین مسیحیت دنیوی آمیخته شد. غارت و ثروت اندوزی پرداختند و یهودیت دنیوی شد
 ( 43-43 :1934 ،این جنگ ها با بسط روحیه دنیاپرستی در گروه بیشماری از مردم نیز همراه بود. ) مددپور

با تثبیت مقام کلیسا بعد از نخستین دوره جنگ های صلیبی و تغییراتی گسترده برای بدست آوردن 
 نسبی شهرها ،  تحوالت هنری نیز در اروپا پدید آمد که آن را رومانسک نامیدند.استقالل و آزادی 

. در دوره ظهور و شکوفايی معماری رومانسک به طور عمده سده های يازده و دوازده ميالدی می باشد
ها ، این دوران کلیساها از احترام و جایگاه ویژه معنوی و مذهبی برخوردار بودند و کلیسا محل اصلی تجمع 

سخنرانی ها و تصمیم گیری ها بود. در این دوران به تعداد کلیساها افزوده شد و کلیساهایی بزرگتر و پرتجمل تر 
 ( 43-43:  1934 ،از کلیساهای آغاز قرون وسطی ایجاد شدند که نمای رومی داشتند. ) مددپور

نیز برای انسانی بوجود آمد که می خواست خدا را  معماری روميانهبه تبع همین جریانات و تحوالت ،  
به این عالم بیاورد و در واقع کلیسایی پر قدرت باشد که احکام خود را در حکومت دخالت دهد. بنابراین از دیدگاه 
معماری رومیانه بر روی زمین بودن همان به معنی در زیر آسمان بودن است و در معماری این دوران ادغام 

در اين معماری خدا هدفی بعيد نيست بلکه در محور عمودی ن جهات عمودی و افقی را می بینیم. نمادهای که

 :1933، و در واقع عناصر عمودی دیوارهای رومیانه مظهر جهت نمادین اند. )شولتز واقع در کليسا حضور دارد
113) 

 : را تشخیص داد سه جنبه کلیتوان  می معماری روميانهدر دوران تحوالت در 
  ،وجود عناصر عمودی که برای حمایت الهی و اشتیاق بود 

  پرداخت موزون فضایی و ادغام که در خدمت ایجاد ارتباط مستقیم تر بین محور طولی و
حرکات انسانی بود که نیت این دو ایجاد وحدت میان معانی وجودی مسیحیت و زندگی 

 .روزمره بود

  بیرون از طریق  گشایش نمادین بنا تا بتواند همچنین ایجاد رابطه ای تازه بین درون و
 (113 :1933، جسمانیت زدایی و صلبیت را با هم بیان کند. )شولتز

در این دوران کلیسا باسیلیکایی کشیده است که محور اصلی اش مظهر اتصال آرمانی با جهان است. "
محل تقاطع دو بازوی کلیسا ، بر این دو برج استوانه ای در طرفین ورودی کلیسا ، و گاهی برجی چهارگوش در 

محور تاکید می کند. فضای مرکز گرای رواق به منزله مکانی برای اصالت بیشتر فضای داخلی مطرح شده است 
که درونی ترین کانون مجموعه رهبانی را تشکیل می 
دهد. اینجا مکانی است برای تامل و مراقبه و تجسم 

ون وسطی بخش همان تهذیب نفسی است که عالم قر
 (133: 1933، )شولتز"بر آن متکی بود. 

همراه با مطرح شدن برج در کلیساها، تمایز و 
ادغام اجزای پالن، مانند افزودن باسیلیکای سنتی به 
جبهه غرب، نیز مطرح شد. این جبهه، فضایی مرتفع و  

که  نمازخانه شاهیبلند است در جلوی کلیسا به عنوان 
شرکت در مراسم در آن جا حضور پیدا امپراتور هنگام 

می کرد و در واقع مظهر سلطه پادشاه بر کلیسا بود که 

 ر كليچاهاي ر ميانه ميل فزایودن به ا غام  -3ترویر 

 مركز گرای    كشيدگ   جو   اشت.

 ( 130: 1337 نم. رشولنز1001رپ بويو ن  ی،   ن  



 

 

می نشست. مخارجه پشت بنا نیز  "پنجره خورشید "نیز می گفتند ودر واقع امپراتور در جلوی  تختان آفتاببه آن 
 "مکان قداست  "و  " مکان حکومت "به جبهه غربی افزوده شد که با این کار محوری ایجاد شد که تجسم 

بود. به طور کلی در این کلیساها میل به ادغام مرکز گرایی و کشیدگی وجود دارد که در کلیسای سن بنینی در 
م( می توان نمونه آن را به وضوح مشاهده کرد. در این کلیسا خدا نزدیک تر شده و جدایی نمادین 1111دیژون )

 (133-131 :1933، تاالر و مقصوره ، ضعیف. )شولتز

خدا همچنان موضوع اشتیاق است و جبار جلیل. جالل و جبروت کلیسای رومانسک  کليسای روميانهدر 
را در سرودهای کلیساهای رومانسک که مربوط به بر تخت نشستن عیسی است و همچنین صحنه های رویای 
، مکاشفت آمیز قدیس یوحنا که در هنر مسیحی رعب انگیزترین منظره است ، می توان مشاهده کرد. ) مددپور

1931 :132) 
 

 دوره دوم : ظهور معماری گوتيک در اواخر قرون وسطی   -2

که باعث  در مسيحيت ضعف معنوی و ايمانی در عصر ممسوخيت پس از قرن دهم ميالدی به وقوع پيوست
هجوم یونانیت و التقاط در مبانی نظری دینی مسیحی و فساد و ثروت اندوزی پاپ ها و رهبانان شد و این اوضاع 

وال از یک سو شوق دنیاطلبی و نفس اماره را که طی چند قرن سرکوب شده بود را در مردم زنده کرد که به و اح

و حمله به مسلمانان و بیت المقدس بوجود آمد و از طرف دیگر پس از این  جنگ های صليبی خارجیتبع آن 
کلیسا و کفر مرتدان به تنگ  دوره باعث رجوع مردم به ایمان مسیحی شد که از دنیاپرستی پاپ ها و اصحاب

 (43-44: 1934، شد. ) مددپور جنگ های صليبی داخلیآمده بودند که باعث ایجاد 

در اين دوران متولد شد.  معماری گوتيکطی دوره دوم که مقارن با اواخر دوره قرون وسطی است، 

و شهرها تبدیل به یک مرکز معنوی ، هنری ، سیاسی ، بازرگانی و  جمعيت روستايی مردم به شهرها آمده بودند
اجتماعی شده بودند. این کلیساها واحدهایی بودند در مرکز شهر که بر زندگی مادی و معنوی مردم تسلط داشتند 

کارهای و تمام مراکز فعالیت های مردم حول این کلیساها اتفاق می افتاد. در این دوران هیجانات مذهبی بر تمام 

مخالف گوشه  جامعه گوتيکمردم حکمفرما بود و آحاد مردم به آراستن بر جاه و جالل خانه خدا کمک می کردند. 
 (912-919: 1933 ،نشینی بودند و مردم را به سوی اماکن باز و تبلیغ آیین مسیحیت دعوت می کردند. ) زارعی

بسیاری در غرب اروپا بدست آوردند تا جایی که پاپ ها نیز که رهبران کلیسای کاتولیک بودند نفوذ 
 (93 :1934 ،مشروعیت سلطنت امپراتوران با تائید پاپ ها انجام می شد. ) مددپور

بطور کلی سبک گوتيک را می توان نمود کامل نيت های معماری 

. فضای روحانی ای که در معماری صدر مسیحیت در پی مسيحی دانست
ه عینیت رسید. نوری که از آغاز نماد معنای آن بودند در این دوران ب

اصلی فضای مسیحی بود در کلیساهای این دوره ظاهر شد و اشیای 
مربوط به جهان زندگی روزمره را منور می ساخت و به آن ها معنایی تازه 

، )شولتز جسمانیت زدایی نام برد. همی بخشید که از آن می توان ب
1933: 154) 

این کلیسا اصوال صورت متعین خیالی ملکوتی بود و ورود نور از 
یشه های رنگین ، گویی گواه حضور مستقیم خدا بود. در این طریق ش

موارن ها    كشيدگ  -10ترویر 

بكارگيري  شت بودها معل   ر 

 كليچاهاي گوتيک

 كليچاي ننر ام ن  اریج رنبارندنی

 



 

 

کلیساها همان مضامین مرکز گرایی و محورگرایی همچنان وجود دارد اما به علت میل به تعامل با محیط، 
محورگرایی اهمیتی ویژه می یابد به طوریکه گویی تاالر کلیسا امتداد آزادانه معبرهای شهری پیرامون کلیسا 

عین حال مرکزی حقیقی در کل اطراف نیز می باشد. در واقع کلیسای گوتیک انگاره شهر خدا را در  است ولی در

 (113 :1933، کل محیط می گستراند که باعث می شود شهر وجودی پر معنا پیدا کند . )شولتز
در کلیساهای جامع رنس ، آمین ، بووه و بوژر می توان باریکی جرزها ، نازکی دیوارها ، کشیدگی منارها 
و تیزی سرمناره ها و تاکید بر قائم های ساختمانی که همه از مشخصات معماری گوتیک است را به خوبی 

 مشاهده کرد. همچنین در کلیساهای جامع آمین و سنت شاپل در 
 

پاریس نیز می توان پشت بند های معلق که برای جلوگیری از رانش بکار می رفتند و گستردگی شیشه های 
 (991:  1933 ،منقوش را مشاهده کرد. ) زارعی

نسبتاً کوتاه تر، بیرون زدگی بازوی عرضی کم نمودتر، و جایگاه پشت محراب  در این دوران تاالر کلیسا
بزرگ تر شد. و در آلمان مناره های فوق العاده بلند و نوک تیز )استراسبورگ، فرایبورگ، اولم، وین( نشان می 

 (191-199: 1933،دهند که تظاهر کلی کلیسا مهم تر از ساختار منطقی آن است. )شولتز

و در عین حال شبکه  کليساهای گوتيک ، انسان در واقع نوعی رابطه جسمانی با کليسا برقرار می کنددر 
مجرد پنجره ها و طاق ها، روح او را بر می کشند و جسم و روح به یک کل موزون تبدیل می شود. در این دوران 

یم و حضرت عیسی )ع( از انسان خدا دیگر جبار جلیل نیست، بلکه رحیم قریب می باشد. اینجاست که حضرت مر
استقبال می کنند و گویی فرشتگان در تمام بنا حضور دارند. در این دوران خدا نزدیک تر آمده بود، نه فقط برای 
تنویر انسان بلکه برای اینکه وجود او  را از معنای عشق و احسان سیراب کند و در واقع در این دوران به نوعی 

 (141-153 همان:دو مفهوم جمال و جالل الهی را مشاهده کرد.)می توان جامعیت حضور هر 
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 جمال و جالل الهی در مساجدصفات جلوه های                                   

به همین  نیز میان ظاهر و باطن است و تمام و کمال بودن دیانت اسالم اساس اسالم جمع
تفسیرهای متفاوتی همراه بوده که اگرچه دایره این تحوالت  ولی ظهور مفاهیم اسالمی در طی تاریخ بامعناست،

 به اندازه مسیحیت نیست ولی مطالعه آن قابل توجه است.

به اسما و  آدم اختصاص یافت»گوید:  می جامعيت اسالمدرباره در کتاب ملل و نحل « شهرستانی» "
ی به تنزیل )کشف ظاهر و صور(، و موس نوح به معانی این اسما و ابراهیم به جمع بین آن دو، پس خاص شد

به جمع بین آن دو.  -صلوات اهلل علیه و علیهم اجمعین -مصطفی عیسی به تاویل )رجوع به باطن و معنی( و
صرفا بر  اسالم و فرهنگ و تمدن اسالمی سبب میشود که هنر اسالمی برخالف هنر مسیحی چنین وضعی در

بلکه جمع میان دنیا و عقبی کند و در نهایت هر  تنها به دنیا نپردازد،باطن و عقبی تاکید نکند یا چون هنر یهودی 
 (1933 ،)هدایتی امین ". کند  دو جهان را عکس و روی حق تلقی

آنچه که از باب تحقیق و تفحص درباره دین اسالم و تعالیم پیامبر اکرم بر می آید این است که دین 
 مال و جالل الهی را در مساجد می توان یافت . اسالم جامع دو دنیاست بطوریکه کل جلوه های ج

 99آیه با سند قرار دادن  در کتاب کشف االسرار  مساجد جالل حضرت امام خمینی در باب عظمت و
 :می فرمایند سوره حج 

بزرگترین تعظیم شعائر الهی آن است که جایگاه او با عظمت و دستگاه باشد و محل عبادت خدا مورد 
چه بهتر از اینکه برای تعظیم عبادت خدا و شعار الهی یک قبه عالی و  و جلب کننده قلوب آنها باشد مردمرغبت 

مقام و سر بلندی و یا مسجد با عظمت و جاللی بنا شود که مردم به وارد شدن در آن میل کنند و بزرگان عالم 
در ادامه صحبت با و و نماز شرکت کنندمردم در عبادت  که عادت به ورود به بارگاه های با عظمت دارند نیز با

 استناد به سوره نور می فرمایند:
 /نور(92-فی بيوت اذن هللا ان ترفع و يذکر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو و االصال )    

)آن قندیل( در خانه هایی است که خدا اذن داده آنها را مرتفع کنند و ذکر شود در آنها اسم خدا و 
ر آنها هر صبح و شام .... و خدا اجازه داده است که این خانه ها مرتفع و عالی قدر باشند و با تسبیح شود خدا د

 ،)علی آبادی 1عظمت و شکوه بنا نهاده شوند و همه می دانند که شکوه و عظمت ظاهری در قلب چه آثاری دارد.
1933) 

جلوه های جمال الهی  همچنین در قران کریم سوره های متعددی ذکر شده که مسجد را تجلی گاه
 .معرفی می کند

قدرت می گیرد. مسجد خانه عشق و رحمت « اشداء علی الکفار»مسجد دژی است که در آن معنای "
در جمعی عاشقانه در هم می آمیزند، یکی می شوند و یکی را می « رحماء بینهم»بین قلوب است در مسجد 

 (1933 ،)علی آبادی )سوره محمد ص(  " .نندخوانند و بر گرد یکی به گردشی بی خود شوند می نشی

                                                           
 -  از  نج  خنو   عانر   اینا    ر امنام   ضنرا  ررند  من   نظنر  بنه  كنه  ارنت  ارنالم   تاندن   ن تناریخ   هوینت  از مدافعاننه  نبرش  بيا  ایپ 

 نچننبت ایشنا   تاكينداا   ر را ت نول  اینپ  مظناهر   مهاننریپ . انند  ناننو ن ارا نه  را آ  از تنري  یافننه  تكامنل   شنكل  ارنالم   انقنال    ينر زي 

 معوناي  بنه  اینپ . نانو   مشناهدن  تنوا   من   امریكنای   ارنالم  مچناجد  تشنری اا    تجانالا  از  رهينز    مچناجد    مرنل   رناخت  را گ  به

.نيچت مر له    ایپ از یک هيچ  ر ایشا  نظر از جالل   جاال جامعيت ن  



 

 

دقیق شویم، الگوی فضایی نسبتا یکسانی را می توانیم در همه آن ها  معماری مساجدبطور کلی اگر در 

در همه مساجد با  سر در و محراب ،صحن ،گنبد ،ايوان ،شبستان همهمشاهده کنیم. عناصر فضایی آن ها مانند 
در معماری مساجد در ادوار این هماهنگی و همسانی در عین تحول و تنوع ارشده است.تکر یکسانکمی تغییرات،

مختلف از تغییرات در تاریخ معماری ایران زمین سرچشمه می گیرد و به همین علت است که حضور یک 
 انشبست .معماری زنده و پویا در قالب یک سنت قوی در طی یک دوره تاریخی طوالنی را می توان مشاهده کرد

و همه این  سر در و گنبد و ایوانیک معنا و الگوی روشن دارد اما در هر مسجدی چهره ای تغییر یافته است و 
اما در عین حال هر  گرد هم آورده شده و انتظام یافته اند. ،معین و از پیش اندیشیده  ،عناصر در نظمی خاص 

قصه واحدی را می  ،گوئی هر یک با زبان حال خود  یک فضای متفاوتی را عرضه میدارندو بیانی نو دارند.
 (1933 ،)کشانی سرایند.

تصویر یک کل  ،که اساس آن دایره است  گنبد و راهنمایی و هدایت است ،معماری نور الهی ، مناره

هم چند ضلعيها آن  به چند ضلعیهای منتظمی بدل می شود. ،نامحدود است که چون به تساوی تقسیم گردد 
است خود به چند ضلعیهای ستاره گون تبدیل و بر فرازش آید و پیوسته در تناسبات هندسی کامآل ممکن 

نمادی است از بعد باطنی اسالم و این  ،نقشهای هندسی بی نهایت گسترش پذیر این  .هماهنگی گسترده شوند

 حوض. کثرت در وحدت فیض وجود است که از احد صادر می شود : ،مفهوم صوفیانه کثرت پایان ناپذیر خلقت 
ده نماها را در نهم تصویر کاشیهای هفت رنگ پوشان  آینه آب است که در عین حال هم تصویر گنبد آسمان و

مالقات آسمان و زمین را تحقق می ،  از طریق این آینه است که پرستشگاه مثال خود منعکس می کند .

با رنگهای زیبا  کاشيکاری. در خود متجلی کرده است بخشد.آینه آب در اینجا در حقیقت نماد و مظهر مرکزیت را

،  در کتیبه های مساجدخط و خطاطی هدف  و القا می کند و متنوع ، پیوندی بین آسمان و مسجد را برای بیننده

فضای مسجد افشانده می شود تا یکی از  به عنوان مظهر وجود در نیز نور. جنبش و حرکت به سوی مقصد است 

در واقع نور، تحرک و حیاتی فعال به تزئینات اسالمی بخشیده است  . فضای ادراکی باشد ندهعناصر تشکیل ده
خیالی رهنمون می سازدو  بجای اینکه ذهن را به دنبال خود بکشد ، انسان را به جهانی تزئینات مسجد، . نور و
 (1933،)مهدلو.  است کشاند که تجلی حق در آن های ذهنی را درهم شکسته و به روشنایی دنیایی می غالب

اگر بخواهیم با نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر به معماری مساجد و حضور جلوه های جمال و جالل 
حق در این مکان های مقدس در ادوار مختلف تاریخی بنگریم می توان همانند تحوالت کلیساها ، کمرنگ و 

کمرنگ تر در معماری و تزئینات مساجد نیز مشاهده پررنگ شدن جلوه های جمال و جالل الهی را ولو بسیار 
 کرد.

 دوره آل زيار تا خوارزمشاهياناز ايران در شيوه رازیمعماری به  -1

در معماری ایران در شیوه رازی که از زمان آل زیار شروع شده و تا زمان خوارزمشاهیان ادامه پیدا می  
کند ، فرهنگ و تمدن اسالمی به حد اعالی تکامل و پیشرفت خود رسید بطوریکه این شیوه ، نغزکاری شیوه 

اجد حضور جلوه های جمال الهی را پارسی ، شکوه پارتی و ریزه کاری پارتی را با هم داراست و در معماری مس
 (121: 1932، می توان مشاهده کرد.  )پیرنیا



 

 

نغزکاری ها و ریزه کاری های این شیوه را در معماری 
مساجد به وضوح می توان مشاهده کرد. .نگاره ها با خطوط مستقیم 
و شکسته ، گره سازی با آجر و کاشی) معقلی( ، استفاده از کاشی در 

ار گیری انواع گچ بری شیر شکری، برجسته ، زبره و برهشته نما، بک
از جمله اقدامات در زمینه نیارش ابنیه این دوران است که همه 
سعی در بیان صفات جمال الهی در مساجد دارند. همچنین با 
پیشرفت ساخت تاق و گنبد، از انواع تاق های چهار بخش ، 

هنگ ساده در این کاربندی ، کلنبو و چهار ترک به جای تاق آ
دوران استفاده شده است که نمونه کامل ساخت گنبد ترکین با 
تویزه را در گنبد نظام الملک مسجد جامع اصفهان، برسیان و 

 (125-122:همان اردستان می توان مشاهده کرد. )

اما در اواخر دوره رازی، در زمان خوارزمشاهیان، نمونه هایی از 
مساجد مشاهده می شوند که حضور جلوه های جالل الهی را نیز در 

خداوند را می توان در آن ها به وضوح مشاهده جمالی کنار صفات 
 کرد که نمونه بارز آن مسجد ملک زوزن می باشد.

 

 ن در قرن هفتمدر ايرا شيوه آذری معماری به-2

چنگیز پس از حمله به ماورالنهر بیشتر شهرهای  212در سال 
خراسان مانند بلخ، مرو، نیشابور و هرات را به تصرف در آورد. پیشروی 

هوالگو فرمانروای  251مغوالن بعد از مرگ چنگیز نیز ادامه داشت. در سال 
جدیدی از  ایران شد و مراغه را پایگاه خود قرار داد.پس از او سلسله

سالطین مغول به نام ایلخانیان در ایران حکومت کردند که در این دوران 
همان : تبریز و سلطانیه کانون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بودند. )

113) 
یورش مغوالن به ایران سراسر کشور و به ویژه خراسان را از 
معماران و هنرمندان تهی ساخت و آن ها به سرزمین های جنوبی ایران پناه 

از شیوه های روایی آن ها بهره بردند. هنگامی که ایلخانان بعد از  بردند و
چنگیز در ایران به حکومت پرداختند از حضور این معماران برای ساخت 

کاخ، خانه،گرمابه و ... استفاده کردند و شیوه آذری که آمیزشی از ویژگی 
های معماری مرکز ایران و جنوب با سنت هایی که از روزگاران کهن، 

 (113همان : ومی آذربایجان شده بود پدید آمد. )ب
از ویژگی های معماری این دوره بهره گیری بیشتر از هندسه و 
گوناگونی طرح ها  و تنوع در طراحی در تهرنگ ساختمان ها در نهاز و 

نغزكاري   ریزن كاري هاي شيون   -14ترویر

بنري هنا    رازي را م  توا   ر نبارن ها   گنچ 

 مشاهدن كر .

مچجد جام  ار رننا  . ر آرشنيو  انشنكدن    

 معااري  انشبان علم   صوعت ایرا  ی
 

عظانت   جنالل مچنجد  ر كنل       -15ترویر

 بافت شهر

مچجد جام  یز  . ر آرشيو  انشكدن معاناري  

   صوعت ایرا  ی انشبان علم 
 



 

 

و مسجد علیشاه در  نخیر ساختمان ها می باشد. ساخت ساختمان هایی با اندازه های بزرگ مانند گنبد سلطانیه
 (114همان :این دوره از دیگر ویژگی های شاخص این دوران است. )

 
در این دوره از چفد کلیل آذری ، چفد چمانه، شبدری تند و 
کند در نیارش مساجد استفاده می شد همچنین در این شیوه گنبد 
 دو پوسته گسسته ناری بسیار ساخته شد که عالوه بر پوشاندن
ساختمان پاسخی به جنبه شکلی و نمادی بود. در این گنبد های 
گسسته بلندای گریو ) مخروط زیر گنبد( گاه به ده متر می رسیده 

 (113-113همان : است. )
در شیوه آذری نخست ساختمان با خشت یا آجر و سنگ 
الشه یا کلنگی با شتاب و بدون نما ساخته می شد و سپس نما 
سازی و آمود به آن اضافه می شد که یا با پوسته ای از آجر، گره 

اندود و نقاشی روی  سازی آجری و گل انداز و رگچین بود یا با گچ 
شد. گاهی نیز گره سازی آجری با کاشی و گره سازی آن می 

درهم) معقلی( برای آمود بکار می رفت.اما کم کم ار کاربرد آجر 
کاسته شد و جای آن را کاشی ) سفال لعاب دار( و سفال نگارین با 
نگاره برجسته ) مهری( گرفت. از دیگر گونه های آمود می توان 

کاشی خشتی  را نام  کاشی تراش یا معرق ، کاشی هفت رنگ و
 (111همان : برد. )

گسسته ناری  و مرتفع شدن گنبد مساجد در این دوران  گنبد های دوپوستهشاید بتوان گفت که ساخت 

 جمال الهیرا در مساجد بیشتر نمایان کرد ولی در عین حال همچنان تاکید بر جلوه های  جلوه های جالل الهی

برای معماری آذری دو توان به خوبی و به قوت دوره پیشین خود مشاهده کرد. یبه ها میو کت نماسازی هارا در 
 دوره می توان ترسیم نمود:

در دوره آذری در دوره اول که زمان حکومت ایلخانیان می باشد : دوره اول معماری آذری 
می توان مشاهده کرد. می جامع یزد  نمونه های بارز جالل الهی را به عنوان مثال در مسجد

توان به این صورت نتیجه گرفت که در دوره اول چون حکومت در زمان ایلخانیان تثبیت نشده 
به سمت جالل گرایی مساجد بود معماری 

 سوق پیدا میکند، 

ولی در دوران :  دوره دوم معماری آذری 
دوم که دوران حکومت تیموریان می باشد، 
حکومت تا حد قابل قبولی تثبیت شده و از 
جالل گرایی در مساجد تا حدی کاسته شده 
و به سمت جمال گرایی سوق پیدا می کنند 
و در اواخر این دوره نیز مانند دوره رازی 

نبارن هاي زیر گوبد ترنج كوبري   -16ترویر

  ترنج  رهم هچنود   نبارن هاي ارليا  بنا  

 انه  یدن م  شو كاش  معر  نيز  ر گوبد خ

مچجد شنيخ لطنف اهلل . ر آرشنيو  انشنكدن     

 معااري  انشبان علم   صوعت ایرا  ی
 

كاربر  كاش  ه نت رننگ  ر مچناجد      -17ترویر

   رن اص هان  ناو ي از جلون جاال اله  ارت.

اصن ها  . ر آرشنيو  انشنكدن معاناري     مچجد امنا  

  انشبان علم   صوعت ایرا  ی

 



 

 

ل الهی را در مساحد به بهترین نمونه هایی را مشاهده می کنیم که هر دو مفاهیم جمال و جال
 نحو دارا هستند که نمونه بارز آن مسجد گوهرشاد مشهد می باشد.

 

 در عصر صفويه در ايران شيوه اصفهانی معماری به-3

این شیوه بطور کلی دردو دوره خالصه می شود. دوره اول از زمان قره قویونلوها تا پایان روزگار 
محمدرضا شاه و دوره دوم که زمان انحطاط این شیوه است از زمان افشاریان آغاز شد و در زمان زندیان دنبال 

حکومت مغوالن در ایران بوجود آمده بود صفویان حکومت خود را در شد. پس از هرج و مرج هایی که بر اثر 
پایتخت را از قزوین به  1112ایران آغاز نمودند. شاه عباس پس از سرکوب دشمنان و اغتشاشات داخلی در سال 

اصفهان منتقل کرد و در این دوران بود که به دستور او مساجد با زیبایی و ویژگی های منحصر به فرد ساخته 
 (131-134 : 1932پیرنیا، شدند. )

در این دوران مساجد آن جالل دوران آذری را نداشت و معماران بیشتر به بهره گیری از پیمون و سادگی 
در طرح ها روی آوردند و در تزئینات از همه آمودهای  شیوه پیشین استفاده شد اما از کاشی خشتی هفت رنگ 

بهره گیری شد. به عنوان نمونه مسجد امام اصفهان سردر آن کاشی تراش است به جای کاشی تراش)معرق( 
ولی در درون آن که روند ساخت آن به درازا کشیده بود کاشی هفت رنگ به کار رفته است. در این شیوه عالوه 

ده می شده. بر کاشی تراش از چوب و آجر هم به کونه خمیده بریده شده که به آن قواره بری می گفتند نیز استفا
در این دوران به جای مالت گیر و چارو از مالت گچ برای ساخت کاشی تراش و گره سازی آجری استفاده می 

  (131همان : کردند که چون سست بود تکه های کاشی یا آجر از کار زود کنده می شد. )
آن ها بکار می رفت کاسته شد و در این دوران از جالل و عظمتی که در ساخت مساجد با مرتفع کردن 

دوباره سعی در بیشتر نمایان کردن جلوه های جمال الهی با کاربرد کاشی های هفت رنگ و انواع نگاره های 
طبیعت شد. هر چند که جلوه های جالل الهی را نیز در جای جای مساجد این دوره ولی نه به پررنگی دوره 

ن گفت که در این دوره مفاهیم جمال و جالل الهی به یک جامعیت پیشین نیز می توان مشاهده کرد و می توا
 نگاره ها و تزئینات مساجد رسیدندتشبیهی هم در معماری و هم در 

 جمع بندی و نتيجه گيری

دورانی که حضرت مسیح )ع( در آن ظهور پیدا می کند ، دورانی است که امروزه از آن به عنوان یکی از 

رومی بر جامعه  -یاد می شود. دورانی که در آن جهان بینی یونانی کل تاريخشرک آميزترين فرهنگ های 
حکمفرما بود که سعادت انسان را از طریق شناخت عقلی عالم و اندیشه های ظاهر بینانه یهودی ، می دانستند 

دعوت که در نهایت موجب نیهیلیسم در بین آنان شد. در چنین دورانی آنچه که حضرت مسیح مردم را به آن 
یکتایی که محبوب است و فرد فرد ای برادری است و همچنین پرستش خد می کند ، محبت ، عشق ، دوستی و

 بندگانش مانند طفلی هستند که به محبت پدر خود یقین دارند و به او توکل می کنند.
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
که مطرح در دین مسیح می باشد ، در طی ادوار مختلف تاریخی و به ین مفهوم جمالی بودن خدا ا

مقتضای شرایط مختلف تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی دوران دستخوش تغییر شده و حتی در بعضی 
 دوران دچار تحریف شده و به سمت مفهوم جاللیت که مطرح در دین یهود می باشد ، گرایش پیدا کرده است.

 

، مفاهیم اصلی که توسط حضرت عیسی )ع( در کتاب مقدس ذکر شده بود، هنوز دچار حيتدر صدر مسي 
تحریف نشده بود و نمود خدای جمالی را در کلیساها به صورت میل به جسمانیت زدایی و ایجاد فضای روحانی 

نور ، ایجاد داخلی و ایجاد حس ورود به سماوات و فضایی روحانی مشاهده می شود که این کار را در کاربرد 
مخارجه درپشت محراب ، بکارگیری صلیب که نماد فتح جهان به دست مسیح است و گنبد که مظهر آسمان 

 است ، می توان مشاهده کرد.

در دوره اول قرون وسطی وبه تبع آن شروع  با شروع جنگ های صليبیاما به تدریج و در دوره های بعد 
ت به جای جهاد حقیقی ، مسیحیت به سمت یهودیت دنیوی شده ثروت اندوزی و کشتار و قتل و ارضای شهوا

سوق پیدا کرد. با توجه به تحوالت این دوران ، خدایی که از سوی کلیسا به مردم معرفی می شود جبار جلیل 
است که مظاهر آن را چه در سرودهای کلیساهای این دوره ، چه در نقش برجسته ها و نقاشی ها و چه در 

ان به خوبی می توان  مشاهده کرد. ایجاد تاالرهای بسیار باریک ، معمول شدن برج ها ، معماری این دور
جرزهای سنگین دیوارها ، افزوده شدن جبهه غربی که مظهر سلطه پادشاه بر کلیسا بود و در یک کالم، ظهور 

 کلیساهای قلعه مانند ، مظهر نمادین تفکرات حاکم بر دوران است.

پس از جنگ های صلیبی وقتی که مردم از فساد و ثروت اندوزی اربابان  یدر دوره آخر قرون وسط
کلیسا به تنگ آمده بودند، بار دیگر مردم به ایمان مسیحی روی آوردند. در این دوران باز هیجانات مذهبی بر 

رد، تمام امور زندگی مردم حاکم شد و فضای روحانی ای که نیت اصلی معماری صدر مسیحیت بود ظهور پیدا ک
یعنی همان میل به جسمانیت زدایی. خدا در این دوران به روی زمین آورده می شود و نه تنها در کلیسا بلکه در 

 

 ر كليچاهاي گوتيک   -20ترویر

ر آراانها بر زميپ فر   آمدن اند. 

 ی 256 : 1375 نگر تر

 
 

 ر كليچاي ر مانچک   -13ترویر 

 خدا نز  بشر  ر ر ي زميپ ارت 

 ی 256 : 1375 نر گر تر
 

 ر كليچاهاي  -13ترویر 

صدرمچي يت انچا  خدای  را كه 

 ر آراا  هچت عبا ا م  كود 

 ی256 :1375 نرگر تر
 



 

 

تمام شهر حضور دارد. خدا در این دوران دیگر نه جبار بلکه رحیم است و تمامی فضا سعی در بیان این مفهوم می 
وارها ، باریکی جرزها ، تیزی سرمناره ها و تندیس های کنند : شیشه های رنگین ، نورانی بودن فضا ، نازکی دی

پیکره های حضرت مریم و مسیح )ع( که دارای جاذبه فوق العاده روحی و احساسی است و همچنین پیکر تراشی 
 ها .

اما دین مبین اسالم جامع تمام ادیان است و پیامبر )ع( مردم را دعوت به دینی می کند که تمام کننده 
است و خداوند، خدایی است با هر دو صفت جمال و جالل. لذا آنچه که در مساجد مشاهده می شود  ادیان پیشین

باید بیان کننده هر دو صفت الهی باشد و جمالیت و جاللیت حق تعالی با نگاه به هر قسمت عبادتگاه به ذهن 
ین عظمت و جمال الهی کرده عابد متبادر شود و معماران در هر دوره تاریخی سعی در هرچه بهتر نشان دادن ا

اند. بدیهی است که همانند کلیساها در ادوار مختلف تاریخی میزان جلوه این دو صفت در مساجد بصورت بسیار 
محدودتر و کمرنگ تر از آنچه در کلیساها مشاهده می شود، دستخوش تغییر شده است بطوریکه می توان گفت 

ل الهی را به یک اندازه به ذهن عابد القا میکند در صورتیکه در ویژگی های مساجد جمال و جال  دوره رازیدر 

و بویژه در زمان ایلخانیان و پس از حمله مغوالن به ایران با ارتفاع گرفتن مساجد و ساخت گنبد  دوره آذری
های دوپوسته گسسته ناری ، حضور حس صفات جاللیه در مساجد نقش پررنگ تری به خود می گیرد و سرانجام 

با پررنگ شدن نقش تزئینات که نمونه بارز آن در مسجد امام اصفهان قابل مشاهده است ، می  دوره اصفهانیدر 
 توان کم رنگ تر شدن حضور صفات جاللیه و در نهایت رسیدن به یک جامعیت را مشاهده کرد.
، مساجد نگاه کنیماما اگر بخواهیم با نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر به سیر تحولی معماری کلیساها و 

می توان به این نتیجه رسید که در سیر تحولی و تبدیل معماری این بناها از هر دوره به دوره بعد ، یک نمونه 
 ترکیبی را می توان مشاهده کرد که هر دو مفهوم جمال و جالل الهی را در معماری خود دارا هستند.

توان در نقاشی ها ، تزئینات و کاشی کاری های ، ظهور تجلیات جمال الهی را می  دوران بيزانسدر  
سردر و داخل کلیساها مشاهده کرد، ولی در اواخر این دوره کلیساهایی با جالل و شکوه بیشتر ساخته شدند که 

و ظهور صفات جالله خداوند که نمونه بارز آن کلیسای ایاصوفیه  دوران رومانسکخود مقدمه ای بود برای شروع 
 می باشد.

نیز پس از دوره خراسانی که جامعیت تنزیهی مفاهیم جمال و جالل الهی را در  در مساجد همچنین
مساجد آن می توان مشاهده کرد، در دوره رازی ، که اگر آن را سرآغازی بر جمال گرایی در معماری مساجد 

هر دو مفهوم جمال و نمونه هایی از مساجدی را می توان یافت که  دوران خوارزمشاهيانایران زمین بدانیم، در 
 جالل را به نسبتی دارا هستند که نمونه آن مسجد ملک زوزن می باشد.

نیز در دوره اول که دوران حکومت ایلخانیان می باشد، نمونه های بارز جالل الهی به  دوره آذریدر 
یان است و عنوان مثال در مسجد جامع یزد،  به وضوح نمایان است و در دوره دوم که دوران حکومت تیمور

سرآغازی است برای شروع دوره اصفهانی، دوباره مساجد ترکیبی که مفاهیم جمال و جالل الهی را همزمان و به 
توان مشاهده کرد که نمونه بارز آن مسجد گوهرشاد است و سرانجام در دوره  یک نسبت دارا هستند را می

در معماری و  تزئینات مساجد به یک جامعیت اصفهانی می بینیم که جلوه ها و نمودهای ظهوری این مفاهیم 
 تشبیهی می رسند.
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 کليسا آيينه عالم اهميت کليسا در شهر مظاهر مباني

 برخورد با رابطه با طبيعت مواجه با خدا صفات خدا 

 ديگر جوامع

سازماندهي  رابطه با حکومت نمود در جامعه

 پالن

 مقياس عمودي داخلياجزاي  تاثير کليسا در شهر مصالح ورودي

صدر 

 مسيحيت  

جامعیت 

 تنزیهی

 رهبانیت

 عبادت

 انزوا طبیعت گریز

 تبلیغ صادقانه اولیه

ترکیبی از حالت  در انزوا از حكومت مردم محوري فردي

کشیدگی و 

 مرکزگرایی

ساده و بدون 

 تشخص

 تاثیر اندك کلیسا بر شهر آجر

کلیسا تجلی گاه شهر 

جاودانه خدا و مظهر بیت 

 المقدس ملكوتی

اعتناي اندك به بیرون بنا و   -کم تزئین 

پرداخت فضاي داخلی، تزئین ممتد براي 

عاري کردن  دیوارها از ماهیت مادي و 

بكارگیري موزائیک  -ساختمانی شان

 شیشه 

 کوتاه و مردم وار

 عبادت جمال بيزانس 

 تبلیغ 

 مرکزگرایی حمایت از حكومتتبعیت و  کلیسا محوري تبلیغ مقتدرانه یكسویه طبیعت گرا

)صلیب محاط  

 در مربع (

دعوت کننده 

به فضاي 

 اصلی

آجر یا سنگ 

 تزئین شده

کالبد کلیسا عامل هویت 

 شهر

 

تزئین با مرمر موزائیک پدید   -پر تزئین 

 آمدن فضاي داخلی روحانی

 رفیع

درون  -رهبانیت جبار جلیل رومانسک 

زیارت  -گرایی

حواریون به جاي 

 خدا

 انزواگرا

 طبیعت گریز

به صورت  مرکزي سلطه بر حكومت ساالريکلیسا  جنگهاي صلیبی

 برج

اهمیت 

نمادین 

ورودي در 

چهار جهت 

 اصلی

کلیسا و صومعه مرکز اصلی  سنگ ضمخت

 زندگی شهر

دژ و مامن براي پذیرندگی و 

 خدا

 جرزهاي سنگین دیوارها  برج ها 

 تندیس سازيتاالرهاي بسیار باریک 

 کوتاه

جامعیت  گوتيک 

 تشبیهی

 عبادت

 معرفت و تبلیغ

 تبلیغ طبیعت گرا

 گفتگوي دوستانه

محوري مردم 

 اجتماعی

تاکید بر  مكمل حكومت

کشیدگی 

 محوري

 سردر رفیع

اهمیت 
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سنگ پرداخت 

 شده و ظریف

رقابت تاالر شهر و کلیسا در 

 مرکز شهر

 کلیسا آیینه عالم 

تیزي شیشه هاي رنگین، باریكی جرزها، 

تندیس  – سرمناره ها، نازکی دیوارها

 سازي

 رفیع

 

 مظاهر مباني
جايگاه مسجد  مواجه با خدا صفات خدا 

 در شهر

 برخورد با

 ديگر جوامع

سازماندهي  رابطه با حکومت نمود در جامعه

 پالن

 اجزاي داخلي مقياس عمودي مصالح ورودي

جامعیت تنزیهی   خراساني

 صفات جمال و جالل

کارکرد علمی  توسعه و تبلیغ در میان بافت فردي عبادت

 اجتماعی

شبستان ستوندار  بی تفاوتی به نقش حكومت

 همگن

مردم وارتر و متعدد 

 و بی تشخص

 آجر ساده

 پرداخت با گچ

کوتاه شدن ارتفاع ساختمان  -چفدمازه دار مردم وار

تاق آهنگ و چفد مازه دار ساختمایه هاي 

 بوم آورد

 عبادت جمعی جمالی  تر رازي

 معرفت

ترکیب با 

 مدرسه

در میان بافت با 

 تشخص نسبی

تبلیغ جهانی در خالل 

 جنگ هاي صلیبی

 -کارکرد علمی 

 هویتی

تبدیل ستوندار  مظهر اقتدار حكومتی

به چهار ایوانی 

 با گنبد خانه

با شكوه و و 

 ورودي هاي متعدد

آجر تزئینی و گچ 

 بري  تز ئینی

گنبد، طاق پیشرفت  ساخت طاق  و  متوسط

چهاربخش ، کلنبو، چهار ترك ، ساخت 

گنبد ترکین ، نگاره ها با خطوط شكسته، 

گره سازي معقلی ، کاشی در نما، انواع 

 گچبري

 عبادت جاللی تر آذري

زیارت و خانقاه 

 و عزلت

توجه به پیر و 

 انسان کامل

جدایی ار بافت و 

 تشخص شهري

استحاله مغول در فرهنگ 

 اسالم

، کارکرد علمی 

زیارتی، صوفیانه ، 

 هویتی

 رعب و ترس

 مظهر اقتدار حكومتی

 

 مرکزي

 گنبدخانه اي

مرتفع با جالل و 

 عظمت

در محور  ورودي

 اصلی

ترکیب آجر و کاشی 

 معقلی

استفاده از کاشی در نما، ساخت گنبد  بلند و رفیع

دوپوسته گسسته ي ناري، بهره گیري از 

هندسه، تنوع در نهاز و نخیر ساختمان، 

 بكارگیري انواع چفدها

 جامعیت تشبیهی اصفهاني

 صفات جمال و جالل

 عبادت جمعی

 معرفت

 تبلیغ حسینیه

توسعه زیارتی 

 و عبادت

در میدان اصلی 

شهر اصلی شهر 

 با تشخص کامل

کارکرد علمی ،  مراودات دوستانه جهانی

عبادتی ، سیاسی، 

 اجتماعی، هویتی

ترکیب پیچیده،  مظهر اقتدار حكومتی با تجمل و تزئین

کنبدخانه، 

ستوندار ، چهار 

 ایوانی

ورودي با عظمت و 

سلسله مراتب از 

 طرفین محور اصلی

 متوسط کاشی

داراي دو مقیاس درون و 

 برون شهري و مردمی

بكارگیري کاشی تراش، هفت رنگ، قواره 

بري، کاربرد تنوع رنگها در کاشی ها، نگاره 

 هاي اسلیمی

 



 
 

  

                  

 پنجم                                                       مقاله

                                                         

 حضور طبيعت در مسجد                                                    
 

 عبدالحمید نقره کار   
 نژاد مهدی حمزه

 هما تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسالمی                                              

 

 مقاله چکيده

معابد در ادیان گوناگون و دوره های مختلف به اشکال متفاوت با طبیعت در رابطه بوده اند؛گاه مانند 
معابد ذن طبیعت گرا و گاه چون کلیساهای قرون وسطی طبیعت گریز.در سنت و تاریخ درباره حضور طبیعت در 

پيامبر در مورد ت و متون پیداست مسجد نیز نمونه های متفاوت ومتضادی وجود دارد، از طرفی چنانچه از روایا

چه  اما از سوی دیگر در بسیاری از مساجد ایرانی،مسجد خود سعی بر طبيعت گرايی و ارتباط با طبيعت داشته اند 

طبيعت سبب حواس پرتی نمازگزار دانسته می مساجد صدر اسالم و دوره های اولیه و چه مساجد معاصر وجود 

 حذف می گردد. این دو گانگی در متون نظری  فقهی نیز مشاهده می شود. و به طور کلی از فضای مسجد شود
در اینجا سعی داریم بدانیم آیا ارتباط با طبیعت منافی دستورات اسالم است و یا اینکه فقه نظری جز این دارد و 

 توجه به ضرورت ها ی معاصر مساجد را از طبیعت دور کرده است.

 سه سوال قابل بیان است: در قالبق تحقي شکل ها و روش های

 آیا می توان سقف و چهار وجه نماز گزار را باز و در ارتباط با طبیعت اطراف در نظر  : اول
 گرفت؟ 

 آیا به استفاده از مظاهر طبیعی چون درخت،گیاهان و آب در  مکان نمازگزار جایز  :دوم
 هستیم؟

  رد وارد فضا کرد،یا این مواآیا می توان نور طبیعی را بصورت طراحی شده و شاخص  : سوم
 می یابند و ممنوع است.در فضای مسجد حالتی بت گونه 

برای آنکه بتوان به نتیجه ای کاربردی و قابل استفاده در طراحی مساجد دست یافت مطالعه فقه و 
االت فوق مورد بررسی قرار نجاه سال اخیر جهت پاسخگویی به سؤتاریخ انتخاب شده است و آرای فقهای پ

تاکید شده است،اما توجه بیش از حد به سقف سبک رفته است. ظاهرا در متون دینی به نبود سقف و یا استفاده از گ

نیز برخی وجودشان  درختکاریدر مورد  ملزومات و ضرورت های معاصر سبب نادیده گرفتن این مهم شده است.
ای اندک مخالفتی ندارند و درختکاری در  را سبب اشغال فضای عبادت دانسته و با آن مخالفت می کنند و   عده

اجد نیامده زمینه ی نور پردازی مس در متون و روایات مطلب خاصی در مساجد را مانع نمی دانند.به نظر می رسد

در مساجد بصورت شاخص مطلوب  تابش نورمشاهده ی اکثر مساجد چنین برداشت می شود که باشد،اما با 
 نباشد.

 



 
 

  

                  

 مقدمه

است هنگام طراحی به ملزومات و خصوصیات موضوع طرح آگاهی کامل داشته باشد یک معمار موظف 
از این رو پیش از طراحی یک مکان خاص به خواسته های طرح  تا بتواند بهترین راه حل را برای آن ارائه دهد.

ز مکان را مورد کاربرانی که از آن مکان استفاده خواهند کرد و ویژگی های مورد نیا و عملکرد مکان، می اندیشد،
 "مسجد"بطور مثال اگر موضوع طرح  بنابراین طراح باید با تمام وجوه طرح آشنا باشد. مطالعه قرار می دهد.

باشد،آشنایی با این نکته که نماز گزاردن رو به روی در باز مکروه است،طراح را وادار می کند تا در صورت 
جاسازی نماید.و یا آگاهی به استحباب اقامه ی نماز  در زیر امکان،درهای شبستان مسجد را در سمت مقابل قبله 

 سقف آسمان،باید طراح را بر آن دارد تا جهت حذف سقفی صلب برای مسجد تمهیداتی در نظر بگیرد.
ما نمی توانیم زیر پوشش دفاع از معماری سنتی هر آنچه را که هست مقدس و غیر قابل تغییر بدانیم و 

اسالم در ساخت مساجد غافل بمانیم. الزمه ی این رویکرد بستن باب خالقیت و ابتکار از پیگیری اصول اولیه 
است که با جوهره ی خلقت انسان و تعالیم اسالمی ناسازگار است.به عالوه الزمه ی چنین رفتاری این است که 

در این نوشته سعی . (1932،)نوبهار.اموری را به مکتب نسبت دهیم که چه بسا با معیارهای مکتبی سازگاری ندارد
بر آن است که طراحان و معماران با برخی از اصول ساخت مسجد که مبتنی بر علوم اسالمی است آشنا 

 ونه های تاریخی استفاده شده است.شوند؛برای رسیدن به این هدف از آرای فقها و بررسی نم
 در ساخت مساجد مورد بررسی قرار می گیرد: موضوعدر این مقاله چند 

 

 طرح موضوعاتی که در ساخت مساجد الزم است                                                            

 جداسقف مس -1

...مّويداً بما دّل علی اّن ِمن ةمع عدم الحاج ةو ال مظلل ةغير مسقف ةيستحب ان يکون المسجد مکشوف"

 (35 :)نجفی"المصلی والسماءاسباب قبول الصلوة و اجابة الدعاء َعَدُم الحائل بين 
برای مسجد  مستحب می دانند که مسجد مسقف نباشد و عده ای دیگر حتی ساختن سقفاعده ای از فقها 
از مستحبات مسجد،روباز بودن و نداشتن سقف است.مسجد پیامبر در آغاز چنین بود و بعدا را مکروه دانسته اند.

تابش خورشید بر سر و روی نمازگزاران،سایه بانی از شاخ و برگ نخل زدند. به خاطر مقابله با ریزش باران یا 
همچنین بعضی از فقها در بیان حکمت این استحباب گفته اند:از جمله اسباب قبول نماز و استجابت دعا،نبودن 

 (1932،.)نوبهارحائل و مانعی بین نمازگزار و آسمان است
"  و يستحب حلت کرده،در مورد سقف مسجد آورده است: هجرى قمرى ر 921سال  که در)ره( شیخ طوسى

 (43:)شیخ طوسی  .سقف نداشته باشد و مستحب است که سرپوش و سایبان و   " ان ال يكون مظلة
مستحب است که مساجد بدون سقف  ".مكشوفة يستحب ان تكون المساجد"نویسد: مرحوم محقق حلى می 

 (43:محقق حلی ) .باشند )روباز(
مستحب است ساختن مسجد بدون  ". المسجد مكشوفة ةيستحب عمار" :داردمرحوم عالمه حلى اظهار می 

 (41و  41 :عالمه حلی .)سقف
یر عریش که غمستحب است آن که مکشوف باشد مساجد،و مسقف نباشند،بلکه مکروه است تظلیل به 

سبب ضرورت و مرجحات دیگر است،و در صورت کراهت،نماز و از بوریا ساخته می شود؛و اقرب زوال کراهت به 
 (545: )بهجت  .زیر سایه مکروه است،نه مطلقا



 
 

  

                  

آنچه که در ابتدا معمول بوده،داشتن حداکثر سایه بان و داربست مانندی همچون یک کپر یا خیمه بوده است و 
در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس،سقف های تزیین شده پیدا شد،چیزی که مورد کراهت ائمه بود و اشاره 

به عالوه روایات دیگری از پیشوایان دین  رد.اینگونه مساجد را از بین می بمی کردند که: اگر قائم ما قیام کند 
در دست است که نشان می دهد این روش باید در صورت امکان همواره در ساخت و ساز اعمال شود.در حدیثی 

( آن است که سقف مساجد را ویران می کند و )عج(اولین اقدام امام قائم ما )امام مهدی"آمده است:  )ع(از امام باقر
 (433: )عاملی "می سازد. )ع(خیمه ی حضرت موسی مساجد را به شکل

داشته اند،نسبت به نماز گزاردن در مساجد  )ص(مسلمانان با توجه به تصوری که از شکل مسجد پیامبر
سقف دار که بعدها رایج شده،نگران بوده اند و در این باره از امامان می پرسیده اند.در روایت معتبر حبلی آمده 

آری؛ولی "است که از امام صادق)ع( سوال شد:آیا نماز گزاردن در مساجد سقف دار مکروه است؟امام فرمود:
  (433: عاملی .)می دید که در این زمینه چگونه عمل  می شد ما ندارد.اگر عدل بر پا بود،امروزه ضرری برای ش

 برخی داشتن سایبان را برای مسجد حتی اگر مانند سایبان مسجد پیامبر باشد،مکروه می دانند.

سایبان در صورت عدم احتیاج،درست کردن هر گونه سقف و "بر آن است که: شيخ محمد حسن نجفی
وهر گاه برای دفع سرما و گرما به سایبان نیاز باشد،می توان سایبانی که سقف  برای مسجد مکروه است

نباشد،برای مسجد ساخت.اما ساختن سقفی که حالت سایبان نداشته باشد،در هر حال حتی در صورت نیاز مکروه 
 (1932،به نقل از نوبهار32: نجفی .)"است

ذهن بسیاری از فقها را به خود مشغول کرده این است که در بسیاری از مناطق  نکته ی دیگری که
برای دفع سرما و گرما به سقف نیاز هست؛به گونه ای که بدون آن چه بسا حضور در مسجد برای بسیاری از 

 گفته : شهيد اولمردم قابل تحمل نباشد.از این رو 
  مسجد مکروه شمرده شده است،آن است شاید مقصود از اینکه درست کردن سایبان برای

 .درست شود که برای تمام فضای مسجد سایبان

 .شاید هم مقصود نهی از نوع خاصی سایبان)یعنی سقف( باشد 

  شاید هم نهیی که در اخبار وجود دارد مربوط به مناطقی است که نیازی به سایبان
 (32:عاملی .)نیست

بی آنکه درباره ی آن اظهار نظری کنند،نقل کرده اند.برخی هم با بسیاری از فقها رای شهید اول را 
وی موافقت نموده اند.مثال شهید ثانی گفته است:رو باز بودن بخشی از مسجد هم کافی است؛زیرا در بیشتر 

 (115: جبعی عاملی .)مناطق برای دفع سرما و گرما نیاز به سقف وجود دارد
مسئله مسقف نبودن مسجد از دو تن از مراجع تقلید)آیت اهلل خامنه ای و آیت  معاصرفقها ی برای آگاهی از نظر 

 اهلل مکارم شیرازی(پرسیده شد؛ ایشان پاسخ خود را چنین مطرح کردند:

o مورد مذکور خللی به صحت نماز نمی زند. آيت اهلل خامنه ای : 

o کارهایی که سبب حضور ولی  : دستور خاصی در این زمینه نیست، آيت اهلل مکارم شيرازی
 قلب بیشتر شود مطلوب است.

اگر چه در بسیاری از مناطق جهان،شرایط آب و هوایی به گونه ای است که بی سقف بودن مسجد 
اما با توجه به موارد ذکر شده و  می شود تا شمار زیادی از مردم نتوانند در خانه ی خدا حضور یابند، سبب 

همچنین با وجود امکانات حاضر می توان از مصالحی در ساخت سقف استفاده اهمیت مسقف نبودن مسجد و 



 
 

  

                  

می توانند مورد مناسبی باشند،و یا  غشاهای شفافنمود که جایگزین سقف های صلب کنونی باشند،در این مورد 

در مدینه. بخصوص آنکه روایت  )ص(استفاده نمود، مانند سقف کنونی مسجد پیامبر سقف متحرکاز  می توان
زیرا  حلبی گویای این نکته هم است که اگر شرایط اجازه دهد باید برای بدون سقف بودن مساجد تالش کرد؛

 اگر عدل برپا بود می دیدید که در این زمینه چگونه عمل می شد. فرمود: )ع(صادق امام
ساختن برای مردمی حکم به عدم کراهت نموده که نسبت به )ع( ظاهر روایت یاد شده آن است که امام

مسجد بدون سقف اختیاری نداشته اند.اما هر گاه گروهی در شرایط عادی و بدون وجود مانعی بخواهند مسجدی 
بنا کنند و برای آن سقف بسازند،تردیدی در کراهت آن نیست.برخی از فقها همچون کاشف الغطاء حتی نماز 

 (32: .)نجفیگزاردن در چنین مسجدی را مکروه دانسته اند
 ن عدم علم و امکانات در دوره های گذشته نباید به کلی سبب فراموشی این مهم شود.بنابر ای

 
 مسجد سقف مورد در نظرات بندی.دسته  1

استحباب رو باز بودن مسجد به طور  نظر اول
 مطلق

 صافی اهلل آیت بهجت، اهلل آیت حلی، عالمه حلی، محقق طوسی، شیخ
 نوبهار رحیم گلپایگانی،

 ثانی شهید ،شهید اول استحباب رو باز بودن بخشی از مسجد نظر دوم

کراهت بنا کردن سقفی سنگین بر  نظر سوم
 مسجد

 الغطاء کاشف نجفی، حسن محمد شیخ

نظر 

 چهارم

 شیرازی مکارم اهلل آیت ،آیت اهلل خامنه ای بدون اشکال بودن روباز بودن مسجد

 

 جداطبيعت گرايی در مس-2

قائل فلم جعلت الجماعة؟قيل الن يکون االخالص و التوحيد و االسالم و العبادة هلل اال  عن الرضا)ع( فان قال 

 (11: 1922 ،)مجلسیالن فی اظهاره حجة علی اهل المشرق و المغرب هلل عزوجل مشهوداً  ظاهرا مکشوفاً 
و ورود آن به داخل مساجد مورد بررسی  به صورت فیزیکی یا بصریارتباط طبیعت با نمازگزار جادر این 

هر چند  .کرده اندبه شدت با آن مخالفت  برخیقرار می گیرد. در این مورد هم برخی فقها نظری موافق دارند و
در برخی موارد صراحتا به مسئله ی رابطه ی نمازگزار با طبیعت پرداخته نشده اما می توان از موارد ذکر شده به 

 عنوان مثال: نتایجی دست یافت.به
 )؛البته کراهت این مسئله به آن علت  خواندن نماز در مقابل در باز مکروه است)عروةالوثقی

 است که رفت و آمد عابرین موجب حواس پرتی نمازگزار می شود.

  از طرفی در جایی دیگر آمده است،کسی که در محل عبور مردم نماز می خواند یا کسی رو به
خود چیزی بگذارد؛و اگر چوب یا ریسمان هم باشد  روی اوست،مستحب است جلوی

 (.)حسینی سیستانیکافیست

 شخصى در مورد کردم سؤال  )ص( کاظم موسى امام برادرم گفت از که على از است روایت 
 باکى که فرمودند شود،اماممى قلب اشتغال سبب چون باشد مرغى او برابر در و گزارد نماز که



 
 

  

                  

 را دل و کند نظر خود سجود موضع به و نکند نگاه آن به آن کس که است ممکن نیست،یعنى
 (959: جعفری) .سازد خداوند متوجه

 خاطر چون باردار باشد خرمائى درخت برابرش در و گزارد نماز که شخصى از پرسیدم همچنین 
 حضور مانع و است لذیذتر چیز همه از خرما سرزمین گرم که در شود،خصوصامى خرما متوجه

 سابق؛ مثل نیست باکى که ،فرمودند است قلب

 حضرت باشد داشته انگور درخت و گزارد نماز انگور باغ در که شخصى از پرسیدم نیز و 
 نیست. باکى که فرمودند

 فرمودند حضرت باشد، ایستاده گوشى دراز برابرش در و کند نماز که شخصى از پرسیدم و 
 از باشد االغ مانع که آن غیر یا چوب و نى مانند کندمى نصب چیزى االغ آن و خود میانه

 (954: جعفری ) زند. او بر را خود که آن یا او سجده موضع بر حرکت
است سزاوار است از آنچه مایه ی پراکندگی حواس است "حضور قلب"بنابراین از آنجایی که روح نماز

بفهمد و در حال عبادت بداند با چه کسی سخن می گوید  و گرنه پرهیز شود،تا نمازگزار معانی کلمات نماز را 
 می فرماید: "اسرار الصلوة"همانطور که امام خمینی می فرماید: چنان که شیخ سعید شهید ثانی در کتاب

 از برای شخص ضعیف که فکرش به اندک چیزی که چشمش می بیند یا گوشش می شنود مستغرق
 :عالج آن است می شود،

 چشم های خود را ببندد که 

  یا در خانه ی تاریکی نماز بخواند 

 ،یا آن که مقابل خود چیزی نگذارد که جلب نظر او را کند 

 ،یا نزدیک دیواری بایستد که چشم انداز نداشته باشد 

 (95: .)امام خمینیو احتراز کند از نماز بر شوارع و مواضع منقوشه و بر فرش های مزین 
پرسیدم:آیا جایز است در سمت قبله ی مسجد،قرآن یا  )ع(گوید:از برادرم امام کاظمعلی بن جعفر می 

 (434: عاملیاشکالی ندارد.) فرمود:)ع( چیزی که گویای یاد خداست نوشته شود؟امام
 این مطلب بیانگر آن است که عده ای حتی در مورد قرار گرفتن نوشته ای در برابر نمازگزار شک دارند.

اینکه طبیعت و عناصر آن به عنوان نشانه های خداوند همواره مورد توجه قرآن و تعالیم  با توجه به
امامان بوده اند و مسلمان به تفکر و تدبر در ویژگی های آنها برای رسیدن به شناخت خداوند توصیه شده،طراح 

ار کند تا هم موجب تلطیف می تواند با ترکیب فضاهای باز و بسته در مسجد،میان انسان و طبیعت ارتباطی برقر
فضا شود و هم برای مدتی مانع ارتباط میان انسان با دست ساخته هایش شود و انگیزه ای باشد برای انجام 

 اعمال صالح.
 کرامت من از پیش را کسى که فرموده کرامت به من چیزی خداوند که :فرمودند )ص( پیامبر اسالم

 برخالف ،گزاريم نماز خواهيم که جا هر در که گردانيد من امت و من نماز محل را زمين همه که است،آن نفرموده
: )جعفری  گزاردند.نمى نماز بیعه و کنیسه غیر در و کنند نماز خود معابد در بود الزم ایشان بر که انبیاء سایر
131) 

  معتقد است نماز خواندن در زمینی که در آن شقایق روییده باشد مکروه  شيخ بهايیاما
 ( 93: شیخ بهاییاست،همچنین می گوید در مساجد درخت ننشانید.)



 
 

  

                  

 گفته است:کسی نمی تواند در مسجد برای خود درخت  "قواعد"در کتاب  عالمه حلی
به مسجد باشد هر  بکارد.اگر کسی به این قصد در مسجد درخت بکارد که محصولش مربوط

جایز نیست؛ولی چنانچه مایه ی ضرری  گاه این کار باعث ضرر به مسجد یا نمازگزاران شود،
 (415: مطهر حلینباشد مانعی ندارد.)

 ،بر این عقیده است که درختکاری در مسجد حتی اگر به قصد این  فخرالمحققين فرزند عالمه
باشد که محصول درخت در مسجد صرف شود،باز هم جایز نیست؛زیرا همه ی بخش های 

 (1932،این وقف شده که بتوان در آن نماز و عبادت انجام داد. )به نقل از نوبهارمسجد برای 

 ،جد چنین بر  می آید که درخت کاری در مس هرصاحب جوابا این حال از سخنان فقیه نامی
به نمازگزاران باشد.به اعتقاد ایشان ساختن تنها در صورتی روا نیست که درعمل موجب ضرر

هر چیزی در مسجد مانند مناره،وضوخانه،باغچه و دیگر موارد تنها در صورتی حرام است که 
یعنی هر گاه مکانی به مسجد اختصاص (33:)نجفی  بالفعل موجب ضرر به نمازگزاران باشد.

یافت،الزم نیست طراحی به گونه ای باشد که بتوان از همه ی نقاط آن برای نماز و عبادت 
 استفاده نمود.

 نیز درختکاری در مسجد را نوعی تضییق شمرده اند.گروهی درختکاری در  فقهای اهل سنت
اند و آن را ناسازگار با هدفی که مسجد را حتی اگر مسجد وسیع باشد ظلم و عدوان دانسته 

می شود  مسجد برای آن بنا شده قلمداد کرده اند.بر این اساس،نهالی که در مسجد کاشته
 ( 949-941: زرکشی فاقد احترام است و باید آن را از زمین بیرون آورد.) 

  آمده است:در مکانی که جهت نماز  ساختن حوضی در مسجدهمچنین در مورد حضور آب و
 (149و141: گلپایگانی وقف شده است جائز نیست حوض بسازند.)

 نمود. ، مساجدی که در ارتباط با طبيعت بوده انددر اینجا می توان اشاره ای اجمالی به چند مورد از 

  تاکستانی احداث کرده اند که هفتاد هزار دینار  مسجد مکرمه ی دمشقآمده است،در قبله ی
 (93: خرج احداث این باغچه شده است)ادوار فقه

  آمده است،در مسجد یک  مسجد جامع ابيانه و مسجد محله ی يوسمانو همچنین در توصیف
شبستان زمستانی ستون دار بزرگ در طبقه ی زیرین طراحی شده است.ویژگی این فضا ارتفاع 

ی متعدد چوبی است که تیرهای قطور روی آن ها کار گذاشته اند.در طبقه ی کم و ستون ها
تابستانی فضایی ستون دار با ارتفاع بیشتری از بخش زمستانی داشته و جبهه ی رو به قبله ی 
آن ها باز بوده است.البته این بخش  در حال حاضر به وسیله ی دیوار هایی بسته شده و پنجره 

 (1931 ،ن تعبیه شده است.) معماریانهایی رو به قبله در آ

 چنین استفاده می شود که مسجد شیشه  از روایتی که فلسفه ی جعل جماعت را بیان می کند
ای و یا پایین بودن پنجره ها و ساده بودن شیشه ها )در غیر جهت قبله( به گونه ای که 

 نمازگزاران از بیرون دیده شوند مانعی ندارد بلکه مطلوب است.
نظر دو تن  زمینه ی طبیعت گرایی در وجه مقابل نمازگزار، در این جا نیز جهت دست یافتن به پاسخی روشن در

در مورد قرار گرفتن تک درختی در محراب به عنوان نشانه ای  آيت اهلل خامنه ای از مراجع تقلید را جویا شدیم.
بالمانع است همانطور که در زمینه ی طبیعت گرایی در النفسه از عظمت خداوند اظهار داشتند که این کار فی 



 
 

  

                  

فرمودند که به این کار جایز نیستیم  آيت اهلل مکارم شيرازیو ؛ دیگر وجوه اطراف نمازگزار نظری مشابه داشتند
  هر چند ایشان طبیعت گرایی در وجوه کناری و وجه پشت سر نمازگزار را بدون اشکال دانسته اند.

با توجه به گرایش فطری انسان به طبیعت و با در نظر گرفتن تاکید اسالم به اندیشیدن و به هر حال 
تامل در آن،معمار می تواند پیش از جاری شدن صیغه ی وقف و مسجد بودن بر مکانی،بخشی از آن را جهت 

 ایجاد فضای سبز در نظر بگیرد،به این ترتیب مشکلی هم از نظر شرع پیش نخواهد آمد.
 

 مسجد در گرایی طبیعت مورد در نظرات بندی تهدس. 1
محمد بن عبداهلل ، شیخ بهایی، مطهر حلی، شهید ثانی عدم طبیعت گرایی در مسجد به طور مطلق اول نظر

 زرکشی

عدم طبیعت گرایی در صورت اشغال فضای  دوم نظر
 عبادت

 آیت اهلل گلپایگانی، محمد حسن نجفی، عالمه حلی

 آیت اهلل مکارم شیرازی، آیت اهلل خامنه ای طبیعت گرایی در مسجد بالمانع بودن سوم نظر

 رحیم نوبهار طبیعت گرایی در مسجد چهارم نظر

 

 در مساجد نور طبيعیاستفاده از  -3

استفاده از نور طبیعی می تواند به تلطیف فضای معماری کمک کند،اما در عین حال ممکن است به 
تبدیل گردد.بنابراین در مواقعی ضروری است که برای جلوگیری از خیرگی و عامل ناراحتی و خیرگی در فضا 

 اغتشاش حواس کاربران در هنگام اجرای هر نوع مراسم مذهبی،ورود نور طبیعی کنترل شود.

 :نیز چندین مورد قابل ذکر و بررسی است نور طبيعیدر مورد 

 ع(از امام موسی کاظم در روایات آمده است که شخصی از نمازگزاردن در برابر چراغ( 
سوال کرد،ایشان فرمودندکه خوب نیست نمازگزار در وقت نماز رو به آتش کند چرا که به 
عمل آتش پرستان شباهت دارد،وی از چراغ سوال کرد و حضرت پاسخ عام دادند،که 
شامل هر چراغی باشد.صدوق ذکر کرده است که الزم است به این گفته عمل شود و در 

 (992،) جعفری نماز نگزارند.برابر آتش 

  همچنین نظر شیخ بهایی است در مورد تکمیل مسجد جامع عباسی که می گوید در جایی
 که در برابر چراغی باشد یا آتشی افروخته،خواندن نماز مکروه است.

 فرموده اند باکی نیست که شخصی نماز گزارد و آتش،چراغ و یا  )ع(اما امام جعفر صادق
صورت در برابرش باشد،زیرا آن کس که نماز از جهت بندگی او به جا می آورد به او 

جعفری نزدیکتر است،و خداوند نیز فرموده است که من به بنده از رگ گردن نزدیکترم. )
،993) 

آقای نوبهار می توان چنین نتیجه  گون همچنین بر اساس اظهاراتبا مشاهده و  مطالعه ی مساجد گونا
گرفت که،نور همچون دیگر مظاهر طبیعی نباید به گونه ای در فضای مسجد بکار رود که توجه کاربر را به خود 
معطوف کند و روح مکان مسجد را بر هم زند.اگر نور طبیعی به حالت بت گونه به درون فضای مسجد بتابد اصل 

 برای ذکر خداوند است خدشه دار  می کند.  موجودیت مسجد را که همانا مکانی



 
 

  

                  

 
 مسجد در نور مورد در نظرات بندی.دسته 9

 
 

 مساجد اسالمی معماری                                                                   

در این فصل با ارائه و بررسی چند نمونه از مساجدی که واجد شاخصه های بیان شده در بخش مبانی نظری  
 می باشند نمود موارد ذکر شده را در معماری نشان می دهیم.

: کامران دیبا پس از مشاهده ی نمازخانه ی موزه ی فرش-1
نماز خواندن کارگران موزه و رهگذران در محل،تصمیم به 
ساخت نمازخانه ای در آنجا می گیرد و در نتیجه این فرم را در 

 فضای خلوت پارک بر می گزیند.

:این مسجد که در اواخر قرن نوزدهم توسط  مسجد مری-2
شتربانان افغانی در استرالیا بنا شده است،مسجدی است گلی که 

 در پوشاندن سقف آن از بوته و گیاهان استفاده شده است.
ررسی در این بخش وجوه اطراف نمازگزار را بصورت مجزا مورد ب

قرار می دهیم.بنابر این وجوه اطراف نمازگزار از نظر اهمیت به سه 

دو وجه  )بطور خاص محراب(،مقابل وجه بخش تقسیم می گردد؛

 وجه پشت سر.کناری و 

برای بخش اول مسجد ملی ترکیه  :ترکيه ملی مجلس مسجد-3

مورد بررسی قرار می گیرد که محراب شیشه ای آن چشم اندازی به 
استخر دارد.حیاط پشتی مسجد جایگاه آب و منظره ی طبیعت 
است.تمامی سطح حیاط با آب پوشیده شده و آمد و شد در آن رخ  
نمی دهد.این حیاط گوشه ی دنجی است که تنها همنشینان آن 

طراف و شبستان مسجد است و تمامی جداره ی رو به قبله طبیعت ا
 به سمت این حیاط باز   می شود.

این مسجد که واقع در شهر مدینه می باشد،یکی  :شجره مسجد-4

از مساجد احرام به شمار می آید.همانطور که در تصویر دیده می شود 
ز  نمازگزاران در محوطه ی بدون سقف حیاط و در کنار درختان به نما

 می ایستند.

قدیمی ترین بخش مسجد جامع قزوین که  :قزوين جامع مسجد-5

 شیخ بهایی عدم حضور آتش در برابر نمازگزار اول نظر

 نظر

 دوم

بالمانع بودن حضور آتش در برابر 
 نمازگزار

 رحیم نوبهار

ناازخانه ي موزن ي  -1ترویر       

 فرحنموب : كنر هازن ن،ا 
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 نمچجد مجلج مل  -3ترویر 

 www.Archnet.comتركيهنموب :

 

 موب : مچجد الهدایان -6ترویر   
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الرشید بنا گشته ه.ق. که توسط هارون 131مقصوره ی کهن یا طاق هارونی به شمار می آید ،متعلق به سل 
 است.

البته الزم به ذکر است که در این مسجد نیز با توجه به تصویر درختکاری و احداث حوض صورت گرفته است. 
 می خوانده اند.  در قدیم حیاط را جزء مسجد  نمی دانسته اند و تنها شبستان ها را به نام مسجد

سید که طبیعت گرایی در مساجد در حالت کلی خالی از با توجه به موارد ذکر شده می توان به این نتیجه ر
اشکال است،البته باز هم در صورتیکه هویت مسجد را که فضایی است عبادی و برای ذکر خداوند خدشه دار 

 نکند.
اگر عده ای از کاربران طبیعت گرایی در مسجد را موجب حواس پرتی بدانند و نتوانند در مسجدی که محرابی با 

 طبیعی دارد به عبادت بپردازند،    چشم اندازی
وظیفه ی طراح است که با توجه به نیاز کاربران فضاهایی مجزا را در نظر بگیرد تا هم از فضای مطلوب مسجد 

 دور نشود و هم به خواست کاربران پاسخگو باشد.

مسجد که در کشور کانادا در نزدیکی شهر ونکوور واقع است برای مسلمانان سه شهر : این مسجد الهدايا-6
همسایه احداث گشته است.طراحی شبستان مسجد و کارهای شیشه ایی که در آن انجام شده سبب گشته تا 

 بیشترین مقدار نور طبیعی وارد فضای شبستان شود.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 :نتيجه گيریجمع بندی و 
همانطور که در تحقیق فوق بررسی شد مشاهده می شود که در زمینه ی ساختار مسجد اختالف 

متفاوت است که سبب شکل گیری ساختاری نظرهایی موجود است،و حتی دریافت و فهم این نظرات نیز 
 متفاوت در مسجد می شود.

 در نهایت و بر اساس استدالالت عقلی و دینی می توان دریافت که،
 باید در حضور نمازگزار قرار گیرد.قلب نمازگزار در هنگام نماز باشد، ن  هر آنچه مانع از حضور 

 .اماصرف وجود نور،درخت،آب و ... عبادت را خدشه دار نمی کند،پس حضورشان بالمانع است 

 نمچجد شجرن -4ترویر 

 www.Archnet.com:موب 

 

 مچجد جام  قز یپنموب : -5ترویر       

 ازن ن،ا   مهدي
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 ششم  مقاله

 

 آثار معماری در جستجوی راز جاودانگی                                               
 های فراگیرتر ()تحلیلی بر نگرش های نوگرا و فرانوگرا و رویکرد 

این مقاله برگرفته شده از کار کالسی درس حکمت هنر اسالمی، ارائه شده توسط مهندس نقره کار در دانشگاه 
 هنر اسالمی تبریز می باشد

 

 

 

 عبدالحميد نقره کار

 ایران دانشگاه علم و صنعت استادیار گروه معماری و شهرسازی،  

 مهدی حمزه نژاد 
 ایران دانشجوی دکتری معماری،دانشگاه علم وصنعت                                                

 آيسان فروزنده 
تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسالمی                                          



 
 

  

                  

درس چکيده

بررسی عوامل موثر بر تداوم و جاودانگی یک اثر معماری و تعاریف گوناگون ارائه شده از یک  اثر    
برای ایجاد جاودانه  از آن جهت ضرورت می یابد که امروزه پس از دو دوره هنری نوگرا و فرانوگرا وتالش آنها 

یک میراث نوین هنری ماندگار و اصیل ،عمر هنر بسیار کمتر از گذشته شده است.بطوریکه ما شاهد شکل گیری 
آثار  هنری هستیم که نه در میان جامعه معماران و نه عامه مردم جایگاهی نداشته و چیزی برای عرضه به 

ور باعث فراموش شدن و بی ارزش شدن هنری چون آیندگان ندارند .این امر عالوه بر از دست رفتن سرمایه کش
معماری می شود. در واقع  چنین معماری دچار روزمرگی شده و بریده از آرمانها ،اسیر حالت مصرفی ،همچون هر 

 کاالیی، دارای تاریخ مصرف و انقضا می گردد.
و عوامل ایجاد آن هدف از انجام این تحقیق دستیابی به تعریف جامع و دقیقی از جاودانگی یک اثر  

می باشد.توجه به این مسائل که جاودانگی تا چه حد به ویژگیهای فیزیکی اثر و تا چه حد در فرهنگ یا عوامل 
متافیزیکی ریشه دارد؟بداعت نخبه پسندانه چقدر به جاودانگی کمک می کند و جایگاه فرهنگ عامه در این روند 

ردی کیفی ،شهودی و پدیدارشناسانه تعاریف گوناگون از یک اثر چگونه می تواند باشد؟در این مقاله  با رویک
جاودانه در قالب سه نگرش نخبه پسند،عام پسند و دیدگاه فراگیر مورد بررسی و ارزیابی  قرار گرفته اند. و در 

 نهایت آثار معماری و مصادیق شکل گرفته با این نگرشها بررسی شده است .
چنین اظهار نظر کرد که  هر دو تعریف نخبه گرا و مردم گرا، که برحسب نتایج بدست آمده می توان 

حتی در ارائه اصول مربوط به ماندگاری یک اثر ناتوانند  ،نمی توانند به جاودانگی یک اثر کمک بکنند. آنچه که 
رح در از بررسی ها بدست آمد نشان می دهد که الزمه جاودانگی یک اثر، توجه همزمان به تمام ابعاد انسانی مط

حوزه معماری چون انسان،هنرمند،جامعه ،تاریخ،طبیعت وخداوند است و هنرمند )در نگرش نخبه پسند ( و جامعه 
)در نگرش عام پسند( هر دو به عنوان انسان در ارتباط با دو بعد دیگر طبیعت و خدا است که به وحدت نزدیک 

 می شوند و می توانند آثار جاودانی را بیافرینند.
رائه شده توسط مرحوم پیرنیا برای معماری سنتی ایران چون مردم واری،نیارش،خودبسندگی و اصول ا 

پرهیز از بیهودگی ،به این جهت مایه جاودانگی اند که هم در طبیعت مشاهده می شوند و هم از صفات فعل 
ماری اسالمی ایران خداوند هستند ،این صفات بیش از آنکه بومی و سنتی باشند عقالنی اند و به همین جهت مع

 مظهری از معماری جاودان را شکل می دهد.

نخبه گرا ،پسند عام ماندگاری، جاودانگی، :واژه های کليدی

 مقدمه

آفریدن را معنادار می کند. برای جستجو برای یافتن اصول جاودانگی در ساختن و ایمان به مرگ است که         
یله از ناتوانی به قدرت می آنکه جاودانگی را قدرت می بیند و معماری تجسم قدرت است و انسان به این وس

در واقع انسان که حضور خود را در دنیای مادی کوتاه و اندک می بیند تالش می کند با آفریدن آثار جاودانه رسد.
بی زمانی و تازگی همیشگی را به نمایش می های معماری عالقه انسان ها به کارخود را جاودانه کند. شاه

گذارند. آثاری که گویی اکنون زاده شده اند و در بعد بی زمانی به سر می برند.این آثار ویژگیهایی دارند که آنها را 



 
 

  

                  

ز اثر دیگر متمایز و آن را که اثری را ا از آثار مشابه متمایز می سازد.پرسش این است که این ویژگیها کدام اند،
  1ماندگار و جاودان می کند؟

به دنبال  بررسی تعاریف مکاتب مختلف از راز جاودانگی یک اثر و یا تفسیر هنرمندانه و  اين مقاله
معمارانه از آب حیات عارفان می باشد.در واقع این پژوهش قصد دارد، مبنای جاودانگی و نه ماندگاری معماری 

ری های نوین که گاه حتی از سنتی را )که حداقل تاکنون از صفت ماندگاری برخوردار بوده اند (در قیاس با معما
در راستای این پژوهش ابتدا به بررسی دقیق تر  واژه های مطرح  صفت ماندگاری هم محرومند ، جستجو نماید .

در این حوزه و شناخت مفاهیم هر یک از آنها پرداخته شد و سپس در ادامه تعاریف ارائه شده از یک اثر جاودان 
عام پسند)فرانوگرا( و نگرش های  فراگیرتر )توجه همزمان به دو بعد  ،در سه نگرش کلی نخبه پسند)نوگرا(

 هنرمند و جامعه( مطرح و مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت.
خصوص وناگون ،با نگاه استاد پیرنیا دردر نهایت اصول کلی بدست آمده از بررسی نگرش های گ    

 ارزیابی قرار گرفته است . اصول معماری ایران مورد مقایسه و میزان دقت آنها مورد

 واژه شناسی

 الکساندرمنظور از تداوم یک اثر در این بحث ماندگاری و جاودانگی آن در طول زمان و یا بنا به گفته     
باشد. پیش از پرداختن به این بحث، باید توجه کرد که درک واژه جاودان و ماندگار و جایگاه زمان بودن اثر میبی

روند هایی که امروز خواسته یا ناخواسته به نادرست برابر آن به کار مییز مقایسه آن با واژهآن در معماری و ن
 سازد.ادامه مسیر را هموارتر می

ماندگار یعنی ماندنی، یعنی آنچه که بتواند باقی باشد و تداوم یابد. به قول :»  Durability) )ماندگاری   
ومت عناصر یک شهر در مقابل فرسودگی و زوال و دارا بودن توانایی ماندگاری عبارت است از میزان مقا« لینچ

 (    113، ص1933پاکزاد، «)فعالیت طی دوره طوالنی.

 همیشه، دائم، پایدار، پاینده. )فرهنگ معین(. -مخفف جاویدان(: (eternalجاودان    
به نظر می رسد واژه ماندگاری بیشتر بر جنبه فیزیکی اثر و مقاومت کالبدی آن در مقابل فرسایش     

ناشی از گذشت زمان و عوامل مختلف است در حالی که واژه جاویدان عالوه بر مانایی سخن از نوعی حیات و 
البد آنها هنوز باقی باشد ولی از اثر بخشی و جذابیت دارد .چه بسا بسیاری از آثار معماری که ماندگار بوده و ک

آنجا که حیات ندارند و برای مردم فرهنگ سازی و حیات بخشی نمی کنند جاوداگی نداشته و در عین ماندگاری 
 مرده اند.

 
 
 

                                                           
عارفننا  راز جننا  انب  را ت ننت عوننوا  آ   ينناا مطننرش كننر ن اننند    ر ررارننر تنناریخ  كياننا  ن عارفننا    هورمونندا   ر صنند          -1

ن ارننت .ایننپ ت قينن  بننه  نبننال تشننریح مبننان  عرفننان    رنررنن  بننه آ  بننو ن اننند   بننه نچننبت  رنننياب  بننه آ  ن آثارشننا  جا  انننه شنند 

« كنل منپ عليهنا فنا    یبقن   جنه ربنک ذ  الجنالل   االكنرام          »جنا  انب  نيچنت   توهنا اشنارن من  كوند كنه عارفنا  بنا تارن  بنه آینه             

اي  لربننای  آثننار ی جننا  انب  را  ر تشننبه بننه خنندا   كچننر صنن اا الهنن  منن   انونند . اگننر  ننافع زیبننای   نناهري را بننر 27  26رالننر اپ  

رننگ خندا   ن كاف  نا   اند   به اشنارن من  گویند بوندن طلعنت آ  بناح كنه آنن   ار  مقرنو  ا  از ضناير منبهم رینا هانا  راز جنا  انب ی              

 .یا صبغه اهلل ارت كه ا  هم به شكل راز گونه آ  را معرف  ناو ن ارت



 
 

  

                  

 تداوم يک اثرها پيرامون  ندی ديدگاهطبقه ب                                      

کند. از این رو جایی که چیزی برای ستایش شدن وجود ندارد، ش میمعماری چیزی را ماندگار و ستای»     
 (.13: 1935پاالسما، «.)تواند وجود داشته باشدمعماری هم نمی

شوند. به گیرند و بخشی از خاطرات جمعی میمانند و بار میهای ماندگار در طول زمانی طوالنی میپدیده    
شود که حس تعلق به فضا بیشتر شود، در این حالت این ترتیب توجه به ماندگارها در طراحی فضاها باعث می

وعی تداوم تاریخی و به دنبال آن تداوم شود. ماندگاری بیان نفضا دارای زمان دیگری غیر از زمان حال می
فرهنگی است. پدیده جاودان، یک پدیده تکامل یافته است و تمامیت دارد و چون توانسته است در طول زمان 

کند و در هر دوره از ها حکم مرجع را پیدا میعلیرغم همه تحوالت پیرامون بماند، در تحلیلها و بررسی
 گردد.استناد میدیدگاههای مختلف قابل بررسی و 

های بعدی و در جاودان شدن یک پدیده ، عالوه بر ویژگیهای خود پدیده، نحوه برخورد با پدیده در دوره     
همچنین شرایط پیرامون آن موثر است . از همین منظر است که می گوییم مثال یک خانه و یا یک موسیقی روح 

اثرگذاری مطلوب برخوردار است . باید از خودمان بپرسیم چرا دارد،چون از قوه جاذبه حقیقی و در نتیجه خاصیت 
یک مسجد در اصفهان و یا یک مقبره در کرمان و یک مجسمه یا نقاشی از میکل آنژ عمیقا اثر گذار 
است؟بدیهی است باید به دنبال عامل این جاذبه باشیم و از خود بپرسیم چرا یک اثر دیگر به ظاهر زیبا خالی از 

(  2: 1935ح است؟طرح این مسئله نیازمند یک بررسی متفکرانه ،دقیق و همه جانبه است .)آیوازیان، جاذبه و رو
توان در مورد یک پدیده معنا، کارکرد و کالبد آن را از هم تفکیک کرد، نهایتاً علیرغم آنکه در واقعیت نمی

 (113: 1933ماندگاری در هر سه آنها قابل بررسی است. )پاکزاد، 
های کالبدی برای مانایی یک  اما در این بحث هدف بررسی عناصر و اجزای فیزیکی و یا دادن دستورالعمل      

اثر نمی باشد بلکه این مقاله تالشی در بررسی و ارزیابی دیدگاهها و تعاریف مختلف معماران و فیلسوفان در 
وردن و پسند مخاطب می باشد ، تا با بدست آطول تاریخ در حوزه رموز جاودانگی یک اثر و رابطه آن با خواست 

 در خلق آثار نایل شد.کور بتوان به اصول جامع و فراگیردیدگاههای مذجوهره و نقاط مثبت هر یک از

 : طبقه بندی کرد سه دسته کلیلذا با این دیدگاه می توان رویکردهای موجود در این حوزه را در      

 خواص و جامعه خاص ومنحصربه فرد براساس نظرایده شرط جاودانگی وجود : دسته اول
 ،هنر پیشینی(آکادمیک)معمار محور

 (،هنر پسینیعوام )مردم محور شرط جاودانگی توجه به ایده های مردمی و نظر :  دسته دوم 

 (بعد یا به تعبیری ساحتی فراتر و جامعتر، هنر جامعبه هر دو توجه دیدگاه فراگیر):  دسته سوم 
الزم به ذکر است که در هریک از دیدگاههای فوق پژوهشهایی منفرد صورت گرفته است ، اما دسته 
بندی آنها در کنار هم و به ویژه بررسی رویکرد های گوناگون مدعی فراگیری و جمعبندی آنها و ارائه یک نظر 

 را آغاز نماید . ، به نظر می رسد کمتر صورت گرفته و این پژوهش تالش دارد تا مبادی آننهایی 

 و پيشرو معاصر گرايشات و ديدگاه های  معماران                                

این گرایش زیر نفوذ ستاره ها و افراد پیشرو معماری و مراکز خاص تحقیقاتی و دانشگاهی در تعامل با       
ای شکل گرفته است. در این گرایش معماری با چشم اندازی مجرد از های حرفهتریبونها، مجالت و سایر رسانه



 
 

  

                  

شود. )محمدزاده، قعی جوامع تفسیر میمسائل ملموس انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سایر ملزومات حیات وا
1935 :13.) 

توان به صاحبان این دیدگاه اطالق کرد. زمانی دانشنامه معتبر الروس را می 1واژه معماری برای معماران   

تعریف کرده بود؛ اما بدین تعبیر، معماران درست همانند دوزندگانی هستند که قبا را  خياطان جامعهمعماران را 
نهند تا طبع و دوزند! یا به عبارت بهتر معماران به سلیقه و گرایش خویش بیشتر وقع مین خویش میبرازنده ت

 (.5: 1931تر مردم. )مزینی، نیاز صاحبکار، و یا کلی

 وجه اخالقی معماری پيشرو-1

قائل به اعطای آزادی عمل هر چه بیشتر به معمار و امکان ابراز خالقیت فردی او  وجه اخالقی اين گرايش       
سازد و از سوی دیگر ها و تصورات نو روبرو میتا حد ممکن است. این امر از یک سو ما را با دنیایی وسیع از ایده

سنتی تر ، در خود دارا  خطر بالقوه دور شدن هر چه بیشتر معمار از زندگی و از مخاطب را به خصوص در جوامع
است. در این رهگذر کم کم نقش ایده و فکر نو فارغ از ساخته شدن )یا نشدن( واجد ارزش بیشتر و بیشتری 

ای نیز با مخاطب اگر رابطههای معمار است وضمن اینکه حتی ساخته شدن آن نیزدرجهت تبلور ایدهشودمی
ست که ممکن است بین معمار و مخاطب دارای فصل وجود داشته باشد از طریق بستر فکری و فرهنگی ا

 (.415: 1939مشترکی باشد و یا نباشد. )معینی و ساعی نیا، 

دانست که به مخالفت با حرف و  معماران پيشروتوان با توجه به موارد اشاره شده صاحبان این دیدگاه را می   
ه این دسته بیشتر شامل آن دسته از آثار معماری اند. و آثار متعلق بسبک زمانه خود برخاسته و حرفی تازه زده

 (.1اند )شکلگیری هر سبک معماری، به وجود آمدهشود که در آغاز شکلمی

 ويژگی های معماری پيشرو-2

توان به معمار محور بودن، نادیده گرفتن انسان به عنوان مخاطب، نو و می ويژگيهای معماری اين گروهاز      
بودن و ... اشاره کرد. این آثار بیشتر از آنکه برای تامین و رفع نیازی از انسان ساخته شده باشند به دنبال مطرح 

برای معمار  معماری»نویسد. کردن خود و سازنده خود هستند چنانچه دکتر حجت در تعریف این اوضاع می
است از برای « تکلفی»بود از برای خدمت به خدا و خلق خدا و معماری برای معمار امروز « تکلیفی»پیشین 

 (.25: 1931حجت، «.)معروفیت و خودنمایی
توانند جوابگوی نیازهایی اینها آثاری هستند که پس از مدت کوتاهی، کاربران خود را از دست داده و نمی    

شوند برای عرضه خود. در هایی میاند. و در نهایت تبدیل به موزه یا مجسمهی رفع آنها ساخته شدهباشند که برا
دارند. آثاری چون ویالساوای لوکوربوزیه، کلیسای واقع انسان را از درون خود بیرون کرده و به تماشای خود وامی

ا حیات جاودانه در کنار عملکرد مناسب را نمی آیزنمن، و .... تنها به این معنا ممکن است ماندگار شوند ام 1111
 توانند دارا باشند.

توان به پیتر آیزنمن، لوکوربوزیه، ... اشاره کرد. که راه حل تداوم و از پیروان و نظریه پردازان این دیدگاه می    
 1کنند. جاودانگی را در رهایی و جدایی از انسان و جامعه جستجو می

                                                           
1 - Architecture for Architect 

ی الهنام بخنی   5: 1331رمزیو ن  " اند  ار  نشو .هر كج هودره نا  "ایپ افرا  گان افالطو  را به ربر آنكه بر رر  ر آكا م  خو  نوشت: 2-

ایدن هاي خو  م   انود   ایپ رخپ را  وا  ت چير م  كووند كنه افالطنو    ننه توهنا بنه تعبينري  ر را بنه ر ي عامنه منر م بچنت بلكنه از             



 
 

  

                  

توان در این دسته قرار معماران چون صارمی را با توجه به تعریف او از یک اثر ماندگار می در ایران نیز برخی    

: 1931)صارمی،  معماری مانا يعنی خالقيت و مهارت داشتن و نترسيدن از ايجاد چيزی جديد.داد . به گفته او : 
از آنکه به اصالت و هویت توجه  ( بیشتر معماران این گروه ،که تعداد آنها در ایران امروزه کم نیست، بیش11

 کنند بر خالقیت و نو آوری تاکید دارند.

 )پيشرو( جايگاه انسان در معماری مانا-3

در این نگرش معماری چون بتی، جهت تحسین و نوعی  پرستش در مقابل انسان ظاهر شده و نقش       
شود. گویی هدف تنها معماری و معمار آن است و کاربر در انسان تنها در مرحله ستایش اثر است که مطرح می

آیزنمن عصر جدید را به  توان خواسته ها و سالیق او را برایش تعیین کرد.این میان عنصری منفعل است که می
بدین ترتیب ]انسان[ دیگر به عنوان عامل آغازین در نظر گرفته »نگرد. ای ضد انسان گرا میچشم دوره

توانند از لحاظ و از این رو آنها میشوند مستقل از انسان نگریسته می هایها به عنوان ایدهشود. پدیدهنمی
 (.Eisenman,2007: 55 «)کلی جدا شوند. مقیاس از مسیر عادی خارج گردند و به طور

با خودنمایی و نادیده گرفتن مقیاس انسانی ، سعی در فراموش کردن انسان  موزه گوگنهايم گریبرای مثال      
توانیم به معماری بدون مردم فکر کنیم که به این دلیل موجه می»و نیازهای او دارد. به گفته آلدوروسی، 

 (.5: 1931مزینی،«.)کندم پیدا میمعماری بیش از مردم دوا

 معماریيک اثر جاودانگی  وماندگاری -4

يک اثر هنری شامل توان این نکته را یادآوردی کرد که بدیهی است در پاسخ به این نوع گرایش و نگرش می     

در واقع در این تواند ضمن داشتن فرم به ظاهر زیبا، از محتوا خالی باشد. . یک اثر میدو بخش فرم و محتوا است
در خدمت مخاطب بودن و تامین نیازهای وی ، افق آفرینی ، القاء » نگرش وظیفه مهم طرح و خلق اثر که 

این  است فراموش شده و یا به عبارت بهتر قربانی خودخواهی هنرمند آن می شود.و« معنی و تعالی بخشی 

د ها یانعمتمعماری درجامعه وفور  ازآن به عنوان مرگ هنر سماپااليوهانی همان اتفاقی است که 
تفاسیر شخصی ها به وحدت نرسیده اند وتنها درامیال وحقیقت انسانها در افق آرمان(.در11: 1935کند.)پاالسما،می

از حقیقت ،معماری متکثری فراهم می شود که قادر نیست معنایی همیشگی و نیازی دائم را در انسان پاسخ دهد 
 کوتاهی غیر جذاب و خسته کننده می شود .و به همین جهت ظرف مدت 

این نگرش راز ماندگاری بناهای عظیم و کهن گذشته همچون اهرام مصری را در بزرگ مقیاسی و غیر 
میختن دو مفهوم . این اشکال از آمقیاس مشابه اندانسانی بودن آنها دانسته و به دنبال کارهای عجیب و بی 

است . هر اثری که تا به امروز ماندگار بوده جاودانه نیست و گاه تنها به ماندگاری و جاودانگی ایجاد گردیده 
عنوان یک میراث فرهنگی مرده و غیر فعال باقی مانده و شاید در آینده هم ماندگار باشد ولی حیات جاودان 

ولی براساس  نديش گذاشته انه جاودانه ای را به نمامطابق برخی تحليلها اهرام اگر چه اصول معمارانداشته باشد. 

غير اجتماعی و غير انسانی تحت فشار شکل گرفته اند و به همين جهت هرچند ماندگار ولی استبداد و فرعونيتی 

   غير جاودانه اند.

                                                                                                                                                                          
 انا  اجازن  ر    ا .   خو  نوع  نخبه گرای  را ر ار  ا .  ر  اليكنه موظنور افالطنو     یا جوانا  جویاي  انی نيز فقط به هودره  انشاودا   

 گزیوی قابليت ها با علم هودره براي  رک  قيقت ارت نه نخبه گرای  فر گرایانه   ایپ    فرق  بارز  ارند.  
 



 
 

  

                  

                                                      

 
 

 

 
                                   

 معماریيک اثر هنری و شرط جاودانگی                                          

معماری بیان هنری است که همه مردم خواه و ناخواه در معرض آن قرار می گیرند .مردم در فضای       
معماری زندگی و کار می کنند و عشق می ورزند . هر بنایی از آسمان خراشها گرفته تا مقبره ها ، ضرورتا به 

کنشهای  مبتنی بر اندازه های پيکر انسان و طراحی عموما پديده ای انسان ريخت ومردم مربوط می شود ، زیرا 

جستجو برای یافتن پاسخی دموکراتیک برای مشارکت مردم باعث شکل گیری رویکردی .پيکرانسان درفضا است

 (.11 -11: 1933تعریف کردند. )اینگرسول، «پوپولیستی »آن را روندی  ليان لوفايرو  آلکساندر زونيسبود که 

معماری »یا « معماری پاپ»این دیدگاه مکتب پست مدرن است که آن را از مهمترین طرفداران     

پسند و جالب توجه برای عموم استفاده  هاین معماری از احجام ،تزیینات و رنگهای عامدرهم نامیده اند.« مردمی
اما در نهایت می توان دید که این تالش باز هم نتوانسته خود را از سالیق معمار جدا کند و تبدیل به  می شود.
بطوریکه چارلز جنکز با وجود آنکه در تالش برای  ساختن طبق نظر  گرفتن نظر عام شده است. شوخینوعی به 

 (111- 115 :1934،در نهایت آنچه که خود می پسندد می سازد.)قبادیانولی مشتری است 

معمار ناگزير از به نظر می رسد ، تنها با توجه صرف به پسند مردم نمی توان اثری را ایجاد کرد و      

مند معمار را از یک فرد عادی متمایز کرده و و این امر است که هنر ود می باشدبکار بردن نظرات تخصصی خ
 باعث شکل گیری حرفه ای چون معماری می شود.

این  به مثابه نوعی گفتمان در معماری نوعی فرار است و هنگامی که مشخصاً«مردم»ردن مفهوممتمایز ک»   
« کار صورت می گیرد ،یا بیان خامی از نیات خوب از کار در می آید ،یا نیرنگی عوام فریبانه ولی فردگرا.

 (.11: 1933)اینگرسول، 

موزن گوگوهایم گري ن یال را اي لوكوربوزیهن ر هر   ي ایپ آثار م  توا   يرن   پبه رارت به ترتير از  -1-2ترویر

گ  خوارت هورمود بر جامعهننياز مر م   طبيعت را  ید.گوی  ایپ آثار توها  ر جهت معرف  خو    معاار خو  راخنه 

  گير    نقی معيارهاي  ر جامعه  فور نعات معااري  ن  از موط  عاوم    كاركر ي  ... نيز فاصله مشدن اند.

 /eventspace.persianblog.ir/post/89 .  دا بخی اجنااع  بچيار كارنگ م  شو  

 



 
 

  

                  

ری جاودانه با مردم چیست و باالخره آیا اثر . رابطه معماممکن است در این گفته تناقضی به نظر رسد
حل تناقض در این نکته نهفته است که دوست داشتنی بودن و تحسین مردم تنها  ؟واال باید مردمی باشد یا نباشد

زمانی جاودانه و همیشگی می شود که هنرمند تنها به آنچه مردم در این زمان خواسته اند اکتفا نکند . بلکه افقی 
جذاب ولی مقطعی و را برایشان بگشاید که همیشه و در همه زمانها مورد نیاز و توجه مردم باشد و از زبانهای 

زودگذر به الیه های متعالی تر فرا زمانی و مکانی آنها را سوق دهد. او برای این کار باید خود پیش از مخاطب 

. هنر رواج گرفته عامه پسند دیری نمی پاید و تفاوت هنر واال و هنر عامه پسند در همين استبه آنجا دست یابد . 
موضوع را  -شاعر معروف آلمانی -گر می شود. شاید سخن گوته دی «مد»ی جانشین «مد»در اندک زمان 

در عین توجه به «هنرمند باید آن چیزی را که مردم باید دوست داشته باشند بیافریند:» روشن تر بیان کند 
 (3: 1931آفریدن آن چیزی که مردم دوست دارند.)مزینی،

هر دو ساحت با درجات مختلف شکل لذا در ادامه بحث به دیدگاههای که در این جهت و توجه به 
 گرفته اند تحت نام کلی دیدگاه فراگیر پرداخته می شود.
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 ديدگاههای فراگير در باره شرط جاودانگی يک اثر هنری و معماری                        

ای دیگر از نگرشها را پیدا کرد که نه مثل توان دستهمی عالوه بر نگرشهای حصری که به آنها اشاره شد
های صرف معمار هستند و نه تابع مطلق اثر و پیروی از اندیشه نخبه گرایی و فردگراییدیدگاه نخست در فکر 

 ر شكلها به ترتير از الف تا   م  توا     بر  آثار معر      -ر ند ت ول معواي جا  انب   ر معااري -2-2-ترویر

ماندگار   ر جامعه معاارا    یا عامه مر م  ر هر   رن آثاري بو ند كامال من ا ا با   رن قبل از خو  . اما  ر گ شنه یک 

 چودي معيار جا  انب   بچنر معووي   روت آراان  بچنر جا  انب  بو  به تدریج فر  گرای    نهاینا ج ابيت   مخاطر

 www.v3k2.blogfa.com- : موزن گوگوهامر:ميدا  نيو ا رلئا  - : یال را ا-گر ید.الف:كليچاي گوتيک
 

 



 
 

  

                  

توجه همزمان و برابر  آنچه که دکتر حجت در مقدمه کتاب راه بی زمان الکساندر از آن با عنوانخواست مردم .
 (3: 1932حجت،) یاد می کند. مطابقت کامل این دووبه ظرف)بنا(و مظروف)زندگی انسان( 

معماران و نظریه پردازان مختلفی درصدد یافتن راهی جامع هردو نگرش فوق بوده اند .در واقع در میان این 
ده کرد که هر یک از آنها با درجات افراد نیز می توان نگرشهای مختلف و راهکار های گوناگونی را مشاه

 مختلف به یک سمت از گرایشهای نخبه پسند یا عام پسند تمایل بیشتری دارند.
 در ادامه به بررسی نظرات تنی چند از معماران و نظریه پردازان در این حوزه پرداخته می شود.

 يک اثر هنری و معماری از نگاه کريستوفر الکساندر جاودانگی راز-1 

الکساندر عظمت اثر معماری را نه در بزرگی و نو بودن آن و نه در محبوبیت معمار آن بلکه در اثری      
 کند. احتماالً اثرگذارترین نظریه طراحیشود جستجو میگذارد و در ذهن او جاودانه میکه بر ذهن کاربر خود می

( 1333ش در برکلی است که یک زبان الگو )پوپولیستی متعلق به کریستوفر آلکساندر و همکاران با گرایش غالب
تواند با موفقیت یک قاعده است که هر کسی با استفاده از آنها می 152ای از را پیشنهاد کرد. این اثر چکیده

شوند و از تحلیل ساختمان را طراحی کند. این الگوها از مقیاس محله تا ایوانها و اتاقهای نشیمن را شامل می
« تناسب»اند که در طول زمان وجود در معماری بومی فرهنگهای مختلف گرفته شدهوضعیتهای مطلوب م

 (. 11: 1933اند.)اینگرسول، کارکردی خود را ثابت کرده

با توجه به مطالب باال شاید در نگاه نخست بتوان  او را در دسته دوم یعنی طرفدار پسند عامه قرار داد . اما     
که هر چند او از مردم و رفتارهای آنها صحبت می کند ولی این به معنای  باید به این نکته توجه داشت

طرفداری وی از مد گرایی و آنچه که در معماری پست مدرن به عنوان پسند عام مطرح شد نمی باشد . در واقع 
یازها باشد او سعی در توجه به مردم و نیازهایشان دارد تا بنایی که طراحی می شود بتواند در خدمت تامین این ن

 و صرفا کاری بیهوده در جهت معرفی معمار و یا جلب توجه کوتاه مدت مردم نباشد.

او یک حوض ساده در وسط یک . کالبد خاصی مورد نیاز نیست  جاودانه بودن يک اثراز دیدگاه وی برای        
شیرین ایجاد کرده است که اکنون نیز ای خواند، زیرا برای او در یک لحظه خاطرهباغ دور افتاده را جاودانه می

و به زعم او چنین احساسی  (3: 1932کند.)الکساندر، شیرینی آن را در هر بار یادآوری آن صحنه احساس می
همگانی و جاودانه است. )در حالیکه به نظر میرسد بسیاری از اصول خاطره انگیز قابل تعمیم به همه فرهنگها 

 نباشد.(

گوید: معمار خالق کامالً متفاوت با دیدگاه دسته اول است به طوری که می از معمار تعريف الکساندر     
پردازد. بلکه هنرمندی است که با به کسی نیست که صرفاً به طراحی فضاهای غیرمتعارف و نو یا متفاوت می

تا حد ممکن به  بردارانکند که در آن زندگی بهرهکارگیری تمامی توان حسی و ادراکی خود فضایی طراحی می
 (.11: 1932مطلوبیت خود نزدیک تر شود.)الکساندر،

ولی در مقابل از اعتبار او در  الکساندر با مطرح کردن اين ديدگاه در ميان عامه مردم به محبوبيت رسيد
بسیاری از زمان وی از برنامه آموزشی میان خواص )نخبه گراها( کاسته شد. به طوری که کتاب راه بی

حذف و تقریباً از کانون توجه انتشارات دانشگاهی خارج شده است. و افرادی  آمریکا و اروپا های معماریدانشکده
تواند در جهان ای دارد و نمیدانند که عقاید ساده لوحانهچون ویلیام ساندرز در نقد وی او را چون کودکی می

در مقابل او از بی توجهی ورد شهرت معمار امروز تاثیرگذار باشد. شاید چنین موضع گیری خواص و صاحبنظران 



 
 

  

                  

و نقش منحصر به فرد معمار در کار طراحی و عمومی کردن این کار است که برای صاحبان حرفه بخصوص 
چنانکه الکساندر در پاسخ به نقدهایی که به وی شده است  صاحبان شهرت و خودکامگی چندان خوشایند نیست.

حباب معماری اواخر  ، ن و جامعه به طور کلی این کتاب را جدی بگیرندمحتمل است که اگر معمارا»گوید: می
 (11: 1931، ساندرز«.)قرن بیستم و تالش آن برای خام کردن مردم از بین برود

 بر رازجاودانگی معماری کريستوفر الکساندر جفری برانت نقد-2

از جمله کسانی که دیدگاه الکساندر را مورد نقد قرار داده اند می توان به جفری برادبنت اشاره کرد .او      
 در مقاله خود به برخی از خطاهای الکساندر اشاره کرده است .از جمله این خطاها عبارتند از:

  ن آفریدن اثر و تالش برای فرمول بندی کردکار الکساندر حاصل نگاه ماشینی به مسئله طراحی
 جاودانه است.

  ارزش یکسان می داند و ارتباط متقابل فیمابین و نیازها را دارای  همه خواسته هابرای ساده سازی
در حالیکه در جامعیت همه نیازهای انسانی که او جمع  آن ها را نیز به یک اندازه قوی می داند

 دارد .آوری کرده و همسطحی آنها تردید های جدی وجود 

  غفلت از اینکه برخی خواسته ها و ارتباط های متقابل دخالت بسیار عمیق تری در شکل راه حل
 و اساسا ایده های اصیل و جاودانه نسبت همسانی با همه نیازها ندارند . طراحی دارند

برای تمیز قائل شود. اهميتو  ،کيفيت قوتنظر در کل الکساندر نمی تواند میان این ارتباط های متقابل از     
بیان دقیق این امر بیان مثال زیر می تواند راهگشا باشد. مثال بعید است که امور مربوط به سازماندهی کلی یک 
طرح همزمان با جزییات فنی در و پنجره ها مدنظر باشد . در مرحله ایده می تواند نیازهای مجرد و انتزاعی تری 

کالبدی و مادی در گام های بعد قرار بگیرد . متاسفانه الگوی خوشه ای ایجاد  از انسان پاسخ داده شود و نیازهای
شده در روش الکساندر این معنای طبیعی در مسئله طراحی را نادیده می گیرد و راهکار غریبی را بر طراح 

 (31: 1934)الوسون،تحمیل می کند.

الی که از بعد مبانی نظری بر او مهمترین اشک برادبنت کاالتبه نظر می رسد عالوه بر صحت همه اش
بحث خود را از پاسخگویی به نیازهای معنوی است. از آنجا که الکساندر  وارد است کم توجهی او به آرمانهای

عقالنی انسان آغاز کرده )که البته مبدا خوبی است ( حوزه آرمانها که یکی از مهمترین نیازهای انسانی است را 
توجه قرار داده است و همین سبب می شود الگوهای جاودانه او همه جانبه به شکل کمرنگ و ضعیف مورد 

 نباشد چراکه مهمترین عامل جاودانه کننده هنر در طول تاریخ جنبه آرمانگرایی انسان بوده است . 

حث درباره جنبه هنری معماری از قضاوت درباره جنبه ب از بعد معمارانه نیز باید توجه داشت که     

بسیاری از این معیارها را  اند.«عینی»زیرا معیارهای جنبه عملکردی معماری  تر استآن بسيار مشکلعملکردی 
توان به قاطعیت پاسخ همان گونه که کریستفر الکساندر از خود پرسیده و با آری و نه به آنها جواب داده است می

ی با آری و نه پاسخ گفت. برخی از آنان توان به آسانی و سادگگفت. ولی به معیارهای جنبه هنری معماری نمی
توان بدون در نظر گرفتن تر بسیاری از معیارهای جنبه هنری معماری را نمیاساساً معیارپذیر نیستند. از آن مهم

کند و معماری را اثری خاص از پیش وضع کرد هر معیاری از این دست کیفیت خالقانه معماری را تضعیف می
نبه هنری معماری ذهنی است و مسئله سلیقه و هنجارهای پسندیده در آن مطرح است سازد. جخشک و مقید می

و این مسئله آنگونه که او دوست دارد  ستود یا آن را رد کرد.« دالئل متقن»را به  توان اثری معمارییعنی نمی



 
 

  

                  

به هر حال پیشگامی او در الگو شناسی فرا زبانی و تشریح دستور زبان  (3: 1931)مزینی، قطعیت بردار نیست . 
   با همه اشکاالت آن امری ستودنی و قابل تحسین است.   عقالنی و بی زمان ومکان معماری

  
 
 
 
 
 

 

 يک اثر هنری و معماری در نگاه اسکروتنراز جاودانگی -3

اسکروتن را باید از منتقدان جدی خالقیت نخبه گرا دانست. او همه مردم گرایی های عوامانه و      
او معتقد به لزوم هماهنگی باذوق ی می داند . سطحی نگر را هم زاییده همان افراط کاری های خالقیت فرد

است و به این دلیل وظیفه اکثر معماران را همراهی با ذوق عمومی و پرهیز از  در بستر صحیح سنتی آن عمومی
داند. به نظر او به هم پیوستگی معماری در گستره شهرها و تداوم تاریخی آن جایی های خالقیت میوسوسه

گذارد و هنر بزرگ معماری به وجود آوردن نظامهایی است که به معمار معمولی اقی نمیبرای هنرنمایی جدید ب
لذا می  یش از آن ساخته شده است بسازد. پکنند بناهای مورد نیاز زندگی روزمره را در ادامه آنچه کمک می

معماری به کار هستندو (lesser mortals)اکثر معماران آدمهای معمولی یا کمی باالتر از معمولی گوید 
 (.  4: 1931نبوغ آمیز احتیاج ندارد.)اسکروتن، 

در نظر اسکروتن پسند زیبایی یک اثر مانند هر استعداد انسانی ممکن است در سطح کودکانه و      
پرورش نیافته باقی بماند.اینکه یک معمار بگوید من آن را می پسندم ،یا حتی بگوید من و همکاران فرهیخته ام 

ی پسندیم،مسئله را حل نمی کند.او باید چگونگی کارش را توجیه کند.و مسئله این است که ادعای او و آن را م
احجام و  بنا به عقیده اسکروتن معماری مدرن ،با تحمیل لجوجانه اشکال، همکارانش چگونه ثابت می شود.

قابل فرزانگی و دستاورد گذشته می تناسباتی که میانه ای با عادات زیبایی شناختی ما ندارند ، متفرعنانه در م
 (4: 1931)اسکروتن،  ایستند.

پست مدرنیسم واکنشی است به ممنوعیت های مدرنیستی »او با نقد پست مدرنیسم معتقد است که     
.جزییات کالسیکی و گوتیکی ممنوع شده توسط پدر سختگیرش را به بازی می گیرد و از آخرین بقایای معنی 

راه حل او بازگشت به اخالق و فضیلتهای انسانی است که در (. 5 :1931)اسکروتن،  « تهی شان می سازد.

بيود  ل  ایپ نكنه را آثار ماندگار  ر  یدگان الكچاندرن الكچاندر هر  ي ایپ آثار را به یک اندازن ماندگار م   -3-2ترویر

 ر ميا  عام   خاص مور  تقدیر ارت   ترویررات رارت توها  ر ذهپ مالک خو .  فراموح م  كود كه ترویر رات  پ

ا  بيپ جا  انب   ر روت عظيم اجنااع    معووي   خاطرن انبيزي  ر ذهپ اشخاص تاایز قا ل نيچت   آنها را از یک 

فضا رخ  ر یدا    رفنارهای  ارت كه  ر یک    ر ایپ موار  بيی از كالبد معااري منوجهجوج م  انبار  .  ر  اق  توجه ا

 ا ن   آ  را ماندگار م  كود. رات  پ مقبرن عطار  ر نيشابور   رات رارت یک كلبه را ن یک  اشيه نشيپ كه بر 

 ی333  304:  1336اراس رليقه خو   يدن ارت رالكچاندرن
 



 
 

  

                  

آخرین تحلیل با تواضع و همدلی و پرهیز از فرد گرایی قابل دستیابی است . او ریشه اصلی ظهور نظام استبدادی 
یک نظام از اصول و پر دیسیپلین نوگرا را قداست زدایی های افراطی قرن های قبل می داند و بازگشت به 

مشترک و انسانی را راه حل خروج از وضع موجود می داند . به این ترتیب اسکروتن در میان این طیف ، قدری 
 1به  جمع گرایی سنتی نزدیک تر است .

 

 جان راسکين راز جاودانگی يک اثر هنری و معماری از نگاه-4

ضمن در نظر گرفتن اصول هنر را  بودناز جمله کسانی است که متعلق به عامه مردم  راسکین    
راسکین نخستین کس در انگلستان بود که بر این حقیقت " بنا به گفته آرنولد هاورز کند.یادآوری میآکادمیک 

(.در حقیقت اسکروتن یکی از مبانی 1543: 1935هاوزر،) ."تاکید کرد که هنر امری است مربوط به عامه مردم
 می گوید: خود را راسکین می داند و

 «. راسکین معتقد است که هر کس با هر شرایط روحی ،می تواند مصالح ،اشکال و کار برآورنده بنا را بفهمد»   
 (.  5: 1931)اسکروتن، 

و ضروری که از اخالق انسانی نشات به هفت اصل و قانون کلی  خود کتاب هفت مشعل معماریاو در      

زندگی ، زيبايی  ،قدرت  ، صداقت ، فداکاری» ان دارند تاکید کرد اصولی همچون گرفته و ارزشی فرا زمان و مک

اصل آخر  .ضروری است، و جاودانه  شایسته ییک معمارآفرینش که پیروی از آنها برای  «اطاعتو خاطره ، 
ر و عدم برای ماندن بیشت ، هنر آموز جوان به عنوان یک  ای است که معمارانقطعنامه  ،« عتامشعل اط»یعنی

القاء هنرمند بودن به خودشان، قبل از رسیدن به یک استاد هنرمند و همچنین برای پرهیز از خودپسندی باید زیر 
ن نیز بر آن این اصول در واقع همان رازی است که الکساندر و اسکروت (.24: 1931)کیانی، آن را امضا کنند

اری متاخر را ندیده و آن را درک نکرده راه حل او مبانی آنجا که راسکین وضعیت پیچیده معمتاکیدکرده اند و از
 دیگر راه حل های مطرح شده جدید را شکل می دهد. 

 راز جاودانگی هنر و معماری از نگاه يوهانی پالسما-5

پدیدار شناسان از مهمترین منتقدان فقدان جاودانگی در دوران نوگرا و فرا نوگرا هستند و از بعضی جهات     

پاالسما تحليل گر و منتقد معماران ارگانیک را هم گاه نزدیک به این نگرش طبقه بندی می کنند . از میان آنها 

به نقد جدی «عمار خودمختار و تعهد اجتماعیم»اندیشه های قابل توجهی دارد .او در مقاله مهم  فنالندی
معماران  فرد گرا همچون گه ری و لیبسکیند و...پرداخته و کار آنها را خودخواهانه ارزیابی می کند . همچنین 
کار معماران فرا نوگرای اجتماعی همچون ونتوری و گریوز  را نیز سطحی و عوامفریبانه قلمداد می کند و این 

می نامد می داند . ثمره «جامعه وفور نعمت»شکل گیری جوامع مصرفی جدید که او آنها را  وضعیت را ناشی از
این جامعه آن است که معماری در آن از سودمندی فاصله گرفته و به سمت خودمحوری و یا شوخی با مخاطب 

  میل می کند که زود گذر و مصرفی است.

برای ». به گفته او : بايد هم اجتماعی باشد و هم فردیاو معتقد است که اساسا هنر برای جاودانه شدن 

معماری عميق و ريشه دار ،برای هدف غايی زدودن چهره دروغین اجتماعی طرح ،ما حتی می توانیم بگوییم که 

                                                           
معاناري نيناز بنه مبنان    اصنول  ار  .اصنول  كنه        :”من  گویند   را  مطنرش شندن ارنت. ميرمينرا      ر ایرا  نظریه مشابه تورنط مينر مين    -1

 1371ن ميننر ميننرا   ” ربنننوا  بلونند ر ازیها نرننرگر انيها   بنن  بونند   باریهنناي طرا نن  را  ر قالننر آ  معونن    م هننوم   نظننام بخشننيد.    

 ی10:



 
 

  

                  

و در نهایت ،هنر بدون توجه به استفاده ظاهرا اجتماعی اش ،با جهت  خلق می شود«رستگاری-خود»و روانی
سبک و مانند اینها بهانه هایی  وظیفه، هنرمند سرو کار دارد.تمام مفاهیم تعهد،« من»ارزش ،باگیری اجتماعی با 

 ( 19: 1935 )پاالسما، «.بیش نیست
پاالسما از یک سو توجه به نظر اجتماع و کارفرما را مهم می داند و از سوی دیگر معتقد است که اساسا 

عنوان مرجع اصلی طراحی،عالوه بر اینکه مبتنی بر تاثیر  تن دادن به خواست صریح کارفرما و پذیرش او به
متقابل فرد خالق و عرف جامعه است ،از بدفهمی ماهیت آفرینش هنری ناشی می شود.این نگرش که به طرز 
وسواس آمیزی عمل گرا است ،سرانجام به نابودسازی بعد هنری طراحی می انجامد ،و هنر معماری را تا صرفا 

داريم  امروزه ما به معماريی نياز» بنا به گفته پاالسما  (.19: 1935 پایین می آورد.)پاالسما، مد روز و سرگرمی

ما به معماری همدلی و فروتنی نياز  زنی ،جلب توجه يا ستايش نباشد. الفکه به دنبال خود شيرينی يا

 (11: 1939 پاالسما،«)داريم.
با توجه به این نگرش او همزمان توجه به دو ساحت فردی و جمعی همراه با پرهیز از افراط در هریک از     

برای هنراستفاده می کند . چونان خیاطی که با « انسانیت بخش و برابری طلب»آنها را مطرح کرده و از صفات 
عالوه بر پوشاندن نواقص ، او را به  نبوغ خود و توجه به ویژگی جسمانی مشتری خود لباسی را می دوزد که

کمال مطلوب برساند.و این همان کاری است که معمار باید در جامعه انجام دهد یعنی توجه به نیازهای جامعه و 
خواست آنها و استفاده از نبوغ فکری خود در جهت برآوردن نیازها و تکامل بخشیدن به جامعه. او براساس مبانی 

 احساس انگيزی، آهستگی، آرمان سازی، اصالت، سکوتفنالندی پیشنهاداتی همچون اجتماعی و طبیعی سنت 

را مطرح می کند . این اصول تالش می کند با هر را برای بهبود معماری معاصر  توجه به جنبه فضايی معماریو 
که پدیدار  نوع فرد گرایی مبارزه کند و در عین حال از سطحی و مبتذل شدن معماری بکاهد . بهترین الگویی

شناسان برای آرمان سازی و اصالت و... مطرح می کنند طبیعت و روح مکان طبیعی است و معموال معماران 
ارگانیک را به عنوان نمونه خوبی از نوع نگاهشان معرفی می کنند . تالش معماران ارگانیک برای تحقق هویت 

 طبیعی و اجتماعی در هریک از آنها متفاوت است.
 

  دانگی هنر و معماری از نگاه معماران ارگانيکراز جاو-6

معماران ارگانيک نظريه پرداز نيستند و با آفريدن آثار خود جنبشی نسبتا عميق و ماندگار آفريدند و به     

. پالسما و دیگر اگزیستانسیالیستها ارزش باالیی  روشنی مسير خود را از دو جريان نوگرا و فرا نوگرا جدا نمودند

را برجسته ترین ویژگی آنها و رمز جاودانگی آثارشان می دانند .  چنانچه  هويت گرايیآنان می دهند و  به آثار
لوید «)رایت در بیان ویژگی آثار خود از واژه هویت استفاده می کند و آن را راز جاودانگی اثر معماری می داند.

 (. 11: 1931رایت،
ار توانا عمل نمودند و حتی در توصیف و تحلیل معماری پدیدارشناسان در نقد معماری معاصر بسی     

گذشته نیز سخنان مهمی دارند . ولی هریک از جریانهای فوق نقد هایی برآنها وارد نموده اند . به نظر می رسد 
همچنانکه مبانی نظری آنها نیز با نقد آرمان گرایی و اصالت به روح مکان وذات گرایی محیطی شکل گرفت 

همین به ویژه آرمانهای معنوی باشد .  خدشه پذیر ترین نقد وارد بر آنها بی توجهی به آرمانهامهمترین و 1
                                                           

خننو  را بننا نقنند ماهيننت گراینن  (  existentialism)هاینندگر كننه مهانننریپ مبونناي نظننري  دیدارشوارنن  معاصننر ارننت   جننو  گراینن    1-

 شكل بخشيد . ( utopianism )  آرما  گرای   ا  (   essentialism)افالطون  



 
 

  

                  

 را تا حدودی جامع توصیف کردند. ارزشهای انسان و نیازهای او اشکال به معماران ارگانیک نیز وارد است. آنها
کارفرمایان خاص ، آثار به یاری افراد سرمایه دار است . تقدیس طبیعت نوعیولی در عمل آنچه رایت انجام داده 

آنها را کمی از سنت اجتماعی دور کرده و به سمت شکل توجیه شده ای از فرد گرایی به نام اشرافیت پیش 

 نقددر  الکساندرکريستوفر . کند نه معماری انسان را معماری را کشف  باید در اینجا انسان است که بردند.
 :گویدمی ارگانیک معماران 

ترین معماران، همچون فرانک لوید رایت و آلوار آلتو، هم به این « طبیعی»حقیقت این است که حتی »    
، با نماهایی از چوب «عامیانه»اند.و نیز حقیقت این است که معماری آزاد و هیپی مسلکانه کیفیت دست نیافته

ها بی آالیش این مکان .ب، هم به این کیفیت نرسیده استسرخ نامنظم، و فضاهای داخلی کهنه و روستایی مآ

ها را سازندگان اين بناها آناند. ها را با نگاهی بیرونی ساختهنام برسند، زیرا آنتوانند به کیفیت بینیستند و نمی

زها را حتی وقتی آن چی.الی را به عالم خارج تحميل کننداند چيزی يا خياند زيرا کوشيدهبه روش خود ساخته
سازند که طبیعی جلوه کند، این طبیعی نمودنشان نیز حساب شده است و در نهایت تظاهری بیش طوری می

 (.423: 1932الکساندر، «)نیست. 

 راز جاودانگی هنرهای سنتی ايران -7

همه حوادث و مصائب بسیار و نگرش های   راز عزت و ماندگاری هنر های سنتی ایران،در گذر از این  

 : توجه داشت نکته اساسی سهبرای رسیدن به پاسخ باید به  ؟گوناگون چه بوده است

 و  دارداز عالم ذر تا قیامت  ینامحدود ریشه دربستر فرا تاریخیآن که هنر سنتی ،  : نکته اول
مشترک سراسر تاریخ بشری یا آزاد است که مضامین  خود ، زمانی و مکانی هنرمند در عرصه 

و در قالب را برگزیند  اساسا اصول عالم که گاه به تعبیر سنت الهی در خلق عالم بیان می شود 
 قابل فهم مخاطبین ارائه نماید.

  کالبد فیزیکی انسان نیز در طول تاریخ  نسبتا ثابت است و از آنجا  در عین حال:  نکته دوم
انسان همچون نشستن، برخاستن، خوردن، خوابیدن و...تا  کلیات رفتارهای وابسته به جسم

حدودی فرا زمان و مکان هستند، معمار سنتی خود را در یک بستر متغیر و پر تالطم نیازهای 
کالبدی نمی بیند و تنها با تطابق مختصری می تواند الگوهای فرهنگی و اقلیمی موجود را با نیاز 

 مخاطب سازگار نماید .

  و تهذیبی که در خود ایجاد کرده هیچ نقشی برای با اخالص  ن که هنرمند سنتی ،آ : سومنکته
خود در اثر باقی نمی گذارد او خود را فقیر و محتاج الهی میداند و اثرش را خدمت ناچیزی که 

بازتابی است از  آنچه را پدید آورده ،در حقیقت  بهتر است بی نام به پیشگاه الهی تقدیم گردد. 
  . که خالق اصلی زیبایی است الهیوحی  انسانی از آموزه های درک مشترک

قید زمان نمی  ، ماهیت فردی ندارد . ماندگار می شود در نتیجه داشتن چنین اعتقادی است که اثر هنرمند ،
 1931)یاوری، . زیبایی حقیقی هرگز کهنه نمی شود و گرد فراموشی بر آن نمی نشیند با اتصال بهپذیرد و 

سنت اجتماعی ، اثر و مسئولیت در برابر مادی و معنوی به سودمندی  چنین معماری  بیش از هر چیز  (131:
 ندیشد .می اذات باری تعالی کانون همه آنها یعنی و  تاریخی ، طبیعی ، معنوی

 



 
 

  

                  

 سنتی معماری ازجاودانگی پيرنيامرحوم استاد  و تحليل  ارزيابی-8

از آن معرفی می کنند به این تعریف که مرحوم پیرنیا  با ویژگیهاییمعماری ایرانی به نظر می رسد    
های ، همان کلید واژه ، خودبسندگی ، نیارش ، پرهیز از بیهودگی واریاصولی چون مردم نزدیک باشد.

 یک اثر هستند. جاودانگی

و  عقالنی چهار اصلاساسا در سخن پیرنیا هیچ زبان شکلی از معماری سنتی توصیف نشده و به خوبی   
کلی که در همه معماری های پایدار؛ حتی به مدرنترین شکل آن ؛ قابل اجرا است مطرح شده است. به نظر می 
رسد اگرچه پیرنیا در عمل کامال سنتگرا بود و به اصول سنتی اهمیت می داد؛ به گونه ای که شاید اورا به 

پاسدار معماری تاریخی نیست و یک جاودانگی ماندگاری گرایی باید نسبت داد؛ اما اصول او به هیچ وجه 
به طور مثال مردم واری ایشان با مردم گرایی پست مدرن فاصله زیادی دارد و به   عقالنی را دنبال می کند.

 هیچ وجه با مدگرایی و مخاطب محوری یکی نیست .
ان است ،در معماری ایشان اگرچه اصلی را مبنی بر خالقیت و نوآوری فردی ،آنطور که باب میل نوگرای 

ایران مطرح نکرده است ولی در نگرش ایشان در کنار رعایت هر یک از اصول عقالنی گفته شده، راه برای هر 
اثری این اصول برخاسته از منطق عقلی، در طبیعت به عنوان آفرینش الهی نیز وجود دارند و 1 خالقیتی باز است.

،احترام گذاشته و همواره زنده عقل انسانی به  و به انسان،  خدا  به ،به طبیعت با این اصول شکل پیدا کند که 
 است.

 نتيجه گيریجمع بندی و 

جاودانگی یک اثر معماری هر و خود را ابدی سازد. ا انکار کندکند تا بماند. تا زوال خود رانسان معماری می     
آموزشهای علمی و عملی صرف فروکاست و های فیزیکی و توان آن را با کمیتچه هست، چیزی است که نمی

در شعر « آن»های تدوین شده از دیگران فراگرفت و به دیگران آموخت. این همان چیزی شبیه آن را با قاعده
توان دید و است و تنها با عشق به کار و چشم دل و گوش جان می« میان»و « مو»حافظ است که فراتر از 

در ساختمان « آیین جاودان»نامد و دست یافتن به آن را ندر کیفیت بی نام میشنید. این رمز ماندگاری را الکسا
روید ولی هرگز در گذشته محبوس نشده و از این روست که شمرد. این کیفیت از دل تاریخ و فرهنگ میبرمی

تفسیر  جاودان است. همانطور که شعر حافظ به علت توجه به مفاهیم و دردهای مشترک انسانی و قابل تاویل و
 بودن در زمانها و مکانهای گوناگون زنده است و جاودان.

، و گاه سرگشته و بحرانی معرفی «بریده از آسمان و درمانده بر زمین» ریشه اینکه گاه معماری امروز را ،      
ان خدای ابدی و جاوید»به جای « خود فانی و غیر جاویدان »در معماری و جایگزینی « معنی»می کنند، نبودن 

ترین مصالح خواند و با کمترین امکانات و ابتداییاست. معمار بزرگ پیشین خویشتن را حقیر و فقیر می« 
بیند و با کرد و معمار سرکش امروز، خود را بزرگ و برجسته میهای جاودان و ابدی را بر پا میواالترین عمارت

تولید آثاری اعجاب بر انگیز و یا صرفاً عملکردی  تر به اقتباس وبرخورداری از امکاناتی به مراتب پیش رفته
 کند که زودگذر و مصرفی اند . بسنده می

                                                           
انند نامنا كنامال بنه آ   چناس بنو ن انند. بنر          اگر ه ایشا   ر اصول معاناري ایرانن  بنه مچنئله البومنداري اینپ معاناري توجنه نكنر ن          - 1

یعون  كچنت   افنز     رنازگار كنر   آ        "بررنا  كنر    "اراس رنخپ ایشنا  خالقينت  ر معاناري گ شننه بنا اننخنا  البوهناي كهنپ           

 (23: 1333با شرایط مور  نياز رخ  ا ن ارت.ر يرنيان



 
 

  

                  

گیرد. ت میبلکه از کمبود مبانی نظری ما نشأ در واقع بحران معماری امروز ناشی از کمبود خالقیت نیست  
پاسی خود آنها را از دست داده مبانی که روزگاری قدرتمندانه در وجود ما ریشه داشت و اکنون بر اثر غفلت و ناس

ایم. در واقع آنچه که ضامن بقا و جاودانگی این میراث تمدن معماری شده است ،عدم اتکاء آفرینش های هنری 
، آفرینندگانشان ، و انتساب آن به خالق هستی بخش در کنار توجه متعادل به تمام ابعاد مطرح در معماری 

 باشد.می
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ایپ آثار را م  توا  جزء هر    -مچجد مقرو یه تبریز - -مچجد كبو  تبریز-الف-   نوع جا  انب  من ا ا -1-4ترویر

آثار جا  ا  به  چا  آ ر  . آن،ه كه موجر جا  انب  هر   ي ایوها شدن ارت توجه به تاام را اا معااري  ر طرا     

راخت آنها ارت. هر ود ميزا  توجه به ایپ عوامل  ر هر یک من ا ا م  باشد بطوریكه ا ل  با گرایی غالر نخبه  چود   

  ر عام  چود شكل گرفنه اند.  ر  اق  هر جامعه اي  به هر   ي ایپ نوع آثار ا نيار  ار .  م  با گرایی غال
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 کوتاه مجال دلیل به. گردند مطرح رقیب نظریات مهمترین گردیده تالش زیر جدول در. جاودانگی به گوناگون نگرشهای بررسی -4-1 جدول
 نگارنده  از جدول تنظیم. گردیده واگذار دیگر مجالی به آنها تشریح( معنوی گرایی سنت همچون) یدگاهها برخی اهمیت و مقاله
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 هفتم مقاله

 

 هندسی در معماری -بررسی تطبيقی در مورد ايده های فضايی                 
 

 عبدالحمید نقره کار
 علی محمد رنجبر کرمانی

 

 مقاله کيدهچ

موضوع این مقاله بازخوانی تعامل مطلوب انسان و فضای معماری و تبیین آن بر پایه مفهوم کمال در 
نوشتار بینش اسالمی است. تعاملی که بتواند به فهم و بهره گیری مناسب انسان از فضا منجر شود. هدف از این 

رات ما از فضا، برای تعالی انسان از فضا و دستیابی به الگوها و مفاهیم مناسب و چگونگی مدیریت تأثیر و تأث
 محیط می باشد.

شالوده نظری مقاله انسان شناسی اسالمی و بویژه دیدگاه کمال گرایانه آن در ارتباط با محیط زندگی 
انسان و جامعه انسانی است. بر طبق این دیدگاه فضای مطلوب فضایی است که نیازهای اساسی انسان در دو 

 عنوی را برآورده ساخته, زمینه مناسبی برای پیمودن سیر کمالی انسان باشد.وجه مادی و هم م

این است که انسان چگونه با فضای معماری تعامل دارد و ویژگی های یک  پرسش بنيادی اين مقاله
 فرضیه های این مقاله چنین است: فضای مناسب برای تعاملی در راستای سیر کمالی انسان چگونه است.

 المی عناصر فضا و کالبد نه تنها مقدم بر نیازهای انسان مخاطب نیستند، بلکه به هیچ از منظر اس
 .گیرندوجه هم عرض آنهم قرار نمی

  بر حسب دیدگاه اسالمی، از آنجا که کل ابرسامانه هستی برای انسان و انسان نیز برای کمال
در موضوع معماری هدف حقیقی و  است که ، بنابراین نیازهای انسان مخاطبستا خلق شده

نه فضا؛ بلکه فضا ابزاری است برای گذران یک زندگی مطلوب )مادی و  شوداصلی تلقی می
 معنوی(.

  ایده فضائی یا فضای خالی که محل حضور انسان است  نیازهای انسان مخاطب است کهبراساس
 .گیرددر ذهن هنرمند معمار شکل می

 اجزاء و عناصر کالبدی نظیر مواد و مصالح، مقیاس، نقش،  هندسه که ظرف فضا است و سایر
 .شودبافت، رنگ، نور و ... به اعتبار نیازهای مخاطب انتخاب و طراحی می

 

 فضا، مکان، هویت، حرکت جوهری، حکمت اسالمی :واژه های کليدی

 
 
 
 



 
 

 

 

 مقدمه

معماران و اندیشمندان جهان مفهوم فضا یکی از مفاهیم بنیادی در معماری است. دربارة این مفهوم 
اند. برای نشان دادن اهمیت فضا در معماری شاید همین بس های گوناگونی ارائه کردهمعماری از دیرباز برداشت

 .است« ساماندهی فضا» باشد که یادآور شویم یکی از تعاریف مورد پذیرش بیشتر اندیشمندان دربارة معماری

پردازان به طور کلی امری سودمند است. سوی نویسندگان و نظریهاز  مفهوم فضابحث و کنکاش دربارة  
شود و این ما های آن و چگونگی تأثیر آن بر آدمی، مطرح شده و شکافته میچرا که ابعاد گوناگون فضا و ویژگی
کند. اما از سوی دیگر باید توجه داشت که بحث و گفتگو که با هدف درک را در درک عمیقتر از فضا یاری می

شود، به آشفتگی و پریشانی بیشتر نینجامد. این آشفتگی با ارائه عمیقتر و چیرگی ذهنی برمفاهیم آن انجام می
ترین وجوه شود. از این رو بحث ما دربارة فضا ابتدا با کلیانواع تعاریف ناسازگار با هم و یکسونگری و... بیشتر می

تر است برداشت شده و آنگاه ظر ما به دیدگاه اسالمی نزدیکآن که مورد پذیرش بیشتر اندیشمندان بوده و از من
 کنیم.های خود را از مفهوم فضا در معماری و تأثیر آن بر انسان مبتنی بر فرهنگ اسالمی تبیین مییافته

 

 در فرهنگ های لغات معتبرواژه شناسی فضا 

 در فرهنگ معین واژة عربی فضا چنین معنی شده است: 
o  فراخ، ساحت.مکان وسیع، زمین 

o  معین( «)کند. مکانی که کرة زمین در منظومة شمسی اشغال می 

هم کمابیش همین معنا را ارائه کرده است. در هر دو تعریف، واژة مکان بکار رفته و این نشان  المنجد
یک  "توان به درون آن رفت. پس فضا قطعادهد که فضا، دارای مکان است، یا همان مکان است که میمی

 های کهن، هوا و فضا یکسان نیستند.تهی است، مانند هوا.گرچه در لغت نامه جای

در » عربی شمرده شده است. ولی یکی از شیفتگان زبان پهلوی به جای« هوا » واژة  فرهنگ معيندر 
در اوستا برابر باد و هوا است و « وای»  (21:  1912را بکار برده است.)پور داود، « اَندر وای» ، واژة پهلوی«فضا
گوید این نام، ریشة واژة هوا  است. )فره نام فرشتة نگهبان هوا بوده است. جالب است که فره وشی می« ویو» 

اند. ولی دهخدا هم معنی کرده« واژگون » ( پس واژة هوا از دید او فارسی است. واژة اندروای را1953وشی،
)دهخدا، لغت نامه( پس شاید « است و نه هوا.« در فضا » رابر واژگون نیست و گویا برابراندر وای، ب» گوید:می

برابر فضا است. فره  spaceدانیم که در انگلیسی  واژة بتوان واژة اندروای را برابرِ فارسی واژة فضا گرفت. می
ن( هم آوایی این واژة کهن آورده است. )هما« جهان»و « فلک» را برابر« اِسپاش» وشی در فرهنگ خود واژة 

 جالب توجه است.   spaceپهلوی با واژة 
جای » توان چنین نتیجه گرفت که گسترة فضا، همة هستی است و فضا همان از این بحث لغوی می

تواند شالودة بحث فضا قرار گیرد و تواند پر شود. این تعریف با همه سادگیش به گمان ما میاست که می« تهی
 های گوناگون پرداخت.توان به بررسی دیدگاهمی بر پایة آن

در گفتار خود در باره فضا ، معنای واژگانی فضا را در زبان فارسی و در عربی ، بدور از  مهدی حجتدکتر 
معنای آن در حوزه معماری می داند.به گفته او فضا در عرف فارسی و عربی واجد معنایی نیست که امروز 

اراده « فضا » از واژة  "رسد آنچه فارسی زبانان و عربی زبانان عرفابه نظر می» کند.  معماران از آن اراده می
دانیم در متون معتبر فارسی هم این واژه در کنند ربط مستقیمی با فضای معماران ندارد.... تا جایی که میمی



 
 

 

 

به ظن » نویسد:آمدن واژة فضا می( او دربارة پدید 13: 1933 ،)حجت« اش به کار نرفته است. معنای معمارانه
قوی این واژه ظرف نیم قرن اخیر از طریق ترجمه و گرته برداری به واژگان تخصصی معماری وارد شده است. 

هم به معنای عام فضا است و هم در قرون اخیر به معنای معمارانة فضا.  Spaceزیرا در زبان انگلیسی، واژة 
 )همان(« 

دانند که از یک چیز به اما به گمان ما چنین نیست. عالمان، فیلسوفان و معماران انگلیسی زبان همه می
اند. البته هر کدام از زاویة دید خود بدان توجه گویند. برای همین هم یک نام بیشتر بدان ندادهنام فضا سخن می

توان ن و ریاضیدانان و تدقیق در واژة فضا نیز نمیبا تحقیق در نظر فیلسوفا» گوید:اند. حجت در ادامه میکرده
 )همان( « به معنای معمارانة آن نزدیک شد.

اند که هایی از فضا توجه کردهدرست است. چون فیلسوفان و ریاضیدانان به جنبه "این سخن کامال
ای از این ة فضا و هر واژهآید. همچنین موشکافی در واژبکار نمی "آید؛ نه اینکه اصالچندان به کار معماران نمی

بر این باور است که در خود معماری هم  حجتدکترتواند معنای حقیقی آن را به دست دهد. دست، هرگز نمی

 شمرد : از آن را بر میچهار مقصود این واژه چندان معنی روشنی ندارد و آنگاه 

 «  تاالر و حیاط و میدان و پارک. اتاقفضا، یعنی ، 

  که خصوصیت مشترکی دارند، فضای باز، فضای بسته.  ایعهمجموفضا، یعنی 

  و پر نشده شهر و..لی های خاقسمتفضا، یعنی 

   همان( و باز « و تأثیر آن بر انسان، فضای دلباز، فضای دلگیر. کيفيت معماری فضا، یعنی(
دارد. تا حدی بنابراین واژة فضا در خود معماری نیز معنایی وسیع و بلکه آشفته » کند:تکرار می

های تخصصی معماری در ترین واژهزاترین و مبهمکه شاید بتوان این واژه را یکی از مشکل
 همان(  « )امر تألیف و ترجمه شمرد. 

های بسیار گوناگون و متنوع از فضا در میان اندیشمندان و در ها و دیدگاهالبته همگان شاهد برداشت
تواند به معنی ابهام و آشفتگی در مفهوم حقیقی فضا در معماری باشد. ا این نمیدنیای مکتوب معماری هستند. ام

شود : همه از مکان و جای چون در هر چهار مقصودی که او از فضا ارائه کرده ، یک ویژگی مشترک یافت می
یا « جمح»فضا به معنی جای تهی و خالی مقابل » گوید:اش میگویند. خود حجت نیز در نوشتهتهی سخن می

همان( فضا چه یک اتاق باشد، «)تر است.گیرد که به معنای لغوی فضا یعنی جای تهی نزدیکقرار می« توده » 

است که یک بار ما به کارکرد آن  جای تهییا پارک یا فضای باز و بسته و یا دلگیر و پرشکوه، به هر حال همان 
 ایم. گذارد، توجه کردهبه تأثیری که برما میایم، یک بار به محصور بودن آن و دیگر بار نامی داده

 

 فضاو زاويه ديد انسان ازمراتب درک                                           

در آغاز باید توجه داشت که بررسی پدیده ای با نام فضا می تواند همچون هر پدیده دیگری در دو 
 عرصه جداگانه انجام گیرد:

 هستیفضا يعنی همه گستره -1 

و همه پدیده های  فضا پديده ای است عينی که همه گستره هستی را دربر می گيرددر این عرصه ، 
جهان در آن جای دارند.پس فضا با همه هستی همتراز می شود. با همه اینها ما انسان ها در مقیاس کالبدی 



 
 

 

 

نهیم. این فضا را دانشمندان علوم خودمان به فاصله تهی میان پدیده های مادی و ملموس جهان ، فضا نام می 
لعه علمی می تجربی ، جدا از حضور انسان در حوزه علوم فیزیک، هواشناسی، ستاره شناسی و ... بررسی و مطا

 کنند. 

 وجوه شناخت انسان از فضا -2 

در این عرصه، فضا تنها امری عینی و جدا از انسان نیست؛ افزون بر آن چگونگی درک و فهم آن و 
درونی آن نیز مورد توجه قرار می گیرد و انسان تالش می کند بر این تأثیرات چیرگی یابد و آنها را در  تأثیر

چگونگی درک و فهم فضا از سوی انسان می تواند گام نخست این بررسی  امان دهد.راستای هدف های خود س
ی پردازد.بدین گونه می توان باشد. می دانیم انسان با سه ابزار درک حس و عقل و شهود به شناخت هستی م

 : فضا نيز در سه رده شناختی از سوی انسان درک می شودگفت 
کمی و کیفی روی می دهد. درک کمی  که به دو صورت فهم حسی فضا با حواس ظاهری 

فضا به ابعاد و اندازه ها و درک کیفی آن،به ویژگی هایی چون نور و تاریکی، سرگشاده و 
سرپوشیده، باز و بسته و... می پردازد. پس شناخت حسی فضا به ویژگی هایی از آن می 

 ند.پردازد که مادی و ملموس هستند و می توانند حواس پنجگانه را متأثر ساز

فهم عقلی فضا در پی فهم حسی آن و بر پایه آن بدست می آید. این شناخت هم در دو   
حوزه کمی و کیفی روی می دهد. در حوزه کمی به اندازه گیری و اندازه گذاری نقاط در فضا 
پرداخته می شود که به درک ریاضی فضا می انجامد. در حوزه کیفی به تحلیل روابط کیفی 

 ن پرداخته می شود که به درک روانشناسانه فضا می انجامد.میان فضا و انسا

فهم شهودی فضا که با حواس درونی شناخته می شود و بستگی به توان انسان در بکارگیری  
این حواس دارد. این درک شهودی الیه درونی و باطنی انسان را متأثر می سازد؛ تأثیری که 

ود فردی فراتر رفته و به شهود هاز حوزه های شنمی توان آن را انکار کرد. به ویژه که گاه 
 جمعی می پیوندد.

این  .نکته شایان توجه اینکه هر سه رده شناخت فضا در همان فضای عینی نخستین روی می دهد
شده، وجوهی از آن را می شناسد و می یابد رو بروانسان است که بسته به اینکه با کدام ابزار ادراکی خود با فضا 

صفات گوناگون شناخت خود را بازنمود می کند و به دیگران انتقال می دهد. پس باید توجه داشت که به  و با
درک گونه عینی نمی توان از انواع فضا سخن گفت؛ بلکه می توان از انواع ادراک انسان از فضا سخن گفت؛ 

 حسی، عقلی و شهودی.

 تعريف و تعبير فضا در معماری-3

با شناخت خود « ساماندهان فضا». معماران یا  سه رده شناختی فضا سرو کار دارد معماری همواره با هر
از این سه رده، دست اندر کار خلق فضا می شوند و کسانی هم که از فضای ساخته شده در کار معماری بهره می 

تقيم سر و کاری با معماری به گونه مسباید گفت  بنابراینگیرند بسته به توان ادراکی خود، فضا را می شناسند. 

 .فضای محض به عنوان يک پديده عينی ندارد  و آن را به رشته های ديگر علمی واگذار می کند
شده است که به گونه ای انواع درک از فضا را  در برابر  زاراببا این همه در این باره دیدگاه دیگری هم 

توجه « فضا » فالسفه و ریاضی دانان شرق و غرب از دیرباز به مفهوم» هم یافته و ربطی میان آنها نمی بیند.:
کرده و و ابن سینا و دکارت و اینشتین هر کدام تعریفی از فضا ون طافالاند. کرده و از آن تعریفی به دست داده



 
 

 

 

رسد تعبیر ایشان از فضا با معنایی که معماران از آن اراده اند. لیکن به نظر نمیمشخصاتی برای آن قائل شده
ی فالسفه و «فضا» ی معماران و «فضا» کنند، اشتراک و انطباق چندانی داشته باشد. به عبارت دیگرمی

است تأمل در تلقِّی و تعریف ایشان در فضا به ریاضیدانان بیشتر مشترک لفظی است تا معنوی و اگر چه ممکن 
 همان()  "....تعمق بیشتر در مفهوم معمارانه فضا کمک کند، ارتباط مستقیمی با آن ندارد

  فضا يعنی مکانی برای حضور و عبور انسان است -4

« طبیعت » به گمان ما طرح مسئله بدین گونه مناسب نیست. زیرا مانند این است که بگوییم  واژة  
برای فیزیکدانان و شیمی دانان و نقاشان و جنگل بانان و شاعران، بیشتر مشترک لفظی است تا معنوی! همه 

ها و ی ماست که برداشتدانیم که طبیعت یکی است و یک چیز بیشتر نیست و در نسبت با ما و جهان ذهنمی
کنیم. فضا، نام یک پدیدة خارجی است و نه یک مفهوم ذهنی که با هایی گوناگون را از آن درک میجلوه

های گوناگون از آن، به مشترک لفظی تبدیل شود. فضا در خارج همان است که هست؛ ولی البته برداشت
تر آن یک تعریف بیرونی که مورد پذیرش همگانیکند. پس باید بتوان از ای آن را درک میهرکس به گونه

 تواند تفسیر و تعبیری از آن داشته باشد. باشد، به دست داد و در عین حال هرکس می

های گوناگون علمی و نکتة مهم ديگر اين است که نه ما از جهان معماری و نه هيچ کس ديگر از رشته 

. در غیر این از يک پديدة خارجی، مختص خود داشته باشدای تواند برای خود تعريف ويژهفلسفی و... نمی
شود. تعریف هر دار میها دچار خواهیم شد و تفاهم، خدشهصورت ما به پریشانی و آشفتگی در برخورد اندیشه

که توانند ) و بهتر بگوییم نباید ( تعریفی از فضا ارائه کنند آید. معماران نمیپدیده بر پایه روشی ویژه به دست می
توانیم از فضا ) با با تعریف آن نزد فیلسوفان یا دانشمندان علوم تجربی ناسازگار و متضاد در بیاید. ما تنها می

هایی از آن توجه کنیم که مورد توجه یک همان تعریف همگانی ( برداشتی ویژه داشته باشیم، یعنی به جنبه
ان تا این حد ناسازگار و متباین و به دور از هم است و نه فیزیکدان شاید نباشد. به گمان ما نه ساختار ذهنی آدمی

های جهان توانند از بسیاری از پدیدهارتباط و ناهماهنگ. بنابراین آدمیان میمراتب وجود و حقایق هستی، بی
برای تأکید روی یک یا چند وجه تمایز، نیازی نیست همة مشترکات  "های مشترک داشته باشند.  اساساتعریف

 هاست. ادیده بگیریم یا فراموش کنیم.  این اولین شرط برخورد مثبت با اندیشهرا ن

. البته فیزیکدانان دربارة ذرات فضا هنوز هم همان مکان و جای تهی برای حضور يا عبور انسان استپس  
فیلسوفان کنند؛ شیمی دانان دربارة گازهای تشکیل دهندة آن؛ معلق در آن و میدانهای جاذبه و... پژوهش می

دهند و سرایند؛ و معماران آن را شکل میدربارة متناهی یا نامتناهی بودن آن؛ و شاعران دربارة آن شعر می
تر نمود. نکتة تر و مناسبکنند تا بتوان در آن شرایط فضای طبیعی را برای زیست انسان متعادلمحصور می

و نیز شهودی از فضا، باید سرآغاز آن بر پایة همین  بسیار مهم این است که به گمان ما هر برداشت حسی، عقلی
 تعریف ساده از فضا باشد. 

 دائرة المعارف آمريکانا ه فضا درژتعريف وا-5
را مبنای « فضای خالی » دو تعریف اساسی از فضا آمده است که یکی دائره المعارف آمريکانادر 

توده » دهد و در تعریف دیگر اصوالً شأنی و جایگاهی برای فضای خالی قائل نیست و فقط تعریف خود قرار می
 و عناصر عینی و مادی را مبنای تعریف خود قرار داده است. « 

 شود که اشیاء و رویدادها درون آن رخ در تعریف نخست، فضا ظرف یا چهارچوبی شمرده می
دهند. در این دیدگاه، فضا چیزی فراتر از جهان ِماده است و هر چیز دیگر از جمله فرم، می



 
 

 

 

ون و از طد. این کتاب از فالسفة کهن، افالشوننسبت به وجود آن فضای مطلق تعریف می
نیوتن، ساموئل الکساندر و حتی برتراند راسل را نزدیک به این نظریه دانسته  متجددّین دکارت،

 ( (Americana, 1975: 353,99 است.

  اما در دیدگاه دوم فضا از توابع یک شیء و خواص آن دانسته شده که با در نظر گرفتن
در این  شود.موقعیت اشیاء نسبت به هم و جهت و فاصله و... بین اشیاء و وقایع تعریف می

دیدگاه، فضا در رتبه و جایگاهی بعد از مادیّت جهان است و از خواص و توابع آن، نه به عنوان 
رود. این دیدگاه اگر چه درمیان اندیشمندان جدید ظرفی که ماده درون آن قرار گیرد بشمار می

جدید، شود. از فالسفه های آن در دیدگاه ارسطو یافت میگسترش فراوان یافته، ولی ریشه
دیدگاه الیب نیتس، کانت، برگسون، ماخ، و غالب پدیدار شناسان و فیلسوفان و دانشمندان 

 قرن بیستم به این دیدگاه نزدیک است. )همان( 
را  1ها دربارة فرم در تمدنهای مختلفتالش کرده تا گوناگونی دیدگاه 1«بنیادهای هنر»براون در کتاب  

در جای دیگر  شولتز  9به عمق ببرد و ریشه اختالفهای فرعی هنر تمدنها را در تفاوت تصور و ادراک فضا بداند
های فضایی را به کند که تجزیه و تحلیلگفتة هانس ژانتزن را مطرح می« هستی، فضا، معماری » در کتاب 

( کسانی که 13 :1959 ،ویژه فضا هستند. )شولتز های انتزاع سبک مطرح کرده که وابسته به ادراکعنوان قابلیّت
های پیچیده آن سخن بگویند، کنند مایلند دربارة تصور فضایی جدید و هنر جدید و ویژگیاین بحث را مطرح می

 (  131 :چنان که براون نیز همین کار را کرده است. )همان

  فضا و کالبد دو روی يک سکه هستند-6

ها دارای اشکال بنیانی و اساسی است. چون در برخی از آنها فضا بدون تأثیر آن تعریفاز دیدگاه ما این 
نماید و نه فضای معماری بر ادراک کننده یعنی انسان مورد توجه قرارگرفته و حداکثر فضای ریاضی را تعریف می

وده و ماده و کالبد مادی ها، اصالت به تشود. در دیگر تعریفرا که با حضور ادراک کننده و انسان تعریف می
رود. شاید مهمترین شود و اصوالً انسان و به اعتبار آن انسانیت از تعریف فضای هستی بیرون میهستی داده می

ها و های مُد ساز و معاصر غربی به ایجاد بُت وارهدلیلی که معماری را از بازآفرینی و ساماندهی فضا در جریان
است، همین نگرش مادی به فضا بخصوص بسط آن به فضای معماری و هیوالهای مهاجم تبدیل نموده 

 شهرسازی است.

برای پدیدار شدن فضای معماری، . بايد توجه کرد که فضا به معنی خالص آن، در معماری معنی ندارد
ای دست کم ما به یک زمین زیر پایمان نیاز داریم و برای شکل داشتن یا شکل داده شدن فضا به عناصر مادی

که گرداگرد ما را فراگیرند و برای کامل شدن شکل و محصوریت کامل به یک آسمانه ) سقف ( که باالی سرِ ما 
سازند. به گفته دیگر، فضای معماری بدون کالبد آن فضا را می« کالبد » توپـُــر،  "قرار گیرد. این عناصر معموال

د و به قول مشهور، فضا را تعریف کرده باشد و بدون ای شکل داده باشیعنی بدون عناصر مادی که آنرا به گونه

                                                           
1 - Art Fundamentals 

مطنرش   جنا افننا ن ارنت   غالنر صنا ر نظنرا  بنه آ           "ب ج ت ا تهاي زبا  فرم   ر هور تادنهاي مخنلف  ر مبا ج فلچ   هور كامال 2-

 ( The Search for form in Art and Architecture) « ت قيقن  بنراي فنرم  ر هونر   معاناري      » اند. براي ناونه رارینوپ  ر كنا   ر اخنه

  Searinen, 1985, 183) (« شو . هاي آ  تاد ن  اهرم یک زبا  فرم ن  ر خالل جوشی یک تاد  خاصن  ر بيا  تاام جوبه» گوید : م 

ها قا لود   آ  تغيير م هوم مكا  ارت. افشار نا ري از جاله اینپ افنرا    برخ  ران  یبري را براي تعاي  ت ا تهاي فرع  تادنها    ن  ربک- 3

 ی5ن ر 1373اند. رافشار نا رين هاي مخنلف مكا  شكل گرفنههاي مخنلف براراس تعریفكود كه معااري  تأكيد م  ارت 



 
 

 

 

جهان خارج » فضا و کالبد دو روی يک سکه هستند که همان معناست. در نظر گرفتن تأثیر آن بر حضور انسان، بی

 .باشد« 

 فضا در معماری غربمفهوم پيشينه                                               

مفهوم فضا یکی از مفاهیم بنیادی در هستی شناسی است و از این رو سیر تاریخی آن در گذر زمان 

 چنین ارائه شده است :  سير تاريخی مفهوم فضا در طی شش دورهتواند شایان بررسی باشد. می

ای وحدت های کهن مصر و هند که در آن جهان از گونه: روزگار مربوط به تمدنروزگار کهن  (1
شد که وابسته به صورت نوعی ای نظام یافته شمرده میتاری برخوردار بود و فضا نیز پدیدهساخ

 اساطیری بود که برخاسته از تخیل آفریننده بودند.

شد که در آن هیچ : فضا بر پایة هندسه اقلیدسی، همگن و پیوسته شمرده میروزگار يونان (1
 گیری بود. دازهچاله، برآمدگی یا خمیدگی نبود و به ویژه قابل ان

: در این روزگار، فضا تکه تکه شد و همگنی خود را از دست داد و دیگر قابل روزگار مسيحيت  (9
دار شد. بهشت در اوج و دوزخ در پستی بود و هیچ کدام با فضای گیری نبود، فضا جهتاندازه

 زندگی ارتباط نداشتند. 

 بر پایة اصول اقلیدسی دوباره پدیدار شد. در این روزگار، مفهوم فضا  روزگار نوزايی) رنسانس(: (4

:  فضای دکارتی مطرح شد که همه چیزها در یک فضای سه بعدی جای  روزگار روشنگری (5
گیرند و همة نقاط در آن هم ارز هستند. تا پیش از آن فضا، اهمیتی کیفی داشت و جایگاه می

باور بود که فضا تنها چیزها در فضا با مختصات عددی روشن نمی شد. الیب نیتز بر این 
انگاشت. کانت فضا را یکی از اجزاء ساختار ای از روابط است. نیوتن فضا را مطلق میسامانه

 شمرد. هگل به حقیقت فضا در زمان معتقد نبود. دانست و آنرا امری شهودی میفکری ما می

نده، خود رابه ای داشت که بسته به سرعت بین: فضای اینشتین  خصوصیات ژله روزگار کنونی (2
 ( 139و  131: 1933حکمتی،  و کبیرداد. )اشکال مختلف نشان می

از آنچه عنوان شد بر می آید که در بدو پیدایش انسان، انسان اولیه بر اساس نیازهای فطری خود، ابتدا  

بود تا خلق آن. او غارها را به عنوان پناهگاه خود در برابر شرایط جوی برگزید و با  کشف فضای مناسبدر صدد 
تقسیم بندی فضای درونی آن به مکان های کوچک تر و نیز نقاشی بر دیوارهای درونی آن در جهت انسانی 

ی معماری کردن فضای درونی آن گام برداشت. بتدریج و با گذشت زمان ابعاد و عناصر بیشتری در خلق فضا
وارد شد و با معنویت انسان پیوند خورد و به عنوان عاملی در جهت کمال انسانی نقش آفرین شد چرا که در این 
دوره با وارد شدن انسان در دشت و یکجا نشینی، انسان دست به خلق فضا زد و بدین ترتیب تحولی در ایجاد و 

 خلق فضای معماری شکل گرفت.
 –ر دوران مدرن بود که معماران با الهام از مباحث فلسفی و ریاضی با گذشت قرون متمادی و د

فیزیکی جدید در امر فضا سازی و نیز پیشرفت تکنولوژی در ایجاد فضاهای شفاف و سیال، فضای معماری از 
در دیدگاه سنتی خود فاصله گرفت و به عنوان یک امرخودبنیاد و مستقل از نیازهای انسانها و نوع عملکرد درآمد. 

دوران معاصر نیز این روند همچنان ادامه دارد و با وارد شدن به عصر رایانه و تکنولوژی های جدید در طراحی 
معماری، خودبنیادی معماران و معماری از نیازهای واقعی مخاطبین به اوج خود رسید و فضای معماری از جایگاه 

ای مجسمه گونه و مستقل شد و شان انسانهای  خود به عنوان وسیله ای در خدمت انسان، تبدیل به بت واره



 
 

 

 

مخاطب را در حد موجودی منفعل و تماشاچی تنزل داد و در مقابله با فطرت آزاد و تعالی جوی آنها، زمینه از خود 
 بیگانگی انسانها را فرآهم آورد.

یرون رفت در نهایت آنچه مورد نیاز معماران و دانشکده های معماری و آموزش طراحی معماری برای ب 
فیزیک( با فضای معماری،  –از این بحران فزاینده است، تفکیک مجدد فضای هستی شناسانه )علمی و ریاضی 

از ابزار و شیوه های ادراکی انسانها و و مهمتر از آن تبیین جامع و کامل یعنی تعامل ادراکی انسان با فضا 
 مختلف در کالبد معماری مطرح می شود. نیازهای متنوع فطری آنها است که در قالب عملکردهای فکری

 

  فضا دربارة رويکردها تحليلجدول                               

 
فلسفه وجودی یا  نوع فضا مبنای تعریف فضا

 نوع هندسه
 نمونه معماری نظریه پرداز

رویکرد مطلق یا  فیزیک( -علمی )ریاضی
 جوهری

مختصاتی، غیر قطبی، 
مطلق و همگن، بدون 
ارتباط با زمان، همسان 

 و بی محور

نیوتن،  اقلیدسی، افالطونی
 دکارت

میس وندروئه، 
گروپیوس، اکسید 

 مور

رویکرد ربطی یا 
 نسبی

چندقطبی و نسبی، 
ناهمگن، بدون ویژگی 

 های کیفی میدانی

نا اقلیدسی، 
 ارسطویی

انیشتین، 
هگل، 

هایزنبرگ، 
 کانت

گیدئن، 
لوکوربوزیه، جنکز، 
الیبنیس، گری، 
 زاها حدید، آیزنمن

 فلسفی

بر مبنای 
 روانشناسی

رویکرد 
 رفتارگرایان

 لویی کان، آرنهایم یونگ گشتالت فضای مادی

رویکرد معرفت 
 شناسان

 آیزنمن، گروتر فروید، کانت ناخودآگاه فضای معنوی

بر مبنای هویت 
 مکان

مکان با هویت ذاتی،  
نسبی، قطبی، 

 غیرهمگن، تابع زمان

هایدگر،  هندسه ذاتی
 افشار نادری

پرتوگزی، رایت، 
شولتز، الکساندر، 
گوردن کالن، آلدو 

 وان آیک،

مکان با هویت جدید،  
سیالیت، ابهام، 
پیچیدگی، ناهمگونی، 

 عدم تجانس

استیفن هال،  نیچه، دریدا هندسه جدید
 اللوانی

 معماری

نظرات حصری 
و نامناسب یا 

 التقاطی

بر مبنای هندسه 
 طالیی

 معابد یونان ارسطو هندسه طالیی مادیمطلق و 

بر مبنای هندسه 
 قدسی

افالطون،  هندسه قدسی مثالین و نسبی
فیثاغورث، 

 اردالن

 آندو، معابد شرقی

بر مبنای 
 حکمت اسالمی

 خانه و مسجد متون دینی هندسه انفسی فضای انفسی 

 بازار و شهر متون دینی هندسه آفاقی فضای آفاقی 

 



 
 

 

 

  های جديدفضا علمی تعريف                                                       

 از ویژگی های این رویکرد می توان به نکات زیر اشاره کرد: 

 تعریف فضا براساس برداشت های منطقی، هستی شناختی یا روانشناختی 

  استنباط کلی از فضا بر اساس هندسه و تحلیل هندسی 
 برخی از نظریه پردازان: مانند اشارات

  فضا را مطلق می انگاشت.نيوتناسحاق : 

  فضای دکارتی همه چیزها را در یک فضای سه بعدی قرار می دهد و همه نقاط دکارترنه :
هم ارزند و به اهمیت کمی فضا توجه دارد و بیان می کند که جایگاه چیزها در فضا با 

 مختصات عددی روشن می شود.

هر نقطه متناظر با یک عدد و کمیّت محض  1تکمیل این حرکت بود. در تبیین هندسی اوکار دکارت » 
شود و برای ارائه شناسنامة هویتی هر نقطه، تنها باید مختصات آن را تعیین کرد. در این سامانه ) سیستم( هم می

ارچة مکانیکی عالم بود که هم ارز و همگون است. این سامانه بهترین ابزار برای تبیین سامانه یکپ "فضا کامال
ای از آن بهره برد. در حقیقت برای فهم فضای معماری مدرن باید با دیدگاه دکارت بعدها نیوتن به بهترین شیوه

شود که ابتدا طرح در در فضای دکارتی انجام می "به خوبی آشنا بود، چرا که شیوة طراحی معماری در آن عموما
 ( 53 :1933)وهابی، « گیرد. عمق می zشود و سپس در راستای قائم تهیه می x,yدو راستای افقی 

نظرات دکارت به مذاق معماران مدرن بسیار خوشآیند آمد بطوری که پایه و اساس ساماندهی معماری 
الگوهای های عمود برهم دراستفاده ازشبکه»  برهم شکل دادند:ا برشبکه های شطرنجی عمودخویش ر

 )همان(« ای دیگر از این تأثیراست. مونهشهرسازی ن

 بر پایه گوشه ای از صحبت هایش از این قرار است: ميس وندروئهدر این میان نظرات 

های ترین آنها  تهی بودن این فضا از ویژگیامروزه انتقادات فراوانی براین نظام مطرح شده که مهم 
» عالقمندان مدرنیزم وقتی با انتقاد از عدم انعطاف روحیباشد. گرچه  هنوز هم برخی روانی و احساسی آدمی می

مقاله « های تابناک دکارت ستایش اندیشه» آشوبند و درشوند سخت برمیروبرو می« معماری دکارتی 
 کنند.های او را به معماران ما سفارش می( و توجه دوباره به دیدگاه15الف،  :1931نویسند. )مزیّنی، می
 

 2س(ت)اليبني های علمی فضاهای جديدرويکرد -1 

باگذشت زمان به تدریج بشر از کمیت صرف خسته شد و به دنبال تعریف پیچیده و مبهم و ناهمگونی  
از فضا رفت. ولی باز هم به راستای اصلی برنگشت و از فضای اصیل اندام وار) ارگانیک ( که ویژگی فطری و 

های کسانی همچون توان این دیدگاه را در نوشتهمی. ناهمگن خیالی شدذاتی دارد دور ماند و گرفتار فضای 
بیش و پیش از فلسفه، دانش فیزیک و علوم طبیعی بود که نگاه  9هگل، کانت، الیبنیتس و اسپینوزا  نشان داد.

                                                           
1 - Co-ordinate system 

2- Leibniz
 

ارنت كنه  نيی از اینپ آننرا      «  فرم   فضا  ر طرا   صنوعن   » یك  از موابع  كه به شكل  قابل قبول به ایپ موضوع  ر اخنهن   ایا  نامه  3-

 ی را به آ  اخنراص  ا ن ارت.   230 - 250ص  اا « ر م اهيم جدید فضای  »  ایم. فرل معرف  كر ن



 
 

 

 

ترین یبه فضا را تغییر داد. همچنانکه ساختار خود آنها بر همان اساس تغییر کرد. دو نظریه مهم فیزیکی اصل
 تأثیرات را داشتند : یکی اصل نسبیت خاص و عام اینشتین، و دوم، اصل عدم قطعیّت هایزنبرگ.

 این رویکرد خصوصیاتی دارد به شرح ذیل:

 ويژگی های هفتگانه فضاهای جديد-2

 « اولین ویژگی این فضا نفی مطلقیّت آن و تأکید بر نسبیّت آن است؛ چرا که پیشینی و ظرف
های پسینی ِ هستی است. یعنی به جای دستگاه مختصات مرجع گونه نیست و از ویژگی

های مختصاتی با نقطة مبدأ متفاوت و ناظر متفاوت مطرح ای از دستگاهجهانی، مجموعه
 شود. می

 گیرد که هر نقطه به خود می«  میدانی» گن و یکنواخت، خارج شده و حالتفضا از حالت هم
 های خاص خود را دارد.  ویژگی

  های سه بعدی اقلیدسی قابل دهد که دیگر با هندسهفضای میدانی، شرایطی از خود بروز می
توجیه بُــعدی که ریمان  و مینکوسکی و....   آنرا  nهای بایست با هندسهتوجیه نیست و می

 ( 113 :1929.) اینشتین، استفاده کرد کردند

   از سویی با طرح مفهوم میدان، همه نقاط فضا دارای انرژی نهفته ) پتانسیل ( حرکتی خواهند
کنند و مطالعة ساختار حرکتی فضا اهمیت زیادی پیدا بود و ساختاری پویا ) دینامیک ( پیدا می

 کند. می

  ،دهد. در درک انسان را از مفهوم زمان و فضا تغییر می از سوی دیگر خود این حرکت
شوند و این امر به معنی بزرگ شدن زمان های باال،  گذشته و آینده به هم نزدیک میسرعت

گیرد و کلیّت زمان در ، تمام گذشته و آینده را دربرمی«حال » حال است. و نیز در سرعت نور، 
 یک لحظة اکنون قرار خواهد گرفت. 

  به دلیل یک تغییر شکل پالستیک در فضایی که در آن قرار دارند، تغییر شکل  "اء حقیقتااشی
ای دهند. فضای انیشتین برخالف فضای مطلق و همگن اقلیدس و نیوتن، خصوصیات ژلهمی

دهد. یعنی فضا توانایی تغییر دارد و بسته به سرعت بیننده، خود را به اشکال مختلف نشان می
 :1933حکمتی،  و کبیر« )ا که درگسترة سرعت نسبی بیننده باشد، دارد.شکل هر شیئی ر

134) 

   سرانجام فضایی که تا پیش از آن هیچ چیز خاصی جز ظرف بیرونی وجود انسان نبود، تبدیل
گرفت و بر ادراک مادیّت انسان تأثیر متقابل به چیزی شد که از خود مادیت انسان شکل می

 داشت و وجود آن به صورت دو طرفه به انسان وابسته بود. 

 جديد تعريف هنرامروزی بر اساس نظام های فضايی-3

های هفتگانة فضای جدید، سبب شده تا بیشتر نظریه پردازان هنر معاصر به سمت تبیین و این ویژگی 
  :توجیه هنر امروز جهان بر اساس این نظام فضایی بروند

 ا را سامانه ای از روابط می داند: فضاليبنيس 

 بیننده خود را به : فضا را دارای خصوصیات ژله ای می دانست که بسته به سرعت انيشتين
 اشکال مختلف نشان می دهد.



 
 

 

 

 به حقیقت فضا و زمان اعتقاد داشت.هگل : 

 در مورد تمایز میان درون و بیرونگيدئن : 

 

 تصور فضاهای معماری در تاريخ از نگاه گيدئون                                                         

 عماری سه مرحله تصور فضايی در طول تاريخ م-1

سه گیدیون به طور کلی ای از صحبت هایش از این قرار است، از این میان نظرات گیدئن بر پایه گوشه 

 :شمرداین گونه برمی مرحله از تصور فضايی را در طول تاريخ معماری

که ترکیب احجام ساختمانهای مختلف با یکدیگر است و معمار به فضای  مرحله نخستين»  
 داخلی توجهی ندارد، نمونه معماری سومری مصری و یونانی.

توجه به فضای داخلی شد. نمونـه : معماری رومی. این مرحله تا آخر قرن  در دومين مرحله 
 هیجدهم ادامه یافت. 

دادن به فضای خارج مورد توجه قرار گرفت  دوباره اهمیت حجم در شکل در سومين مرحله  
و در حقیقت مقصود فضایی نخست، دوباره زنده شد، البته توجه به فضای داخلی هم برجا 

 ( 11 :1925 ،)گیدیون« ماند. 
 

 
 
 

 

 هانی معاصر استهای معماری عصر ما ناشی از تمدن جگيدئون : فضا-2

را چه در علوم  و چه در هنرها برخاسته از  مامعماری تصوّر فضايی عصر گیدیون در کتاب فضا، زمان، 

گیدیون در تحلیل وضع کنونی معماری از کسانی که . ( 3، 1933دانسته است. )گیدیون،  تمدن جهانی معاصر
بسیاری از معماران » نویسد:کند. او میپذیرند به تندی انتقاد میسازی را نمیدیدگاه نزدیکی معماری به مجسمه

پسندند. تقربی که کلیسای رُنشان کار لوکوربوزیه، اپرای سازی نمیمعماری را به مجسمه امروز تقرب اخیر

  ا جاما جام  تركيرتركير  كهكه  نخچنيپنخچنيپ  مر لهمر له

      ارتارت  یكدیبریكدیبر  بابا  مخنلفمخنلف  راخناانهايراخناانهاي

  ..ندار ندار   توجه توجه    اخل  اخل   فضايفضاي  بهبه  معاارمعاار

      مرريمرري  رومريرومري  معااريمعااري: : ناونهناونه

  یونان یونان 

  
 

  فضايفضاي  بهبه  توجهتوجه  مر لهمر له    ميپ  ميپ   ر ر

  قر قر   آخرآخر  تاتا  مر لهمر له  ایپایپ. . شدشد   اخل  اخل 

  ..یافتیافت  ا امها امه  هيجدهمهيجدهم

  ر م ر م   معااريمعااري: : ناونهناونه

 

  

  اهايتاهايت    بارن  بارن  مر لهمر له  روميپروميپ   ر ر

  خاررخارر  فضايفضاي  بهبه   ا   ا    شكلشكل   ر ر   جم جم

  بهبه  توجهتوجه  البنهالبنه  گرفتنگرفتن  قرارقرار  توجهتوجه  مور مور 

  ..ماندماند  جاجا  بربر  همهم   اخل  اخل   فضايفضاي

  معاصرمعاصر  معااريمعااري: : ناونهناونه

 

 فضا به نبرح ت ول رير  ربارن گيدیو   یدگان -1ناو ار

 



 
 

 

 

های آن سیدنی کار یُرن اوتزن و تاالر جشن توکیو کار مائه کاوا و کاخ ملی ورزش در توکیو کار کنزو تانگه نشانه
ری است که به آن خـُـو هستند... در حال حاضر قضاوت بر این تمایالت به تعصباتی آمیخته است که دی

شود که غرض فقط فضای درونی داریم، تصور میایم. فی المثل وقتی از فضا در معماری صحبت میگرفته
سال گذشته از زمان شاهنشاهی رم که توجه به  1111ساختمان هاست و این تصوری است براساس تجارب 

ایم که به زحمت ین تصور چندان عادت کردهفضای داخلی بناها مسئله اصلی در معماری بوده است. ما به ا
 ( 14: 1925 ،گیدیون«)توان دریافت این تصور نسبی است و صحت مطلق ندارد. می

 ن ناشی از رابطه بين احجام آنهاستپانتئوعظمت اهرام و گيدئون : -3

کند و از اینکه این رویکردهای تازه پشتیبانی می های مدرن دربارة فضاگرايشگیدیون آشکارا از 
حدود یک » کند: تصورات فضایی کالسیک را زیر سؤال برده خشنود است. او دیدگاه خود را اینگونه بازنمود می

گیرد دارد، بلکه به فضای خارج؛ فضایی که جسم در آن قرار میجسم نه تنها فرم درونی آن جسم را معین می
رود. فی المثل اهمیت هنری اهرام و یا ز این رو اثر یک جسم بر ناظر از حد ابعاد آن فراتر میدهد. اشکل می

ا به تنهایی نیست، بلکه نظیر مانده است، محدود به زیبایی حجم هر کدام از آنهپارتنون که کمال آن تاکنون بی
امل از نخستین تصور فضایی معماری ای است که بین احجام بناهای مختلف پدیدار گشته و ارکستری کدر رابطه

 )همان( « به وجود آورده است. 
های یک ارکستر پدید جالب است که گیدیون اهرام مصر را به خاطر اینکه ترکیب کاملی همچون بخش

شمرد که از تأثیر حجم در فضا به وجود آمده و این کند و آن را نخستین تصور فضایی میآورده است تحسین می
ستین رموز معماری است که به گمان او دوباره در عصر حاضر مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است. یکی از نخ

 )همان(

 گيدئون : تصور فضايی سه بعدی عصر رنسانس بر اساس هندسی اقليدسی بود-4

تصور فضایی سه بعدی رنسانس بر اساس هندسه اقلیدسی بود. اما... هندسه جدید » به گفتة گیدیون: 
دریج چنان پیش رفت و توسعه یافت که امروز ریاضی دانان با ارقام و ابعادی سروکار دارند که فوق تصور به ت

دهد که رابطه این تصور فضایی جدید با هندسه ( او به خواننده توضیح نمی929)گیدیون، « آدمی است. 
علوم، در عرصة هنر نیز تصورات  با تغییر اساسی تصور فضایی در» دهد : نااقلیدسی چگونه است؟ او ادامه می

انسان از فضا تغییر کرده است. هنرمند مانند دانشمند دریافت که تصور حجم و فضا در گذشته محدود و یک 
جانبه بوده است. توصیف کامل یک شیء تنها از یک نقطه غیر ممکن است، چرا که با تغییر نقطة دید، 

صور فضایی جدید بر یک نقطه دید نیست، هنرمند برای شود، از همین رو اساس تخصوصیات شیء عوض می
کند. در این صورت با تصور جدید، امکان ترسیم یک شیء در بیان مقصود خود از نقاط دید متعدد استفاده می

شمار است. در حقیقت برای اینکه ناظر تصور دقیقی از  شیء داشته باشد، باید خود را همراه با شیء در فضا بی
 (929 :)همان« هد. فضا حرکت د

 گيدئون : بين فيزيک نسبيت و فضا پيوند وجود دارد-5

» زند. او در اینجا با اشاره به دیدگاه فیزیک جدید به فضا، آن را با تصور جدید فضایی در هنر پیوند می 
در فیزیک جدید نیز که در آن اصول مطلق فیزیک نیوتنی عصر باروک تغییر کرده است، تصور فضایی نسبی 

تصور فضایی جدید در هنر که برای شود و نه ثابت. ای متحرک سنجیده میاست. بدین معنی که نسبت به نقطه
نخستین بار پس از رنسانس به وجود آمد، موجب شد که امکان دیدار اشیاء در فضا خودآگاهانه فزونی یابد. 



 
 

 

 

این امکان تازه را به کمال تصور داشت. )همان( ... تصور اشیاء مختلف از چندین نقطه دید  نقاشی کوبيسم
هم » با زندگی امروز بستگی دارد و به اصطالح هنری  "که مستقیما همزمان با یکدیگر، نمودار اصلی است

( آلبرت اینشتاین تئوری نسبیت خود  1315شود. جالب توجه است که تقارن همین زمان ) خوانده می« زمانیت 
 )همان(« را با تعریفی دقیق از هم زمانیت در فیزیک اعالم داشت. 

 ديگر وجود نخواهند داشت: فضا و زمان بدون يک هرمان مينکوسکی-6

در دهة نخستین قرن حاضر در علم فیزیک تغییری  » : نویسداو دربارة دگرگونی در تصور زمان می
عمیق صورت گرفت که شاید مهمترین تغییر در این علم از زمان ارسطو و فیثاغورث تا آن زمان باشد. این تغییر 

را دگرگون کرد. پیش از این دو تعبیر دربارة زمان وجود داشت. نخست تعبیری  تصور زمانبیش از همه چیز، 
رود، دوم آنکه توجه شخص بدان تأثیر کند، پیش میهای دیگر بیعینی که زمان، مستقل از اشیاء و پدیده

تعبیری ذهنی که زمان فقط به شخص بستگی دارد و به حواس او مربوط است. با آغاز نخستین دهة قرن 
وزدهم تعبیری دیگر به وجود آمد که نتایج بسیار پراهمیت بر آن مترتب بود، هرمان مینکوسکی ریاضی دان ن

فضا به تنهايی و زمان به تنهايی محکوم به نيستی یابد. وی گفت : اعالم کرد که تصور زمان از این پس تغییر می

رصه هنر نیز مسائل مشابه ناشی از این تغییر به ع در دارد.تنها وحدتی از اين دو حيات آنها را ميسر می است و
 های هنری اصیل مانند کوبیسم و فوتوریسم، حوزة دیدزمان در شیوه -وجود آمد، با استفاده از بعد جدید فضا 

حرکت اشیاء در فضا درست مانند نوسانات نور یا صوت  انسان وسعت یافت. اساس فوتوریسم این بود که در
 (923 :)همان«  شود.ر شکل آنها میسبب افزایش یا تغیی

با الهام از اثر لوکوربوزیه است که « ویالساووا » زمان به گفتة گیدیون،  -نمونة یک ساختمان در فضا 
درک آن از یک نقطة دید غیر ممکن است. البته خود لوکوربوزیه هرگز از این مفهوم معماری عربی است و 

دهد. معماری عربی تنها های قابل توجهی به ما میمعماری عربی ] دوران اسالمی [ درس» استفاده نکرد. 
یننده قابل درک است و این بدان خاطر است که با گردش در اطراف ساختمان عربی، ب« قدم زدن » هنگام 

 )همان( « شود. های معمارانه میمتوجه توسعه و دگرگونی تغییر مکان
یابد که درون یک معماری بدین ترتیب تشخص می» کند : کالینز دیدگاه گیدیون را چنین خالصه می

ساختمان مدرن از نقاط دید مثبتی از بیرون قابل درک و فهم باشند، و تمامیت بیرونی و کلیت حجمی یک 
 )همان(« های بصری قابل درک باشد. ای از تأثیرات و بیانان مدرن تنها به عنوان مجموعهساختم

 

  پيرامون فضا و معماریگيديون  اتينظر نقد-7 

را هم برونگرا  معابد مصریگیدیون در اینجا می توان گفت که نخست مرحله تصور فضایی درباره سه 
ها اهرام مصری را که گور فرعون شاید اوتصور نموده است واین برداشت ازیک مورخ هنر بسیار دور ازذهن است.

 ظاهراً نمونه گیدیون برای دومین مرحله، تصور نموده است. معابد بسیار درونگرای مصریاست به جای 

 یرش بر انسان و به عنوان یک حجم بررسی نماییم،این ساختمان را اگر مجرد از تأث است. ساختمان پانتئون
صورتی که اگر معماری را از بعد تأثیر کالبد فضایی آن بر انسان بسنجیم  رسد. دراشکال به نظر میبی دیدگاه او

های عظیم های تکراری و ستونهای تزیینی و مجسمهپانتئون با فضای مدور و ایوانچه و ارزیابی نماییم،
مجموع بیشتر شبیه یک نمایشگاه برونگرا و یک فضای مشوق عبور طراحی شده است تا  آنها، در امپراتوران در

 یک فضای درونگرا به معنای حقیقی آن.



 
 

 

 

باید گفت در روزگار معاصر، ابداً تعادل پیش بینی شده گیدیون به حقیقت نپیوسته  مرحله سومدرباره 
هایی از واره بویژه در جهت تبدیل فضای معماری به بتهای بسیار، است و ما امروز شاهد افراط و تفریط

 باشیم. های ساختمانی و فضاهای درونی که اغلب برونگرا هستند، میتوده
بیند. به این گمان می اندازد که او اثر معماری را همچون یک مجسمه بزرگ می دیدگاه گیدیون ما را

های آنرا در یک نگاه در تواند همة ابعاد و گوشهو کمابیش میای که به هرحال ناظر بر آن اشراف دارد مجسمه
بیند که او را به یاد کند و آنها را همانند ترکیبی از چند حجم خالص مییابد. او اهرام را نیز از آسمان نگاه می

در هم چیدن چند هرم توپر و بسیار عظیم  اندازد. وگرنه از کنارترکیبات خالص حجمی هنرمندان مدرن می
شد چنین آید؟ وانگهی آنها را هرجور دیگر هم کنار هم چیده بودند، میای میان آنها پدید میصحرا چه رابطه

 انسان دارد؟ این رابطه اگر هم وجود داشته باشد، واقعاً چه تأثیر مثبت فضایی بر "نظری دربارة آنها داد. اصال

هرچند که در » نویسد : پردازد و میزمان می –پیترکالینز به حق به نقد دیدگاه گیدیون دربارة فضا 
ای این واژه مفهومی ندارد، با وجود این گیدیون نیز خارج از حیطة و محدودة کیهان شناسی و فیزیک هسته

« کند. زمان در ارتباط با عملکرد در  حوزه معماری اعتراف می -به مبهم بودن این واژه یعنی فضا  "شخصا
 (953 :1935)کالینز، 

توان آنرا با شود؟ و اگر ارتباطی دارد آیا نمیچگونه به معماری مربوط می زمان -فضا مفهوم  "حقیقتا
زمان و معماری این مفهوم به روشنی به مفهوم نسبیــِّت  -در صفحاتی از کتاب فضا  تر تشریح نمود؟زبانی ساده

های آوانگارد رسد که در ارتباط با نقاشیظر میاینشتین نسبت داده شده است. در حالی که در جاهایی دیگر به ن
مطرح شده است. گاهی اوقات این مفهوم مترادف با بعد چهارم آمده است و گاهی  1311تا  1311بین سالهای 

معادل هندسه غیر اقلیدسی مطرح شده است و حتی در یک جا در بیان مفهوم معمارانه ذن بودیسم به کار گرفته 
 ( 921 کالینز،«)شده است. 

پردازد ) گوید، به گمان خود به بعد چهارم میسخن می هندسه غير اقليدسیهنگامی که گیدیون از 
گوید، چون هندسه اقلیدسی بر مبنای سه بعد است ( او از چیزی که برای اینشتین قابل فهم باشد، سخن نمی

ی درک راستین از فضا، بیننده بایستی خود انیشتن هرگز نگفته بود که فضا بیش از سه بعد دارد، یا نگفته بود برا
کردند و با نشان دادن چند زاویة دید از یک را در میان آن قرار دهد، کاری که هنرمندان کوبیست و دیگران می

« اند. موضوع در یک تابلوی دو بعدی، به ادعای گیدیون، موفق به نشان دادن عامل زمان در کنار فضا شده
 )همان(

و به درون آن نفوذ کنیم و  برای فهم پديده بايد در اطراف آن به گردش بپردازيمون، به ادعای گیدی
 تنها آن وقت است که به درک همزمان درون و بیرون نایل خواهیم شد.

؟ آیا درک ای ميان آن آثار هنری و اين برداشت گيديون وجود داردچه رابطه آیا به راستی چنین است؟
از یک نقطة دید ممکن بود که به گفتة گیدیون در کار لوکوربوزیه غیر ممکن شده های کالسیک تنها ساختمان

های عربی که خود لوکوربوزیه اعتراف کرده چنین نبوده و او از آنها است؟ به گفتة کالینز دست کم در ساختمان
 الهام گرفته است.

ش در اطراف پدیده کرده است، نه نیاز از گردبه گمان ما آثار مدرن هنری به ویژه کوبیسم بیننده را بی
 اینکه  به گفتة گیدیون او را وادار به گردش کرده باشد. قضیه برعکس است.



 
 

 

 

شگفت آور است! سرانجام ما درنیافتیم آیا ساختمان مدرن باید از یک نقطة دید ثابت از بیرون قابل 
شفاف باشد و هرگز نباید از یک نقطة  درک باشد و نیازی به گردش در اطراف آن نباشد؟ یا اینکه نباید ساختمان

دید ثابت درک شود تا بیننده ناچار باشد در اطراف آن به گردش بپردازد و به درون فضای آن رسوخ کند تا آنرا 

، ولی او که گفته ويالساوا از نظر گيديون يک شاهکار است، چون از يک نقطة ديد ثابت قابل درک نيستدریابد؟ 
« صری شفاف این امکان را به وجود آورد که فضای درون و بیرون همزمان به رؤیت آیند. وجود عنا» بود : باید
های کالسیک و سنتی که با کالبد غیر شفاف خود، بیننده را وادار به گردش در درون ( آیا ساختمان929)کالینز، 

ای های شیشهاز ساختمانتر کنند تا بتوانند آنرا درک کند، بر پایة دیدگاه گیدیون مدرنو بیرون خود می
 شوند!؟نمی

همچون کوبیزم ونئوپالستی سیزم وامثال آن،باید گفت های هنری سده بیستم در تحلیل جنبش

ساختمان همچون » جمله در لوکوربوزیه، سوق دادن آنها به دیدگاه مهمترین تأثیر آنها درمعماران نوگرا و از

ح شدن تأثیر احجام بر مطرکه به  ديدگاه يونانی از معماری يعنی نوعی بازگشت بهبود. « تنديس ) مجسمه ( 
» به«ساماندهی فضا»از معماریبنابراین شده است.فضا منجر اعتنایی بهبی به یکدیگرتنها

گرا را آشکار ن نگاه حجمای« فضاهای بیرونی » تبدیل شده است. تأکید بر « بندی)کمپوزیسیون( احجام سامان
 کند.می

 لويی کان پيرامون فضا و معمارینقد نظريات -8

 مانند اشارات برخی از نظریه پردازان:

 در مورد تجانس و تناسب فضا در هنگام تعامل با فضا راپاپورت :. 

 1: در مورد جهت یابی در فضا از طریق گره، نشانه، راه، لبه و محله کوين لينچ 

 قرار می دهد.: فضای فیزیکی و فضای ریاضی را مورد بررسی صدرحسين سيد دکتر 

 این قرار است:بدین بر پایه گوشه ای از صحبت هایش  لويی کاناز این میان نظرات 
نظم مفهومی است که به  داند. از دید کان،جوزف بورتون اساس جهان بینی لویی کان را در مفهوم نظم می

نظم را از  کانباید آن را یافت.  دهد. نظم مفهومی فراگیر است که در طبیعت ذاتی اشیاءوجود، اهمیت و معنا می
 کند.خواست جاودانة وجود استخراج می

های محیطی ) نگرش ، ساختمان به معنای بیان نیروها ) ساختارگرایی ( یا تجسم ویژگیکاناز نظر  
ساختمان آن چیزی نیست که شما »گوید : ارگانیک( نیست، بلکه کشف نظم ذاتی جهان نیز هست. کان می

توان گویند چه چیزی را طراحی کنید. میبلکه آن چیزی است که در نظم اشیاء که به شما می خواهید،می
های پایة موجود در جهان درک یا فرم« نهادها » گیرد و بنابراین با . این نظم خود انسان را در برمیاحساس کرد

گرایی تواند ذات باوری و ماهیت(این جمالت کان به بهترین وجهی می123الف،  :1931)شولتز، «  شود.می
ام پرداخته« ای معین مدرسه» جویم. زمانی که به را می« ماهیت چیز » در واقع من» نظری کان را نشان دهد : 

 را حل کنم. « یک مدرسه » را حل کنم، نه اینکه مسئله « مدرسه » کوشم که مسئله می

ه به جنبه های کالبدی، کارکردی و ادراکی فضا هویت بخشی به فضا و این همانی با آن نیازمند توج
است. توجه به یک بعد از فضا و غافل شدن از ابعاد دیگر سازنده آن منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست و یکجانبه 
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مادی ديدن فضا و می شود. گرچه این گروه در نظر ادعای توجه به انسان را در مرکز آثار خود دارند، در عمل، 

. از معمارانی که بین نظریات د صرف در آثار برخی معماران، ناکارآمدی اين آثار را نشان می دهدتوجه به کالب

است، زیرا اکثر آثار معماری ایشان، بسیار نامناسب  لويی کانآنها و آثارشان تضاد فوق العاده ای وجود دارد 
   1طراحی و احداث  شده است .

 نظريات کانت پيرامون فضا-9

 :به این شکل دسته بندی می شودنظریات کانت  رویکرددر این 
o .فضا مفهومی تجربی نیست که حاصل تجربه بدست آمده در دنیای بیرونی باشد 

o  .بلکه ناشی از ساختار ذهنی فکر است و آن را می توان صرفاً از دیدگاه انسان تعریف کرد 

o  معنایی ندارد.جدای از وضعیت و فضای ذهنی انسان، بازنمودهای فضا هیچ 

o .فضا جنبه اعتباری دارد و وابسته به ما است نه قائم به ذات 

 فضاهای رياضی و ادراکی در نگاه گروتر-14

 از این میان نظرات گروتر بر پایه گوشه ای از صحبت هایش از این قرار است:
در نظر بگیریم  ییباشد که فضا را خأل ترین تعریف شاید ایننزدیک» تعریف گروتر از فضا چنین است:

فضای رياضی و فضای ( او دو گونه فضا را به نام 132 :1935، )گروتر« تواند شیء را در خود جای دهد.که می

 شمرد :  ها و تمایزات آن دو را چنین برمیکند و ویژگیاز هم جدا می ادراکی

  « تمامی نقاط در یک درجه از اهمیت قرار دارند و هر جهتی را به دلخواه  فضای رياضیدر
در فضای ادراکی همیشه یک مرکز وجود دارد که  ]ولی  [توان در آن یک محور تلقی کرد. می

 باشد و یک محور وجود دارد که تابع وضع ایستادن ناظر است. محل ایستادن ناظر می

  یگر در ارتباطند، عقب، جلو، چپ، راست و غیره... پس تمام عناصر با یکد فضای ادراکیدر
فضای ادراکی وابسته به شخص ناظر است و به همین دلیل نه تنها به وسیلة اشخاص مختلف 

شود، بلکه در مورد یک ناظر ثابت نیز بر حسب وضع فیزیکی او های مختلف احساس میبه گونه
 در تغییر می باشد. 

  میان فضای ادراکی و ریاضی، فاصله است. در فضای  ف عمدهاختالهای یکی دیگر از جنبه
شود، اما در فضای ادراکی، این فاصله ریاضی فاصله میان دو نقطه با یک عدد نشان داده می

 شود. تحت تأثیر عوامل  اصل روانی و اجتماعی تعیین می

  فضای ادراکی شب و  این است که فضای ریاضی و اندازة آن تابع زمان نیستند؛ اما اختالف ديگر
روز با هم تفاوت دارند. فضای شب، فاقد عمق و جهت است و اثری نامعین بر روی انسان 

 گذارد و... البته میان این دو حد نیز مراحلی از تاریکی و روشنایی قرار دارند. می

   این  فضای ادراکیاختالفی میان فضای عمومی و خصوصی نیست؛ اما در  فضای رياضیدر
 ( 119 :همان، )گروتر« ف اهمیت بسیاری دارد.اختال

توان دریافت که مقصود از فضای ریاضی او، فضایی است که در عالم خارج به عنوان یک پدیده می 
جدای از انسان، صفات  وجود دارد که آشکارا همتراز با فضای عینی ما می شود.یادآور می شویم که فضای عینی
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داردکه مورد توجه او واقع نشده؛ و نام فضای ریاضی نامی نامناسب است. فضای و ویژگی های کیفی بسیاری 
شود و بدون ارتباط با ادراکی او هم فضایی است که در ارتباط با ادراک انسان از آن فضای ریاضی پدیدار می

 1دهد.انسان معنای خود را از دست می

  تفاوت فضاهای معنوی و مادی-11
دیدگاه اسالمی دور و سپس به آن و مقوله فضا در معماری نزدیک می شود. چرا که این رویکرد ابتدا از 

از دیدگاه اسالمی ما فضای معماری مفهومی تجربی و حاصل تجربه بدست آمده در دنیای بیرونی است و نه 
دیدگاه انسان می توان آن را از ی ذهنی انسان دارد و عالوه بر آن ناشی از ساختار ذهنی ما. تعریفی جدا از فضا

فیزیک را رقم می زند و تعریف معنوی از آن با توجه به حضور  -تعریف کرد. تعریف مادی از فضا، فضای ریاضی
 انسان در فضا، فضای معماری را تبیین می کند.

 فضا در معماری از نگاه شولتز-12

 است: از این میان نظرات نوربرگ شولتز بر پایه گوشه ای از صحبت هایش از این قرار
کند که : از نوربرگ شولتز چنین بازگو می« هستی، فضا و معماری » گیری از کتاب افشارنادری با بهره

 توان فضا را از چند وجه بررسی کرد:می» 
 فضای اعمال فیزیکی 

 فضای ادراک مستقیم 

 فضای هستی  

 فضای مجرد روابط هندسی  

  فضای شناختی  

 .فضای معماری 

ای دیگر است. فضای ادراک مستقیم وجهی از وجوه، تأثیر فضا بر انسان به گونهدر هرکدام از این 
توان آن را درک یا لمس کرد، ابعاد و اندازة فضا، جهت قرارگیری انسان در فضا، حرکت یا فضاست که می

الگوهای ها شوند. همچنین افزون بر این ویژگیسکون انسان در آن، مسیر، نور، بو و صدا، موجب درک فضا می
 (1933)نادری، « فرهنگی و فردی نیز در درک مؤثرند. 

اين دسته بندی از عينی ترين با یک بررسی دقیق در تقسیم بندی فضایی شولتز متوجه می شویم که 

و به همین ترتیب از مرزپذیری فضاها از باال به  فضاها شروع و به ذهنی ترين و مجردترين آنها خاتمه می يابد
می گردد به صورتی که فضا در نهایت به صورت یک عامل مجرد که مرزناپذیر می گردد، مبدل  پایین کاسته

می شود. بنابراین از نظر شولتز فضا جایی تهی که می تواند دارای درجه ای از تعیین گردد، که برای رویداد یا 
 قرارگرفتن چیزی خالی شده است، می باشد.

نصر ادراک شونده قرار داده  و گاه  ادراک کننده، یعنی انسان؛ و این گفته مبنای تقسیم بندی را گاه ع
معماری، هنر به نظم » آنها را در عرض هم تعریف کرده است. نادری در مقالة دوم خود بر این تأکید دارد که : 

ه های زندگی خود را به نظم در آورده باشد و بدر آوردن فضاست و برای این کار باید نخست، انسان فعلیت
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تواند پیش درآمد معماری با گرایش به فضا و مکان ( این سخن هم می1933 ،نادری«)زندگی سامان داده باشد.
 باشد و هم مقدمه معماری کارکردگرا که نادری نوشتة خود را به قصد ردکردن آن ارائه کرده است. 

لحاظ مفهومی یا مادی  داند که بهنادری مکان را بخشی از فضای طبیعی یا فضای ساخته شده می 
خاصیت معماری همین است که جایی را تبدیل به »کندکه:ای مشخص باشد.او از شولتز بازگو میدارای محدوده

 )همان(« مکان کند؛ این به معنی به فعل در آوردن محتوای بالقوه محیط است.

 هنر ساماندهی فضاست ، معماری-13

است. ولی شرط نخست ساماندهی فضا همواره این نیست معماری هنر ساماندهی فض به گمان ما نیز 
های زندگی خود را به نظم در بیاورد تا برای آن فضایی را طراحی کند. چون نتیجة آن شاید که انسان فعالیت

تعبیر کرده بود. « معماری برای ساختن النه جانوران » همان شود که نادری در انتقاد از کارکردگرایی آن را 
کننده برای های آن دارد. ما نیاز داریم که معنایی درست و قانعت نیاز به معنا برای زندگی و فعالیتانسان، نخس

های های آن داشته باشیم. ساماندهی و نظم دادن به زندگی، تنها به معنی همسو کردن فعالیتزندگی و فعالیت
ها. ترتیب کردن و ردیف کردن فعالیت زندگی برای دستیابی به هدف و معنای ویژة آن است و نه به معنای به

به آن می پردازد و به هیچ عامل دیگری اجازه تأثیر نداده،  برای این دست فعالیت معماری عملکردگرا عملی که 
مکان ساختار زده، یعنی بیش از حد اشغال،  »پذیرد که:نادری خود این واقعیت را می یک فضا طراحی می کند.
تری را فراهم های غنیست و فضا هرچه انعطاف پذیرتر باشد، امکان پیدایش مکانمقید شده، مکان ضعیفی ا

 )همان(« آورد. می

«  ساماندهی فضا برای انجام يک يا چند فعاليت همسو با هم» ما با همراهی با این سخن، معماری را  
ها و ای از فعالیتمجموعهختص شدن به یک کارکرد ویژه به مدانیم. بدین گونه فضای معماری به جای  می

شود. ای به هم مربوطند یا بالقوه امکان انجام آن در فضا وجود دارد، اختصاص داده میکارکردهایی که به گونه
پس کمیت فضا به مجموعه عملکردها و کیفیت آن به اراده و نیت انسانهای مصرف کننده و تلقی آنها از خود و 

های زند که فعالیتهایی از فضاهای سنتی ما را مثال میخود نمونه باشد. نادریجهان هستی وابسته می
در « رکرد توجه به کا» به جای « توجه به مکان » شد در آن انجام داد. او این امر را ناشی از گوناگونی را می
از دیدگاه د. اما در سخن آخر می توان گفت که شولتز معماری را توصیف مادی جهان می دانداند.فضا سازی می

 ما معماری توصیف کالبدی نیاز انسان است نه جهان.

 آراء هايدگر پيرامون فضا-14

 همچنین نظرات هایدگر بر پایه گوشه ای از صحبت هایش از این قرار است:
 " ًفضا به معنی جایی است که از چیزی خالی است تا بتوان در آن چیزی را جا داد و معموال

به معنی حدی نیست که ما در آنجا متوقف می شویم بلکه دارای مرزی خاص است. مرز 
 "هایدگر" 1"آنطور که یونانیان گفته اند مرز جایی است که چیزی از آنجا شروع می شود

  :مرز نقطه جدایی فضای درون از بیرون و نه یک نقطه توقف که محلی برای شروع است
فضای معماری از ارتباط بین بروز و حضور پدیده هایی نوین و شروع یک حرکت.بنابراین 

محدوده ها و سطوح ناشی می شود که خودشان فاقد ویژگی های یک شیء می باشند، اما 
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محدودیت ها را توصیف می کنند . از این حدود که دارای نقشی تعیین کننده و در عین 
 حال وابسته هستند، تحت عنوان مرز نام برده می شود.

 مرز "و  "قابل سکونت"، "خالی بودن"واژه هایی چون  هایدگر در تعریف خود از فضا به
اشاره می کند و فضا را واجد چنین خصیصه هایی می داند. او فضا را به صورت  "پذیر بودن

 گستره بازی که دارای محدوده ای مشخص برای سکونت چیزها است، تعریف می کند.

  اره دارد که فضاها به ، به این نکته اش"ساختن، سکنی گزیدن، تفکر"هایدگر در کتاب
 واسطه این واقعیت گشوده می شوند که به مکان باشندگی آدمی تبدیل شوند.

  هستی و "آراء هایدگر درباره فضا، با گذشت زمان تغییر کرده است، چنانچه در کتاب
زمان یکی شده را مطرح می –، فضا و زمان را همتراز می داند در حالیکه بعدها، فضا "زمان
 1 کند.

 "زمان "بیان می کند که هایدگر نمایش فضا را نوعی  1(119: 1333این وود، ) "این وود
می داند که معنای کاهش فضا به زمان را در خود ندارد و هر کدام ماهیت یک  "نمایی

در فضاهایی که "زمان هماهنگ و همساز خود را دارد. هایدگر چنین بیان می کند:  -فضا
ضا همواره به منزله فاصله وجود دارد و در دل همین فاصله، فضا ناشی از مکان ها هستند، ف

همچون امتدادی محض حضور دارد. انبساط و گسترش همواره این امکان را می دهد تا 
بتوان چیزها و آنچه را براساس فضا ایجاد شده اند، بنابر فاصله، طول و جهت اندازه 

 9."گرفت

 "و مصنوع ایجاد می کند که معمار در ایجاد آن  منظومه ای معین از اشیاء طبیعی فضا
دخیل است. هر منظومه معماری در ذهن پدید آورنده، کاربر، یا ناظر خود، دستگاه فضایی 
خاص خود را وضع می کند. این چهارچوب از ساده ترین استخوانبندی ساختاری حاصل می 

 4"روانی سازگار است. -شود که با آن موقعیت کالبدی

 می داند. "صورت ازلی و کهن الگوی ساختن "صار و محصوریت را هایدگر، ح 

  هایدگر زندگی را از الیه های بیشماری از معنا می داند، به صورتی که این معنا را نمی
توان از اینجا و اکنون جدا دانست و این گره خوردن فضا و زندگی به تأثیر شیوه های 

 مختلف زندگی بر شکل گیری فضا اشاره دارد.

  هایدگر فضا را به فعالیت و اندیشه و تاریخ انسان ربط می دهد و در این محیط آشفته و
 گسترده برخی از گوشه های فضا به ارزش مکان می رسند.
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 پيرامون فضا  نقد نظريات هايدگر-15

تا بتوان در آن چیزی جای داد به فضای  تعريف هايدگر از فضا به عنوان جايی که از چيزی خالی است
علمی و فلسفی نزدیک تر است تا فضای معماری. و در ادامه بحث خود که از مرز به عنوان نقطه جدایی و نه 
یک نقطه توقف که محلی برای شروع نام می برد، این شروع دوباره فضا در درون انسان است نه در عالم خارج. 

برای تعطیلی حواس از مراتب پایین تر ادراک و ورود به حواس عمیق تر و ادراک در مراتب یعنی این مرز، محلی 
باالتر وجود است. مانند مقوله خواب که با بسته شدن چشم ظاهری ، چشم برزخی باز می شود. پس باید پس از 

تفکر، تمرکز و سیر در  هر مرز به حرکت در درون انسان توجه شود نه حرکت در فضای بیرون. باید در درون وارد
 درون شود، نه به خارج سوق داده شود.

؛ وجه مشترک بيشتر تعاريف اين دسته از نظريه پردازان در جای خالی بودن و تهی بودن فضا می باشد
اما هدف از این خالی و تهی کردن را هایدگر برای سکونت چیزی و گروتر آن را برای جای دادن اشیاء می داند. 

بدانیم هر دو  "شیئ"را به معنی  "چیز"در اینجا بررسی مفهوم چیز می باشد به صورتی که اگر ما نکته مهم 
چیز را فراتر از معنای شیئ می داند. او مفهوم کلی تری را در نظر گرفته  تعریف یکسان است. اما در واقع هایدگر

 شد.است که می تواند شامل رویدادها، فعالیت ها، اشیاء و جریان ها می با
دیدگاه اسالمی ما به گرچه در بیشتر نظرات این نظریه پردازان دیدگاه های مثبتی وجود دارد که 

و همچنان که هایدگر  .اما از ديدگاه ما فضای معماری ناشی از تعامل انسان است با فضا، نه اشياءنزدیک است 
فضا به عنوان مکانی برای سکون و فضا را مکان باشندگی آدمی تعبیر کرده است در دیدگاه اسالمی نیز از 

خارج شدن از برای . یعنی سکون و آرامش جعل لکم من بیوتکم سکناًش انسانی نام برده می شود: و اهلل آرام
 حواس ظاهری و مقدمه تفکر باطنی.

در ابتدا با طرح فضا، عالم ماده را در شکلی مجرد قرار می دهد تا از  زمان يکی شده -فضااو با بیان 
این طریق انسان وارد عالم معنا شود و سپس به اشتباه، مقوله زمان را که متعلق به عالم ماده است  و در عالم 

 معنا جنبه ای اعتباری دارد را مطرح کرده و انسان را دوباره وارد عالم تغییر می کند.

زمان "می توان گفت که اگرچه فضای سیر در آفاق  فضا را نوعی زمان نمايی می دانداب هایدگر که و در جو
در نقد نظریات هایدگر می  است. "سکون نمایی"را تداعی می کند اما فضای سیر در انفس، تداعی گر  "نمایی

 توان گفت که:

مکانی باشد تابع نیازهای ایده های کلی در فضای معماری قبل از آنکه تابع شرایط زمانی و  (1
 ثابت و فطری انسانهاست.

فضا به مکان نمی رسد این نوعی رجعت از معنا به صورت است مکان معماری یا کالبد آن  (1
است که به فضا منتهی می شود و در نهایت به ادراکات انسان مختار و فعال می انجامد و اثر 

ا و مکان به عنوان ابزار و بسترهای و اصالت آن مدیون انسانهای مخاطب است بنابراین فض
اعتباری مبتنی بر عملکرد موضوع معماری و نیازهای انسانی حداکثر عنوان مناسب یا نامناسب 

 را با خود حمل می نمایند.
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نمودار فوق، تأکید بر احساس مکان بعد از احساس فضا که در مباحث مالحظه می شود که با توجه به 

 شولتز و هایدگر و دیگران مطرح می شود، عمآلً یک تحجر و رجعت به عالم ماده است.
 

  فضاهای مجازی                                                               

  کارکرد جديدنگرش و با  فضاهای سايبری-1

در اواخر سدة بیستم که دو پدیده دیگر هم درکنار مباحث فلسفی و فیزیکی روز قرار گرفت و داعیة  
 تعریف جدیدی از فضا را سرداد : 

 گسترش دانش الکترونیک و به دنبال آن ایجاد سامانه ) سیستم ( های اطالعاتی و  : اول
سازی و طراحی و ایجاد شبیهای ) کامپیوتری ( و سرانجام کاربرد و کمک آنها برای رایانه

  1توان نظریة فضای اطالعات و ارتباطات پیچیدهفضاهای مجازی بود که به عنوان نمونه می
  .نام برد 

 بر روی طبیعت و تفسیرهای هماهنگ با روز از آن بود  1مطالعات جدید ریخت شناسی : دوم
های آن هستند. همة این چهار هایی همچون آشوب، اغتشاش و فراکتال و... نمونهکه نظریه
مشترکات فراوانی دارند و درصدد  )دونوع فضای علمی و دو نوع فضای فلسفی( نوع فضا

های کلی آن هستند که ویژگی 4یو یا یک فضای مجاز  9تعریف یک فضای هوشمند، اَبَرفضا
 باشد.  سیالیّت، ابهام، پیچیدگی، ناهمگونی، و عدم تجانس و... می

 خصوصیات این نوع فضا را چنین عنوان کرده است: کالنتری

                                                           
1 -Sybernetic space 
2 - Morphology 
3 -Hyper Space 
4 - Virtual Space 
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اکن و نقوش، اند. مفهوم حرکت عوض شده و کالبدها سهمة اجزاء تعریف فضا دیگر دگرگون شده» 
اند بینیها شناور و غیر قابل پیشهیچ مرکزی وجود ندارد و محدودهاتب ازبین رفته وسلسله مر آشوبگر و سیالند...

و هیچ نقطه مبنایی برای تکیه کردن در این فضا وجود ندارد. حتِّی قوانین نیز شناورند... و چه جالب که مفاهیم 
» کند که : او تأکید می (51و 51 :1933)کالنتری، « گردند. هم خود لحظه به لحظه دچار تغییر مفهوم می

بندی، پیچیده و ناهمگن که های نامنظم فارغ از هرگونه ردهفضای مغشوش دارای ماهیتی نرم است و  طرح
( استناد او به جمالت پیتر آیزنمن است که: 51: )همان« دهند.ماهیتی فراسه بعدی دارند، بنیان آن را تشکیل می

م، فاقد مرز، فاقد هویت و مبتنی بر روابط دانست. درست به مانند فضایی توان فاقد فرمعماری امروز را می» 
ای و با خواص شبکه، دارای ارتباطات دوسویه آزاد و بدون سلسله مراتب، هوشمند، طبیعی با منطق عشیره

 (53 :)همان« ناهمگن و.... 

ضای ناهمگن، در قالب تالش برای دستیابی به ف» گوید : در نوشتة خود می وهابیدر همین راستا 
ها و سایر الگوهای ریاضی و علمی و یا بهره گرفتن ها، تئوری میداناستفاده از هندسة توپولوژیک، فولد، فراکتال

 (53 :1933)وهابی، « های دگردیسی و ایجاد تغییرات غیرخطی در فضا صورت گرفته است. از قابلیت
 مانند اشارات برخی از نظریه پردازان:

 1دریدا: عدم پایان پذیری ادراک فضا به ظاهر -

 فضاها در نظريه ابر معماری -2

 از این میان نظرات اللوانی بر پایه گوشه ای از صحبت هایش از این قرار است:
اند. به عقیدة آنان معماری های مختلف سعی در گسترش حوزة معماری کردهامروزه گروهی به شکل

اَبَر » تری ارتقاء یافته است که گاه از آن با تعبیر تحول یافته و به معنای متعالیهمپای دیگر اجزای تمدن  هم
های متعالی را در رسد تالش دارند ارزشبرند. دیدگاه آنها به شکلی است که گاه به نظر مینام می« معماری

و در ارتباطی عمیق با  های متعالی و فراتر از ماده وجود داشتهمعماری احیاء کنند. هیچ شکی نیست که عرصه
معماری قرار دارند. اما همانطور که گنون به خوبی این مسئله را نشان داده است، مدعیان این مسئله امروزه به 

های فراتر، آن را به اند و به جای گسترش معماری به سوی عرصهشکلی وارونه و کاذب آن را طرح کرده
 اند.ای فروتر از حد خود فروکاستهعرصه

کنند، برخی با طرح بحث های مختلفی در این حوزه وجود دارند که این موضوع را دنبال میایشگر
دهند و گروهی دیگر با توجه  را نوید می 1گیری فضاهای ارتباطاتی و سایبرنتیکیارتباطات و الکترونیک، شکل

  آورند.ای، نوعی معماری مجازی و وهمی را فراهم میبه فضای مجازی و استعاره

 معماری متا با فضايی بيش از سه بعد-3

معماری متا براساس تحلیل » گوید:می« معماری متا»اللوانی معمار آمریکایی زیر عنوان برای نمونه
وکدهای ژنتیک شکل گرفته است که به  هااطالعات سازمان یافته طبق اصول مورفولوژی، با استفاده از الگوریتم

دنیای جدید شکل شناسی کنار هم قرار  ها در نوعیبخشد. این فرمای میازههای معماری وسعت تمحدودة فرم
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های گذشته، حال و آینده را در کنار گرفته و فضای متا را بوجود می آورند. فضایی که بیش از سه بعد دارد و گونه
دنیای جدید باعث  ها در اینسازه دهد. سازماندهیدهد. و عالوه بر آن گذر از آنها را نشان میهم قرار می

همان اصل مورفولوژی جهانی است که به عنوان عامل  شود. این کدپیدایش نوعی کد ژنتیک مصنوعی می
کند. همچنین این های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت عمل میمقیاس پیدایش، تغییر، ساخت و انتقال معماری در

ای کند و معماری را به مرحلهساختمانها را فراهم میکد ژنتیکی مصنوعی امکان رشد، سازگاری، تکامل و تکثیر 
خود » رساند که خود قادر به طراحی خودش باشد و از وابستگی به معمار رهایی یابد، در این زمان با آغاز می

 (13 :1933)اللوانی، « عمر معماری امروز به پایان خواهد رسید. « معماری 
گونه رویکرد های شک گرایانه و پوچ انگارانه، نه تنها توان گفت این در یک تحلیل اجمالی می

فروکاهی حقیقت و واقعیت و ارزشهای فنی و هنری معماری است بلکه سامانه معماری را در نسبت با نیازهای 
 1غلطانند.مادی و روحی انسانها به گرداب پوچ انگاری و آشوب ) نیهیلیسم و آنارشیسم ( و ضد معماری فرو می

 شکل گرفته اندهای جديد جدای از فلسفه و حکمت معماری -4
هدف آنها همانطور که خود تأکید دارند جدا کردن معماری از فلسفه و حکمت است که در نتیجة آن 

آید و مهمتر آنکه هدف اصلی ساخت فضای معماری یعنی برآوردن نیازهای مادی معماری از عمق به سطح می
کلی فراموش نموده و با فضای معماری همچون یک شیء فیزیکی برخورد  کننده را بهو روحی انسانهای مصرف

اما باید توجه داشت که ادامه فضا و ادراک آن در درون انسان و گفتگو دارند، نه در رابطه با تأثیر فضا بر انسان. 
بنابراین باطن فضا در سیر درونی انسان شکوفا می شود و نه در خود فضا . نظریات  .است نه در بیرون و ظاهر

پایه ای اللوانی به دیدگاه اسالمی ما بسیار نزدیک است اما در نهایت مباحثی را عنوان می کند که همان نظریه 
 خودبنیادی معماری و بت گونه شدن آن است.

 نتيجه گيری جمع بندی و                                                                          

ها چگونه متأسفانه فضای معماری را در یک مشابه انگاری نادرست به نوع بینیم که در این تحلیلمی 
نمایند، و انسان را شیء زده و از خود مندیهای فیزیکی و مکانیکی مواد و اشیاء تعبیر وتحویل میرفتار و قانون

تواند مکمل فضای طبیعی بوده و در جهت بسترسازی نیازهای انه نموده و فضای زیست انسان را که میبیگ
نمایند. مبنای روحی و معنوی و انفسی انسان طراحی شده باشد، تبدیل به یک فضای صرفاً آفاقی می

قیقات بیان شد، محو شدن ها و آثار در عالم هنر، همانگونه که در فصل سوم این تحشناسی چنین اندیشهزیبایی
های معقول وارد نشده و از های زیباییهای ظاهری ومادی است و هنرمند به عرصهو غرق شدن در زیبایی

 های ملکوتی نیز محروم بوده است. زیبایی
ای ره یافته و تجربه نموده است، های ظاهری و مادی به گسترش و بیانهای تازهاگرچه در حوزه زیبایی

قابل خود و مخاطبین را از عمق نگری و معنابینی و معناخواهی باز داشته و هنر را از تعهدات و ولی در م
رسالتهای پیامبرگونه خود خالی نموده و انسان را در وادی پوچی و بازی و سرگرمی و بیهودگی به نیهیلیسم و 

شناسی نیز، تنها به فی و انسانشناسی و معماری از بُعد فلسآنارشیسم هنری سوق داده است. اینگونه زیبایی
ساحت حیوانی و غریزی انسان پرداخته است و از حقیقت عقالنی و روحانی انسان که ممیز انسان و حیوانات 
است مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته و خود و مخاطبین را به وادیِ تباه از خود فراموشی و خدا فراموشی 

                                                           
 



 
 

 

 

ون و سکوت در فضای معماری، برای انسانها پس از گذار از حواس نماید که سککشانده است. یادآوری می
شد و مقدمه تفکر و تذکر بود. سیر درونی و حضور قلب که فتح الفتوح صیرورت انسانی است با تمرکز فراهم می

و تامل قابل حصول بود. در صورتی که سبکهای جدید اغلب تالشی در جهت تشدید ادراکات آفاقی انسان را 
 کند.می پیگیری

                                                        

 فضا از نگاه فالسفه يونان                                                     

 و ايستايی ساختمان بودبه شیء  توجه يندر معماری يونانی بيشتر-1

 می توان در معابد یونان یافت.نمونه اینگونه فضاها که ناشی از تفکرات ارسطو است را 
پذیرند که شروع نگاه کمّی به فضا در تمدن یونان و توسط اقلیدس بود. اگر چه همه می "تقریبا»  

کار او در مقوله فضا را شايد بتوان همسنگ کار ارسطو های ارزشی داشت؛ اما های زیادی از کیفیتهندسة او بهره

های رازگونه، اساطیری و مبهم را از فضا و سعی کردند تا بسیاری از کیفیت. چرا که هر دو در مقولة زمان دانست
زمان بگیرند و آن دو را تبدیل به موضوعی ساده برای مطالعه و پژوهش کنند، و نه مکان و محیطی برای 

اصله زندگی. نتیجة تفکرات اقلیدس آن بود که انسان به جای آمیخته بودن با فضا و یکی بودن با آن، از آن ف
گرا را که های یک نگاه خطی و پیشرفتگرفت و به مطالعه و بررسی آن پرداخت، چنان که ارسطو هم ریشه

های شش گانه همسان و های زمانی است، در غرب ایجاد کرد. دیگر در هندسة اقلیدسی جهتعاری از کیفیت
( طبیعی 139و131: 1933حکمتی، کبیر، « )اند، همچنانکه زمان خطی نیز همان ویژگی را دارد. فاقد بار ارزشی

است که در معماری این تمدن هم کل فضای الهی و قدسی در حداقل ممکن در داخل یک قفس محبوس 
 نمونه این گونه فضاها را می توان در معابد یونان یافت. کنند.شود و همه از بیرون به آن توجه میمی

سروکار داشتن » گوید : بارة معماری یونانی چنین میدر« هنر، علم، معماری» مینایی در کتابش طال

. معماران های دقیق در دلمشغولی معماری یونانی به نسبت واحدی منعکس شده استها و هماهنگیبا نسبت

. در اینجا تأکید بیشتر بر وار با اشاره به توده و حجم ساختمانهای واحد شناختنديونانی، بنا را به شکلی مجسمه
ر بر ذهن، بیشتر بر شیء و کمتر بر موضوع و معنا و بیشتر بر کیفیات ایستا و کمتر به کیفیت پویا چشم و کمت

گرفته تا معمارانه، وار مورد نظر قرار میبود. ساختمانهای منفرد، مثالً یک معبد، بیشتر به صورتی مجسمه
ارکردهای معماری به عنوان معماری و ها و کها در پیدایش یک حساسیت زیبایی شناسانه نسبت به زیبایییونانی

وار در عین اینکه هنوز اهمیت اند. گرچه این وجهه نظر مجسمهنه به عنوان مجسمه، دخالت چندانی نداشته
ای سروکار نداشتند، آنان داشت، با ظهور دورة هلنی تقلیل یافت. یونانیان دورة هلنی هنوز با چنین مفاهیم مکانی

ساختمانهای منفرد را در یک کل سازمان یافته به یکدیگر پیوند دهند، با گوشة چشمی به اند هنگامی که کوشیده

های منفرد کوشش اصلی آنان مرتبط کردن کليتاند. های ساختمانی با یکدیگر به این کار توفیق یافتهربط توده

 (39 :1952مینایی،  طال. «)به يکديگر بود

 انگاشته می شودديدی مادی نگاه يونانی ، فضا در -2

از دید این دسته از افراد، فضا به دیدی مطلق و مادی انگاشته می شود که توسط ساختاری چون 
هندسه طالیی به منصه ظهور می رسد. در نقد نظرات این گروه همانطور که گروتر نیز می گوید می توان به 

ای در زبان یونانیان باستان واژه»  ن است:اهمیت ویژگی های بارز فضا اشاره کرد که فراتر از عناصر سازنده آ
کردند. عناصر به وجود آورنده فضا به استفاده می« مابین » برای فضا وجود نداشت. آنها به جای فضا از لفظ



 
 

 

 

اند. برای ارسطو فضا محتوای یک ظرف بود و به این ترتیب، تعریف واحدی برای مراتب مهمتر از خود فضا بوده
ا چیزی بود مرکب و تابع عناصر تشکیل دهنده و نیز عملکرد و کاربرد آن.  البته این نگرش آن وجود نداشت. فض

نسبت به فضا همواره با آرزوی یکی شدن مجدد بشر و طبیعت در ارتباط بوده است. اثر مشترک این دو عامل 
  (131 :ترگرو«)این بود که فضای داخلی در معماری یونان باستان نتواند دارای نقش اصلی باشد. 

های بسیار بارزی پیدا تواند خود ویژگیفضا می» اما یونانیان نیز خود این نکته را دریافته بودند که : 

هایی را . برای همین باغها و درهفضا در هنر و دين آنان عنصری مهم بود کند. یونانیان این نکته را دریافته بودند و
شمردند و آنها را وقف خدایانی هایی را مقدس میها و تپهسرزمیندادند و به ارواحی خاص اختصاص می

کردند که تجسم صفات انسانی بودند. بخش اعظم معماری یونان به قصد دمیدن روح در فضا و پیوند دادن می
 (13 :1932)بیکن، « ای استوار با فضای طبیعی تحقق یافته است. انسان و جهان از طریق برقراری رابطه

 

 در نگاه آندو توجه به فرم از تأثير فضا می کاهد-3 

 نمونه اینگونه فضاها را می توان در معابد شرقی  و نظرات اشخاص زیر یافت:
افالطون، فیثاغورث و اردالن که در کتاب حس وحدت خود درباره اشکال قدسی و هندسه قدسی بسیار 

ه برخی او را بهترین تجلی نام برد ک آندوسخن گفته است. همچنین از معماران این گروه می توان از 

. ژاپنی استخودآموخته تادائو آندو معمار معروف  .دانندهای شهودی و پدیدار شناسی هایدگری میاندیشه

ای فرهنگ مدرن را با نظام گونهتوان نمونة خوبی از نظریات ترکیبی دانست که تالش دارند به اندیشة او را می

مدرن و یا مباحث جهانی سازی و... است. در حقیقت  . او از مخالفین بسیار جدی جنبشدشرقی تفسير کنن عرفان
به چیزی همچون کاال یا فرآورده تبدیل  از دید او در شرایط فعلی، معماری از مفهوم اصیل خود خارج شده و

شد کند دیگر چیزی و جهانی سازی تا آخرین حد خود ر ای بیش از این گسترش یابد،شده است. اگر تمدن رایانه

و در چنین  معماری مفهومی وابسته به فرهنگ استماند. چرا که باقی نمی از معماری اصیل به معنای قدیم آن
 نظرات او بر پایه گوشه ای از صحبت هایش از این قرار است: بیند.شرایطی مفهوم فرهنگ به شدت آسیب می

؛عالوه بر این معماری ساختن فضا؛ و باالتر از همه ها نیستبه گفته او معماری تنها به کار بردن فرم
سایت از طریق به  قصد من ابتدا کشمکش با...."کنداست که چونان شالودة فضا عمل می 1ساختن یک مکان

در عین حال که همانند قلمرو  دست آوردن چشم اندازی از معماری به مثابه مکانی مشخص است. معماری
محیط حفظ کند. برای نشان دادن و ظاهر ساختن  آید، می بایست رابطه اش را بابسته و منسجم به نظر می 

معماری رو در رو نهاد. در اینجاست که هندسه وارد عمل می شود.  منطق نامرئی طبیعت باید آن را با منطق
تواند چیزی چارچوب می سازد، بلکه به اجزای صحنه نیز شکل می دهد و همزمان می  هندسه نه تنها برای هر

به پیاده  برای یک منظر محیطی و همچنین یک صفحه باشد، می تواند گذرگاهی باشد که مردم را وادار قابی
 ( 35 :1931)آندو،  د.رفتن، ایستادن، باال رفتن و پایین آمدن می کن

 گوید: آندو می
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نامرئی و بی  صورت فرم ظاهر می گردند ؛بلکه چیز های من قصد دارم تا نه چیز هایی را که به" -
های تفکر و احساس که در پس آن فرم ها پنهانند و آنرا در زمینه ای نو به کار  فرم را به دست آورم .یعنی شیوه

 ."به آنها زندگی بخشم گیرم و

از تأثير  ،فرماو اعتقاد دارد که . ورزد آندو از جذابیت فرم صرفنظر کرده و بر جذابیت فضا تأکید می -

اعتقاد او، ارحجیت دادن به فرم به معنای  به د.کن معماری را محدود می در نتيجه، جذابيتفضايی می کاهد و 
عدم توجه به عمق فضایی است. در نتیجه او در پی نفی فرم  ارجحیت دادن به حس بینایی در میان پنج حس و

ری در فضا(. معماری صرفاً بص ساده و انکار فرمهای پیچیده است. )نفی تصویر به مفهوم به کارگیری فرمهای

با جهان برقرار کند.  تالش می کند ارتباط پویایی آندو راحتی مدرن را نفی کرده، .او، معماری نفی و انکار است
کند و به جای آن امکان حضور انسان و طبیعت را در کالبد معماری اش  را از معماری خود دور می او راحتی

 .سازد فراهم می
احساس افراد است و نه  و عریان است. فضا در کارهای من بیشتر بیان فضا در کارهای من صریح" 

باید ساکت بماند و به طبیعت به صورت نور،  معماری نمی بایست زیاد حرف بزند، بلکه کنش عقالنی، صرفاً
 (www.hamshahrionline.ir .)"آفتاب و باد اجازه سخن گفتن دهد

را که به صورت فرم ظاهر می گردند ؛بلکه چیز های  من قصد دارم تا نه چیز هایی" 1331-آندو  -

یعنی شیوه های تفکر و احساس که در پس آن فرم ها پنهانند و آنرا در زمینه . نامرئی و بی فرم را به دست آورم

صورت گیرد  به فرم معماری توجه زیادیکه اگه  دعقیده دار او ".کار گیرم و به آنها زندگی بخشم ای نو به
خلق فضایی  است. از اینرو اهمیت بیشتری داده شده که به حس بینایی نسبت به بقیه حواسبدین معنی است 

نقطه شروع تا  معبد آب ازبدین دلیل است که در  ...می داند معماریدرگیر باشد را که با همه حواس آدمی 
سلسله مراتب و آمادگی  درون سایت به نوعی مختلف زوایای مخاطب در با حرکت دادنرسیدن به معبد اصلی 

 سیر و سلوک را درگیر ساخته و نوعیس فضایی مختلفی واح بدین طریقو  دکن ایجاد می برای مخاطب ذهنی
 . را به نمایش می گذارد

دگی روزانه باشد و باید در ابتدا فضای زنمعماری باید یک معنای دوگانة را در برداشته باشد؛ یعنی می -
( در حقیقت 51 :عملکردهایی را که الزم است در خود جای دهد و در همان حال فضایی نمادین باشد. )همان

گونه که شاید این نکته همان» عماری، رویکردی شهودی و پدیدار شناختی است.مرویکرد اصلی او در تعریف 
گوید درست باشد که معماری دارای نوعی ساختار شاعرانة بنیادی است و به ساختار بنیادین می 1گاستون باشالر

کنیم کم مایه و توان نمودی فیزیکی داد. اما از آنجا که مشخصات محیطی که در آن کار میفضاها نمی
سی واقعی که از معناست و چون درک ما از هستی خود چندان روشن نیست، امیدوارم که معماری را با حبی

 (42 :)همان« شود، درآمیزیم. ترین وجوه طبیعت انسانی حاصل میطریق تماس با ژرف
مراحل اولیه توسعه بود کسانی همچون میس سیستمهای یک شکل را  مانی که معماری مدرن درز" -

تکرار شونده ، تالش با مطرح کردن مسایل غیر معمول به درون شبکه های  کار بردند. برای سازماندهی فضا به
جایی برای  نسنجیده ای برای انسانی کردن اینها به وقوع پیوست . با میس ، فضاهای یک شکل هیچ گاه های

 ."آزادی و تفاوت باقی نمی گذارد

                                                           
Gaston Bachelard 



 
 

 

 

زمین را که نیازمند ساختمان است بشنود  وقتی کسی در محیطی خالی می ایستد می تواند صدای" -
ای بوده است .نکته اینجاست  تشخیص چنان پدیده (genius loci) روح مکان.تصور قدیمی و انسان گونه 

آندو  ." (www.cafedexign.com)برای شینتای درک شدنی است کند تنها که آنچه این صدا بیان می
ری در واقع انسجام جهان اانسجام جهان از طریق معم» گوید : گیری معماری میدر باره نقش شینتای در شکل

سازد و در همان حال خود نیز دهد. کالبد، جهان را منسجم میواسطة اعمالی است که انسان ِ نوعی انجام میبه 
کالبدم را چیزی گرم یا « من » یابم، بتن را سرد یا سخت می« من » یابد. وقتی که از طریق جهان انسجام می

گردد. در این معنا، تنها تبدیل به شینتای میام. بدین طریق کالبد در نسبت پویای خود با جهان نرم دریافته
کند. شینتای موجودی دارای ادراک و احساس است، که سازد یا آن را درک میشینتای است که معماری را می

 1( 33 :)همان« دهد. نسبت به جهان واکنش نشان می

 
 فضا و معماریرابطه متقابل نقد نظرات آندو پيرامون -4

ساختن یک مکان که به سان  ازنقد نظرات آندو را می توان از این نکات شروع کرد که منظور او 

چگونه توضیح داده  مکان ، فضا ، محيط و فرمنظیر  یمفاهیم در تفکر آندو ؟می کند چیست شالوده فضا عمل
اساسا این  و ظهور می یابد؟ پروژه هایشچگونه در  او  دارند ؟  بینش نظری می شوند و چه ارتباطی با هم

 تاکید آندو بر فضا به جای فرم چه معنی دارد ؟
گرچه نسبت به دیدگاه های دیگر نظرات آندو به مطلوب نزدیک تر است اما در عمل همچنان در بند 

یاد می کند. ساختاری که در مسیر بر قراری رابطه انسان  "هندسه قدسی"ساختار هندسی فضا است که از آن به 
ترین وجوه طبیعت واقعی که از طریق تماس با ژرفاز طریق آمیختن معماری با حسی  -با فضا و ساخت مکان

 به جبرگرایی متوسل می شود. آنجا که می گوید: -)آنچنان که خود او می گوید( شودانسانی حاصل می
معماری رو در رو نهاد. در  ن و ظاهر ساختن منطق نامرئی طبیعت باید آن را با منطقبرای نشان داد... "

به پیاده رفتن، ایستادن،  می تواند گذرگاهی باشد که مردم را وادار ...اینجاست که هندسه وارد عمل می شود. 
ز پروژه های مشابه دیگر با چنین طرز فکری، در کلیسای آب همانند بسیاری ا ."باال رفتن و پایین آمدن می کند

 او برای رساندن شخص به هدف یک مسیر را به او تحمیل می کند.
اینچنین است که در عمل پروژه های او اگرچه امکان حضور انسان و طبیعت را میسر می کنند اما در 

نسان که مقابل سبب کاهش راحتی انسان در فضا می شوند، همچنین از طریق جبرگرایی مطلق خود، با طبیعت ا
جبر و اختیار را به صورت دوگانه هایی در کنار هم دارد همسان نیستند و به این دلیل توانایی برقراری ارتباط دو 

نظرات و تئوری های آندو در بیان هرچند سویه مناسب بین انسان و محیط مصنوع را نخواهند داشت. بنابراین 
ر عمل به گونه ای است که پروژه های او کارکرد های بسیار مناسب و مطلوب می نماید تبدیل این نظرات د

خانه های او برای زندگی کمی سرد و بی روحند و وجود باریکه  ی شودگاهی حس ممناسبی ندارند. برای مثال 
مل أله ها در بعضی از پروژه های او تتعداد باالی پ . همچنینای از نور خورشید برای این فضاها شاید کم باشد

.... در نهایت می توان گفت که از دیدگاه این گروه، فضا توسط ساختاری چون هندسه قدسی به برانگیز است
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. اما آنچه مقدس است نه هندسه فضای مصنوع بلکه ارتباط دو سويه مخاطب و محيط انسان منصه ظهور می رسد

 .يز در بر می گيردساخت است که نه تنها شامل ابعاد کالبدی و ادراکی است بلکه جنبه کارکردی فضا را ن
 

                                          

 حکمت اسالمی فضای معماری  از دريچه                                                                

 درک کالبد و فضا از ديدگاه دکتر سيد حسين نصر-1

کنند که کالبد  فضا را در دو راهنمایی می گرایان ما را به این سمتدیدگاه نصر و بسیاری از اصول

درک « ادراک آفاقی و بیرونی » ، در روند کالبد مرتبه از ادراک محیط پیرامون دریافت کنیم. به این گونه که

با  1توان کالبد را دستاورد رویارویی پدیداریبه گفتة دیگر می« ادراک انفسی و درونی » در روند فضاشود و می
هایی که به ادراک آفاقی، پدیداری و فرهنگ "طبیعتا 1حاصل از برخورد دیداری. را فضا محیط دانست و

کنند و در برابر آن، فضا برای گرایش پیدا میدهند، به اصالت کالبد و شکلمحسوس اهمیت بیشتری می
ضا، انسان به فرهنگهای انفسی، دیداری و شهودی مهم خواهد بود. در نتیجه به خاطر همین انفسی بودن درک ف

 بیند.آینه فضای پیرامونش می رسد و هویت خود را درمی« این همانی با فضا » یک 

 نگاه دکتر مهدی حجت به فضای معماری-2

 شمرد : حجت چهار مقصود از فضا را چنین بر میدکتر مهدی 
  .فضا، یعنی اتاق، تاالر و حیاط و میدان و پارک 

 ای که خصوصیت مشترکی دارند، فضای باز، فضای بسته. فضا، یعنی مجموعه 

 های خالی و پر نشده شهر و...فضا، یعنی قسمت 

 .( 1933، 1)حجت، ش« فضا، یعنی کیفیت معماری و تأثیر آن بر انسان، فضای دلباز، فضای دلگیر 
بر غفلتی که در جهان معماری  به درستی توانیم با بحث ارزنده مهدی حجت همراه شویم کهاکنون می

کنیم، به تأثیر وقتی واژة فضا را به معنای کیفیت یا بیان یا تأثیر فضا استعمال می» رخ داده، تأکید دارد : 
معماری بر انسان و تأثر انسان از آن عنایت داریم. به عبارت دیگر فضا در این معنا نوعی ادراک است، زیرا 

کند. در هر ادراک دو عنصر اصلی دخیل است ه انسان از خود بنا انتزاع میکیفیت معماری، ادراکی است ک
مُدرَک ) ادراک شونده یا امر عینی و ابژکتیو ( و مُدرِک ) ادراک کننده یا امر سوبژکتیو. ( بنابراین فضا امری :

ات نیست و در ذهنی و کیفیتی فارغ از عینی "عینی و خارج از ذهن انسان نیست. همچنین امری صرفا "صرفا

فضا کيفيتی است که انسان تحت تأثير کالبد معماری در می يابد و تصوير فضای عین حال هر دوی اینها هست. 

ها رنگ شخصيت هر انسان را بر خود عينی و خارج از ذهن، در آينة دل و ذهن انسان است و از آنجا که اين آينه

. « رکيب امر عينی و بيرونی ) مُدرک ( و صفات مُدِرک استشود، حاصل تدارند، تصويری که در آنها ايجاد می
 ( 13 :همان)
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از ماهیت  "پس فضا و کیفیت فضایی نه صرفا» رسد که : هایی به اینجا میحجت پس از آوردن مثال 
از شخصیت و وجود ادراک کنندة آن. بلکه حاصل تعامل و ترابط این  "آید و نه صرفاعینی و کالبدی فضا برمی

کالبد فضا واقفیم و به همین سبب به اهمیت مُدرَک و  "است. ما معموال« امر بین امرین » دو است، به عبارتی 
بینیم در مدارس و مقاالت و کتب معماری، اعم از داخلی و خارجی، به همة وجوه کالبدی فضا است که می

 همان(  «)او بر امر فضا غافلیم. و تأثیرک درِمُکنند. اما از اهمیت پردازند و آنها را به شایستگی تحلیل میمی

 فضا يک آفريده خداوند است المیاز ديدگاه حکمت اس-3

های خاص های خداوند با ویژگییک پدیده در جهان و یکی از آفریده« فضا » از دیدگاه حکمت اسالمی
خود است. فضا نیز مانند دیگر اجزاء طبیعت، سازوکار ) ارگانیزم ( و ساختار خاص خود را دارد و البته که در نظام 

با همه اجزاء طبیعت ارتباطی عمیق دارد. مفهوم فضا در این دیدگاه، یک جنبه  مند ) سیستمی (ای سامانو شبکه
های کمی در مراتب مختلف وجود و فضا بدون تجریدی و بدون ارتباط با انسان دارد که در برگیرندة ویژگی

تر در ارتباط با تر و اصلینام نهاد، نیز یک جنبة مهم« فضای پنهان»توان آنراارتباط با ادراک انسان است که می
 1 ، جایگاه زیست و رشد و تعالی انسان است.«فضای مشهود » انسان دارد که به نام 

، در این دیدگاه فضایی است که باید معماری انسانی ) انسان از دیدگاه اسالم ( در آن رخ دهد فضای معماری
ابزاری است برای ساختن و دست های ریاضی فضا، تنها مقدمه و و پدیدار شود. پس فضای ریاضی یا ویژگی

کند، نه در کند. انسان سنتی در فضا زندگی مییافتن به این فضا و ارزش خود را در این مقدمه بودن کسب می
تواند و باید خود را تا فراتر از آن اسیر شده است و نه قصد به اسارت گرفتن و چیرگی بر آن را دارد و می

 ان فیزیکی رشد دهد. ساحتهای مادی و مرزهای فضا و زم

 فضای آفاقی و فضای انفسی-4

با توجه به استعداد فضا در زمینه سازی برای زندگی مادی و معنوی انسان و جامعه انسانی، می توان دو 
 تعریف شده اند: 1سوره فصلت 59رویکرد را در آفرینش فضای معماری بدست داد که با توجه به  آیه 

گرایانه و مادی و متکثِّر و تنوع : این فضا با الهام از فضای طبیعت، وجهه طبیعت فضای آفاقی  (1
در ساحت عمومی و بیرون نمود دارد و مناسب سیر در آفاق  "کند و عموماطلب انسان را ارضاء می

 باشد.انسان می

: این فضا زمینه ایجاد خلوت وحضور درونی آدمی است که حالت خودیابی و  فضای انفسی (1
در فضاهای درونی مورد توجه بوده است و  "کند و عمدتاخودآگاهی را برای انسان فراهم می

 باشد.مناسب سیر در انفس و کمال جوهری انسان می

 قطبيت فضا -5

و  9مسئله قطبيّت  فضاترین اصولی که به طور مشخص در انفسی کردن فضا نقش مهمی دارد، از مهم
سازی مجموع تناسباتی که به مربع و مکعب نزدیک شود، رسازی و قرینههرنوع نظم تمرکز آفرین با محو

                                                           
 

هایاا  را  ر آفا     ر جانهایشا  نشا  خواهيم  ا  تنا  به ز  ي نشانه «»روریهم آیاتوا ف  االفا    ف  ان چهم  ن  ینبي پ لهم انه ال   »  -2

د كه    زميو  مور  توج ه انچا  آفنا  هچنن  ر طبيعنت ی    جنو  خنو ح      آیاز ایپ آیه به خوب  برم « ر شپ شو  براي آنها كه ا     ارت. 

 هچنود.  ر ا ام  آیه ضر را  جو  نبان شهو ي  ر هر    زميوه مطرش شدن ارت كه ما  ر مراتر عاق  فضا به آ  خواهيم  ر اخت.

3 - Polarization 



 
 

 

 

( و 43 :1935باشد که به گفتة  نصر و اردالن جزء مهمترین عوامل کیفی کردن فضای انفسی است. )نصر، می
 (11 :1922)اردالن، 

از مهمترین اصولی که به ویژه در آفاقی نمودن فضا نقش بنیادی دارد، تشدید حرکت کالبدی ) 
ای که عناصر تشکیل دهنده فضای معماری در انسان، انگیزه حرکت و عبور مکانیکی و فیزیکی ( است. به گونه

سازی و...  کز و قرینههای خطی و موجی، نامنظم، بدون محور و مررا تشدید و تشویق نمایند. انواع هندسه
  شوند و... در آفاقی کردن فضا مؤثرند.شکلهای نامتعین و امتدادهایی که از نقطه دید خارج می

 کمی و کيفی بودن فضا -6

اگر بحث حرکت جوهری انسان را بپذیرفته باشیم، آنگاه ماهیت هر فضا بر پایة رویدادهای انسانی که  
کند. همچنین مرتبة وجودی پیدا می« این همانی » در آن و با آن رخ داده تعریف می شود و فضا با آن رویداد، 

شود، ان که درون یک فضا انجام میکند. هر عمل انسهر انسان، کیفیت و هویت فضای اطراف او را تعریف می
یابند، کند و از این رو بر پایة ارزش آن عمل، فضاها ماهیتی ملکوتی یا شیطانی میهویت فضا را متأثر می

 اینجاست که بحث 
کند. چرا که باید های فضایی نیز اهمیت خاص خود را پیدا میتعامل وحدت و کثرت در درک کیفیت

فضا دارای وحدت ساختار طولی است و وجهة حیوانی و طبیعی آن دارای تنوع گفت وجهة انسانی و قدسی 
 عرضی و... متکثر خواهد بود.

در حکمت و هنر اسالمی فضا هم مانند هر چيز ديگر وجهی کمی و اعتباری دارد ه کبه این نکته با توجه 

گاه هیچ  از این رو ،شودواجد ارزش می و تنها در نسبت با انسان و تأثير و تأثر از آن دارای وجهی کيفی، حقيقی و
هرکس با توجه به عمق روان خود و  گیردبه طور مستقل و بدون ارتباط با انسان مورد توجه معمار قرار نمی

تواند حقیقت ملکوتی هر چیز را درک کند. به همین جهت ای میمیزان نفوذ در باطن چیزها را دارد و تا اندازه
توان متناسب فضا برای که؟ فضا را می» آید، به گفتة حجت باید پرسید : به میان می هنگامی که از فضا سخن

» ( حجت سخن از دو سطح 19 :1933 ،)حجت« ظرفیت طراح و ظرفیت بینندة آن تفسیرهای متعدد کرد. 
های نسانکند که اولی مربوط به توده مردم و دومی مربوط به امی« ادراک حداکثری » و « ادراک حداقلی 

 تر جامعه است. متعالی

 مراتب فضا حقايق وجودی هستند-7

همة اين مراتب نیازی به توضیح نیست که این هرگز به معنای ذهنی بودن مفهوم فضا نیست. چرا که  

ای دو سویه با فضا کیفیت آن را ادراک کند. تواند در رویاروییکه تنها انسان متعالی می اندفضا حقايقی وجودی
شود همه، مراتب پنجگانه فضا را از دید شولتز مطرح وقتی سخن از مراتب فضا می "( اما معموال13 :مان)ه

 1های ژان پیر پیاژه دربارة فضای ادراک کودک برگرفته است.کنند، که خود او نیز این دیدگاه را از پژوهشمی
 این پنج مرتبه چنین هستند :  

 فضای رفتاری ) رفتار فیزیکی (   (1

 فضای ادراک ) جهت یابی (  (1

 فضای هستی ) تصویر از جهان (   (9
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 فضای شناخت ) فضای علمی (  (4

 ( 1959:19 ،)شولتز« فضای تجریدی ) روابط منطقی (   (5

 
 

 آفرينش محضر الهی است اصلی فضای -8

اینجا به نظر ما اند. آنچه در یک از  اندیشمندان بسته به دیدگاه خود نقدی براین نظریه ارائه کرده هر 
دید این نظریه  کنند. ازتر شناخت فضا را ارائه نمیاهمیت  دارد این است که این پنج مورد هرگز مراتب عمیق

حقیقت پنج تصور فضایی از  هرگز نیازی به حرکت وجودی انسان برای درک حقیقت فضا نیست. این مراتب، در
 "جزیی بودن آنهاست. و این کامال اوت آنها فقط در کلی وترین حالت هستند، که تفترین حالت تا ذهنیعینی

نظام حکمت اسالمی ) همان گونه که پیش از این بررسی  متفاوت از مراتب ادراک در دنیای سنتی است. در
 شفافیّت و ای تا مجردترین عوالم دارد که ادراک آنها نیاز به حرکت وجودی انسان وچیزی دنباله کردیم ( هر
 فضا را درک کند. تواند مراتب مجردة هستی ودارد. هر قدر که روح تجرد بیشتری بیابد، می اهتزاز روح

آنچه بسیار مهم است این که خداوند آن فضای کالبدی و ریاضیی را که علوم تجربی آن را به ما سیال 
کند، آن گونه معرفی می کنند، به گونة آرام و متعادل و با معنی در چشم و احساس انسانو ناهمگن معرفی می

« خانه»تر از آن فضای مصنوع را در کنار فضای طبیعی با عنوانکه سیر کمالی خود را درون آن بگذراند و مهم
، و بتواند سیر در انفس و «وهللا جعل لكم من بيوتكم سكناً »معرفی کرده که باید آرامش بخش باشد، « بیت»یا 

آسان ساخته و انسان را از در جا زدن و جمود و تحجّر در ساحت  رسیدن به خود آگاهی روحی و معنوی را
 . حیوانی و فضاهای سیر در آفاقی رهایی داده و ارتقاء بخشد

بهره « انسان معنوی » ما نيازمند درک رياضی فضا هستيم تا از آن برای ساختن و آفرينش فضايی شايستة 

های بنیادی ها و ویژگیتوانیم به این فضا دست پیدا کنیم، مگر اینکه با مؤلفه. از سویی ما هرگز نمیببريم
ها و رابطة انسان معنوی با فضا آشنا شده باشیم. آنچه که بر آن باید تأکید داشت این است که این وابستگی

گفتة امام خمينی )ره( فضای آفرينش، محضر به ها، در راستای هدف بنیادی از زندگی باید باشد، چرا که مؤلفه

. زمین، آسمان و آنچه میان آنهاست، یعنی همان فضای شويمخداست و ما انسانها در آن از سوی او آزموده می
ای ساماندهی شود که ما را در این آزمون یاری کند. یعنی از سویی بتواند تأمین تواند و باید به گونهزندگی ما، می

ای فیزیکی و مادی ما باشد و از سوی دیگر برای سیر و سلوک ارادی و اختیاری و عقالنی و روحانی کننده نیازه
پردازی نماید. در این حوزه فضای معماری باید بخش بسترسازی و زمینهما، با ایجاد فضایی کیفی و آرامش

 و حیوانی. سکوی پرواز و تعالی ما باشد نه قفس ماندگاری و هبوط ما در حوزة حیات مادی 

نیز با الهام از فضای طبیعی، یک هستة یا سلول فضای معماری را به  معماری روزگار اسالمیدر 
دهند که در رابطه با انسان ناظر و حاضر، وسیله تمرکز و سکون و سیر از ظاهر به باطن و از ای سامان میگونه

لد و رشد و نمو انسان را علی رغم کثرت به وحدت فراهم شود. خداوند فضای فیزیکی و طبیعی محل تو
حرکتهای سریع و سیالیت و به قول فیزیکدانان شورشی و آشوبی را رام و آرام نموده است و حرکت شتاب آلود 
زمین و سیارات را در منظر انسان آنچنان دلپذیر و آرامش بخش ساخته تا با ابزار معرفتی انسان یعنی حواس پنج 

ته باشد. حتی به این نیز قانع نشده است و انسان را در ایجاد فضای مصنوع، توصیه گانه سازگاری و مناسبت داش
 «  وهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا"» به ایجاد حریم و آرامش و سکون مضاعف نموده است. 

 



 
 

 

 

بنابراین اگرچه با پیشرفت علم، در ظاهر ما متوجه حرکت و عدم ثبات و ارتباطات اغتشاشی و ناهمگون 

چرا خداوند اين  شویم؛ اما باید این مسئله را نیز دریافت کهگون بودن فضا میاجزاء طبیعت و ژله عناصر و

. به این نیز قناعت نفرموده ؟طبيعت و مظاهر سرکش و ناآرام را برای انسان به صورت آرام و مناسب آراسته است
تر باشد، چرا؟ آیا جز این است که سیر در ساکنتر و و توصیه نموده فضای مصنوع باید از این نیز درونگراتر و آرام

ای برای سیر در انفس و ارتقاء روحی و کمال معنوی انسان باشد و این مسیر آفاق و فضاهای کمی باید مقدمه
جز با اعراض از عالم ماده و طبیعت و ورود به عالم تعقل و تذکر امکان پذیر نیست. همه مکاتب عرفانی دنیا به 

نگر و ظاهربین با انحصاری نمودن فضاهای کمی و اند و متأسفانه معماران سطحینحوی پرداخته این موضوع به
 1 (9) نمودار شمارهنمایند. آفاقی، در معماری، خود و دیگران را از این حقیقت عظیم محروم نموده و می
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 معااريانچا ن  ر تعامل با فضا   هودره  ركت از ك را به   دا  - 3ناو ار 

 

 

 

فضا و هندسه مناسب 

 براي سير در آفاق

فضا و هندسه مناسب 

 براي سير در انفس
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 مقاله هشتم

 

 ايرانی تجلی آن در معماری مساجدآرامش و 
 

 عبدالحميد نقره کار
 ایران صنعت و علم دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکدهدانشیار 

 مونا بيسادی
 ایران صنعت و علم دانشگاه معماری، دکترای دانشجوی

 مقاله  چکيده

این مقاله از دو قسمت تشکیل شده است؛ در قسمت اول ابتدا معنی لغوی آرامش را بیان می کنیم و 
آن را از دیدگاه روانشناسی مورد بررسی قرار می دهیم. بعد به جستجوی آرامش )سکینه( در قرآن می پردازیم و 

ی های آرامش دهنده این را به عنوان سه عنصر آرامش بخش شناسایی می کنیم و ویژگ خانه، همسر و شب
عناصر را مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت دوم مقاله با توجه به تعریفی که برای آرامش کردیم و صفات و 
ویژگی های سه عنصر آرامش بخشی که از قرآن استخراج کردیم، به بازخوانی معماری مساجد سنتی کشورمان 

ها نشان دهیم، و در نهایت به این می رسیم که مهم شده را در آن های نام بردهپردازیم تا نحوه تجلی ویژگیمی
ترین عامل وحدت بخش تمام مطالب ذکر شده، خصلت تفکر برانگیزی مساجد ما است و کاری که ما به عنوان 

-باشد تا با بهرهمعماران معاصر موظف به انجام آن هستیم، شناخت اصول حاکم بر معماری سنتی کشورمان می

ها و با توجه به نیازهای انسان امروزی و جامعه معاصر به خلق فضاهای مذهبی آرامش بخش و ز آنگیری ا
 مطلوب نائل آئیم .

 

 آرامشواژه  تعريف                                                                     

رفتن، آرام شدن، آسودن، اسم مصدر آرمیدن است و به معنای آرام گ"معنی لغوی: آرامش در لغت، 
آسوده شدن، آرامش یافتن، خوابیدن و آرامیدن هم گفته شده و همچنین آرامش و آرمش اسم مصدر آسایش و 

مترادف عربی آن سَکَن، سکینه و سکون است.  (22: 1931عمید،  )"آسودگی، فراغ و سکون نیز بیان شده است.
سکن و سکینه اسم مصدر، و به معنای مایه آرامش، آنچه که موجب آرامش شود و سُکُون به معنی؛ آرام بودن، "

 (194: 1932رازینی،  )"حرکت نکردن، آرامش داشتن، ساکن شدن و اقامت گزیدن است.



 
 

 

 

ی آید، آسایش جزء جدایی ناپذیر آن است و نیز بر م "آرامش"همان طور که از معنای لغوی 
بدون وجود آسایش به آرامش نخواهیم رسید، )اما باید توجه داشت که آرامش یک حالت و احساس 
درونی و باطنی است و زمانی که در قالب کلمات به بیان درمی آید، به ناچار محدود می شود و جامعیت 

 آن حس درونی را نخواهد داشت(. 

 دستيابی به آرامش از ديدگاه روانشناسی                                                        

برای درک بهتر مفهوم یک واژه می توان از دوگانه ها نیز استفاده کرد؛ مانند خوبی و بدی، 
زشت و زیبا، سهل و دشوار و ...در مقابل آرامش، اضطراب وجود دارد. اضطراب در لغت به معنی 

 (133: 1931 عمید، )"گی، بی تابی و نا آرامی است.آشفت"
واکنش هایی که هنگام رو به رو شدن با انواع شکل های فشار روانی ابراز "روانشناسان در 

می شود مفهوم اضطراب را به میان آورده اند. فرض بر این است که هر موقعیتی که بهزیستی جاندار را 
وجود می آورد. تعارض ها و انواع گونه های ناکامی یکی از به خطر می اندازد حالت اضطراب به 

خاستگاه اضطراب اند. همچنین خطر آسیب بدنی، به خطر افتادن عزت نفس، و وارد آمدن فشار برای 
اتکینسون و دیگران،  )"کنند.انجام کارهایی فراتر از توانمندی های آدمی، در وی اضطراب ایجاد می

انسان در طول زندگی خود برای "یرامون زمینه ایجاد اضطراب می گوید: محقق دیگری پ (151: 1931
دستیابی به هدف و رفع نیازهایش همواره در کوشش و تالش است، اما گاهی کوشش های او در اثر 
برخورد با موانع دچار اشکال و ناکامی می شود. در این حالت نوعی فشار یا استرس پدید می آید که 

 (113:  1931شالچیان، )"حل هایی برای گریز یا سازش و یا دفاع می گردد. منجر به یافتن راه
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که انسان زمانی دچار اضطراب می شود که نیازهایش 
تأمین نشود و یا به عبارت دیگر زمانی از اضطراب بری خواهد بود، و به آرامش خواهد رسید که بتواند 

ای انسان نیازه مازلونیازهای خود را تأمین کند. در این راستا شناخت نیازهای انسان اهمیت می یابد. 
نیازهای ذکر شده از سوی مازلو تشکیل سلسله مراتبی  "(.1را در قالب یک هرم بیان می کند )نمودار 

 گیرند و عبارتند از : دهند که از لحاظ اهمیت به ترتیب قرار میرا می

  .؛ شامل نیاز به غذا ، آب ، هوا ، خواب و جنس مخالف فيزيولوژيکینیازهای  (1

  .؛ شامل نیاز به امنیت ، ثبات ، نظم و رهایی از ترس و اضطراب ايمنینیازهای  (1

 شود. ؛ که از طریق ارتباط شخصی با دیگر مردمان برآورده میعشق و تعلق نیازهای  (9

  .؛ شامل نیاز به عزت نفس و احترام از سوی خود و دیگرانحرمت نیازهای  (4

های شخص است و مستلزم داشتن لیتهای بالقوه و قاب؛ که تشخیص توان شکوفايینیاز به خود  (5
 بینانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود است. دانش واقع



 
 

 

 

                                                
 
 

تـر و  تـر نردبـان انگیـزش هسـتند قـوی     هـای پـائین  در سلسله مراتب نیازهـا ، نیازهـایی کـه در پلـه    
تـر اسـت. بـه عنـوان مثـال ، شخصـی کـه گرسـنه بـوده و بـه خـاطر            باالتر باشـد ضـعیف  های هر چه در رده

امنیت خود در وحشـت اسـت ، نیـاز تعلـق و عشـق را احسـاس نخواهـد کـرد. فـرد در اینجـا فکـر و ذکـرش             
 (151: 1931 ، کریمی )"نان و امنیت است نه عشق.

مازلو در نوشته های بعدی خود سلسله مراتب نیازهای دیگری را پیشنهاد کرده است که به صورت " 
ضمیمه سلسله مراتب اولیه عمل می کند. نیازهای سلسله مراتب دوم نیز فطری اند و عبارتند از: نیازهای دانستن 

 (35: 1933شولتس،  )".و فهمیدن
نسان زمانی به آرامش می رسد که آسایش داشته باشد و بتواند به این ترتیب از دیدگاه روانشناسی ا

 تأمین کند. -که دامنه آن از نیازهای فیزیولوژکی آغاز و به نیاز به تفکر و اندیشیدن می رسد –نیازهای خود را 

 آرامش در قرآنسه عنصر                                                                       

 خانه ، همسر و شبآرامش )سَکَن( شمرده شده است: در قرآن سه چیز مایه 

 مکانی برای آسودگی و رشد معنوی انسان ها خانه-1

وهللا َجَعَل لَُکم ِمن بُيوتُِکم "خانه مکان امنی است که مأمن انسان از نا آرامی های جهان پیرامون است. 

کالبد خانه به انسان این  "شما را مکان آرامش شما قرار داد... و خدا منزل های"(31)سوره نحل آیه  "...َسَکنا
امکان را می دهد تا از عالم کبیر جدا شود و با تحدید فضا، حریمی را برای وی ایجاد کند که تنها متعلق به او و 

جاد خانواده اوست. فضایی خصوصی که بیگانه را به آن راه نیست و این حس امنیت در خانه است که باعث ای
آرامش می شود. درحقیقت خانه مکانی است که فرد را از تحدیدها و مزاحمت های محیط بیرون حفظ می کند و 
حریمی بین او و جهان خارج ایجاد می کند. این مکان امن، اولین و مناسب ترین مکان برای تفکر و رشد انسان 

 است. 
هماهنگی است که بین او و خانه اش دلیل دیگری که انسان در خانه خود احساس آرامش می کند، 

موجود است. خانه نمادی از صاحب خانه به شمار می رود، و در حقیقت در خانه درون به بیرون جریان پیدا کرده 
و محیط زندگی اش را تشکیل داده است. هیچ قسمت خانه برای صاحب خانه بیگانه نیست و همین آشنائیت و 

 فرد آرامش می دهد.هماهنگی درون و بیرون است که به 

نياز به 

 خو شكوفای 

 نيازهاي  رمت 

نيازهاي عش    تعل  

 خو شكوفای 
نيازهاي ایاو  

 خو شكوفای 
 فيزیولوژیك  نيازهاي

 خو شكوفای 

 مازلو نيازهاي م لج -1 ناو ار

 



 
 

 

 

 ورشد نظام خانواده برای ارتقاء همسرآرامش در کنار -2

( 133)سوره اعراف آیه "... هو الّذي َخلقَُکم ِمن نَفٍس واِحَدٍه َو َجَعَل ِمنها زوِجها لِيسُکَن إليها"
ا آن خدا آن کسی است که شما را از تن واحدی که پدرتان بود آفرید و از جنس او همسرش را آفرید ت"

و ِمن اياتِه أَن َخلََق لَِکم ِمن "سوره روم آمده  11و در آیه  "مرد به داشتن آن همسر دل آرام شود...

و از " "اِن  في ذلک اَلياٍت لِقوٍم يتَفکرون ةً و َرحم ةً َل بَينَُکم َمود  اَنفُِسُکم اَزواجاً لِتَسُکنوا اليها و َجعَ 
نشانه های خدا این است که برای شما از جنس خودتان جفتی آفرید تا در کنار او آرامش پیدا کنید و 

  "میان شما دوستی و مهربانی قرار داد به درستی که در این امر نشانه هایی برای مردم اندیشمند است.
ا تجلی از صفات جاللی و مرد ر 1زن را می توان از زیباترین مظاهر جمال الهی به شمار آورد

خداوند دانست. خداوند کمال مطلق است و جامع صفات جمالی و جاللی، و از آن جایی که انسان نیز 
فطرتاً گرایش به کمال دارد، متمایل به جمع این صفات در خود است و شاید از دالیل گرایش زن و 

محبت قرار داده تا در کنار یکدیگر و مرد به هم نیز همین امر باشد. خداوند میان زن و شوهر دوستی و 
و ...  1با یکی شدن رشد یابند و دل آرام شوند. زن با صفاتی چون حنِّان، لطیف، جمیل، رئوف، انیس

و ... به همسرش  9قلب شوهرش را آرام می کند و مرد نیز با صفاتی چون وکیل، کفیل، قوی، ولی
 ج، به رشد و تکاملشان کمک می کند.آرامش می دهد و بدین سان وحدت این صفات در یک زو

رسیدن به کمال را می توان مترادف با مرحله خودشکوفایی هرم نیازهای مازلو به شمار آورد  
باعث دستیابی به  -در هر دو سطح نیازهای مادی و معنوی –و همان طور که اشاره شد تأمین نیازها 

سوی کمال را از نیازهای سطح باالی انسان آرامش می شود. به این ترتیب می توان گام برداشتن به 
 دانست و حرکت در این راستا را برای انسان آرامش بخش به شمار آورد.

 برای آرامش و روز در جستجوی روزی حالل شب-3

 

هو الّذي َجَعل لکم ال ليَل لِتَسُکنوا فيه و الّنَهاَر ُمبصراً اِن  في ذلک الياٍت لِقوٍم "

 (23آیه )سوره یونس "يسمعون
او خدایی است که شب را برای استراحت شما و روز را )برای امرار معاش(روشنی بخش قرار "

سوره  39مانند این آیه در آیات  "داد، همانا در این کار برای ملتی که می شنوند نشانه هایی است. 
َل لَُکم ال ليَل وِمن َرحَمتِه َجع"سوره غافر نیز شب، مایه آرامش انسان ذکر شده است.  21قصص و 

و از رحمت خودش "( 39)سوره قصص آیه  "والّنهاَر لِتَسکنوا فيه ولِتبتغوا ِمن فَضلِه ولعلکم تَشُکرونَ 
برای شما شب و روز را قرار داد تا در شب آرامش بیابید و در روز از فضل او بجوئید و شاید که 

ََ لذو فضٍل علي هللا الّذي َجعَل لَُکم ال ليَل لِ "و "سپاسگزار باشید. تَسُکنوا فيه و ال نهاَر ُمبصراً اِن  هللاَ

خداست آن کس که شب تار را برای "( 21)سوره غافر آیه  "الّناِس و لکن  اکثَر الّناس ال يشُکرون
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آسایش شما قرار داده و روز را روشن گردانید؛ همانا خداوند بر مردم صاحب فضل است، اما اکثر مردم شکرگزار 
 ".نیستند

است. روشنایی روز دنیا و ما فیها را  …طول روز زمان پرداختن به کار و فعالیت، کسب معاش و 
نمایان می کند و حواس را هر چه بیشتر به چالش می خواند. روز زمان تجربه کردن و شناخت جهان پیرامون 

آسایش جسم است، است، زمان دیدن و شنیدن و حس کردن آیات الهی است. اما شب همان طور که زمان 
زمان بیدار شدن دل نیز به شمارمی رود؛ زمان تفکر و تدبر در آیات الهی، جهان درون و بیرون و تجربیات روز، و 
این بهره نصیب کسانی می شود که عالوه بر جسم به روحشان نیز توجه دارند و در راستای کمال گام برمی 

 داند. 

شب ترسازی مناسب برای تفکر و اندیشیدن است. شب زمان سکوت و سکون است و این صفات بس

" ال ذيَن اَمنُوا َو تَطَمئِنُّ قُلُوبُُهم . از آن جایی کهزمانی مطلوب برای عبادت و خلوت کردن با دل و صاحب دل است

هایشان به یاد خدا  اند و دلها کسانی هستند که ایمان آوردهآن " " ااَل بِِذکِر هللاِ تَطَمئِنُّ القُلُوبُ  ط بِِذکِر هللاِ 
(یاد خدا باعث آرامش دل 13)سوره رعد: "مطمئن )و آرام( است، آگاه باشید با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.

هاست و شب بهترین زمان برای تعمق دقیق و عمیق پیرامون حضرت حق و یاد یار، و بهترین و مناسب ترین 
 زمان برای کسب آرامش با یاد خداست.

و شب که در قرآن به عنوان عوامل آرامش بخش برای انسان نام برده شده اند، به نحوی خانه، همسر 
می توانند انواع مراتب نیازهای انسان را پوشش دهند. به عنوان مثال با توجه به هرم نیازهای مازلو و این سه 

خانواده قابل تأمین است و موضوع، روشن است که نیازهای فیزیولوژیکی انسان و نیاز به امنیت در خانه و محیط 
نیاز به تعلق و دوست داشتن به واسطه همسر و اهل خانه دست یافتنی است و به نیازهای سطح باالتر انسان، 

 که مستلزم تفکر و تدبر در خود و جهان خلقت است با تفکر و عبادت شبانه می توان پاسخ داد.

 تجلی آرامش در معماری مساجد                                             

 

 هنر اسالمی وادار کردن مخاطب به تفکر به عالم برتر است-1

-های تجلی آن اصول در کالبد و فضای معماری میبعد از بررسی آرامش در قرآن کریم، نوبت به شیوه

ریشه های آن کشورمان قابل یافت است. معماری که  1آید در معماری اسالمی سنتیرسد، چیزی که به نظر می

در حقيقت هنر اسالمی چيزی جز تفکر و تعمق هنرمند ت گرفته است. جهان بینی اسالمی است و از آن نشأدر 

و به نظر می  معمار در عالم ماده، عالم نفس و حتی عالم وحی قرآنی و تجلی آن ها در خالقيت های هنری نيست
هنری، به فکر واداشتن مخاطب و سیر او از عالم کون  رسد تالش هنرمند و به ویژه هنرمند معمار از خلق آثار

 ومکان به عوالم برتر است.
همان طور که بیان شد شب، همسر و خانه در قرآن مجید به عنوان سه عنصر آرامش بخش ذکر شده 
اند. حال به تجلی کالبدی ویژگی های آرامش بخش این سه عنصر در معماری سنتی فضاهای مساجد ایرانی می 

 زیم.پردا

 مسجد خانه مقدسی است برای رسيدن به آرامش معنوی-2
                                                           

ارنالم  كشنورما  قبنل از   را  مندر    تنأثير معاناري معاصنر غنر  ارنت. زمنان  كنه  قيقنناي             موظور از معاناري رنون ن معاناري     - 1

 اید ولوژي معاارا  مان ت كر نا  ارالم  بو ن ارت.



 
 

 

 

. به مسجد، خانه خدا نيز گفته می گفتیم خانه حریم امن و خصوصی، و مکان اهل خانه است

یک خانه . از ویژگی های شود، خانه ای که به واسطه صاحب خانه آن از ساير خانه ها مقدس تر است
ابوالقاسمی پیرامون رعایت حریم مساجد در معماری اسالمی  آن است. دکترمطلوب، رعایت حریم ها در

بهترین مساجد آن است که اطراف آن گذر عمومی است و این قاعده در مساجد "ایرانی می گوید: 
قدیمی رعایت شده است، به طوری که حتی از این که مسجد در مجاورت بنای دیگر قرار گیرد، اکراه 

ن می رفت و با تقدس مسجد در تعارض بود. هر بنایی را که متعلق به داشتند؛ چرا که احترام آن از بی
مسجد نبود، جدای از مسجد و در طرف دیگر کوچه مجاور مسجد می ساختند. فقط گاهی یک یا دو 
دکان در بنای مسجد ساخته می شد که مخصوص فروش مهر، قرآن و ادعیه بود؛ یعنی آن چیزی که 

در بازارچه هایی که به باروی مسجد " (153: 1934 ابوالقاسمی، )"صد درصد متعلق به مسجد است.
می پیوست دکان ها را به بارو نمی چسباندند و به جای رده دکان ها طاقنمایی می ساختند که 
پاسخگوی دهانه دکان های آن سوی بازارچه باشد )جامع ورامین، جامع یزد و ....( هم چنین اگر 

می شد، پیوسته به بارو و دیوار مسجد به جای اتاق )که در آن خوراک  مدرسه ای در کنار مسجد بنیاد
 (42: 1931پیرنیا،) "می پختند و می خوردند و می خفتند( راهرو می ساختند.

عالوه بر این، سلسله مراتب فضایی حاکم بر مساجد نیز به واسطه جدا کردن مطلوب فضای 
داخل و خارج محیطی آرام و مناسب برای ذکر و عبادت را فراهم می آورد. به این ترتیب که با عبور از 

ای و هشتی وارد میانسرا می شویم و از آن جا به فض -که در گذر عمومی قرار دارد -پیشخان مسجد
داخل مسجد می رسیم. این ویژگی در مسجد شیخ لطف اهلل نیز به زیبایی نمایان است؛ هنگامی که از 

درجه نسبت به 45پیشخان مسجد که واقع در میدان نقش جهان است عبور می کنیم و با چرخش 
سردر مسجد، از فضای پرنور میدان وارد راهروی تاریک مسجد شیخ لطف اهلل می شویم، راهروی 

اریکی که در انتهای آن نوری به چشم می خورد که انسان را به سمت خود می خواند؛ نور هدایتگری ت
 که روشنگر مسیر است. 

درجه می چرخد و تا 31ع می شود، راهرو ه محل مشبکی که نور از پشت آن ساطبا رسیدن ب
پی جدا کردن مخاطب از عالم ورودی گنبدخانه ادامه می یابد. این مسیر رازآلود و خیال انگیز، گویی در 

ماده و هدایت وی به دنیای دیگری است که سرای نور و آرامش و امنیت است. درونگرایی مساجد 
ایرانی، حریمی امن و خلوت را برای نمازگزاران و عابدین خلق می کند که متناسب با ویژگی های خانه 

 اره به روی بندگان گشوده است. است، خانه ای که صاحبش بخشنده ترین است و خوان نعمتش همو



 
 

 

 

 
عنصر آرامش بخش دیگری که در قرآن به آن 
اشاره شده، همسر است. همان طور که پیشتر اشاره کردیم 
اتحاد صفات جمالی و جاللی بین زن و شوهر است که می 
تواند باعث رشد و تعالی، و آرامش دل هایشان شود. تجلی 
این ویژگی در معماری مساجد ما، وحدت و یکپارچگی 

به ویژه  –به نحوی که مساجد حاکم بر آن فضاهاست، 
به همان اندازه زیبا و متناسب هستند که  -مساجد جامع

 عظیم و با شکوه. 

 نور زيباترين تجلی جمال و جالل الهی-3

زیباترین تجلی مادی وحدت وجود و جمع صفات 
جمالی و جاللی در عالم خاکی، نور است. حیات موجود در 

گیاهان و به تبع آن حیوانات و انسان ها نیز از بین می روند. گذشته این عالم به واسطه نور است. بدون وجود نور 
از آن، نور است که امکان دیدن را برای انسان فراهم می کند و فقدان آن ظلمت و گمراهی را به همراه دارد. 

بلور در داخل یک مسجد گویی نور درون صور مادی ت"معماری اسالمی در ایران زمین تأکید خاصی بر نور دارد. 
را به انسان مؤمن یادآوری می کند. نور در  "اهللُ نُورُ السَماواتِ وَ االَرضِ"یافته است، چنانکه همواره آیه شریفه 

معماری ایرانی نه فقط به مثابه عنصری مادی بلکه همچون نمادی از عقل الهی و همچنین وجود است. نور 
ن را تبدیل به صورتی شریف و شایسته می سازد که جوهری معنوی است که به درون ماده نفوذ می کند و آ

عالمی که  -مناسب محل زندگی نفس آدمی است. نفسی که جوهره اش در عین حال ریشه در عالم نور دارد
 . (م: 1931 نصر، )"چیزی جز عالم روح نیست

 اهلل لطف شيخ مچجد  -1 ترویر

 

مچجد   ياس   اصل  ایوا  از ناای   -2ترویر 

 جام  اص ها ن جام  ص اا جاال    جالل 

 



 
 

 

 

 
نور لطیف ترین جسم دنیوی است و به دلیل بهره کمی که از مادیت دارد، استفاده از آن در  

فضای معماری بر جنبه معنوی فضا می افزاید. نور منبعث از خورشید در طول روز تغییر می کند و 
معماری و با تأثیر متکثری که ایجاد می کند  کیفیات متنوعی به خود می گیرد، و با ورود آن به فضای

را به ذهن متبادر می کند. اگر از نور به نحو لطیف  (13 آیه ،الرِّحمن سوره )"...کُلُّ یومٍ هُوَ فی شأنٍ"
تری در فضا استفاده شود و کارکرد آن صرفاً به تأمین روشنایی و گرما محدود نشود، می توان با جلوه 
گری های نور فضای خیال انگیزی آفرید که سبکی عالم خیال را با خود داشته باشد و نفس را متوجه 

 جلوه حق تعالی است، سازد.نور حقیقی، که نور الهی و 

 آرامش شب به طريق دروگرايی درمساجد تجلی می يابد-4

شب عنصر آرامش بخش دیگری است که در قرآن به آن اشاره شده. شب زمان جدایی از 
عالم ماده و زمان تفکر و تدبر است. این ویژگی ها به زیبایی در معماری مساجد ما به چشم می خورند. 

نگرا هستند و با سلسله مراتبی مخاطب را از فضا پر سر و صدای کوی و بازار به مساجد ایرانی درو
اگر فضای بیرون از مسجد فضای سیر در "میانسرا و بعد از آن به داخل فضای مسجد می کشانند. 

آفاق است و فضای تحرک و تنوع و تغییر یعنی جهان کثرت، فضای درون باید فضای تأمل و توجه و 
قلب باشد، برای خودآگاهی و سیر در انفس و اگر الزم است مسجد مردمی باشد و در تذکر و حضور 

کانون جماعت، پس معمار باید معجزه گری کرده و روز و شب را در کنار هم بدون تزاحم طراحی کند. 
های متعدد و متنوع این شگرد تحیرانگیز را در طراحی معماری ظاهر می کند. عالوه حریم ها و مفصل

دیوارهای قطور در میان ایوان ورودی مسجد، ارتفاع کوتاه و قاب متناسب و قطر کافی درگاه های بر 
ها و راهروهای متعدد تاریک و نیمه تاریک، و پیچ و خم کنند. هشتیچوبی حریم داخل را حفاظت می

 و زرگر) "های مسیر آن ها به سوی صحن جداسازی کامل فضای بیرونی و درونی را به عهده دارند.
 (111: 1932 دیگران،

ای که او وقتی انسان از هیاهوی شهر جدا شده و به میانسرا وارد می شود گویی از عالم ماده
میانسرا و پیشگاه درونی مسجد با استخر بزرگ و پر آب و گهگاه جوی "را در برگرفته جدا می شود. 

 شيراز نريرالالک مچجد:3ترویر شاارن  

 

نورن جوهر معووي ارت كه  ر   ما ن  - 4ترویر  

 ن وذ م  كود.

 



 
 

 

 

 "نمازگزاران و مسجدیان را به یاد بهشت می اندازد.آب روان و باغچه هایی با درختان کشن و سایه افکن 
تزئینات انتزاعی بنای مساجد از نقوش هندسی گرفته تا اسلیمی های نقش بسته روی کاشی  (42: 1931)پیرنیا،

 کاری ها، حکایت از عالم دیگری دارند، عالمی جدای از عالم ماده.

 ده ها را نشان می دهندالگوهای هندسی در کاشی کاری های مساجد کثرت آفري-5

الگوهای هندسی در تزئینات سنتی ما برپایه تقارن و تناسب قرار دارند و قادر به گسترش در تمام  "
(  41: 1931)اردالن،  "جهات و متمایل به بیکرانگی هستند. این نقوش به مثابه جنبه هایی از کثرت آفریدگارند.

بر تجرید فضا می افزاید و فکر را به پرواز  -توجه به ماهیت هندسهبا  -استفاده از اشکال هندسی در تزئینات
درمی آورد. در کنار الگوهای هندسی استفاده از الگوهای اسلیمی، خیال انگیزی فضا را دوچندان می کند و تنوع 

را در  خلقت را به نمایش می گزارد.  فرم های دوّار و سیال اسلیمی، نه برای انسان بیگانه است و نه عین آن
عالم طبیعت دیده است. استفاده از فرم های نرم و موجی شکل که در عالم ماده وجود دارد برای خلق الگوهای 

نابی که بی مانند در طبیعت است، ویژگی خیال انگیزی اسلیمی را تقویت می 
کند و در عین حال مهمترین پیام اسالم را که توحید است در قالب وحدت در 

 آورند.وحدت به نمایش در میکثرت و کثرت در 
اسلیمی از لحاظ مسلمان، فقط امکان آفرینش هندسی بدون  "

تصویر یا پرداخت تصاویر نیست؛ بلکه مستقیماً وسیله ای است برای انحالل 
آنچه در نظام ذهنیات با تصویر مطابقت دارد. در اسلیمی هرگونه استذکار 
صورتی فردی، به علت تداوم بافتی نامحدود، منحل و مضمحل می شود. 
تکرار نقشمایه های واحد، حرکت شعله سان خطوط و برابری اشکال برجسته 

ند، آن تأثیر را یا فرورفته از لحاظ تزئینی که به طور معکوس مشابه یکدیگر
قوت و استحکام می بخشند. روان، آن چنان که امواجی تابناک و فروزان و 
برگ های لرزان از وزش باد را می نگرد، از متعلقات درونی اش، یعنی از 

شهوت و هوی می رهد، و با اهتزاز در خود، در حالت ناب بود و  "اصنام"
 (115-142: 1933 بورکهارت،)"وجود، مستغرق می شود.

اگر یک شکل عیناً نمودی خارجی داشته باشد، بیننده را چندان به تعقل وا نمی دارد، و صرفاً بازنمودی  
 -و حتی شهود، در مرتبه باالتر آن -از عالم ماده خواهد بود، اما دریافت این شکل های انتزاعی بدون تعقل

ر را به عوالم برتر رهنمون می کند و انسان را به عالم امکان پذیر نیست و همچون پلی است که دل های بیدا
 خیال می برد.

همانگونه که شب با تاریکی خود موجودات عالم ماده را از نظر پنهان می کند تا با بسته شدن چشم 
سر، چشم دل باز شود و راه برای رسیدن به عوالم برتر هموار گردد، اشکال نمادین و تزئینات انتزاعی و مجرد 

ن فضاها نیز با فاصله گرفتن از موجودات عالم ماده ذهن انسان را به چالش می خوانند و افق های تازه ای را ای
برای اذهان پویا نمایان می کنند. نکته دیگری که از شب گرفته می شود، سکون و سکوت حاکم بر آن است. 

رونی معماری اسالمی، به ویژه مساجد، این ویژگی در قالب درونگرایی و هندسه مرکزگرا و غیرسیال فضاهای د
 جلوه گر است. 

ارليا ن تو يد  -5ترویر 

مهانریپ  يام ارالم را  ر قالر 

  دا  ر ك را   ك را  ر 

   دا به ناایی م  گ ار .

 



 
 

 

 

که  -هنگامی که انسان از فضای پرهیاهوی کوی و برزن شهر، با هندسه آفاقی حاکم بر آن
عبور می کند و وارد مسجد می شود، سکون و آرامش  -هاستهای آنمتناسب با عملکرد و ویژگی

اسبات حاکم بر مساجد اسالمی به گونه ای نیست که حاکم بر آن فضا، وی را آرام می کند. هندسه و تن
مخاطب را به سمت و سوی خاصی بکشاند )برخالف معماری کلیساها که تأکید بر راستای قائم و 
سمت آسمان دارند(، بلکه با تأکید بر درون، مرکز و مرکزگرایی، بهترین فضا را برای سکون، آرامش و 

 حجم که احساسی"می غالب فضاها مربع یا مستطیل است. تفکر فراهم می آورند. در معماری اسال
 آرامش و سکون احساس آورد، می پدید آن در حاضر و مخاطب انسان با آن مربع نقشه و مکعب

 و نیایش حال و تفکر و اندیشیدن برای وضع ترینمناسب شرایط، این. است درونی تمرکز و کالبدی
 (132: 1933)نقره کار،  ". است عبادت

 دعوت به توحيد و وحدت مهمترين پيام معماری اسالمی است-6

عامل وحدت آفرین میان تمام مطالبی که تا این جا پیرامون معماری مساجد ایرانی ذکر 
کردیم، بحث تفکر برانگیزی فضاهای معماری است؛ به عبارت دیگر هیچ کدام از این مطالب درک 

ی خلق شده در مساجد، بیاندیشیم. دریافت این معانی با نمی شود مگر آنکه در کالبد، تزئینات و فضا
یک نگاه قابل حصول نیست بلکه ذهن مخاطب با حضور در این فضاها به چالش کشیده می شود و 
دعوت می شود تا به مفاهیمی مافوق ظاهر مادی عناصر وفرم های موجود در مساجد، اندیشه کند. از 

، این استودعوت انسان ها به آن ماری اسالمی توحيد و وحدت مهم ترين پيام اسالم و معآن جایی که 
 صفت، بارزترین ویژگی فضاهای معماری اسالمی، به ویژه مساجد ایرانی است. 

درحقیقت تمام تالش معمار مسلمان به جلوه درآوردن صفات الهی در اجزاء و عناصر فضا و 
خدا را ببینی. بارزترین تجلی یاد خدا در وحدت در کل بنا ست، به نحوی که به هر سو نظر کنی رنگ 

بنای مساجد، هنر خطاطی است. خط که تجسم بصری وحی الهی است هم به صورت و هم به محتوا 
مقدس است و در قالبی زیبا سطوح، به ویژه سطوح فضاهای مذهبی را می پوشاند. آیات قرآنی نقش 

انگر صفت اسالمی بر آن فضاهای عرفانی بسته بر کاشی ها، تجلی شریعت است و می توان آن را نش
دانست. آیاتی که بی واسطه خالق کیهان را با انسان مرتبط می کند و جایگاه انسان را در کیهان نشان 
می دهد. همانگونه که یاد خدا مهم ترین عامل آرامش دهنده به انسان مؤمن است، تجلی ذکر خدا در 

 ی معماری است.فضا نیز مهم ترین جنبه آرامش بخش یک فضا

 نتيجه گيریجمع بندی و 

انسان زمانی به آرامش می رسد که بتواند نیازهای خود را تأمین کند. دامنه این نیازها، از 
نیازهای فیزیولوژیکی )نیاز به آب، غذا، سرپناه و ...( آغاز و به نیازهای سطح باالتری چون رسیدن به 

نستن، می رسد. نیازهای انسان در یک فضای کالبدی از خودشکوفایی و کمال، و اندیشیدن، تفکر و دا
لزوم وجود آسایش در بنا آغاز می شود و به تفکر برانگیز بودن آن فضا می انجامد. به این معنا که، در 
سلسله مراتب نیازهای مازلو، تأمین نیازهای فیزیولوژکی نسبت به سایر نیازها از اولویت برخوردار است. 

ی نیز تأمین آسایش انسان در آن مکان نسبت به سایر نیازها ضروری تر است. اما در یک فضای معمار
همان طور که انسان زمانی به کمال می رسد که بتواند به نیازهای سطح باالی خود نیز به نحوی پاسخ 
دهد، یک بنا نیز زمانی آرامش بخش و مطلوب است که بتواند تا حدی تمام نیازهای انسان را برآورده 



 
 

 

 

ازد. در قرآن مجید، شب، خانه و همسر، به عنوان سه عنصر آرامش بخش برای انسان نام برده شده اند. همان س
 طور که در متن اشاره شد این سه عنصر قابلیت این را دارند که به نحوی تمام نیازهای انسان را پوشش دهند. 

اری، به ویژه مساجد که به دلیل ها به فضاهای معمهای این سه عنصر و تسری آنبا استخراج ویژگی
بایست آرامش بخش و تفکربرانگیز باشند و هدایتگر انسان به عوالم برتر، می توان به فضاهایی ماهیتشان می

دست یافت که قابلیت و لیاقت پذیرفتن انسان را، به عنوان اشرف مخلوقات، داشته باشند. چیزی که در معماری 
 تأسفانه کمرنگ تر شده است. سنتی ما وجود داشته و امروزه م

مهم ترین ویژگی خانه، امنیت موجود در آن است. دستیابی به این ویژگی در یک فضای معماری از 
طریق رعایت سلسله مراتب حرکتی و فضایی و همچنین توجه به حریم فضاها، میسر است که نمونه های آن در 

 ی قابل مشاهده است )و در متن به آن اشاره شد(. معماری سنتی کشورمان، به ویژه معماری مساجد، به خوب
از جمله عواملی که باعث آرامش بخش بودن همسران برای یکدیگر می شود، وحدت و جمعی است 
که بین ایشان اتفاق می افتد و می توان آن را جمع بین صفات جمالی و جاللی خداوند به شمار آورد )چرا که زن 

لی خدا دانست و مرد را نمایانگر صفات جاللی پروردگار(. تجلی این ویژگی در را می توان مظهری از صفات جما
یک فضای معماری وجود لطافت، ظرافت و زیبایی بنا در کنار صفاتی چون استحکام، اندازه دقیق، عملکردگرایی 

نور است،  و شکوه است. بهترین عنصر مادی که می تواند وحدت صفات جمالی و جاللی را در خود نمایان سازد،
عنصری که در معماری اسالمی ایرانی، به ویژه معماری مساجد ایرانی جایگاه خاصی دارد. بهره گیری از وحدت 

 صفات و به جلوه درآوردن نور در مسجد، می تواند به خلق فضایی مطلوب و آرامش بخش  کمک شایانی نماید.
و سکون و سکوت حاکم بر آن بستر  شب به واسطه تاریکی اش، باعث جدایی از عالم ماده می شود

مناسبی را برای تفکر و تدبر فراهم می کند. دستیابی به این صفات در مسجد از طریق درونگرایی، استفاده از 
و هندسه مرکزگرا و انفسی، میسر است. ویژگی هایی  –به جای تقلید از طبیعت و عالم ماده  –تزئینات انتزاعی 

الم طبیعت می شود و با دعوت وی به مکث و توجه به درون، مقدمه تفکر و که باعث جدا شدن انسان از ع
 اندیشیدن را برای وی فراهم می کنند. 

کاری که در این مقاله صورت گرفته، درحقیقت بازیابی ویژگی های آرامش بخش مستخرج از آیات 
رداری از معماری سنتی ما، در قرآنی است که در مساجد سنتی ایرانی وجود داشته است. مسلماً تقلید و کپی ب

دنیای معاصر بی معنی است و ویژگی های برشمرده شده از معماری مساجد ایرانی، در حکم نمونه هایی به 
غایت مطلوبند که در تاریخ معماری ما به چشم می خورند. معمار معاصر میبایست با استخراج اصول حاکم بر 

تن شرایط، محدودیت ها و ویژگی های امروز، به خلق اثر بپردازد معماری غنی گذشته کشورمان، با در نظر گرف
 تا بتواند نیازهای انسان معاصر را پاسخ دهد و آرامش را برای وی تأمین کند. 
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 ،«خالقیت»ها( است و موضوع تز با محوریت  این مقاله مربوط به درس معماری اسالمی )حکمت وروش
 می باشد.« خالقیتتوصیه های کالبدی فضای معماری مراکز کمک آموزشی در جهت رشد وپرورش »

 مقدمه
شاهد این مدعا اینکه خداوند در   (4 :1931 بوهم، ) «انسان فطرتاً موجودی است خالق...»

و در آیات  (13، حجر مبارکه سوره )...«نفخت فيه من روحي»... مورد آفرینش انسان می فرماید: 
 ( 31 ،یس مبارکه سوره )«العليمهو الخالق  و» دیگری از قرآن کریم در بیان صفات الهی می فرماید:

. در این آیات بر خالقیت، آفرینندگی (14،حشر مبارکه سوره )...«هوهللا الخالُق الباري المصورُ »و 
وبدیع آفرینی و کثرت آفرینی پروردگار تاکید شده است. مطابق اصول ساده منطق چون خداوند از روح 

موجودی الهی است ونیز خداوند خالق و بارئ و مصور خویش در انسان دمیده است و انسان فطرتاً 
است پس انسان نیز ذاتاً خالق است و بطور فطری گرایش به آفرینش و ابداع دارد .در عین حال توجه 
به این نکته ضروری است که نوع خالقیت وآفرینندگی انسان با آفرینندگی حضرت حق بسیار متفاوت 

رماید انسان و همه کائنات را از عدم آفریدیم. او نیستی را هستی است. خداوند در جای جای قرآن می ف
بخشیده است اما انسان در مقام خالقیت تنها بازآفرینی می کند و جلوه تازه ای از هستی را نمایان می 
کند اما چیزی را از عدم به وجود نمی آورد. بنابراین آفرینندگی انسان،بازنمایی وبازآفرینی است . اما 

 چه چیزی را بازآفرینی می کند؟و در جریان این آفرینش چه رخ می دهد؟ انسان

 خالقيت کشف عوالم درونی انسان است                          

نشان دهنده آن است که انسان از  (السکو غار )نقاشیهای به جا مانده از انسانهای نخستین
همان آغاز درصدد بیان درونیات خویش بوده است و تصورات و عوالم درونی خود را در قالب مراسم 

آیینی یا بخشی از زندگی روزمره مانند شکار حیوانات به تصویرکشیده است. بنابراین سرچشمه   
ث خالقیت و خیال یکی از مباحث مربوط خالقیت،درونیات انسان و برگرفته از روح خدایی اوست وبح

به انسان شناسی است و برای شناخت عمیق نسبت به آن ناگزیر از دانستن مباحث انسان شناسی 
هستیم. با این مقدمه به تعریف خالقیت، سرچشمه وانگیزه آن، چگونگی فرایند خالقیت،نظریات 

 خالقیت می پردازیم: پیرامون آن،عالم خیال و عالم مثال و تشریح رابطه فرهنگ و

 خالقيتواژه  تعريف -1

 ، دهخدا )خالقیت از فعل خلق کردن به معنای آفریدن و به وجود آوردن اقتباس شده است.
خالق از صفات اصلی باریتعالی »استاد دهخدا خالقیت را چنین تعریف می کند ( 233 : 11ج 1943

، در عمر فاروق. »)همان(«صورتهای بدیع می گردداست و قوه خالقه نیرویی است که منجر به تولید 
مناسبتر برای مساله معرفی می  و بهتر تعریف خالقیت آنرا ارائه پاسخی منحصر به فرد،

فرهنگ توصیفی روانشناسی شناخت در تعریف خالقیت می  .( Faruque, 1984: 154)نماید
نویسد: خالقیت به توانایی پیدا کردن راه حل های نامتعارف و با کیفیت باال برای مسایل اطالق می 

براساس این تعریف شخص خالق کسی است که نسبت به اطالعات  .(141 : 1933 ،شود )آیسنک
 :1933 ،)ادواردز ما قرار دارد به شیوه ای جدید برخورد می کندمستقیم و داده هایی که در اختیار همه 

فرایند ارائه معنا در کالبد  استاد شهید مرتضی مطهری خالقیت را (53: 34،بهار نژاد، مهدوی) («94



 
 

 

 

منحصر به فرد بودن، متفاوت بودن و بهتر بودن  بودن، معمول ترین تعاریف در مورد خالقیت نو.»مادی می داند 
 ( wycoff, 1991)وی کاف  است.

یافتن ارتباطی بین   می گوید، خالقیت یعنی نو و مفید بودن، خالقیت عمل دیدن)مشاهده( اشیاء و 
،  (walonick )«آنهاست در حالیکه همه مردم آن اشیاء را می بینند بدون آنکه ارتباطی میان آنها پدید آورند.

تنها خدا می "خالقیت ،توانایی تصور و ابداع چیزی است... خالقیت به خلق چیزی ازعدم اطالق نمی شود »
تواند این کار را انجام دهد، خالقیت توانایی ایجاد ایده های تازه از طریق ترکیب، تغییر یا دوباره استفاده کردن 

 .( 15/9/1939خبرگزاری مهر ،) هریس "ایده های موجود است
آنچه از دقت در این تعاریف به دست می آید آن است که خالقیت فرایندی است که طی آن، انسان 
خالق توسط حواس، اطالعاتی از جهان پیرامون )آفاق(کسب می کند و به شیوه ای نو وتازه که از شیوه دیگران 

حصر به عوالم درونی اوست)انفس( به بازآفرینی می متمایز است و از درونیات شخص خالق برآمده است ومن
وحکمت متعالیه صدرایی از آن به حرکت آیه ای  1پردازد. این فرایند همان است که در مباحث شناخت شناسی

گانه، تخیل، تحلیل توسط عقل وشهود  5تعبیر می شود که بطور خالصه عبارتست از ادراک توسط حواس 
 یند خالقیت به طور مبسوط به بیان آن می پردازیم. وادراک قلبی که در مبحث فرا

 در سرشت انسان نهفته است سرچشمه خالقيت-2

خبرگزاری ) «ابن عربی معتقد است، انسان موجودی است که مظهر تام کماالت الهی است»
است انسان ذاتاً  9و از آنجا که خالقیت ازصفات حضرت باریتعالی  ( 13/11/34مهر،گفتگو با دکتر نصرا... حکمت،

نیز در بیان گرایشات مقدس روح انسان  4ذاتاً گوهر خالقیت را بصورت بالقوه در خود دارد. استاد مرتضی مطهری
ابن »انسان به گرایش به خالقیت و ابداع اشاره می کنند و خالقیت را از توانایی های بالقوه انسان می دانند. 

د چون صورتگری و خالقیت خدا باشد. همانطور که خدا عربی معتقد است که خالقیت انسان در عالم طبیعت بای
هر چه آفریده، روح خالص او را در آن دمیده است، انسان در صورتی خالق است که هر چه می آفریند روح 

  )همان(«خاصش را در آن بدمد
از تمام این تعابیر می توان دریافت که سرچشمه خالقیت در فطرت وسرشت انسان نهفته است و 

های زیبا را بازآفرینی  گرایش دارد تمایل دارد آن صورت 2انسان که فطرتاً زیباپسند است و به نیکی و زیبایی
 4که نفوس ( 93:  34-35نقره کار،  )کند وحجاب از جلوه های هستی بردارد. با توجه به حدیث حضرت علی )ع(

ا دریافت. در بیان حضرت امیر)ع( چهار مرتبه نفس گانه انسان را بیان می فرمایند می توان مرتبه نیروی خالقه ر
گیاهی، حیوانی، عقالنی و روحانی تشریح  شده است که قوه خالقه در مقام فطری بودن به باالترین مرتبه 
نفس)نفس روحانی( و عالم شهود بازمی گردد اما در فرایند خالقیت و طی آفرینش اثر هنری تمام مراتب 

دو قوه ادراکی حس و شهود و دو ». بطور دقیق تر در فرایند آفرینشگری )خالقیت( وجودی نفس انسان درکارند
به کار می آیند. تفاوت مراتب حس، خیال،علم عقلی وشهود با توجه به  (13) همان: «قوه تحلیل گر عقل و خیال
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زیر  1تفاوت جهان بینی ها و مراتب شناخت بطور خالصه با توجه به حدیث حضرت علی )ع( در جدول 
 ارائه شده است: 

 

 
در جدول فوق واژه های خیال، وهم وگمان هم معنی آورده شده است از اینرو پس از تشریح 

 فرایند خالقیت به بررسی نقش خیال ومراتب آن وتفاوت وهم وخیال در این فرایند می پردازیم. 
 

 در نظر بوهم فرايند خالقيت-3

بنیان خالقیت بر » Bohm) )به عقیده بوهم
ادراک حسی چیزی نو ومتفاوت از آنچه می توان از دانسته 

 .( 41 :1931) بوهم، «های پیشین نتیجه گرفت استوار است
ابتدا شخص نسبت »وی بیان می کند که در جریان آفرینش 

به یک سری از تفاوتهای قابل مالحظه )عموماً در شکل 
غیربیانی( آگاهی می یابد و شروع به درک و یادآوری مجموعه 
ای از مشابهت ها می کند که با این تفاوت ها ارتباط دارند. 

اطالعات  مشابهت هایی که نمی توان آنها را براساس دانش و
موجود فهمید... این روند شخص را به سوی نظمی تازه ونو 

  (53) همان:«رهنمون می شود
از تحلیل تعریف فوق چنین برمی آید که در فرایند 

گانه محیط پیرامون  5خالقیت نخست انسان توسط حواس 
خویش را ادراک کرده و اطالعاتی از آن کسب می کند و به 

بوهم معتقد است نمی توان آنرا براساس دانش و اطالعات موجود ادراک تصویری دست می یابد که 
کرد این مرحله را می توان معادل با تخیل وعالم خیال در نظر گرفت بوهم می گوید این روند شخص 
را بسوی نظمی نو و تازه رهنمون می شود و این نظم برگرفته از یک ساختار ذهنی تحلیلی، تعقلی 

 ن فرایند در دیاگرام مقابل قابل نمایش است:است. بطور خالصه ای
،نهفتگی  (PreParation)مرحله آماده سازی  44مطابق بحث های روانشناسی 

(incubation)  اشراق(illumination)  و اثبات(verification)  در فرایند خالقیت
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   اندك  تغيير آ ر ن شدن ارت.

 خالقیت مراتب انواع بینی جهان انواع خالقیت در شناخت مراتب نفس انواع و مراتب

 تخیلی -حسی (گیاهی)احساس جهان احساس گیاهی نفس

 شهودی-تخیلی (حیوانی)انگاری جهان گمان و وهم خیال، حیوانی نفس

 تعقلی -حسی (انسان)فلسفی یا علمی شناسی جهان وحکمت دانش علم، تعقلی نفس

 شهودی -تعقلی (مالئک و انسان) شهودی جهان شهود روحانی نفس

 انسان 

 ادراک محيطی

 پردازش اطالعات

 گانه  5حواس 

 طرحواره ذهنی تخيل 

 تحليل وتعقل 

 الهام وشهود 

 اثر هنری 



 
 

 

 

ه کرد که در آن مراتب زیر مالحظ1موجودند. صورت دقیق تر و کاملتر دیاگرام فوق را می توان در دیاگرام
 صیل بیان شده استخالقیت با توجه به مراتب شناخت و الیه های مختلف هستی )محیط پیرامون( به تف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خيال و  وهم                                                                                

حال آنکه «پندار، گمان، وهم»در برابر واژه خیال آمده است  (439: 1921)عمید، در فرهنگ عمید

 ( Coleridge (بسیاری از نظریه پردازان میان خیال، وهم وتخیل  تفاوت قائل شده اند. به عنوان مثال کلریچ
انواع تخیل طیفی را تشکیل می دهند که در یک قطب آن :»تخیل ناب و اولیه را از توهم متمایز دانسته است 

دکتر شفیعی  (112: 1931) بوهم، «ودر قطب دیگر پندار یا توهم تخیلی قرار می گیرد« بصیرت تخیلی»شبین
: 1953) شفیعی کدکنی، «تخیل کوششهای ذهنی هنرمند در کشف روابط پنهان اشیاء ست»کدکنی می گوید 

به سادگی می توان دریافت تصوراتی که پس از ادراکات اولیه ذهن از محیط صورت می پذیرد وهم، پندار و  .(32
برآمده است، میزان  3گانه نفس 4خیال است اما بسته به خلوص این تصویر ذهنی که از کدام مرتبه از مراتب 

ر تفکر اسالمی ومطابق بیش حکیمانه ناب بودن آن تصویر ذهنی محک می خورد. به عبارتی اگربیان کلریچ را د
حضرت علی )ع( تحلیل کنیم در می یابیم که تصورات تکراری و روزمره ای که ناشی از عادت ها و برخاسته از 
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 ایوجا بيا  شدن ارت.
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   34-35-نقرن كار مهودس عبدال ايد

 فعاليت در عالم  انفعال از عالم 

 ذات يگانه هستی

 سرچشمه خالقيت

 انسان 

 
درک     

شهودی 
 ششهودی

 تعقل

 تخيل 
ادراک 

 حسی

 اليه های عميق وباطنی  هستی   

 سلسه مراتب وجود 

 اليه های ظاهری هستی

 خالقيت  شناخت 

 هنرناب 

 سلسله مراتب آفريده های بشری

 دست ساخته های بشر

 محيط )عالم هستی پيش از انسان(
محيط مصنوع)عالم هستی پس از 

 انسان(



 
 

 

 

امیال وغرایز انسان است وهم وپنداری است که از مرتبه نفس حیوانی به انسان القاء شده است. اما 
تبه اعلی خیال و ادراک ذهنی است که در قبال تعهد، تزکیه می خواند مر«تخیل ناب»آنچه کلریچ آنرا

 نفس و تهذیب نفس در بعد روحانی وجود انسان حاصل می آید. 

 تخيل مقدمه ورود به خالقيت است-1

در هیمن جا یادآوری می شود که در خالقیت علمی نقش پردازش اطالعات و تحلیل و تعقل 
نگ تر است و گرنه مراحلی نظیر کسب اطالعات از و در خالقیت هنری نقش اشراق و شهود پرر

 محیط در هر دو نوع خالقیت یکی است .
اصوالً خالقیت بدون مرحله تخیل و شهود امکان پذیر نیست. با این وجود گروهی تفکر 
خالق و خالقیت را پردازشی تعقلی دانسته و نقش خیال را در آن کم رنگ دیده اند. برای نشان دادن 

خیال و تخیل در فرایند خالقیت  وتفاوت آن با تفکر تعقلی صرف ابتدا مقایسه ای میان  اهمیت عنصر
زیرآورده می شود و سپس به طور مبسوط به بررسی  1تفکر خالق و تفکر نقدی )تعقلی( در جدول 

 جایگاه خیال در انسان شناسی و هستی شناسی اسالمی می پردازیم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توضیح:بدیهی است در تفکر واگرا، ذهن، سیال و آزاد ورها به عالم خیال پرواز می کند و به 
تصاویر متنوع دست می یابد )که در مورد اصالت این تصاویر توضیح داده شد( اما در تفکر همگرا همه 

 چیز با محک عقل سنجیده می شود و ذهن به یک جواب می رسد. 

 می باشند طنی انسانپنج حس باخيال و وهم  از -2

اهمیت )عالم(خیال در انسان شناسی از آن جهت است که خیال در واقع دریچه ای وپنجره »
ای برای تلقی انسان از جهان بیرون، برخورد او با عالم خارج وثبت و نگاه داری مجموعه ای از صور 

 (13: 1939، زمستان ) شیخ االسالمی«جزئیه است که از  عالم خارج به ذهن آدمی منتقل می شود
وپنج قوه باطنی است... در باطن ... انسان دارای قوایی است که به  9انسان دارای پنج نیروی ظاهری»،

 خیال، وهم، حافظه و قوه متصرفه . حس مشترک،(  13و 13 همان:)«طور مختصر عبارتند از:
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اندك  توضي اا  ر ایوجا آ ر ن شدن ارت.

  گانه  شای ن بيوای ن شووای ن بویای   المچه هچنود . 5اا   واس نير هاي  اهري ه -34

 تفکر نقدی تفکر اخالق
 تحليلی  توليدی
 همگرا واگرا
 احتمال امکان

 داوری تعليق داوری
 عينی ذهنی 

 خالقيت علمی خالقيت هنری
 

 آفرينش

 اصالت نقش خيال 

 تعقل 

 اصالت عقل



 
 

 

 

 تمام نیرویی که دریافت های حواس گوناگون و تصاویر برآمده از : حس مشترک
در کنار هم می نشاند، حل و هضم می کند. آنها را به یکدیگر  آنها را می گیرد،

ارتباط می دهد و نهایتاً باعث می شود تا انسان بتواند چیزی را که به حس دریافته 
دریافته است واقعاً احساس وادراک کند. حس مشترک است که در واقع جامع 

ای گوناگونی که از طریق دریافت های حواس ظاهری به شمار می رود صورت ه
هر یک از حواس ظاهری نقش می پذیرند در جایگاه وپایگاهی به نام حس 

نهایتاً با فعالیت حس مشترک  مشترک با هم آشنایی، ارتباط وپیوند پیدا می کنند و
 حالت درک انسانی واحساس حقیقی ایجاد می شود.

 :ست. صورت های نیروی ثبت و حفظ صور جزئیه در انسان،قوه خیال ا خيال
جزئیه ای که از بیرون به ذهن آدمی وارد می شود در قوه خیال ثبت وضبط می 

 شود وخیال در واقع خزانه وگنجینه حس مشترک است. 

 :نیروی درک معانی جزئیه در انسان وهم نامیده می شود.  وهم 

 حافظه نیروی ثبت و حفظ معانی جزئیه و در واقع خزانه نیروی وهم است.  :حافظه 

 وظیفه این نیرو، درک یا ثبت نیست، بلکه این قوه دریافت های  :قوه متصرفه
انسان را تحلیل و ترکیب می کند، آنها را به تصرف خود تغییر می دهد و به آنها 

 کمک این نیرو صور وقبول می بخشد.به عبارت دیگر ، انسان به  صفت رد و
معانی جزئیه، دریافت های پیشین و کنونی و همه آنچه از راه حواس بیرونی و 

دریافت شده و می شود، تحلیل و با یکدیگر ترکیب می کند و به رد یا  1درونی
قبول آنها می پردازد. این نیرو را در صورتیکه در خدمت عقل باشد، مفکره و اگر 

چنانکه از تعاریف فوق  (13و13)همان: «می نامند... در خدمت وهم باشد متخیله
برمی آید وهم برگرفته از تصاویر ذهنی است که در حافظه جای گرفته اند و 
بسیاری از خاطرات و عادات روزانه ما را تشکیل می دهند و چنین تصاویری چون 

رایند برآمده از عوالم درونی و حاصل شهود و اشراق نیست تخیل ناب نبوده و در ف
 خالقیت جایگاهی ندارد. 

 عالم خيال بين عالم تجرد و عالم ماده واقع شده است-3

که نسبت به عالم طبیعت که از دیداو »مطرح می کند 9«عالم مثال»شیخ اشراق وجود عالمی را با نام 
مالصدرا نیز وجود عالم مثال را می  (. 13) همان: «عالم صور معلقه ظلمانی است در مرتبه ای باالتر قرار دارد

در مسیر حرکت فکری خویش از قطعیت قوه خیال در وجود آدمی می گذرد و از این طریق به قطع »پذیرد وی 
این بدان معناست که متفکران اسالمی عنصر خیال را تنها  همان(.) «معتقد به عالم مثال در عالم خارج می شود

ی و درونی انسان نمی دانند و به وجود عالم دیگری به نام عالم خیال عنصری ذهنی متعلق به جهان ذهن
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موظور از عالم م نال هانا  عنالم خينال   عنالم بارینعنال  ارنت كنه نهاینناي بنه صنورا بوندي خنارج  اشنياء بنه ارا ن خندا ت نت ننام                    -33

 ز یک م  شو .  مقدس مرور م  انجامد  ایپ تعبير به تعبير عالم م ل افالطون  ن



 
 

 

 

از دیدگاه فیلسوف و حکیم جهان به دو بخش اصلی تقسیم می شود که عبارتند از »)مثال(معتقدند. 
جهان غیب و شهادت،عالم تجرد وتعلق،جهان معنا وصورت و به اصطالح اهل فلسفه و حکمت جهان 

 اهل حکمت در تعریف عالم مجرد آنرا جهانی منزه از ماده و مقدار می دانند... مجرد و دنیای مادی.... 
از سوی دیگر عالم ماده نیز دنیای ماده و مقدار و در نتیجه سخت محدود وظلمانی است. آیا 
عالم نورانیت وتجرد صرف ومحض ناگهان وارد عالم ماده و مقدار شد؟ وآیا برعکس می توان به جهش 
تاریک و ظلمانی گام در دنیای نورانی وتجرد محض عقالنی نهاد؟اهل فلسفه... می گویند که باید میان 
عالم نورانی تجرد محض وعالم تاریک ماده، یک جهان دو وجهه ای مانند آیینه ای که از یک سو 

ن عالم واسط و سخت نورانی و شفاف است و از سوی دیگر سخت ظلمانی و کدر وجود داشته باشد ای
  (11همان:  )«رابط در اصطالح اهل فلسفه،عالم خیال، مثال، برزخ و... نامیده می شود

است هیچ عالمی به وسعت عالم  عالم خيالوسیع ترین جهان مفروض اندیشه بشری »... 
خیال نیست زیرا تمام آنچه در عالم مجرد است در سیر نزولی به عالم خیال سرازیر می شود و هر چه 
در عالم حدود و مرزهاست رو به بیکرانگی عالم خیال پرواز می کند. هنرمند نیز کسی است که در 

ی را که در تخیل خویش ترسیم می کند با فرستادن پیام از این سعه خیالی خویش بهره بگیرد وآفاق
چنان چهره زیبا، دل انگیز و مناسبی عرضه کند که بتواند تصاویر ذهنی خود را در خیال دیگران رقم 

 (44)همان:  «زند.

 خيال برزخ بين عقل و جسم است-4

 عالم مثال و جهان خیال جوهری مستقل، ممتاز و فراتر از جواهر جسمانی دارد برزخ میان»
عقل و جسم است با هر دو عالم سنخیت خواهد داشت  وجامع هر دوست به جوهر عقالنی صورت می 
دهد و از جوهر جسمانی ماده می گیرد. معلول عالم تعقل است وعلت عالم تجسد. عالم مثال، مجرد 
صرف و مادی محض هم نیست پس می تواند مثل افالطونی باشد زیرا مثل افالطونی مجرد محض 

  (55))همان:  «. و از همه مهمتر)عالم خیال( عالم کشف وشهود است.است..
 -نفس گیاهی 4در حقیقت در عالم مثال، بنا به حضور انسان در هر یک از مراتب نفس )

عقالنی وروحانی( گستره خیال از مادی ترین و پست ترین تصورات ذهنی که برآمده از تکرار  -حیوانی
تمایالت نفسانی است و آنرا وهم می نامیم تا ملکوتی ترین ادراکات و زندگی هر روزی و عادت ها و 

روحانی ترین کشف وشهودها در نوسان است. بنابراین در فرایند خالقیت برای رسیدن به هنر ناب 
وبازآفرینی خالص، هنرمند ملزم به تزکیه نفس، تعهد و تنزیه روح است تا از مراتب باالی عالم خیال 

 بهره بگیرد. 
 

 دو عامل تأثيرگزار بر خالقيت-5

گفتیم که در فرایند خالقیت،انسان توسط حواس پنجگانه  به ادراک محیطی می 
پردازد)ادراک حسی( وبا کمک عقل و شهود نیز مراتب وجودی هستی را از ظاهری ترین الیه ها تا 

معنایی و ارزشهای برترین آنها ادراک می کند. از این رو محیط مادی، کالبدی و ظاهری نیز محیط 
معنوی موجود در جامعه در چگونگی فرایند خالقیت تاثیرگذارست. در مرحله نفس گیاهی و حیوانی که 

گانه( به شناسایی محیط مادی می پردازد،عوامل فیزیکی محیط  5انسان از طریق ادراک حسی)حواس 



 
 

 

 

محققان بسیاری از جمله روانشناسان محیط این  1علمی بر فهم وادراک او از هستی تاثیر می نهد، پژوهش های 
مساله را تائید می کند. اما فرهنگ موجود در جامعه و ارزشهای نهفته در آن نیز بخشی از محیط پیرامون انسان 
است که ازنظر معنایی بر همه ابعاد وجودی انسان و نیز از دو جنبه بر فرایند خالقیت و آفرینش هنری او تاثیر 

 این دو جنبه عبارتند از: می گذارد: 
 انگیزه های بازدارنده و ترغیب کننده (1
 های زیباشناختی  ارزش( 1

 ی بازدارنده و ترغيب کننده خالقيتانگيزه ها-6

اگر ارزشهای فرهنگی ،انگیزه های مادی و معنوی الزم را در اختیار هنرمند قرار دهند و در جهت 
آسانی تزکیه نفس او باشند و نیز او را از قید بندگی عادات و بردگی تکرار برهانند هنرمند خالق در مرحله ادراک 

فس( آسانتر فرایند خالقیت را طی می کند و تصاویر ذهنی اولیه)به دلیل تنوع( و در مرحله شهود)به دلیل تزکیه ن
به آفرینش هنری می پردازد. از سویی اگر ارزشها به نوعی ضد ارزش باشد و یا به نوعی بازدارنده فرد هنرمند از 

 خالقیت باشد فعالیت آفرینش هنری را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد و سد راه خالقیت خواهد شد. 

 در خالقيت  اختیارزشهای زيبا شنتأثير-7

زیباشناختی،  -بدیهی است که ارزشهای نظری
مباحث فلسفی، عرفانی و ادبیات هنری یک جامعه در پس 
زمینه ذهن هنرمند می نشیند ودر مرحله نقد وتحلیل عقلی 
اثر هنری موثر خواهد بود. بنابراین خالقیت تابعی است از 
فرهنگ و ارزشهای معنایی در یک جامعه! بنابراین اگر در 

عانی فرهنگی ارزشمند باشد خالقیت هنرمند جامعه ای م
منجر به آفرینش اثر ناب هنری می شود و اگر ضد ارزشها در آن جامعه اصالت یافته باشند خالقیت تا مراحل 
وهم وپندار باطل تنزل کرده و به نقدهای ضد ارزشی می انجامد. از اینروست که تزکیه فرد وجامعه هر دو در 

 بت وگشاینده راه دارد. بطور خالصه این رابطه را در دیاگرام زیر می توان نشان داد. فرایند خالقیت تاثیر مث
البته از آنجا که انسان ذاتاً و فطرتاً اصالت دارد وبصورت فردی وبالقوه حامل روح الهی است بنابراین  

کلیه عوامل وعناصر بیرونی اعم از اجتماعی یا تاریخی و یا نژادی و...... نمی توانند برای او جبر مطلق و از منظر 
 ه و با اراده آزاد انسان قابل تغییروتربیت می شوند. وجودی )حقیقی( تلقی شوند، بلکه بصورت اعتباری مؤثر بود

 نتيجه گيری جمع بندی و
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  خالقیت ، به معنی خلق کردن و آفریدن از صفات حضرت باریتعالی است وانسان موجودی
است که بطور ذاتی گرایش به خالقیت دارد لیکن خالقیت انسان با خداوند متفاوت است و 

 لکه به بازآفرینی صورتهای خلق شده می پردازد. انسان چیزی را خلق نمی کند ب

  در فرایند خالقیت تمام مراتب نفوس انسان )نفس گیاهی، حیوانی، عقالنی و روحانی(در کارند
و هر یک مرتبه ای از خالقیت را رقم می زنند. در بازآفرینی یک اثر هنری ناب تمام مراتب 

نفس و تقویت بعد روحانی ومعنوی وجود  وجودی انسان به کار می روند ولی در سایه تزکیه
است که می توان به آفرینش اصیل و ناب دست یافت. لیکن در خالقیت هنری نقش شهود و 

 در خالقیت علمی نقش تعقل پررنگ تر است. 

  گستره تخیل نیز دارای مراتبی است که در یک سوی آن تخیل ناب و درطرف دیگر آن وهم
قرار دارد و انسان تنها با تنزیه روح می تواند به مرحله باالی جهان خیال دست یابد و خود را 

 از اوهام و خیاالت نفس حیوانی برهاند. 

  ل به وجود جهان خیال و عالم بسیاری از متفکران اسالمی مانند سهروردی و مالصدرا قائ
مثال هستند و عنصر خیال را صرفاً امری ذهنی وبرخاسته از اندیشه و درونیات انسان نمی 

 دانند بلکه آنرا برزخ و عالمی میان جهان مجرد محض و جهان ماده و طبیعت می دانند. 

   ی نیز یکی از بر همه ابعاد وجودی انسان تاثیر می نهد و محیط فرهنگ 1از آنجا که محیط
عوامل محیطی است، تفکرات، اندیشه ها، تصاویر ذهنی و نهایتاً خالقیت هنرمند می تواند 

 5تحت تاثیر فرهنگ جامعه باشد. محیط فیزیکی )کالبدی( در مرحله ادراکات حسی)حواس
گانه( و محیط فرهنگی از نظر انگیزه های مشوق یا بازدارنده و نیز از جنبه ارزشهای 

 انه بر خالقیت مؤثرند. زیباشناس

   نهایتاً در سایه یک جامعه متعالی که در آن به ارزشهای فرهنگی پرداخته می شود، هنرمند
آسانتر می تواند به تزکیه و پاالیش درون بپردازد و با توجه به مطالب یادشده فرایند خالقیت 

توسط هنرمند و در در چنین جامعه ای آسانتر رخ می دهد و به ادراک مراتب عالیتر وجود 
نتیجه امکان تجلی آن مراتب در آثار هنری ارزشمند و اصیل می انجامد که متقابالً چنین 
هنری نیز می تواند تاثیر مثبت و سازنده بر جوامع انسانی داشته زمینه رشد وتکامل بشر را 

 فراهم آورد. 
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 مقاله دهم

 

 و فيلسوفان غربی اسالمی حکيمان از منظر جايگاه خيال  

 در خلق آثار هنری و معماری
 

 عبدالحميد نقره کار

 ایران صنعت و علم دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده دانشیار
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 مريم عظيمی

  ایران صنعت و علم دانشگاه معماری، دکترای دانشجوی



 
 

 

 

 مقاله چکيده

که در مطالعات شناسی است، چنانترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی و معرفتخیال از کلیدی
ترین عنصر در آفرینش اثر ادیان و الهیات، در مسئله تجربه دینی و امر قدسی و در هنر به عنوان اصلی

اند. در غرب، بر خالف دیدگاه اسالمی، خیال در بیشتر موارد در مقابل عقل قرار بدان پرداخته هنری،
گانه وجودی عالم هستی و یکی از مراتب گرفته است. در حکمت اسالمی خیال یکی از مراتب پنج

ر کیرد. از نظنوعی بین دو عالم محسوس و معقول قرار میوجودی و معرفتی نفس انسان است و به
متفکران اسالمی، خیال یکی از پنج حس باطنی است که مُدرِک صُوَر جزئیه و خزانه حس مشترک 

باشد. از طرف دیگر خیال، خود دارای مراتبی است: خیال متصل )مقید( که ادراک خیالی آدمی از می
دیدگاه،  باشد. در اینعالم مُلک و خیال منفصل )مطلق( که ادراک خیالی از عالم ملکوت و مجرد می

های روحانی و متعالی را ممکن سازد و به هنرمند در سلوک و تواند اسباب وصول به صورتخیال می
 رساند.ارتباطش با ملکوت و انقطاع از نفس اماره و جهان حس، یاری می

در این مقاله به تشریح معنای خیال در غرب و تاثیر آن بر هنر غربی و سپس مقایسه آن با 
ر اندیشه اسالمی و ارتباط آن با هنر قدسی پرداخته و در نهایت اهمیت و جایگاه خیال در مفهوم خیال د

 گردد.فرایند آفرینش و خلق اثر هنری از منظر اسالمی تبیین و ارائه می

 خیال، تخیل، ادراک، هنر قدسی، فرایند خلق اثر هنری. :کليدی کلمات

 مقدمه 

 شناسیو روان شناسی، اسطوره، دین، فسلفهحکمت جملهاز  فکری هایحوزه یدر همه خیال
و  قدیم متفکران مورد توجه همواره رو، خیال. ازایناست قرار گرفته و تأمل مورد پرسش همواره و غیره

انسان موجودی است داننده و سازنده و بر صورت خداوند خلق شده و یکی از صفات او .است جدید بوده
(. جایگاه خیال در امر آفرینشگری مشخص است، تا آنجا که 113: 1933شگری است )داداشی، آفرین

. در سنت عرفانی اسالم، مراتب معرفت اندبرخی انديشمندان قوه تخيل را با قوه خالقه يکی دانسته
که هر امر ن خیال، به عنوان برزخ، این موقعیت را برای آن ایجاد کرده متناظر با مراتب وجود است. شأ

بایست در خیال صورت بگیرد و در این امر معنوی برای متمثل شدن به صورت محسوس و جزیی می
 (.191: 1933استثنایی وجود ندارد )داداشی، 

 تعاريف خيال                                                

 تعريف خيال در مکاتب غرب و شرق-1

راوانی بوده است و در بیشتر موارد، به ویژه در غرب های فموضوع چالش خيال در غرب
مدرن، تخیل در مقابل تعقل قرار گرفته است. این تقابل میان تعقل و تخیل موجب تقسیم متفکران و 

-های تاریخی غرب شده است. گاهی تخیل ارزشمند شناخته شده، اما در اکثر موارد مورد بیحتی دوره

اند. در نیمه قرن نوزدهم و ست و آن را منشا اشتباهات انسان دانستهمهری و حتی تحقیر قرار گرفته ا
ها، به عنوان ها تخیل دوباره مورد توجه قرار گرفت و همراه با نمادها و اسطورهبیستم، پس از مدت

 عناصر تخیل، دوره نوزایی خود را آغاز کردند. 

اند. در حکمت اسالمی ه، تخیل و تعقل هرگز بدین شکل در مقابل هم قرار نگرفتدر شرق
طور جدی مورد بحث قرار گرفته و دانشمندانی چون فارابی، ابن سینا، غزالی، سهروردی، ابن تخیل به



 
 

 

 

ای ارائه عربی، مالصدرا و تقریبا همه حکمای اسالمی درباره وحی، خیال، قوه متخیله و توهم مباحث ارزنده
ی،  بزرگانی چون هنری کربن، سید جالل آشتیانی، ویلیام چیتیک اند که آثار آنها بویژه ابن عربی و سهروردداده

 و سید حسین نصر را شیفته و مجذوب خویش ساخته است.
ها در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم خیال در اندیشه غربی و همچنین اندیشه اسالمی و مقایسه آن

 اسالمی ارائه خواهد شد.پرداخته شده و سپس  جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری از منظر 

 در لغتنامه های معتبر تعريف خيال-2 

 ، خیالشود؟ در واقع باید تعریف و اسمایی صفات دارد و با چه و ماهیتی حقیقتی و چه چیست امّا خیال
  آید.بدست میها نامهو اصطالح لغت هایفرهنگاولین معانی خیال با مراجعه به دارد.  چند معنی

خیال بدین صورت معنی شده است: صورت ذهنی، پندار، گمان، وهم، ظن؛ یکی از  دهخدا در لغتنامه
قوای نفس که صورت محسوسات را در خود دارد؛ آوردن لفظ مشترک در دو معنی، در نزد شعرا؛ صورت دیده 

بب قرار گرفتن های غیرحقیقی به سشده در خواب و بیداری بدون حضور شیء؛ اب آوردن چشم و دیدن صورت
شیء در موضع چشم؛ آنچه در آیینه دیده شود؛ مترسک؛ نام گیاهی که استفاده از ان حالت خواب و گیجی ایجاد 

نگاهدارنده، تیماردار گردیدن. )دهخدا، کند؛ ناحیه و بخشی از محلی؛ عالم مثال، برزخ بین اجسام و ارواح؛ نیکمی
 لوح فشرده( 

ه معنی شده است: پندار، گمان، وهم، صورتی که در خواب یا بیداری به گونخیال این در فرهنگ عميد
هایی که در زمانی دیده ذهن آید، صورت وهمی و صورتی که به خواب بینند. نیروئی که به وسیله آن صورت

 صورتی که از ماده مجرد»( در فرهنگ فارسی معین، خیال به 1929: شود. )عمیدشده در ذهن تجدید و احیا می
 (413: 1934تعبیر شده است. )مددپور، « باشد مانند شیء در آینه

معنی شده « شده نمایدخیال به هرآن چیزی که در آب و آیینه و چیزهای صیقلی» در فرهنگ نظام
کند: در زبان فارسی کلمه ( شفیعی کدکنی در کتاب صور خیال چنین بیان می111: 1934است. )مددپور، 

اند، زیرا خیال در معنی سایه، عکس، شبح و ... آمده است. )فتوحی، پیشنهاد کرده Imageرا برابر با « خیال»
1931 :119) 

در دیدگاه اسالمی  که معنی این ؛ بهاست شده نیز تلقی مراتب فراتر از این خیال و صورت امّا خیال
باطنی و همچنین خود دارای مراتب و انواعی است که در ادامه به توضیح آن خواهیم  خیال یکی از حواس

 پرداخت.

  اشياء غايب است صورت هایخزانه ، خيال -3

حواس )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بساوایی( و حواس ظاهری حواس در نظر اسالمی عبارتند از 

و مدرک صورت  در زمره حواس باطنی است خيال)حس مشترک، خیال، وهم، حافظه و متصرفه(. باطنی 
 (51: 1934محسوسه شیء غایب یا خزانه صور محسوسه است. )مددپور، 

-ای است که تصویر اشیایی که در مقابل یکی از حواس ظاهری قرار میحس مشترک به مثابه آیینه

. واهمه، قوه خزانه تصويرهايی است که پيشتر در حس مشترک نقش بسته است خيال،بندد. گیرد، در آن نقش می
گیرد. حافظه، خزانه معانی دریافت معانی جزیی موجود در اشیائی است که در مقابل یکی از حواس قرار می

به  ها راه دارد و همای است که هم به خیال خزانه صورتدریافت شده به وسیله قوه واهمه است. متخیله قوه
 (9: 1932حافظه خزانه معانی. )پورنامداریان، 



 
 

 

 

حس مشترک را لوح نفس و لوح نقش »گوید: باره می( در این1931زاده آملی )عالمه حسن
ها، جداول و اند. به آن حس مشترک گویند بدان سبب که مصب همه حواس ظاهر است و آننیز گفته

کنند، و نیز آن لوح، چون ود، به سوی آن لوح روانه میشچه بدانان وارد میطرقی را مانند که هر آن
بندد. که آن، کند، در آن نقش میای دو سوی است که هر آنچه انسان از شهادت و غیب صید میآینه

و قوه حافظه،  خيال، خزانه صور استباشد. می "یا من ال یشغله شأن عن شأن"مظهر اسم شریف 
دو داشته، با ترکیب و تفصیل در صور و معانی، در جایی میان آن خزانه معانی جزئیه، و قوه متصرفه،

کند، پس چون متصرف، وهم باشد، قوه متصرفه را مخیله و متخیله نامندش و هنگامی ها تصرف میآن
 (91: 1931زاده آملی، )حسن« که متصرف، عقل باشد، مفکره و متفکره خوانندش.

آنچه در اند؛ زیرا گونه که خزانه واهمه را حافظه نام نهاده، هماننامندحکما خزانه حس مشترک را خيال می
هایی را شود. این قوه صورتماورای عالم حس، از آن سوی سرحد عالم حس، واقع است از خطه خیال آغاز می

سازد. دارد و آنها را منعکس میکند در خود نگاه میگانه ظاهر دریافت میکه حس مشترک از طریق حواس پنج
 (3: 1931)مطهری الهامی، 

 انواع خيال )متصل و منفصل(                                                  

 

 است ادراک خيالی شیء بی حضور حسی آن ،خيال متصلدر مشرب مشائی ،-1

ای عبارت است از سیر تفکر اسالمی در باب خیال به مراتب در خیال انجامیده است. مرتبه

الی شیء بی حضور حسی آن است. صورت در این مرتبه خیال متصل همان ادراک خی «.خيال متصل»
-از خیال، متصل به ساحت ادراک خیالی آدمی است. این صورت ابتدا توسط حس مشترک حاصل می

شود و در جریان ادراک شود که جمع صور پنجگانه حس ظاهری است، و به خزانه خیال سپرده می
شود )تخیل(. این نوع، شرح خیال ده میه به یاد آوردر برابر مدرک، دوبارخیالی هنگام غیبت ماده شیء 

 از دیدگاه مشایی است.

 انواع  واس  اهري   باطو   ر انچا  -ناو ار 

 

 انواع حواس ظاهري

 بيوای 

 شووای 

 بویای 

  شای 

 المچه

 باطنيانواع حواس 

 نير ي ثبت     ع صور جز يهن خزانه  ج مشنرک خيال

  ج مشنرک
ها   ترا یر آن،ه كه  رمقابل  واس نير ي  رک  ج

 گير . اهري قرار م 

 نير ي  رک معان  جز يه  ر انچا   هم

 نير ي ثبت     ع معان  جز يهن خزانه  هم  افظه

 هاي انچا نير ي ت ليلن تركير   ترر   ریافت منررفه



 
 

 

 

  جدای از ادراک انسان وجود دارند خيال منفصلدر نحله اشراقی ،-2

این مرتبه از خیال در تاریخ تفکر اسالمی، به «. خيال منفصل»تر خیال عبارت است از مرتبه عالی
عربی در برابر دیدگاه مشایی طرح گردید که خیال را عرفانی ابن واسطه نحله اشراقی و صدرایی و نیز تفکر

« صور خیال»ها با تفاوت نظر، گونه تجردی قائل نبود. بر بنیاد این دیدگاهکرد و برای آن هیچجسمانی تبیین می
شوند. وجودی جدا و منفصل از ساحت ادراکی انسان دارند و به همین سبب به صفت منفصل، موصوف می

های عالم خیال منفصل، عالم مثال، عالم ملکوت، عالم برزخ و ... اه این صور، عالم خاصی است که به نامجایگ

و خیال مطلق و صور خیالی با تعابیر مختلف، نه آن صوری  خيال منفصل (51: 1934شود. )مددپور، نامیده می
اند که مستقل از قوای ادراکی یال منفصلاست که صرفا موجود در اذهان باشند، بلکه موجود در عالم مثال و خ

 (133: 1934انسان موجود است. )مددپور، 

 خيال مجرد همان خيال پوچ و واهی است -3

را بتوان خیال پوچ و پنداری واهی انگاشت که مصداقی جز خواطر نفسانی ندارد، « خيال مجرد»شاید 
در عالم اعیان « حق»پیوندد. در نظر ابن عربی مقید و متصل به خیال مطلق و منفصل می در حالی که خیال

عالم خيال منفصل همان عالم ملکوت اعلی و ارواح جبروتی ثابته و سپس در عالم خیال منفصل متجلی است. 

. و بعد از این عالم خیال مطلق که همان عالم ملکوت اسفل و مثال انداست که آن را عالم عقول و نفوس نيز گفته
م ملک و شهادت تر به عالم شهادت و ملک است، و سرانجام عالشود که اقرب و نزدیکباشد مجالی حق می
: 1934)مددپور، اند.حضرت جامع خواندهچهارعالم انسان کامل است: او راجامع تجلیات مجالی حق است. اما

134) 
 توان در نمودار زیر خالصه نمود:انواع خیال را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح خیال انواع ردیف

 هاادراک صورت خیالی اشیاء از عالم مُلک، بدون حضور حسی آن متصل )مقید(خیال  1

 ادراک صور خیالی از عوالم ملکوتی، بدون حضور آن عوالم )عالم مثال، برزخ و برتر( خیال منفصل )مطلق( 2

 انواع خيال  -1جد ل

نقاش  به ربک رورر اليچم اثر ماركج   -1ترویر 

 ی1337ارنچت ر

 



 
 

 

 

 

 

 

                                                      

  غربیفيلسوفان خيال در انديشه مفهوم                                                         

شود، امّا  و برزخی ثالی، مروحانی هایصورت به وصول تواند اسبابمی دیدگاه اسالمی خیالاز
صور  همان واقعی هایصورتندارند. و واقعیت ها حقیقتورتص این یونانی یو فلسفه کالسیکدرنظر

 ( 1931. )مددپور، برزخی خیالی هایصورت ، نهاست محض یا معقول محسوس

شاعران و نویسندگان اعصار کهن، از قبیل هومر و دیگران، هنر را به نوعی با اساطیر پیوند 
دادند. از نظر افالطون شعر یک هنر یا فن نیست که بتوان آن را آموخت، بلکه نوعی جذبه الهی می

بال و مقدس است و تا زمانی که در شاعر موجودی لطیف، سبک»نویسد: است. او در رساله ایون می
و عقل و معرض الهام قرار نگیرد هیچ ابداع و آفرینشی نخواهد داشت و در حالت الهام از کمند حواس 

 ( 3: 1933شود. )برت، خود میهوش رها و از خود بی

   در ذهن در زمان غيبت آناست  باقی ماندن تصوير شیء از نظر هابز خيال :-1

تجربی مسلک، دقیق هابز فیلسوفی به صحنه کامال دگرگون شد. تامس هابزاین تفکر با ورود 
آید. او و انعطاف ناپذیر بود و اعتقاد داشت که تمامی شناخت و معرفت ما از تجربه حسی به دست می

هیچ مفهومی در »کند که اعالم می ( صراحتا1251ًدر فصل اول مشهورترین اثرش به نام لویاتان )
های حسی حاصل نشده اندام ذهن انسان وجود ندارد که در آغاز، به طور کامل یا جزئی، از طریق

-گذارند و تصویرها و انگارههای حسی ما تاثیر میکنیم بر اندامچیزهایی که ما آنها را درک می« باشد.

ها هنگامی که خود آن چیزهای درک شده دیگر آورند. این تصویرها و انگارههایی را در ذهن پدید می
هاست که شوند. از همین مخزن تصویرها و انگارهه میمانند و انباشتحضور ندارند، در حافظه باقی می

 (11: 1933یابند. )برت، گیرند و بسط میخیال و تخیل نشات می

 دننشان از آزادی بشر دار در ذهن ، صورت های خيالوجود  :در نظر کانت و هايدگر-2

 در عالم ، انسانکند. درحقیقتبشر می از آزادی خود حکایت صُوَر مخیل بندیترکیب این
 که جا است. از ایناست محال امری در قلمرو فلسفه کند کهمی را تجربه از آزادی ایگونه خیال

يدگر او ه کانت مانند  از متفکران بسیاری

 آزادی هنر را مقام مقام ر تلقیبش

عالم  جز در که هست هایی. آزادیاندکرده
و  نیست یافتنیتحقق خیالی عینی در عالم

ها از طلب بسیاری  . انساناست ناممکن
در قلمرو  بیند.می  خیال و تمنِّاها را در عالم

 خیاالت ، چنینعلم هاییآمالو
)مددپور،  است نامعقول (.1931

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 انتزاعی و بی ارتباط با ماوراء طبيعت است ،خيال در انديشه غربی-3

 

شود و با می هنر جديد و مدرن یگردد، مادهمی شده و انتزاعی شکنیدر انديشه غربی صورت خيال

و  طبيعیعوالم فوق به نامند زيرا ربطیمی سوررئال را در هنر مدرن خيال کند. اينپيدا می مجرد وحدت خيال

اند و با یکدیگر متجانس پنداشته شده جدید و مدرن و سوررئال رئال جهت، در خیال. از اینندارد ماوراءالطبيعه
خود رها  حال به که است خیالی در واقع نیز ندارند. زیرا سوررئال هنک قدسی و ملکوتی مثالی با خیال ربطی
سازد تا می جدید از آن انتزاعی هایکند و صورتمی تصرف کشد و در آنمی حجاب طبیعت و دائماً بر عالم شده

باشند.  نداشته واقعیت با عالم ایبطهرا بگیرند و هیچ فاصله طبیعت کامالً از عالم مدرن هایشکل که ایمرحله
جدید  امور سوررئال به ربطی و سحرآمیز اساطیری نیز انگیز جادوییو شگفت وغریبعجیب موجودات آن حتِّی

 (1نیستند. )تصویر  محض ندارند، زیرا نفسانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خيال در مکتب سوررائاليسم                    

 در پی انسان غريزی و غير تاريخی -1

سوررئالیسم را حرکت ناآگاهانه صرفا روایی که بوسیله آن شخص 
های دیگر به بیان کارکرد ذهن خود بپردازد و یا تقریر به وسیله اندیشه در و نوشتن و یا شیوهتواند با زبان می

مشغولی زیبایی شناختی تعریف نمود. )مددی، غیاب هرگونه نظارت و کنترلی توسط عقل و ورای هرگونه دل
1934 :21) 

ی هیجاناتش بی ارزش سازنده رویپیروان این مکتب عقیده دارند که انسان تاریخی و ارادی با تمام نی 

ها پای می همین سبب به جهان کودکی و غریزه و به گردندآنان در پی انسان غريزی و غيرتاريخی میاست.

 آننون  گا و ي -آ ارتاان   ر باررلونا  -2ترویر 

 فرانک گهري -هنل ماركوس  -3 ترویر

 

 فرانک گهري  -راخناا  رقرودن   -4ترویر

 



 
 

 

 

 .نقاشی و توصیف کنند را در اندیشه و روان انسان متمدن، های غریزیگذارند و می کوشند تمام انگیزه
بایست یک مکتب فلسفی و اجتماعی بلکه می ادبی دانست،بینی یک جهان توان تنهااین نهضت را نمی

 نیز بشمار آید. 

 تخيالت واقعيت وجود ضمير ناخودآگاه را نشان می دهند -2

بیانیه سوررئالیسم را منتشر کرد و سرانجام تعریفی از سوررئالیسم  1314آندره بروتن در سال 
برای بیان کاربرد واقعی اندیشه و نوشتن تفکر  وار فکری و روانی،عمل اتوماتیک»بدین شرح ارایه داد: 

و سوررئالیست در یک « بدون هرگونه کنترل ذهن و دور از هرگونه نگرانی زیبایی شناختی یا اخالقی.
د واقعیت ضمیر ناخودآگاه را بیان کرد یاست. در ابتدای قرن بیستم، فرو «واقعیت فراـ»کلمه به معنای 

ار نمود. او ادعا کرد که ابعادی از شخصیت انسان در ضمیر و نقش آن را در شخصیت بشر آشک
زند. واقعیت ناخودآگاه او شکل می گیرد و بسیاری از اعمال و رفتار انسان از ضمیر ناخودآگاهش سر می

ضمیر ناخودآگاه توسط رؤیا و تخیالت ثابت شده است و این موضوع اساس سوررئالیسم را تشکیل می 
ضمیر ناخودآگاه ایمان دارند و معتقدند که آنچه در نیمه ناخودآگاه ما وجود دارد،  دهد. فراواقعگرایان به

درحالی که از منظر اسالمی واقعيت ذاتی و غيرقابل تبديل و واقعیت ذاتی و درونی ما را نشان می دهد. 

 ها که متغير است.ها است نه بعد حيوانی و غريزی آنها، نفس روحانی آنتحويل انسان

 تعلق سوژه ورای جهانی بهو سوپژکتیوند و و ذهنی نفسانی درعمق، سوررئال هایصورت
سازد و می نفس هاینفوذ در چاله را از طریق خویش و هیوالهای سوررئال ندارند. بشر خود موجودات

نیز  عادی و زمینی یعیطب هایصورت به ربطی حتی سورئال ها و هیوالهایصورت کند. اینمی خلق
 (1931گیرند. )مددپور، می ها شکلدر آن با تحریف ندارند، بلکه

 معماریو  نگاه سوررئاليسم در هنر -3

این مکتب حتی در هنر معماری نیز رسوخ کرد به نحوی که از آنتونی گائودی، به عنوان 
ها همچون آثار فرانک گری و راکشنمعمار سوررئالیست یاد می شود. بعضی از آثار معماری دیکانست

 (4تا  1آیزنمن نیز به این نوع نگرش نزدیکند. )تصاویر 
در بینش غربیان، هنر ناشی شده از این نوع نگرش راجع به خیال، سرچشمه هنر را در درون 
هنرمند معرفی می کند و هنرمند را شخصی می داند که حاالت و ویژگی هایی را در درون خود کشف 

و آنها را به دیگران منتقل می کند. این نظریه بیشتر شکلی ذهنی )سوبژکتیو( و غیر واقعی به کرده 
(. در این رابطه باید گفت، واقعیت ذاتی و غیر قابل تبدیل و 919: 1933کار، خود گرفته است )نقره

و معراج انسانی را  ها که استعداد بالقوه و قابلیت صیرورت جدید و سیر مراتب باالتر وجودتحویل انسان
باشد، نه بعد حیوانی، متغیر و دارد، نفس عقالنی و روحانی انسان است که متاثر از الهامات ربوبی می

 غریزی او که متعلق به عالم مادون و متاثر از الهامات شیطانی است.
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 و نگاه هنر قدسی تیسوررئاليسهنر  خيال از نگاه -4

گیرند. توجه ها در آفرینش اثر هنری هم از عالم بیرون هنرمند و هم از عالم درون او سرچشمه میالهام
تأکید مطلق به ناخودآگاه هنرمندان و خالقیت های غیر اصیل و غیر عالمانه در خلق آثار هنری، همچنانکه در و 

نیازی هنرمند از توجه به آموزش های فرهنگی و تخصصی و اندیشه غربی و هنر سوررئال دیدیم، باعث ابراز بی

که هنری  هنر معمارید. بخصوص در شوهای علمی، فلسفی و عرفانی میعدم تالش او برای رشد در حوزه
است مبتنی بر مهندسی ساختمان و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی، نظیر اقتصاد، مواد و مصالح، 
فناوری )تکنولوژی(، نیازهای کمی و کیفی مخاطبان، محیط زیست و بسیاری علوم دیگر و نیاز به شناخت دقیق 

بدیل ناخودآگاه فطری به خودآگاهی عقالنی و این علوم و به خودآگاهی رساندن تخصصی آن علوم دارد، یعنی ت
 عرفانی و در نتیجه خلق آثاری عالمانه، عاقالنه و عارفانه )حکیمانه(.

-تاکید بر ناخودآگاه، آثار هنری را پیچیده، مبهم، آشفته، غیر عاقالنه، دور از واقعیت و سوررئالیستی می

سازد و نقش هنر و رسالت آن را در الت و ارزش میصورت و بدون عمق و اصمفهوم و بیها را بینماید و آن
 (919: 1933کار، کند. )نقرهها مخدوش میایجاد تمدن و پیشرفت کمی و کیفی انسان

در مقابل هنر قدسی و متعالی متاثر از جهان حس نیست و نفس نیز متاثر از خیاالت حسی نیست. 
مجرد دارد، نه جنبه حسی و مادی؛ بدین معنی که خیال خیال در این نوع نگرش نسبت به هنر حالت نورانی و 

در هنرمند به لحاظ سلوک او و ارتباطش با ملکوت و انقطاع از نفس اماره و جهان حس، حالتی نورانی و شفاف و 
ای است برای مراتب برتر؛ و در مرتبه نور خیال است که حقایق و اسرار متعالی در عالم هستی تجرد دارد و آیینه

اين خيال کند. شود و تعلل پیدا میشود، به صورتی که در نفس تطهیر میلب هنرمند قدسی متجلی میبر ق

 (15: 1931)مطهری الهامی،  تمثيل حقايق صور و معانی برتر و متعالی است.

 در انديشه اسالمی یخيالادراک                                   

 ادراک چهار نوع  

انسان از لحاظ نوع برخورد قوه مدرک او با امر بیرونی، )مُدرَک( و آنچه از مُدرَکات ادراک یا شناخت 

. البته این مراتب با هم تعارض ندارند و در طول حسی، خيالی، وهمی، عقلیشود بر چهار مرتبه است: انتزاع می
 (2: 1931هم قرار دارند. )ابراهیمی دینانی، 

شود. بنابراین، در این نوع شناخت، س با امر بیرونی مواجه می، انسان از طریق حواادراک حسیدر 
کند یا بیند یا لمس میآنچه ادراک میشود حسی است و صورت دارد و جزئی است؛ یعنی، انسان شیئی را می

بندد که جزئی و مبتنی بر چشد و از این طریق، صورتی از آن شیء در ذهن او نقش میشنود یا میبوید یا میمی
 (2: 1931گانه است. )ابراهیمی دینانی، عات دریافتی از حواس پنجاطال

ای باالتر از ادراک حسی قرار دارد؛ زیرا در این ادراک، نه مواجهه با مُدرَک الزم در مرتبه ادراک خيالی
بال گیرد. نمونه آن ادراک از طریق حافظه است: وقتی شیئی را که قاست و نه ادراک از طریق حواس صورت می

کنیم؛ در این حالت، با شیء ایم به یاد آوریم، درواقع آن را از طریق ادراک خیالی درک میبا ادراک حسی دریافته
-یابیم به واسطه حواس نیست. با این حال، آنچه درک میمادی مواجهه نداریم و بعالوه، آنچه در ذهن خود می

 رابطه ان چ    آفاق  هورمود با اثر  -2ناو ار  
 هوري

 



 
 

 

 

از جزئی همان است که هنرمندان بدان  کنیم جزئی است و صورت دارد. در منطق و فلسفه، منظور
گویند. امر جزئی یعنی: مصداقی معین از امری کلی؛ مثال محبت مفهومی کلی مصداق یا نمونه می

است و محبت خاص کسی به ما مصداق یا جزئی از آن است. در ادراک خیالی، با مفهوم جزئی سر و 

بینیم یا به عمد، مثال آوریم یا در خواب میمی کار داریم که صورت یا شکل دارد. وقتی چیزی را به یاد

در هنگام آفرينش هنری يا هر نوع کار خالقانه ديگر، در ذهن تصور کنيم که جزئی باشد و صورت داشته 

 (3: 1931. )ابراهیمی دینانی، باشد، ادراک خيالی رخ داده است

است. وهم، مانند خیال، از مشترکات لفظی میان عالمان و  ادراک وهمیشناخت مرتبه بعدی 
ندارد، بلکه نوعی ادراک است که هم از ادراک حسی، و  عامیان است. وهم در نزد حکیمان معنای منفی

به اصطالح امروز تجربی، باالتر است و هم از ادراک خیالی. فرق ادراک وهمی با ادراک خیالی این 
رت مطرح نیست. به عبارت دیگر، مدرَک وهمی حسی نیست و صورت است که در ادراک وهمی، صو

باالترین مرتبه . (3: 1931مادر به فرزند. )ابراهیمی دینانی، محبت ندارد، اما جزئی است: مثل مفهوم 

که کامال مجرد است؛ زیرا در آن، نه مواجهه با امر مادی مطرح است و نه  است ادراک عقلیشناخت 
گیرد و نه صورت و شکل دارد و نه جزئی است. مُدرَک عقلی ز طریق حواس صورت میاین ادراک ا

 (3: 1931کلی و بدون صورت و مجرد است؛ مانند مفهوم محبت. )ابراهیمی دینانی، 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 توان در جدول زیر خالصه نموددینانی را می از نظر دکتر ابراهیم  انواع ادراکجدول                
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تر از ادراک وهمی باالتر از ادراک حسی و پایین خيالیادراک در مراتب ادراک، از لحاظ تجرد و تعالی، 
جا سخن از و عقلی قرار دارد؛ اما از لحاظ توسع، ادراک خیالی باالترین نوع ادراک است. توجه کنید که در این

ترین ترین و هم متعالیاقسام ادراک است و نه اقسام عالم. در میان عوالم، عالم عقل یا عالم ملکوت هم وسیع
تر از آن قرار دارد. با آنکه صورت داشتن مُدرَکات خیالی موجب ضیق و عوالم است و عالم خیال در مراتب پایین

با همه قدرت و  -ترین قسم ادراک است؛ زیرا عقلشود، این ادراک از جهتی وسیعها میمحدودشدن آن
راتر برود معقول نیست و در نتیجه، از ملتزم به قواعدی است و مُدرَکی که از مرز قواعد مقبول عقل ف -وسعتش

 (3: 1931رود. )ابراهیمی دینانی، دایره ادراک عقلی بیرون می
 

 نظر متفکران و عرفای اسالمی درباره خيال                                    

 

 صورخيال در نظر متفکران اسالمی به شکل قوه خيال مطرح است-1

ل نه تنها به معنی صورت خیالی است بلکه به معنی قوه خیال نیز تلقی از نظر متفکران اسالمی، خیا
شود. قوه خیال یکی از حواس باطنی است که مدرک صور جزئیه است، در برابر عقل که مدرک کلیات است. می

 (51: 1934پس حس و خیال با صورت جزئیات سر و کار دارند و عقل با معنی کلیات. )مددپور، 
اش قائم به خود نیست، رسیم: ممکنی که هستیمعانی واژه خیال، در نهایت ، به یک معنا میبا بررسی 

به حقیقتی اصیل قائم بوده و خود، صورت آن حقیقت است؛ یعنی چیزی که عین خود اصل نیست،  بلکه تماماً
خود در حقیقت، در اش به اصل وابسته است؛ یعنی نسبت به اصل مافوق بلکه فقط نمودی از اصل است و هستی

 (2: 1931ای از آن است. )داداشی، برابر اصل خود، از حیث وجودی هیچ است؛ لیکن نشانه

در اصطالح هم به صورت باقی مانده در نفس بعد از غیبت شیء محسوس متعلق به آن اطالق  خيال

يالی مقابل صورت صورت خگردد و هم به مُدرک آن )هم صورت خیالی است و هم مدرک صورت خیالی(. می

 (51: 1934. )مددپور، گيردعقلی قرار می

 صورت های محسوس پس از ناپديد شدن در قوه خيال باقی می مانند-2

ای به نام های محسوسات، پس از ناپدید شدن آنها از حس، در قوهاز دیدگاه حکیمان مسلمان صورت
الدین چون نصیرالدین طوسی و قطبونه که شارحانی گ( همان153: 1931فخر، مانند. )سبحانیخیال باقی می

نیاز به اثبات ندارد، به این  به معنایی که بیان شد مشهود هر فرد است و خيالاند، از منظر ابن سینا، رازی گفته

 حسی است، صورت دارد و جزئی )مصداق( است. ادراک حسی حس 1

باشد. )صورت دارد و جزئی باالتر از ادراک حسی است و  ادراک غیر مستقیم حسی می ادراک خیالی خیال 1
 است(

ادراک حسی و خیالی است. )صورت ندارد و حسی هم نیست( مانند مفهوم باالتر از  ادراک وهمی وهم 9
 محبت مادر به فرزند.

کامال مجرد است، نه حسی است و نه صورت دارد و نه جزئی است بلکه کلی و بدون  ادراک عقلی عقل 4
 باشد. مانند مفهوم کلی محبت.صورت می



 
 

 

 

یابد که با دهد، در میهای خود را مورد مطالعه و بررسی قرار میمعنی که هر فرد وقتی حاالت و یافته
ها در جایی های آنها را دارد. بنابراین، این صورتن محسوسات از حس، توان احضار صورتناپدید شد

( 153: 1931فخر، ای است که در اصطالح خیال نام دارد. )سبحانیدارنده آنها همان قوهاند. نگهمحفوظ
ای دیگر، هرسد محقق فوق دو قوه حافظه و خیال را یگانه فرض نموده است، در دیدگاهبه نظر می

 شوند.محسوسات حسی ابتدا در حافظه ذخیره شده و سپس توسط خیال در ذهن حاضر می

 تفاوت ديدگاه ابن سينا و فارابی در باره قوه خيال-3

-ابن سینا با فارابی در مفهوم خیال، این است که به نظر ابن سینا خیال فقط نگهتفاوت نظر 

ها هم خیال است. به عبارت دیگر از منظر متصرف در صورتهاست، اما به نظر فارابی دارنده صورت
کند و متخیله نامیده دارد و هم در آنها تصرف میها را نگه میفارابی، یک قوه است که هم صورت

دارنده است و متخیله متصرف، پس دو قوه است نه یکی. شود ولی از منظر ابن سینا خیال فقط نگهمی
فخر، ی موافق است. اما مالصدرا نظر ابن سینا را پذیرفته است. )سبحانیشیخ اشراق هم با نظر فاراب

( بحث متفکرین فوق نیز ترکیب سه قوه از حواس باطنی یعنی حافظه، خیال و متصرفه 153: 1931
 تواند تلقی گردد.می

 خيال حفظ صور استتجرد در نظر صدرالمتألهين کار قوه -4

صدرالمتالهین، در آثار خویش به اثبات قوه خیال پرداخته و  سینا وحکمای اسالمی، ازجمله ابن
، و از آن جمله صدرالمتالهین، بر مغایرت قوه خیال با اند. برهان حکماآن را از حس مشترک جدا دانسته

کار قوه حس مشترک و استقالل این حس چنین است: عمل حس مشترک قبول صور اشیاء است و 

گیرد؛ مانند آب که در وی استعداد قبول صورت بدون حفظ انجام می و قوه قبول خيال حفظ صور است
شده در خود نیست. صدرالمتالهین هر صورت و شکلی است، ولی قادر به حفظ شکل و صورت حاصل

گوید: ادراک محسوسات به وسیله حس مشترک در در بیان فرق بین حس مشترک و قوه خیال می
ز طریق حس ندارد؛ ولی حفظ و نگهداری صور محسوسات ابتدای امر نیازی جز به کسب صورت ا

نیازمند ازدیاد ملکه و شدت نیرو در قوه مدرکه است، به حدی که این قوه بتواند صورتی را که در نتیجه 
غیبت امر محسوس از لوح خاطر و ضمیر، محو یا زایل گردیده است، حاضر کند. قوه خیال یا خازنه در 

 (2: 1931الم مثال یا خیال است. )مطهری الهامی، ای از عوجود انسان نمونه
کنند که در عالم خارج ها صوری را تخیل میبرهان صدرالمتالهین در اثبات تجرد خیال: انسان

وجود ندارد، مانند دریای جیوه و کوه یاقوت و یا دیو )پری(، و انسان تمایز بین این صور و صور دیگر را 
کند؛ و همچنین اند، چون انسان تمایز آنها را درک میموری وجودیکند. پس این صور اادراک می

ها در جسم انسان باشد، زیرا بدن قابلیت پذیرش آن صور را ندارد و محال است که محل این صورت
اند و بنابراین محل صور متخیله باید غیرمادی حجم کوچکی دارد، در حالی که این صور متخیله بزرگ

 (3: 1931ی، باشد. )مطهری الهام

 دارددر نظر غزالی قوه خيال در بطن اول مغز قرار -5

ای است که در بطن اول مغز قرار دارد؛ و از حیث قابلیت، از نظر ابو محمد غزالی، خیال قوه
های محسوس پس از غیبت شیء از برابر اندام حسی است و از این رو آن را قوه مصوره کار آن صورت



 
 

 

 

حیث فاعلیت یکی از قوای نفس با نام مخیله یا مفکره است و کارش جستجو، یافتن، ترکیب،  اند؛ و ازنیز نامیده
 (11: 1931هاست. )داداشی، تفصیل و محاکات صورت

 ديدگاه اشراقی از طريق قوه خيال می توان صور عالم خيال را ادراک حضوری نموداز -6

مشترک نیست، بلکه ادراک حضوری یا از دیدگاه اشراقی، تخیل ابداع صور خیالی از سوی حس 
بیند و تا گونه که انسان با چشم چیزی را میمشاهده صور خیال در عالم خیال )مثال( به قوه خیال است. همان

کند، صوری که شود، با قوه خیال هم صور خیالیه عالم خیال را مشاهده میچیزی عینیت نداشته باشد دیده نمی
گاه )مظهر( این صور ودی واقعی و عینی دارند و صور حاضر نزد قوه خیال تنها جلوهمستقل از ذهن انسانند و وج

 (59: 1934است، نه علت وجودی و سبب پیدایی آنها. )مددپور، 

 در نظر مولوی جمله مصورات از خيال می زايند-7

تر حسوسات فراخعالم خیال از عالم مصورات و م»کند: گونه بیان میموالنا در کتاب فیه ما فیه، این
شود هم زاید؛ و عالم خیال نسبت به آن عالمی که خیال از او هست میاست، زیرا جمله مصورات از خیال می

ها و مرتبه یابیم که مرتبه خیال برتر از صورتتر بنگریم، به راحتی درمیاگر در جمله موالنا دقیق« تنگ است.
( به نظر نگارنده، منظور موالنا از تنگ بودن عالم خیال به 3: 1931ها برتر از محسوسات است. )داداشی، صورت

 تر است.عالم محسوسات مادی نیست، بلکه نسبت به مراتب عالم ملکوت، عالم خیال تنگ
کند. درواقع، این قوه به معانی بافد تشبیه میای که هستی میموالنا در غزلی به ظرافت آن را به بافنده

-پوشاند یا به عبارت بهتر ، لباسی مناسب برای این معانی میهای محسوس میصورتعقلی لباسی مناسب از 

 (11: 1931آورد: )داداشی، ها را از عالم معنی و عدم به عالم هستی میبافد و آن
 محو کن هست و عدم را، بردران این الف را        اف را      ــــر آن شراب صـساقیا گردان کن آخ 
 وه قاف راـــــــبرکند از بیخ، هستی چو ک  لطف و رواقی و طرب              وت وــق ای کزآن می 
 باف راواله هستیــــدر زمان، بیرون کند ج اغ اندر ببافد خمر صافی تا دماغ              ــــــدر دم 

 خيال قوه ای بيم عقل و حس و مادون عالم ملکوت است-8

خیال در فرهنگ اسالمی، خصوصا در نزد عرفا، جایگاهی مهم دارد. اگر توان گفت که بندی میدر جمع
شویم. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، به تعاریف کلمه خیال رجوع کنیم، با مراتب معنایی گوناگون مواجه می

از  خیال یکی از حواس باطنی است. این نیرو از طرفی با محیط و محسوسات سرو و کار دارد )خیال متصل( و
توان گفت گیرد)خیال منفصل(. میگونه است و از مراتب باالی هستی سرچشمه میطرف دیگر مجرد و وحی

. به عبارتی، کار آن محسوس کردن معقول و معقول کردن ای برزخی در بين عقل و حس استخيال قوه
 محسوس است. این قوه برزخی نه تجرد عقل را دارد و نه مادیت حس را. 

کند در تلقی معنوی، در آینه که دارای رنگ و شکل است و بعدی را هم القاء می صورت منعکس
تمثیلی از جهان ملکوتی است. صورت منعکس در آینه همان خیال است. هر چه آینه خیال هنرمند از زنگارهای 

د، در این مرتبه سازتری از حقایق آن عالم لطیف و معنوی نمایان میتر باشد، تصویر و نقش کاملنفسانی پاکیزه
هنرمند در مقام بیان مشهودات و واردات غیبی و مبادی قدسی در پرده خیال خویش است که در صور خیالی 

 (413: 1934کند. )مددپور، تجلی می

 مذمومخيال خيال ممدوح و -9 



 
 

 

 

موم از خیال یا محمود است یا مذموم. خیال محمود از مبدا رحمان و ملک است و خیال مذ
نفس و شیطان و محاکات نیز محاکات رحمان و ملک و نفس و شیطان و مظاهر اینان در عالم  مبدأ

 (31: 1934کثرات. )مددپور، 

 توفيق هنرمند وابسته به طهارت خيال اوست-14

خیال که چنین قدرت و توسعی دارد، ممکن است خطرناک هم باشد. اگر زمام خیال، به جای 
شود. هنرمند در کار هنری بیش از تد؛ عالمی به تباهی کشیده میعقل، به دست شهوت و غضب بیف

آفرينش زيبايی بسيار وابسته به قدرت و طهارت توفيق هنرمند درل سرو کار دارد. دیگر مردم با قوه خیا

گذرد و رسوباتی از آن در خیال کنیم به نحوی از صافی قوه خیال ما می. هرآنچه ادراک میخيال اوست
د و اثر هنری او از پرورکه متذکر چگونه اموری باشد، قوه خیال خود را میرمند بسته به اینماند. هنمی

که بیشتر با امور رحمانی سرو کار داشته باشد یا با تراود. قوه خیال، بسته به اینهمین کوزه برون می
به عالم وجود، ترینو بلکه در وسیع امور شیطانی، با همان رنگ غالب خود در عالمی بسیار وسیع،

 (11: 1931آید. )ابراهیمی دینانی، حرکت درمی

 خواهد بود چهارنوع ايده های هنرمندان بر اساس نفوسشان ،-11

( را در )ع(باید اشاره نمود، از دیدگاه اسالمی اگر ما انواع نفوس انسان )منقول از حضرت علی
-واهد بود. ایشان در پاسخ به کمیل میهای هنرمندان متنوع و چهارگانه خنظر بگیریم، مرجع ایده

فرمایند، انسان چهار نفس دارد؛ گیاهی، حیوانی، عقالنی و ملکه/ روحانی، که هریک از آنها پنج قوه 
دارند و دو حاصل. حاصل نفوس چهارگانه فوق به ترتیب عبارتند از زیادی و کمی، لذت و اندوه، 

 (914: 1933کار، حکمت و نزاهت و رضایت و تسلیم. )نقره
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
اگر هنرمندان صرفاً از نفوس گیاهی یا حیوانی خود الهام بگیرند، طبیعتاً معیارهای آنها در گرایشهای 
حسن شناسی و زیبایی ها معیارهایی بهیمی خواهد بود. در صورتیکه اگر هنرمند ایده های خود را از نفوس 

نزاهت است و رضایت و تسلیم و عقالنی و روحانی و الهامات ربوبی اتخاذ نماید، حاصل این نفوس حکمت و 
کرامت، یعنی هنرمند می تواند حق و باطل را بشناسد و داوری کند و از باطل و شر و زشتی به سوی حق و خیر 

 و زیبایی، پاکی جوید و خود را تزهیب نماید و آثارش علم، خیر و زیبایی برخوردار گردند . 
 

 وجود از منظر حکمای اسالمی عوالم                                       

در تفکر اسالمی عالم وجود منحصر به عالم محسوس نبود، در ورای عالم محسوس به عالم معقول 
اند میان این دو عالم، شد، و چنانکه برخی متفکران اسالمی از جمله اشراقیان و عرفا بدان متذکر بودهاندیشه می

گردد. )مددپور، عالم است که غیب و شهادت و ظاهر و باطن جمع میگیرد. در این عالم مثال و خیال قرار می
1934 :413) 

پنج مرتبه توان در را می مراتب تنزل عالم وجوداز دیدگاه حکمت ذوقی و نیز حکمت متعالیه و عرفانی، 

الدین ابشود. حکمای اسالمی از شیخ شهنامیده می حضرات الهيهخالصه کرد. در نزد عرفا، این مراتب  اساسی
اند، هرچند اصطالحات دیگری نیز برای شرح و بیان این بندی را پذیرفتهسهروردی به بعد نیز همین تقسیم

 اند. حضرات الهیه یا مراتب هستی بدین قرار است: مراتب وجود به کار برده
 

 سير از دنيا به آخرت

 )از صورت به معنا(

 هنرهاي

خنثي و 

 مذموم

 يا مذموم

هنرهاي 

 ممدوح

)منطقي و 

 (متعالي

 نفس گياهي

نفس 

 حيواني

 نفس عقالني

نفس ملکه 

 روحاني

 منشاء

هاي ايده 

 هنرمندان

 زيستي -رشد فيزيکي 

 و اندوه هايلذتها 

 حيواني -غريزي  

 حکمت و نزاهت 

داوري خير و شر ، زشت و 

زيبا و گرايش به خير و 

 زيبايي

 رضايت و تسليم 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 

منشاء انواع هنرهاي معنوي و 

روحاني به نسبت سير و سلوک و 

خودسازي هنرمند )هنرهاي معنوي 

 و روحاني(

 یرعیموشاء ایدن هاي ماد ش   م موم هورمودا    فرایودهاي آنها ربا توجه به  دیج  ضرا عل   -3ناو ار 



 
 

 

 

  : عالم مُلک یا جهان حس و طبیعت اول (1

 : عالم ملکوت یا عالم خیال دوم (1

  جبروت یا عالم فرشتگان مقربعالم  :سوم (9

 الهوت یا عالم اسما و صفات الهیعالم  : چهارم (4

-باریالغیوب که مخصوص ذات عالم الوهیت ذات یا همان مرحله غیب : پنجم (5

 تعالی است

و آنچه مافوق آن است ماورای هرگونه شکل و صورت و مظهر است، در حالی که عالم خیال یا  مرتبه جبروت
الدین عربی و عارفان پیرو او، مانند حکما و عرفا، از جمله صدرالمتالهین و مخصوصا محیی مثال صورت دارد.

 (3: 1931اند. )مطهری الهامی، جامی، به توصیف و بسط این عالم پرداخته
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در سیر تنزالت وجود در قوس نزولی بعد از عالم ملکوت )ارواح( و واسطه بین عالم  عالم مثال
حس و عالم ارواح است. هردو عالم به تاویل عرفانی دو مرتبه از عالم وجود است که در بین این دو 
دریا، دریا یا مرتبه دیگری حایل است؛ و در تمثیل عرفانی، نسبت خیال با عالم مثال مانند نسبت 

 (11: 1931ویبارها یا نهرهای بزرگی است که از آن منشعب شده است. )مطهری الهامی، ج

نامیدن این مرتبه از عالم وجود آن است که معانی و حقایق وجود در قوه خیال  راز عالم مثال
شود و صورت شود. عالوه بر این، این عالم را مثال گویند، چون در آن است که روح نازل میمتمثل می

شود. در شود در عالم مثال واقع میکند و نیز حقایقی که در عالم رویا بر انسان ظاهر میمثالی پیدا می
عرفان، هر چه در این عالم هست صورتی متناسب با خودش در عالم مثال دارد. غیر از اینها، این عالم 

الم جسمانی است و نیز تنها اند، از جهت اینکه مشتمل بر صور ملکوتی موجودات عرا عالم مثال نامیده
ای از مراتب ملکوتی هستی است که صور اعیان و حقایق، به اذن حضرت حق، در آن صور مثالی مرتبه

 (11: 1931کنند. )مطهری الهامی، پیدا می
به اعتبار ناممکن بودن معرفت به آن ساحت قدسی و  -ها از نیستیدر ترتیب آفرینش، عالم

اند که اند و از آن نیستی، در طی مراتبی، آشکار و متجلی شدهبه هستی آمده -گونه تعیننبود هیچ
بندی از ترین یا به عبارتی، آشکارترین مرتبه آن هستی مادی است. در ترتیب این تجلی، در رتبهپایین

ها و ترین حلقهرود، هستی مادی، درونیباال به پایین که برای نمایش تمایز این مراتب از هم به کار می
کند. اما در تر را مشخص میهای بزرگتر، مراتب باالتر و اصلیترین مراتب است و حلقهیا پایین

 وجود عوالم مرتبه
 طبیعت(عالم مُلک ) جهان حس و  نخست

 عالم ملکوت ) عالم خیال( دوم

 عالم جبروت )عام فرشتگان مقرب( سوم

 عالم الهوت )عالم اسما و صفات الهی( چهارم

 الغیوب(عالم الوهیات ذات )مرحله غیب پنجم

 عوالم  جو ي هچن  از موظر  كات منعاليه -3جد ل 



 
 

 

 

ها آفرینش انسان، که عصاره هستی یا به زبان عرفا، کَون جامع است، ترتیب این هستی یافتن در مراتب یا حلقه
ها هستی حقیقی او را نمایش رین حلقهتهای بیرون، مراتب هستی مادی و درونیشود؛ یعنی حلقهمعکوس می

 ( 11: 1931دهند. )داداشی، می

 :  است مرتبه وجودیانسان دارای پنج 
 گانه )صورت حسی(، حس یا حواس پنج (1

 خیال )صورت خیالی(،  (1

 عقل )صورت عقلی(،  (9

 قلب، نفس،  (4

روح )حواس  دل یا عقل شهودی )صورت شهودی دل(، (5
 بی صورتی، معنی(. روحانی(، )صورت روحانی، صورت 

  

  : دارای پنج مرتبه عالم هستی
 ناسوت )عالم مُلک(،  (1

 ملکوت،  (1

 جبروت،  (9

 الهوت و  (4

 باشد. هاموت )عالم الوهیات ذات( می (5

 

 (11: 1931توان در نمودار زیر خالصه نمود. )داداشی، را می مراتب هستی و مراتب وجود انسان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مراتب وجودي و معرفتي نفس انسان

 مراتب وجودي عالم هستي

 ر ش

 قلر

 عقل
 خيال
  ج

 ناروا

 ملكوا

 جبر ا

 الهوا

 واهها

 مراتر  جو ي   معرفن  ن ج انچا    ن ج عالم هچن   ر برابر هم -4ناو ار 

 



 
 

 

 

 

 خيال و هنر قدسی                                                                           

( با هنر و 93: 1934ماده هنر و علت مادی آن، محاکات و تخیل هنرمند است. )مددپور، 
« ابداع»آید و بدین معنی کار هنرمند برای انسان نهان است به پیدایی میصورت خیالی، وجودی که 

 و دادن افزودن، کاهش با تخیل ،شناختی زیبا هنرهای ( در41: 1934است، یعنی پیدا آوردن. )مددپور، 
 مسئلة مجاز و تشبیه که در شود. چنان می آشکار ها پدیده هویت با شدن یگانه و کردن همانی این با

: 1933)جهاندیده،  .اینهمانی مسئلة در استعاره، و افزودن عمل مبالغه، و اغراق در و دارد وجود کاهش
144) 

نیز نسبت دارد و بیشتر با کشف مخیل  که با هنرکند ابن عربی مفهوم نویی از خیال طرح می
ظهور در هر صورتی پیدا کند. این خیال بدان معنی است که عالم دائما در تبدل است و مناسبت پیدا می

کند. از اینجا عالم خیال اندر خیال است. این خیال همان وجود حق است که در مظاهر اعیان و به می
اساس است که نوعی مرض و وسواس صور آنها ظاهر گشته است. بنابراین خیال نه خیال واهی بی

نفصل و از حضرات خمس عرفا باشد، و نه به معنای عالم خیال است که همان عالم مثال و خیال م
باشد، و نه خیال به اصطالح فالسفه است که خزانه حس مشترک است، بلکه مقصود از آن معنای 
حکمی وسیعی است که شامل هر حضرت و حالتی است که حقایق وجودی در آن به صور رمزی 

 (131: 1934یابند. )مددپور، گردد، و آن صور نیز تغییر و تبدیل مینمایان می
شان شوند، و برای معرفت حقایقبنابراین جمیع اکوان و اموری که به صور گوناگون ظاهر می

ای را نسبت داد. چون نماید، خیال است. شاید فقط به هنر بتوان چنین ممیزهتاویل و تعبیر آنها الزم می
تی نماینده یک حقیقت و معنایی است که در دل انسان اند. هر صورهایی خیالیآثار هنری همه صورت

کند. واسطه قوه خیال، آدمی صورت ممثول و مخیل معانی را پیدا میجا بهکند، و از آنالهام و تجلی می
تواند از این صورت ممثل و مخیل با تاویل به حقیقت آن پی برد. مخاطب اثر هنری نیز به نوبت می

 (139: 1934)مددپور، 
نرمند قدسی اهل شهود است و حضور، اهل ه

وجد است و کشف؛ زیرا کمال و گوهر هنر نوعی معرفت 
شهودی و حضوری در حقایق عالم وجود است و اثر هنری 
نتیجه آن لحظات و الهامات شهود و حضور است. جان هنر 
قدسی با معرفت شهودی و رویت حضوری بر هنرمند 

تجلی واحدی است گردد؛ و این کشف هنرمند مکشوف می
-که هم در محتوا و هم در قالب و شکل هنری ظاهر می

شود؛ و درواقع، مایه اصلی و جان هنر همین معرفت و 
شود. حکمت ذوقی است که توسط صور خیال محقق می

این نوع حکمت یا رویت شهودی و ذوقی هنرمند با 
احساسات لطیف و عارفانه او همراه است که در اثر هنری 

 (19: 1931کند. )مطهری الهامی، دا میتجلی پی



 
 

 

 

 

نور خیال در هنر قدسی متصل به نفس قدسی هنرمند و عالم غیبی و قدسی است و نیز مبتنی بر 
های مثالی و ملکوتی اشیای عالم است. حکمت متعالی و معرفتی عرفانی؛ و عالم خیال در این هنر، عالم صورت

شده در نور خیال غالبا صور مدرکه خیال متصل است؛ زیرا خیال و تمثل در هنر قدسی از های ترسیمصورتاین 
کند و هایی تنزل پیدا میالکتاب به صورت یافته از عالم قدسی است. این معانی و اسرار از اممعانی و اسرار نزول

 شود. گردد و به صورت صور حسی وارد عالم حس میمتجسد می
ای است که از جانب حق بر قلبش تابیده کند معانینچه هنرمند قدسی از این صور حسی مشاهده میآ

کند؛ زیرا هر آنچه در عالم ها و معانی است که هنرمند به جهان حکمت و عرفان سیر میاست. از همین صورت
شود، هرچند برخی از شود مانند آن چیزی است که در عالم خواب )مثال( متجلی میحس بر قلب ظاهر می

-گونه عمل میاند. در واقع، نور خیال در هنر قدسی اینها ناتوانها از ادراک اسرار حقایق و معانی صورتانسان

های حکمت متعالیه عرفان عرشی را در جهان حس به صورت تمثیل و تصویر در نفس منعکس کند که اندیشه
 ( 14: 1931کند. )مطهری الهامی، می

ظهور صور خیال در نزد هنرمند قدسی، از آن لحاظ که هم در عالم رویا و هم در واقعه )حالتی بین 
خواب و بیداری( در ارتباط با عالم مثال و ماورای آن متضمن اشارات کشفی و بشارات الهی است، نوعی رویای 

و وحی و الهام است؛ بدین معنی که چون خیال مجرد است، آنچه هنرمند در صادقه است و از قبیل نوعی نبوت 
بیند ملهم از صور خیال و نفس قدسی او و نوعی شهود است که از عالم ماورای حس بر نفس رویای صادقه می

شود. این نفس در حال بیداری گرفتار شواغل حسی است؛ ولی در رویا از محسوسات ملکوتی هنرمند نازل می
تواند با عالم ملکوت انس پیدا کند. لذا مکاشفه انوار و حقایق و صور آن در عالم رویا میسرتر راغت دارد و میف

یابد و هنرمند آنها را شود و در خیال ظهور میاست تا در عالم حس. صور قدسی از عالم باال بر هنرمند نازل می
ها، کند. خود این صورتدر رویا یا مکاشفه مشاهده می

ترتیب، چون مبدا قدسی دارد قدسی است. بدین
هنرمندی که نفسی پاکیزه دارد، معنا و محتوای قدسی 

-را همراه با صور قدسی به مدد قوه خیال دریافت می

بخشد. )مطهری الهامی، کند و در عالم ماده تجسد می
1931 :15) 

یر آدمیان، با همه مراتب هنرمند، مانند سا
ادراک سر و کار دارد؛ اما از آن جهت که هنرمند 

-است، در آفرینش هنری، با ادراک خیالی عمل می

کند. هنرمند مفهومی را که در ذهن دارد بر لوح نقش 
د یا کنآورد یا به نغمه و لحن بدل میسازد یا به صورت تصویر متحرک در میکند یا با آجر و سنگ برپا میمی

آورد فارغ از مواجهه حسی است. حتی ریزد. در همه این اقسام، آنچه در ذهن خود پدید میدر قالب کلمات می
آفریند عین طبیعت و حتی عین آن چیزی نیست که در ذهنش، از مواجهه کند، آنچه میوقتی از طبیعت تقلید می

اش دخیل است. بعالوه، د او نیز در آفریدهحسی با طبیعت نقش بسته است؛ بلکه خالقیت و عمل خالقانه خو
ترتیب، از نوع ادراک خیالی است. به همین سبب آنچه در ذهن اوست جزئی است و صورت و شکل دارد؛ و بدین

 اهللمچجد شيخ لطف -5ترویر 
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آفریند به توان قوه متخیله او است که آنچه هنرمند می
بستگی تام دارد. همچنین میزان شرافت اثر هنری وابسته به 

ر خیال هنرمند است. )ابراهیمی دینانی، شرافت اندوخته صو
1931 :3) 

دهد؛ آفرینش هنری به واسطه ادراک خیالی رخ می
اما کار هنرمند فقط عینیت بخشیدن به صور مخیل نیست. 

 آفریند.بلکه او صور مخیل را زیبا می
 
  

افزاییم که اصوال ادراک زیبایی فقط به کمک قوه خیال میسر است. البته زیبایی را به حال می
اند، اما حقیقت این است که زیبایی غالبا به امور جزئی دارای شکل و صورت معقوالت هم نسبت داده

زیبایی خدا هم بی توان فهمید. حتی ادراک شود. به همین سبب، زیبایی بی شکل را نمیراجع می
پذیر نیست؛ شود. ذات خداوند برای احدی درکاستعانت از قوه خیال به درستی برای آدمی ممکن نمی

شود و و آنچه قابل درک است تجلیات خداوند در مرتبه اسماست. خداوند در اسم جمیل خود متجلی می
 (11: 1931براهیمی دینانی، یابد. )اای از این اسم را درمیانسان به واسطه قوه خیال، مرتبه

 گيری  بندی و نتيجهجمع

و تعاریف گوناگونی برای آن ذکر  است و جدید بوده قدیم متفکران مورد توجه همواره خیال
شده است. در اندیشه و هنر اسالمی، خیال و نقش آن در وصول هنرمند به عوالم برتر مورد تاکید قرار 

 اند است.گرفته و بسیاری از متفکران اسالمی بدان اشاره داشته
ال یکی از باشد. خیدر بینش اسالمی انسان عالوه بر پنج حس ظاهری، دارای پنج حس باطنی می (1

های جزیی که از بیرون این حواس باطنی و نیروی ثبت و حفظ صور جزئیه در انسان است. صورت
گردد و خیال در واقع خزانه و گنجینه شود، در قوه خیال ثبت و ضبط میبه ذهن آدمی وارد می

 حس مشترک است.

خیال متصل «. ل متصلخیا»ای عبارت است از در تفکر اسالمی خیال دارای مراتبی است. مرتبه (1
حضور حسی آن است. صورت در این مرتبه از خیال، متصل به ساحت همان ادراک خیالی شیء بی

شود، و به خزانه خیال ادراک خیالی آدمی است. این صورت ابتدا توسط حس مشترک حاصل می
ه به یاد شود و در جریان ادراک خیالی هنگام غیبت ماده شیء در برابر مدرک، دوبارسپرده می
 شود )تخیل(. این نوع، شرح خیال از دیدگاه مشایی است.آورده می

این مرتبه از خیال در تاریخ تفکر اسالمی، «. خیال منفصل»تر خیال عبارت است از ی عالیمرتبه (9
عربی در برابر دیدگاه مشایی طرح گردید واسطه نحله اشراقی و صدرایی و نیز تفکر عرفانی ابنبه

ها خیال گونه تجردی قائل نبود. در این دیدگاهکرد و برای آن هیچجسمانی تبیین می که خیال را
وجودی جدا و منفصل از ساحت ادراکی انسان دارند و به همین سبب به صفت منفصل، موصوف 

 شوند.می

 مچجد   مدرره آقابزرگ كاشا  -7ترویر 

 



 
 

 

 

همانگونه که اشاره شد، مفهوم خیال در اندیشه غربی منجر به نوعی نگرش نسبت به هنر شد که  (4
ریشه های  چنین می دانند. هنر  هنرمند حاالت انسانی عواطف و هنر را غرائز وة سرچشم

دیگر در نظریه های بیان  سوی در نظریه های روان شناسی ناخودآگاه و از سواز یک  دیدگاهی را
این نظریه هنر را بیان گویایِ احساسات و عواطف آدمی با استفاده واسطه گرا  می توان یافت. 

هنری تعریف می کند. هنگامی که هنرمند دستخوش احساسات می گردد و غلیان های مختلف 
عواطف و هیجانات درونی بر ذهن و روحش چیره می شود تالش می کند تا تصوری روشن از 
احساسات خویش  داشته باشد و سرانجام آنها را در قالب کالم ، رنگ، صوت یا هر واسطه هنری 

از کند. به بیان دیگر، آفرینش هنر نوعی مکاشفه درونی و حدیث دیگر به نحوی گویا و شفاف ابر
نفس است که به صورت یک اثر هنری تجسم و عینیت می یابد. و هنرمند را شخصی می داند که 

 حاالت و ویژگی هایی را در درون خود کشف کرده و آنها را به دیگران منتقل می کند.

 سوره) «تی یتبین لهم اَنِّه الحقح اآلفاق و فی انفسهمسنریهم آیاتنا فی »برداری از آیه با بهره (5
های خود را در جهان طبیعت و در نفوستان به شما نشان خواهیم )به زودی نشانه (:59 آیه فصلت،

ذلک »داد تا برای شما روشن شود، اوست حق.( و از آنجا که قران هدایتی است برای متقین 
)این کتاب که در آن شک و تردیدی (:  1آیه بقره، سوره )«الکتاب الریب فیه هدی للمتقین

نماییم اگر هنرمند در جهت رشد و تکامل نیست، هدایتی است برای اهل تقوی.( مالحظه می
-معنوی خود اهل سیر و سلوک باشد، برای او از عوالم برتر و الوهیت کشف و شهودی حاصل می

تر از عالم ماده هستند، طبیعتا در هنرمند زیباتر و بسیطتر، گردد و از آنجا که عوالم برتر وجود، غنی
نماید. ابزار و عامل درک آن جاذبه، شوق و انگیزه تجلی آن منظرها را در کار هنری خود ایجاد می

-( نفوس عقالنی و روحانی هنرمند می5عوالم و گیرنده آن ساحات وجودی )طبق نمودار شماره 

 باشد. 

نماید و انسان را از نور یز نفس حیوانی هنرمند، الهاماتی را بر او وارد میدر مقابل شیطان وجود و ن (2
فریبد. آنچه امروز در اغلب آثار سوررئالیستی حقیقت به سوی ظلمات غیرواقعی )سوررئالیستی( می

ها از ساحت واقعیت و حقیقت را کنیم، دور نمودن انسانغرب نظیر نقاشی و معماری مشاهده می
تجربی( منقلب و غیر واقعی  -های عالم طبیعت )حسیآورد تا آنجا که حتی واقعیتبه همراه می

هاست، زیرا حقیقت انسانی موجودیت شود که مقدمه مسخ و از خودبیگانگی انساننمایش داده می
 آورد، نه از اوهام غیرواقعی.های واقعی به دست میخود را از معرفت

ه به مراتب ذکر شده برای خیال )متصل و منفصل(، هنرمند در مقابل در اندیشه اسالمی، با توج (3
اهل شهود است و اثر هنری او نیز، نتیجه الهامات همین شهود و حضور اوست. در واقع خیال در 

-های متعالی و برتر را در جهان حس به صورت تمثیل و تصویر منعکس میهنر اسالمی، اندیشه

گیرد بلکه جنبه مجرد دارد، همانگونه که اثیر نمیکند. در چنین دیدگاهی هنر از جهان حس ت
باشد. درمجموع، جایگاه خیال در آفرینش اثر خیال منفصل نیز مجرد و منفصل از جهان حس می

 توان در نمودار زیر خالصه نمود.هنری را می

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خيال  ر فرایود آفریوی اثر هوري -5ناو ار 

 ادراک محيطي گانهحواس پنج

 طرحواره ذهني تخيل)تصاوير ذهني(

 پردازش اطالعات تحليل و تعقل

 الهام و شهود مراتب باالي عالم خيال
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 مقاله يازدهم

 

 رويکردی نو به مقوالت پايه در معماری

 
 عبدالحميد نقره کار 

 صنعت و علم دانشگاه معماری دانشکده استادیار

 علی محمد رنجبر کرمانی
 عضو هیئت علمی دانشگاه قم. دانشجوی دوره دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت ومربی 

 
 چکيده مقاله

)فرم( در معماری است. از دید این  کالبدو  فضا، پايه کارکرداین مقاله در باره رابطه درست سه مقوله 

است. اگر « هدف سامانه طراحی»را در طراحی تنها یک مرجع تعیین می کند و آن  رابطه کالبد و کارکردمقاله، 

و یا هر گرایش دیگری را پی گیرد. چون این  کالبدگرا، کارکردگراهدف طراحی اقتضا کند معماری می تواند 
ش از پوسته ای محافظ برای فضا می داند که جایی را برای انجام کاری برای مقاله کالبد )فرم( را چیزی بی

و میان آنها نمی تواند دوگانگی وجود داشته  کالبد و فضا دو روی يک سکه هستندفراهم می کند. پس  انسان

های نيازباشد. فرض کالبد بدون فضا، و فضای بدون کالبد برای معماران ممکن نیست. در نگرش این مقاله، 

در حوزه معماری، هم با فضا و هم کالبد برآورده می شود. فرایند طراحی باید به هردوی  مادی و معنوی انسان
آنها توجه و رسیدگی کند. ولی این توجه و پرداختن، همواره و در هر فرایند طراحی ای یکسان نیست. آنچه که 

فرایند طراحی است. فرض این مقاله این است  چگونگی این پرداخت و میزان آن را تعیین می کند همانا هدف

سخن گفت. اگر هدف فرایند طراحی « کارکردِ فرم»و می توان از  کالبد در معماری دارای کارکرد استکه خود 
اقتضا کند خود کالبد )فرم( و ریخت، رنگ و بافت و همه ویژگی های ظاهری آن می تواند به نیازهایی معنوی از 

داشته باشد. چنین امری در تاریخ معماری پیشینه و مصداق بسیاری دارد و نیازی « کارکرد»انسان پاسخ دهد و 
به دلیل آوردن ندارد ؛ ولی به توجه دوباره به آن نیاز است. در فرض این مقاله، معماری هیچ جایگاه و شأنی جز 

اری این تعهد را با دوگانه پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی انسان در جهت کمال و تعالی او ندارد. معم
 «. کارکرد -کالبد»انجام می دهد، و نه دوگانه « فضا -کالبد»

 کارکرد، فضا، کالبد، کارکرد فرم.: واژگان کليدی

 واژه شناسی معماری-1

 در دو معنای وابسته به هم بکار می رود:  واژة  معماریجه داشت که امروزه باید تو

  که اسم معنا شمرده شده است و به یک فعالیت « فرایند ساماندهی فضا»معماری به عنوان  :اول
تجربی، هنر و فناوری ساخت پدید می آید.  -آفرینشگر و خالقه آدمی توجه دارد و بر پایة دانش علمی

 این برداشت بیشتر از سوی معماران بکار می رود.  



 
 

 

 

 که اسم ذات شمرده شده است و «اثر معماری» یا « ی فضادستاورد سامانده» معماری به عنوان:  دوم
به ساختمان هایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرایند پیموده شده است. این برداشت بیشتر 

 از سوی باستان شناسان و تاریخ نگاران معماری بکار می رود. 
ه )حصری( ارائه شده ؛ و تنها در از معماری تعریف های بسیاری شده که گاه بگونه ای فروکاسته شد

چندان گره گشا نیست؛ « ساختمان سازی در ترکيب صنعت و هنر»یک وجه خود خالصه شده است. تعریف کلِّی 

تعریف بهتری است « سازماندهی فضا»چرا که تنها به سه عامل معماری بدون توجه به ارتباط آنها اشاره دارد. 
را از معماری  بیرون می کند. ولی این تعریف هم به هدف معماری توجهی که بسیاری از آثار بی توجّه به فضا 

فرايند ساماندهی و بازآفرينی فضا برای پاسخ به نيازهای » ندارد. در این مقاله تعریف پایه این است : معماری

 « ها در دستيابی به کمال آنها می باشد. مادی و معنوی انسان
برای پاسخ به نیازهای فضایی انسان. هر نیاز « ماندهی فضا سا» عبارت است از « طراحی معماری»

تر می شود که مجموعة آنها وابسته به یک بخش از زندگی انسان معموالِّ دربرگیرندة چند نیاز کوچک فضایی

در يک تعريف ساده ولی فراگير، طراحی معماری ساماندهی يک فضا، و چندين فضا در کنار هم، برای است. پس 

. این فرایند را می توان از ارجمندترین ا چند فعاليت انسان، به گونة فردی يا گروهی دانسته می شودانجام يک ي
دستاوردهای بشری دانست ؛ چراکه در پیمودن آن هر سه وجه بنیادین معماری، یعنی علم، فناوری، و هنر بکار 

حوزه ها می باشد. پس طراحی  گرفته می شوند.به گفتة دیگر  فرایند طراحی معماری دستاورد هر سة این
معماری گونه ای سامان دادن به محیط و فضا است، برای برآورده ساختن نیازهای مادی و معنوی انسان و 

 جامعه انسانی، در جهت رشد و کمال درخور انسان. 

  تروويوسيسه اصل پايداری يک اثر معماری از نظر و-2

مانده از گذشته های دور تا کنون، در باره ویژگی های یک اثر معماری  از کهن ترین نظریه های بجا
شایسته و مطلوب، دیدگاه ویتروویوس است. دیوید اسمیت کاپون سرچشمه این ویژگی ها را سه قیاس بنیادی 

 می داند: 
  قیاس معماری با جهان هستی  

  قیاس معماری با نوع بشر 

 قیاس انسان با جهان هستی  
قیاسی که تنها با یک مقایسه هندسی میان بنا و جهان هستی آغاز شده در ادامه به :» او می نویسد 

قیاس ساختاری وسیعتری تبدیل شد که در آن مبانی سه گانه واالیی که منتسب به هوش و ذکاوت الهی هستند 
می  (venustas)، و ونوستاس(utilitas)، اوتیلیتاس (firmitas)بازتاب خود را در سه اصل فیرمیتاس 

اگر سنتی ترین و قدیمی ترین تعریف » ( پیتر کالینز هم در این باره می نویسد: 13: 1933، کاپون« ) یابند.
معماری خوب را ، سودمندی، استحکام و زیبایی ، مورد توجه قرار دهیم، واضح است که هیچیک از این عوامل 

یک ساختار محکم و سه گانه را در هیچ زمانی نمی توان کامالً مردود دانست. زیرا وجود یک طرح فراخ و دلباز، 
 ( 11:  1935،کالینز « ) یک ظاهر دلچسب را با هیچ چیز دیگر نمی توان تعویض و یا جابجا نمود.

این سه ویژگی برای دو هزار سال بر همه نظریه های معماری چیره بوده است. سپس آلبرتی تغییری 
ی باید سه مقصود اصلی را برآورده سازد. بر طبق نظر ویتروویوس معمار» در آنها پدید آورد و بعد هم ووتون.

در معماری مثل تمام » . این نظریات را هنری ووتن این گونه نقل کرده است: ، سودمندی، زيبايیپايداری



 
 

 

 

هنرهای عملی دیگر، نتیجه باید راهنمای عمل باشد؛ هدف باید خوب ساختن باشد ؛ خوب ساختن سه شرط 

( جفری 15: 1931،. ) لنگ(delight) سرور، و  (firmness)استحکام ، 1 (commodity) فرآوردهدارد: 
معماری سه مقصد مجزا دارد که در عین حال همگرا هستند.آنها در یک روش واحد ترکیب » اسکات می نویسد:

شده اند؛ در یک نتیجه واحد جلوه گر شده اند؛ در عین حال هر کدام ماهیتی قابل تشخیص دارند...سودمندی یا 
ه گفته نوربرگ شولتز ، نقش ساختمان را معماران مدرن ، هدف عملکردی ساختمان ، و سرور یا فرم را هدف ب

 همان(« )زیباشناختی آن در نظر گرفته اند. 

 نقد کاپون بر سه اصل پايداری يک اثر معماری ويتروويوس-3

: 1933،مغالطه می نهد.) کاپون کاپون به ویژگی های سه گانه ویتروویوس خرده می گیرد و بر آن نام
( گرچه هنوز هم این ویژگی ها مورد پذیرش بسیاری از معماران هستند. ولی کاپون بر این باور است این سه  19

اصل با هم همتراز نیستند تا بتوان کل وزن معماری را به گونه ای برابر بر دوش آنها نهاد و از هر اصل دیگری 

رهای دايره ای شکلی که در کتابش آورده، معماری را در مرکز آن، و دانش در باره او در نمودابی نیاز شد.

. او بر آن است که این سه معماری را روی محيط آن، و اين سه اصل را همچون شعاع های دايره اِنگاشته است
نتیجه ای » نند.اصل نمی توانند محیط دایره ، یعنی کل دانش معماری را میان خود به گونه ای برابر تقسیم ک

که کاپون می گیرد این است که در پس اصول ظاهراً قراردادی ویتروویوس اصولی طبیعی وجود دارد؛ و این 
اصول مندرج در همان مقوالت منطقی یونان باستان است؛ و بعدها توجه همه فالسفه را به خود جلب کرده 

ی ، بلکه زیبایی شناسی و اخالق را هم می توانند است. این مقوالت آن چنان عام هستند که نه تنها خود معمار
، همان «خوب»باید دانست که مقوالت مقوم مفهوم « معماری خوب» تبیین کنند.برای درک مفهوم کلی 

 مقوالت مقوم مفهوم معماری اند.

 اصول ششگانه ارسطو در مطلوبيت يک ساختمان-4

بخواهیم بدانیم انسان خوب چیست؛ نخست باید اگر » خود نوشته است: « رساله اخالق » ... ارسطو در 
همین سخن را در باره معماری خوب نیز می توان گفت... پس نخست « ببینیم انسان از چه تشکیل شده است.

باید ببینیم خود خوب از چه چیزهایی تشکیل شده است. آنگاه ... می توانیم بگوییم انواع خوبی های مربوط به 
( او بر آن شد که 1933، )سمرقند« ظر است با انواع خوبی های مربوط به ساختمان.انسان، به طور کلی متنا

 بدین گونه: رویکردی را جایگزین کند که ترکیبی از سه مقوله اولیه و سه مقوله ثانویه باشد.

 مقوالت اولیه
 : برابر زیبایی ویتروویوس، که به هندسه، تقارن و تناسب می پردازد.شکل (1

 سودمندی، ولی با خصلتی اجتماعی تر.: برابر کارکرد (1

 : باز برابر زیبایی، ولی با نگرش به آرایه ها و هنرمندی و ذوق.معنی  (9

 مقوالت ثانويه 
 : برابر پایداری و استحکام ویتروویوس.ساخت  (4

                                                           

 بخننور بنندر    رننو مود  يننز هننر برابننر  اژن ایننپ. نيچنت  موارننب  برابننر كننه ارننت آ ر ن commodity اژن برابننر را فننرآ ر ن  اژن مننرجم  -1

 صن ت  ینک  بایند  شنرس  ینک   نو  . ارنت  رفننه  بكنار  رنو مودي  معوناي  هانا   بنه  هنم  ایوجنا   نج ی آرینانپور  انبليچ  فرهوگ. ر هچت نيز

.ذاا ارم یک نه   باشد



 
 

 

 

 

 ، در اشاره به جمع مفهوم مکان و احساس.«دور و بر» : مقوله ای پیچیده ، برابرزمينه (5

 (  1933، خواست ، قدرت و سیاست. ) کاپون : در اشاره به اراده  (2

 سه ويژگی مطلوب يک اثر معماری-5

در اینجا مجال بررسی و تحلیل دیدگاه ها و خرده گیری ها نیست؛ و اینجا تنها تالش می شود ویژگی 
 های یک اثر معماری مطلوب تبیین شود. یک اثر معماری مطلوب باید دارای سه ویژگی زیر باشد:

هماهنگی اثر با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای فضایی، که این مجموعه خود با یک   (1
خواست بنیادی و کمال جویانه انسان و جامعه انسانی هماهنگ شده است.نتیجه این هماهنگی، 

سامانه هر  است؛که خود از گردهم آمدن دو سامانه پدید می آید: «سامانه فضایی» پدیدارشدن یک
 رکردآن،سامانه مجموعه فضاها و روابط آنها با کارکردهای جمعی آنها. فضا و کا

سامانه » میان اجزاء کالبدی و ساختاری اثر؛ که نتیجه آن، پدیدارشدن یک هماهنگی درونی، (1
)فرم(، سامانه  که خود از گردهم آمدن سه سامانه پدید می آید: سامانه شکل است؛« کالبدی

 انه آرایه ها و تزیینات. ساختار و اجزاء سازه ای، سام

سامانه »هماهنگی بیرونی، میان اثر و شرائط محیطی و پیرامونی؛ که نتیجه آن، پدیدارشدن یک  (9
است. این سامانه، خود از گردهم آمدن دو سامانه پدید می آید: سامانه اثر و بافت « پیرامونی

 .آن  پیرامون، سامانه اثر و شرائط محیطی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
، از آن رو است که بر هماهنگی و وحدت «سامانه»نامیدن مجموعه هایی از عوامل باال به پافشاری بر

. اگر اين سه سامانه یافتگی آنها برای دستیابی به هدفی خاص تأکید شود؛ و این در تعریف یک سامانه آمده است

پيرامونی در يک اثر پديدار شوند و به گونه ای در هم آميزند که خود، سه جزء يک سامانه ، و فضايی، کالبدی

بزرگتر شوند؛ به گفته ديگر، بتوان اجزاء اثر را در پديدارساختن هر سه سامانه دست اندر کار يافت ، آنگاه ما با 

معماری اهمیت دارد، وحدت آنچه در پدید آمدن یک سامانة هنری و  يک اثر معماری مطلوب روبرو هستيم.
است؛ برای برآورده ساختن نیازهای مادی و معنوی « اَبَرسامانه» هدفمند این سه سامانه در یک کل واحد بنام 

  ها. انسان، در راستای زمینه سازی رشد و کمال انسان
 

 رابطه مقوالت پايه با هم-6

ذیرا بوده است؛ از دیدگاه های سنتی مفهوم کارکرد در معماری در گذر زمان معانی گسترده ای را پ
فراگیر، تا دیدگاه های فروکاسته شده امروزی که آن را در برخی نیازهای اولیه انسانی محدود می کنند. شاید 
بتوان گفت که پاسخ به کارکرد مهمترین دغدغه و هدف هر فرایند طراحی به شمار می رود. ولی این کارکرد 

را « ایجاد حس تمرکز ذهنی برای بهره گیرنده» ا دربر می گیرد؟ آیا نمی توان دقیقاً چیست و چه نیازهایی ر
یک فضا وجود دارد؟ « هدف از ساخت»فضا و « کارکرد»کارکرد یک فضا برشمرد؟ اساساً چه تمایزی میان 

 دهد.  آشکار است که پاسخ این پرسش را مبانی نظری و دیدگاه طراح در باره انسان و رده بندی نیازهای او می

 سه قابليت محيطی يک معماری-7

در معماری سطوح مختلفی از قابلیت های محیطی را در نسبت با نیازهای انسانی می توان تشخیص 
داد.سه سطح مختلف برای قابلیت های محیطی برشمرده شده است که می توانند نشان دهنده سه سطح کارکرد 

 باشند:

  ی،گيهاي یک معااري مطلو 

هااهوب  اثر با مجاوعه اي از خوارنه 

 ها   نيازهاي فضای 

 رامانه فضای 

رامانه  هاي 

بويا ي 

 معااري

هااهوب    ر ن ن ميا  اجزاء كالبدي 

   راخناري   آرایه اثر

هااهوب   بير ن ن ميا  اثر   شرایط 

 م يط     يرامون 

 كالبديرامانه 

رامانه 

  يرامون 

 رامانه هرفضا با كاركر  آ 
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 رامانه شكل رفرمی
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 رامانه اثر با شرایط م يط  آ 

 نبارندگا  معاارين بويا ي هاي رامانه -1ناو ار



 
 

 

 

به گونه ای فیزیکی با محیط تعامل پیدا کنند. این تعامل قابلیت هایی که مردم نیاز دارند تا »  (1
 فیزیکی یا کالبدی نیازهای اساسی مردم را چون راه رفتن، خوردن، خوابیدن، و... تأمین می نماید.

قابلیت هایی که مردم جهت ارتباطات و تعامالت اجتماعی و ارتباط میان فردی بدان نیازمندند. در  (1
 فضاهای معماری واسطه ای برای رمز گذاری و رمزگشایی است.این سطح قابلیت های 

قابلیت هایی که مردم برای ارضاء خواهش ها و تعامالت نمادین)سمبولیک( و رمزگونه به همراه   (9
ویژگی های فرهنگی و روحانی از محیط انتظار دارند. محیط کالبدی این معانی و قابلیت ها را در 

 ( 53: 1935، مطلبی« ) این سطح به سایر جانداران بجز انسان ارائه می نماید.

 ارگرد معماری در فضاسه ک-8

 با بهره گیری از گفته این نویسنده می توان سه سطح برای کارکرد در فضا برشمرد: 
 کارکرد داشتن به معنای پاسخ به نیازهای مادی و کالبدی. (1

 کارکرد داشتن به معنای پاسخ به نیازهای اجتماعی. (1

 کارکرد داشتن به معنای پاسخ به نیازهای معنوی.  (9

 ام برای جدايی هنر معماری از ساير هنرهاسه دليل گراه-9

به گفته گوردون گراهام همه هنرها بجز معماری نیاز به توجیهی برای ارزشمند بودن دارند. ولی 
است و نیاز به توجیه دیگری ندارد. بدین گونه باید « سودمند» معماری خود به خود دارای ارزش است؛ چون 

ها هست یا نیست؟ گراهام سه دلیل می آورد که می تواند معماری را از پرسید آیا اصالٌ معماری در شمار هنر
 دیگر هنرها جدا سازد. این دالیل اینها هستند:

گرچه ممکن است برای دیگر هنرها نیز کارکردی یافت؛ ولی آن  :سودمندی و مفيد بودن معماری  (1
ی در معماری ، هنرها بدون آن کارکرد هم هنر هستند و آن ویژگی ها عَرَضی هستند. ول

ولی  (121: 1935، ساختمانی که نتواند از عهده کارکرد خود برآید شکست خورده است.) گراهام
گاه گمان می رود سودمندی و هدف داشتن برای یک ساختمان چندان هم الزامی نیست. بسیاری 

که تزیین  ساختمان ها مقصود ویژه ای را برآورده نمی کنند. گرچه ممکن است چنین پاسخ داد
( یا پدید آوردن زیبایی و لذت. ولی کافی نیست که ساختمان 124: هم نوعی مقصود است. )همان

( پس بایدپذیرفت که معماری 125: ، زیبا باشد و این نمی تواند برای معماری هدف باشد.) همان
 (122: باید سودمند باشد؛ ولی دیگر هنرها شاید سودمند هم باشند.) همان

در حالی که آثار هنری می توانند در هر جا اثر هنری  :ت مکان و همخوانی با موقعيت خودياهم (1
 باشند.

در حالی که دیگر هنرها از عناصری بدیع پدید می  :ن عناصری مشخص و يک دايره واژگانداشت (9
: آیند؛ ولی معماری ناچار است از عناصری مشخص و گاه استاندارد شده بهره گیری کند.) همان

123) 
این ویژگی ها به درستی برای معماری برشمرده شده اند؛ ولی همه وجوه معماری را نتوانستد بازگو 
کنند. از این رو می توان از آنها چند جور برداشت و نتایج بدست داد. گراهام پس از آوردن دالیلش شیوه  نتیجه 

ماری چنین برداشتی داشت که : پس می توان از مع» گیری ای که مدرنیستها می کردند را آشکار می کند:
بکارگیری سودمندانه شیوه هایی معین ، برای تحقق کارکردهایی معین . بدین گونه معماری دارد از عرصه هنر 



 
 

 

 

بیرون می رود و به یک صنعت تبدیل می شود. همان گونه که در سده بیستم معماری را ماشین هایی برای 
 ( 123: زیستن پنداشته بودند.) همان

 پنج رابطه  کالبد و کارکرد يک معماری                                 

ولی سرانجام چه رابطه ای میان کالبد و کارکرد وجود دارد یا باید داشته باشد؟ آیا آن دو از مستقل 
 هستند یا به هم مربوط می شوند؟ پنج پاسخ به آن داده شده است:

 د کالبد و کارکرد همنوا و يکپارچه هستن-1

پاسخ نخست در رابطه کالبد و کارکرد می تواند این باشد که این دو با هم پیوسته و همنوا باشند.گراهام 
شاید بتوان گفت که ساختمان هایی که در آنها صورت و کارکرد یکپارچه اند ، بهتر از ساختمان » می نویسد:

چون اگر جدا باشند با گونه ای فریب روبرو می ( »131همان:هایی هستند که در آنها میان این دو جدایی است.) 
شویم. پیوجین گفته بود: ساختمانی که به آن به گونه ای طبیعی ، بدون ظاهرسازی یا پنهان کاری پرداخته شود 
: ، امکان دارد که زیبا باشد. پس شاید بتوان گفت صداقت و توجه به اصول اخالقی موجد زیبایی است.) همان

131 ) 
چگونه کالبد می تواند کارکرد درون خود را نشان دهد؟ آیا منظور بهره گیری از عناصر صوری  ولی

اصالً چگونه » است که یادآور کارکرد باشد؟ خود گراهام هم در جاهای دیگری به این پاسخ ایراد می گیرد:
قرر، تعیین شود؛ ولی هرگز صورت و کارکرد می توانند یکپارچه باشند؟ صورت باید تا حدی با کارکردِ از پیش م

چگونه ممکن است صورت ساختمان، کارکرد آن را بیان دارد؟ ( »139:همان« ) تماماً این گونه تعین نمی یابد.
چگونه وجوه معماری می توانند رساننده ایده ها باشند؟ چندان دشوار نیست که معماری بتواند کارکرد داشته باشد 

کارکرد دشوار است. در معماری می توان ایده « بیان» داشته باشد. اما و در عین حال صورت دلپسندی هم 
شکوه یا آراستگی را با کارکرد همراه کرد. سرانجام باید گفت معماری در بهترین حالت می تواند صورت و 

 ( 133: همان«) کارکرد را متحد و یکپارچه سازد؛ یا می تواند عالوه بر خدمت به کارکرد آن را بیان دارد.

 کالبد از کارکرد پيروی می کند-2

این همان شعار معروف مدرنیست ها بود. این شعار تنها یک تفسیر مدرنیستی ندارد و می تواند این 
با برداشتی جبری از « فرم پیرو عملکرد است» معماری مدرن در مهم ترین شعر خود » گونه هم برداشت بشود. 

ارائه کننده مدلی محدود از انسان و نیازهای او بود. این شعار همراه با رابطه ما بین فرم و عملکرد در حقیقت 
مفهوم یک بعدی عملکرد در معماری مدرن که در آن زیبایی و معانی رمزی به مثابه امری غیر عملکردی بیان 

ری را پیشنهاد می نمود. عالوه بر آن تک عملکردی بودن فضاهای معما« عملکرد» شده بود تعریفی سطحی از 
مدرن و عدم انعطاف پذیری آنها در جهت ایجاد قابلیت های متفاوت در راستای خواست های استفاده کنندگان 

، )مطلبی« از فضاهای معماری بارها توسط دیگر معماران و نظریه پردازان معماری مورد پرسش واقع شده بود.
1935 :53) 

ولی آیا کارکرد می تواند به همه وجوه کالبد تعین بخشد؟ چون گاه ویژگی هایی در کالبد یافت می 
شوند که هیچ ربطی در کارکرد نمی یابند. پس ممکن نیست که کالبد صرفاً پیروی از کارکرد بکند. حتی در 

ی کارکرد هیچ تعینی ندارند. ساختمان های با کارکرد پیچیده ، بسیاری از ویژگی های کالبدی هستند که از سو
ناتوانی کارکرد در تعین کالبد ، نوعی ناتوانی منطقی است، نه ناتوانی عملی در نادیده گرفتن سادگی. حتی 
توصیفی کامالً معین از کارکرد نمی تواند رساننده توصیفی معین از کالبد باشد. وانگهی آن سادگی ای که ویژگی 



 
 

 

 

یجه منطقی اعتقاد به کاکردگرایی نیست؛ بلکه نتیجه منطقی اعتقاد به خالف ساختمان های مدرنیستی است ، نت
 «کارکرد باید پیرو کالبد باشد.» آن است؛ یعنی به اینکه 

 کارکرد از کالبد پيروی می کند -3

لوکوربوزیه که مهمترین تأثیر را در معماری مدرن گذاشت بر آن بود که : معماری هنری ناب است که 
اختن، به کاوش در فضا و شکل می پردازد. معماران در طراحی نباید کارکرد ساختمان را از پیش به وسیله س

 انگاشته و مقرر بدانند؛ بلکه باید آن را چیزی بینگارند که خود به وسیله کالبد ساختمان شکل پیدا می کند.
باشد. این می تواند  بدین گونه معمار،خالق کارکردهای نو می شود؛ نه اینکه تنها پاسخگوی کارکرد

نقش معمار را بسیار پررنگ کند. هدفی که این مکتب فکری در باطن خود داشت نه پذیرش تصوری از زیستن ، 
نبود؛ « کالبد پیرو کارکرد است» بلکه خلق چنین تصوری بود. سادگی نسبی سبک و نبود آرایه و تزیین از شعار 

دهای هندسی ساده ، یعنی کاوش هنری خود فضا برمی خاست. بلکه از محدود کردن کارکرد در چهارچوب کالب
بدین گونه این معماران نیستند که باید پاسخگوی مردم باشند؛ این مردم هستند که باید از معماران بپرسند که 
 چه گونه فضایی را دارا هستند. پس می توان نتیجه گرفت که کالبد به همان اندازه نمی تواند کارکرد را به تمامه

 کالبد را معین سازد.می تواند  معین سازد که کارکرد

 کالبد کارکرد را تأمين می کند -4

دکتر مُطلِبی تالش سودمندی انجام داده تا این رابطه جبری میان کالبد و کارکرد را به رابطه ای 
شناخت بهتر از رابطه  »را به میان می آورد و می نویسد:« قابلیت» منطقی تبدیل کند. او مفهومی ویژه همچون 

وان یک نیاز، می نما بین فرم و عملکرد در معماری بررسی چند عملکردی بودن فرم ها و فضاهای معماری به ع
صورت پذیرد. از این رو رابطه جبری ما بین فرم و عملکرد در معماری « قابلیت » تواند از طریق توجه به مفهوم 

های بالقوه در فرم های معماری به رابطه ای احتمالی جهت گزینش  مدرن را می توان از طریق ایجاد قابلیت
 (53: 1935، )مطلبی« قابلیت های مورد تقاضا تبدیل نمود.

مفهوم قابلیت دارای توانایی های الزم جهت وسعت بخشی به مفهوم عملکرد در معماری ، آن هم » 
هوم شناخت عملکرد یک فضا قبل از ادراک فرم آن در ارتباط با فرم های ساخته شده است. در چهارچوب این مف

صورت می پذیرد. لذا این عملکرد فضاها است که فرم را تحت تأثیر خود قرار می دهد و نه بالعکس. اما از سوی 
دیگر فرم می باید قابلیت های بالقوه الزم را برای تأمین و پذیرش آن عملکردها دارا باشد. از این رو شعار لویی 

به میزان زیادی مبنای مناسب برای برقراری نسبت مابین فرم و عملکرد در جهت تبیین اصول اولیه  سالیوان
 همان(«)معماری مدرن بود.

آورد؛ ولی با تفسیری « پیروی کالبد از کارکرد» بدین گونه می توان دیدگاه این نویسنده را در شمار 
هیچ مفهومی نمی تواند بمانند کلمه »  . به گفته نویسنده :انجام می گیرد« قابلیت»تازه از آن که بر پایه مفهوم 

نظریه پردازان را در بازیابی نسبتی مناسب مابین فرم و عملکرد در معماری یاری رساند. با جایگزین « تأمین» 
مستتر در گزاره زیر به نظر می رسد این گزاره به « follows»به جای کلمه « affords»کردن مفهوم 

فرم ، تأمین کننده » بیان کننده نسبت ما بین فرم و عملکرد در معماری باشد. ... پس  خوبی بتواند
همانگونه که روشن است  afford.کلمه    Form affords function« عملکردهاست، و نه پیرو آنها.

که  followکه جیمز گیبسون ارائه نمود مشتق گردیده است و لذا برخالف مفهوم  affordanceاز مفهوم 



 
 

 

 

نسبتی جبری و علت و معلولی مابین فرم و یک عملکرد خاص برقرار می سازد مفهومی احتمال گرایانه و غیر 
 (21: 1935، مطلبی.« ) جبری است 

ولی نویسنده انتظاری بسیار فراتر از کاربرد یک مفهوم تازه دارد و دیدگاه خود را پاسخگوی دشواری 
این نسبت جدید مابین فرم و عملکرد در » پدید اورده بود. او می نویسد:هایی می داند که شعار مدرنیستی 

معماری مبنا و اساس محکمی در ایجاد و خلق فضاهای مناسب با نیازهای انسانی را در بستر زمان مهیا می 
مفهوم  سازد. نیازهای انسانی برخالف آنچه تصور می شود در بستر زمان از بعد ماهیتی چندان متغیر نیستند؛ اما

قابلیت های بالقوه فضاهای معماری قوه خالقیت طراحان را فراسوی زمان به ابعادی پایدار از فرم ها هدایت می 
 همان(«)نماید.

نویسنده نکات بسیار سودمندی را به گفته های خود می افزاید که از مفهوم تأمین کنندگی کالبد برای 
فرم در معماری نه تنها متأثر از شرائط بیرونی است بلکه بر »نویسد: کارکرد ، نه برمی آید و نه در می آید. او می

خواست ها و ذهنیت طراح به عنوان عاملی تأثیرگذار در فرایند طراحی استوار گردیده است. در این نگره نه تنها 
اری فرای فرم محصول نیازهای انسانی بهره وران و طراحان است ، بلکه به ابعاد و اصول بی زمان فرم های معم

مالحظات فرهنگی ، اجتماعی و اقلیمی می پردازد. در پایان می توان گفت که فرم های موجود و در دسترس به 
درستی قالبی برای عملکرد بدست می دهند که در آن نحوه استفاده کننده از ساختمان را آشکار می سازند؛ اما 

« م ها در آینده مورد استفاده دیگران قرار گیرند.فرم های بالقوه به ما می گویند چگونه ممکن است این فر
 (21 همان:)

 کالبد ارتباطی با کارکرد ندارد  -5

این پاسخی است که در معماری امروز نمونه های بسیار می توان برای آن پیدا کرد. یکی از مرزشکنی 
اعات کردن رابطه ای میان کالبد و کارکرد های سامان شکنان ) دیکانستراکشن( همین بوده که خود را از قید مر

رها کرده اند. گرچه باید توجه داشت که تنها این شیوه ها نیستند که هیچ ارتباطی میان کالبد و کارکرد قائل 
نیستند. حتی در معماری گذشته و در روزگار سنت هم گاه هیچ ربطی میان کالبد و کارکرد ساختمان پیدا نمی 

 شود.
پس مطلوب ما آن گونه معماری » پرسش رابطه کالبد و کارکرد چنین پاسخ داده است: خود گراهام به 

ای است که در آن صورت و کارکرد ، جهاتی کامالً از هم جدا نیستند؛ و هیچکدام هم پیرو دیگری نیستند. 
ان باید نه درست آن است که بگوییم صورت و کارکرد باید مکمل هم باشند. برای دستیابی به این هدف، ساختم

تنها در خدمت کارکرد باشد؛ بلکه بیانگر آن هم باشد. از آن رو که پیوندی میان استواری ، تناسب، و بهجت 
هر ساختمانی هم به صورت نیاز دارد و هم به کارکرد. ( » 134: 1935، گراهام«) انگیزی برقرار می کند.

شند. اندیشه متفاوت در این میان این است که با هیچکدام از این دو نمی توانند به کلی دیگری را تعین بخ
نسبت بیان، می توان به وحدت صورت و کارکرد در معماری دست پیدا کرد: صورت ساختمان می تواند کارکرد 

 (131: همان«) آن را بیان دارد.
 در نمونه های سنتی معماری می بینیم که آنها محصول و بیان احساسات شخص واحدی نبوده اند.» 

بلکه باید گفت مردم خودشان در گذر زمان دریافتند که چگونه آنها را به گونه ای بسازند که با کارکردشان 
مناسب باشند. سازندگان و معماران آن ساختمان ها کارشان را با سرسپاری به آرمان یا کمال مطلوبی خاص 

ته هم در گذر زمان و در روند محقق شدن انجام داده اند؛ نه مجموعه شخصی از احساسات یا ایده ها. مردم گذش



 
 

 

 

کمال مطلوب ، فرا می گرفتند که چگونه مکانی بسازند در خور زندگی شان. راجر اسکروتن تأکید دارد که توجه 
به معماری درخشان گذشته ، تابع ذهن و تخیل فعال است، نه در یابندگی منفعالنه عاطفه یا ادراک حسی. این 

به هر رو می تواند روی دهد و بدین گونه معماری می تواند ایده هایی را برای بهر عملی اختیاری است. ولی 
 (  133: همان« ) گیرنده اش بیان دارد.

امروزه دیگر کمتر کسی می تواند نادرستی های مدرنیسم را در باره کارکرد تکرار کند . بلکه اکنون با 
تا اینجا دریافتیم که صورت و کارکرد نمی » شویم:  گفته هایی ارزشمندی چون گفته های گراهام روبرو می

یا معماری می تواند در ] رین صورت خود، یک منبع فهم است، آتوانند طفیلی هم باشند. اگر هنر در نیکوت
آیا این قسم تبیین ارزش معماری به گونه ای با نظریه ( » 133: همان«) افزایش[ فهم دستی داشته باشد؟ 

یبایی شناسی پیوند پیدا می کند؟ در پاسخ به این سؤال می توانیم دریابیم که رواست برخی شناخت گرایی در ز
ساختمان های بسیار درخشان را به صورت محمل هایی برای کاوش و شرح و بسط پاره ای از آرمان های 

م به درستی بر کارکردی ( گراها131:)همان« که ایمان دینی یکی از مثال های بارز آن است.کنیم انسانی تفسیر 
واال برای معماری اشاره دارد که هزاران سال در فرهنگ های گوناگون پیشینه داشته ، ولی امروزه باید برای 

 اثبات وجود آن خود را به دردسر اندازیم و دلیل تراشی کنیم.

                                                                           

 کالبداز فضا از کارکرد پيروی می کند، نه                                                            

ولی این مقاله به گونه ای دیگر این رابطه را تبیین می کند. در واقع، این کالبد و فرم نیست که تأمین 
و کالبد فضایی که به خوبی کارکرد را تأمین کننده کارکرد است ؛ بلکه این فضاست که کارکرد را تأمین می کند. 

کرده است ، می تواند از آن پیروی کند یا هیچ ربطی بدان نداشته باشد. اساساً رابطه کالبد و کارکرد به این 
استواری که معماری مدرن می پنداشت یا دیگران می پندارند نبوده و نیست. این فضا و کارکرد هستند که رابطه 

هدف فرایند » ر با هم داشته و دارند. در واقع، آنچه که کالبد را تعین می بخشد تنها و تنها ای بسیار استوا
است. اگر برای دستیابی به این هدف نیاز باشد، کالبد از کارکرد ) به تعبیر درست تر، فضا( پیروی می « طراحی

 ستای آن باشد.کند؛ و اگر نباشد هدف طراحی باید بتواند به کالبد تعینی ببخشد که در را
 
 
 
 



 
 

 

 

 
دیدگاه این مقاله هنگامی بهتر فهمیده می شود که دریابیم اصالً کالبد معماری ، پوسته فضا نیست؛ و 

از پوسته می تواند باشد و تأثیراتی را پدید آورد که در راستای دستیابی به هدف طراحی  گاه چیزی بسیار فراتر
باشد. همین جا یادآوری می شود که این معماران مدرن بودند که با تبدیل کردن کالبد به پوسته فضای معماری 

ها را پدید آوردند؛ وگرنه در  ، که در مسیر گریز آنها از معماری کالسیک روی داد، این دشواری ها را و سوء فهم
معماری کالسیک غرب ) و نیز معماری سنتی شرق و ایران( هیچگاه کالبد همچون پوسته ای برای فضا نبوده و 
گاه بسیار فراتر از آنچه کارکرد فضا اقتضا می کرده در فرایند طراحی و در گذر زمان بهره گیری از آن ، نقش 

نقش آفرینی هایی را می توان در بسیاری از ساختمان های نیایشگاه ها، در  آفرینی می کرده است. نمونه چنین
 فرهنگ های گوناگون شرقی و غربی یافت.

هدف سامانه »از دید این مقاله، رابطه کالبد و کارکرد را در طراحی تنها یک مرجع تعیین می کند و آن 
پاسخ دیگری ( اگر در راستای هدف طراحی است و بس. در واقع، هر کدام از پاسخ های باال) و هر « طراحی

عمل کنند پذیرفتنی هستند. آنها به خودی خود قابل ارزیابی نیستند. اگر هدف طراحی اقتضا کند معماری می 
تواند کالبدگرا، کارکردگرا و یا هر رابطه دیگری باشد. این موضع برای هنگامی است که برداشت ما از کارکرد 

ولی این امر را باید از نگاه باالتری بررسی کرد. اساساً هیچ مرزی  ا مطرح می کردند.همان باشد که مدرنیست ه
با هدف سامانه وجود ندارد. از دید این مقاله همه عوامل معماری برای پاسخگویی به سامانه « کارکرد» میان 

ای کارکرد فروکاسته کارکردی پدید می آیند و همه باید پیرو آن باشند. مشکل هنگامی بروز می کند که معن

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبارندگا . كاركر    كالبد رابطه -2 ناو ار

 



 
 

 

 

شده و در حد پاسخ به برخی نیازهای انسان تعبیر شود. این مشکل را مدرنیست هایی چون لوکوربوزیه پدید 
داشتن هر سود و » آوردند و سالها بعد همان تعبیر نادرست، روزگار معماری مدرن را بسر آورد. اگر کارکرد را 

در ساختمان بدانیم، و نه صرفاً امکان انجام یک « و تعالی انسان فایده ای در مسیر رفع نیازهای واقعی و رشد 
فعالیت درون فضا، آنگاه می توانیم به کارکردهایی چون انتقال معنای واال به بهره گیرنده، ایجاد حس آرامش، 

 خلوت و تمرکز ذهن و حضور، و ... را براستی کارکرد ساختمان بشمار آوریم. 
احی، دو وجه و نقش آنها در فرایند از یکدیگر بازشناخته می شوند: وجه در این نگرش به فرایند طر

کارکردی، و وجه کالبدی) فرم(. گرچه شاید بحث فرم و فضا و رابطه این دو ، و بحث پیروی فرم از کارکرد، یا 
ایند کارکرد از فرم اکنون دیگر کهنه شده است؛ ولی در این میانه کسی از نقش این دو وجه معماری در فر

 سخن بگوید.« کارکردِ فرم»طراحی سخنی نگفته است؛ یا دست کم ما از آن آگاه نیستیم. این مقاله قصد دارد از 
فضا پرداخته می شود. در آغاز بحث ، زندگی انسان به کارکردها و  -اکنون به بحث در باره دوگانه کالبد

سامانه های فضایی پیش کشیده شدند. ولی  ریزکارکردها تجزیه شد. آنگاه متناظر سامانه های کارکردی ،
 دانستیم. چرا؟« ساماندهی فضا و کالبد» طراحی معماری را 

چون این مقاله کالبد را چیزی بیش از پوسته ای محافظ برای فضا می داند که جایی را برای انجام 
فراهم می کند. اصالً کالبد و فضا دو روی یک سکه هستند و میان آنها نمی تواند دوگانگی  انسانکاری برای 

وجود داشته باشد. فرض کالبد بدون فضا، و فضای بدون کالبد برای معماران ممکن نیست. چنین فضایی تنها در 
ن و فضانوردان بدان می جو میان سیارات وجود دارد که آن هم برای معماران جالب توجه نیست و ستاره شناسا

پردازند. در معماری تنها از فضای شکل یافته و دارای کالبد سخن گفته می شود؛ نه از فضای تهی ستاره 
 شناسان، و نه از کالبد توپر تندیس)مجسمه( سازان.

در نگرش این مقاله، نیازهای مادی و معنوی انسان در حوزه معماری، هم با فضا و هم کالبد برآورده 
شود. فرایند طراحی باید به هردوی آنها توجه و رسیدگی کند. ولی این توجه و پرداختن، همواره و در هر  می

فرایند طراحی ای یکسان نیست. آنچه که چگونگی این پرداخت و میزان آن را تعیین می کند همانا هدف فرایند 
وردن هر سامانه ای( هدف آن است. در طراحی است. چون بزرگترین عامل مؤثر در فرایند طراحی ) و در پدیدآ

یک فرایند متوجه به کارکردهای اولیه انسان ، شاید پرداخت کمتری به آرایه بندی کالبد ) و نه لزوماً ریخت آن( 
شود و در یک فرایند متوجه به کارکردهای واالتر، پرداخت بیشتری الزم آید. هردو در جای خود درست شمرده 

 ی هدف اساسی فرایند باشند.می شوند؛ اگر در راستا
سخن گفت. اگر هدف فرایند طراحی اقتضا کند خود کالبد)فرم( و « کارکردِ فرم»اکنون می توان از 

ریخت، رنگ و بافت و همه ویژگی های ظاهری آن می تواند به نیازهایی معنوی از انسان پاسخ دهد و 
و مصداق بسیاری دارد و نیازی به دلیل آوردن  داشته باشد. چنین امری در تاریخ معماری پیشینه« کارکرد»

ندارد. پس دیگر چه جایی برای دوگانگی آنها برجا می ماند؟ آیا دیگر در فرایند طراحی،  معنایی برای پرداخت 
کالبد) فرم( ، و سپس در آوردن فضایی درون آن برجا می ماند؟ آیا ممکن است  فضایی کارکرددار را ساخته و 

هر ریختی که فضا پیدا کرد همان فرم آن بشود؟ آیا می توان بدون اندیشیدن به کالبد، فضا را پرداخته کرد و 
  فهمید یا بدون فضا، به کالبد؟ هرگز.

 
 



 
 

 

 

 نبارندن ل خواجو. مأخ :  -1 ترویر

 پل خواجو  ه معماری شايسته، ابر سامانهبررسی يک نمون                 

است، پل « اَبر سامانه » های بسیار ارجمند در معماری سنتی ایران که براستی یک یکی از نمونه
خواجو در اصفهان است، در این پل، خالقیت در هر سه سامانه فضایی، کالبدی، و پیرامونی در خدمت نیازهای 

 کنیم.  هر سه سامانه بررسی می هایمادی و روحی انسان به اوج رسیده است. این ساختمان را با توجه به ویژگی
 

 پل خواجو سامانه فضايی -1

این پل دارای سه گذرگاه است و گذرگاه میانی برای گذشتن عابرین سواره و پیاده سریع مردم از روی   
ای است که از سر تفنن و گردش و نگریستن به پل و دو رواق در دو سوی آن برای گذر عابرین پیاده

نمایند. گذر میانی سرباز و بزرگتر است، چون مردم ودخانه از این مسیر عبور میچشم انداز شهر و ر
کنند. گذرهای کناری کوچکتر و سرپوشیده بیشتری و با سرعت بیشتری و اغلب سواره از آن عبور می

است تا بتوان در آن درنگی کرد 
 و چشم انداز رود را نگریست. 

در دیوارهای دو سوی پل، تاق  
توان در نماهایی هست که می

آنها نشست و اندکی آسود. برخی 
تاق نماها کور و بسته هستند و 
برخی دیگر رو به رودخانه باز 

شوند، این بازشوها چشم انداز می
شهر را در قاب زیبایی پیش 

دهند. چشم بیننده قرار می
همچون یک تاالر هنری که 

ایی را بر دیوار خود دارد. هر هقاب
چشم انداز، از دیگری متمایز است. بدین گونه چشم انداز یکدست رودخانه و شهر، تبدیل به چندین اثر 

 شود. و قاب زیبا می

 کند.مردم به رودخانه پیشگیری میدیوارهای پل، همچون دست انداز، از افتادن  

اعم از مادی یا معنوی  پایة نیاز برای کارکردهای ویژهتوان بر های دو سو و میانی پل میاز ساختمان 
 ای بر پا شده است. ها چایخانهگیری کرد. امروزه در یکی از ساختمانبهره

ها جایگاهی دنج و خنک برای آسودن و استراحت در گرمای تابستان را بخش زیرین پل، در میان پایه  
کند و با ایجاد کوران هوا را ها به تندی گذر میفراهم کرده است. آب از گذرگاه تنگ شدة میان پایه

  ها جایگاهی برای نشستن نیز دارد.کند. تاقچه و سکوی درون ستبرای پایهخنک می

های کوچک سنگی به هم دسترسی دارند تا مردم بتوانند در هنگام گذر از های سنگی با پلپایه 
 ها از آنها بگذرند. جوی

 
 



 
 

 

 

 گا نبارند: مأخ . خواجو  ل هاي  ایه -2 ترویر

 سامانه کالبدی  -2

 سامانه شکلی -الف

همتای معماری است و در جهان شاید مانندی نداشته سامانه کالبدی این پل، یک شاهکار بی 
باشد. کالبد پل دارای سه بخش است، دو سر آن و بخش میانی که به گونه یک نیم هشت 
است که از هر دو سوی پل رو به آب بیرون زده است و در هر پهلوی آن ایوانی زیبا روی 

خالف سی و سه پل که ساده است، پل خواجو دارای یک نقطة اوج  شود. پس برآب باز می
 در میان و دو نقطة پرش در دو سوی خود است. 

تر، و در های پهنتر و تاقهای کلفتوزن و ضرباهنگ ) ریتم ( تاق بندی در زیر پل با پایه 
یک نمای زیبا  های کوچکتر ) برابر نیمی از تاق زیرین ( باعث شدهروی پل در دیوارها با تاق

و همنوا پدید آید، این نما برای ببیننده،  طنین یک نغمه زیبا را دارد و چشم را از این سو به 
 کشاند. آن سوی پل می

پیش آمدگی میانی پل همچون یک نقطه عطف، دارای نمود بصری بسیار نیرومند است و   
 کشاند. کامالً چشمها رابه سوی خود می

اه باالیی، مردم را در میان گرفته و احساس امنیت پدید آورده است. دیوارهای دو سوی گذرگ 
 اند. تر کردهتر و متنوعهای دو سوی دیوارها کالبد پل را پیچیدهرواق

ها دارای سلسله مراتب کالبدی سکوهای سنگی، سپس جرزهای آجری و بعد دیوارها و رواق  
توان دید و شهود کرد. ا را میهماهنگی کامل هستند. تناسبات هندسی و عددی در نم

ها چیره است. دو نیم هشت در دو ها سازوار و متناسب هستند. هندسة کامل بر انداماندازه
سوی پل و یک هشت پهلو در میانة آن و دو مستطیل کشیده که این سه را به هم 

 ده است. بدیل و بسیار زیبا ارتقاء بخشیپیوندد، کالبد پل  را تا حد یک اثر هنری بیمی
 

 سامانه ساختاری -ب

ای ساختار پل از پایین به باال به گونه 
رسد. منطقی از سنگینی به سبکی می

های سنگی پایدار در آب، پل را در پایه
سازند. سپس برابر جریان آب استوار می

های آجری به چـَفد ) قوس (های پایه
رسند. در باال، آجری و گذرگاه پل می

تر چَـفدها کوچکتر و جرزها نیز نازک

 می شوند. 

های پل در آب از هر دو سو دارای پایه 
شکنند و آنرا به سوی آب بُرهایی هستند که با پیش آمدگی تیز خود فشار آب را به دو سو می

 کنند.ها راهنمایی میر زیر پایههای تنگ میان سکوها دگذرگاه



 
 

 

 

 گا نبارند: مأخ . خواجو  ل انداز  شم -3 ترویر

این آب بُرها افزون بر آن همچون پشت بندی پایداری پل را افزون میکنند و از رانش آن   
 کنند. پیشگیری می

آورند. های باریکی پدید میکنند و جویپهنای سکوها در پایین، پهنای رودخانه را تنگ می 
تر هنبایست بر بستری پهای آجری میبرای اینکه از سویی از دیدگاه ایستایی پل، پایه

نشستند. از سوی دیگر، تنگ شدن گذرگاه آب، باعث شده جریان کند آب زاینده رود می
شتاب گیرد و در سوی دیگر پل با فشار بیرون زند. اگر این پل و سی و سه پل همچون آب 

کرد و جلوی جریان کرد، شاید جریان کند آب، گل و الی بیشتری را ته نشین میبند کار نمی
 رسانند. ها به جریان آب یاری میاین جویت. پس بدین گونه گرفآب را می

 کند. تر میدر میان هر جرز یک تاق نما ساخته شده که هم کارکرد دارد و هم پل را سبک 

سکوهای سنگی به گونة پلکانی همراستا با راستای فشار وزن پل بر زمین بر بستر رودخانه  
 برند. ه میها نیز مردم بهراند. از این پلهنشسته

آورند و های تاق زیرین وارد میدیوارهای دو سوی گذرگاه باالیی پل، فشار الزم را بر شانه  
 کنند.آنها را پایدارتر می

کنند. چون ای به پایداری آنها یاری میاین دیوارها خود دارای یک رواق هستند که به گونه 
تنها یک دیوار ساده روی گذرگاه بود،  اند، اگرچفَدهای آن عمود بر راستای دیوار زده شده

 شد. ولی این دیوارها دو الیه دارند و پایداری باالیی دارند. شاید با نیروی باد ویران می

 دهند. همة چَــفد)قوس(های پل، باربر هستند و به خوبی نیروهای وارده را به زمین انتقال می 

 سامانه آرايه ای -پ

ز نمای اصلی آن، در میان لچکی ها با کاشی کاری هفت نمای دیوارهای درونی پل ،و نی 
رنیگ آرایه بندی شده و با نمای خیابان های اصفهان هماهنگی شده است. به گونه ای که 
مردم راستای پل را با دیگر فضاهای شهری همنوا می یابند و تجربه می کنند. این امر به 

 پیوستگی فضای شهری یاری می کند.

و آجرکاری ساده در نماهای درونی و بیرونی پل، گونه ای همنوایی میان  ترکیب کاشی کاری  
 رنگ های سرد کاشی و رنگ گرم آجر پدید آورده که هر چشمی را می نوازد.

در آرایه بندی تاق های  
کوشک هشت پهلوی میانی 
پل از کاربندی بهره گیری 
شده که در زمینه ای روشن، 
ترکیبی از خطوط و اشکال زیبا 

 د آورده است.پدی
 

 سامانه پيرامونی -3

این پل مانند هر پل دیگری،   
این سو و آن سوی یک 



 
 

 

 

زند. ساختمان پل دارای گذرگاهی برای گذر از پهنای رودخانه، زاینده رود را به هم پیوند می
میزان رفت و آمد مردم در گذشته تناسب داشته و رفت و آمد در رودخانه است. پهنای پل با 

 . پذیرفته استآن به سادگی انجام می

ها جایگاهی شایسته برای نشستن و نگریستن و لذت بردن سکوهای پلکانی پل در زیر پایه 
برند. اند. آنچنان که مردم از زیر پل، همچون یک جایگاه تفریحی بهره میفراهم آورده

 تواند بسیار لذت بخش باشد. ها مینی با آب توفنده، گذر از میان پایههمنشی

زیر پل و سکوهای بیرون آن دسترسی آسان به یکدیگر و به بافت پیرامون دارند و رهگذر را  
 به خود جلب می کنند.

شود. مکانی از دید معماری هم زیر پل و هم روی پل یک مکان ارزشمند شهری شمرده می 
های زیبای شهری. این مجموعه در عین جالب، بسیار دلپذیر و دارای جاذبه غنی، بسیار

برآوردن نیاز عبور از روی رودخانه در واقع با ایجاد افت و خیزهای فضایی و احساس سکون و 
ارتباط عمیق با طبیعت، انگیزه تأمل و تفکر و حضور قلب را باعث شده و زمینه ساز نیازهای 

 روحی مردم شده است.

همه این عناصر بگونه ای با هم سامان سافته اند که مردم حسی از دوپاره شدن شهر توسط   
رودخانه را کمتر تجربه می کنند. در حالی که در بسیاری از شهرهای جهان که دارای رودخانه 
ای هستند که از درون بافت شهر می گذرد، همواره رودخانه حسی از دوتکه شدن شهر به این 

پل پدید می آورد. این امر خوشایندی در شهرسازی بشمار نمی رود. پل خواجو  سو و آن سوی
با دیوارهایش، و ضرباهنگ تاق هایش دو بخش شهر را به هم می دوزد؛ انگار که این خود 

  اصفهان است که از روی پل گذر می کند.
 نتيجه گيریجمع بندی و 

یت طراحی معماری ، تجزیه و تحلیل نیازهای همان گونه که گذشت نقطه آغاز این تبیین در کشف ماه
اساسی انسان به نیازهای جزئی تر ، و تک فعالیت هایی است که برای رفع آن نیازها انجام می شد. ولی آیا همه 

 نیازهای انسان به معماری با انجام یک یا چند فعالیت برطرف می شوند؟
انحراف نهفته در معماری مدرن در پی تعریفی  از دید این مقاله ابداً چنین نیست. این همان کجروی و

است که مدرنیسم از نیازهای انسان ارائه کرده است. هنگامی که نیازهای انسان به چند نیاز اولیه فروکاسته شد 
که هر کدام فعالیتی بیرونی و عینی متناظر خود داشتند، آنگاه چنین نتیجه گرفته شد که ساختمان، ظرف انجام 

ست. بدین گونه کارکرد ، برابر پاسخ آن نیازها شد و کالبد)فرم(، جدای از آن ، تشخصی ویژه این کارکردها
بدست آورد که می توانست از آن پیروی کند یا نکند.مدرنیست ها فرم را پیرو کارکرد دانستند و ساختار شکنان) 

وان در باره رابطه فرم و کارکرد دیکانستراکشن( رابطه آن دو را نفی کردند. سده بیستم جوالنگاه بحث های فرا
بود. آن سده پایان یافت و هنوز هم کالبد)فرم( و کارکرد دو تشخص جداگانه دارند و رابطه آن دو نیز روشن 

 نشده است.
در نگرش جامع به معماری ، معماری هیچ جایگاه و شأنی جز پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی 

انجام می دهد، و نه دوگانه « فضا -کالبد»ارد. معماری این تعهد را با دوگانه انسان در جهت کمال و تعالی او ند
 «. کارکرد -کالبد»



 
 

 

 

فرم( آن، «)کالبد»یابد. بخش پر یا هر اثر معماری و هر ساختمان از دو بخش پر و تهی تشکیل می
» کنندة بخش تهی یا ای است که در برگیرنده و تعریف بندی شدهشکل و حجم یافته و سامان« تودة » همان 
است. بدین گونه ، هم فضا و هم کالبد، هر دو پاسخگوی نیازهای انسان هستند. اگر نیازهای انسان را « فضا 

کارکرد بکلی از  -فرونکاهیم و آنها را در یک رابطه طولی در مسیر کمال در نظر آوریم ، آنگاه دوگانگی کالبد
 ستند تا با هم قیاس شوند که کدام از دیگری پیروی می کند.میان می رود. اصالً این دو از جنس هم نی

آنچه در این میان می تواند مطرح شود این است که آیا کالبد از فضا پیروی می کند یا فضا از کالبد؟ 
را  نیخواسته ا یمحتی بحث پیروی فرم از کارکرد هم به قصد پاسخ به همین پرسش پیش کشیده شده است و 

در فرایند طراحی نخست باید به کالبد ) فرم( اندیشید و به آن پرداخت؛ و سپس در فضای پدید  آیا مطرح کند که
آمده کارکرد را در آورد؛ یا اینکه باید فضایی کارکرددار را ساخته و پرداخته کرد و هر ریختی که فضا پیدا کرد 

 -می بایست در باره دوگانه کالبد کارکرد از اصل بی مورد بوده و -همان فرم آن خواهد بود؟ پس دوگانه فرم
 فضا بحث انجام می گرفته است.
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 مقاله دوازدهم

 

            

 طراحی محيطدرانسان و اخالق  سی تاثير محيط بربررديدگاه متفکران اسالمی در             
 

 

 عبدالحميد نقره کار

 ایران صنعت و علم دانشگاه دانشیار

 مهدی حمزه نژاد

 ایران صنعت و علم دانشگاه دکترای دانشجوی

 محسن دهقانی تفتی

 ایران صنعت و علم دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی

 

 مقاله  چکيده

امروزه با گسترش مکاتب طبیعت گرا، برخی تالش کرده اند که با مبنایی نسبیت گرایانه تفاوت هویت های 
های اقلیمی و طبیعی تفسیر نمایند. در تعالیم دینی متونی در تایید این تاثیر و فرهنگی را در گوناگونی زمینه 

متونی در رد و یکپارچگی هویت انسانی ـ الهی وجود دارد. بررسی دقیق میزان و نوع تاثیر محیط بر اخالق و رفتار 
 می تواند در تنظیم مبانی طراحی محیطی راهگشا باشد.

حث حاضر به تشریح اندیشه اسالمی بر گرفته از نصوص دینی پرداخته و به این پژوهش تالش دارد تا در مب
موازات آن نظر متفکران اسالمی )در شاخه های مهم تفکر اسالمی( نظیر ابن سینا و فارابی در فلسفه مشاء، 

در  سهروردی در فلسفه اشراق، ابن عربی در حوزه عرفان و ابن خلدون در مبحث جامعه شناسی و علم تاریخ را
جهت اکتشاف، تحلیل و توسعه متون دینی به کار گیرد و جایگاه این نظریات را در میزان تاثیر گذاری اقلیم بر 

 رفتار نسبت به چهار مکتب روانشناسی رفتاری مقایسه نماید. 
روش پژوهش حاضر استداللی ـ تحلیلی است و با طرح سواالت مکاتب معاصر، به دنبال یافتن پاسخ، در 

اندیشه های اسالمی می باشد و اندیشمندان اسالمی تالش نموده اند در یک بحث عقلی و دینی، نوع و میان 
میزان صحیح این تاثیر را بیان نمایند. بر اساس یافته های این تحقیق اقلیم های سخت و خشن که دارای قابلیت 

الق های مناسبتری برای انسان می های کمتری برای آسایش انسان هستند زمینه ساز بروز و نمود رفتار و اخ
 باشند و اقلیم های معتدل با قابلیت های محیطی باال، زمینه های انحراف اخالقی را برای انسان در پی دارد.

از مباحث مهم و ارزشمند نظریه پردازان اسالمی که امروزه کمتر مورد تحلیل قرار گرفته آن است که برای 
استعدادها « معتدل)سرد و مرطوب(»و « گرم و خشک»، «گرم و مرطوب»، «سرد و خشک»اقلیم های چهارگانه 

و قابلیت های رفتاری متفاوتی را بیان نموده اند که از این میان طبع و اقلیم های گرم و خشک قابلیت های 
   بیشتری را برای پرورش معنوی انسان در جهت بروز رفتارهای مناسب و تکامل اخالق، فراهم می آورد.

 طبع، مزاج، اقلیم، اخالق، متفکران اسالمی :گان کليدیواژ

 



 
 

 

 

 مقدمه

روانشناسان عصر حاضر نشان داده اند که واکنش های حسی، روانی و اخالقی فرد با دوران طفولیت، 
( اما 33: 1933پرورش ذهنی و عاطفی و نیز محیط زندگی او پیوندی منطقی و ناگسستنی برقرار می کند.)نوحی، 

که متخصصان این علم امروزه با آن مواجه اند در میزان و چگونگی تاثیر گذاری متقابل ، نوع و کیفیت سواالتی 
رفتارهای انسان در قبال ویژگی های سرشتی و ارتباط با محیط خارجی است. این نوشتار در صدد بیان و تشریح 

وری که با طرح فرضیاتی برخاسته از صورت مسئله کنونی و یافتن پاسخ هایی بر اساس اندیشه اسالمی است به ط
آموزه های قرآنی آغاز می گردد و در ادامه به کندوکاو در آثار متفکران اسالمی در جهت تشریح، بسط و اثبات آن 
می پردازد. برای حصول نتیجه جامع برای پژوهش، دامنه جامعه مورد تحقیق وسیع بوده و عموم مکاتب اسالمی 

اق، عرفان و جامعه شناسی را شامل می گردد. از اینرو نظرات ابن سینا در فلسفه مشاء، اعم از فلسفه مشاء و اشر
سهروردی در فلسفه اشراق، ابن عربی در عرفان و ابن خلدون در علم جامعه شناسی و تاریخ انتخاب گردیده اند. 

ر آن هاست در حالی که در بویژه این که متفکران اسالمی از منظر دینی به مسئله نگریسته و اخالق الهی مد نظ
 روانشناسی رفتارگرا، رفتار زیست مادی انسان ها مورد مطالعه است.

 طرح مسئله و مبانی تحقيق

برخی تحقیقات انجام شده که مبنای تحقیق خود را متون دینی قرار داده اند، اثبات کرده اند که قرآن 
سبا مبنی بر تفرقه و طغیان در سرزمین های مناسب و نظریه تاثیر محیط بر اخالق را پذیرفته است. داستان قوم 

خوش آب و هوا ، استکبار و فساد قوم عاد و ثمود به علت داشتن توانایی بدنی، مالی و ایجاد بناهایی تراشیده از 
سنگ ، شهر مکه و هجرت حضرت ابراهیم به مکانی سنگالخ )مکه( و سرزمین اقوام دیگر که مستقیما در قرآن 

با بررسی  ( 155 : 1933 یگران،)دهقانی و دشاره شده مصداقی مناسب برای پیگیری پژوهش می باشد. بدان ها ا
سرزمین های قرآنی عاد، ثمود، سبا و داستان هایی که برای این اقوام به وقوع پیوسته به نظر می رسد به میزانی 

اال بهره ببرد محیط تاثیر بیشتری بر رفتار که زمین دارای اقلیم مساعد و مناسب باشد و از قابلیت های محیطی ب
انسان به جا گذاشته و نقش محیط پررنگتر از نقش انسان می شود و زمینه های انحراف اخالقی برای انسان 

 مضاعف می گردد. 
سرزمین شما بصره به آب نزدیک و از آسمان دور است » حضرت علی درباره مردم بصره می فرمایند: 

از سویی دیگر سرزمین هایی که دارای اقلیم سخت،  (طالقانی اهلل آیت ترجمه البالغه، نهج 19)خطبه  1... .«
خشن و نامساعد می باشند و امکانات و قابلیت های محیطی پایینی دارند همانند شهر مکه، به همان میزان دارای 

که  ( 155 : 1933 یگران،و د )دهقانیساکنانی با توانایی و شایستگی باال در جهت بروز رفتارهای مناسب هستند
پروردگارا من فرزندانم را در وادی سنگالخ و غیر » دعای حضرت ابراهیم در قرآن نیز موید این مطلب می باشد.

حضرت  (یمسوره ابراه 93 یه)آ1« قابل کشت، نزد خانه محترم تو سکونت دادم، پروردگارا تا نماز را به پا دارند.
در نهج البالغه نیز دلیل آن که خداوند خانه اش را در سرزمین بد آب و هوا قرار داده ابتالی مومنین به علی )ع( 

 (113 خطبه البالغه،)نهج سختی ها و اصالح اخالق آن ها دانسته اند. 
 

                                                           
 نهج 13 خطبهر......« بال  اهلل تربه : اقربها مپ الااء   ابعدها مپ الچااء   بها تچعه اعشار الشر الا نبج فيها ب نبه   الخارر بع و اهلل كان  »  1-

 یالبالغه

رورن ابراهيمی 37رآیه « الرالنربوا ان  اركوت مپ ذرین  به  ا  غير ذي زرع عود بينک الا رم ربوا ليقياوا »



 
 

 

 

 پيشينه تحقيق

غربی که به پیشینه این تحقیق را می توان در دو حوزه غربی و تفکر اسالمی دنبال نمود. در تحقیقات 
اجمال مروری بر آن خواهد شد پیش از آن که محیط جغرافیایی و اقلیمی مد نظر قرار گیرد به مطالعه تاثیر محیط 
انسان ساخت بر رفتار انسانی پرداخته شده است همچنین روش تحقیق آن ها از نوع تجربی و آماری است. به 

( تالش نموده ریشه بسیاری از مظاهر فرهنگی ـ 1331ن )عنوان مثال کریستیان نوربرگ شولتز در کتاب روح مکا
اخالقی و حتی اعتقادی را زائیده ی خصلت های محیطی و مزاج منطقه ای و به تعبیر خودش روح مکان آن 
منطقه معرفی نماید. شولتز اسالم و همه مظاهر آن را زائیده روح کویر و بیابان می داند و مسیحیت و یهود را به 

او  (23: 1933)شولتز،  در محیط پر برکت فلسطین، حالت تعدیل شده و انسانی معرفی می کند. خاطر تکامل
تالش می کند ریشه ی اعتقاد توحیدی و ظهور مطلق الهی را خصلت بیابان معرفی نماید که ریشه این تفکر به 

 نظریه جبر محیط می انجامد. 
پرداخته اند در حالیکه به نظر می رسد اگر بر  برخی نظریه پردازان دینی به نظریه ی روح مکان او

اساس تعالیم متفکران اسالمی محیط را مظهر الهی بدانیم سخن او می تواند در گام نخست قابل قبول باشد. 
خداوند در هر منطقه ابتدا از طریق محیط و بعد از طریق دین و معارف بر آن ها تجلی نموده است. تعالی انسان 

تمایزات اقلیمی و رسیدن به ساحت مشترک الهی ـ انسانی است. از دیگر تفاوت های دو حوزه  در گرو تکامل از
غربی و تفکر اسالمی می توان به تفاوت اخالق و رفتار اشاره داشت. بحث اخالق ارزش های انسانی را به همراه 

و عرفا اسالمی به طور روشن تری دارد در حالیکه رفتارها بدون در نظر گرفتن ارزش ها مورد مطالعه اند. فالسفه 
 به بررسی مسئله اخالق پرداخته اند که در ادامه تالش می گردد آراء هر دو گروه مورد بررسی قرار گیرد.

 
 پژوهشهای االت و فرضيه سؤ

موضع مکاتب روانشناسی رفتاری در رابطه با تاثیر  اقلیم بر رفتار چه تناسبی با نظر قرآن و تعالیم  (1
 دارد؟ )میزان تاثیر(اسالمی 

 محیط ها و به طور خاص اقلیم های گوناگون چه اقتضائاتی برای رفتار انسان دارند؟ )نوع تاثیر( (1

کدام اقلیم و محیط قابلیت های بیشتری را برای پرورش معنوی انسان در جهت بروز رفتارهای  (9
ای حاصل از طبع مناسب و تکامل اخالق، فراهم می آورد و چگونه می توان جامعیت ویژگی ه

 های مختلف و تعدیل طبع های یکجانبه را فراهم کرد؟

 معماری و محیط انسان ساز چگونه می تواند بستر ساز تعدیل ویژگی های طبعی و محیطی باشد؟ (4
 به نظر می رسد دو فرضیه در پاسخ به سواالت، مبنای این پژوهش باشد : 

ر انسان داشته که شناسایی آن ها نیاز به دو بعد اقلیم های گوناگون هر یک اقتضائاتی برای رفتا  (1
مطالعات تجربی و مطالعات فلسفی و فکری دارد. )دانشمندان از هر دو بعد به موضوع پرداخته 

 اند.( 

محیط هایی که دارای مطلوبیت و امکانات طبیعی پایین باشند زمینه افزایش توانایی معنوی   (1
حالتی که شایستگی های فرد کم باشد از جهت استفاده ساکنانشان را فراهم می کنند و حتی در 

از فرصت های رفتاری محدودتر شده و فشار محیط سبب جلوگیری از طغیان فرد می گردد به 



 
 

 

 

طور  مثال اقلیم و طبع گرم و خشک قابلیت های بیشتری برای پرورش وتکامل معنوی انسان 
 ن کم است.در پی دارد و احتمال ظهور رفتارهای طغیانگرانه در آ

 چهار رويکرد تأثير محيط بر اخالق و رفتار انسان

  :در مورد رابطه محیط و رفتار چهار موضع گیری نظری قابل تشخیص است که شامل
 رویکردهای اختیاری (1

 امکان گرا  (1

  جبرگرا  (9

 احتمال گرا  (4

  می باشد.
انسان ندارد. اما باید معتقد است که محیط هیچ اثری بر رفتار ( libertarianism) رويکرد اختياری (1

چنین گفت که برای انسان محدودیت های زیست شناختی وجود دارد که رویکرد اختیاری را غیر قابل دفاع 
 می کند.

به قاطعیت و تعیین کننده بودن دخالت و تاثیر عوامل  ( determinism) صاحب نظران مکتب جبر (1
 (114 : 1939 لنگ،)رفتار را رابطه علِّی می داند.  طبیعی اعتقاد راسخ دارند. رویکرد جبری، رابطه محیط و

بسیاری از طراحان نو خرد گرا را می توان از جمله طرفداران این نظریه به حساب آورد. از نظر این طراحان، 
کیفیت طراحی محیطی به مثابه کیفیت و صفتی، ذاتیِ محیط کالبدی بوده و به شکل مستقل از ناظر وجود 

کیفیت طراحی محیط را ماهیتی متعلق به محیط و به طور مشخص متعلق به فرم می دانند. از دارد. آنان 
 ( 41-25: 1931گلکار،) پیروان این نظریه می توان به آلدوروسی و کریستوفر الکساندر اشاره نمود.

محیط را تامین کننده رفتار انسان و کمی بیشتر از آن می دانند. تحلیل  (possibilism) امکان گرايان  (9
رفتار های انسان نشان می دهد که مردم به اندازه ای که امکان گرایان فرض می کنند در رفتار خود آزادی 

ط عمل ندارند هر فردی مجموعه ای از انگیزه ها و شایستگی ها را در خود دارد که حداقل بخشی از آن توس
از نظر طراحان محیطی این  (114 :1939 لنگ،) اجتماعی و فرهنگی تعیین می شود.، محیط های جغرافیایی

که توسط ناظر ساخته  نظریه کیفیت های طراحی محیطی به مثابه مقوله ای کامال ذهنی و سلیقه ای است
بنا به این تحلیل ها به نظر می  (41-25؛ 1931.) گلکار،شده و ارتباطی با خصوصیات محیط کالبدی ندارد

رسد موضوع تاثیر محیط بر رفتار انسان بیش از آن چیزی است که امکان گرایان متصور شده اند و میزان 
 تاثیر محیط بر رفتار درصدی مابین مکتب جبر و امکان می باشد. 

محیط عمل طراحان  به عدم قطعیت نظام وقوع رفتار های انسان و (probabilitism) مکتب احتمال گرا (4
یر نیست. موضع احتمال گرایانه مبنای بیشتر معتقد است ولی فرض می کند که اساس رفتار انسان متغ

طراحان محیطی این نحله فکری جان  (114 : 1939 لنگ،)تحقیقات اخیر رابطه رفتار و محیط بوده است. 
کالبدی محیط از یکسو  و الگوها، رمز های لنگ، لینچ، نسر و اپلیارد می باشند که معتقدند خصوصیات 

-25: 1931 گلکار،) فرهنگی و توانایی های ذهنی از سوی دیگر در شناخت کیفیت های محیطی اثرگذارند.
میزان تاثیر محیط بر رفتار را بسیار پایین در نظر می  یبنابراین در یک دسته بندی کلی مکتب اختیار (41

محیط بر رفتار را گیرد و مکاتب امکان گرا، احتمال گرا و جبرگرا به ترتیب میزان تاثیر باالتری برای تاثیر 
 بیان نموده اند



 
 

 

 

 فارابی  ر ديدگاه دانسان اخالق تأثير اقليم بر 

مشاء اختالف اخالق ها را در نتیجه اختالف آب و هوا می داند فارابی دانشمند ایرانی در فلسفه ابو نصر 
و می گوید مردم در هر منطقه که زندگی می کنند تحت تاثیر وضع آب و هوا، زمین، عوامل جغرافیایی و اوضاع 

با بررسی فصل های مختلف کتاب سیاست المدنیه وی می توان تعلیم  (93 :1931 فارابی،) اقلیمی آن می باشند.
 (43 :1931 ی،)سبحانتربیت، اقلیم، طبیعت و نوع خلقت را در موضوع اختالف اخالقیات موثر دانست. و

 

 رابطه اقليم و مزاج و اخالق انسان در فلسفه ابن سينا                   

  

 ابن سينا ر ديدگاه دانسان تأثير اقليم بر اخالق -1

اخالق در اندیشه های ابن سینا ابتدا باید به مسئله رابطه برای تبیین موضوع تاثیر اقلیم بر رفتار و 
متقابل نفس )حالت روانی و اخالقی( و بدن )خصوصیات جسمانی( اشاره گردد. ابن سینا معتقد است که روح 
دارای مزاج خاصی است که بر اساس اختالفی که در آن حادث می گردد متغییر می شود و حامل قوای مختلف 

و از طریق  .ن روح را از قلب می داند از اینرو اولین عضوی که روح به آن تعلق می گیرد قلب استمی گردد. او ای
به عقیده او تغییرات حالت روح و نفس با تغییر حاالت جسمانی  (21 :1933)زارع،  قلب سایر اعضا تدبیر می گردد.

شیخ بر آن است که احوال نفسانی تاثیر مستقیم بر بدن دارد. اما این که چگونه نفس مجرد با ماده  نسبت دارد.
  (53 :1933)زارع، ارتباط برقرار می یابد از منظر وی به واسطگی جسم لطیفی به نام روح بخاری است. 

لطیف می باشد که نخستین مرکب سواری قوای نفسانی بدن، جسم » شیخ در این باره چنین می گوید:
در منافذ نفوذ می کند و روحانی است و این جسم همان روح بخاری است ... و نسبت این جسم لطیف به لطافت 

در مقام پزشک  یو (913 :1932سینا،)ابن  «اخالط و بخاری بودن آن مثل نسبت اعضا به غلظت اخالط است.
فیلسوف از تاثیرات متقابل نفس و بدن آگاهی داشت و عالوه بر تاثیرات نفس بر بدن از تاثیرات بدن بر نفس و به 

 طور خاص مزاج ها که از ویژگی های تن می باشد صحبت به میان آورده است. 
دانست. وی به وی ارتباط حواس ظاهر را با اشیا در شکل گیری برخی تصورات و عادات دخیل می 

، در هم شدن عقل و پراکنده گویی گرم مزاجی مغز»نقل از جالینوس در تاثیر تن بر نفس چنین می نویسد: 

سرد )هذیان( را به بار می آورد که این حالت سبکسری و شتاب در تدبیر و ناپایداری در تصمیم را به دنبال دارد. 

د و این حالت دیر فهمی و بی فکری و تنبلی را به بار می ، کند فهمی و کم جنبی را بوجود می آورمزاجی مغز

 :1923 سینا،)ابن « سبب بی خوابی می شود و مردمان بی خواب را باید خشک مزاج شناخت. خشک مزاجیآورد. 
 (1ابن سینا در کتاب قانون در طب، در موارد متعددی از تاثیرات بدن بر نفس سخن می گوید. )جدول ( 91و 91

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 (1933بررسی تاثیر مزاج، بر رفتار، اخالق و ویژگی های ظاهری انسان، )والیتی،   – 1جدول
 

   
ابن سینا انسان های با مزاج معتدل را از حیث کنش های حسی و جنبشی نیرومند و کردارشان را معتدل و 
مرتب می داند. ابو علی سینا در مقام پزشک به درمان سوء مزاج ها می پردازد و برای هر یک راهکارهایی دارویی 

 بیان می کند. 

 تأثير پذيری از اقليم تا اخالق انسانهفت جزء -2

در مبانی طب سنتی ایران امور طبیعیه به اموری گفته می شود که به وجود آمدن و تعادل انسان به آن ها 
 (1)نمودار  (1933 والیتی،) است که مراتب تاثیر اقلیم تا اخالق را نشان می دهد.  ءبستگی دارد و شامل هفت جز

 

 

 

 

 
 سلسله مراتب امور طبیعیه و تاثیر مزاج اقلیم بر مزاج انسان و خُلق و خو – 1نمودار              

 
امور طبیعیه از ارکان چهارگانه حرارت، برودت، یبوست و رطوبت آغاز می گردد و با ترکیب این چهار 

ارکان " (931: 1933 نصر،) نبات و حیوان بوجود می آید و از ترکیب آن ها اخالط پدید می آید. رکن موالید جماد،
اجسام بسیط هستند و اجزاء اولیه بدن و غیره است و قابل تقسیم به اجسامی که دارای صور مختلف است نیست. 

بنابر این همه موجودات و کائنات دارای  (3 :1923 سینا،)ابن  "انواع مختلف کائنات از امتزاج آن بوجود می آیند.
مزاج می باشند و تمام کیفیاتی که در آن ها دیده می شود از ترکیب عناصر و اخالط سرچشمه می 

از نظر ابن سینا و اطبا اسالمی مکان ها و اقلیم ها، جنس ها، اعضا بدن، فصل ها و زمان  (113: 1933)نصر،گیرد.
 ها دارای مزاج می باشند.

 
 

 خشکی تری سردی گرمی کیفیت غالب

ویژگی های خُلقی و 
 مزاج قلب( ) رفتاری

 

شجاعت،  نشاط در کار، 
 شتابزدگی، زودخشمی،

بددلی،  کسالت در 
 انجام کار

از هر کاری سریعا متغیر 
خشمگین و شدن، زود 

زود برطرف شدن، تغییر 
 سریع رای

لجبازی، آرام، ولی 
اگر خشمگین شود 
 دیر آرام می شود

 
 ویژگی های ظاهری

تنفس و نبض عظیم و 
سریع،  سرخی چشم آن،  

سینه ی پهن و پر مو، 
 خواب سبک

 تنفس و نبض صغیر،
سینه بدون مو، 
خواب کامل و 

 سنگین

نبض نرم، بزرگی چشم، 
 زیادخواب سنگین و 

نبض صلب، 
 کوچکی چشم

 خواب کم

 اخالق و رفتارها مزاج هاي چهارگانه چهارگانههاي اقلیم 



 
 

 

 

 تأثير گزاری اقليم ها بر مزاج های انسان-3

مکان های مختلف تأثیرات متفاوتی در مزاج افراد دارد و مزاج افراد هر منطقه نیز به جغرافیای آنجا وابسته 
مزاج مناطق کنار دریا سرد و تر ، مزاج مناطق بیابانی گرم و خشک، است. مزاج مناطق کوهستانی سرد و خشک

 (1)تصویر (1933) والیتی،  است.
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ابن سینا اعتدال مزاج انسان را بسته به نژاد، آب و هوای موطن او می داند. آب و هوا نه تنها از لحاظ 
 عوامل طبیعی در مزاج موثر است بلکه از لحاظ سماوی و رابطه و انطباق نزدیکی که بین انسان و جهان وجود
دارد نیز اثر خود را باقی می گذارد. به عنوان مثال اقلیم چهارم که معتدل ترین اقالیم است موطن مردمانی است 

ابن سینا درباره ی ارتباط مزاج  (934 :1933)نصر، که مزاج آن ها از بقیه ساکنان کره ی زمین معتدل تر است.
به نظر می رسد که هر یک از اصنافِ ساکنان زمین دارای مزاج خاصی است  "انسان و مکان چنین می گوید :

 (3 :1923 سینا،)ابن  "موافق  با آب و هوای اقلیم آن و در هر مورد مزاج که دارای جنبه افراط و تفریط می گردد.

بافت اقليم هاي  هارگانه منوا ر با طبای   هارگانهن ن به ترتير از رارت به  پ ن بافت  راكودن   آزا   ر   – 1ترویر 

اقليم هاي رر    مرطو  ن بافت  راكودن   موظم  ر اقليم گرم   مرطو ن بافت فشر ن   آزا   ر اقليم رر    خشک   بافت 

 یGoogle earthای  از مازندرا ن بودرعباسن كر رنا    یز  رماخ    فشر ن   موظم  ر اقليم گرم   خشک ن بافت بخی ه
 



 
 

 

 

بنا به آنچه بیان شد از نظر ابن سینا و اطباء اسالمی، مزاج مکان موافق با مزاج انسان است و با  
بررسی مزاج مکان، مزاج انسان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. بعبارتی دیگر با مشاهده کیفیت های فیزیکی 

نسان ها با  مزاجی متناسب با عناصر چهارگانه در محیط پیرامون می توان به  خصوصیات رفتاری و اخالقی ا
همان عناصر پی برد. به عنوان مثال رطوبت و آب که دارای شکل مشخص نیست و متناسب با ظرف خودش 
شکل پذیر می گردد و با تغییر ظرف سریعا تغییر شکل می دهد متناظر با انسانی است که دارای طبع نزدیک به 

زود از خاطرش فراموش می شود یا شی یابس و خشک که  رطوبت بوده که ادراکات را سریع فهم می کند و
سخت شکل می گیرد و هنگامی که شکل گرفت نیز بسیار سخت تغییر شکل می دهد همانند خصوصیات رفتاری 
و اخالقی انسانی است که دارای طبع نزدیک به یبوست است. این افراد دیر می فهمند ولی وقتی فهمیدند هرگز 

همچنین که رطوبت  رجوع شود به تحلیل های سهروردی که در ادامه ذکر خواهد شد()از یادشان نمی رود. 
انعطاف پذیری می داد، حرارت سبب ایجاد تحرک، پویایی و جنبش در اجسام و پدیده ها می شود و بعبارتی 

ردد و تندی و شدت برآمده از طبع و اقلیم گرم می باشد. در مقابلش برودت سبب کاهش تحرک و جابجایی می گ
به انسان و سایر موجودات دارای این طبع، کندی و رخوت می دهد. بنابراین ویژگی های طبعی انسان با محیط 

 طبیعی همساز است.

 اقليم و اخالق در تعاليم شيخ اشراق، سهروردیرابطه                                

و خصلت ها را عالم مثالین و رویکرد اشراقی سهروردی سبب می شود که منشا همه ی اقلیم ها 
ملکوتی بداند وجود چنین منشا ثابتی برای همه ی پدیده های طبیعی موضوع جبر جغرافیایی و جبر فراجغرافیایی 
را قوی تر می کند. سهروردی ریشه های اخالقی و روانی انسان را در مزاج می بیند و به زبان تمثیل و شعر به 

 شرح آن ها می پردازد.
وی معتقد است که انسان در نهایت می تواند از بند خصیصه ها و صفاتی که برآمده از مزاج، طبع و   

هر که خواهد بدان شهرستان رسد، این چهارطاق با »محیط های گوناگون است رهایی یابد و چنین می گوید : 
که منظور از  (114 :1933)سهروردی،...« شش طناب بگسلد و کمندی سازد، و زین عفت بر مرکب شوق نهد و 

بدن سهروردی  (114 :1933هروی،  یل)ما می باشد. شش طناب جهات ششگانهو  چهار طاق عناصر چهارگانه

را ترکیبی از روح، عضو، خلط و قضا می داند و روح را متشکل از سه قسمت روح نباتی، روح حیوانی و روح  انسان
 :1933)سهروردی، نفسانی می داند و در ادامه محل روح نفسانی را در طبقات سه گانه دماغ معرفی می کند. 

را  روح نفسانیبرای فهم بهتر بیان تمثیلی سهروردی درباره تاثیر مزاج بر نفس الزم است قوای نفس یا  (115
  (131و 131 :1935 ینا،)ابن س 1معرفی نمود که شامل حس مشترک، خیال، وهم، عقل و حافظه است.

                                                           
 ابپ ريوا  ر توصيف ایپ قوا م  گوید :   1-

 ج مشنرک یا نير ي بوطاريا آ  قون اي ارت كه هاه ي صورا هاي  واس  وجبانه  ر آ  نقی م  بودند به مانود  وض  كه  وج نهر  –

  ا راک م  كود.  مخنلف به آ  آ  بررانود.  ج مشنرک صورا هاي گوناگون  كه تورط  واس از م چوراا به ذهپ م  ررد را م    یر 

   ا يانا از  چ  به  ج  یبر مونقل م  كود. ابپ ريوا م ل آ  را  ر قچات  يشيپ تجویف ر  رنی ا ل  مار رمغزی قرار  ا ن ارت. 

 قون مرورن یا خيال قون اي ارت كه آن،ه را كه  ج مشنرک از  واس  وجبانه  ریافت م  كود   ع   نبهداري م  نااید   بعد از  وها  –

 شد    غيبت   ز ال م چوراا باز آ  صور  ر ایپ نير  م  وظ ارت. ابپ ريوا م ل ایپ قون را  ر تجویف ا ل  مار بيا  كر ن ارت.

 قون  هم قون اي ارت كه معان  غير م چوس را كه  ر م چوراا جز   موجو  ارت  رک كود   م ل آ   ر تجویف ا ارط  مار ارت. –

رح ایپ ارت كه به اخنيار ميا  آن،ه كه  ر مرورن   خيال  دیدار آمدن با  یبر قچات هاي آ  تركير ایجا  كود یا قون منخيله رمن كرنی كا –

 به ارا ن م  تواند برخ  صور را از برخ   یبر جدا راز . مركز آ   ر قچات  يشيپ تجویف ميان   مار ارت. 



 
 

 

 

در طبقه اول دو حجره است و در حجره اول تختی بر آب نهاده است » وصف طبقه اول چنین است که 
نجیب مایل هروی در مونس  (115 :1933)سهروردی، « و یکی بر آن تکیه زده، طبعش به رطوبت مایل است

 ل می باشد.العشاق در شرح آن آورده که تخت آب از حس مشترک است و طبیعت حس مشترک به رطوبت مای
از ویژگی های ساکنان این بطن می توان به زیرکی عظیم و نسیان غالب ایشان اشاره  (115: 1933هروی،  یل)ما

)سهروردی، « هر مشکلی بر او عرضه کنی بگشاید و الکن بر یادش نماند:»نمود که سهروردی چنین می گوید 
 یل)مادر حقیقت حفظ مطلب از شئون قوت خیال است که در ساکنان این حجره موجود نمی باشد.  (115 :1933

  (115 :1933هروی، 
در حجره دوم از بطن اول تختی از آتش گسترده شده و بر آن تخت شخصی تکیه زده است که طبعش 

کشــف رموز » به یبوست مایل است از ویژگی های اهالی این حجره قوت خیالشان است. به گفته سهروردی 
ش به یبوست مایل به عبارتی طبع (112 :1933)سهروردی، « دیر کند اما چون فهم کند هرگز از یادش نرود 

است قوت خیال چون به صورت محسوس ادراک می کند دیر ادراک کند ولیکن چون ادراک کند زود از یادش 
نرود. از آسیب های قوت خیـال می توان به تخیالت بی فایده اشـاره کرد. بنابراین انسان باید قطعا مطـاوعت و 

 ( 113: 1933هروی،  یل)مامتابـعت قوت خیال نکند. 
در توضیحات بیان شده از طبقه اول و دو حجره ی آن چنین برداشت می شود که حس مشترک از  

حواس پنجگانه است و بیرون از کالبد انسان اتفاق می افتد و در بستر رطوبت بهتر رشد می کند و قوت خیال در 
ن خیال به خاطر عنصر ذهن و درون جسم انسان  واقع شده است و در خشکی فعال تر است فرِّار و پرحرکت بود

آتشین، و سکون و کندی حس مشترک به خاطر مبنای آبی آن است. الزم به ذکر است همسایگی این دو حجره 
ایجاد فصل مشترکی کرده که حد و مرز مشخصی ندارد و در صورت تمایل به هر سمت اشخاص متصف به 

 صفات بیان شده در هر یک از حجره ها می شوند. 
در حجره اول تختی بر باد گسترده و یکی » بطن اوسط نیز دو حجره واقع شده است  در طبقه دوم یا

ساکنان این حجره طبعشان به  (113 :1933)سهروردی، « بر آن تکیه زده که طبعش به برودت مایل است.
شد وهم برودت نزدیک است و قوت وهمی در آن ها غالب می باشد. بنابراین هر که طبیعت او به برودت مایل با

بر او مستولی شود و از ادراک معقوالت قاصر می گردد به عنوان مثال ترکستانیان )آسیای صغیر کنونی( که 
اقلیمشان در نهایت برودت است قوت وهمیشان باالست و قادر به ادراک معقـوالت نمی باشند. از آسیب های 

 (113 :1933 ی،هرو یل)مادوست می باشد.  اخالقی این طبع دروغ گفتن، تهمت زدن، هرزه گفتن، از راه بردن
در حجره دوم تختی بر بخار نهاده شده و شخصی بر آن تکیه زده که طبعش به حرارت مایل 

این شخص از قوت متخیله برخوردار است. بخار از بابت این که از اجزای آتشی  (113 :1933)سهروردی، «است.
و آبی تشکیل شده دو عمل انجام می دهد که یکی از اجزای آبی و ادراک محسوسات با حس مشترک است و 
دیگری از اجزای آتشی و قوت خیال می باشد. طبعی که به حرارت مایل است قوت متخیله در شان آن می باشد 

ترکیب و تفاصیل هم متعلق به اوست همچنان که مشایخ را در خلوت دست می دهد که ارواح انبیا و اولیا را » و 

                                                                                                                                                                          
    و  مهر ما ر به كو ک   یا ترس گور ود از گرگ ا راک م  كود   آ  را   ع قون  افظه یا ذاكرن قون اي ارت كه قون  هم از معان  جز –

 ی40 33ن 1336م  نااید   جاي آ   ر تجویف آخر  مار ارت. ركاهان  مقدمن 



 
 

 

 

و این ها از کار قوت  1 مشاهده می کنند چنان که پیامبر، جبرئیل را در صورت دحیه کلبی مشاهده می کرد
 (113 :1933)سهروردی،« متخیله می باشد.

آسیبی که در این طبع بیان شده است مجاورت آن با حجره برودت و تلقین با وهم می باشد. اگر  
 (113 :1933ی،هرو یل)ماچنین شود شخص مردم را به خود مشغول سازد تا از ادراک معقوالت محروم بمانند. 

بنابر این طبایع بطن دوم به دنبال فهم و درک معقوالت هستند که با متمایل شدن طبع به برودت یا حرارت، 
ادراک اشخاص در شناخت وهم و عقل نوسان می کند. در صورتی که در دو حجره طبقه اول، ادراک طبیعت 

 مطرح بود که در مرتبه ای پایین تر از عقالنیت و شعور قرار دارد. 
در آن تختی از خاک گسترده، و بر آن تخت یکی تکیه زده » ه آخر یک حجره موجود است و در طبق

طبقه سوم و بطن آخر  (111 :1933)سهروردی، «که طبعش به اعتدال نزدیک است و تفکر بر او غالب می باشد.
 (1دماغ محل قوت حافظه است و در باالترین مرتبه قرار دارد.)جدول 

ر از بحث های مشخص است که طبایع و اقلیم ها دارای ویژگی ها و صفاتی می از نمودار کلی متصو
باشند که در سلسله مراتبی شامل حس مشترک، خیال، وهم، عقل و حافظه می شود. به نظر می رسد در طبقه 
اول که سطحی ترین ادراکات است هر چه اقلیم خشک تر، قوه ی خیال قوی تر و در طبقه دوم که ادراکات 

د انسانی آغاز می گردد هر چه اقلیم گرم تر، قوه ی متخیله و متفکره قوی تر است.به این ترتیب گرمی و مجر
می گردد. ولی در « وهم و حس مشترک»و سردی و تری سبب تقویت « فکر و خیال»خشکی سبب تقویت 

. در رابطه با شدت گرمی و خشکی نباید از اعتدال کلی که مبنای کار مطلوب قوه تفکر است خارج گردد
سهروردی و تضارب آراء اش با نظریات غرب می توان وی را در مکتب احتمال گرا در بحث اثرات محیط بر روان 
و اخالق قرار داد زیرا از یک سو به ارتباط اخالق با طبایع و اقلیم قائل است و از سویی دیگر راهکارهایی متناسب 

 . با هر اقلیم برای درمان خُلق بیان می کند
ـ سهروردی طبایع را در سه طبقه و پنج حجره می بیند که هر یک از طبایع و اقلیم ها با هم نسبت دارند همین نسبت سبب می شود در  1جدول

 هر اقلیمی یکی از قوای انسان قوی تر عمل کند. جدول حاضر به ترتیب حجره های طبقه از باال به پایین تنظیم شده است. ـ جدول نظرات شیخ
 در رابطه با اقلیم، طبع و اخالق  اشراق

                                                           
بنه صنورا ا  بنر  ينامبر      گنان  جبر ينل    از زیبناتریپ منر ا  زمنا  خنو  بنو         اكنرم   ينامبر    يه بپ خلي ه الكلبن  از اصن ا  مشنهور   -

ه  هخدایرلغت نام.شدخدا نازل م 

 
 طبقه سوم دماغ

 اعتـــــــدال طبع

 خاک عنصر طبیعی

 قوت تفکر ویژگی های اخالقی

 
 طبقه دوم دماغ

 گرم سرد طبع

 بخار باد عنصر طبیعی

 قوت وهم، دروغگویی، تهمت و هرزه گویی ویژگی های اخالقی
 

                ،قوت متخیله، حافظ و مدرک، چاپلوسی
 دیگران به خود مشغول ساختن

 
 طبقه اول دماغ

 خشک مرطوب طبع

 آتش آب عنصر طبیعی

قوت خیال، حافظ ادراکات، تخیالت  حس مشترک، زیرکی باال و نسیان غالب ویژگی های اخالقی
 بی فایده



 
 

 

 

 

 ابن عربی و اخالق در تعاليم  اقليمرابطه                                      

برای بررسی تاثیر اقلیم بر اخالق و احوال انسان ها می بایست به چرخه ی علل اختالف ها که ابن عربی در  
باب معارف کتاب ارزشمند فتوحات مکیه مطرح نموده است، رجوع نمود. شیخ انسان را در سطح محیط این دایره 

تجلیات، شرایع، نسبت های الهی، احوال، زمان ها،  به گردش در می آورد و علت ها و معلول ها را در اختالف
  (1( ) نمودار913؛  1933)ابوزید، حرکات، توجهات و مقاصد بیان می کند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

می آید اخالق زیر مجموعه ای از احواالت انسان است و به صورت  همانطور که از نمودار شماره دو بر
مستقیم و غیر مستقیم با زمان، نسبت های الهی و اختالف حرکات و بقیه عوامل نامبرده، در ارتباط است که این 
، ویژگی ها به نوبه خود سبب بوجود آمدن اقلیم هایی در مکان های گوناگون شده است. بنابراین تاثیر طبیعت

اقلیم و مکان بر اخالق و احوال همه موجودات و از جمله بشر در هر یک از موارد هشتگانه فوق به ظهور می 
 رسد و همه اعضا آن منطقه به عنوان فرزندان آن اقلیم مطرح می شوند.

و هم به معنای خصلت  (character)واژه اخالق جمع خُلق است که هم به معنای شخصیت 
(character trait)  می باشد. واژه خلق در قرآن دو بار و در حدیث به کرات به کار رفته است. این واژه تنها

ترجمه می شود متفاوت است بنابراین خود واژه  creationبه  در تلفظ و ) نه در نوشتار ( با واژه خَلق که نوعاً
یت بالفعل اشیا دارد. بنابراین می خُلق با خَلق مرتبط است و به عبارت دیگر خلق و خو ریشه در خلقت، یعنی ماه

توان برای ویژگی های اخالقی و زمینه های پیدایش آن از منظر ابن عربی به ریشه های خلقت و طبایع گوناگون 
 (25:  1933)چیتیک، مراجعه نمود.

 رخه ي علت ت ا ا ها  ر ميا  انچا  هان از موظر ابپ عرب  رابپ  -2ناو ار 

 ی1336:132عرب ن

 
 



 
 

 

 

ابن عربی در باب معرفت و مقام فراست، خلق جسم حیوانی را ترکیبی از چهار طبع صفرا، سودا، بلغم و خون  
می داند و معتقد است که خداوند در این اخالط چهارگانه قوایی روحانی قرار داده است که آثار آن ها در جسمی 

جسم ِظاهرِ از آن ها بر اعتدال یا نزدیک به آن  که از آن ها پدید می یابد آشکار است. بنابر این اگر اخالط در
باشد سبب امور نیکو و خیر در ظاهر انسان و اخالق وی می گردد و اگر ترکیب اخالط در انسان بر حد اعتدال 
نباشد به حسب آن مقدار که از اعتدال انحراف یافته بیماری هایی در جسم، و بر نفس  خلق و خوهایی نامناسب 

، 1935 عربی،)ابن اصالح مزاج توسط طبیب جسم و روح را راه درمان خروج از اعتدال می داند.  پدید می آید و
ابن عربی به مداوای جسم و اخالق امید دارد و ریاضت ، تمرین و استعمال علم را در راه درمان  (422: 119 باب

)ابن ر طبیعت اصلی اثر دارد. هر صفت نکوهیده موثر می داند تا جایی که عادت را طبیعت پنجم نامیده که د
به تعبیر امروزی با تداوم یک حالت و عادت دادن یک موجود می توان آن ویژگی  (435 :143 باب، 1935 عربی،

را به خصلت طبیعی و ذاتی آن تبدیل کرد چنانکه دانشمندان علوم تجربی در حال حاضر نمونه های فراوانی از 
 این تجربه دارند.

به  "حرارت و برودت"در آثار ابن عربی مطرح است ترکیبی از اصول و ارکان چهارگانه  طبع و مزاجی که
منفعل می باشد. به گفته ابن عربی حرارت و برودت پدران طبیعی و رطوبت و  "رطوبت و یبوست"عنوان فاعل و 

و هر یک متصف به صفاتی نظیر حیات  (123 : 11، باب 1935)ابن عربی، یبوست مادران طبیعی هستند 
بنابر این  (113 : 51، باب 1935)ابن عربی، )حرارت(، علم )برودت(، اراده )یبوست( و قدرت )رطوبت( می باشند. 

سرد و »و « سرد و خشک»، «گرم و مرطوب»، «گرم و خشک»با امتزاج این اصول و ارکان اقلیم ها و طبایعی 
 د. )معتدل( پدید می آی« مرطوب

از دیدگاه ابن عربی حاالت و رفتار های اخالقی که بر گرفته از ترکیب اخالط و ارکان می باشد صفاتی ثابت 
و تغییر ناپذیر برای انسان ایجاب می کند و آن را در این نشاه دنیایی، ذاتی و مزاج خاص فرد یا موجود می داند. 

 (413 : 133، باب 1935)ابن عربی، 
.  را از صفات الهی می داند و در نتیجه همه آن ها را جزو مکارم اخالق به حساب می آورد وی همه خُلق ها 

به نظر ابن عربی خلق و خوها کامال مذموم و ممدوح نیستند بلکه تابع شرایطی هستند که مردم در آن واقع می 
ی شوند به فضیلت بدل می شوند. لذا اگر شرایط به طور مناسب تغییر کند خلق و خو هایی که رذایل نامیده م

گردند. بنابراین خُلق ها فی نفسه مباح می باشند و واژه هایی نظیر مستحب، مکروه، حرام و حالل در رابطه با 
وی همچنین به برخی از ویژگی  (33 :1933)چیتیک، نحوه اِعمال اخالق و عوارض خارجی آن به کار می رود. 

( و طبع حضرت محمد)ص( را به صفرا و 9ز مطالبی بیان کرده است)های صورت ظاهر و نسبت آن با اخالق نی
 (9)جدول  (431 : 143، باب 1935)ابن عربی،سودا نسبت داده )اعتدال( تا کمال برای نشاه ایشان فراهم شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

و عنصر بوجود می آید. هر یک از ارکان نیز ـ چهار رکن کلی از صحبت های ابن عربی استخراج می شود که با نکاح اینها چهار طبع  9جدول 
ای  متصف به صفات و نسبت های الهی هستند. وی ماه های سال را نیز در ارتباط با طبایع می داند و در چهار دسته طبقه بندی می کند. ـ خالصه

 از آراء ابن عربی در مورد ارکان، عناصر و طبایع

 
با توجه به نکاتی که از ابن عربی بیان شد می توان 
چنین نتیجه گرفت که خُلق ها، وجودشان برای انسان 
امری جبری می باشد ولی در شیوه هایی که به کاربرده 
می شوند و اختیار انسان در آن نقش دارد تغییر پذیرند. 
بنابراین از یک سو آراء ابن عربی در بحث وجود شناسی 

ثیرپذیری آن از طبع و اقلیم، در مکتب اخالق و تا
جبرگراها و از سویی دیگر در بحث به کارگیری و اِعمال 
خصلت ها و اخالق در مکتب احتمال گرا ها قابل طبقه 
بندی است زیرا از یک طرف اثرات مزاج و اقلیم را بر 
رفتار بیان می کند و از سویی دیگر با فرض متغییر 

ان آن راهکارهایی ارائه می نبودن اساس رفتار برای درم
 دهد. 

 رابطه اقليم و اخالق در تعليمات                       

 جامعه شناس مسلمان؛ ابن خلدون

شیوه ی ابن خلدون در بیان نظرات خود و نوع   
تقریبا شبیه به کار دانشمندان کالسیک شناسی اجتماعی 

)ربانی، است و به صورت مقایسه ای و تطبیقی است
و تا حدودی نسبت به جریان های   (31-59 :1935

    

  

                       منفعل

 پدران طبیعی ) عالم علوی( فاعل                                                           

 ارکان مزاج
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 رطوبت 

 )قدرت(

  اقلیم    گرم و مرطوب سرد و مرطوب

 

 

 
 ویژگی 

فرزندان 
 حاصله   

      صله

 صفت    حیات و قدرت علم و قدرت

 عنصر اصلي  هوا آب

 ماه       خرداد، مهر و بهمن تیر، آبان و اسفند

 

 یبوست 

 ) اراده(

 اقلیم       گرم و خشک سرد و خشک

 صفت      اراده و حیات علم و اراده

 عنصر اصلي  آتش خاک

 اردیبهشت، شهریور و دي
 

 ماه        فروردین، مرداد و آذر

ربان    تأثير م يط بر رفنار از  یدگان ابپ خلد  ن ر  -3ناو ار 

 ی53ن 1335ن  رمضان 

 



 
 

 

 

 فکری رویکرد تجربی تری دارد و با نگرش پدیدار شناسانه ای به بررسی جوامع پرداخته است.
وی برای ارائه نظرات خود پیرامون موضوع اقلیم و اخالق به معرفی اقلیم های هفتگانه موجود در جهان  

پرداخته و تحلیل هایی در رابطه با محیط و تاثیر آب و هوای هر اقلیم بر جسم و روان انسان ها دارد. ابن خلدون 
طول تاریخ تمدن های بزرگ در اقلیم های از جمله پیروان نحله ی جبر جغرافیایی است و معتقد است که در 

از دیدگاه ابن خلدون کره ی زمین در هفت اقلیم  (12-11: 1922)کتابی، معتدل کره ی زمین شکل گرفته اند.
جمع می گردد که اقلیم های اول و دوم دارای آب وهوای گرم وسوزان، اقلیم سوم تا پنجم معتدل و میانه و اقلیم 

می باشند. وی ساکنان اقلیم های میانی را به سبب زیستن در محیطشان کاملتر می داند های ششم و هفتم سرد 
.)ابن و مردمان شام، حجاز، یمن، عراق، ایران، هند، چین، یونان و روم را جزء این اقلیم ها به حساب می آورد

ابن خلدون درباره ی تاثیر آب و هوا در اخالق بشر نیز مطالبی بیان کرده است. وی  (151 :1953 خلدون،
سبکسرسی، سبکی و شادابی و طرب بی اندازه را در سیاهپوستان و محیطشان می بیند و علت آن را در حرارت 

و چادر نشینان  (153 :1953 خلدون،)ابن هوا و فعل و انفعاالت بر مزاج و اصل تکوینی انسان بیان می کند 
ساکن دشت و بیابان های اقلیم گرم و خشک که کمبود حبوبات و اغذیه در آن ها به چشم می آید را از لحاظ 

بادیه نشینان حال نیکوتر » جسمی و اخالقی سالم تر از جلگه نشینانی مرفه و در آسایش می داند و می گوید: 
زیباتر و اخالقشان دورتر از انحراف و ذهنشان برای فراگرفتن  نسبت به شهرنشینان دارند و قیافه آن ها کاملتر و

  (121 :1953 خلدون، ابن) «دانش ها و دریافت معارف آماده تر و روشن تر است.
بادیه نشینان کفر و نفاقشان بیشتر » خداوند در قرآن کریم در رابطه با بادیه نشینان چنین می گوید : 

که خداوند بر پیغمبر خویش نازل کرده شایسته تر هستند ... و برخی بادیه است و بغفلت از حدود آن چیزها 
آیات «)نشینان به خدا و روز جزا ایمان دارند و آنچه انفاق می کنند مایه تقرب به خدا و دعای پیغمبر می دانند.

به خاطر دوریشان از  بنابراین بادیه نشینان کفر و نفاقشان از طبقات دیگر بیشتر است و این 1سوره توبه( ،33-33
تمدن و محرومیتشان از برکات انسانیت از قبیل علم و ادب است این گروه زمخت تر و سنگین دل تر از سایر 

-535 ،3جلد :1929 یی،)طباطباطبقاتند و پاره ای دیگر از ایشان به خدا ایمان دارند و او را به یگانگی می پرستند.
و « هر کس ساکن بادیه شد سخت خو خواهد بود.»در حدیثی چنین می فرمایند: همانطور که پیامبر اسالم  ( 531

بنابراین تاثیر محیط بادیه بر  (925 :1931)محمدامیریان، «هر که بادیه نشین بود سخت خو شد.»در روایتی دیگر 
می توان چنین نتیجه  در نهایت رفتار به اندازه ای که ابن خلدون با قاطعیت به تعریف از آن پرداخته، نمی باشد.

گرفت که ابن خلدون اهالی اقلیم های میانه و بخصوص بادیه نشینان بیابان های گرم و خشک را انسان های 
   (9کاملتری از نظر سالمت جسم، روان و اخالق نسبت به سایر اقالیم معرفی می کند. )نمودار 

 جمعبندی نظرات فالسفه و حکما اسالمی )مباحث نظری(

به طوری که مالحظه شد اکثر اندیشمندان اسالمی خُلق ها را وابسته به ذات و در حقیقتشان امری جبری 
برخاسته از تاثیر مزاج، طبع و نوع خلقت می دانند ولی در شیوه بکارگیری و نمودشان توسط انسان نقش اختیار 

سو در بحث وجودشناسی اخالق و تاثیر آن از  انسان را موثر دانسته و تغییر پذیر معرفی می کنند. بنابراین از یک
اقلیم و طبع، موضوع را جبری می دانند و از سویی دیگر در نحوه بکار گیری و اعمال اخالق و رفتار نقش اختیار 
انسان و درمان را بیان می کنند. از این رو اگر نظرات مکتب احتمال گرا را راه حلی مابین مکتب جبر )با احتمال 
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ان )با احتمال پنجاه( بدانیم، این نظریه شباهت به فرموده امام صادق)ع( پیدا می کند که می فرمایند : صد( و امک
  (5، 9جلد :1933 ی،)مجلس1«. نه جبر است و نه اختیار، بلکه امری مابین این دو است» 

دین عامل تعدیل اقتضائات محیطی است بعبارتی اخالق دارای دو مبنای طبیعی و الهی می باشد. بر 
اساس این تحقیق، اخالق در ابتدا مبنای طبیعی داشته و تعالی انسان نیاز به اصالح آن بر اساس مبانی اخالق 

ی طبیعت داشته و در مراحل  و زائیده (a posteriori)الهی دارد بعبارتی اخالق در ابتدا ماهیت پسینی 
 دارد.  (a priory)تکامل نیاز به اصالح بر اساس مبانی پیشینی دینی ـ الهی 

در رابطه با اقتضائاتی که اقلیم های گوناگون در رفتار دارند باید به نقش قابلیت ها و امکانات محیطی 
متاثر از آب و هواهای مختلف اشاره داشت. به نظر می رسد هر چه قابلیت محیطی باالتر رود قابلیت ها و 

گردد و بالعکس هر چه از قابلیت های شایستگی های انسان تقلیل یافته و زمینه های انحراف اخالقی فراهم می 
محیطی کاسته شود توانایی ها و انگیزش های انسان در جهت تکامل و رشد اخالقی افزایش می یابد. بنابراین 
اقلیم گرم و خشک دارای پتانسیل بیشتری در جهت شکوفایی استعداد های معنوی می باشد. این امر با برخی 

 ارد. متون دینی سازگاری قابل توجهی د
از منظر نگارنده گان از آنجا که تاثیر محیط بر انسان به مرحله جبر مطلق نمی رسد و همواره انسان 
می تواند ابعاد مثبت و منفی خود و محیط خود را شناخته و با آزادی و اختیار در اصالح ابعاد منفی و تقویت ابعاد 

یافته و تمدن های پیشرفته در سایر اقالیم اگرچه  مثبت خود تالش نماید، لذا وجود انسان های برجسته و رشد
مشکل تر است، اما دور از دسترس اراده و اختیار انسان ها نیست. در نهایت می توان گفت عوامل محیطی و 
عناصر طبعی و خَلقی انسان، ابعادی اعتباری هستند، نظیر فقر و غنی برای انسان، در قرآن چه اغنیاء و چه فقرا 

مل و رشد خُلقی و معنوی شده اند، اما هر کدام با داروهای متفاوت، اغنیاء با داروی رحمت، انفاق و دعوت به تکا
عدم اسراف و فقرا با داروی صبر، تالش و عزت نفس، بنابر این از منظر اسالمی با اذعان به تاثیر عوامل 

مل محیطی و خَلقی حاکم می محیطی و خَلقی )بخصوص بر جسم انسان(، اراده تکامل جوی انسان را بر عوا
داند، آن گونه که می تواند با معرفت و عمل شایسته )ایمان و عمل صالح( بر همه آن عوامل چیره شده و به 

 اعتدال وجودی یعنی فطرت الهی خود بازگشت )توبه( نماید.
هشت موعود، شاید بتوان مفهوم هبوط انسان به عالم دنیا، که عالم کثرت است و عروج او را به عالم ب

هجری  1933که عالم وحدت و عالم رضایت است از همین منظر تفسیر و تاویل نمود. ـ واللـه اعـــــلم )
 ـشمسی( 

 نتيجه گيری در راستای طراحی محيطی )مباحث کالبدی(

توجه به فاکتورهای خُلقی هر اقلیم می تواند از بعد هویت بخشی مادی و معنوی هر مکانی قابل 
باشد. از بعد مادی سازگاری کالبدی و سازگاری رفتاری قابلیت های هویتی ـ کالبدی ویژه ای که زبان استفاده 

منطقه خواهد بود ایجاد می کند. از بعد معنوی، ایجاد شخصیت ها، ذوق ها و سلیقه های متنوع به تفاوت های 
ه عنوان شاهدی برای درک بهتر مباحث زبان طراحی می انجامد. الزم به ذکر است موارد بیان شده در زیر تنها ب

 فوق مطرح شده اند و اثبات علمی و تجربی آن ها مجالی بیش از محدودیت های یک مقاله را می طلبد.
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  در اقليم های مرطوب برونگرايیگرم و خشک و  در اقليم های درونگرايی -1
ن داده شد که خشکی، عامل تقویت پیش از این براساس اندیشه فیلسوفانی همچون ابن سینا و سهروردی نشا

حافظه و تخیل است و این ویژگی زمینه تقویت شخصیت درونگرا را فراهم می آورد و به عکس رطوبت با انتقال 
ویژگی های آب، یعنی شکل پذیری و دگرگونی گرایی، زمینه ساز تقویت برونگرایی شخصیت می باشد. )رجوع 

 شود به بخش فلسفی( 
درونگرایی کالبدی معماری بر برونگرایی و درونگرایی شخصیتی برای نشان دادن نمونه ها  تاثیر برونگرایی و

و شواهدی از این رابطه بسیار راحت تر از اثبات این رابطه در جهت عکس است. کالبد معماری درونگرا اگرچه در 
ساز ایجاد فرهنگ رفتاری و درجه اول به دلیل نیاز اقلیمی، درونگرا شده است اما می تواند به تدریج زمینه 

اخالقی درونگرا باشد. به عکس شخصیت درونگرا عالقه به کالبد معماری درونگرا دارد و اگر در اقلیم برونگرا 
 1.واقع باشد با ایجاد تعادلی این نیازهای متضاد انسانی و محیطی را پاسخ می دهد

غالمحسین معماریان در دو کتاب گونه شناسی مسکن درونگرا و برونگرا در ایران شاخصه اصلی این دو 
مفهوم را در ایجاد ارتباط بصری بین درون و بیرون و همچنین وجود کانون اصلی سازماندهی در درون و بیرون 

فرهنگ می داند. به گفته او عوامل  تعریف نموده است و مهمترین عامل تاثیر گذار در آن را ابتدا اقلیم و بعد
( ولی در گذر زمان عوامل 1اقلیمی در شکل گیری اولیه خانه های درونگرا و برونگرا نقش داشته اند. )تصویر 

به گفته وی  (19 :1932یان،)معماردیگری همچون عوامل فرهنگی، دینی و اخالقی در تشدید آن موثر است. 
معماری به خود بگیرد از دیدگاه اخالقی و عرفانی در برگیرنده معانی و مفاهیمی درونگرایی قبل از آن که رنگ ":

 "همچون تودار بودن،گرایش به حاالت درونی و پرهیز از نشان دادن آن حاالت به صورت تظاهر می باشد.
او نشان می دهد که این روحیات در اکثر مناطق ایران قبل و بعد از اسالم ریشه دار بوده  (19 :1932یان،)معمار

 (4است ولی به طور مستقیم ارتباطی را بین مبانی اقلیمی و فرهنگی توضیح نمی دهد.)نمودار 
 

 اصل اول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  بر نبننرا   كالبنندي معانناري منن  تننوا  بننه كنننا  زیباشوارنن  گر تننر       ر زميوننه مطالعنناا ر انشننواخن  تنناثير شخرننيت  ر نبننرا  

مراجعه ناو . 113   75ص  اا 

 شخريت بر نبرا معااري بر نبرا اقليم مرطو 

 برا ر نمعااري  برا ر نشخريت 

 

 خشک اقليم

 نياز به تورعه با ر یكر  بر نبرای 

 نياز به تعدیل بر نبرای    تأميپ نياز  ر نبرای 

 نبرای  ر نياز به تورعه با ر یكر  

 

 نياز به تعدیل  ر نبرای    تأميپ نياز بر نبرای 

 

 اقليم مرطو 

منقابل اقليم هاي مرطو    خشک بر  ر نبرای    بر نبرای  معااري   خروصياا  رفناري   تاثيراا   - 4ناو ار 

 شخرين  انچا 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

در  نشانه های تند و جذابدر اقليم های گرم و خشک و رنگ،  هندسه و  نشانه های آرام و عمیقرنگ، هندسه و  - 2

 اقليم های مرطوب 

دو نوع ذوق آرام و هیجانی در بررسی هنر اقوام مشاهده می شود به طور مثال نمونه هایی از هیجان گرایی 
هند و پاکستان در مقابل آرامش گرایی مناطق کویری مرکزی ایران تزیینات و هندسه در کشور های شرقی نظیر 

و عربستان )مهد تولد اسالم( قابل توجه است. در این زمینه تحقیقاتی در رابطه با طیف رنگی متناسب با چهار 
عنصر اصلی طبیعت ـ شامل هوا )گرم و مرطوب(، آتش )گرم و خشک(، خاک )سرد و خشک( و آب )سرد و 

ه عمل آمده است و نتایج نشان می دهد که عنصر آب )رطوبت( طیف گسترده تری از رنگ ها را مرطوب( ـ ب
 (Young-In Kim  347 ,2005 :). نسبت به سایر عناصر طبیعت شامل می شود

برای اثبات این ادعا نیز می توان دو سبک رازی و اصفهانی را قیاس کرد که اولی تک رنگ و دومی چند 
در تحلیل این تفاوت به دالیل فرهنگی و اقلیمی اشاره شده که بین این ها  (23 ؛1931 اردالن،)رنگ است. 

ه و خاستگاه دوره اصفهانی، ارتباط است. خاستگاه و بستر رشد دوره رازی مناطق کویری و گرم و خشک بود
بیشتر شهر معتدل تر اصفهان می باشد. جالب است که در مسجد جامع اصفهان حتی در بخش سلجوقی که 
مربوط به دوره ی رازی است همچون ایوان شرقی )صفه شاگرد( کاشیکاری کامل و اصیل سلجوقی مشاهده می 

رازی این حالت کم رونق تر است. در معماری سبک  در حالی که در دیگر بناهای (131 ؛1931 پیرنیا،)شود. 
  (134 ؛1931 پیرنیا،)اصفهان، رنگ قوانین و غنای ویژه و گسترده ای پیدا می نماید.

گروتر به تاثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و شخصیتی در تعریف رنگ ها اهمیت می دهد. به گفته او بر اساس 
آزمایش های به عمل آمده برای بچه ها رنگ مهم تر از فرم و هندسه در ذهن آنها تاثیر گذار است و اهمیت 

رونگرا به رنگ اهمیت می دهند. بیشتری دارد همچنین افراد دارای شخصیت برونگرا بیش از افراد د
ریشه یابی فلسفی این مسئله را در اندیشه های فلسفی بیان شده مشهود است. کندی و  (432 ؛1932گروتر،)

سکون حاکم بر مزاج گرم و خشک سبب می شود حتی در صورت ظهور رنگ های گرم، رنگ، زندگی و هیجان 
مزاج  نداشته باشد چرا که حیات، سرزندگی و پویایی و تنوع از ویژگیهای مزاج مرطوب است. به این ترتیب چه

 یhttp://www.Google.comگرم   خشک   بر نبرای   ر اقليم هاي مرطو  رن  ر نبرای   ر بافت هاي  2ترویر
 



 
 

 

 

گرم و چه مزاج سرد براساس شرایط و نیاز اقلیمی گاه به رنگ هماهنگ با مزاج یا به رنگ مکمل مزاج، رو می 
کنند اما این تمایل صرفا تک رنگ بوده و مات و کم هیجان است در حالیکه در اقلیم مرطوب رنگ به صورت 

 موضوع در رنگ البسه اقوام ایرانی نیز مشهود است. درزنده و با تضاد زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. بازتاب این 
مناطق شمال ایران، رنگ لباس اقوام ترکمن، گیلکی و مازندرانی و ... به تنوع و هیجان، و پوشش اقوام ساکن در 

 (54-53 ،1933 پور، ضیاء) مناطق مرکزی و جنوب ایران بیشتر به رنگ هایی ساده و روشن نزدیک است.
         (5)نمودار 

  اصل دوم  
 در اقليم های مرطوب صراحت گرايیدر اقليم های گرم و خشک و  انتزاع گرايی -3 

در مباحث فلسفی به خوبی، قدرت باالی تخیل در مزاج خشک در مقابل صراحت گرایی و کاهش خیال 
انگیزی ذهن در مزاج مرطوب بیان گردید. طبیعی است که در عرصه های گوناگون هنری در مناطق خشک 

ید دو بعد مکمل سادگی و نوعی انتزاع گرایی و نمادگرایی های عقالنی و مفهومیِ خیال انگیز ایجاد گردد. البته نبا
پیچیدگی که نشان از چند الیگی و چند معنایی بودن آن است را از نظر دور داشت. شعر عراقی و معماری های 
نمادگرایی رازی، آذری و اصفهانی همه مظاهر این اندیشه اند. در مقابل صراحت و توصیف مستقیم طبیعت، 

عدم ایجاد تزیینات و نمادهای چند الیه و با معناهای عقالنی در ویژگی مزاج مرطوب است که به عنوان نمونه در 
فضاهای قدسیِ مناطق مرطوب شمال و جنوب می توان مشاهده کرد. این عامل سبب شده این مناطق از سبک 

 شناسی رایج معماری ایران فاصله داشته باشند. 
توان وجود حالتِ انتزاعی در مناطق حتی در مظاهر دینی و قدسی نمادین کشورهای آسیایی و آفریقایی می 

 خشک و تشبیهی در مناطق مرطوب را  نشان داد. )مقایسه ی عبادتگاه های آفریقا و معابد هند(
به نظر می رسد با این مبنا در طراحی محیط در این دو منطقه ذوق عمومی متفاوتی حاکم باشد که الزم است 

بعبارتی دیگر اگرچه در محیط مرطوب و سرد تمایلی به نماد  تا حدودی با طراحی به تعدیل این قوه پرداخت.
گرایی انتزاعی و تخیل برانگیز نیست ولی از آنجا که تقویت خیال برای پیشرفت و تکامل معنوی انسان ضروری 

(  2است الزم است تا با تمهیداتی نسبت به پرورش تدریجی این گرایش در آثار محیطی اقدام نمود. )نمودار
 (9)تصویر 

 

 اصل سوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مزار خشک

 قدرا خيال  ایيپ مزار مرطو 

 قدرا خيال باال

 

 نشانه گرای  صریح   م چوس

 ضر را تقویت تخيل آفریو    اننزاع

 معقول ناا  گرای  اننزاع   



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 در مناطق معتدل آزادی هويتیدر مناطق گرم و خشک و  تعصب هويتی تاکيد بر -4

تعصب یا حساسیت هویتی دو دلیل کالبدی و مزاجی 
دارد. از جهت کالبدی، خشکی سبب پایداری کالبدی 
مظاهر معماری و شهر می شود و بقا و تداوم آثار 

صورتی گذشتگان به تقویت هویت گرایی می انجامد. در 
که رطوبت سبب عدم پایداری آثار گذشته شده و از بین 
رفتن آثار، به کم رنگ شدن حساسیت هویتی می 

 انجامد.
این اصول در تداوم اصل درونگرایی و برونگرایی 
است و سبب می شود در اقلیم گرم و خشک و حتی سرد، 
عالوه بر محصوریت، نوعی فشردگی و محدودیت در 

ریشه در نگرش بسته و هویت گرایی زیاد در تفکر آن ها دارد در حالیکه در اقلیم مرطوب محیط دنبال شود که 
حساسیت هویتی و محدودیت گرایی کم بوده و تمایل به آزادی و گستردگی و انبساط هویتی، بیشتر است. 

حالیکه در ( این سبب می شود در مناطق گرم و خشک و سرد، تاریخ با حساسیت بیشتری حفظ شود در 5)تصویر 
مناطق مرطوب عالوه بر تاثیر اقلیمی رطوبت، ویژگی های شخصیتی نیز به کم رنگ بودن این تعصب می 

 (4انجامد. )تصویر 
از طرف دیگر بر اساس مبانی فلسفی رطوبت بر اساس خصوصیت ذاتی آب مزاجی شکل پذیر، آزاد و سیال 

دارند. مزاج خشک )سرد یا گرم( در مقابل حالتی ماندگار دارد و مزاج های مرطوب قابلیت تطابق و تغییر بیشتری 
 (3نمودار و ثابت و کم تحرک  دارد و این عامل در تقویت حس هویتی در این مناطق نقش دارد. )

 
 
 
 

 ن تاكيد بر هویت گرای    تعرر هوین   ر مواط  4ترویر 

 گرم   خشک ن  چيويه شان  ل  ت ت  

 ی  http://www.negarestantaft.comرماخ   
 

 تاثير مزار   اقليم مرطو    خشک بر قون خيال   اننزاع   صرا ت گرای  – 6ناو ار 
 

ت ا ا  ر قون خيالن  ر مواط  خشک  الن  تجریدي   اننزاع     ر مواط  مرطو   الن   اق  گرایانه  - 3ترویر 

ترویر رارتن تزیيواا تشبيه  معابد هودن ترویر  پن نقوح هودر    اننزاع   ر مچجد شيخ  –تر یافنه ارت. 

 (http://www.Google.com)لطف اهلل 

 



 
 

 

 

 
 اصل چهارم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 در اقليم های مرطوب آزادی و گستردگیدر اقليم های گرم و خشک و  محدوديت و فشردگی -5 

مقابل در اقلیم های غیر مطلوب سرد وگرم به نوعی گریز از محیط، تراکم و فشردگی کالبدی می انجامد. در 
 (5اقلیم مرطوب، معماری با بسط در محیط، تالش در بهره مندی بیشتر از طبیعت خواهد داشت.)تصویر 

این ویژگی در نسبت فضای باز به بستر در معماری و شهر و همچنین تغییر حد قلمرو و حریم نقش دارد. 
اقلیم گرم و خشک(  ن قلمرو میان اعراب )گروتر با استناد به تحقیق ادوارد هال در کتاب بعد پنهان به تفاوت ای

و انگلیسی )اقلیم معتدل( اشاره می کند. برای اعراب حد حریم بسیار کوچک است در حالیکه افراد انگلیسی حتی 
 :1932 گروتر،) دور به حد خانه ی خود را به معنی بی احترامی به حریم شخصی تلقی می کنند.ورود از فاصله 

  (3)نمودار  (112
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خشك  تعرر هوین 

 ماندگاري كالبدها به علت خشك  اقليم

ركو     ایداري ذهپ به علت مزار 

 فلچ  ی خشک ر اندیشه هاي

 رطوبت عدم تعرر هوین 

ز ال تدریج  كالبدهاي معااري به 

 علت رطوبت اقليم

آزا ي   رياليت ذهپ به علت مزار آ  

 ر اندیشه هاي فلچ  ی

 ن هویت گرای    تعرر هوین   ر مواط  گرم   خشک   آزا ي هوین   ر مواط  معندل 7ناو ار 

اصالت فضاي بچنه   عدم  بافت شهري منراكم اقليم گرم   رر 

  رعت فضاي باز

كاهی  د قلار    

  ریم

بافت شهري  راكودن    اقليم مرطو 

 باز ر به علت اقليمی

اصالت فضاي باز   عدم 

  رعت فضاي بچنه

افزایی  د قلار    

  ریم

 اقليم گرم   رر    مرطو  بر ميزا  فشر گ ن تراكم بافت    د قلار تاثير  -3ناو ار 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 نتيجه گيری 

بیشتر بحث های روانشناسی محیطی در تحلیل رابطه محیط با شخصیت و روان، به بررسی تجربی 
پارامترهای محیطی بر روان انسان می پردازند. حجم تحقیقات در جهت تاثیر پارامتر های شخصیتی در ویژگی 

نتایج محدودی در های محیطی کمتر است. در تحقیقات موجود عمدتا با گونه شناسی شخصیتی در چند شاخصه، 
حوزه طراحی محیط با شیوه تجربی بدست می آورند. حکمتِ فلسفی ـ عرفانی کهن، از مزاج افراد سخن می 
گوید و مبانی و گونه شناسی مزاج را از هستی شناسی استخراج می کند. این تحقیق با بررسی مبانی فلسفی و 

گاه آنان مطرح و تا حدودی نتایج آن را در طراحی عرفانی اندیشمندان اسالمی مولفه های شخصیتی را از دید
محیط تشریح نمود. این مبانی اگرچه در معماری و شهرسازی گذشته به طور طبیعی در جریان بود ولی در 
مطالعات جدید به طور کامل مورد غفلت قرار گرفته است و نیاز به مطالعه آن، کامال آشکار است. این مطالعه 

تواند افق جدیدی را در جهت شخصیت شناسی رفتاری ـ اقلیمی و تعریف راهبردها و  اگرچه نوپاست ولی می
اصول طراحی اقلیمی نه صرفا به منظور آسایش جسمی بلکه برای تامین نیازهای روحی روانی و شخصیتی در هر 

 مزاج و اقلیم بگشاید. 
ت است ویژگیهای کالبدی معماری از مزاج زاییده اقلیم، شخصیت زاییده مزاج و اخالق و رفتار زاییده شخصی

دو سوی این طیف هم زاییده اقلیم و هم زاییده رفتارند و اثبات رابطه بین اقلیم و رفتار نشان از همبستگی مبانی 
 انسانی و محیطی شکل دهنده به معماری و شهر سازی خواهد بود.
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 سيزدهم مقاله

 

 

 1 هويت اسالمی در بناها و بافت شهری معماری معاصر                     
 

 کارعبدالحمید نقره  
 محمدعلی طبرسا 

 

 مقدمه

های زا و بحران هویت از دغدغه های بحرانکسب هویت مطلوب و اصیل و رهایی از هویت
های انسانی بوده و هست و به اعتبار آزاد منشی و فضلیت آرمان خواهی و تاریخ انسانیت و فرهنگ

توان گفت انسان به آن دلیل انسان است که تأکید میکمال طلبی انسان همیشه خواهد بود. به 
 ساز و خواستار هویتی استعالیی و آرمانی است.موجودی هویت
و در « او»یا « هو»ه بودن مصدری عربی است که از چ« هو+یت»مرکب از « هویت»واژه 

توان آنرا آورد؛ بنابراین میسخن به میان می« آن چیست»یعنی « ما هو»مقام پاسخ به پرسش 
آمده است و بیشتر عرفا، هستی « خداوند»ترجمه نمود. هویت در مفهوم عرفانی به معنای « چیستی»

هستی و »فتی فلسفی، به معنای دانند. هویت در رهیاخداوند یا ذات الهی را تنها هویت موجود می
های فلسفی بر فهم عمومی و رود. معنای سوم هویت که عالوه بر برخی رهیافتبکار می« وجود

است. بدین ترتیب آنچه موجب شناسایی شیء باشد « ماهیت یا تشخیص»عامیانه آن هم استوار شده 
 دهد.یا به عبارت دیگر چیستی شیء هویت آن را تشکیل می

ها و ناسازگاریهای موجود، عماران معاصر در برابر بحران هویت و ناهماهنگیامروزه م
هویت اسالمی »اند. در حقیقت بحران در هویت معماری و به ویژه رویکردهای گوناگونی را پیش گرفته

چه در سطح جهان و چه در ایران براثر مشکل فراگیر تحویل یا فروکاستن یک کل « در معماری
ام هویت فرد یا جامعه و به تبع آن، هویت معماری به یکی از اجزاء سامانه بوده است. مند به نسامان

ای از ویژگیها باید در چیزی جمع باشد هویت یک مفهوم عام است و برای هویت داشتن مجموعه
های فرهنگی هر گروهی ویژگیهای خاصی را برای هویت داشتن بر درحالیکه امروزه در عرصه

دهد، این در شرایطی است ا یک یا چند عنصر از مفهوم کلی هویت را مدنظر قرار میشمرد که تنهمی
که رویکرد اسالم به مسئله هویت مانند بسیاری موارد دیگر نگاهی فراگیر )اشتمالی( است. به این دلیل 

د تا اصالح شو های ناقص از اسالم در میان معماران ایرانی از بعد بینشی و ارزشیالزم است برداشت
این دین بتواند راهکارهای خود را بازگوید. در این راستا، این مقاله می کوشد با مروری بر مبانی فکری 

لفه ها و اصول سامانمند هویت اسالمی را تبیین نماید تا بلکه روزنه ای به سوی و اعتقادی اسالمی، مؤ
 معماری بگشاید. اسالمی در برابر دیدگان محققان و اندیشمندان -مفهوم هویت ایرانی

                                                           
کـار و  تـالیف عبدالحمیـد نقـره   « درآمـدی بـر هویـت اسـالمی در معمـاری و شهرسـازی      »هـایی از کتـاب   بـرداری از بخـش  مـتن ایـن مقالـه بـا بهـره      -1 

 نژاد( توسط نگارندگان انجام شده است.حمزهمحمد رنجبر کرمانی و مهدی همکاران )علی



 
 

 

 

 
 

 آموزه هايی از خانه کعبه و مناسک حج                                                      

 نکاتی از آيه مبارکه حج-1

ان اول بيت وضع للناس للذي »فرماید: معمار اصلی خانة کعبه دربارة شکل و محتوای کار خود می

همانا ( »32و  33، )آل عمران« بينات مقام ابراهيم و من دخله کان امناً ببکه مبارکاً و هدي العالمين فيه آيات 
ای که برای مردم ساخته شده همان است که در مکه است، که فرخنده و مایة هدایت برای نخستین خانه

ی که نکات« های تابناک است، مقام ابراهیم و کسی که به آن درآید، ایمن خواهد بود.جهانیان است. در آن نشانه
 :شود اینگونه است ین آیه دریافت میاز ا

 از بابت زمانی، اولین خانه است (1
 از بابت مکان، در جایگاه مشخصی یعنی مکه قرار گرفته است. (1
از بابت مصرف کننده فضا، برای همه مردم جهان بی هیچ وابستگی به قوم و نژاد و قاره ساخته شده  (9

 است.
 یعنی فضای محصور و محل امن و آرامش است.از بابت کارکرد آن، خانه )بیت(،  (4
از بابت هدف و غایت آن، این خانه مبارک و فرخنده و هدایت بخش است، و در سعادت و رستگاری  (5

 انسان نقش دارد.
از بابت دامنة تأثیر آن، برجهان شمول بودن و تاریخ شمول بودن آن و برای همه انسانها بودن تأکید  (2

 شود.می
نیز خداوند دربارة ای دیگر در آیه

 فرماید:معماری خود چنین می
جعل هللا الکعبه البيت الحرام، قياماً »

خداوند، کعبه آن خانه ( »33،)مائده« للناس
« محترم را مایة قیام مردم گردانیده است.

 شود:نکاتی که از این آیه بر گرفته می

 ويژگی های خانه کعبه-2

ه طراح آن خداوند و خانه کعبه ک
اند، نخستین پیامبران بودهسازندگان آن 

ای است که برای پذیرش توبه آدم و خانه
محل عبادت و قیام او ساخته شده است و 

العاده ویژگیهای استثنایی و فوقنماید. این خانه دارای خداوند آن را برای هدایت انسان و مبارک معرفی می
 ها چنین هستند:نسبت به دیگر نیایشگاهاست، این ویژگی

 آرامی   امپ م ل كعبهخانه  -1ترویر

 



 
 

 

 

ء مستقل نسبت به انسان نیست، بلکه یک خانه و یک فضای خالی برای حضور یک بت و مجسمه یا شی  (1
 انسان است.

مکعب است، که جدار خارجی آن فقط یک پوسته است،  با درگاهی که به درون راه دارد. و حجم آن یک  (1
 باشد.ئم و قیام کرده بر زمین میترین حجم با سطوح متشابه و یکنواخت و یالهای قامنظم

ب و ها و دامنه دره پرنشیاین حجم کامالً منظم است و نسبت به طبیعت اطراف آن یعنی کوهها و صخره (9
بدیع تلقی شده و مکمل فضای العاده و انداز افق به عنوان یک حجم کامالً خالقانه و خارقآن و چشمفراز

 طبیعت طراحی شده است.
نهایت اشکال منظم و نامنظم، بیشترین تأثیر برای ایجاد  باشد که در میان بیکف آن مربع مینقشه  (4

تعادل و آرامش را در انسان دارد. زیرا چهار پهلوی آن بر چهار وجه انسان منطبق شده و در او ایجاد 
رشد و هیچگونه جاذبه حرکت فیزیکی ایجاد قطرهای آن نیز به صفر می نماید، و محورها وسکون می

 دارد.تواند انسان را در کانون فضا کامالً آرام نگهنماید و مینمی
 تأثير کالبدی فضايی خانه کعبه بر انسان-3

نیز قابل مالحظه است. این تأثیر از دید بیننده  تأثير کالبدي فضايي خانه کعبه بر انسان

 هایی دارد:بیرونی چنین ویژگی

نخورده و نمودهای نابسامان آن، به این کالبد با حجم مکعبی شکل، در دامن و بستر طبیعت دست (1
 شود.مانند شمرده میعنوان یک پدیده دست ساخت و بسامان، یک ابداع و نوآوری بی

لبد )بویژه با وجود یک در( ، پوسته و پوششی برای فضای درونی آن شمرده وجوه و یالهای این کا (1
 طلبد.شود و انسان را به درون میمی

های قائم و وجوه متشابه و سادگی برابر بودن تقریبی سه بعد )درازا، پهنا و بلندا( و داشتن زوایا و یال (9
ی پدید آوردن تعادل، توازن، آرامش و ترین کالبد برایکنواختی و هماهنگی حجمی، این کالبد شایسته

و هرچه  1سکون فیزیکی در انسان بوده که مقدمه پویایی فکری و روحی و ورود به عالم معقول است
 نماید.بیشتر انسان را به فضای داخلی آن جذب می

و غایت متعالیش را از دیدگاه ترين وجوه نيازهای انسان در مسير تکامل کلیاز سوی دیگر 
 توان در سه وجه به شرح ذیل خالصه کرد:میاسالم 

 حرکت عرضی، بیرونی و مادی: سیر در آفاق 
  حرکت جوهری، درونی و معنوی: سیر در انفس 
 بیرونیپیامبران و  )عقل( های الهی و پیامبران درونینیاز به رهبری 

انسان یا ترین وجوهی است که یک از نظر معارف ما این سه وجه از نیازها و نتایج آن کلی
جامعه انسانی برای رشد و تعالی و سعادت جاودانی خود نیاز دارد و باید زمینه هر سه آنها در کنار هم 

                                                           
 «.سکون مقدمه تفکر است»سینا نیز نقل شده است که و از اسطو و ابن« ها استسکوت باغ اندیشه»فرماید: حضرت علی )ع( می -1 



 
 

 

 

فراهم باشد تا انسانها در حیات دنیوی و در واقعیت زمان و مکان، سیر کمالی داشته باشند. وگرنه از شمول 
 شوند.و فساد و تباهی می« خبیثه شجره»خارج و مشول کلمة « شجره طیبه»های الهی فطرت و سنت

 بینی شده است:، در مناسک حج ظاهر نیز سه عمل پیشسه وجه و نياز تکاملی انسانمتناظر با 
 هفت بار طواف پیرامون خانه کعبه 
 هفت بار سعی بین دو کوه صفا و مروه 
 دورکعت نماز در مقام حضرت ابراهیم )ع( 

 شکل و محتوی در مناسک حج رابطه-4

های انجام شده توجه به بررسیبا 
مفاهیم و ارزشهایی که در فرهنگ غنی و 
سرشار اسالمی چه از نظر تاریخی و چه از نظر 

شناسیم، رابطة شکل و آیات و روایات می
محتوا را در مناسک حج چنین ارزیابی 

 کنیم.می

حرکت خطی انسان در دامن طبیعت  (1
ای )حرکت سعی( بهترین زمینه

 است که انسان را در زمان معین
کند و در برابر درک از راه حواس پنجگانه قرار ها و عناصر گوناگون مرتبط میهرچه بیشتر با پدیده

است یعنی )انسان « سیر در آفاق»برای « هندسه-فضا»هترین نوع دهد. از این رو ، این حرکت بمی
 متحرک، نقطه دید او نیز متنوع و متغیر و متحرک(.

که یک « خانه کعبه»حرکت انسان پیرامون یک دایره )حرکت طواف( و گرداگرد کانون آن یعنی  (1
پدیده مصنوع و واحد با یالها و وجوه متشابه و منظم است، آن هم دریک زمینه طبیعی و آزاد، کامالً 

برانگیزاننده و متمرکز کنندة توجه بوده و یاری عبارات و 
ذکر انسان است و همه مفاهیم، مشوق تأمل، تفکر، و ت

ها مقدمة سیر درونی انسان خواهد بود یعنی این ویژگی
 )انسان متحرک، نقطه دید او ساکن(

« ساکن»در مراسم عبادی نماز، انسان در جای خود  (9
باشد و در مجموع « ساکن»است و نقطه دید او نیز باید 

انسان و حرکاتش با طمأنینه و آرامش همراه است، 
شود و با بیان و کی او متمرکز مییعنی حواس فیزی

درک مفاهیم واال و فکری باید شرایط قبولی نماز یعنی 
را کسب کند. حضور قلب یعنی همان « حضور قلب»

بازشدن دیده جان و مقدمه سیر باطنی و جوهری و 

 ره موارک  ج  اهرن منوا ر ره نياز تكامل  انچا  -2ترویر

 



 
 

 

 

 

 برای انسانهای کامل، یعنی  ورود به عالم مشهود و زیارت حضرت حق.
توان رسید که تجربه در یک نگاه کلی از منظر نگارنده به این دریافت می

بیت اهلل الحرام و حج « فضایی -هندسی »انسان در مجموعه « حرکتی -فضایی »
ظاهر به صورت یک سامانة )سیستم( جامع و کامل، زمینه ساز سیر انسان از جهان کثرت به جهان 

نیوی و سیر در آفاق و حرکت عرضی به حیات روحی و سیر در انفس و حرکت وحدت و از حیات د
نماید. روشن است که نبود هر کدام از عناصر باشد و انسان در این مناسک آنرا تمرین میجوهری می

 این سامانه، دسترسی به هدف جامع را مخدوش خواهد کرد.

 های فضايی معماری شهر مسلمانانبررسی مولفه                                                  

 جايگاه مسجد در شهر اسالمی-1
ترین فضا برای خودسازی و نهایی خود در میان جامعه مسلمین و در تمدن اسالمی مناسبمسجد در شکل

 سازی و سیر همه انسانها از زندگی مادی و طبیعی به زندگی معقول و ملکوتی در پرتو هدایت و رهبریجامعه
 باشد.انسان کامل، یا انسان افضل می

های دینی و نفی رهبانیت، شهرآباد و شهر اسالمی باید آباد باشد، و مسلمانان بنابر توصیه
دهند. در طراحی شهری مسیرها و گذرهای عبوری بر بستر طبیعت و هماهنگ پرجمعیت را ترجیح می

ون مساجد از میان طبیعت نظم و آزاد و رها دارند و در کنار آنها فضاهای معماری چای بیدسهبا آن هن
عین حال درونگرا ایشان هماهنگ با مسیرهای عبوری ودر زمین پیرامون آنها و بدنه دیوارهبرآمده، 

اد و حجم و ارتفاع و موی که عملکرد مشابه دارند. از نظرنماها در عناصرها وباشند. بدنهمی
 مصالح و رنگ نسبتاً هماهنگ هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر ارالم   تبریزجایبان مچجد  ر  -4ترویر

 

جایبان مچجد  ر شهر ارالم    -6ترویر

 اص ها 

جایبان مچجد  ر شهر ارالم    -5ترویر 

 قز یپ
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساجدهای فضايی ويژگی-2

باشد، در  خواهد حجم خارجی مسجد هر شکل می
است،  زمین تابع بافت شهر و امکانات موجود  ابعاد و نقشه

شود. هندسه، مقهور دستان توانای هرجا که الزم شد و از هر طرف که امکان بود بر سطح مسجد افزوده می
 نماید.پذیری است که هر فرم سرکش را رام میانعطافمعمار و اصول 

های خارجی را، استوار و متین و هماهنگ با دهد، بدنهاو با هر زمینی، هندسه الزم را سامان می
ان برآمده بر زمین، حاشیه سازد، همچون اندام انسهای شهری و از زمین قیام کرده میهای سایر ساختمانبدنه

سازد که هم ساختمان را از عوارض طبیعی حفظ کند و هم بدنه ها را از زمین زمین دیوارها را از مصالحی می
ها عروج بخشد که بر زمین قیام کرده باشد و کتیبهشکلی طولی دیوارها را آنچنان سامان میجداسازد. جرزها بی

آنچنان که خط آسمان از ظرافت و زیبایی مادی یا معقول خالی نباشد. پنجره کنند. عمودی جرزها را متعادل می
به بیرون برای دید، الزم نیست. چرا که باید دیده بردل نشیند تا بار عام یابد و هواکشها و روزنها را دور از 

 . کاهندها از غلظت و شدت نور آن میسازد و با شبکهدسترس دید و منظر انسان و بر بلندا می

پیرایه و درحدی که جدار خارجی از حد یک پوشش و حفاظ برای ساده، بی هانماسازی بدنهدر مجموع 
فضاهای داخلی، خارج نشود و چهره بیننده را به سوی ورودی بازگرداند. فضای ورودی چون چتری دلپذیر و 

ت. خط صاف زمین چون شاخساری سربرهم آورده، برای دعوت و تعظیم حضور انسان آغوش برگشوده اس
خواند. ساقهای آن برآمده و متناسب با حالت قیام انسان است و قوس سر قطرات انسانی را به دریای حضور می

تر شود و های مسجد، سری برآورده تا برجستهشود، سردر از خط آسمان بدنهنهایت آسمان میدر مظهری از بی
 و نام خدا نباشد.اذن ای بر فراز، تا ورود بیبر پیکر خود کتیبه

دهد و هندسه برافراشته ، ورودی را دلباز و در دسترس قرار میايواننسبت بلندتر طول به عرض 
فضا را  ها، و مقرنس هاکهکشانی رسمیها نهایتاً با هندسه بدنه

از جهان کثرت تا ابدیت و از زمین تا آسمان تمثیل 
شود زیبا و شاخصار و کند و این همه چتری میمی

بانی پرشکنج که بر سر انسان خمیه زده است و در سایه
مجموع مهمان پذیر، دعوت کننده، امنیت بخش و 

جالل  ارد و صفات سالمی به مهربانی لبخند و لطف با خود د

نااي اصل  مچجد با هاه عظانی   -7ترویر

 توها طا  نررت  ارت براي  ر   ناازگزارا 

 

هودره كهكشان    مچجد شيخ لطف  -3ترویر

 اهلل



 
 

 

 

 و جمال حضرت حق را با هم متجلی نموده است و همه تنها طاق نصرتی برای دعوت نمازگزاران.

و گوناگون این شگرد تحیرانگیز را در طراحی معماری  های متعددحريم ها و مفصلایجاد 
ر قلب فضاهای خدماتی دیگر در آرامش کامل و بدون سازد که فضای عبادی دمساجد ظاهر می

گیرد. عالوه بر دیوارهای قطور در میان ایوان ورودی مسجد، ارتفاع های همجواری قرار میمزاحمت
ها و کنند. هشتیهای چوبی، حریم داخل را حفاظت میکوتاه و قاب متناسب و قطر کافی درگاه
و خمهای مسیر آنها به سوی صحن جداسازی کامل  یچراهروهای متعدد تاریک و نیمه تاریک و پ

 فضای بیرونی و درونی را بعهده دارند. 
گیری هندسی در فضاهای عبوری تابع شیب و فراز زمین و دامنه پرموج و نامنظم اگر جهت

نصیب های زمین را نیز بیها و حتی قطعه بندینظمی و کثرت گوناگون جهتطبیعی است و این بی
مرکز و جهت واحدی نیست و  است و تابع هیچ نگذاشته

گریزد و سیر در آفاق را کشاند و مینگاه را به هر طرف می
بخشد و زمینه تغییر و تنوع و تکثیر برای انسان تسهیل می

 نماید.دید را فراهم می
کند و این خود بر غییر میدر مسجد جهت ت

شود و تمام افزاید، جهت واحد میغنای هندسی بافت می
 های فضایی را به نظمی برگرد محور خود فرا هسته

 خواند. می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غواي هودر    تز يواا اننزاع    موارر  -3ترویر

  ر قضاهاي مخنلف مچجد

 

 انبيزآفریپن تاركزگرا   ت كرها  ركو فضاهاي  اخل  شبچنا  -10ترویر

 



 
 

 

 

ها و ایوانها و فضاهای اصلی و فرعی بر گیرد و ورودیتعادل مییابد و گرد محور قبله پالن نظم می
ای برای شوند. این سرآغاز جداسازی نظم فضایی داخل از خارج بوده و مقدمهحول این محور ارزش گذاری می

های فضاهای داخلی است که دارای تمرکز و استقالل و در ایجاد توجه، تمرکز و باروری اندیشه و ورود به هسته
 باشد.ین حال هم جهت قبله میع

از دو فضای اصلی سرباز و سرپوشیده تشکیل یافته، وقتی بدندها از خارج حریم  های داخلیعرصه
رسند، معمار خود را از منظر آسمان ظهور و روشنایی های خارجی به حداقل ممکن مییابند و روزنها و پنجرهمی

های مزاحمتکند. حیاط داخلی این همه را باخود بیو ترنم کوران باد و نگاه به آب و سبزه محروم نمی
آورد. فضاهای سرپوشیده محدودیتی ندارند و هر آنچه را که نیازهای مذهبی، فرهنگی و همجواری به ارمغان می

ها و امکانات بپذیرند و در موارد مشخصی منع شرعی و کراهت سیاسی و اجتماعی جماعت  طالب باشد و ظرفیت
ها و . . . ها، حسینهها، کتابخانهها، حجرهمع است. مدرسشود در جامع قابل جباشد به فضاها افزوده مینداشته 

 مجموع فضاهای مورد نیاز برای امور خدماتی و بهداشتی و غیره ...

شوند، محراب می بندی شده و در نقشه کف جایابیبرحسب ارزش و جایگاه خود درجه فضاهای داخلی
می باشند در کانون محور اصلی  هاو فضاهای عبادی، ایوانهای اصلی که محل ورود به شبستانها و گنبد خانه

های سایر فضاهای داخلی در محور ها و ورودیتر و رواقگیرند، درها و ایوانهای فرعیحیاط با قبله قرار می
 .شوندطراحی میعرضی حیاط و اطراف آنها 

شوند. فضاهای ها و در دورترین نقطه از محور مرکزی جایابی میدر کنج ی خدماتی و ارتباطیفضاها
کشند و در ها، تا آنجا که ممکن است از صحن اصلی و حیاط مرکزی کنار میخدماتی، بهداشتی، وضوخانه
آرامش هندسی  گردند، در این نظم وهای ناقص جایگزین میهای فرعی و زمیناطراف درگاه ورودی و حیاط

های نشیند، ایوانهای اصلی و شبستانهای عبادی است. هندسه اصلی هستهآنچه که بیش از همه به چشم می
شود که یک ضلع آن به سمت قبله فضایی در همکف مساجد ایران همچون کعبه و مسجدالنبی از مربع آغاز می

ترین شکلی است که انسان را از نظر مناسبنهایت اشکال منظم و نامنظم هندسی مربع باشد. در بین بیمی
شود و همچون پنج ضلعی دارد، زیرا اوالً چهارضلع آن با چهار وجه انسان منطبق مینگه می مادی آرام و متعادل

کند و دوم، از آنجاکه برآیند طول و عرض و اقطار آن یا دایره یا اشکال نامنظم انسان را تشویق به حرکت نمی
کند و با گیرند در انسان هیچ نوع جاذبه حرکت و توجه به اطراف ایجاد نمیر مرکز قرار میدریک نقطه و د

 شود.حضور انسان در مرکز، فضا، انسان قطب و کانون فضای داخلی می

، در عناصر تناسب اصلی
فضایی شبستان مساجد همیشه به 
تأثیری که شکل مربع بر انسان دارد، 

شود و اگر شکل دیگری که نزدیک می
باشد اتفاق افتد با حداکثر مستطیل می
های مستطیلی در استمداد از جرز بندی

جهت عکس مستطیل اصلی و ایجاد 
 هندسه فضایی تمرکزآفرین در سقفها،

کند در فضا به تأثیر معمار سعی می

 شبچنا  مچجد  فضای  آرام   منعا ل براي  ضور قلر -11ترویر

 



 
 

 

 

شکل مربع نزدیک شود. و در مجموع فضا را از نظر کالبدی آرام و متعادل گرداند. در این توسعه و 
یابد. در حالی که با تمام وسعت الزم با سایر گسترش همیشه هر هستة فضایی استقالل خود راباز می

است. اگر چه صیغه مسجد شرایطی را از نظر حقوق  هماهنگ و هم بستر و هم آغوش و وحدت بخش
نماید، ولی مبنای آن برای نمازگزار در اتصال انسان به جماعت و امام است برای زمین مسجد ایجاد می

که در این حلقه، پشت سر امام و در اتصال جماعت و در جهت قبله، قرار گرفتی، به حضور معبد ازلی 
ترین نقطه زمین سر بر سجده تر باشد و در فرودیندر محضر حضرت حقی، فقط امام باید خاشعو 

گری و موعظه امام است با امت. بنابراین از این نظر شبستان، مظهر رابطه هدایت منبر
ر گیرد که تمام نمازگزاران بتوانند مخاطب در دسترس و آشنای امام باشند و امام ببنحوی شکل می

آید تا ذکر را و پیام را بهتر به آنان منتقل نماید و قدرت و توجه و تفکر و تعقل منبری فراز می
مخاطبین را که مقدمه حال دعا و نیایش و حضور قلب است، برانگیزاند و تعامل متقابل امام و امت 

دن روی امام ها تمام. از این بعد محور عمود بر قبله به دلیل جهت صوت و دیتسهیل شود و حجت
 یابد.رجحان می

واسطه همه انسانهای مؤمن با خداست. بنابراین با توجه مظهر ارتباط جمعی و بی صف جماعت
به استجاب پرکردن صفهای جلو و طویل بودن آن و شرایط شرعی اتصال صفوف، شبستانها و 

رغم استقالل فضایی شوند و علی ها در همکف به تبعیت از صفوف نمازگزاران با هم ادغام میصحن
تر شدن محور موازی قبله یابند. از این بعد طوالنیخود به صورت منظم از هر طرف گسترش می

باشند، برآیند آنها شکل کلی یابد، با توجه به رعایت دو بعد فوق که در دو جهت مخالف میرجحان می
 گرداند.ها را باز به شکل مربع نزدیک میشبستان

ستقل نیست، یک نشانه و یک جهت است به مفهوم یکی بودن هدف ، یک فضای ممحراب
و یکی بودن سیر تکاملی انسانها، در هر کجا که باشند و هر که باشند، تجلی این مفهوم علی رغم 
واحد بودن مکانش یعنی خانه کعبه که در فاصله بعید است، و نمود مادی و حضوری ندارد باعث شده 

ول یک نقطه محدود رها شده و حول محورهای عمود برهم با است هندسه همکف از تمرکز ح
های فضایی و سرزندگی و آزادی به هر طرف که ضرورت یابد گسترش گیرد و بر استقالل هسته

 تقدس همنوای مجموع فضاهای شبستان بیافزاید.
 

 اصول و راهبردهای هويت اسالمی در معماری مساجد                       

شود: گیری اصول معماری برای مساجد امروز در سه بخش ارائه میعنوان نتیجهدر اینجا به 
 .های کالبدیهای کاربردی، توصیهراهبردها، برنامه

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 راهبردها-1

تفکر برانگیز شهرها و محالت مساجد و مراکز مذهبی باید قلب و کانون روح بخش و معنویت آفرین و  (1
 باشد.

ترین نماد شهرهای ترین و برجستهمساجد و مراکز مذهبی در کنار نهادهای فرهنگی باید با شکوه (1
 اسالمی بوده و در عین حال عظمت را با لطافت و سادگی توام نماید.

مادهای مذهبی محورهای عبوری، تجاری، خدماتی و اصلی شهر نیز همانند محالت مسکونی نباید از ن (9
 و نیایشی برجسته و ارزشمند خالی باشد.

یابی و احداث مساجد از توازن و تعادل الزم و برحسب جمعیت و از آنجا که در وضعیت موجود مکان (4
باشد. )از آنجا طول دسترسی برخوردار نیست، ساختن مساجد در نقاط مورد نیاز از اولویت برخوردار می

خانه در هر طرف همسایه مسجد تعریف شده، بنابراین طول دسترسی به  که در احادیث معتبر تا چهل
 باشد(متر می 411مسجد حدوداً به شعاع 

اند؛ احیاء و نوسازی و شده از آنجا که بسیاری از مساجد موجود در شرایطی با حداقل امکانات ساخته (5
ام جمهوری اسالمی از اولویت های نامناسب انها مطابق نیازهای امروز و در شأن نظبازسازی ساختمان

 برخوردار است.
یابی مساجد تا آنجا که ممکن است در مرکز محالت و بادسترسی آسان و امن عابرین پیاده و مکان (2

 بینی شود.دسترسی بدون مزاحمت عابرین سواره پیش
ه بر بیینی شود که عالوای پیشیابی مساجد در محورهای عبوری و خیابانهای اصلی به گونهمکان (3

های باز( المقدور در کنار فضاهای باز و سبز شهری ) پارکها و محوطهمیدان دید طوالنی و وسیع، حتی
 از امکان پارک خودرو نیز برخوردار باشند.

فرهنگی و سایر خدمات عمومی که  –یابی مساجد تا آنجا که ممکن است در کنار مراکز آموزشی مکان (3

 مچجد جام  یز  -12ترویر

 



 
 

 

 

 بینی شود.و فرهنگ دارند پیشهماهنگی بیشتری با امر نیایش 
 

 

 

 های کاربردیبرنامه-2

مردانه و زنانه آن است که متناسب با جمعیت مورد نظر )در کاربرد اصلی مساجد، فضای شبستان  (1
های مختلف در طول سال( و عملکردهای گوناگون آن مانند )نماز جماعت، مراسم وعظ و مراسم

بینی و ساماندهی شود. فضاهای جنبی و خدماتی شبستان ها و ...( باید پیشسخنرانی، اعیاد، سوگواری
های کتب و ادعیه، منبر و محراب،  جا مهری، جالباسی و ی، قفسهشامل اتاق کنترل صوتی و تصویر

 عبا و...
خانه و امکانات الزم و متناسب با شرایط و نیازهای محلی از اولویت برخوردار یک کتابخانه و قرائت (1

 است.
های هنری و کارآموزی متناسب با نیازهای محلی و داشتن فضاهای آموزشی و در صورت لزوم کارگاه (9

 اقشار مختلف ضروری است. برای
هنری و تبلیغات مذهبی با دسترسی مناسب  –داشتن یک نمایشگاه و فروشگاه محصوالت فرهنگی  (4

 از خارج و داخل مسجد.
داشتن یک مقدمه ورودی و فضای انتظار مناسب جهت جداسازی فضای بیرونی از درون و ایجاد  (5

 ها.عی از ورودی شبستانآرامش و سکون الزم برای عبادت و جداسازی فضاهای فر
واحدهای مدیریت و اداری شامل اتاق امام جماعت، هیأت امنای مسجد، اتاق جلسات و مسئولین  (2

 آموزشی، تبلیغاتی، بسیج برادران، بسیج خواهران و ... متناسب با نیازهای مدیریتی واحدهای مربوطه.
گان، جشنها، نمایش فیلم یا تأتر تاالر چند منظوره برای مراسمی مانند: ختم و بزرگداشت درگذشت (3

ها و سایر نیازهای محلی، بویژه در مناطقی که ها و سخنرانیبرای خردساالن و نوجوانان، همایش
تواند نیاز مدارس همجموار را نیز تا آنجا که ممکن است تاالر اجتماعات مناسب ندارند. )این تاالر می

 تأمین نماید.(
های مختلف و تبلیغات و انتخابات در کنار فضای ورودی نمایشگاهفضای چند منظوره، مناسب برای  (3

 یا فضاهای انتظار.
وضوخانه و دستشویی و پاشویی آبریزگاه )توالت(ها به تعداد الزم و با کیفیت مناسب با فاصله از  (3

 ورودی شبستانها و در عین حال دسترسی آسان به آنها.
 بینی شود.وضوخانه پیشها نیمه مستقل و در کنار فضای آبریزگاه (11

 مچجد االزهر قاهرن -14ترویر

 

 مچجدآقابزرگ كاشا  -13ترویر



 
 

 

 

ها و شود، دارای ورودی مستقل برای خانمبینی میدر صورتیکه آبریزگاه اجباراً در زیر زمین پیش (11
 آقایان بوده  و یک وضوخانه نیز در هم سطح شبستان آنها طراحی شود.

از خارج آبدارخانه متناسب با وسعت شبستانها و با دسترسی مستقیم به داخل شبستانها و ورودی آن  (11
 شبستانها

آشپزخانه در صورت نیاز در زیر زمین با دسترسی مستقیم از خارج با فضای ورودی با کیفیت الزم و  (19
تامین نیازهای ضروری مانند: بارانداز و باالبر، انبار وسائل، انبار مواد خشک و تر و سردخانه، فضای 

 آماده سازی و ... با تجهیزات و تهویه مناسب.
 ار ورودی شبستانها با وسعت مناسب و دسترسی آسان و تهویه الزم.کفش کن در کن (14

المقدور فضای زندگی خادم مناسب برای یک خانواده جوان با اشراف به فضای ورودی و حتی (15
 مستقل و دور از چشم مراجعین.

بینی های جنبی که براساس نیازهای محل و با درخواست مدیریت مساجد باید پیشکاربرد (12
 نمود:

الحسنه شامل قسمتهای ورودی و مراجعین، اداری و رسیدگی و مدیریت و دبیرخانه و وق قرضصند
 اسناد و ...

  واحد خدمات عمومی شامل قسمتهای مانند:  رسیدگی به امور محرومین و ایتام، تأمین
 جهیزیه، تعاونی تولید و مصرف، واحد حل اختالف محلی

  خدمات جنبی آن برای واحد بسیج.فضای ورزشهای سبک و آموزشهای رزمی و 
 ای که بتوان از آن ایجاد یک فضای باز و پردرخت در محوطه پیش ورودی مسجد به گونه

 مذهبی و ... استفاده نمود. هایخوانی، نمایشداری، پردهبرای مراسمی خاص مانند تعزیه
توان اهم نباشد میهای زیستی بزرگ )برجهای مسکونی( که دسترسی مناسب به مساجد فردر مجتمع (13

 از شبستانهای چند منظوره استفاده نمود.
توان از فضای های تجاری بزرگ که امکان دسترسی مناسب به مساجد فراهم نباشد میدر مجتمع (13

 برداری نمود.نمازخانه بهره
پذیر است. آب جاری به طراوت و نشاط و روحیات فضای درونی داشتن آبنما در مناطقی که امکان (13

 توان مفید باشد.زاید و برای گرفتن وضو نیز با ایجاد امکانات الزم میافمی
 

 های کالبدیتوصيه-3



 
 

 

 

مصداق الهام بخش طراحی مساجد خانه کعبه است، که با القاء الهی توسط اولین پیام آور عالم حضرت  (1
نمود و پیامبر خاتم آدم )ع( ساخته شد و شیخ االنبیاء حضرت ابراهیم )ع( بر همان قواعد آنرا بازسازی 

 ها پاکسازی نمود و انسان کامل موالی متقیان )ع( در آن متولد شد.ها و بدعت)ص( آنرا از وجود بت
سایر مساجد اصیل دوران اسالمی، مانند مسجد قباء و مسجد النبی و ... از قواعد و اصول این مصداق   (1

 گیرند.ارزشمند الهام گرفته و می
خش خانه کعبه، مانند غار حراء، درونگرایی آن است. همچون شب در مقابل مهمترین ویژگی الهام ب (9

روز، فضای درونی خانه کعبه، آرامش بخش و فضای خلوت انس با معبود است فضای مناسب سیر در 
سیر در آفاق است. در طراحی مساجد حفظ حریم فضاهای  انفس، در مقابل فضای طبیعت که مناسب

 بینی شود.ر نوع مزاحمت همجواری آنها باید پیشداخلی از خارجی و رفع ه
خانه کعبه از منظر بیرون و از احساس درونی، کالبدی ساده، ساکن، با ثبات، آرام، متین و وحدت بخش  (4

است. در طراحی مساجد رعایت اصل سادگی وقار، هماهنگی مواد و مصالح و عناصر و جزئیات و پرهیز 
 نابجا از اصول اولیه معماری آن است.های نامناسب و تزئینات از آرایه

ها و همه جهات بال گشوده است اما خانه کعبه از منظر بیرون در چهار جهت اصلی، به سمت همه راه (5
 پذیرد.از یک جهت و با یک درب مهمان می

های متعدد خانه کعبه نیایشگاه یک خانواده بوده است، در مساجد محلی و مساجد جامع، احداث ورودی (2
محورهای مهم مناسب است اما ایجاد یک سردر باشکوه و در 

 افزاید.ممتاز در محور اصلی به وحدت و هماهنگی مجموعه می
های فضایی و هندسی مکعب و مربع، داشتن مرکز واحد و ویژگی (3

مجرد از ماده و دارابودن محورها و یالها و سطوح قرینه است که 
 بخش و تمرکز آفرین باشد.آرامش

یده فضایی و هندسی در طراحی مساجد باید با الهام از انتخاب ا (3
اصول فوق، تمرکز آفرین، وحدت بخش و آرامش بخش باشد تا 
سکون فیزیکی مقدمه مناسبی برای تفکر و تذکر عقالنی و حضور 
قلب و شهود عرفانی باشد و حیات معنوی و روحانی انسان انبساط 

 یافته و شکوفا گردد.

 وب از نظرگاه احاديثهای خانه مطللفهمؤ-4

هایی که یک مسکن و خانة مطلوب باید داشته باشد روایاتی از امامان دربارة ویژگی
 نماییم:معصوم )س( در دست است که محورهایی از آنها را به شرح ذیل ارائه می

 ، احیاء زمین(11عنوان : توصیه به عمران و آبادانی. )میزان الحکمه 
 ، مسکن(193عنوان : توصیه به داشتن خانه مناسب. )همان 

ایدن فضای    هودر  مچجد   -15ترویر

بخی بخی   آرامیتاركز آفریپن   دا

 ارت

 



 
 

 

 

 همسایه(، 33عنوان : توصیه به گزینش همسایگان پیش از گزینش جای خانه. )همان 
 ، مسکن(193عنوان : توصیه به حریم داشتن خانه. )همان 
 ، حقوق(111عنوان : ، مسکن( )همان193عنوان : )همانها. پرهیز از اشراف متقابل خانه 
پرهیز از هر نوع مزاحمت همجواری بین خانه، ارتباط با طبیعت و نگهداری بعضی از حیوانات اصلی در  

گیری خانه، نور در خانه، تزئینات در خانه، استحکام و ایمنی خانه، رعایت  خانه، ارتفاع خانه، جهت
، حیوان( 199عنوان : ، مسکن( )همان193عنوان : بهداشت پاکیزگی و بوی خوش در خانه، )همان

 باب مسکن(: 39)بحار، ج 
: نیاز. )میزان الحکمهپرهیز از هر نوع خودنمایی و تظاهر و اسراف در خانه سازی و رعایت حد اعتدال و  

، 451عنوان : ، کبر( )همان 459عنوان : ، اسراف( )همان191، شهرت( )همان، عنوان 131عنوان 
 ، ولخرجی(99عنوان : قناعت( )همان

، 194عنوان : ضرورت ایجاد فضاهای مناسب برای عبادت، پذیرایی از مهمانان، شستشو و حمام. )همان 
 حیاء(

 ، زینت(111عنوان : ، جمال( )همان34عنوان : همان)ازی و زیبا دوستی. توصیه به زیباس 
 ، حمام(113عنوان: ها )همانتوصیه به دور از چشم بودن دستشویی و آبریزگاه 
هایی در مورد ابعاد معنوی خانه، نظیر شرف و برکت خانه، مبارکی خانه، لزوم حالل بودن توصیه 

 ، حالل(114عنوان : ، برکت( )همان92عنوان : زی. )همانساختمایه )مصالح( در خانه سا
توصیه به اینکه خانه باید محل آرامش باشد و در این خصوص در قرآن، خانه مترادف همسر و شب  

برای آرامش انسان مطرح شده است و در نقطه مقابل و مکمل آن، روز ، زمین و یا طبیعت معرفی شده 
بینی و خلق شده است. )همان، خانه مکمل طبیعت برای انسان پیشاست. یعنی شب مکمل روز و 

 ، مسکن(193عنوان 

 
 

 
 

 ها  ر كاشا خانه عامري -16ترویر

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 های محله مطلوب از نظرگاه احاديثلفهمؤ-5

هایی که یک محله مطلوب باید داشته باشد، روایاتی از امامان معصوم ارائه شده دربارة ویژگی
 نماییم:است که محورهایی از آنها را به شرح ذیل ارائه می

 توصیه به زندگی اجتماعی و در شهرهای بزرگ به دلیل برخورداری بیشتر از دین و دانش (1
توصیه اکید به خوشرفتاری و همنشینی با همسایگان و برادران دینی و خَلقی با توجه به اینکه تا حدود  (1

 چهل خانه از هر محور همسایه تلقی شده است. همبستگی محلی در واحد همسایگی.
 م شعائر اسالمی و ساختمان مسجد و شرکت در جماعت مسلمینتوصیه به تعظی (9
های اجتماعی، ایجاد مجموع فضاهای مورد نیاز عمومی، توصیه توصیه به برآوردن حاجات و نیازمندی (4

 به وقف.
 توصیه به تعلیم و تعلم، دین و دانش و صنعت و هنر و مراجعه به متخصص عالم و مجتهد. (5

 خانه امير نظام  ر تبریز -17ترویر

 

 تبریزخانه مشر طه  ر  -13ترویر

 

 خانه قدك   ر تبریز -13ترویر

 



 
 

 

 

بهترین محل برای نشستن، مساجد و بدترین آن، بازارها و »ارزش گذاری فضاهای یک محله  (2
 «ترین فضاها در نزد خداوند مساجد و بدترین جاها بازارهاست.محبوب»یا « راههاست

 پرهیز از مزاحمت سواره بر پیاده و قوی بر ضعیف. (3
 ها.پرهیز از هرنوع مزاحمت متقابل فضاهای عمومی و خصوصی، حتی مزاحمت منار مساجد برای خانه (3
 ها در موارد الزم.توصیه به رعایت تقوا بین زنان و مردان در فضاهای عمومی و جداسازی (3

مهمترین تاثیراتی که از بایدها و نبایدهای حکمت عملی  ها در شهرهای سنتی،معماری محلهاز بررسی 
 توان دریافت به شرح زیر هستند:اسالم در آنها می

 م مشکالت امنیتی و اقلیمیایجاد شهرهای بزرگ و آباد، علی رغ (11
گیری از عناصر گوناگون و متنوع شهری با کمترین مزاحمت ایجاد بافتهای بسیار فشرده با بهره (11

ترین فضاها، یعنی بازارها، آرامش بخش ها در کنار عمومیترین فضاها یعنی خانههمجواری، خصوصی
ین فضاها یعنی مراکز تجاری و صنعتی با ترترین فضاها یعنی مراکز عبادی و آموزشی در کنار پرازدحام

 کمترین مزاحمت همجواری تعامل می یابند.
بینی فضاهای باز های مناسب و پیشطراحی و قدرت خالقانه معماران، با ایجاد حریم ها و مفصل بندی (11

های داخلی باعث شده است که دسترسی سریع انسان به هر داخلی از طریق رعایت ارتفاع موزون بدنه
 های هریک بر دیگری را به حداقل برساند.عرصة فضایی و برخورداری کامل از آنها، مزاحمت دو

ها در مجموع ها و شهر، دارای ابعادی نمادین بوده و با معنی و هدفدار است. خانهترکیب فضایی محله (19
مصالح و نمادی هماهنگ و متعادل و متناسب دارند، هم از جهت ارتفاع و حجم و هم از نظر مواد و 

تزیینات خارجی و در مجموع از سادگی و متانت و هماهنگی برخوردارند و خودنمایی و تظاهر و فخر 
رسد. در مقابل آنها مراکز عمومی مانند بازارها و مراکز تجاری، ورزشی، بهداشتی، فروشی به حداقل می

محله و شهر تداوم  صنعتی و اداری، تقریباً هم عرض با هم و با شکوه و عظمت بیشتر در بستر
یابند. و نهایتاً این فضاهای مذهبی و زیارتی و آموزشی هستند که همچون قطب و کانون و قلب می

ها و شهرها با شکل نمادین و پرجاذبة خود، چه ازنظر حجم و چه از نظر مواد و مصالح و تپنده محله
خوانند و به م را به معراجگاه میگیرند. و صبح و شام، مردرنگ و نور از سایر عناصر شهری اوج می

 آفرینند.کنند و حال ذکر و نیایش میاعتالء و کمال انسانی دعوت می
ها و هندسة توان در طراحی بافتحرکت از کثرت به وحدت و از سیر در آفاق به سیر در انفس را می (14

ای مواج و ندسهای که راهها، هماهنگ با خطوط شیب زمین و جاری نهرها، هآنها دریافت؛ بگونه
سازی و نظم بر حول آورند و از ایجاد قرینهیابند و نقاط دیدی گوناگون و متکثر را درنظر میپردامنه می

پرهیزند، و در عرض مسیر خود ای در طول مسیر مییک محور و ایجاد دورنمای )پرسپکتیو( یک نقطه



 
 

 

 

 

امش و سکون و حضور در فضای درون با ایجاد محور منظم و قرینه سازی سردرها، بیننده را به آر
 نمایند.دعوت می

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 تحليل سامانمند خاستگاه معماری دوران اسالمی-6

در آغاز دوران اسالمی، معماران از اجزاء و عناصر کالبدی معماری 
های نمودند، اما محتوا و مفهوم آنرا مبتنی بر ارزشبرداری میساسانی و معماری رومی )بیزانسی( بهره

گاه در ساماندهی مسلمان، به گواه تاریخ، هیچاند. هنرمندان و معماران کردهاسالمی کامالً دگرگون می
ای از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار های ساختاری و آرایهفضا، که پایة معماری است و نسبت به جنبه

های معماری را به کار ای کامالً آگاهانه، عناصر و انداماند. آنها به شیوهاست، مقلد و الگو بردار نبوده
ای تاریخی داشت، هایی آشنا و با پیشینهورند که در عین اینکه اندامآی را پدید میهایگرفته و ساختمان

 نوآورانه و ابتکاری و از نظر معنا و مفهوم و تأثیر آن بر انسان کامال متفاوت بوده است.

 شهر فاس  مراكی -21ترویر

 

 شهر یز  -20ترویر

 

 لوبهبودر  -23ترویر

 

 یاپ صوعا شهر  -22ترویر

 



 
 

 

 

 البدیک ارزيابی سامانه-7

معماری روزگار اسالمی  ها و پژوهشها آمده بیشتر اجزاء و عناصرهمانگونه که در بسیاری از نوشته
باشند. برخی از آنها هم به اقتضای نیازهای تازه در همان دوره و به تدریج ای از پیش از اسالم میدارای پیشینه

های پس ها و تزیینات ساختمانی که در بستری از میراث گذشته رشد کرد و در سدهاند. اما درباره آرایهپدید آمده
های بسیاری داشتند که گری رسید، در این باره هنرمندان مسلمان نوآوریلوهاز آن به شکوفایی و اوج ج

 همانندش در گذشته هرگز پدید نیامده بود.
های گیاهی و هندسی، که در معماری گذشته ساسانی و گیری از نگارهبهرههای نخست ر سدهد

سازی و نقاشی، بیزانسی رواج داشت، ادامه یافت و سپس با توجه به دیدگاه فرهنگ اسالمی در حرمت مجسمه
این روند به سوی انتزاع و هندسه مجردتر 

برداری از کالم الهی و و بخصوص بهره
کشیده شد.  معصومین و اشعار عرفانی

ششم و هفتم و هشتم های آنگاه در سده
هجری به اوج نقش پردازی هندسی 
رسید. در ایران که تا پیش از اسالم 

، شدی انجام میبردازی تنها با گچپرنقش
پس از اسالم و بویژه در زمان سلجوقیان 

به اوج کار نقش پردازی با آجر رسید و 
ن پس از آن در روزگار مغوالن و تیموریا

ای از کاشی و آجر )معقلی( و سپس و آجرکاری افزوده شد. نخست آمیزهبری ی از کاشی نیز به گچگیربهره
ها تزیینات را در آینه کاری زیارتگاه بدیلکاشی کاری یکدست در عصر تیموری و صفوی و نهایتاً اوج بی

توان یافت که با هندسه و رنگ و نور می
دهند که می انسان را فضایی کهکشانی قرار

متعلق به عالم ملکوت با ماده نورانی و صور 
الیتناهی، چنین اوجی در تبلور فضای 
ملکوتی در هیچ تمدنی به ظهور نرسیده 

 است.

 ایارزيابی سامانه سازه-8

تمدن اسالمی به طور طبیعی مانند 
هر تمدن دیگری عناصر کالبدی خود را 

گیری از تجربیات موجود شکل داد و سپس بر حسب لزوم، آنها را متکامل نمود و ماهیت آنها را بر نخست با بهره
رزهای شمالی و پایة فرهنگ خود دگرگون ساخت. این تمدن با توجه به شرایط جغرافیایی خود و گسترش م

های کهن آن زمان یعنی ایران و سومر و آشورو کلدانی و بیزانس و مصر ارتباط برقرار شرقی و غربی با تمدن
 گیری کرد.نمود و از تجربیات فنی آنها بهره

   كالم  ر معااري   را  ارالم   ر ازي هودر ا ر نقی -24ترویر

 

 عليشان تبریز  ارنوار بر تارک معااري ایرا  گار -25ترویر

 



 
 

 

 

شدند و در های ساسانی ساخته میها براساس شیوهدر ایران به طور کلی در شرق، ساختمان
های روم شرقی. چگونگی ساختمان سازی و به ویژه ساختار ، براساس شیوهکشورهای همسایه بیزانس

های محلی همواره کاربرد ها و سقفها کامالً از این دو سرچشمه الگوبرداری شده بود. گرچه شیوهپوشش
شدند، بیشتر معماران داشت، ولی هنگامی که حاکمان اموی و عباسی دست اندرکار ساختمانی می

 بستند.های مرسوم خود را به کارمیگرفتند وآنها نیز شیوهبه کار می برجسته محلی را
های تاقی زنی های نخست اسالم در غرب نیز از روشبیشتر مسجدهای ساخته شده در سده 

 کردند. نخستین مسجد ایرانی که به گفته استاد پیرنیا، مسجد فهرج باشد، با شیوهگیری میمرسوم بهره
سانی ساخته شد. همچنین مسجد تاری خانه دامغان که پس از آن با همین شیوه ای کامالً ساسازه

گیری شد. اما های دیگر اسالمی، بیشتر از تاق سازی رومی بهرساخته شد. در شام و سپس در سرزمین
ای بیزانسی و ساسانی تنها زمنیه و بستر یک دوره طوالنی از رشد و پیشرفت را آماده کرد. نظام سازه

امر، بیشتر در معماری بعد از اسالم ایران و کمتر در معماری دیگر کشورهای اسالمی دنبال شد. این 
ای از معماری قوی سازه بدین گونه که از سده سوم و چهارم به بعد، معماران توانمند ایرانی با پشتوانه

 مانند بود.های ارجمندی نائل شدند که در جهان بیپیش از اسالم، به نوآوری
 ارزيابی سامانه کارکردی-9

ها در معماری روزگار اسالمی در این ترین و ارجمندترین نوآوریما براین باوریم که مهم
ای را در بخش رخ داده است. تمدن اسالمی بر پایة نظام دینی و اجتماعی خاص خود، کارکردهای تازه

مهمترین این کارکردها در زمینه ای نداشت. جامعه اسالمی پدیدار ساخت که تا پیش از آن نمونه
عبادت و نیایش بود. نحوه خاص نیایش در اسالم با همه قواعد و مناسک توصیه آن که در هیچ دینی 

 بدینگونه مطرح نبود، به فضای ویژه و درخور نیاز داشت.
نخستین نمونة این فضا در همان آغاز برای جامعه اسالمی آماده بود، خانه کعبه و پیرامون آن 

شد. ولی مراسم نماز جماعت که برای نخستین بار مسجدی ساده که در آن مناسک حج به جا آورده می
و بی پیرایه توسط پیامبر اکرم )ص( و یارانش در مدینه ساخته شد. فضایی محصور که بخشی از آن 

با  سرگشاده )بی سقف( و بخشی دیگر برای جلوگیری از تابش آفتاب، سرپوشیده بود. یعنی زمینی
دار در سوی قبله. این طرح ساده، الگوی همه مسجدهای میانسرایی درون آن و یک شبستان  ستون

 سده نخست و پس از آن در همه کشورهای مسلمان نشین شد.
خانه دامغان، جامع ساوه، جامع نایین و اردستان، در ایران با این  الگو مسجدهای فهرج، تاری

ای دیگر ساخته شد. این الگو همچنان پایدار ماند و هرگز کنار و اصفهان و شوشتر و بسیاری جاه
خان زند، مسجد نور را در شیراز برخالف معمول زمان، به همین شیوه ستوندار گذاشته نشد. حتی کریم

 ساخت.
سخن ما براین است که کارکردهای تازه در تمدن اسالمی، معماران را به نحو خاصی از 

ت. کیفیت و محتوای انسانی معماری در نحوه ساماندهی فضا و در رابطه ساماندهی فضا نیازمند ساخ
شود. متقابل صورت و معنا و جزء و کل و ظاهر و باطن و به اعتباری سیر از کثرت به وحدت پدیدار می

وگرنه بررسی یک بعدی و تجزیه شده عناصر و اجزاء کالبدی معماری مانند آن است که ما اجزاء الشه 
ها در تاریخ نده را جداگانه تحلیل و ارزیابی کنیم. با تأسف در بسیاری از پژوهشها و بررسییک موجود ز



 
 

 

 

شود. شاید به این دلیل که معماری، به چگونگی ساماندهی فضاها و ارتباط متقابل آنها، بسیار اندک پرداخته می
گرا، و به معماران و طراحان باطنگیرد و نه توسط این پژوهشها توسط باستان شناسان و مورخین هنر انجام می

ها و تزییناتی است که ها و عناصر و آرایهها درباره اندامدنبال همین خطا، تایخ معماری، آکنده از تجزیه و تحلیل
 نمایند.تنها ظاهر و الشه معماری را مطرح می

 

 ران اسالمیجمع بندی مهمترين اصول معماری دو                                         

توان برای دستاورد چهارده سده معماری، قاعدة و هایی دارد؟ آیا میاسالم چه ویژگیمعماری پس از
توان یافت که در گذر زمان کمابیش برجای مانده باشند و به های مشترکی را مینظریه پردازی کرد؟ آیا ویژگی

توان این اصول را در معماری امروز و آینده ایران یا میتر آنکه آای در آثار معماری آشکار شده باشند؟ و مهمگونه
 و جهان به کار گرفت؟

ها و قواعد )اگر وجود داشته باشند( چه نسبتی با متن دین پرسش بعدی باید این باشد که این ویژگی
از آنها برگرفته اند؟ چه اندازه کردهاسالم دارند و همچنین چه نسبتی با باورهای دینیی که مردم از آنها پیروی می

تواند هویت اسالمی معماری را در عمل برای امروز و فردای اند؟ پاسخ به این پرسشها میشده یا تأثیر پذیرفته
 معماری ما روشن کند.

 عدالت محوری در خلق آثار معماری بر اصل   -1

بعنوان اصل از منظر اسالمی در مباحث نظری )حقیقت مداری( و در خلق آثار هنری، عدالت مداری 
ها ایجا بنیانی و سامان دهنده سایر اصول پذیرفته شده است، زیرا آنچه که در عالم ماده و طبیعت به دست انسان

شود، باید اوالً متناسب و بجا و منطبق با نیازهای متنوع و متغیر انسانها باشد. دوماً شرایط بسیار متفاوتی می
گرا را به رعایت گرا و اصولدر ایجاد آثار معماری، معماران واقعیتسازمانی و مکانی )تاریخی و جغرافیایی( 

الزامات موجود، توصیه و تأکید مینماید. به نظر ما اصل بجا و متناسب بودن )عدالت محوری( بزرگترین و 
مهمترین اصل است که در آثار هنری دوران اسالمی مورد توجه بوده و در واقع سرچشمه سایر اصول تلقی 

 د.شومی

 اصل سير از کثرت به وحدت  -2

ترین اصل در هنر و معماری سنتی از سوی بسیاری از پژوهندگان شمرده شده و این اصل، بنیادی
های مابعدالطبیعی و های نه چندان گوناگونی از آن هم بدست داده شده است. این اصل که یادآور جنبهبرداشت

 کند.شدت تجریدی و انتزاعی جلوه میفلسفی معماری است، در نگاه نخست امری به 
آید که زمینه ای پدید میاز این رو در توصیف بازتاب آن در جهان هنر و معماری، حوزه بسیار گسترده

و   Uniteها در آمیختن دو مفهومها فراهم کرده است. مشکل اصلی بیشتر دیدگاهرا برای انواع برداشت
Uniform  یا وحدت حقیقی و وحدت ظاهری است. به عقیدة گنون مشکل اصلی مدرنیزم در گرفتاری آن در

و عدم تمایز این دو مفهوم است. گنون در راستای نظریة معروف خود که آخر الزمان را  Uniformدام 
داند. می Uniteم را هم وارونه مفهو Uniformداند، همزمان با وارونه شدن سنت و همه مفاهیم سنتی می

شدن و متحد الشکل شدن همة امور، رونق امور مظاهر این اصل جدید در یکسان انگاری همه انسانها، ماشینی
های جهانی و ... بوده است. )گنون، المللی و ارائه نسخههای بینساخته و استاندارد و رونق گرفتن سبک پیش

تر شود، به همان اندازه از متحد بودن به تر و همسانالشکلدر عالم متحدهرچه »کند که ( او تأکید می53: 1925



 
 

 

 

 

( گنون جلوگاه دیگر بحث وحدت حقیقی و دروغین را در 21 :)همان« گردد.معنی واقعی آن دورتر می
داند، چرا که وحدت دروعین عمدتاً ثمرة ساده سازی و ساختن نظام فکری و سادگی و پیچیدهگی می

اصل خاص است و در حالی که وحدت حقیقی اگرچه تقسیم ناپذیر اما به همان اندازه  مطلق کردن یک
 (31: پیچیده است. )همان

اساساً باید دانست وحدت، صفت اجزاء یک سامانه نیست. در معماری، وحدت هرگز صفت یا 
شود. چیره می تواند باشد. وحدت صفتی است که یکباره بر کل سامانهویژگی فضایی و کالبدی آنها نمی

گیری از هندسه و تناسب و تکرار عناصر هرگز وحدت همواره صفت کل است نه جزء به باور ما بهره
نباید به معنی وحدت داشتن تلقی شود. ما هندسه و تناسبات را با قواعد دستور زبان مقایسه کردیم. 

کی است. یعنی همانگونه که اتکاء گیری از آنها یههایی در میان آندو هست، اما نتیجه بهرگرچه تفاوت
تواند پدید شود، رعایت هندسه و تناسب صرف هم نمیصرف به دستور زبان به خلق اثر ادبی منجر نمی

تواند مفهوم وحدت را آورندة وحدت به معنای واقعی آن باشد. هندسه و نه تکرار و مشابهت، تنها می
 شود.گیری میسیار بهرهتر کند و برای همین هم از آن در معماری بآسان

 اصل محوربندی فضايی-3

که متکی به اصل توحید در « وحدت»توان گفت که مفهوم بندی آنچه گذشت میبا جمع
بوده است. این « حرکت از کثرت به وحدت»باشد، موجود و پدید آورندة اصل جهان بینی اسالمی می

ها و مصادیق فضایی و و در نمونه شوداصل هنگامی که به زبان معماری و شهرسازی ترجمه می
 سازد:شود خود را در اصول زیر نمودار میکالبدی آشکار می

تناسب، همکاری، هماهنگی عوامل، و پدید آوردن یک  (1
 سامانه از عناصر کالبدی و فضایی

کالبدی با گرایش به الگوهای  –تأکید بر مرکز فضایی  (1
 ساماندهی مرکزی

 کالبدی –فضایی تأکید بر تقارن و محور بندی  (9
 های اسلیمیها و نگارهسازیتأکید بر مرکزیت در آرایه (4
 جایگیری فضاهای اصلی روی محورهای اصلی  (5
 ارتباطی روی محورهای فرعیجایگیری فضاهای فرعی و  (2
 جایگیری فضاهای میاندر )میانجی( در دو سوی محورهای اصلی. (3

ای در پدید آمدن اصل حرکت از همه اصول یادشده به گونه
ای گاه از سوی برخی به گونهکثرت به وحدت مؤثر هستند. این اصول

شوند. ولی به گمان ما همة آنها بسیار ارتباط با هم عنوان میبیپراکنده و 

تيا،ه مظ ریه بازار تبریز  رعایت  -26ترویر

 اصل م وربودي فضای 

 

 گرای   ر معااري ایران اصل مركز -27ترویر

 



 
 

 

 

 به هم وابسته و در ارتباط با هم هستند و باید گفت وجوه متعدد یک پدیده هستند.
 

 اصل مرکزگرايی-4

های متفاوتی از آن صورت گرفته باشد که ارزیابیاز مفاهیم مطرح در معماری ایران مرکز گرایی می
 دانند. اندیشمندان تقارن را الزمة استواری و قوام در یک فرهنگ میاست. برخی از 

تمرکز آفرینی و ایجاد آرامش فضایی با محور 
گیرد. بندی کردن فضاهای باز و نیمه باز و بسته انجام می

های فضایی که برحسب  شأن فضایی و نوع عملکرد هسته
یابند. برای مثال، در ساختار هندسی بنا سامان میآنها 

فضاهای اجتماعی و خانوادگی مانند نشیمن و پذیرایی بر 
فضاهای شخصی و فردی، خواب و کار، و فضاهای نشیمن 
و خواب نسبت به فضاهای خدماتی و بهداشتی و نهایتاً 
فضاهای عملکردی بر فضاهای عبوری، یعنی راهروها و 

 یابند.یها اولویت مپله
 

 بندی يا سلسه مراتب فضايیاصل رده-5

 توان در سه سطح آشکار دید:بندی یا سلسله مراتب فضایی را میاصل رده

 های فضایی تأکید دارد.حریمبندی فضایی میان درون و بیرون که بر مرزبندی رده (1
بندی کالبدی میان کالبدهای جزء و کالبدهای کل برای نمایش سیر از جزء به کل و از ساده به رده (1

 پیچیده.
 ها از نگارة مبنا تا نگارة کل.ها و آرایهرده بندی در نگاره (9

 
 اصل تقدم درونگرايی بر برونگرايی-6

بسیار ساده کار های درونگرا، نمای بیرونی در معماری
های بیرونی، هویت ویژة شود، به گونه ای که با گذشتن از گذرگاهمی

های شود. اما در ساختمانهر ساختمان به آسانی بازشناخته نمی
برونگرا، به نماهای بیرونی بسیار توجه شده و در آنها پرداخت صورت 

 گیرد.می
بیشتر کسانی که به بررسی معماری اسالمی و معماری 

اند بر توجه خاص در این ایرانی )پیش و پس از اسالم( پرداخته
اند، که البته علل و گرایی تأکید کردهمعماری به اصل درون

توان ها را میاند. این انگیزههای متفاوتی را برای آن برشمردهانگیزه

 مراتر قضای   ر شهر فاس مراكی رلچله -23ترویر

 

افزایی  ر نبرای    م رميت  -23ترویر

 شد  به خانه با نز یكنر

 



 
 

 

 

 فاوت بررسی کرد:در دو دسته مت

 های مادی )امنيت، اقليم و ...(ها و علتانگيزه -دسته اول

کنند، اما آن را برخی اندیشمندان بر ویژگی درونگرایی در معماری ایرانی و اسالمی تأکید می
بینی و یا ... همیشه رو به درون دارد. ای از اقلیم و یا جهاندانند که جدهای عام معماری میاز ویژگی

دانند که برای ( برخی دیگر این اصل را یک ویژگی همگانی در دنیای کهن می1، 1935)هاشمی، 
 ( 31: 1934افشار نادری،  شده است. )های اقلیمی دنبال میایجاد امنیت بیشتر و همچنین مصونیت

های فراگیرتر و های حصری مدتهاست که جای خود را به دیدگاهتبیینها و این نوع نگرش
گیری یک موضوع های مختلف مسئله و پیچیدگی فراوان شکلاند که در آنها به جنبهاشتمالی داده

توان یافت که با نظریات باال سازگار شود. چرا که بسیاری از نظریات حصری دیگر را میتوجه می
ه نظر برخی متفکران مسئله امنیت آنقدر عامل جدی نبوده که بتوان برخی نیست. به طور مثال ب

 های ملل کهن از شرق یا غرب را از برونگرایی دور کند و به سمت درونگرایی بکشاند.معماری

 بينیدرونگرايی به عنوان نوعی تفکر و جهان -دسته دوم

چون فرهنگ، تفکر و برخی دیگر از اندیشمندان افزون بر علل باال، علل دیگری هم
 دانند.بینی را هم در جهت گیری ساختمان به سوی درون یا برون مؤثر میجهان

اما خود این گرایش هم انواع گوناگونی دارد، برخی آن را به طور خاص ویژگی معماری ایرانی 
د دانند، برخی دیگر ویژگی دنیای شرق و برخی دیگر از مشخصات معماری دنیای اسالم که شایمی

ها اند. پیرنیا ریشههای کم یا زیاد از این اصل بردهترین نظر این باشد که همه این تفکرات بهرهصحیح
ترین این عوامل همان عامل اقلیم است که درونگرایی را ضروری کند. یکی از اصلیرا نیز استخراج می

که مفهوم خانوادة ایرانی در ل فرهنگی، اجتماعی است. چرا ام( اما عامل دیگر ع91 :کند )پیرنیامی
 ( 19: 1951گیری فضای خانة ایرانی سهم مهمی دارد. ) پیرنیا شکل

های نوع تفکر با همه اینها برخی از معماران ایرانی  با نگاهی فراگیرتر، درونگرایی را از ویژگی
( داراب 14: 1934الدین، است. )شیخ زینر کردهدانند که در معماری اسالمی نیز ظهوعرفانی شرق می

به طور اعم براساس تفکر شرقی و »گوید: داند و میرا هم شرقی و هم اسالمی می دیبا نیز این ویژگی
« در سرزمینهای اسالمی، جوهر فضا در باطن است و حیات درونی، به وجود آورنده اساس فضاست.

توان این اصل را شرقی دانست، چرا که که به طور مطلق نمی ( باید توجه داشت33: 1933)دیبا، 
واره و مجسمه گونه در معماری هند کم نیست. ضمن اینکه در معماری های بتهایی از معمارینمونه
 های ژاپنی نیز انواعی از معماری نیمه باز و آمیخته با زندگی همسایگان قابل مشاهده است. از نظر خانه

 
 
 
 
 
 
 

 هودره اننزاع    تاركزآفریپ  ر معااري   را   ارالم  -30ترویر

 



 
 

 

 

گردد که تحول جوهری و تکاملی انسان را در شناسی اسالمی باز میما اساس درونگرایی به انسان
تواند یابد یعنی سکون مادی و گذر از عالم حواس و سیر در برون مینهایت از درون و سیر در انفس باز می

 معنوی و روحی شود.مقدمه تکامی 
 

 اصل سير از هندسة آفاقی در شهر به هندسة انفسی در معماری-7

انتخاب و کاربرد هندسه در معماری و شهرسازی کامالً متناسب و هماهنگ با نیازهای انسان و نوع 
 عملکرد و نقشی است که این عنصر معماری و شهرسازی در زندگی روزمره انسانها بعهده دارد.

شکستن محورهای ورودی تا فضای اصلی حیاط مرکزی، برای تشدید محرمیت و امنیت داخلی فضا و 
نوع هندسه افقی در نقشه کف در هر یک از فضای داخلی، متناسب است با میزان درونگرا بودن آنها )یعنی 

گرا بودن آنها )یا فضاهای میانی(و فضاهای برون گرا )یا فضاهای ایوانها( یا نیمه درون فضاهای کامالً داخلی(
برداری انسان از نماید و در طراحی محوطه و حیاطها، هندسه خاصی در جهت بهرهاین هندسه کامالً تغییر می

تگی جرزها هندسه آرام و رود و در مقاطع به کمک ستونها و برجسترکیب آب و گیاهان و دید آسمان به کار می
ها و در نهایت به هندسه کهکشانی و آسمانی سقفها پیوند ساکن نقشه کف را به هندسه سیال و قیام کرده بدنه

 زند.می
( باعث شده که علی رغم تناسبات پیمونهای منظم و ریز و پنهان هندسی در پالن )بکار بردن شبکه

یار مختلف، یک هماهنگی ها و اشکال بسبسیار گوناگون و ضرباهنگ
و وحدت باطنی و نامریی و قدسی بین همه اجزاء و عناصر متفاوت 

ها مالحظه هندسی ایجاد شود، همانند آنچه در رابطه تار و پود قالی
 شود.می

های ها و حجمرغم انواع هندسهدر فضاهای شهری نیز علی
و متکثر به کار برده شده در ساختار فضاهای شهری، از یک گوناگون 

های عبوری و بازارهای سرپوشیده و سرباز این طرف این شریان
نماید پیوستگی و هماهنگی را بین مجموعه فضاهای شهری ایجاد می

و از طرفی ترکیب تعادل و متوازن و با معنای عملکردهای مخالف از 
با سایر واحدهای خدماتی و در نهایت، قبیل واحدهای مسکونی باهم و 

ای است که در مجموع، تناسب آنها با مراکز مذهبی و عبادی به گونه
از مفهوم کثرت به وحدت و از سیر در آفاق به سیر در انفس و از دنیا 

 نماید.به آخرت و از ظاهر به باطن را کامالً تداعی می

 اصل نشانه گرايی-8

 های زیر دسته بندی کرد:توان به گونهگرایی را میانواع  نشانه
ها در نوشتار نشانه گرایی قراردادی: مانند عالمات راهنمایی و رانندگی یا حروف مورس یا اعداد ریاضی و حروف

 ک رابطه قراردادی است.و اصوات در زبان که رابطه دال و مدلول یا رابطه نماد و موضوع مورد اشاره ی
 
 

گوبد مچجد بعووا  نشانه    -31ترویر

 راهواا

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمادگرایی شبیه سازی و تخلیصی )استیلیزه(: مانند آنچه در هنرهای تجسمی و گرافیک، یا نقوش 
 نمایند.و ساده میها، که صورت حیوانات و گیاهان را خالصه ها و گچبریقالی

ها. اغلب هنرمندان نمادگرایی شکلی و صوری: الهام گرفتن یا تقلید و نسخه برداری از ظاهر پدیده (1
نقاش و مجسه ساز، از شکل و حجم و صورت مادی حیوانات و گیاهان و مجموعاً عناصر و اجزاء 

 کنند.میطبیعی و مصنوعی برای ایجاد خاطره و یادآوری صورت آن عنصر تقلید 

ای و مفهومی که اغلب در تمدن اسالمی به کار گرفته گرایی آیهای و مفهومی: درنشانهگرایی آیهنشانه (1
شوند و هر بیننده شود، همه عناصر طبیعی مظهر و تجلیات صفات و اسماء الحسنی الهی تلقی میمی

مدبر و حکیم و حیات بخش را  ایخردگرا و اندیشمند از هر برگ سبز دفتری از آیات و صفات آفریننده
های مادی از طبیعت، مضامین فکری و معنوی آن توشه سیر و کند و عالوه بر برخورداریدرک می

ها نه خنثی هستند و نه تجسد معنا در صورت پردازی،  صورتشود. در این آیهسلوک عرفانی او می
ها هستند ولی با آنها یکی اهیم در صورتمف»یابند. یعنی است بلکه مفاهیم معقول در کالبدها تجلی می

 ها.مانند انسانی و تصویرش در آیینه«. هستند ولی از آنها جدا نیستند

 جمع بندی و نتيجه گيری 

در کالم آخر عالوه بر اصولی که به عنوان مهمترین اصول معماری دوران اسالمی مطرح شد 
های ناصواب در گیرینظری و عملی و موضعهای به چند محور مهم که موجب اختالف نظرها و تقابل

ها و تصمیمات عملی و اجرایی گذاریها و قانونریزیحوزه مباحث نظری هنر و معماری و در برنامه
 نماییم.شده است، اشاره می

 های در مورد رابطة مکاتب فلسفی و اعتقادی و از جمله اسالم با سبکها و آثار هنری و معماری، دیدگاه
تفاوت و متناقضی ارائه شده است. این امر بیشتر ناشی از تفکیک نکردن موضوعات گوناگونی بسیار م

پردازد؛ و عدم دقت  در نوع رابطه این موضوعات، و مبانی و اصول حاکم است که یک مکتب به آن می
 شود:بر آنها است. در نمودار زیر این موضوعات و رابط آنها نشان داده می

 
 
 

 گرای  م نوای    م هوم نشانه -32ترویر

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 های مکتب اسالم مدعی تعریف حقیقی و جامع و مانع از هستی و انسان و جامعه و ... و گرایش

ای شناسی انسانها و مسیر تکاملی آنهاست. منطقاً، تنها یک تعریف جامع مانع از هر پدیدهزیبایی
همه مکاتب فلسفی و اعتقادی را درباره چنین موضوعاتی با دیدگاه توان دیدگاه توان داشت. پس میمی

اسالم سنجید و جامع و مانع بودن دیدگاه اسالم را بر پایه کالم الهی و معصومین )س( و با 
های شهودی به بحث های فلسفی و منطقی و تجربههای حسی و استداللبرداری از تجربهبهره

های یر مسلمانان الزامی نیست؛ ولی برای مسلمانان و در کاربردیگذاشت. پذیریش این حقایق برای غ
اجتماعی آن در نظام جمهوری اسالمی بدیهی و الزامی است. در این حوزه، هویت اسالمی به معنای 

ها در پاسخ روشن و عمیق )جامع و مانع( اسالم در مورد فلسفه حس شناسی و زیبایی شناسی انسان
 بوط به آن است.همه ابعاد و موضوعات مر

  انسان مسلمان موجودی است نسبی و اعتباری. چون انسان بالفعل، موجودی است نسبی و اعتباری و
نیز واقعیتی نسبی و اعتباری و «  هویت مسلمانان»مسلمانی انسانها نیز نسبی و اعتباری است. بنابراین 

یگر، هویت یک مسلمان به میزان متغییر و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی دارد. به گفته د
های او از باورهای اسالمی و نیت و عمل او در هر لحظه هویتی سیال و متغیر است. بنابراین آگاهی

توان اطالقی کلی و قطعی و جامع به مسلمانان یا هریک از آنها نسبت داد، چه در اندیشه و چه در نمی
 اعمال و آثار.

 می و هویت معماری و شهرسازی مسلمانان که در آثار هنرمندان با توجه به این مطالب، تمدن اسال
مسلمان نمود پیدا کرده، قطعاً نسبی و اعتباری و متغیر و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی 
خواهد بود و نباید هیچ یک از آثار تمدن اسالمی را مستقیماً و بطور مطلق )جامع و مانع( به اسالم 

 اسالممکتب 
 )هویت اسالمی(

 گزاره حقیقی و مطلق

 نانسانهای مسلما
 )هویت مسلمانان(

 عناصر اعتباری و نسبی

 تمدن دوران اسالمی
 ()هویت معماری مسلمانان
 عناصر اعتباری و نسبی

 هویت هنرمندان و
 معماران مسلمان

 های هویت سبکها و شیوه
 عملی در طراحی معماری

 هویت آثار
 معماری

 رابطه هویت ارالم  با هویت مچلاانا    آثار آنا  -1ناو ار 
 

 رابطه هویت هورمودا  مچلاا  با هویت ربک هاي آنها   هویت آثارشا  -2ناو ار 
 



 
 

 

 

توان از جایز نیست؛ و تنها می« معماری اسالمی»ن به باور ما بکار بردن عنوان نسبت داد. بنابرای
سخن گفت. چون مسلمانان نسبی هستند و آثار « معماری دوران اسالمی»یا « معماری مسلمانان»

 معماری آنها نیز نسبی است.
 دن اسالمی پس در پاسخ به کسانی که یا کالً منکر رابطه فرهنگ اسالمی با هنر و معماری تم

دهند، باید گفت که مکتب شوند و یا آثار تمدن دوران اسالمی را بطور مطلق به اسالم نسبت میمی
اسالم بطور جامع و مانع حقیقت حسن و زیبایی را تبیین نموده است. معماران مسلمان و آثار آنها هم 

، بطور نسبی دارای هویت اندبه نسبتی که آن حقایق را در وجود خود و در آثار خود تجلی بخشیده
ی و شناسباشند. درباره آثار دیگر معماران نیز به نسبتی که توانسته باشند حقایق حسناسالمی می

زیبایی شناسی اسالمی را که فطری و ذاتی همه انسانها است در خورد و آثار خود متجلی نمایند، به 
 همان نسبت آثارشان هویت اسالمی دارد.

پیروی اساتید ایرانی از روش تحقیق و تدریس فلسفه هنر و معماری در فرهنگ معاصر نکته بسیار مهم 
بینند، غربی است. متأسفانه محققان و مدرسان ایرانی و مسلمان این مبانی و روشها را آموزش می

کنند، تحت تأثیر آنها تحقیق و تألیف نموده، و متون ترجمه شده را در کالسهای خود ترجمه می
ها، تدوین ریزیتوان در برنامهنمایند. آثار و نتایج نامناسب و ناشایست این رویکردها را مییتدریس م

این باره بر چند نکته اساسی، مجدداً تأکید و توصیه ها و ساخت و سازها یافت. در قوانین و طراحی
 شود:می
 یی آن باانسان، آنهم معماری عالوه بر مهندسی ساختمان، هنر است و از بعد علت فاعلی و علت غا

ترین عواطف انسانی سروکار دارد، بنابراین مقوله معماری و شهرسازی از بعد هنری و محتوایی و لطیف
هویت ساز آن در حوزه علوم انسانی است. در علوم انسانی نیز برپایه مکاتب مختلف فلسفی و اعتقادی 

باشد. بنابراین هر محقق و مدرسی باید یتعاریف گوناگون و متضادی از انسان و گرایشهای او مطرح م
 بدواً موضوع و مبنای مکتبی خود را صریح و روشن مطرح نماید.

   محقق و مدرس مباحث هنر و معماری یا باید خود فیلسوف مؤسس باشد یا پیامبر مرسل. به جز اینها
تنی بر مکتب معرفی های خود را مبباید ضمن معرفی کتب مورد اعتقاد خود، مبنای تعاریف و استنباط

 شده بصورت مستند و از متون اصلی و تأیید شده آن مکتب ارائه نماید.
  مباحث علوم انسانی، استداللی و در عین حال تجربی است؛ پس محقق و مدرس باید در یک بررسی

 مایدتطبیقی، جامع و مانع بودن تعاریف مکتب خود را در مقایسه با سایر مکاتب مطرح جهان، اثبات ن
   با توجه به منابع چهارگانه اجتهاد شیعی )نقلی و عقلی(، محقق و مدرسی که مبنای تحقیق او مکتب

اسالم و هویت اسالمی است باید در یک سیر طولی ضمن استفاده از منبع عقل )عقل بالفعل شخصی( 
ک و معیار ها و استنتاجات خود را با محو مراجعه به اجماع )اجماع خبرگان ذیصالح( صحت استنباط

 الهی  و معصومین )س( مورد سنجش و داوری قرار دهد. کالم 
  از آنجا که از منظر شناخت شناسی اسالمی، عالم ظاهر آیه و تجلی عوالم باطنی است، محقق و مدرس

ها و استنتاجات عقلی و فلسفی و عرفانی خود، از وجوه ها و استنباطتواند در تأیید تحلیلمسلمان می
پردازیهای فلسفی و عرفانی، از  تواند ضمن نظریه الم طبیعت نیز مثال آورد. همچنان که میتمثیلی ع

برداری نماید و روشهای کمی و کیفی تحقیق را مبتنی بر کالم وحی و کالم تجربیات میدانی نیز بهره



 
 

 

 

اریخی و معصومین )س( در طول یکدیگر و مؤید هم بداند؛ نظیر روشی که در قرآن مجید از تجربیات ت
 اجتماعی اقوام گذشته ارائه شده است.

  های نظری های نظری، عملی و مصادیق مطرح شد یعنی )گزارهرعایت اصولی که در تفکیک گزاره
ها و ها و ارزیابیهای عملی حقیقی + اعتباری و آثار اعتباری و نسبی هستند( در تحلیلحقیقی، گزاره

اساسی است؛ پس معیارهای ارزیابی اصول مربوط به حسن  ها و استنتاجات، بسیار مهم واستنباط
های خلق آثار هنری شناسی و زیبایی که امری وجودی و حقیقی است با اصول مبتنی بر سبکها و شیوه

ها و و مصادیق که اموری اعتباری و نسبی و ... هستند، را باید از هم تفکیک نمود و در تحلیل
 ها مورد توجه قرار داد.ارزیابی
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