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تاريخ دريافت92/4/26 :

تاريخ پذيرش92/07/01 :

چکیده

گوناگون شدن پدیداری جوهرۀ واحد عقلی و یا علمی در آثار (یا صورتهای کالبدمند آن جوهرۀ عقلی) در هر یک
از ادوار بههمپیوستۀ تاریخ ،موضوع ُکلّی این مقاله است .در این نوشتار برآنیم تا از منظر ّ
تفکر توحیدی اسالم و در
بستری نزدیک به گویش فلسفی آن بگوییم که :هر موجود شاخصی ،و از جمله هر اثر شاخص و منحصربهفرد از
مجموعه آثار زیبا و پسندیدة معماری ،تنها و تنها در دورة زمانی مشخص و مخصوص به خود از طول تاریخ ،اثری
بایسته و شایسته است ،و کاری است کام ً
ال بهجا ،بهموقع و قانونمدار؛ بنابراین نیک و پسندیده که با هندسهای
متعین به حدود ک ّمی و کیفی خاص که در موقعیت زمانی و مکانی منحصربهفرد و لذا تکرارناشدنی در
مشخص و ّ
صفحة آیینهوار جهان گذران (و لحظه به لحظه نو شونده) ظاهر و پدیدار میگردد .پس باید حواسمان کام ً
ال جمع
باشد که :هرگز نباید همان کار (به تمامی و یا ح ّتی بخشی از بخشهای آن) در ادوار و زمانهای بعدی تاریخ (آن
هم به ناشایستهترین صورت ممکن و ناشیانهترین و غیرحقیقیترین نوع از تقلید ظاهری صرف) عین ًا تکرار و یا
کپیسازی شود .بهعبارت روشنتر ،میخواهیم این فکر اصیل و بلکه اصل خالفناپذیر اسالم توحیدمحور را در
گوش برخی خفتگان و غفلتزدگان بخوانیم و یادآوری کنیم که هستی (با همۀ اجزای بهظاهر متع ّدد و متک ّثر و
مستقل از یکدیگ ِر آن ،که بعض ًا در ادوار گوناگون تاریخ زمین ،در گسترهای از ازل تا ابد ،پدیدار و ناپدید شدهاند)
حقیقتی است واحد ،کتابمانند و م ّتحداالجزا ،برقرار و باقی ،و در عین حال پویندهای کمالمحور ،بهگونهای که
نه هرگز موجودی (بهحقیقت) از مجموعۀ موجودات بههموابسته و درهمتنیدۀ آن معدوم میشود (و یا بهعبارتی،
بهتمامی به عدم مطلق میرود) ،و نه معدومی (یا چیزی که موجود نیست و بهعبارتی ،عدمی ُمطلق است) در
مجموعۀ هستی موجود میگردد (اگرچه به حسب ظاهر از میان رفته و جایش را به موجود و یا پدیدهای دیگر
جزئیات یک کتاب واحد ،و با شخصیت
داده باشد) .و بنابراین (مانند وظیفهای که در قبال حفاظت از کلّ ّیت و ّ
منحصربهفرد ،و با هو ّیت و الب ّته نظاممند داریم) هرگز نمیتوان و نباید بخشی از آن را جابهجا و یا تکرار و بهعبارتی،
ُکپیسازی نمود .بهعبارت روشنتر ،موجود ّیتیافتن (یا همان پدیدارشدن صورت کالبدمند) یک اثر هنری و یا
معماری (با تمام ویژگیهای کیفی و ک ّمیاش) در مرحلهای خاص از مراحل زمان ،ترکیبی اتّحادی و جداییناپذیر با
آن مرحله دارند ،بهگونهای که هرگونه تص ّور ُجدایی میان مجموعة هستی و آن اثر و مرحلة ویژة زمانیاش ُمساوی
با عدم (یا همان «نبودن») آن شیء در آن زمان (و بنابراین ،ناقصدیدن هستی) است .و در واقع امر ،این حقیقت
عقالنی و عین ثابت هر شیء است که به سبب اصل زندگی ،پویندگی و صیرورت کمالمحور مجموعۀ ُم ّتحداالجزای
آفرینش ،در طول بستر زمان حرکت میکند ،و از نظر پدیداری و آشکاری صوری بر پردة عالم امکان و یا صفحۀ
وجود تح ّول و دگرگونی میپذیرد .لذا حقیقت عقالنی یک شیء در زمان خود و نسبت به زمانهای قبل و بعد از
زمان خود ،همواره موجود و بلکه موجودی ثابت بوده ،و توسط معمار مسلمان نیز باید ثابت دانسته و دیده شود.

کلیدواژهها

وحدت ذاتی هستی ،مرحلۀ تاریخ هر شیء ،بر حق بودن هستی هر شیء ،یوم اهلل هستی هر شیء.
* استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایرانmohammad.aliabadi@gmail.com ،
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معماری بیزمان ،وحدت جوهرۀ عقلی و گوناگونی پویندۀ صورتها در
ادوار بههمپیوستۀ تاریخ

جاودانگی و وحدت ذاتی هستی

وحدت حقیقیّۀ حق و ارتباط ریشهای آن با وحدت حقیقی و ازلی و ابدی هستی و موجودات آن
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حقیقیة ذات یا
نکتۀ بسیار اساسی و مه ّمی که هرگز نباید آن را در این بحث از نظر دور داشت« ،وحدت ُمطلقۀ
ّ
حقیقت حق ،و ارتباط ریشهای و ُجداییناپذیرندۀ آن با وحدت حقیقی و ازلی و ابدی بودن هستی و موجودات ف ّعال
ِ
در آن» است .شرح روشنتر این معنا به زبان عامیانهتر میتواند این سخن باشد که :هر آنچه از موجودات که در
گذشته وجود داشتهاند ،و آنها که هماکنون وجود دارند ،و نیز آنها که در حال حاضر و در ظاهر امر وجود ندارند و
در آیندۀ تا اب ِد جهان یکی پس از دیگری در صفحۀ ظاهر آن موجود میشوند( ،به معنائی ،و در مقام یک نظام واحدۀ
علمی) «وجودی حقیقی و ازلی و ابدی» داشته و دارند و خواهند داشت ،و هر یک ،در همه ادوار گوناگون زمانی و
مکانی هستی ،با مجموعة اجزاء هستی ،دارای ارتباطی حقیقی و ُمتعامل میباشند .و این یعنی آنکه :مجموعۀ هستی
(و همۀ موجوداتی که از ازل و تا به ابد در حیاط کاروانسرا مانند آن بار موجود ّیت ظاهری افکنده و یا خواهند افکند)
موقعیت
کتاب واحد و ثابتی است که هریک از موجودات آن ،در مقام و مرتبۀ کلمات آن کتاب ،هر یک مکان و
ّ
خاص و تغییرناپذیری در کتاب و در بخشها و فصلهای گوناگون آن داشته ،و هریک در عین استقالل و معنای
ّ
خاص خود بهگونهای انکارناپذیر و تجزیهناشدنی وابستۀ به هم و ُمتعاملهایی متکامل با یکدیگرند.
وجودی
ّ

ریشۀ این بحث در قرآن کریم

جالب اینکه ،اینجانب در ابتدای شروع به نگاشتن این مقاله بهدنبال آن بودم تا اساس کار را بر بُنیانی فلسفی قرار
متوجه شدم که بحث مذکور ُمطلق ًا ریشهای بس اصیل در
دهم ،لیکن بالفاصله پس از برداشتن نخستین گامهاّ ،
تعجب دیدمُ ،جدا از جنس معنا و مفهوم کام ً
ال عقلی و فلسفی این بحث ،قرآن کریم نیز
قرآن کریم دارد .در کمال ّ
(در مقام یک کتاب آسمانی و بیانگر یک فکر دینی) دقیق ًا شبیه به همین بیان را ،در باالترین ح ّد مشابهت ُممکن
جزئیات امر ،در آیات آمده در زیر مورد اشاره قرار داده است .پس شایسته آن دیدم
با بیان فلسفی آن ،و با د ّقت در ّ
که اساسیترین ُحکم در معماری اسالمی را ،نه از منظر فلسفۀ اسالمی ،بلکه از بنیانیترین منبع آسمانی آن بازگو
کنم .د ّقت فرمایید:
َ
َ
َ
هَّ
َ
أْ
ٍ
تاب ِم ْن ق َْبلِ أ ْن ن َْب َرأها ِإنَّ ذلِ َ
ك َع َلى ِ
ي ِك ٍ
صيبة ِفي ال ْر ِ
سير» ( : 57: 22حدید)
ض َو ال في أ ْنف ُِس ُك ْم ِإ َّال ف 
«ما َأ َ
صاب ِم ْن ُم َ
الل َي ٌ
1
هیج ُمصیبتی [یا بهعبارتی ،هیچ واقعۀ بهظاهر جدیدی از وقایع ُمتع ّدد و گوناگون ،یا هیچ پدیدۀ نُوینی از
پدیدههای بهظاهر بدیع یا بدون سابقۀ قبلی] نه در زمین [و از جنس وقایعی که در گسترۀ عالم کالبدمندی و
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مطابق با یک اصل برجستۀ حاکم در فلسفۀ اسالمی داریم که:
«وجود» ،در یک نگاه سراسری و ُکلّی ،حقیقتی واحد ،ازلی و ابدی است ،نه چیزی به آن اضافه میشود و نه چیزی
از آن کم میگردد( .دینانی ،1372 ،ج)1
قبل از شروع بحث اصلی این مقاله (یعنی جاودانگی و بیزمانی حقیقت؛ یا هستی ،در عین زمانمندی معماری و
گوناگون شدن نظاممند صورتهای عارضی آن در طول حرکت کمالمدارانۀ جهان) مق ّدمت ًا باید اصلی را در مقام
مبنای عقلی و خالفناپذیر پیکرۀ علمی این موضوع یعنی «بیزمانی حقیقت وجود» بپذیریم .بهعبارت روشنتر ،در
دیدگاه توحیدی اسالم ،و علیرغم اعتقاد به حرکت کمالمحور هستی و نوبهنو شدن هموارۀ صورتهای ظاهری
موجودات کالبدمند و ح ّتی شکوفایی درونزای عقل انسانی ،بر مبنای یک اصل ُکلّی فلسفی که در سطور قبل
باطن بساطت عقالنیاش) حقیقتی است ذات ًا واحد و م ّتحداالجزا،
بدان اشاره شد« ،هستی» (بهخودی خود و در
ِ
بهگونهای که از مجموعۀ اجزای آن یا مجموعۀ موجودات در آن ،نه هرگز موجودی (بهحقیقت امر) معدوم میشود
(و یا بهعبارتی ،به تمامی معنا و ابعاد وجودی به عدم مطلق میرود) ،و نه معدومی (یا چیزی که موجود نیست ،و
بهعبارتی ،اساس ًا عدمی مطلق است) در مجموعۀ واحد و جاویدان هستی موجود میگردد.

ادامۀ ریشهیابی بحث در قرآن کریم

در این زمینه از بحث جاری ،عالوه بر آیۀ مذکور و آیات ُپرتعداد دیگری از این دست (یعنی در باب و موضوع
«مصیبت» ،)2آیات متع ّدد دیگری از قرآن کریم چون آیۀ آمده در زیر نیز وجود دارد که همین معنا را از ابعاد دیگری
مورد بررسی قرار میدهند:
ُک ُّل ٍ
حصينا ُه فی اما ٍم ُمبين ( : 36: 12یس)
شئ اَ َ
شبُنیان یا عقلمدار» ،بهگونهای نظاممند و تغییرناپذیر ،جمع و]
همة چيزها را در کتاب روشن [یعنی« :کتاب دان 
بهحساب آوردهایم.
یا ح ّتی میتوانیم آیۀ شریفه را بهصورت آمده در زیر بازنویسی کنیم:
« ...و هر چیزی در د ُرون «امام ُمبین» [«آن پیشوای عقلمدار و راهبریکننده» که هر چیزی را در مسیری
روشن و به دور از هر ابهام راهبری میکند] «ا ِحصاء» [یعنی :بهگونهای نظاممند و تغییرناپذیر ،گردآوری و جمع]
شده است».
زیرا اگرچه معنای «امام ُمبین» همان «کتاب روشن و بَ ِّین یا عقلمدار» است ،باید در نگاهی عمیقتر به موضوع،
بدانیم که :در این آیۀ شریفۀ بهخصوصُ ،مراد حقیقی از این فرازواژه (یعنی «امام ُمبین») همان پیشوایی از جنس
وجودی ُک ّل و ُجزء جهان و همة چیزها»
انسان ،و هدایتکننده و راهبریکنندهای است که «موجود ّیت علمی سازمان
ِ
(و بلکه موجود ّیت علمی همة صورتهائی که آن اشیاء در طول ُگذران فرآیند توسعهمحور و تکا ُملی خویش در آنها
«وجود یا پیدائی» مییابند) را بهگونهای نظاممند و تغییرناپذیر در درون او (یعنی :در دل اندیشة او) جمع و گردآوری
و ثابت شده ،و او هر چیزی را در مسیری روشن (و به دور از هر ابهام و ناآشکاری) به مقصد کمال هدایت میکند.
رسول اکرم دارد که در تاویل آیة شریفة فوق فرمودندُ :مراد از «امام ُمبین» در این
و این بیان ما ریشه در فرمایش ُ
3
السالم).
آیة شریفه چیزی و کسی نیست مگر انسان کمالیافته (و سرآمد آنها علی عليه ّ
السالم) خود نیز در تفسیر این آیة شریفه ميفرمايند که :همة وقايع عالم در علم خداوند موجود ،و از ازل
علي (عليه ّ
براي او «معلوم» (بهمعنی :علم اندازهشده و دانستهشده) میباشد ،و خلق آسمان و زمين و وقاي ِع واقعشوندة در آن
را تنها بهعنوان ظرف و مثالى براى پديدار ساختن برتري مقام و منزلت دوستان و امينهاي علم و ُحكم خود قرار
داده است( .جعفری  )561/1 ،1381آیات و روایات وارده در این موضوع فراواناند و کام ً
ال از حوصلۀ این بحث خارج.
مؤلّف نیز بهمنظور حفظ صبغۀ فلسفی متن کالم (تا آنجا که ممکن باشد و به قدرت استداللی بحث صدمه نخورد)
سعی خواهد داشت تا از پرداختن بیشتر به آنها خودداری کند.

هر اثر شاخص معماری تنها در زمان خود یک « ُمصیبت» (یعنی بایسته و شایسته) است.

آری ،همانگونه که در خالصۀ بحث نیز بدان اشاره شد ،در این نوشتار برآنیم تا از منظر ّ
تفکر توحیدی اسالمی
بگوئیم :هر موجودی و یا هر اثر شاخص و منحصربهفرد معماری تنها و تنها در زمان تاریخ مشخّ ص و مخصوص به
خود یک « ُمصیبت» (یعنی موجود یا اثری بایسته و شایسته) است ،و کاری است کام ً
ال بهجا ،بهموقع ،قانونمدار و
موقعیت زمانی و مکانی
خاص ،که در
متعین به حدود ک ّمی و کیفی ّ
ّ
بنابراین نيك و پسنديده که با هندسة مشخّ ص و ّ
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از ازل تا ابد واقع میگردد] و نه در نفسهای شما [و از جنس حاالتی که بر ق ّوۀ اندیشندۀ شما واقع میگردد،
و موضوعات و افکار جدیدی که در اندیشههایتان میگذرد] «روی» نمیدهد [و بهعبارتی ،چهره نمینمایاند و
صورت پدیداری پیدا نمیکند] مگر اینکه همۀ آنها[ ،قبل از آنكه در مرتبة موجود ّیت زمینیشان بيافرينيم ،و
در صورتی آشکار و محسوس به حواس صورتِ پدیداری به آنها ببخشیم ]،در «کتابی» [ ُم ّعین و ُمنحصربهفرد
(یا نظامی قاعدهمند ،فصلمند و فرآیندمدار ،و الب ّته محفوظ از تغییر و جابهجایی کلمات و بخشها و فصلها)]
ثبت و ضبط شده است؛ و این امر برای «اهلل» [آن دانش بسیط و یگانه شعور ف ّعال در تمامی مراتب گوناگون
هستی که تدبیرکنندۀ همۀ امور است و جامع جمع در وحدت همۀ دانشها] آسان است!

تنها یک فرصت (و البتّه فرصتی یگانه و منحصربهفرد) برای پدیداری هر پدیده در جهان
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جهان کمالمحور ،شکوفنده و پوینده در هر آن و لحظه) ،در بستر فرآیندمدار و مرتبهمند
«جهان َجهان» (یعنی
این
ِ
ِ
ُ
توسعه (و یا شکوفائی) جمال و کمال دانش الهی بر پردة تماشاخانة جهان آفرینش ،تنها یک فرصت ،و الب ّته فرصتی
یگانه و ُمنحصربهفرد ،برای پدیداری هر پدیده فراهم آورده و در اختیار میگذارد ،و اگر ُجز این شود« ،حق» نبوده،
«حق ُمسلّ ِم» سایر پدیدههای بهتر و بهکمالتر (برای آمدن بر روی صحنه و پدیدارساختن هر چه شکوفندهتر و
و ّ
«حق ُمسلّم» بهناحق و بلکه ظالمانه از ایشان غصب شده،
آشکارنر جمال و کمال الهی) نادیده گرفته شده ،و یا آن ّ
و این گناهی نابخشودنی است.
هم و تاثیرگذار در درک «ضرورت انکارناپذیر
م
بسیار
ای
ه
نکت
پیشین)
سطرهای
در
مطرح
و این نکته (یعنی موضوع
ُ ّ
ستمر در هنر و معماری اسالمی» دارد .در واقع ،بُنیاد و جوهر این حقیقت عظیم و عمیق در
پویندگی و نوآوری ُم ّ
نکتهای زبانشناسانه نهفته که مؤلّف محترم فرهنگ ال ّتحقیق بدان اشاره نموده است .حقیقتی که هرگز نباید آن را
از نظر دور داشت ،و ُحرمت حریم آن را هرگز نباید شکست .و آن حقیقت این است :زمانی که اهلل تبارکوتعالی که
صیب دیگر،
ُمطلق کمال و دانائی و توانائی بوده ،و سخن و فعل او نیز ُمطلق ُمصیب بودن است( ،و هر شخص ُم ِ
«مصيبَ ٍة» و ریشة آن یعنی «صوب»
یعنی هر کسی که دارا به اندیشهای بهکمال و صحیح و سلیم است) واژة اصیل ُ
ٍ
صيبة ِفي  »....آمده) ،حتم ًا معنا
خاص مورد نظر خود بهکار میگیرد (همانگونه که در آیة «ما َأ َ
را برای بیان ّ
صاب ِم ْن ُم َ
«حدوث» (بهمعنی «وقوع یکباره و ُمنحصربهفرد یک موضوع و یا کار» ،و نه استمرار و تکرار آن) نیز در
و مفهو ِم ُ
معنای مورد نظر او ُمالحظه و اراده شده است.
خاص پدیداری
همچنین میتوان این معنا را (یعنی معنا و مفهوم ُ
«جدائیناپذیری ارتباط زمان ُمنحصربهفرد و ّ
َ
هر پدیده با هو ّیت شاخص و یگانة خود در جهان آفرینش») با تکیه در معنای قید زمانی «إِذا» از فرازواژة «إِذا أرا َد
شَ ْيئ ًا» در آیة شریفة « ِإنَّما َأ ْم ُر ُه إِذا َأرا َد شَ ْيئ ًا َأ ْن َيق َ
ون» (: 36: 82یس) پیگیری و ُپشتبانی نمود؛ آیهای
ُول لَ ُه ُك ْن ف ََي ُك ُ
خاص
خاص بودن زمان و شرائط ویژه و ُمنحصربهفرد پدیداری عینی و ّ
که ُمستقیم ًا در کار بیان موضوع د ّقت و ّ
پدیدهها در زمانها و ادوار مخصوص به خود از تاریخ شکلگیری و تکامل عالم امکان است .بهعبارت روشنتر ،و
همانگونه که پیشتر نیز بدان اشاره نمودیم ،واژة «امر» که یکی از واژگان کلیدی آیة شریفه « ِإنَّما َأ ْم ُر ُه إِذا َأرا َد شَ ْيئ ًا
خاص مبذول داشت ،در معنای اصیل خود عبارت است از« :جریان طبیعی
 » ....بوده ،و قاعدت ًا بایستی بدان ّ
توجهی ّ
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منحصربهفرد و تکرار ناشدنی در جهان ظاهر و پدیدار میگردد ،و بر همین اساس ،هرگز نباید در ادوار و زمانهای
بعدی تاریخ تکرار و یا به ناشیانهترین و ناشایستهترین صورت ممکنه ُکپیسازی شود.
همانگونه که در پینوشت شماره 1بدان اشاره شد ،باید بدانیم که « ُمصیبت» (یا همان :واقعۀ بهظاهر بدیع و یا
بدون سابقۀ قبلی و ناخواسته و غیرمتو ّقع برای انسان) که عموم ًا (و الب ّته بهغلط) آن را درد و رنج و چیزی ناهنجار
و خارج از قاعده بهحساب میآوریمُ ،مطابق با نظر اغلب فرهنگنویسان (از جمله :مؤلّف محترم فرهنگ ترجمه و
تحقیق مفردات قرآن کریم) ،از ریشة «صوب» بوده ،و اساس ًا بهمعنی چیزی ،کاری یا واقعهای «صواب» است ،و
هر چیزی که صواب است ،یعنی چیزی و یا کاری کام ً
معین و مشخّ ص ،بهجا ،بهموقع ،قانونمدار و با هندسهای
ال ّ
بایسته و شایسته ،و بنابراین ،نيك و پسنديده میباشد ،اگرچه بعض ًا به مذاق بعضی از مربوطین با آن (به سبب
4
خاصی که در آن قرار دارند) ناخوشآیند باشد.
موقعیت ّ
ّ
ُمطابق با نظر آمده در فرهنگ ال ّتحقيق نیز ،ریشة این ما ّدهلغت «صوب» بوده و جوهرة معنائی آن نیز چیزی است
در نقطة مقابل با معنای ریشهواژة «خطا» ،و بنابراین ،معنای ُکلّی صوب عبارت است از« :جریان طبیعی تحقّق هر
امر» ،یا بهعبارتی« ،جریان طبیعی تحقّق یک برنامه و برنامهریزی از پیش تعریف شدة دانشمدار و اصیل ،که ُمطابق
با حق و حقیقت و بر اساس حقیقت ذاتی طبیعت آن برنامه و طبیعت ذاتی هر یک از اجزاء و عوامل میباشد» .کما
حق و نظاممند وقوع یک چیز و یا واقعه و خروج
این که «خطا» (در معنا) عبارت است از :انحراف از جريان صحيح و ّ
از آن( .ر .ک :موسوی دامغانی )293/6

«مرحلة تاريخ» نام «فرصت پدیداری هر پدیده در جهان» است كه جابهجا نميشود.

اگر ما موجودات جهان (و از جمله آثار معماری) را از نقطهنظر فلسفي مورد ُمطالعه قرار دهيم ،خواهيم ديد هر
خاص از زمان مطرح در تاریخ جهان فرآیندمدار و کالبدمند را اشغال كرده ،كه آن بخش
موجودي به نوبة خود بخشي ّ
خاص از زمان را در کالم فلسفی «مرحلة تاريخ» آن موجود مينامند .یعنی بهعبارتی ،موجودیت کالبدمند مسجد
ّ
خاص از طول زمان را
خُ دایخانة دامغان در این عالم ،نسبت به ُک ّل طول زمان سیر کمالمحور جهان آفرینش ،بخشي ّ
برای خود و مخصوص به خود دارد که نام آن را در زبان فلسفی «مرحلة تاريخ مسجد خُ دایخانة دامغان» میگذاریم.

خاص بهمعنی تص ّور عدم موجودیّت آن است.
خاص از تاریخ ِّ
تصور ُجدایی یک اثر هنری یا معماری ّ
ّ

حال ،همانگونه که در عنوان فوق مشهود است ،باید بدانیم که« :هستی يك شیء به هیچ وجه از مرحلة زمانی
تصور این ُجدائی بهمعنی «تص ّور عدم موجود ّیت هستی آن شیء»
خاص و یا مرحلة تاریخ آن ُجدا نبوده» ،و ح ّتی ّ
ّ
است.
خاص و یا مرحلة تاریخ مربوطهاش» به دلیل «وحدت
و این ُ
«جداییناپذیری هستی يك شیء از مرحلة زمانی ّ
حقیقی امر آفریدگار و عالم وجود» ،و نیز «وابستگی ُمطلق و تعامل حقیقی و مؤثّر و ُمک ّمل مجموعة بههمپیوستة
خاص ُک ّل زمان با یکدیگر ،و با هستی (یا :با هندسة هستی) هر یک از اشیاء» است .واقع شدن هستي
همة مراحل ِّ
خاص ّ
كل زمان ،بهگونهاي است كه هر نوع تصور
مراحل
پيوستة
م
ه
ه
ب
مجموعة
از
خاص
اي
ه
مرحل
يك شيء در
ِّ
ّ
جدایي بين هستي شيء و مرحلةزماني خاص آن (يعني «مرحلة تاريخ» آن) از ّ
كل ديگر مراحل خاص زمان مساوي
با عدم آن است (بسيار دقت شود).
مهم و راهگشاینده در تعريف معماري س ّنتي و يا اسالمي (بهمعنی حقیقی دو کلمة اسالم
به اين ترتيب،اصلی بسیار ّ
و س ّنت) آشكار ميگردد،و آن اصل بسیار مهم ميتواند اينگونه نوشته شود:
خاص) ُممكن است بتواند از مرحلة
ح ّتی تص ّور اينكه هو ّیت اسالمی و
ِ
هستي يك شيء (یا یک اثر معماری ّ
خاص زمان (یا« :مرحله تاريخ») خويش
خاص زمان خود (یعنی« :مرحلة تاريخ خود») ُجدا گشته و در غير مرحله ِّ
ِّ
واقع شود ،يك تص ّور موهوم و بياساس بوده و در واقع امر ،چنین تص ّوری ُمساوی با عدم آن شیء و یا بیهو ّیتی
آن اثر معماری میباشد.
بهطو ر مثال ،و ُمطابق با نظر روشنگرانة دکتر غالمحسین دینانی در اين بحث« ،اگر كسي ح ّتي تص ّور كند كه
ممكن بود شيخ شهابالدين سهروردي در عصر صدرال ّدين شيرازي به وجود ميآمد ،بيدرنگ بايد بداند كه در
ورطهاي از اوهام و خيالبافيهاي پوچ فرو افتاده است .بلكه تص ّور وقوع موجود ّيت كالبدي يك موجود در غير زمان
مخصوص به خويش ،به همان اندازه موهوم است كه تص ّور وقوع روز پنجشنبه بهجاي روز جمعه؛ و يا تص ّور وقوع
عدد  7بهجاي عدد 9؛ و  ...؛ زيرا (در حقيقت) تص ّور روز پنجشنبه بهجاي روز جمعه بهمعني نبودن روز پنجشنبه و
معين و ثابت هفته است؛ چه بسا اينكه تص ّور وقوع عدد  7بهجاي عدد  9به معني نبودن عدد  7و
حذف آن از نظام ّ
حذف آن از سلسلة اعداد است»( .دینانی  ،1372ج)1
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«رج َعت» از فراز
تحقّق هر برنامة کاری از پیش حساب شده» ،و در این آیة شریفه (با ّ
توجه به پیام ُمستتر در کلمة َ
ون» ( 36: 83یس)) همان «جریان
حان الَّذي بِ َي ِد ِه َم َل ُك ُ
وت ُك ِّل شَ ْي ٍء َو ِإلَ ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
ون» در آیة بعدی یعنی «ف َُس ْب َ
«و ِإلَ ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
َ
طبیعی و کمالمحور تحقّق یک برنامه و برنامهریزی از پیش تعریف شدة دانشمدار و اصیل است ،که ُمطابق با
حق و حقیقت و بر اساس حقیقت ذاتی طبیعت آن برنامه و طبیعت ذاتی هر یک از اجزاء و عوامل» میباشد .و
بنابراین ،د ّقت معنائی قید زمانی «إِذا» از فرازواژة « ِإنَّما َأ ْم ُر ُه إِذا َأرا َد شَ ْيئ ًا» (به مفهوم «زمانی که») از ویژگیهای زمان
این َ
«أ ْمر» یا «برنامه کمالمحور و برنامهریزی دقیق و از پیش تعریف شدة دانشمدار و اصیل» ُجداشدنی نیست.
«جداییناپذیری ارتباط زمان یا مرحلة تاریخ هر پدیده با
همانطور که در ادامة بحث نیز خواهیم دید ،این معنا را ُ
تاریخ کمالمحور آفرینش جهان» نیز میخوانیم).

معماري زمانمند« :فرزند زمان خويشتن باش»
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علي(علیه السالم) ميفرمايند :مرد فرزند زمان خود است ،يعني در جایي كه مستلزم خالف حكم عقل و شرع
يا س ّنتهاي جاري عقل نباشد ،انسان بايد که تابع روزگار باشد و به نحو فرهنگ رايج در عصر خود و بر اساس
5
رفتارهاي مشهور آن عصر سلوك كند.
بهعبارتي ،هر فرد از افراد بنینوع انسان ،و هر قوم از اقوام مختلف انساني ،در طول زمان( ،چه از نظر ويژگيهاي
صوري و كالبدي ،و چه از نظر ويژگيهاي فكری و روحي) ،نتيجة روبرهم تمامي ويژگيهاي ما ّدي ،جغرافيایي،
اقتصادي و فكري و علمي حاكم بر زندگي آن فرد و يا آن افراد و يا آن قوم در آن برهة خاص از زمان است؛ و به
تبع ،معماري هر دورة خاص نیز از هر جهت ممتاز از دورههاي مختلف و متع ّدد زمان مخصوص و منحصر به آن زمان
ِّ
مستقل از يكديگر فرض نمود.
و مردم آن زمان بوده ،و هرگز نميتوان آنها را از يكديگر جدا کرد و يا ح ّتي جدا و
انسان همواره نيازمند آيندهنگري و درسآموختن از زندگي گذشتگان خويش است؛ الب ّته اين بيان به آن معني نيست
كه ما از مطالعه و شناخت گذشته و پند گرفتن از آثار وقايع گذشتة تاريخ در بازپيرایي و تصحيح زندگي و معماري
امروز و فرداي خود بينياز باشيم .بديهي است كه انسان همواره بين دو بخش از طول زمان و مرحلههاي تاريخ
ماقبل و مابعد از مرحلة تاريخ خود زندگي ميكند و بهدليل بههمپيوستگي و تعامل مؤثر اين مراحل با هم ،بلكه،
مطابق با آيات متع ّددي از قرآن كريم ،او نيازمند مطالعه و درس آموختن از زندگي و نتايج زندگي گذشتگان از جنس
خويش است .ليكن اين همه به معني تقليد صرف از گذشتگان و از آثار گذشتگان نيست ،بلكه مطابق با بيان قرآن
كريم ،اصول و قوانيني جاويدان بر سرتاسر هستي و همة ادوار گوناگون و از یکدیگر نتیجهشوندة زمان حاكم است
توجه و همآهنگي
كه چگونگي و نوع عملشان همواره ثابت (و الب ّته همواره در نهايت كمال) است؛ بنابراين آموختن و ّ
موفقيت و به سعادت انساني در نهايت فرآيند زندگي است .از
مداوم با آنها از اصول تغييرناپذير و اسرار رسيدن به
ّ
6
اين اصول و قوانين جاويدان در فرهنگ قرآني با عنوان «سنتهاي تبديلناپذير و تغييرناپذير خداوند» ياد ميگردد.

گفتاری در هدفمندی جهان هستی ،و «بر مبنای حق قرارداشتن آن» در انديشة اسالمی

در انديشة توحیدی اسالم ،هدفمندي جهان هستي در انديشة اسالمي ،و بر مبنای «حق» قرار داشتن (بهمعني
محدود بودن هستي به ح ّد و هندسة نهایي كمال و بنابراين گذرناپذيري از آن ح ّد و هندسه) ،ابتدا و انتهاي هستي،
7
معين و تغييرناپذير است.
و نيز سلسلهمراتب مياني آنها (ح ّتي بهعنوان موجودي حقيقي و حقيقتي ازلي و ابدي ) ّ
خاص»
در موضوع نظاممندي و سازوكار سلسلهمند موجود ّيت جهان و موجودات آن« ،زمان ِّ
خاص هر يک از وقاي ِع ّ
خاص،
خاص قرارگيری هر يک از وقايع در طول ِ
(يا همان «ظرف ِّ
زمان نظاممند و مرحلهمند») ُمنحصر به آن واقعة ّ
ّ
ُ
مشخّ
ص ،از پیش
ابدی هستی و ديگر وقايع آن نیز چیزی ُم ّعين،
تمام و کامل بوده و نسبت به کل فرآين ِد ازلی و ِ
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همين معنا را ميتوانيم در مورد وقوع موجود ّيت كالبدي هر یک از آثار معماري مشهور (و با هو ّیت زمانی و مکانی
خاص خود) داشته باشيم و بگویيم :اگر كسي ح ّتي تص ّور كند كه ُممكن بود مسجد خُ دایخانة دامغان در
و معماری ِّ
خاص (يا «مرحلة تاريخ») موجوديت مسجد امام اصفهان به وجود ميآمد،بايد بداند كه در ورطهاي از اوهام
عصر ّ
و خيالبافيهاي پوچ فرو افتاده است .اين بحث حقيقتي فراگيرنده است كه نهتنها در مورد يكايك آثار هنري و
معماري و ريخت و شكل ظاهري آنها ،بلكه ح ّتي در مورد هرچيز بهظاهر كوچك و يا پيشپاافتادهاي درست است
و احكام مرتبط بر آن جاري میگردد.
مراحل متع ّدد و مختلف زمان و حركت ،و گونهگون بودن هستيها در طول و در ظرف مراحل مختلف و متع ّدد و
خاص زمان ،مانند دانههاي بههمپيوستة يك زنجير نيست؛ زيرا دانههاي بههمپيوسته يك زنجير را ميتوان
الب ّته ّ
توجه به جايگاه خاص
جابهجا و يا كم و زياد كرد ،درحاليكه مراتب زمان و حوادث و وقايع مربوط به آنها را (با ّ
و منحصربهفردشان در طول ساختار واحد ،هدفمند ،نظاممند و م ّتحداالعضای ّ
كل هستي و زمان آن) ،هرگز و
بههيچوجه نميتوان جابهجا و يا كم و زياد نمود.

خاص هر پدیده» در قرآن «یوماهلل هر پدیده» و یا «یوم القیامه» آن نام دارد.
تاریخ
«دورة
ِ
ّ
خاص هر يك از وقايع در زبان قرآن ،چنان که از شواهد امر پیداست ،همان «یوماهلل مخصوص
و زمان يا دورة تاريخ ِّ

هر پدیده» و یا «یوم القیامه» (یعنی« :دورة برپائی و پدیداری» و یا «روز دمیده شدن در صور یا نقش صورتمند»)
آن واقعه توسط نیروئی مشهور به «اسرافیل» (از جمله نیروهای در اختیار و تحت فرمان عبداهلل کامل) میباشد.
حاکمیت علیاالطالق «اهلل تباركوتعالي» [آن یگانه دانش ف ّعال و شعور
بیان قرآن کریم در بر حق بودن جهان و
ّ
تدبیرکننده و جامع جمع در وحدت همة دانشها] بر آن به صورت آمده در زیر است:
ماوات َو أْ َ
ِ
ض بِالْ َح ِّق َو َي ْو َم َيق ُ
الص ِ
ور عالِ ُم الْغ َْي ِب
الس
ال ْر َ
ُول ُك ْن ف ََي ُك ُ
ون ق َْولُ ُه الْ َحقُّ َو لَ ُه الْ ُم ْلكَ ،ي ْو َم ُي ْنفَخُ ِفي ُّ
َ
«و ُه َو الَّذي خَ َل َق َّ
ِ
ْ
ْ
الشَّ
كيم الخَ بير» (انعام)73 :
َو ها َدة َو ُه َو ال َح ُ
هموست [«اهلل» آن مقام واحده و بساطت ُمطلق علمی ،آن یگانة محض در دانش و دانشمداری و جامع جمع

در وحدت همة دانشها] كه آسمانها و زمين را بر مبنای «حق» آفريد؛ و در آن روز [یعنی در ظرف مخصوص
پدیداری هر شیء (یا همان بخش ویژه از زمان و مکان آن شیء)] كه (به آن چيز) مىگويد« :پدیدار باش!»
پدیدار مىشود؛ سخن او [یا خلق صورتمند هر شیء توسط او] ،همان «حق» [یعنی فرآیند خالفناپذیر و
در«صور» دميده مىشود [یعنی در آن هنگام و
دانشمدار پدیداری علم در صورت عین] است؛ و در آن روز كه
ُ
حمان حاکم بر اندیشة انسانی در ظرف مخصوص پدیداری هر شیء،
الر ِ
دورة تاریخ ّ
خاص از زمان که نفس اهلل ّ
فاعلیت مسیر پدیداری صورتمند اشیاء که
(یعنی همان «نای نیگونة نفس ناطقة انسانی» جریان میآید ،و
ّ
بر اساس هندسهعلمی مربوطه در عالم عقل و تحقق عینی آنها در حوزة امکان سامان داده شده برپا و برقرار
حاکمیت [بر آفرینش موجودات در زمان
گردیده ،انسان به سخن گفتن و یا خلق صورتمند اشیاء مینشیند]،
ّ
و مکان مخصوص به خود و حكومت ُجزء و ُک ّل جهان] مخصوص اوست ،از پنهان و آشكار [و یا بهعبارتی ،از
خاص هر چیز] با خبر است ،و اوست
حقیقت ُکلّی و بسیط علمی ،و از صورتمندی ُجزیی و محدود به حدود ِّ
حكيم و آگاه.
توجه به نظام واحد و
با
،

شد
اشاره
آن
به
تر
ش
پي
كه
طور
ن
هما
نيز)،
شهرسازي
و
معماري
حوزة
(در
ديگر،
به بيان
ّ
توجه به تأثير و تأثر گريزناپذير و متقابل اجزای هستي [(واقعشونده
فرآيند هدفمند و كمالجويندة هستي؛ و نيز با ّ
خاص زمان و مكان) بر يكديگر و از يكديگر؛ لذا نقش خاص و حذفناشدني هر يك از آنها در تعريف
در ظرفهاي ّ
ّ
خاص معماري را (همچون
و تعيين صفات كيفي و كمي كل و جزء هستي] ،هرگز نميتوان محل و
موقعيت يك اثر ّ
ّ
خاصی برای امروز از
ظرف
به
و
،

كنده
زماني
مسجد جامع اصفهان دورة صفوي و يا قبل از آن را) در خارج از ظرف
ّ
فرآیند سلسلهمند زمان نقل مكان داد ،بلكه تنها ميتوان حقيقت واحد و ثابت عقلي آن را (در هر زمان و مكاني كه
هست) با زبان واحد و همواره زنده و پويندة عقل مطالعه كرد ،و عملكرد دقيق و آثا ِر فعلي و عملكردي آن را متناسب
با زندگي امروز بازشناخت و در بستر ترجمهاي دقيق و كام ً
ال بهروز از آن مالك عمل قرار داد( .بسیار د ّقت شود).

نتيجهگيري:پويایي در دگرگوني پديداري يا آشكاري صوري حقيقت عقالني شيء بر پردة وجود

واقع شدن (يا همان پديدار شدن) صورت كالبدمند يك اثر هنري و يا معماري (با تمام ويژگيهاي كيفي و ك ّمياش)
در مرحلهاي خاص از مراحل زمان با آن مرحله ،تركيبي اتّحادي و جدایيناپذير دارند ،بهگونهاي كه هر گونه تص ّور
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خاصي كه در آن ظرف
تعریف شده و ثابت است .و لذا هرگز نميتوان برهه و يا مرتبهاي خاص از زمان (و نیز واقعة ّ
شكل گرفته) را از مجموعة واحد و م ّتحداالعضایهستي جدا و حذف کرد؛ و همينطور برعكس ،هرگز نميتوان
معين زمان و وقايعي كه از ازل و
برهه و يا مرتبهاي ديگر از زمان و واقعة مربوط به آن را (به غير از تمامي مراتب ّ
حاكميت به طور مطلق
کرد.
اضافه
تا ابد و در طول آن و با هندسهاي مشخّ ص ديده شده و تعريف گرديده) به آن
ّ
آن اهلل [آن یگانه دانش مطلق ،آن دانش زنده و پوینده و مدیر و مدبّر در عاقلة جزء و ِّ
کل هستی،
در اين حوزه از ِ
آن دانش جام ِع حمع در وحدتِ همة دانشها و تواناییهای دانشبنیان] است.

چگونگي مطالعه،شناخت ،داوري و تعريف كاربري جديد و بهرهبرداري از ابنية قديمي
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مرمتي و باززندهسازي نسبتًا موفق ابنية ارزشمند
در اين ديدگاه ،ح ّتي (چنان كه امروزه ،و بهعنوان يك راهكار ّ
توجه است) هرگز نميتوان زندگي مناسب با يك بنا يا يك اثر خاص را بهطور
باقيمانده از معماري گذشتگان ،مورد ّ
خاص خود
خاص وجودياش (كه در زمان ّ
تمام و كمال و بهشايستگي در آن جاري ساخت و از تمام ظرفيتهاي ّ
براي آن تعريف و فراهم شده بود) در خارج از آن زمان خاص بهرهبرداري کرد.
اگر موفق به گرفتن بهرهاي جزئي و ح ّتي كلّي از بنايی قديمي گرديم ،بايستي به اين حقيقت واقف باشيم كه
برداري» ناقص ما از بنا (يا همان «زندگي جديد جاري در آن») به معني حقيقت كاربري و بهرهوري
نهتنها اين «بهره
ِ
خاص آن نبوده ،و بلكه رابطة برقرارشده بين زندگي جديد جاري با كالبد قديمي بنا به نوعي رابطهاي استعاري و
ّ
استيجاري است؛ رابطهاي كه ميتواند در بعضي موارد ،تا ح ِّد بيربط بودن رابطة روح يك حيوان با كالبد يك حيوان
ديگر ،بيربط و نامتناسب باشد.
مرمتي با
همچنین شايد ،در برخي موارد ،بهدليل فاحش بودن عدم تناسب كاربري جديد تحميل شده بر بناي ّ
خاص آن در زمان مربوط به خود ،و به نوعي پایين آوردن مقام و مرتبه و شأن معنوي و فرهنگي
كاربري حقيقي و ّ
خاص انساني و فرهنگي مردم آن زمان و شكستن آن ،و يا ح ّتي خداي ناكرده
بنا ،به نوعي به نديده گرفتن حريم ّ
ی هستي با هم ،و
تعامل متكامِل مجموعة اجزا 
مفروض
اصل
به
ه
توج
(با
زيرا
اهانت و تمسخر ايشان متهم شويم؛
ِ
ِ
ّ
حقيقت
نيز تأثير و تأثّرشان بر هم و از يكديگر) ،براي شناخت دقيق ،كامل و مطابق با واقع يك اثر معماري بايد به
ِ
علمي تمامي موجودات هستي و روابط متقابل ،متعامل ،و متكامل آنها با اثر مورد بحث و مورد مطالعهمان
عقالني يا
ِ
ً
اشراف كامل علمي داشته باشيم؛ كه الب ّته این نیز امري تقريبا ناممكن بهنظر ميرسد.
توجه به حقيقت كمالجويي و كمالپذيري (و لذا تغييرپذيري مدام كيفي و ك ّمي) ق ّوة شناخت بشر ،و
از طرفي ،با ّ
نيز تغييرات مدا ِم بهوجودآينده در دانشهاي مربوط و توانمنديهاي تكنولوژيكي شناخت (كه الب ّته شناخت ذ ّرهبيني،
و بهحساب ،مولكوليتري از موضوعات را براي ما ممكن ميسازند؛ و الب ّته ناهمآهنگي و عدم تناسب ،و در بعضي
مواقع ،ح ّتی تعارض اين شناخت و اين دانش و اين تكنولوژي با ح ّد محدود و نوع سادهتر شناخت ،دانش و ابزار
توجه به اصل انفكاكناپذيري شناخت آدمي از زمان خود ،و نیز
خاص شناخت در آن زمان) ،و باز با ّ
يا تكنولوژي ّ
جداییناپذیری از دانشها و تكنولوژيهاي رايج در زمان خود ،هرگز نميتوان معنا و مقامي را كه يك اثر معماري
خاص آن در مجموعة هستي ،بشناسيم.
خاص خود ،و با ّ
توجه به جايگاه و نقش ّ
داشته جز در زمان ّ
توجه به عدم تناسب و همآهنگي تكنولوژي
نكتة بسيار
بااهميت ديگر در اين ميان ،اين حقيقت است كه با ّ
ّ
ذ ّرهبيني ،و بهحساب ،مولكوليتر شناخت ،دورة جديدتر از موضوعات با ح ّد محدود و نوع سادهتر تكنولوژي شناخت،
حق داوري شخصی و بهعبارتی یکجانبه و
دانش و ابزار شناخت در آن زمان ،تحليلگران دورة زماني جديدتر ّ
توجهي به مردم و فرهنگ مردم زنده در زمان آن بنا و نیز
توجهي يا كم ّ
محكوم کردن كاستيهاي بناي قديمي و بي ّ
8
ایراد اشکال به بعضي موضوعات و یا ناقص دانستن بعضی بخشها و يا ناديده گرفتن برخي دقائق در بنا را ندارند.

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 15:37 +0430 on Sunday June 16th 2019

جدایي ميان مجموعة هستي و آن اثر و مرحلة ويژة زمانياش مساوي با عدم (يا همان «نبودن») آن شيء در آن
زمان (و بنابراين مساوی با «ناقص ديدن هستي») است؛ بهعبارت روشنتر،وجود و عدم يك شيء ،بهطور جزئي،
«نسبي» هستند .در واقع ،اين حقيقت عقالني و ثابت شيء است كه در طول بستر زمان حركت ميكند و از نظر
آشكاري ُصوري بر صفحة وجود تح ّول و دگرگوني ميپذيرد؛ لذا حقيقت عقالني يك شيء در زمان خود
پديداري و
ِ
نسبت به زمانهاي ماقبل و مابعد از زمان خود ،همواره موجود و ثابت است؛ بهعبارت ديگر ،آن حقيقت همواره
مستمر شيء و يا اثر معماري متناوب ًا به
موجود و ثابت در طول برههها و يا مراحل بههمپيوسته از تاريخ موجود ّيت
ّ
«وجود» يا پديداري ميآيد ،و نوبهنو متولّد ميشود .به همين نسبت،تنها همين صورت كالبدمند شيء است كه در
زمانهاي قبل و بعد از زمان خود از نظر ظاهری معدوم شده و جای خود را به صورت جديدتر و متناسبتر داده و
فعاليت بايسته و شايستة آن فراهم آورده است.
موقعیت مناسبتر را براي موجود ّيت و ّ
ّ

پینوشتها
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« .1مصیبت» که عموم ًا (و الب ّته به غلط) آن را حادثهای دارای درد و رنج و چیزی ناهنجار و خارج از قاعده بهحساب میآوریم،
اساس ًا بهمعنی کار یا واقعهای «صواب» (بهمعنی کاری و یا چیزی کام ً
ال بایسته ،شایسته ،بهموقع ،قانونمدار ،و بنابراین نیک
و پسندیده) است(.ر.ک :راغب اصفهانی )425/2 ،1375
ً
 .2برای چند نمونه از این قبیل آیات که هر یک از منظری کامال تازه به موضوع پرداختهاند ،میتوان به آیات آمده در زیر
اشاره کرد:
هد ق ََلب ُه َو اهللُ بِ ُک ِّل شَ ٍ
هلل َو َمن ُیؤ ِمن با ِ
ِذن ا ِ
هلل َی ِ
صیبة إ َّال بِإ ِ
ـ «ما
لیم» (تغابن)11 :؛ هیچ مصیبتی رخ نمیدهد مگر
َ
یء َع ٌ
أصاب ِمن ُم َ
به اذن [یعنی ارادۀ واحده و جامع] «اهلل» [آن دانش بسیط و یگانه شعور ف ّعال در مراتب گوناگون هستی که تدبیرکنندۀ امور
است و جامع جمع در وحدت همۀ دانشها] و هرکس به «اهلل» [آن یگانه دانش ف ّعال و تدبیرکنندۀ جزء و ّ
کل امور در مراتب
فاعلیت مطلقۀ او و فرمانبرداری تام و تمام از او را بپذیرد و گردن نهد ،خداوند]
گوناگون هستی] ایمان آورده [حاکمیت و
ّ
اندیشهاش را هدایت میکند؛ و «اهلل» [آن یگانه بسیط بَحت و مطلق در دانش ف ّعال در دایرۀ جامع جمع در وحدت دانشها]
به هرچیز داناست!
هَّ
ِ
ِ
للِ
َ
ُ
صیبۀٌ قالوا ِإنَّا و إنَّا إلیه ِ
فاعلیت
ـ «الذ َ
َّین إ ِذا أصابَت ُهم ُم َ
راج ُعون» (بقره)156 :؛ [ایمان آورندگان یا همان کسانی که حاکمیت و ّ
مطلقۀ اهلل و فرمانبرداری تام و تمام از او در اندیشه و عمل خود پذیرفته و گردن نهادهاند ]،کسانی هستند که هرگاه مصیبتی
[یعنی واقعهای بهحقیقت نیکو و اصیل ،و بهظاهر ،موافق یا مخالف با منافع شخصیشان] به ایشان میرسد ،میگویند« :ما از
آن اهلل [آن دانش بسیط و جامع جمع در وحدت همة دانشها و توانائیهای دانشبنیان زنده و ف ّعال در سرتاسر هستی و جزء و
ِ
ّ
کل موجودات آن] هستیم ،و [در بستر همین زندگی و وقایع حکمتمدار جاری شده از سوی حق] به سوی او [یعنی ب ه سوی
آن دانش بسیط و جامع و مطلق کمال ،و ب ه سوی مقصد شکوفندگی تام و همشکلی با او] باز میگردیم!»
 .3نقل معنا و مفهوم آمده در متن فوق برگرفت ه از حدیثی از رسول اکرم(ص) در تفسیر آیۀ شریفه است( .ر.ک :آشتیانی ،1362
ج 3ترجمۀ ج ،2ص427؛ همچنین ر.ک :قمی 1400ق ،ص )170الزم به یادآوری آنکه :شرح گستردهتر حدیث مورد اشاره در
آیندهای بسیار نزدیک از همین بحث تقدیم حضور خواهد گردید.
 .4اجراي فرمان او [در امر يا برنامهريزي توسعهمحور شكوفایي و پديداري جمال و كمال خود در زمين كالبدمند و تدريجمند]
[خاص و متعين به
چنين است كه هر «گاه» [يعني در هر برهه و هر برش خاص از طول بههمپيوستة اجزای زمان] چيزي
ّ
خاصي] را اراده كند ،تنها به آن ميگويد« :موجود باش!» آن نيز بيدرنگ [در
هندسة كمي و شكلي و كيفي و عملكردي ّ
عالم عقل موجود ميگردد ،و بهگونهاي تدريجمند ،و در زمان بايسته و شايستة مخصوص به خود از فرآيند توسعهمحور جهان]
پديدار ميشود!
«الم ْر ُء ا ْب ُن َسا َع ِته»( .ر.ك :خوانساري122/1 ،1366 ،؛ همچنين ببينيد فيضاالسالم ،نهجالبالغه ،كلمات قصار)
 .5علي(ع)َ :
هلل الّتي ق َْد خَ َل ْت ِم ْن ق َْب ُل َو لَ ْن ت َِج َد لِ ُسن َِّة ا ِ
«س َّنةَ ا ِ
هلل ت َْبدي ً
ال» (فتح)23 :؛ اين س ّنت [يا بهعبارتی ،همان قاعدة عقلي و اصل
ُ .6
حاكميت بوده است؛
علمي منشأ گرفته از علم بسيط و جامع] الهي است كه در گذشته نيز در جريان و در مرتبة برتر و آسمانی
ّ
و هرگز براي س ّنت الهي تغيير و تبديلي نخواهي يافت! براي ديدن مطابقت بيان فوق با تفسير آية كريمة فوق ،و نيز آية «...
َّت ا ِ
َف َل ْن ت َِج َد لِ ُسن َِّت ا ِ
هلل ت َْحوي ً
هلل ت َْبدي ً
ال َو لَ ْن ت َِج َد لِ ُسن ِ 
ال» (فاطر )43 :همچنین ر.ك طباطبایي 1370؛ همچنين ببينيد ،مطهري،
مرتضي ،جامعه و تاريخ.
 .7منظور از «موجودات حقيقي»،همان «اسمهاي الهي يا چشمههاي جريان جوهري دانشهاي خاص» ،و منظور از «وجود
حقيقي» ،همان «وجود بالذات» است كه در واقع امر خود اهلل تبارك و تعالي (آن جوهرة بسيط و بَحت علم) است.
 .8البته متأسفانه در معماري مرتبط با ادوار جديدتر در كشور ما ،اين موضوع در مورد برخي ابنيه كام ً
ال برعكس است.
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