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شناسو  بوه عنووان یکو  از اسو.  زیاوای های افراد بسیاری در طول تاریخ عجین بوود معماری با ساختارهای فکری و اندیشه

 نیوز بسویاری تووأثیرا  ف اسوۀ  گونواگون از سواز اامعوه دارای ماهیو. ع مو  و کواربردی اسو. کوهتأثیرگذارترین ارکان هوی.

اسو.  بحوا از داد تأثیر قورارهای مخت ف در شرق و غرب تح.های افراد را در حوز ها در ف سۀه دیدگا این تۀاو اس.  پذیرفته

 تۀواو  دادننشوان صدد در هاداند  اگزیستانسیالیسمشناس  مقدم م شناس  را بر معرف.واود موضوع  در ف سۀه اس. که هست 

 بوه را انسوان درنظوردارد، م اصودرا کوه واودی اصال. کهحال  در  اند،هست  اشکال سایر با دنیا این در انسان بودن یا واود میان

ایون ماحوا بوا اسوتۀاد  از   کنودمو  واوود او از را چیوزهموه و دانسوته هست  تمام مرکز را خداوند و شناسدنم  مرکزی. عنوان

شناسو  را بوه طوور م اصدرا به عنوان فی سوف شرق  و هایدگر، یک فی سوف غرب ، در صدد اس. تعریۀ  از زیاای شناس  هست 

شناس  معماری بیان کنود  ایون پوشوهش کوه بوا متالعوا  ک   از این دو فی سوف به نمایش گذارد و تأثیرا  این نگا  را در زیاای 

های احتمال  تأثیرگوذاری ایون ف سوۀه را ها و شااه.یان  استنتاا  و تح ی  ، تۀاو کوشد با باس.، م آوری شد ای امعکتابخانه

 کند  شناس  معماری و چگونگ  تۀسیر معیارهای زیاای  واودی را در معماری مشخص در زیاای 

 شناس ، اگزیستانسیالیسم واود، هایدگر، م اصدرا، معماری، زیاای  ک ما  ک یدی:
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 مقدمه

یکووو  از  (Existentialism)اگزیستانسیالیسوووم 

 ف سوۀ  از بزرگو  بخوش کوه اس. مکاتب ف سۀ 

 اگزیستانسیالیس. فی سوفان گیرد را دربرم  معاصر

 از هسوت  متموایز ایگونه همچون انسان هست  بر

 ایون بوه دقو. بوا و کننودم  تأمل هستندگان دیگر

  Existenceیوا «واوود»را  انسوان هسوت  تموایز،

 واود میان تۀاو  دادننشان در صدد آنها نامند م 

انود  هست  اشکال سایر با دنیا این در انسان بودن یا

در  انسان بودنِ شکل و در نتیجه، به تحقیق در شیو 

ناچارنود  او حالا  و واودی مااحا بررس  و دنیا

کوه اصوال. (، در حوال  31: 9318)صۀوی مقودم، 

واوودی کووه م اصوودرا در نظوور دارد، انسووان را بووه 

شناسد و خداوند را مرکز تموام عنوان مرکزی. نم 

کند  این چیز را از او واود م هست  دانسته و همه

شناس  ف اسۀه هسوتند کوه هرکودام ها هست دیدگا 

تعوواریف هووا خووود اختصاصوو  اسوو.  ایوون رو 

شناسو  پدیود متۀاوت  به صور  تح ی   از زیاای 

آورند  این شیو  از تۀکرا  به مسئ   واوود در م 

شرق و غرب دارای طرفداران و منتقدان  اسو.  از 

هوا را در ها سواکآنجای  که تۀکرا  و ایدئولوژی

تواننود در ایون سازند، ف اسوۀه نیوز مو معماری م 

ها بوا تزریوق شوالودة دیدگا ها و ده  ساختارشکل

شان سهیم باشند که الاته صدور درسوت  ایون فکری

فرض و چگونگ  اعمال آنها در ایون پوشوهش کوه 

ای از کتب و مقالا  ع مو  و با متالعا  کتابخانه

اسوو.، مووورد بررسوو  آوری گشووتهپشوهشوو  امووع

گیرد  شایان ذکر اس. کوه در ایون مقالوه از قرارم 

 (Heidegger)شرق و هایودگر  نظریا  م اصدرا در

و مانوای مقایسوه، نظریوا  ایم در غرب بهر  گرفته

هوای ایون این فی سوفان اس.  فرضویا  و پرسوش

 کند پشوهش ساختار اص   مقاله را تدوین م 

 فرضیات

رسد تۀکرا  اصال. واود در شرق نظرم به -

 اند و غرب، در معماری این دو گستر  سهیم

شناسو  واوودی در دو زیاای رسد نظرم به -

عرصوو  شوورق و غوورب دارای مظووامین  وواهری 

اند  در نتیجه، القائا  به معماری نیز یکسان یکسان

   اس. 

 هاپرسش

آیوووا اگزیستانسیالیسوووم و اصوووال. واوووود  -

 م اصدرا، تدابیر مشابه در زمین  زیاای  دارند؟

تووان بوا معیارهوای آیا معماری معاصر را م  -

 تۀسیر کرد؟ زیاای  واودی

 شناسی وجودگراهستی

طرح مسئ   واود بوه هور صوور  کوه باشود، 

یوا از « مون حیوا هوو»یعن  آغاز متالعه از واود 

متالع  مواودا  باشد، در هر صور  یوک اصول 

اسو. کوه ف سۀ  اس. و از طاع بشر حاصل شود 

خواهد بداند انسان تا دلایل هست  خود و دلایول م 

گیورد و همچنوین آرام نم هست  حوادث را نداند، 

عدم امکان تعریف هست ، پرسش در باب معن  آن 

بورد، ب کوه ایون پرسوش را ضوروری نمو بینرا از

 سازد م 

 اغ وب در مورد اگزیستانسیالیسم در غورب، در

 کوه آمود پدیود غ و  تصوورر ایون عوالم نقوا 

 حکمو. فرانسووی یوک اصل در اگزیستانسیالیسم

 آن سوردمدار و یسوتمب قورن آن  هور زمان و اس.

 انودک  دقو. با که اس.، در حال  (Sartre)سارتر 

 که دریاف. توانم  خوب به غرب، ف سۀ  تاریخ در

اسو.:  و غیرع مو  واهو  تصوورا ، ایون همو 
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 اصوویل متۀکووران اغ ووب چووون نخسوو.،

 دوم، آغواز فرانسوی  نه اندآلمان  اگزیستانسیالیسم

 نووزدهم قورن اول نیمو  بوه نهظو. ایون تج رو 

 توانم  را سارتر و سوم، بیستم  قرن نه گردد،برم 

(  66کورد )هموان:  معرف  هایدگر از متأثر فی سوف 

ماهیو. در شورق،  واود یوا اصال. در مورد مسئ  

 ف سوۀ  مسئ   یک توان گۀ. که آن به صور م 

 یکهیچ در سیناابن و ناود  سینا مترحابن زمان در

 اسو.نپرداختوه مسئ ه این به خود ماندةبراا آثار از

 میردامواد زموان از مشوخص طوور بوه مسوئ ه این.

 از و ف سوۀ  متورح مسئ   یک به عنوان ق(9869)

 اصل ترینمهم وشود م  اثاا  صدرالمتألهین زمان

  گیرد صدرای  قرارم  ف سۀ 

ماهیر. را قاوول  بر واود تقدرم اگزیستانسیالیسم

هور پدیود  را در دارد و در ف سۀ  صدرای  واوود 

 بنیوان  آن داند مقابل ماهی. همان پدید  اصیل م 

 اوز بخشود، چیوزیمو  معنوا را انسوان واود که

نیسوو.  هایوودگر در تۀسوویری  واووود حقیقوو.

هرمنوتیک ، رابت  دوگان  معنابخش  بوین انسوان و 

یعنو ، انسوان در  کنود برقورار مو  حقیق. واوود

عنوا و در قوربِ بوه آن حقیقو.، م حقیقو. واوود

اس.  از طرف دیگر نیز خودِ انسان افق  بورای یافته

 مۀهوووم « هسووت »فهووم معنووای واووود اسوو.  

 در را مۀهوووم ایوون هوورک   اسوو. التصوووربوودیه 

 سوازد،مو  کوه هوای گزار  در و خود هایشناخ.

 هرکسو  برای هست  مۀهوم بنابراین و بردکارم به

 درك کوه را مواوودی هر ما یعن ، اس.  پذیرفهم

 ایومداشوته آن هسوت  از فهمو  پیشواپیش کنیم،م 

(Heidegger, 1966: 23)   حال، هایدگر یک چیز

اسو. و آن نیوز نووع ایون معرفو. را نادید  گرفتوه

 اس. 

 کوه اس. مت ق  امر واود م اصدرا، ف سۀ  در

 خوود واود حقیق  معنای به با آن نسا. در انسان

 داد ،دسو.به واود از هایدگر که رسد  تح ی ىم 

آن   انکوار نوه و اسو. خداونود اثاوا  بوه نوا ر نه

 اموا دانود،نمى یکى خدا با را واود هایدگر یقین،به

 اس. صۀاتى شمارد،برمى واود براى او که صۀاتى

وی بر آن اسو. کوه   یاف.توانمى خدا در فق  که

مسئ   واود خدا در سوتحى از تۀکرور کوه تح یول 

توانوود واووودى انسووان بوودان وابسووته اسوو.، نمووى

 از توانمى که اس. مقدرس ستح در شود  تنهامترح

گۀ.  هایودگر خداونود و  سخن خدا واود مسئ  

دانود، ولو  یوافتن  نمو شناخ. حقیقو. را دسو.

انسووان م اصوودرا شووناخ. خداونوود را از شووناخ. 

ای که هرک  خود را بشناسد خودا داند، به گونهم 

اس.  الاته، ایون شوناخ.، شوناخ. ذا  را شناخته

اله  نیس.، ب که راهیاب  به افعال خداوند اس. که 

 م اصوودرا، نظوور اسوو.  ازدر انسووان نهادینووه شوود 

 هسوت  شوناخ. را  توریناصویل شوهودی شناخ.

  اس.

 مصوداق باشود، تورقوی و ترکامل واود هرچه

 و اسو. بیشوتر کمال  صۀا  و معان  برای بودنش

 اسو. تورافوزون افعوال و آثوار برای بودنش مانای

 آن اسوو ام ، ف سووۀ  در ( 926: 9331 الشوویرازی،)

 و اسو. کثورا  همو  تحقروق در اصول که حقیق.

 واوود نوور هستند، او به قائم و متک  بدان کثرا 

 حوق عنوای  ع وم روی واوود مراتوب منتها اس. 

 بور عالم و ترتیب یعن  هست  نظام که دارند ترترا 

: 9363 آم و ، زاد حسون) اسو. استوار نظام همین

333 ) 

از نظر هایدگر خصوصیا  انسان  به نحو زیور 

 اس.: 
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عوودم و در اهووان انووداختگ  )تشووخرص  -

بوودون وابسووتگ  بووه واووود و اهمیوو. بعوود مووادی 

ء نیس.  چیزی نیس. کوه قابول انسان(: انسان ش 

تعریف باشد  انسان منشأ معان  اسو.  عودم تعوین 

قانون انسان  اسو.  رابتو  او بوا خوود  ناپایودار 

اس. )زیرا که همیشه در شوک اسو.(  هور انسوان 

  او یووک واووود دارای «موون»لووایق اسوو. بگویوود 

 شخصی. و من اس.  

 اووهر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری: انسوان -

 اسو.  شوناخت روان تحوورل یوک وا نیسو.، ثاب.

    اس. امکانا  سرچشم  و بودن توانای  انسان

 کنودم  انتخاب را خود هست  آزادی: او -

 نظور کند  بوهو بعظ  تعینا  را بر خود تحمیل م 

 واود با خود نسا. از که اس. فق  انسان این او،

 نسوا. آنچوه و کنودمى پرسش واود حقیق. از و

 تۀکور فعول کنود،موى روشن واود با را آدمى ذا 

  (Heidegger, 1966) اس.

گوورای خودبنیوواد: از نظوور هایوودگر، ع ووم -

 از بیشووتری بازنمووای  قوودر  گذشووته در معموواری

 عصور بروز با اما اس.،را داشته اعتقادا  و هاسنر.

 معمواری و هواسون. بین درگیری این روشنۀکری،

 امکانا  ساختمان بنابراین،  شد محو گا  و رنگکم

 اما،  اس.داد قرار اختیار در معنا تج ر  برای کمتری

 توا معنوا تج رو  هایودگر، ف سوۀ  بررسو  زمین  در

 واوود باشود، دركقابول انسوان بورای که ایانداز 

گرای ، ع وم حصوول  اسو. و اناو  این ع م  دارد

 باطن  ندارد 

 ملاصدرا نظر از انسان وجود

 اسو.  ناتموام واود دارای فراام: یک  -

 متمایز مواودا  سایر از این ویشگ  با انسان یعن ،

در  را معینو  حود هریوک دیگر مواودا  که اس.

 را معینو  اایگوا  و داد  اختصوا  خود به واود

 کام واً انسان وضوعی. مورد در اند  اما،کرد  اشغال

 واوود یوک انسوان واوود چراکوه اس.، متۀاو 

 اسو. انسان این ب که یافته نیس.،شکل و شد تمام

 دهد  شکل آن به تواندم  خود هایانتخاب با که

قائل بوه فتور  )عودم آزادی فتوری در  -

قُل کُلر یَعمَول ع و  شواکِ َته: »عین آزادی انتخاب(: 

بگو ای محمد که هر کس  عم ش بر وفق مقتظای 

  بدین معن  که هیچ «ذا  و مشابه با فتر  اوس.

مناسوب و دهود بوه اوز آنچوه عم   را انجام نم 

مشابه با فتر  اوس.  پ ، عوالم واوود سرتاسور 

: 9366عمل خدا و فعل و صنع اوس. )الشویرازی، 

63 ) 

تشخرص وابسته به واود: در اینجا، نظری   -

شود و تواوه بوه وحود  وحد  واود زایید  م 

حقیق. واوود، در عوین تمایزهوای  کوه در عوالم 

شوود، زاییودة نظریو  تشوکیک واوود مشاهد  مو 

دبود  اگوور واووود اصوویل اسوو.، تشووخرص خواهوو

مواودا  به واود خواهدبود  تغییرات  که در یک 

شود، تغییر واود متشخرص در ط  زمان حاصل م 

در واود اسو. و بوا تواوه بوه وحود  واوود و 

تشوووکیک آن، ایووون حرکووو. از نووووع اشوووتداد 

آید  با تواه به اشتداد واود، یک واوود م شماربه

باشود کوه اگون  داشوتههوای گونوتواند صوور م 

همگ  یک صور  در حال اشتداد هستند )اکاوری، 

9366 :13   ) 

 از گرای حقیق : از نظور م اصودرا مقصوودع م

 در  معناسو. تج ر  و ارزش  گرای ع م گرای ،ع م

 ع وم میان متقابل رابت  نوع  گرچه صدرای ، تۀکر

 بایودمو  نهای. در ع م یعن ، اس.  برقرار عمل و

 و سوازدم  را آدم  اان عمل و شود منتج عمل به

 و معرفو. بور ماتنو  بایدم  عمل و دهدم  شکل
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 ع ووم دارد تورایح نهایوو. در باشوود  آنچوه آگواه 

 عمول و رساندم  کمال به را آدم  ع م زیرا اس.،

 را آدمو  کوه باشود ع م  همان خدم. در باید نیز

 و عوالم درك بوا رساند  انسوانم  مت وب کمال به

 عقول اسو.، خداونود آن از چیزهمه اینکه بر تأکید

 ع ووم کسووب بووه یعنوو ، کنوود موو  شووکوفا را خووود

 درخوور و مناسوب هندس  حدود تعیین پردازد م 

 ایون  دهودمو انجوام عالم ادراك با را فع   هر در

.رفووووتن برتوووور کمووووال سوووووی بووووه یعنوووو 

 های م اصدرا و هایدگر در زمین  بحا از واود )مأخذ: نگارندگان(ای دیدگا مقایسه   بررس 9ادول 

 
 

 شناسی ملاصدرا و هایدگرهای زیباییدیدگاه

شناسو  ریشو  یونوان  داشوته و بوه واژة زیاای 

واژة  فارس  برگردان معنای دریاف. اس.  این واژ 

Aesthetic گوت یو  بوار، الکسواندر اس.  نخستین 

 در (Alexandr Gottlieb Baumgartner) بامگارتنر

بوه  کتواب  در او کواربرد این واژ  را به هجدهم قرن

 شوناخ. معنای در را  Aestheticنخس. نام، همین

 زیاوای  ادراك، در را آن سوپ  کواربرد،بوه حسو 

کورد   استعمال هنری محسوس زیاای  ویش به حس 

 احکوام در واژ  ایون کواربردنبوه با کان. ایمانوئل

 اسوتعمال بوه بیشتری رونق و شناخت ، رواجزیاای 

 عنووان اصوت اح ایون رفتوه،رفتوه .بخشید واژ  این

 و زیاای  پیرامون بحا به که شد ف سۀه از ایشاخه

 ( 936: 9318نشاد و نعمت ، پردازد )هاشمهنر م 

 ایون در و بوود هوادریافو. با ارتاا  در زیاای 

  گرفو.قرارمو  تواوه موورد گورمشواهد  فرآیند،

 را شناس زیاای  مۀهوم بامگارتنر گوت ی  الکساندر

 نقشو  همان آورد میان به منتق و اخ اق ردیفهم

 در سو یقه و ذوق دارد، اخ واق ع وم در عقل که را

 و احسواس ذوق،  کنودمو  ایۀوا شناس زیاای  ع م

 شناسو زیاوای  هوایآمووز  وارد توازگ بوه قریحه

 شناس زیاای  بیستم، قرن در ترتیب، این به  اندشد 

 زیاوا هوایشوکل و هواطورح تموام ف سۀ  و ع م به

 ( 33: 9361 گروتر،) شدتادیل
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 چگونوه که اس. این شناس زیاای  از هدف    

 اطراف محی  را در شخص اایگا  و اطراف محی 

 متالعو  شناسو زیاوای   کند درك واقع  معنای به

زیااسو.  امور بوه نسوا. آدمو  احسواس وضعی.

 از زیااسو. امور م احظ  و )پسین  یا پیشین  بودن(

 مربووو  آدموو  احسوواس حالوو. بووه کووه حیووا آن

 بوا آنچوه اوز نیسو. چیزی زیاا از منظور  شودم 

از   کنود ایجواد را وضوعی. این خویش، دادننشان

 بوه یوا شوودمو  مربو  طایع. به زیاا امر که آنجا

 کنود تواه زیاای  به هم باید نیز شناس زیاای  هنر،

 اما نماید،م  رخ زیاا هنرهای در که زیاای  به هم و

 زیاوا هنرهوای م احظ  نوع آن شناس زیاای  معمولاً

 زیاوای  امر با آدم  آشنای  آنها در که شودم  ت ق 

 کوک موان ،) اسو. شود  عرضوه هنرها توس  که

9362 :6 ) 

طووور کووه آموود، در ف سووۀ  غوورب آنچووه همووان

کنند  اس.، تاریخ اس.  انسان  کوه حقیقو. تعیین

بیند، نسا  بود  و با تغییورا  واود را در تاریخ م 

گورا بوود  و مت وق را رد کند، نسا زمان  تغییر م 

کنود  در کند و نگرش  حصری به عالم پیدا مو م 

شناسان  او پیشین  گشوته و ای این صور  نگا  زیا

کند تا زیاای  را بخواهود، این حقیق. را ایجاب م 

داند زیرا که با نگا  پیشین  آنچه را زیاا بود  زیاا م 

)تحمی وو (  در صووورت  کووه در حکموو. متعالیووه، 

کنود و حوالت  گذشته در کنار آیند  معنوا پیودا مو 

عوالم پیشرو دارد و با تواه به ایمان به زنودگ  در 

شوود، از فتور  )درونو ( قا   و آیند  تعریف م 

گوید و انتخاب را بر اساس عقول بشوری قاوول م 

دارد، وی توصیۀ  از زیاای  برای خود قائل اسو. 

اسو. و بورای درك ایون که از واود محض گرفته

زیاای  حقیق  )باطن باطن( حرکت  اوهری را ط  

 کند، پ  پیشین  و هم پسین  اس. م 

 
 (نگارندگان: شناس  م اصدرا و هایدگر )مأخذهای زیاای   دیدگا 9نمودار 

 

شناسۀۀی از منظۀۀر مقایسۀۀۀ تطبیقۀۀی زیبۀۀایی

 ملاصدرا و هایدگر

از نظر م اصدرا، هیچ مواودی در سرتاسر عالم 

واود از غیب تا شهود یوا در دایورة هسوت  نتوانود 

خودنمای  کنود، مگور اینکوه بورای او در حظور  

الوهی. صورت  اس. مشابه و مشاکل بوا او و اگور 

صور  هم  اشیاء در حظر  الوهی. ناوود، هویچ 

گذاشوو. و مواووودی در عووالم واووود قوودم نموو 

کرد، زیورا واوود مع وول از واوود  خودنمای  نم

م اصودرا، بوه (  66: 9366ع . اسو. )الشویرازی، 

عنوووان یووک فی سوووف مسوو مان در شوورق، دیوود 

شناس  و با تکیه بور هست  در نتیج ا  زیااشناسانه

شناس  معارف دین  او اس.  زیاای  از منظر هست 

 م اصدرا دارای موارد زیر اس.:
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اسو. و  خداونود اصویل: زیبایی اصالت -

چیزی که اصیل اس.، خ ل و فرج در آن را  ندارد  

 توان گۀ. که زیاای  نیز اصیل اس. در نهای.، م 

 تۀسویر در نق   از طریقزیبایی:  شمول -

)سوجد :  «خَ َقَوه ءشَو  کُلرَ أَحسنَ الذی»ماارک   آی 

 صوۀ. از پرتوی مواودا  هم  که بیان (، با این3

ذا   از ایا وو  و هسوتند حوق حظور  اموال

 پ  اس.، مت ق امیل تعال حق چون و تعال باری

 و حسن در کمال هم تعال حق پرتوهای و تج یا 

(  در 969: 9318نشاد و نعمت ، )هاشم هستند زیاای 

توان ابراز کرد که خداونود بوه هور شو ء ادامه، م 

صووور  مناسووب خ ووق )ااووزا بووه تناسووب اووای 

مخت ف انتخواب های قرارگیری از گوناگون  کیۀی.

اند( را داد  به عاار  دیگر، صور  خود را به شد 

هوای هندس  محدود به شیئی. داد و آثوار و نشوانه

 کند زیاای  انا  باطن  پیدا م 

 تشوکیک، از مورادزیبۀایی:  تشۀکی  -

مندی زیاای  اسو. کوه از تشوکیک حقیقو. مرتاه

 حقیقو. تشوکیک بنوا بورگوردد  واود ساطع مو 

 داراسو. را هسوت  مرتا  ترینعال  خداوند واود،

واادنوود،  را دیگوور مراتووب امکووان  مواودهووای و

 وحد  به و شودم  متکامل تشکیک اریان گا آن

 اصول حوال، ایون در و خواهدشود تاودیل شخص 

 هموو  و خداسوو. در منحصوور «بووود» یعنوو  واووود

 بوه اوینود، آیو. و مخ ووق که امکان  مواودهای

   «بود» نه شوندم مترح «نمود» صور 

بودین زیبۀایی:  ذهنۀی و عینۀی وجۀود -

صور  که مواوودا  )از ریشو  واود، بوه معنو  

هرآنچه پدیدار گش.( صورت  عین  و قابول ادراك 

بینای  دارند که وابسته به گذشوته و آینود  اسو. و 

صورت  ذهن  دارند که همان تج   صۀا  و افعال 

 اله  در مواودند 

اگور زیاوای  و  حرکت اشتدادی زیبایی: -

های واحدی برای یک حقیق. هستند، واود عنوان

اشتداد واود اشتداد زیاای  خواهدبود  زیاوای  کوه 

همان اشتداد اس.، از مراتب پایین به بالوا حرکو. 

کند  عامل ایون حرکو. ادراك زیاوای  و کموال م 

شوود مراتب بالاتر اس. که همان عشق نامیود  مو 

 (   11: 9366)اکاری، 

شناس  را در عشوق مجوازی بوا درا زیاای م اص

دهد  از این حیوا، او شناس  هنری پیوند م زیاای 

را باید نخستین فرد در اهان اس ام یوا تواریخ بشور 

ق مداد کورد  از نظور م اصودرا، مراتوب خاصو  از 

شناسو  در صونایع تواند با هنور یوا زیاای عشق م 

باشود  م اصودرا عشوق مجوازی لتیف نسا. داشته

آمیز( را محصول آن محا. وافور )رفتارهای معاشقه

داند که دارای شومایل لتیوف، تناسوب به کس  م 

نهوا بوا یکودیگر اعظا و ترکیب خو  و مووزون آ

(  دسووتاوردهای 996: 9366اسوو. )امووام  امعووه، 

توانند مخاطب را به درون خود بکشاند و هنری م 

هووای حقیقوو. او را در درون بووا حقیقوو. و زیاای 

 کند  وااه م

گوید ت ق  زیااشناسوانه م در حال  که هایدگر 

از هنوور بووه عنوووان یووک نظریووه از زمووان باسووتان و 

خصو  با اف اطون آغاز شد، اموا صورفاً پو  از به

برپاشدن مدرنیته، هنر در عمل هم زیااشناسانه شود 

(  برای هایدگر، تۀکر صحیح بوه 23: 9366)یانگ، 

هسووت  و آثووار آن ای بووه حقیقوو. طووور براسووته

هوا و هوا ماننود سوایهگردد  این آثوار و نشوانهم باز

ختو  پیرامون یک کوو  و صودای  ناشو  از آواز 

پرندگان یا اریوان آب بوه عنووان یوادآور حظوور 
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آسا در عرص  اهان )اناو   واهری( اسو.  معجز 

آنها یادآور این امر هستند که چگونه یک مکوان یوا 

نظربرسود انگیوز بوهگۀ.تواند در اهان شوفظا م 

توان بیان کورد (  به نوع  دیگر م 38: 9361)شار، 

که هایدگر برای زیاای  اصالت  حقیق  قائل نیسو. 

دانود کوه و تنها هست  را در بعد  اهری مترح مو 

خوشایند انسان باشد، بنابراین نظر هر فرد در مورد 

زیاای  متۀاو  خواهدبود  هنر در برابر هست  برای 

گر قابل تعریف اسو. و الاتوه تعریۀو  کوه از هاید

باشود  یعنو ، بایود نخسو. واود انسان برخاسوته

انسان را شوناخ. توا بتووان تۀکور وی را در موورد 

طایع. دریاف. و نتیج  هنری را پدیودآورد کوه از 

رود نظر وی زیاا باشد  از نظر وی، از هنر انتظار م 

ایون  هوای زیااشناسوانه ایجادکنود کوه بوهکه تجربه

معناس. که هنر و همچنین طایع. بر مانای قاب ی. 

شناسانه مورد بررسو  و آنها در ایجاد حال. زیاای 

 ( 23: 9366گیرند )یانگ، ارزیاب  قرارم 

زیاای  را باید با درك حقیق. هسوت  دریافو.  

در نظوور هایوودگر، مانووای غووای  غ اوو  دیوودگا  

یعن ،  ط ا  عقل اس. شناسانه بر هنر، س تهزیاای 

غ ا  این دیدگا  که ع م و صرفاً ع م را  به حقیق. 

 یوک بیشتر انسان هایدگر، (  از دید32دارد )همان: 

عم گراسو. و ایون تجربوه را بوا  و فعوال مواوود

کند و کسب م  اطراف محی  با تعامل و کردنعمل

 هرآنچوه پو  زیااسو.  هس.، طایع. در هرآنچه

  زیااس. گردد،م  هست  با بشر تعامل باعا

شناس  به معنای بر اساس تۀکر هایدگر، زیاای 

آموزة رفتار آدم  از انا  احساسا  و اتصوالا  و 

شناخ. )تواه بوه زمینوه( ایون مت وب اسو. کوه 

 چگونه این احساسا  و اتصالا  باید تعیوین شوود

(  سوواک موودرن بووه عقوول و 3: 9362)کوک مووان ، 

 مودرن بیشوتر بوهادراك وابسته اسو.، ولو  پسو.

: 9361احساس و عواطوف متکو  اسو. )گروتور، 

شناسوو  هایوودگر، موودل زمووان  (  در زیاووای 23

 مدرن اس. پس.
 شناسی )مأخذ: نگارندگان(های ملاصدرا و هایدگر در زمینۀ زیباییای دیدگاه. بررسی مقایسه5جدول 

 
 

شوودن نوووع بیوونش و حووال، پوو  از مشووخص

 شناسان  این دو فی سوف، به تأثیرا تۀکرا  زیاای 

معمواری  شناس زیاای  در هایدگر و م اصدرا بینش

 پردازیم م 
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شناسی در معماری با توجه بۀه قواعد زیبایی

   هایدگر و ملاصدرا بینش

آمود، از نظور م اصودرا، حقیقو. طور که همان

واود دارای مراتب متۀاو  اس. و تنها مواوودی 

های خود در تموام تواند با امکانا  و گزینشکه م 

این مراتب حاضر باشد، انسان اسو.  وی شوناخ. 

دانود  خداوند را لازم  شناخ. انسان و افعال او م 

معماری به عنووان فعول انسوان بایود دارای مشوی  

باشد و آن هم راووع بوه اسوماء الهو   شد تعریف

اس.  م اصدرا مسوتقیماً در موورد اصوول معمواری 

اس.، اما با تواه به مااحوا مسوتخرج بحث  نکرد 

شناسوو  کووه بووا تح یوول در بالووا، در مووورد زیاووای 

تووان اسو.، مو گرفتوهشناسو  وی صوور هست 

نمودهای این تۀکر را به صور  واضوح و مسوتقیم 

 کنندة آن دانس.،اس ام  و تکمیل در ادام  معماری

 اس.  بینش وی باعا پیدایش اصول  گشته چراکه

 به خود که اس. ایف اسۀه معدود ازو هایدگر

 بحوا انسوان سوکون. موورد در مسوتقیم صور 

 خصو  در اندیشیدن گویدم  هایدگر  اس.کرد 

 کوه رودنمو پویش فورض ایون بوا هرگوز ساختن،

 این از گذار با ب که کند، کشف را معماری هایاید 

 شوار،) دهدم  ارائه ساختن برای را قواعدی مسئ ه

مدل معماری هایدگر حوول مرکزیو.  ( 31: 9361

گیرد  در حقیقو.، های تجرب  انسان  قرارم ویشگ 

گزیوودن یکوو  کوورد  )بووا او سوواختمان را بووا سووکنا

هوای ها و ویشگ کردن عمل ساختن با فعالی.امع

 ( 28آن( )همان: سکناگزیدن در 

کوردن این قواعد به صور  تتایق  با لحاظ    

هوای آن بوه اس. که تۀاو اشتراکا   اهری آمد 

 گردد: شرح زیر بیان م 

 

 گرایی زمینه

 در آن الوزام زمین پیش نیز اله  صۀا  شناخ.

 خیور خداونود صوۀا  از یکو   اسو. بشر زندگ 

 اس.، آفرید  خداوند هرآنچه آنکه معنای به اس. 

 کوه اس. ایویش  نظام همچنین و سودمندی دارای

  دهودقرارنمو  الشوعاعتحو. را ااوزاء دیگور نظام

 از هواسواختمان فروتن  بر تأکید با اس ام  معماری

 از اعوم زمینوه، با خوان هم همچنین و ارتۀاع منظر

 پو  دارد  نظور در را مسوئ ه ایون اق یم، و فرهنگ

 کننوود، رعایوو. را اصوول ایوون کووه هووای سوواختمان

  باشند زیاا توانندم 

رای.، گری، ، از هایدگر برای معماراندر کتاب 

هوای آلتو، وی سون، لوی  کان به عنووان مدرنیسو.

نرم و از لوکوربوزیه به عنوان مدرنیس. سخ. یواد 

هوای مودرن، اس.، زیرا آنهوا در کنوار طراحو شد 

تعامول نگاه  به محی  اطوراف دارنود و بوا آن در 

هستند  این از نظریا  هایودگر در زمینو  بحوا از 

واود بود  ارتاا  با سای. مۀاهیم همسوازبودن بوا 

گردد و رابتوه بوا مکوان، ارتاوا  اق یم را یادآور م 

کنود )شوار، تنگاتنگ معماری را با فرهنگ تأکید م 

(، ول  تۀاو  با حکم. متعالیه در این اس. 9361

آورد واوودم ینه را انسان بهکه این الزامِ رعای.ِ زم

و در حکم. م اصدرا واوود مت وق کوه خداونود 

 اس.، عامل اس. 

 گراییطبیعت

روح زاییودة اسوم اسو.،  م اصدرا، نگر  در

 تحقروق بوا این اسم خود از طایع. اس.  خداوند

 سووی بوه انسوان تکامول باعوا طایعو.، در خود

 طایعو. در خداونود چراکوه گوردد،مو  بالا مراتب

زیورا  هستند، نمایانگر را اله  اسمای و کرد  تج ر 
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با درك حقایق طایع.، روح انسان تکامول یافتوه و 

 گردد کامل م 

 
   تواه م اصدرا به طایع. )مأخذ: نگارندگان(2نمودار 

 ایرانو  هایباغ در توانم  را طایع. به گرایش

 آب حظوور بهشو.، از نموادی باغ  دید وضوح به

 درختوان یوادآور درختان بهشت ، انهار و تتهیر نماد

 همگ  هاکوشک قرارگیری ،    و سدر مانند بهشت 

 همچنوین، اسو.  حوق ذا  شدنیادآور راستای در

 را انسوان لحظو  به لحظه حظور شهرها،باغ  واود

  اس. یادآور خداوند پیشگا  در

گرای  همرا  با بوار در نگر  غرب ، طایع.    

گانه میوان انسوان و اثر رابت  سهمعنای  نیس.  در 

هوای طایع. و خداونود، تعوداد بسویاری از رابتوه

اند  در تموام ایون روابو ، ادید دوگانه ایجاد شد 

همووووار  یکووو  از سوووه قتوووب اصووو   کنوووار 

 ( 36: 9361اس. )گروتر، شد گذاشته

 
  طرح غرب : رابت  میان الوهی.، طایع. و انسان 3نمودار 

 (33: 9361)گروتر، 

رایوو. بووا عنوووان معموواری کووه مسووتقیماً     

تأثیر تۀکر هایدگر اس.، معماری ارگانیوک را تح.

کنود و تعامول بوا طایعو. را دارای گذاری مو پایه

داند، زیورا کوه شناس  در معماری م ارز  زیاای 

طایع. ازئ  از هست  اس. و برای واوود انسوان 

 اس. واود آمد  گیری او از آن بهو بهر 

 رمزگرایی

 هور اینکه به تواه با با تواه به بینش م اصدرا،

 بوه تواوه با) باشد خداوند افعال به بسته باید فع  

 سوم. بوه نیز تزیینا  بایست  ،(گرای ع م بر تأکید

 ایون از را انسوان اینکوه نوه رود، پیش شدنخدای 

طور که قواعد ک و  اسو ام بوا همان  کند دور تۀکر

 کنود کوه دررسول اکرم مترح مو تواه به بیانا  

 اشوکال صوور  به تزیینا  شاهد اس ام ، مسااد

 صوور  بوه تزیینوا  تنهوا و نیسوتیم اشویاء واقع 

تووان در تزیینا  را تنها م   گیرندم  شکل انتزاع 

راسووتای رمووز و راز نمووودن بنووا در را  رسوویدن بووه 

شناخ. واود مت ق استۀاد  کرد  به عاارت  دیگور، 

اایگاه  خوا  دارنود و ایون اایگوا  را تزیینا  

کوارگیری عقول شناس  م اصدرا، که همان بههست 

در راسوتای شووناخ. افعوال و صووۀا  خداونوود در 

کنود  مۀواهیم قالب اسماء الهو  اسو.، تعیوین مو 

توانند صۀا  حسن را بوه طوور شناسانه نم زیاای 

گوا  کامل در عالم ماد  تعیین کنند، ب که رمز تج و 

 ۀا  اس. این ص

در  (Karsten Harries)هوووری  کارسووتن     

اووی و، در اسو.عم کرد اخ اق  معمواریکتاب 

احساس معناده  در معماری بوود کوه او احسواس 

اسو.  بورای هوری ، کرد عق انی. ع م  گم شود 

تزیینووا  از اهووان باسووتان تووا کنووون معموواری را 

فهم کرد  و ااازة دسترس  به معوان  آن را بوا قابل

های  دربارة طایع. و تج یول از آن انعکاس داستان

اس.  او بر آن اسو. کوه اغ وب تزیینوا  کرد ارائه

کنود ای دارند و به مردم کمک مو عم کرد شاعرانه

تا با احترام به مکان و ااتماع، سکون. یابند )شار، 

9361 :963   ) 

 



  شناسی معماریباییمقایسۀ تطبیقی تأثیرات اندیشۀ فلاسفۀ وجودگرای شرق و غرب بر اصول زی

  

 

و 
د

نام
ص 
ف

  
یش
ند
ا

  
مار
 ش
ل،
 او
ال
 س
ی،
مار
مع

وم
ةد

 

ن 
ستا
زم
و 
ز 
ائی
پ

6
93
1

 

78 

 

 گراییگرایی و وحدتکثرت 

کثوور ، در وحوود  شووائاه و رنگوو  اسوو. از 

طور که کثر  که مقابل وحد  اس.، از قایل همان

غیری. و خ اف و تناقض و تظواد شوائاه و رنگو  

(  با تواوه 983: 9366اس. از وحد  )الشیرازی، 

به اینکوه از نظور م اصودرا، تموام صوۀا  حقیقو  

اند، مۀاهیم آنها فوراوان خداوند یک ذا  و حقیق.

 هسوت  حقیقو. ( 928: 9331)همو،  و بسیار اس.

 وحود  بوه آن از و اس. محض وحد  که اس.

 موتن در کثور  گونوههویچ که شودم  یاد شخص 

 متعالیووه حکموو. موضوووع و نوودارد را  آن هویروو.

 ذاتو  وحود  مانند کثر  که اس. واود حقیق.

 واووود  هووور بووه عرفووان در کثوور  و اوسوو.

: 9363)اووادی آم و ،  واوود خود نه گرددبازم 

9/916   ) 

گرایو  را در اصول وحد  و کثر  این دیدگا 

گرای  آورد که الزام کثر کنار یکدیگر به واود م 

 و احووال ام وه دانود کوه ازگرایو  مو را وحد 

 و تمایول و تجوان  و هوی. وحد ، خصوصیا 

: 9366 الشویرازی،) اس. تناسب و تساوی و تشابه

 روشون کام واً کوه طورهمان حقیق  وحد  ( 983

 از کوه عوددی وحود   نیس. عددی وحد  شد،

 کثور  مقابول در شوود،مو  حاصول عدد آن تکرار

  (3/28: 9363 آم  ، اوادی)اس.  عددی

 
گرای  در بینش م اصدرا گرای  در عین وحد   کثر 6نمودار

 )مأخذ: نگارندگان(

چیوز بودن هموهدر ف سۀ  هایدگر، به دلیل نسا 

کووه در ارتاووا  بووا انسووان اسوو. و همچنووین عوودم 

فرماسو.، زیورا چیوزی گرای  حکومقتعی.، کثر 

تواند برای یک انسان زیاا باشد و برای دیگوری م 

شناسوو  زشوو. باشوود  وحوودانیت  از بوواب هسووت 

 کند گرای  را ایجاب نم هایدگر، اصل وحد 

 کارکردگرایی

با تواه به بینش م اصدرا که قائل بوه شومول و 

 را چیزیهیچ عالم در اصال. زیاای  اس.، خداوند

 مواوودا  بوه کوه هرشک    اس. نیافرید  بیهود 

 هوایزیاای  م اك فق  و اس.داشته دلیل اس.،داد 

نیز ناایود  ما معماری در  اس.ناود  نظر مدر  اهری

 توووایه  عم کوورد در کووه شووودچیووزی سوواخته

 باشد نداشته

توأثیر آندو به عنوان یک معمار معاصر که تح.

گوید معمواری خ وق اس.، م های هایدگر اندیشه

فظا و بالاتر از همه ساختن یوک مکوان اسو. کوه 

کنود  معمواری بایود همانند شالودة فظا عمول مو 

بایس. در ابتدا حامل معنای دوگانه باشد  یعن ، م 

فظای زندگ  روزمر  باشد و عم کردهوای  را کوه 

لوازم اسو. در خوود اووای دهود و در عوین حووال 

 ( 9366اشد )آندو، نمادین و کارکردی نیز ب

 بندیجمع

شناسو  هایودگر و ای زیاای در بررس  مقایسه

م اصدرا، آنچه مشهود اس.، این مسئ ه اس. که در 

ف سۀ  اصال. واود م اصدرا، شوناخ. از خداونود 

شود  این شناخ. از خداوند، حت  با دیدن آغاز م 

طایع.، انسان را در حظور خداوند و ع وم مت وق 

کنود، تج رو  و به هرچه انسان نگوا  مو یابد  او م 

فرضو  بورای ذا  خداوند اس. و این خوود پویش

هاس.، به عنووان مخ ووق  کوه قودر  افعال انسان

اسو.  اموا، داد درك این مسائل را خالق در او قرار

در تۀکر هایدگر، انسان و میزان درك و معرفتو  او 

کننود  اسو. کوه الاتوه بسویار از مواودا ، تعیوین

ود اس.  در حقیق.، دیودگا  معمواری غورب محد



  شناسی معماریباییمقایسۀ تطبیقی تأثیرات اندیشۀ فلاسفۀ وجودگرای شرق و غرب بر اصول زی

 

 

و 
د

نام
ص 
ف

  
یش
ند
ا

  
مار
 ش
ل،
 او
ال
 س
ی،
مار
مع

وم
  د
ة

 

 

ان
ست
زم
و 
ز 
ائی
پ

 6
93
1

 

79 

شناسو  هایودگر، موادی حت  با اسوتۀاد  از زیاوای 

که در شرق، اصول و معرف. خوود حال   اس.، در

پای  ف سۀ  م اصدرا بود  و این چیوزی نیسو. اوز 

  دهوودمعنووا در معموواری کووه آن را زیاووا ا ووو  موو 

معماری اس ام  چیزی از تحقرق ع م بوه صوور  

تووان اذعوان بنودی مو در این امعنیس.  معناگرا 

شناسوان  حاصول از تۀکورا  کرد کوه دیود زیاوای 

ف سووۀ  واووود بووا واووود اشووتراکا  لۀظوو  دارای 

 های بنیادین  اس. تۀاو 

 هایدگر)مأخذ: نگارندگان( شناس  در معماری بر اساس بینش م اصدرا و  بررس  تتایق  قواعد زیاای 3ادول 

 
 

 گیرینتیجه

از بررسووو  و مقایسووو  بحوووا از واوووود و 

شناسوو  حاصوول از آن از نظوور م اصوودرا و زیاووای 

توان به فرضیا  بازگش. و با قتعیو. هایدگر، م 

 موارد زیر را بیان کرد که: 

شرق شناس  واودی در دو عرص  زیاای  -

و غرب دارای مظامین یکسان نیستند، زیرا دیودگا  

ایون دو فی سوووف بووه واوود متۀوواو  اسوو.  ایوون 

های مخت ۀ  را برای نمود در معماری تۀاو  زمینه

کند، زیرا هایدگر معماری و زیسوتن را بوا ایجاد م 

سونجد  پوو  مۀهووم واووود کوه انسووان اسو. موو 

نیول  چیز را در گسترة ذهن انسان و بوه منظوورهمه

داند، اما م اصدرا واود وار م انسان به هدف  انسان

داند و هرچیز را که به او خوتم را از آن خداوند م 

داند و مراتا  برای این تکامول قائول گردد، زیاا م 

اس.  در نتیجه، القائا  به معماری، نه بوه صوور  

 صد در صد نیز متۀاو  اس.  

تۀکرا  اصال. واود در شرق و غورب،  -

اند، اما هرکودام بوه معماری این دو گستر  سهیم در

نوع  خا  و شاید با تعاریف ک   یکسان، اما در 

 های بنیادین  هستند ازئیا  دارای تۀاو 

در پاسخ به پرسش اص   که آیا معمواری  -

تووان بوا معیارهوای زیاوای  سنرت  و معاصور را مو 

توان با قتعیو. گۀو. ب وه، واودی تۀسیر کرد، م 

ر هردو، شناخ. انسان مترح اس. و انسوان زیرا د

های  همچون نیول سازد، اما با تۀاو معماری را م 

این اهداف به هدف  والاتر که در شورق از مااحوا 

کنود، اموا در غورب اعتقادی و توحیدی پیروی مو 

آید کوه انسوان نظرم ناپذیر بهچنان دسترسخدا آن

 شد  و واود اوس. گرفتهنظرغای. در
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معموواری غوورب، تۀکوور هایوودگر بووه در  -

صورت  مستقیم بر مشو  معمواران آن زموان توأثیر 

واری معمواری را بوا درك حقوایق گذاش. و انسان

مرتا  با محی  اطراف همچون فرهنگ و اق یم و     

هوا خوود ها برد و ایون ارز به سم. درك ارز 

تج ر  معنای  برای معماران بود که انسان را یوادآور 

کوه تۀکورا  م اصودرا، تۀکراتو   حال  شد، درم 

ااری و ساری در حیت  ک ی  افعال انسان اس. که 

 معماری یک  از آنهاس.  
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