زندگی و پویندگی در آثار دانشمدار معماری اسالمی
تاريخ دريافت1393/3/3 :

تاريخ پذيرش1393/6/19 :

چکيده

متاسفانه بيش از سه دهة متناوب است كه در غم ازدسترفتن هويت اسالمي ـ ايراني معماري گذشتگان خود ،بهظاهر
به سوگ نشسته و مدام شِ كوه از آن داريم كه هويت ارزشمند و الهي هنر فاخر و معماري شكوهمندمان از ميان رفته
است .و در پي بازيافتن آن و كشف راه چگونه بازگردانيدن آن نيز ،بسي عاجزانه كوشيده و به هر در و دروازه شناسا
و ناشناسایی رفته ،حلقه گدایی بر در كوفته و آن را با گريه و زاري طلب كردهايم .حتي عزيزان وفادار به آن دوران
باشكوه ،بيكار ننشسته و بسيار كوشيده و ميكوشند تا دوباره جنازة در گور رفته و پوسيدة برخي از درگذشتگان آن نوع
خاك بال ّذات فناپذير بيرون كشيده ،بر تخت حاكميت فكر و ذهن خود نشانده ،يا در مقام
از هنر و معماري را از دل ِ
نمونه و الگويي برترين ،از آنها كپيبرداري كنند .متاسفانه نه تنها بر اين فعل حرام و شنيع خود (نبش قبر مردگان)
افتخار ميكنند ،ديگران را نيز به پيروي از عمل ناپسند و دلخراش خويش ترغيب و تشويق ميكنند! سطور فوق
نبايد اين گمان را به ذهن مخاطبان عزيز و گرانقدر بياورد كه فالني مدافع معماري فاقد هويت امروز ايران است.
بلكه در نظر است :بسيار از گمشدن چيستي حقيقي و حقيقت شخصيت خود و هنر و معماري گذشتة پرافتخار خود
دم ميزنيم ،ولي تاكنون ،بنا بر اين نقل گفتة قرآني مرحوم حاج محمد اسماعيل دوالبي ،حتي چندگام در پي يافتن و
كشف «جايپاي گمشدگي» خود نرفته و نگشتهايم .اينكه راستي ما از كجا و در كجا و براي چه گم شديم؟! ايشان
ميگفت :هوشمندان عالم که بهدنبال پيدا كردن « جايپاي گمشدگي» رفتند ،چون گمشدة خود را يافتند و بر هندسة
نقش آن جايپا نيك نظر كردند ،جايپاي «خود» را ديدند! آري ،آنها «خود» را (يا همان «خويشتن حقيقي خود»
را) گم كرده بودند ،و لذا گمشده بودند .آنها «حقيقت نفس» خود را كه «پرورشدهنده» و بلكه «حقيقت خداوندگار
خالق و بهكمالآورندة» خود «اهلل تبارك و تعالي» را گم كرده بودند و در نتيجه آن شد كه هندسة نفسي و انديشة
اهللمحور خودشان و بهتبع ،هندسة دانشمدار هنر و آثارشان نيز از جايگاه اصل خود بيرون رفت و گم شد .راستي،
عقالنيت و خِردمحوري» است؟ پاسخ به
نكند دليل گمشدن ما نيز گمكردن حقيقت وجودي خودمان يعني «گمشدن
ّ
نابخشودني «فسق» دچار شده و خود و با
اين سوال ،هدف اصلي اين مقاله است .اينكه :ما و هنرمان به گناه فاحش و
ِ
دست ناداني و هوسمداري ظالمانة خودَ ،رح ِِم رشددهنده و شكوفاكنندة هندسة آسماني روح و جسم و آثار خود ،يعني
رحمانيت پرورشدهنده حضرت «رحمان» را دريده و با پاي خود از آن بيرون رفته و بهتبع ،از تغذية لحظهبهلحظة
ّ
انديشة رحماني و صورت آسماني ،از شكوفايي و شكوفندگي نوبهنو و فرآيندمدار كالبد ما ّدي ،و در مجموع و از
هرجهت ،از همراهي و همپايي با قافلة رونده و پویندة رشد كمالمحور و رسيدن به هدف مقصود بازماندهايم! و هدف
ديگر اين مقاله :شرح زندگي جاودان «حقيقت بيزمان معماري اسالمي» و پويندگي دانشمدار آثار ظاهري و زمانمند
بنيان خود ،مبتني بر بيزماني اصول
آن است ،شرح اين معنا كه :هنر اسالمي ،در سازوكار موجوديت كلّي و حكمت ِ
عقالني حاكم و بر «هستي كلّي» ،و در هندسة ساختماني سلولهاي زنده و پويندة پيكرة ما ّدي هريك از ريزبخشها،
با اصول و مباني تكنولوژيكي دانشمدار و زمانمند «هستي جزئي» همراه است.

کلیدواژهها

هستي ،هستي كلّي ،هستي جزئي ،زمان ،زمانمندي ،هويت ،پويايي و عدم نسبي.
* استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایرانmohammad.aliabadi@gmail.com ،
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در اين مقاله ميخواهيم اين معناي عظيم و متاسفانه در پردهمانده را به انديشة دانا (ولي كمي تاحدودي فراموشكار)
خودمان يادآوري كنيم كه« :حقيقت وجودي انسان ،چيزي است كه مرگ ندارد» ،حقيقتي جاودانه و جاري در نهر
همواره پويندة زندگاني و در گسترةاز ازل تا ابد بستر زمان .حقيقتي كه البته هميشه و همواره ،در ارتباطي زنده و
معروف همه ِ
دان
فعال با گذشته و آيندة خود وام ميگيرد ،بر آن ميافزايد و ميبخشد .بلكه «انسان» (بنابرقول «آن
ِ
«حي ال يموت» (زندهاي ناميرا) است كه هميشه و همواره ،در همة ادوار هستي و در هم ة جزء و
همگان») همان ِّ
ّ
ظاهري هندسة گفتار،
ِ
صورت
ِ
كل هر مكان ،حاضر بوده ،هست و نيز خواهد بود .و تنها اين صورت ظاهري او (و
كردار و آثار او و از جمله آثار معماري شكل گرفته و ظاهرشده از چشم ة افكار و ايدههاي تازه به تازة او) ست كه
متعلق به زمانها ،مكانها و اقليمهاي خاص بوده ،و بنابراين در هر مورد بهخصوص« ،صورتمندي موجوديت
ظاهري» او ،تاحدودي نسبي« ،صورتي خاص» ميباشد .صورتي كه البته منشأ گرفته از موجوديت عقالني واحد،
ولي زنده و كمالجويندة او بوده و هست و خواهد بود .و اين «صورتِ خاص وبرآمده و مستند به ويژگيهاي زماني
و مكاني و تكنولوژيكي خاص » نيز به هيچ نقطة ديگري از زمان و مكان و نيز تاريخ زنده و پویندة آفرينش جهان
ي رود ،نبايد كه برود ،حق ندارد كه برود ،و حق ّ
جلجالله نيز هرگز حق هيچگونه جابجايي در زمان و مكان
نم 
ّ
صورت خاص و زمانمند را نه به انسان مول ِد آن صورت و نه به ساير افراد زمانمدار و مكانمند از نوع انسان نداده و
نميدهد .افرادي كه خود و آثار خود برجايمانده از افكار ،نظريات و فعاليتشان همگي ،از هر نظر (از نظر ويژگيهاي
جغرافيايي طبيعي ،هندسة ك ّمي و كيفي نياز ،توانمنديهاي علمي و تكنيكهاي رايج ،و هزاران عامل ديگر) زمان
مند و هريك متعلق به زماني و مكاني خاص و منحصربهفرد از مجموعة زمانها و مكانهاي ازهمنتيجهشونده و
شكلگيرنده در آيندة تاريخاند .انديشهها و افعال و آثاري كه از نقطهنظر هندسة ظاهري و سازوكار تكنولوژيكي ،نه
در جنس عقالني و اصول منطقي ،محكوم به باقيماندن در مقام و مرتبة خاص تكاملي و بلكه دفن شدن در گور
مخصوص به برهة زماني و مكاني خويشاند .و اگر هم (سركشانه) از سرجاي خود بيرون رفته و در نقطه و برهة
زماني و مكاني ديگري مقام ومكان گيرند ،نه تنها جاي خود را در گذشتة نظام سلسلهمند تاريخ تكاملي جهان خالي
صورت مناسب و برآيندة از ويژگيهاي زماني و مكاني و دانش و تكنولوژي روز ،و لذا بايسته
گذاشتهاند ،بلكه جاي
ِ
و شايستة آن موضع و موقع خاص را (تجاوزگرانه) اشغال كرده و بهدليل صورت نامنتاسب و نامتعادل خود نسبت به
نظام شكلي و تعادلي و تكنولوژيكي مربوط ،به طرزي نابهسامان و مزاحم و معارض ،سبب وقوع انواع هنجارشكنيها
و پيدايي انواع درهمريختگيها و بينظميها و نابهسامانيها ميشوند.
و اگر قرار شد كه روزي روزگاري ،كاري ضروري و بلكه وظيفهاي فراموششده و انجامناشده را به انجام رسانيده و
ضمن ارزيابي و تحليل عقالني معماري و آثار ارزشمند برجايمانده از گذشتگان خود( ،و البته از نظر انسانمحوري،
عقلمداري و اخالقمداري حاكم بر هندسة شكلي و عملكردي آثار مربوط) از آنها درس و الگو بگيريم ،حتما
باید آنها را در همان ظرف زمانی و مکانی خاص خود و براساس معيارهاي زيبايي شناسانه و معمارانة هنرمندان
آن زمان و مكان خاص ببينيم و چگونگي و ميزان موفقيت مشاركت متعامل و متكامل اين صورتها را تنها با
صورتهاي همجوار و همعصر خويش ،مطالعه و ارزيابي و داوري كنيم .معيارهايي كه خود تا حدود زيادي (يعني
تا آنجا كه بستگي به چيستي و چگونگي ك ّمي و كيفي صورتهاي َعرضي يا ما ّدي ظاهرشده در آن مقطع خاص
از زمان دارند) ،نسبي هستند.
البته همانگونه كه در بياني ضمني مورد اشاره قرار گرفت ،اين نوع ارزيابي در مورد جوهرةواحد ،بيزوال و
عقلكلّي و جاري در ريشهها و دانشراههاي عقل جزئي و حاكم و برانديشههاي زمانمن ِدانساني صادق
زمانناپذير ِ
نيست .و ما بايد بتوانيم انديشة خود را در «مرتبةوجود عقلي صِ رف و بهعبارتي ،بسيط و يا كلّي» قرار دهيم تا
ارزيابيمان خداگونه و زمانناپذير باشد .غرض آنكه در ضرورت ارتباط انديشمندانة ما با گذشته و آثار گرانسنگ
عقل ّ
كل و بكارگيري مداوم و هموارة آنها در تعريف و
معماري بومي و نيز در لزوم پندگرفتن از سنتهاي جاويدان ِ
تبيين عقالني و اخالقي هندسة ك ّمي و كيفي هرگفتار و كردارخود ،هيچ شكي نيست .ولي ارتباط صحيح و بايستة ما

توضيحات گفتار فلسفي فوق
زماني چيزي را با عنوان حقيقت و بنابراين ازلي وابدي ميدانند كه هرلحظه جلوه وتجلّي ظاهري ديگرو تازهاي از
آن وجود ميپذيرد و در لحظة بعد از هر لحظة پيشين بهصورتي ديگر درميآيد ،ولي خود آن «حقيقت ازلي وابدي»
نه هرگز موجود (يا پديدار) ميشود و نه معدوم (يا ناپيدا)  .بهعبارت روشنتر :حقيقت اصوال چيزي خاص (بهمعني
شيئي محدود به حدود يا هندسهاي خاص) نميگردد .بلكه همواره اين چيز يا چيزها (اين شيء يا اشياء خاص و با
هندسة صوري و عملكردي خاص) هستند كه از آن «حقيقت بسيط،ازلي و ابدي» بوجود آمده و بعد از گذران طولي
زماني و استحالهاي شكلي و عملكردي ،به چيز (يا شيء و يا اشياءخاص) ديگري تبديل ميشوند .و اين تبديلها
تجليات گوناگون و صورتمند برآمده و وجودپذيرفته از
و دگرگونشدنهای پي در پي و البته صوري (يا همان ّ
حقيقتِواحده و جوهرةبسيط علمي يك شيء) است كه تحقق «حركتِمجموعي و در وحدت» لحظات زندگي كمال
ترينصورتها و توانمنديهاي علمي
جويندةشيءرا (بههمراه همةاجزاي خويش) به سوي هدف مقصود (يعني كامل ِ
و تكنولوژيكي در مورد مربوط) محقق ميسازد .ضمن آنكه بايد توجه كرد كه اين تبديلها و دگرگونشدنهاي پي
در پي در صورت ظاهري و سازوكار فني و تكنولوژيكي ،در نتيجه و در پاسخ به تداوم گوناگونيهاي واقعشونده
در نيازهاي دائما نوشوندةيك شيءزنده است (كه البته آن نيز در پاسخ و متناسب با نيازهاي دائما نوشوندة اجزاي
زمانمند ومكانمند آن شيءيا چيز ميباشد)  .و جمع مركب و البته در وحدتِاين همه چيزي نيست مگر همان
«فرآيندي سير تكاملمحور هرچيز با مقصد مطلق جمال و كمال» ،يعني «ظهور و بروز تازه به تازه و بدون تكرار
تجليات نور يا دانش برآينده از خورشيد هماره در تابش و فروزش اهلل تباركوتعالي» كه در زبان قرآن آن را با عنوان
ّ
1
«صيرورت الي اهلل» مي شناسيم.
ِ
«هستي» در نگرش توحيدي ،حقيقتي واحد ،متحداالجزاء ،تمام و كامل است.
حقيقت واحد ،تمام و كامل ،و البته اصيل» ،نه چيزي (جديد و در حساب نامدةاز
در ميدان هستي ،بهعنوان «يك
ِ
ازل) ،به «وجود» (يا پيدايي) ميآيد ،و نه وجودي از اين حقيقت واحد و متحداالعضا ء (ازلي ابدي) به «عدم» (يا
ناپيدايي) ميرود (ديناني. )1372
اگر بخواهيم هستي يك شيء (يا بهعبارتي ،يك اثر معماري) را در غيرزمان خودش تصور كنيم ،ديگر هستي آن
شيء (يا اثر معماري) نخواهد بود ،و آن هويت پيشين را نخواهد داشت( .همان)
هويت [يا آن «حقيقت عقالني» كه «تعريف كنندة هستي يك شيء ( يا اثر معماري) » است] تنها به همان
هويتشيء به
مرحلة خاص و منحصربهفرد از زمان كه آن را اشغال كرده است ،بستگي دارد .و البته اين «بستگي
ِ
هستيآن» نيز تا آنجا شديد و حذفناشدني و ناگسستي است كه اگر بخواهيم «هستي آن شيء» را در زماني غير از
ِ
زمان خاص خودش تصور كنيم ،ديگر تصور مربوط« ،هستي خاص آن شيء» نخواهد بود و شيءمربوط نيز ديگر آن
«هويت پيشين» را نخواهد داشت (همان) و لذا هرگز نمي توانيم مشكل اسالمي نبودن معماري امروز كشورمان را
ظاهريمعماري مخصوص و مربوط به گذشته به صحنه حل نموده و يا با كپيسازي ناشيانة
با آوردن دوبارة صورتِ
ِ
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انسانهاي فعال در اين دورة خاص از زمان و مكان با تاريخ و دورههاي زماني گذشته و آثار پديدارشدةدر آن ادوار،
در حقيقت ،بايد ارتباط با سنتهاي عقالني (و بنابراين تغييرناپذير) حاكم برجزء و ّ
كلطول تاريخ باشد .نه اينكه
تقليدي صرف ،نعلبهنعل،و كوركورانه از ظاهر زمانمند آنها داشته باشيم .امروزه ما ديگر نميتوانيم و بلكه حق
نداريم برصورت ظاهري كارمعماران و شهرسازان حتي متمدنترين اقوام گذشته اقتدا نموده يا با ادا درآوردن و مثال
گذاشتن چند نقش قديمي كاشي يا گرهچيني چوبي در نماي مدرن ساختمان يا در سالنهاي پذيرايي ،ادعا كنيم كه
دوباره حقيقت معماري سنتي ويا اسالمي خود را زنده كرده به ميدان آوردهايم!
«هستي كلّي» بيزمان است و «هستي جزئي» زمانمند ميباشد (ديناني: )1372
رابطة ّ
عقالنيوجود بيزمان و فراگيرندة «هستي كلّي» با
كلوجزء در معماري شهر اسالمي :ارتباط سازمان
ِ
زمانمندبودن سازوكار علمي و تكنولوژيكي «هستي جزئي» و سلولهاي سازندةريزبخشهاي آن است.

پيش توضيحات ضروري بحث

بايد بدانيم كه از نقطهنظر فلسفة توحيدي اسالم ،همة مراحل مختلف تاريخ (يه بهعبارتي ،زمانهاي قبل و بعد از
تاريخخاص و اشغالشده توسط يك شيءيا اثر معماري)« ،زمان عدم نسبي» آن شيء (يا اثر)
مرحله زماني يا دورة ِ
محسوب ميشوند .بنابراين اساس ،آن شيء (يا اثر خاص) از ابتداي آفرينش در هيچ مرحلهاي از مراحل درهمپيوسته
و از همنتيجهشوندة تاريخ «معدو ِم مطلق» نبوده و حتي در پايان كا ِر پديداري جهان نيز مطلق ًا معدوم نميشود .لذا
هميشه و همواره ميتوان بدان مراجعه كرد و از ارزشهاي حقبنيان و دانشمدار آن درس گرفت.
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بيان بُعدي ديگر از همين معنا از زبان آخرين پيامآور از خدا ،محمد بن عبداهلل (ص)
آخرين پيامآور از خدا ،حضرت محمد (ص) نيز بعدي ديگر از همين معنا (يعني ثابت بودن و موجوديت همواره باقي
حقيقت وجودي هر شيء در طول حركت سيرمند و كمال محور آن در بستر ادوار مختلف تاريخ و نهايتًا پديداري در
دنيا و در زمان خاص) را در گويشي شيرين و منطقي و كامال علمي بيان ميكنند كه توجه بدان براي درك كامل
و فهم روشن مسئله ضروري است:
چهارهزار سال پيش از آنكه «اهلل» (آن مقام عاليمقام خداوندگاري دانش و آفرينندة تعاليبخشنده) آدم را بيافريند،
مطلق داناييها و تواناييهاي دانشبنيان)
بساطت علمي خداوندگار
من و علي (ع) در «پيشگا ِهاهلل» (در مقام
ِ
ِ
«نور»ي (و علمي واحد) بوديم .هنگامي كه خداوند آدم را آفريد ،اين «نور» (يا حقيقت بسيط و جوهرةدانشبنيان)
صلب آدم راه يافت و پيوسته خداوند متعال اين نور را از صلبي به صلبي ديگر منتقل ميكرد تا آنكه در ِ
صلب
به ِ
ّ
صلب عبدالمطلّب بيرون آورده و به دو بخش تقسيم كرد .پس بخشي را
از
را
آن
آنگاه
يافت.
استقرار
ب
ل
عبدالمط
ِ
2
در صلب عبداهلل و بخشي ديگر را در صلب ابوطالب قرار داد .پس علي از من و من از علي هستم....،
بديهي است كه اين سخن پيامآور الهي ،بهخصوص بخش پاياني آن ،به روشني در پي بيان مهم ترين اصل و
اساس در چيستي «حقيقت و علت برپايي دين» ما مسلمانان و پيروان ساير اديان ابراهيمي يعني «توحيد و وحدت
جان وگوهر يكدانة انساني و صيرورت كمالمحور آن» است .امام حسين (ع) نيز در بخشي از دعاي معروف خويش
صورت بازيگري
ِ
با عنوان «عرفه» (كه به حقيقت بايد آن را كامل ترين كالس معرفت و آموزش «درس نيكوترين
در نمايشنامة بزرگ آفرينش»خواند) همين سيركمالمحور را در انتقال حقيقت وجودي ثابت خويش در ادوار
مختلف تاريخ و نهايت ًا ظهور و پديداري صورت خارجي آن در دنيا و در زمان خاص يعني «دورة تاريخ پيامآوري
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آن ،درد بيهويتي معماريمان را درمان كنيم.
و بايد بدانيم كه:اگر هستي يك شيء ،تنها برهه يا مرحلهاي منحصربهفرد از مراحل زمان را براي پديداري خويش
«صورت پديدار» نداشت) ،هرگز اين عدم پديداري
ِ
اشغال كرد و در ساير مراحل بعدي زمان ظاهر نشد (و در ظاهر،
«نيستي») مطلق برآن شيءعارض شده است؛ زيرا
بدان معني نيست كه درسرتاسر مراحل ديگر زمان« ،عدم» (و يا
ِ
«فرضعارض شدن نيستي بر هستي يك شيء» ميتواند صحت داشته و مورد قبول واقع گردد
در حقيقت ،زماني
ِ
كه موضوع حقيقي «اشغال هستي آن شيء از زمان خاصآن» به كلي از نظام وجودي هستي كل رفع گرديده باشد؛
و اين همان چيزي است كه ممتنع و محال بودن آن ،از نقطهنظر عقل ،بديهي است( .همان)
و نكتة آخر اينكه :ماهيت همة اشياء موجود در جهان نيز ،قبال (يعني پيش از وابستگييافتن به مراحل زماني
مربوط به اشياءو پديدارشدن در قالب صورتمند ،كالبدمندو از همه مهمتر ،زمانمند آنها) ،همگي در جايي از علم
ازلي ـ ابدي خداوند وجود داشتهاند و وجود خواهند داشت .بنابراين هيچ شيئي ،از نقطهنظر «ماهيت ازلي ـ ِ
ابدي
«هيچ مطلق» بوجود نميآيند .بلكه هر شيء كه در امروز و فرداي جهان شاهد موجوديت
مخصوص به خويش» ،از
ِ
ابديمربوط ،از ازل موجود بودهاند و
ـ
ازلي
ماهيت
نظر
ه
نقط
از
بود،
خواهيم
يا
و
هستيم
پديداريكالبدمند آن
و يا
ِ
ِ
تا ابد نيز (ماهيت ًا) موجود خواهند بود( .همان) و بهعبارتي ،همة اشياءو موجودات (اعم از اشياء وآثار معمارانه) طول
عمري از ازل تا به ابد دارند.

العلقة ُمضغة فَخ َل ْقنا
َ
ولَقد َخل ْقنا
ج ُ
اإلنسان ِمن ُساللة ِمن طينٍ ( )12ثُ َّم َ
علناه نُطفة في قرا ٍر َمكينٍ ( )13ثُ َّمخ ْلقنا النُّطفة َع َل َقة فخ َلقنا َ
المضغة ِعظام ًا َ
ون ( )15ثُ َّمإن َُّك ْم
عدذل ِ َ 
أحس ُن
الخالقين ( )14ثُ َّمإن َُّك ْم ب َ َ
ك لَميتُ َ
سونا ال ِع َ
َ
ظام لحم ًا ثُ َّم أنش ْا ُ
آخر ف َ
ُ
فك ْ
َتبار َك اهللُ َ
ناه َخلق ًا َ
3

ون ()16
يومالقيامة تُ َبعثُ َ
َ

و ما انسان را از زنجيروارهاي خالصهشده [مانند زنجيرة دي ان ا ِي] و عصارهمانندي بيرونكشيده و نتيجهشده
از «طين»[4يعني جمع مركب و درهمآميخته آب و خاك (يا بهعبارتي تركيب جداييناپذير علم و صورتمندي
تربيتشونده) ] آفريدهايم؛ ( )12سپس او را [در قالب صورتي ديگر يعني صورت] «نطفه»اي در قرارگاه مطمئن[و
مكانمند رحم] قرار داديم؛ ( )13سپس نطفه را بهصورت «علقه»[خون بسته و ادغامشدة در هم] ،و علقه را
بهصورت «مضغه»[چيزي شبيه به «گوشت جويدهشده»] ،و مضغه را بهصورت «استخوان»هايي درآورديم؛ و بر
«استخوان»ها نيز «گوشت» بپوشانديم؛ سپس آن را «آفرينشي داديم تازه و انشايي (بدون سابقة قبلي) ؛ و كامال
متفاوت با موجوديت نخستين آن» .پس «افزونشونده و افزونيپذيرنده» است «اهلل» [آن بسيط مطلق و يگانه در
دانش زنده وفعال ،و جامع جمع در وحدت همةدانشها] كه بهترين آفرينندگان است [و آفريدة خويش را در هر
دورهاي از دورههاي سلسلهوار تاريخ زندگي خود در صورتي بهتر و نيكوفرتر ،وجود يا پديداري در صورت ميبخشد]!
( )14سپس شما بعد از آن ميميرميد؛ ( )15سپس در «روز برپايي»[يا حقيقت عقالني (و بنابراين خاصل و كامل)
هستي] دوباره برانگيخته ميشويد! ()16
ميتوان پيشبيني نمود كه چه نوع ساختمانهايي در آينده بوجود ميآيند ،ولي با شرايطي!
با عنايت به مباني فكري مذكور ،بايد نيك بدانيم كه آثار هنري ،معماري و نيز صنعتي ،نيز از اين قاعدة فلسفي يا
بهعبارتي ،عقلي و كلّي جاري در آفرينش فرآيندمدار و قانونمند الهي در عالم كالبدي و بستر تدريجمحور افعال
شكلگيرندة در آن مستثني نيستند .بهعبارتي ،مطابق با اين نحله از انديشه ،حتي ميتوان پيشبيني كرد كه چه نوع
ساختمانهايي و با هندسةصوري وكالبدي ،در آينده بوجود ميآيند .و نيزميتوان از گذشتة ناپيدا خبر داد و هندسة
صوري و كالبدي آثاري را تعريف كرد و شكل و حدود و اندازههايشان را تعريف كرد .صورتهايي كه در گذشتههايي
بسيار دور از بين رفتهاند (و حتي در ظاهر امر ،كوچكترين اثري از آنها نيز در ميانه نيست)  .البته از هماينك بايد
اين حقيقت را در نظر داشته باشيم كه اين پيشبيني آيندگان يا تحليل و ارزشگذاري برآثار گذشتگان ،از ديد و زاوية
خاص انديشه و ديدگاه ما ،و در اين برهه و دورة خاص از زمان صورت ميپذيرد؛ ديد و منظري كه اصليترين و بلكه
تنها اشتراك آن با ديد گذشتگان ،همان بخش يگاني جوهرة عقالني و تغييرناپذيري اصول عقالني و دانشمدار
جاري در نظام وجودي آن و قوانين دقيق رياضي حاكم بر سازوكا ِرحسابمن ِد مربوط است.
لذا بر همين اساس ،بدون در نظر گرفتن چگونگي و ميزان تاثير رنگ فيلترهاي خاص شرايط ويژة هر زمان و
مكان بر چگونگي نگرش زمانمند ما به موضوعات و آثار ،و برچگونگي و ميزان و مرتبةدرك ما از حقيقت زيبايي
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خاتم پيامبران» بيان ميكند.
حقيقت وجودي يك شيء ،بازيگري واحد و ثابت است كه در طول اجرا و در صحنههاي مختلف نمايشنامة
«پديداري شكوفندة جمال و كمال وجود» ،در اشكال گوناگون و صورتهاي مناسبترشونده و بهترشونده ظاهر
ميشود.
قرآن كريم نيز در موضوع طول فرآيند سلسلهمند رشد و شكوفايي سلول تخم انساني ،دقيقا همين معنا را (كه
يك شيءيا حقيقت واحد و ثابت و در بستر دورههاي مختلف تاريخ در اشكال كالبدي خاص و نسبتًا متمايز از
نهايي ِ
بيان
يكديگر در صحنة نمايش «جمال و كمال شكوفندةوجود» ظاهر ميگردد) بيان ميكند و در بخش
ِ
خود ،در فراز « َف َ
الخالقين» نيز اين نتيجة بسيار مهم را ميگيرد كه:اين صورت پديداري گوناگون
احسن
تباركاهلل
ُ
َ
شونده در هر دوره يا مرحلة بعدي،در منظري زيباتر و نيكوتر ظاهرشده است :پس افزوني پذيرنده است «اهلل» كه
آفرينندةآفرييندگان بهترشونده است (و آفريدة خويش را در هر دورهاي از دورههاي سلسلهوار تاريخ زندگي خود ،در
صورتي بهتر و نيكوتر ،وجود يا پديداري ميبخشد):

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  6ـ پاییز و زمستان 93
132

هر دورة خاص از ادوار زمان ،پردهاي از پردههاي نمايشنامة بزرگ و الهي آفرينش است.
در تشريح هرچه بهتر و روشنتر اين مفهوم ميتوانيم اين تمثيل قرآن نهاد و بسيار زيبا را بيان كنيم كه هر دوره
از ادوار زمان ،تنها پردهاي و صحنهاي خاص از مجموعه پردههاي متعدد و بهظاهر مختلف يك نمايش از ازل
نوشتهشده را مانَد كه ماهيتهاي گروهي از مجموعه اشيا ء (يا آثار) هستي در آن دوره كه دورهاي است محدود به
گذران آن مرحله ،آن صحنه را
ِ
نمايشمربوط آمده ،و تنها در طول
حدود خاص به صحنهاي از صحنههاي سلسلهمند
ِ
(كه بايد عنوان آن را «صحنةموجوديت يا پديداري» نام نهاد) اشغال ميكنند تا در بستر مدتدار و محدود به حدود
آن پديدارشده ،نقش مخصوص خويش را بازي كنند و پس از بازي نقش خاص خود نيز (در سررسيد زماني معين
و مشخص) از روي آن صحنه ،و به تبع ،از پديداري و نقشآفريني در آن صحنه خارج ميشوند و جاي خود را در
صحنه يا پرده يا دورةبعد به ديگر ماهيتها ميسپارند .و البته خارجشدن آنها پس از بازي نقش خاص و زمانمند
خود ،به معني معدومشدن كامل آن ماهيتها يا بازيگران خاص از سالن و مجموع ة نمايش نيست .بهتر اين است
كه قبل از ادامة بحث به بازبيني ريشة قرآني اين تمثيل بپردازيم:
بدانيد![حقيقت] «زندگي در دنيا» در ميان شما ،تنها [فرصتي كوتاهمدت است ،يا براي] بازي[بازيگري كه
ميخواهند در صحنههاي آن خداگونه بازي كنند] يا براي سرگرمي[كساني كه ميخواهند بيخيال از ديگران و غم
و درد همنوعان خود ،به عيش و نوش خويش سرگرم باشند] و يا براي تجمل پرستي و فخرفروشي [تجملپرستان
و فخرفروشاني كه ميخواهند به ديگران فخر بفروشند] يا براي افزون طلبي در اموال و فرزندان است[براي كساني
كه بيش از نياز خود ميخواهند و افزوني تعداد فرزندان را قدرتي براي افزونخواهي خويش ميشمرند][ ،آري حقيقت
«زندگيدر دنيا»] همانند باراني است [بهاري] كه انبوهي[و سبزي و خرمي] گياهان[زودرس] آن كشاوزان
«دنيا» و
ِ
را در شگفتي فرو ميبرد ،سپس [يعني پس از گذشت زماني كوتاه و با گرمشدن اندك هوا در تابستان ،به سرعت ]
خشك ميشود ،بگونه اي كه آن را زردرنگ ميبيني ،سپس تبديل به «كاه»[و بهعبارتي ،محصولي بسيار كمارزش]
ميگردد! و در «آخرت» [يعني پس از مرگ و از ميان رفتن ظاهري جسم و رفتار و آثارتان ،در «سررسيد نهايي
كارها در روز حسابرسي كيفيت و كميت كارها و آثارتان»،در برابر كميت و كيفيت هندسةعقلي و عيني رفتاري كه
رويش كوتاهمدت و پديداري و نابودشدن گياهان سرسبز ،سرزده است ] ،يا عذاب شديد
از شما انسانها ،در طول اين
ِ
شدن جانهاتان با لباسي از صفات الهي و كسب رضايتمندي او .و [درهرحال]
جانهاي خود شماست يا پوشيده ِ
بدانيد و آگاه باشيد[و آگاهانه با اين حقيقت در پردهمانده روبرو شويد كه] زندگي دنيا چيزي جز [نمايشي مجازي
نيست و متاع آن وآثاري كه در آن از خود برجاي مي گذاريد نيز جز آثار و] متاعي مجازي [مانند پولهاي كاغذي
بكاررونده در بازيها و ساختمانهاي دروغين و مقوايي صحنههاي نمايش و نقشهاي بازيشوندة بازيگران در
نمايشها] نيست[لذا بايد مانند بازيگران از فرصت بازي بدست آمده و پولها و ساير امكانات در اختيار براي انجام
نمايش (و مثال ساختمان سازي درصحنه) استفاده كرده ،مطابق با خواست كارگردان و همگون با اخالق و صفات او
مهندسي هندس ة نقشها ،بهتر از ساير بازیگران بازي نموده و و رضايت كارگردان را بخريد ] .لذا[شما
در بازيگري و
ِ
نيز فرصت كوتاه بازي كردن در صحنه را غنيمت شمرده و] در «مغفرت» [يا همان «پوشيدن وپوشيده شدن جانها
و انديشهها و آثارتان»] به صفتهاي پرورش دهندة خود[و بهبياني« ،درآمدن به اخالق الهي و بازينمودن و ساختن
و آفريدني مانند او»] از يكديگر پيشي بگيريد و [از طريق پوشيدهشدن آسمان فكر و زمين رفتار و آثارتان با صفات
پايان دانشمداري]
زيباي الهي] بكوشيد تا خود بهشتي گرديد كه گسترة [بينهايت دانشمداري] آن مانند گسترة[بي ِ
كلّ
مطلق يگانگي در دانش و فعاليت در ق ّوة انديشندة جزء و 
ِ
آسمان و زمين است و براي كساني كه «اهلل» [آن
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صحت و سقم تحليل و ارزيابي خود چندان مطمئن بوده ،دل ببنديم ،زيرا عالوه بر اين رنگفيلترهاي
و ...نميتوان به ّ
«شرايط زماني و مكاني» ،و از آن مهم تر« ،ميزان رشد و شكوفايي تدريجي و فرايندمدار خِرد و هوش انساني» نيز
بر چگونگي تعريف و نيز بر تعيين نوع و تعدد معيارهاي تحليل و تشخيص و تميز كميت و كيفيت زيبايي پديدارشده
برصورت آثار پديدارشونده در هر دوره از زمان ،قطع ًا موثر است.

معماران ،اي بازيگران نمايشنامة بزرگ آفرينش ،تنها سعي كنيد خوب و خداگونه بينديشيد و عمل كنيد.
بزرگ ترين پيام مستتر در اين درسنامة الهي و نكتةكليدي آن اين است كه يادمان باشد آثاربرجايمانده از
معماريها ،طراحيها و ساختوسازهاي ما (به خودي خود) چندان ارزشي ندارند و مانند خانههاي مقوايي و كمخرج
يا دكورهاي ساختهشده از فوم و ديگر مصالح ناپايدار و بسيار پاسخگوينده در تغيير كوتاهمدت دكورها در زمان
نوشدن صحنة نمايش ،وسيله و ابزاري هستند كه فضاي كالبدي تماشاخانه و الزم براي صحنهسازي مناسب
بازيهاي گوناگون ما بازيگرها را فراهم ميآورند .و ما نبايد به حال و هواي خاص صحنههاي گذشته يا مربوط به
نمايشنامههاي قديمي دلبسته و بگوييم ما تنها در آن صحنهها به اصطالح بازيمان ميآيد.
بنابراين آنچه در حكم فرمانبرداري از فرمان الهي براي ما هنرمندان و معماران مسلمان بسيار ضروري و بسي
مهم است ،همانا «خداگونه عملكردن» و برخورد محبتبنيان و اخالقمند ما كارفرمايان و معماران و سازندگان
با مسائل جديد و پيشآينده در طول طراحي آثار و ساختمان آنها و شايسته انديشيدن و بايسته عملكردنمان در
طول فرصتهاي فراهمآمده براي تصميمگيريهاي الزم در هر موضع و مورد و موقع است .خود آثار نيز مانند
همان گياهان بهاري هستند كه پس از سبزي و خرمي بسيار كوتاهمدتشان ،پير و زرد و همچون «كاهي» كمارزش
ميشوند ،خرميها و زيباييهايي مجازي كه زود به زود و دوره به دوره ميآيند و ميروند و زاده ميشوند و ميميرند
و بسياري از عوامل و نيروهاي موثر در چگونگي كمي و كيفي صورت ظاهري آثار و معماري ساختمانها نيز ،يا
اصو ًال در حوزة اختيار محدود به ما نبوده يا اساس ًا از كنترل و قدرت بسيار ناچيز ما معماران خارج است.
نمايشنامة بزرگ آفرينش نمايشي واحد و در وحدت است و پردههاي گوناگون آن ،همه
متحداالجزاء و در ارتباط متعامل با يكديگر ديده شدهاند.
پس از توجه به درسنامة عظيم فوق ،و همانگونه كه در متن آية شريفه نيز ديده ميشود ،توضيح ديگري كه در
موضوع و مسئلةاصلي و محوري اين مقاله بايد در نظرگرفت ،اين است كه مجموعة ادوار ،پردهها يا صحنههاي يك
نمايشنامة واحد و متحداالجزاء كه تمام ًا در ارتباط متعامل و دارا به تاثيرات و تأثرات متقابل نسبت به يكديگر ديده
شده ،طراحي گرديده و براي به صحنه آمدن و بازيشدن برنامهريزي شدهاند ،و حتي دقيقترين جزئيات كيفي و
كمي هندسة علمي و عيني هرپرده و بلكه هندسة ريز و درشت رفتار و اعمال بازيگران در هر يك از آن پردهها و
صحنهها نيز با هندسهاي خاص و منحصربهفرد تعريف و اندازه شده است] .و هرگز نميتوان از آن و از اجزا و وقايع
آن ّ
تخطي كرد .و اگر «بَداء « (بهمعناي «نوآوري در جاي و بهعبارتي از پيشبرنامهريزيناشده») يا تغيير برنامهاي
احتمالي نيز قرار باشد صورت گيرد ،با خود نويسنده و كارگردان است.
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هستي و فاعليت دانشمدار پرورش آفريدگان دانشبنيان] و پيامآورانش را «ايمان» آوردهاند[و بهعبارتي« ،احكام و
قوانين دانشمدار صادره از سوي او ،و پيششرطهاي بازي همانند او راپذيرفته و عملي نمودهاند»] ،آماده شده است.
اين بخشش خداوندگار داناييهاست كه به هركس بخواهد ميدهد و «اهلل»[آن مقام واحده و بساطت مطلق علمي،
آن يگانة محض در دانش و دانشمداري و جامع جمع در وحدت همة دانشها] صاحب بخشندگي و بخششهاي
متعين به حدود] روي
عظيم است .هيچ واقعة واقع شوندهاي ،نه در زمين [تعينها و موجودات و آثار صورتمند و ّ
نميدهد و [هيچ فكر و نظري] در نفسهاي [ناطقه و و انديشههاي آفرينندة] شما روي نميدهد [و در قالب رفتار و
خلق آثارتان پديدار نميگردد] ،مگر اينكه[حقيقت علمي] همة آنها ،قبل از آنكه ما آنها را [توسط شما و فكر شما
در صورتهاي پديدار در زمين بيافرينيم و در صحنه] آشكار كنيم ،در لوحي[يا كتابي از پيشنوشتهشده و تغييرناپذير]
مطلق بساطت در دانش جامع و فراگيرندهاي كه فارغ
ثبت و حفاظتشده است ،و انجام اينگونةامر براي «اهلل» [آن
ِ
از محدوديتهاي زمان و مكان است] آسان ميباشد[ .يادآوري اين آيات يا بيانهاي نمادين براي شما] به سبب آن
است كه براي آنچه در طول اين بازيهاي مجازي] از دست دادهايد تاسف نخوريد و نسبت به آنچه به شما داده شده
5
است ،دلبسته و شادمان نباشيد و خداوند هيچ متكبر فخرفروشنده اي را دوست ندارد.
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بهترشدن بازي بازيگران هرنقش در هر اجرا و در هر صحنةبعدي از نمايش ،هدف اصلي است.
نكتةديگر ،توجه به اصل «تجربهمداري» 6است .اينكه «تجربه» يا همان «پيمايش سيرتكاملمحور يك راه به
شيوة سعي و خطا» از بنيانها و قواعد اصلي زندگي در عالم مادي و تدريجمندي اجرا و تحقق برنامههاي درازمدت
و فرآيندمدار بوده و نيز شكوفايي تدريجمند انديشةانساني نيز در همين بستر تدريجمند افعال جاري در آن تحقق
ميپذيرد .و هيچ كس و هيچ چيز را (جزاهلل ع ّزوجل) گريزي از عدم پيمايش در بستر اين راه تدريجمند و تكاملمحور
زندگي دنيايي نيست .در نمايشنامة بزرگ آفرينش (يعني دنيا و زندگي در دنيا) نيز همين قاعده برپاست .يك نمايش
يا بخشهايي از يك نمايش ممكن است بارها به روي صحنه برود و مسلم ًا كارگردان و بازيگران همگي ميكوشند
تا ضمن بكارگيري تجربيات كسبشده در دورههاي پيشين،در هر دوره بازي بهتري را ارائه دهند .لذا در هر دوره
از بازيشدن يا به روي صحنه آمدن نمايشنامه ،يا حتي در بازيشدن هر مرحلة خاص از مجموع ة مراحل آن ،ساير
بازيگران پس از اتمام بازي در صحنة خاص خود ،بطور مطلق از نمايشنامه بيرون نميروند و در همة بخشهاي
بازيهاي اجراشونده در صحنههاي قبل و بعد ،مطلقًا بيرون از صحنه يا بيتاثير در نوع و كيفيت بازي جاري در
آنها نيستند .بلكه يا ضمن انتقال تجربياتِكسبشده در طول بازي قبلي خود روي صحنه به بازيگران مراحل بعد
كمك ميكنند تا با هدف اجرايي بهتر و با دستاني پرتر آمادة رفتن به صحنة بازي شوند يا اگر خود نيز داراي نقش
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معماري گذشته (خود به خود و بگونهاي زنده و تاثيرگذارنده) در باطن معماري امروزي حضوري فعال دارد.
نكتةاساسي ديگري كه بايد از اين تمثيل بسيار مهم درس آموخت ،اين حقيقت مسلم است كه يك نمايش ،چيزي
مرحلهمند و دورههاي آن نيز زمانمند ميباشند و عليرغم اينكه در هر مرحله ،صحنه يا پرده ،تنها يك گروه از
بازيگران (كه نقش مخصوصشان در آن پرده ديدهشده است) حق حضور مستقيم در صحنه وارائة بازي زمانمند
خويش را دارند ،گروههاي ديگر از بازيگران ساير صحنههاي بعدي يا قبلي نمايش نيز در پشت صحنة بازي ،در عين
حالي كه در ساير فعاليتهاي پشت پردة نمايش ،مشغول كمكرساني و بازيگرداني هستند ،منتظرند تا چه زمان
بازيخودشان فرا رسد تا به حكم كارگردان و بازيگردانها دوباره وارد صحنه
نوبت و دورة ِ
بعدي به صحنه آمدن و ِ
شده و نقش مخصوص و محدود به حدود خود را در آن صحنة مخصوص آشكارا بازي كنند .ولي مسلم ًا مخاطب
محترم تصديق ميفرمايند كه :در سازمان واحد متحداالجزاي يك كار نمايشي ،و با توجه به سرآغاز و سرگذشت
ال جزء به جزءهندسة كمي و كيفي نقشهاي بازيشونده در همة پردههاي نمايش (از آغاز
واحد داستان نمايش ،او ً
تا نهايت) در ارتباط متعامل و متكامل با يكديگر ،تعيين وتعريف و تدوين شدهاند و در هنگام اجرا نيز ،از نظر معنا و
مفهوم و نيز از نظر نقطة شروع و پايان ،همة بخشها و همة بازيها در ارتباطي مستقيم (ولي در پرده و نامحسوس)
با هم و در يك سازوكار واحد داستاني و نمايشي بازي ميگردند؛ بگونهاي كه بازيگران حاضر در هر صحنه در
خاص» بازيگراني كه صحنه را در ظاهر امر ترك نمودهاند (و نه كالبد و نه
ِ
ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با
«نقش ِّ
صورت ظاهري بازيگران) بازي خود را آغاز ميكنند و آن را ادامه ميدهند .از اينرو ،از نظر ماهوي« ،نقشهاي همة
بازيگران» (تكرار ميكنم:هندس ة دقيق «نقش»هاي همةبازيگران و نه كالبد و صورت ظاهري ايشان) در باطن هر
پرده از نمايش و در ذهن خلاّ ق و پيگيرندة بازيگران و بازيگردان ،بگونهاي كامال مرتبط (و البته بعضًا غيرمستقيم)
وجود و بلكه حضوري فعال و موثر دارند.
ثاني ًا :مجموعة بازيگراني كه براي هريك از آنها ،در يكي يا چند صحنه از صحنهها ،نقش يا نقشهايي ظاهري
ديده شده ،در ساير ادوار و صحنهها نيز نقشي باطني و در پرده ديده شده است .بهعبارت روشنتر وبراي مثال،
بازيگري كه در يك پرده« ،نقش شاه» را بازي ميكند ،در ساير پردهها نقش بازيگردان يا حتي در بخش پشتيباني
نمايش ،وظيفة پادويي و خدماترساني ساير صحنهها را برعهده دارد .لذا همة بازيگران ،در طول اجراي همة
صحنهها مشغول فعاليت بوده و (خواه قبل از دور ة بازي آشكارشان در صحنه باشد و خواه پس از اتمام آن) هرگز
اجاز ة غيبت از حضور در تماشاخانه يا بيكارنشستن در گوشهاي را ندارند .و اين همه در حالي است كه در كتاب
ثبتشده و بنابراين تغييرناپذير متن نوشتهشدة نمايش نيز ،نقش هريك ،همواره ثابت و جابجاناشدني است.
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ديگري در صحنهها يا دورههاي بعدي هستند ،در طول زمان باقيماندة لباس بازي دورة قبل را از تن بهدر آورده و
آماده ميشوند تا در نقش بعدي با شكل و هيبتي مخصوص و متناسب با آن و البته كامال متفاوت با نقش قبلي،
بازي شايستهتري را ارائه دهند .راستي چرا در سير كمالمحور هنر و معماري اسالمي امروز كشورما ،حاكميت و
اجراي اين قانون اصيل و الهي كمتر ديده ميشود؟!
تا سررسيد «زمان خاص حضور وجود عيني» هراثرخاص معماري ،بازيگري است روي صحنةواقعي نمايشنامة
هستي ،و مجموعة مرتبهمند برههها و ادوار بههمپيوسته زمان و بلكه هرلحظه از لحظات گذرندةزمان ّ
كل نمايش
نيز ،در نظركلي و ساختمان در وحدت مجموعه صحنههاي نمايش« ،زمان جمعي مربوط به آن اثرمعماري» است:
«زماني زنده و پوينده و پيشرونده :زماني مرتبهمند ،مرحلهمند و ارتقامحور؛ و همواره و در هرلحظه ،جم ِعمركبي
نسبي آن اثر» .لذا جابجايي هر اثر يا ماهيت آن در مقاطع
است از زمانهاي مربوط به دو مرتبة عدم نسبي و وجود
ِ
گوناگون زمان ،كاري ناممكن و بسي بيمعني است.
به زبان ديگر ،ميخواهيم بگوييم كه مطابق با وحدت جوهري هستي و مطابق با اصل اصيل شكوفندگي درونزاي
هستي ،و براساس سلسلهمند و ساختار مرتبهمند مجموعة پردههاي ازهمنتيجهشوندةكل نمايشنامة هستي ،به غير
از زمان خاص حضور «وجود عيني» شيءيا بازيگر در صحنه ،موجوديتِ همواره حاضر و البته نسبی و مرتبهمن ِدآن
در همةپردهها ،متشكل از دو مرتبة «عدم نسبي» و «وجود نسبي» است.
عينكالبدمندِ») آن بازيگر يا اثرخاص معماري در صحنة خاص خود،
و «وجوديافتن عيني» (يا همان «حاضرشدن ِ
در بين مجموعة صحنههاي نمايش ،نيز موجوديتي حركتمند بوده و مانند حركت يك قطار است كه حامل شيءيا
اثرمعماري موردنظرماست ،و اينكه اين قطار بايد سلسلهوار از تعدادي از ايستگاههاي بينراهي بگذرد تا به ايستگاه
هرآن واحد از آن ،در زمان توقف
ِ
مقصد رسيده ،آن بازيگر يا اثرمربوط را پياده كند .در طول نمايش و بلكه در
قطار در هريك از اين ايستگاههاي بينراهي (يا بهعبارتي ،در هريك از لحظهها يا ادوار ميانراهي زمان) قطار در
حال حركت ،بايد براي «مسافرخاص قطار» (يعني «اثرمعمارانة موردنظر») دو شخصيت مختلف (يعني همان عدم
نسبي و وجود نسبي) را قائل شود .چيزي كه هست اين حقيقت است كه در طول بازيشدن يكبهيك و پي در پي
صحنهها ،چگونگي حركت قطار و زمان خاص «پياده شدن عين خارجي اثر معماري» از آن در ايستگاه مقصد و
به ميدان آمدن عيني «اثر» (بهعنوان بازيگر مرتبة مورد نظر) ،تابع نوعي حركت تدريجمند ،مرتبهمند و سلسلهمند
است كه تنها با بازيشدن مرتب و يكبهيك صحنهها محقق ميشود .با بازيشدن هر پرده يا هر مرتبه از نظام
سلسلهمراتبي پردهها يا مراتب نمايش ،اثر معماري يا بازيگر ،تنها (يك گام) يا يك مرتبه ،از مرتبة عدم نسبي خود
روي صحنههاي پيشين نمايش به مرتبةديگري از «وجود نسبي و ذومراتب خود»« ،ارتقاي مرتبه» يافته تا نهايت ًا
در زمان و مرتبهو محل خاص خويش ،عين ًاروي صحنة نمايش نظاممند موجوديت جهان ظاهر شود.
در اين نمايشنامة واحد و فراگيرندةاز ازل تا ابد ،كارگردان يا بازيگرداني كه هريك از آثار را براي بازيگري به صحنه
آورده يا بيرون ميبرد ،يكي بيش نيست و آن يكي نيز تنها «يك» عالم يعني خود خداست.
حتي آية قرآني (يا بيان نمادين آسماني) اشاره شده در زير ،اين درس بزرگ و نكتة كليدي را يادآوري ميشود كه
يگانه كارگردان يا بازيگردان جزء و كل نمايش كه بازيگران (و در مورد موضوع بحث ما ،همة اشياء عالم ،و از جمله
هريك از آثار معماري مورد بحث ما) را يكي پس از ديگري به صحنه آورده و از صحنه بيرون برده و به محل اصلي
و هميشگي خود در عدم (يعني خزينة بيپايان علم الهي) بازگشت ميدهد ،خود «اهلل تباركوتعالي» معرفي شده
است .و از صفتهاي برجست ة او در اين كارگرداني و بازيگرداني« ،مهرباني منشأ گرفته از يكدلي ذاتي و دوست بودن
عشقبنيان خود با بازيگران» و نيز «داشتن روحية بازگشت پذيري ،خطاپوشي و دادن فرصتهاي مكرر به بازيگران
براي جبران خطاها و ارائة بازي بهتر و بهتر» است .پرورشدهندهاي كه خود در مرتبة برترين عرش دانشمداري
قرار دارد و براجرا و تحقق سير كمالمحور بازي بازيگران حاكميت و نظارتي خالفناپذير دارد .توجه كنيد:
7
ُوالع ِ
المجي ُد
يب ِد ُئ ُ
دو ُد (*) ذ َ
الو ُ
ويعيد (*) َو ُه َوال َغف ُ
رش َ
ُور َ
إن ّ ُه َ
هو ْ
همانا اين «او» ،آن ذات بسيط و ناشناخته» است كه «آفرينش هرموجود» را [و بهعبارتي ،پديدارشدن آن بر

جاودانگي انسان و بيزمان بودن معماري در طول زمان
آيا انسان حقيقتي است تنها مربوط به يك زمان خاص و بريده از گذشته و آينده خود؟ پاسخ مسلم اسالم به اين
سوال ،با توجه به آنچه از مباني فكري اسالمي در صفحات قبل ارائه شد ،منفي است ،زيرا حقيقت وجودي انسان
نيز (عالوه بر مباني مذكور ،بنابرگفتة امام علي (ع)) ،مرگ ندارد و حقيقت وجودي هرفرد انسان ،هميشه و همواره
در هم ة ادوار هستي حاضر بوده ،هست و نيز خواهد بود .و نيز مطابق با نظر ايشان ،انسان مركبي است حقيقي و
تركيبي است از عقل و صورت:
االنسان ٌ
صوره ،لم يكن كام ً
روحفيه8 .
فمن
ُ
ُ
أختأهالعقل و لَزمت ُه َ
ال و كان ب ِمنزلة َمن ال َ
عقل و ُصورةَ ،
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انسان عقلي است و صورتي ،پس كسي كه عقل (و فعاليت زنده و پويندةعقالنيت) اش او را ترك گويد و تنها
صورت «انساني»اش با او باقي بماند (موجودي) كامل نيست و به منزلةكسي (يا بهتر بگوييم :مرداري) است
كه در (جسم) او روحي وجود ندارد.
و اين يعني آنكه آنچه مرگ ندارد و بلكه زندگي بخشندة به جسم صورتمند است (يعني روح تعالي جوينده و
عقل تعقل كننده و تحليلگر و كمالجوو نفس ناطقه و آفريننده ،همواره «زندگي و فرصت زندگي و بهتربودن در
زندگي» را ميخواهد و ميطلبد .و «جسم صورتمند و ميرا و فناپذير» تنها فرصتي و صحنهاي و پردهاي است كه
در دل آن و بر رخسارةبازيگري آن خود را و توانمنديهاي الهي خود را در بستر خالقيتها و تجليات نوبهنوشونده
و هرچهباشكوهتر به نمايش و جلوهگري درميآورد .و هر نوع از انواع گوناگون و گذشته و قديمي ،يا تازه و جديد
صورتها و نقشهاي پديدارشونده بر پيكرةكالبدمند انسان ،و نيز صورت معماري آثار شكلگرفته و ظاهرشدة از او
در هرعصر و زمان ،البته وبگونهاي انفكاكناپذير ،متعلق به عصر و زمان خاص و اقليم خاص ،و بنابراين تاحدودي
نسبي ،بصورتي خاص و متعلق و مخصوص به زماني خاص بوده ،و معماري يا هنر آن نيز بازگوكنندةويژگيهاي
كمي و كيفي آن زمان خاصاند .و قطع ًا و خوشبختانه بعد از گذشت زمان مخصوص به خود ميميرد و بايد بميرد،
و اين عين ضرورت كمالمحوري فرآيند آفرينش است.
بنابراين در موضوع ارزيابي و تحليل و داوري آثار هر عصر و هر صورت عيني زمانمند ،بايد آن را در همان ظرف
زماني خود و با معيارهاي زيباييشناسانه و معمارانةآن زمان خاص ديد ،و چگونگي تعامل و تشارك اين صورت را
تنها با صورتهاي همجوار و همعصر خويش ،مطالعه وارزيابي و داوري كرد .معيارهاي داوري در هر مورد خاص و
تا آنجا كه بستگي به چيستي و چگونگي كمي و كيفي صورتهاي عرضي يا مادي ظاهر شده در آن مقطع خاص
از زمان دارند ،معيارهاي نسبي هستند.
ولي ارزيابي جوهرة واحد عقالني و حاكم بر انديشة انساني ،ديگر اينگونه نيست و نتيجة قبلي نيز در اين مورد
صادق نيست ،زيرا جوهر انديشة انساني،در عين پويندگي و شكوفندگي تدريجي در تجليات ظاهري خود،حقيقتي
است بيزوال و زمانناپذير و پويندهاي درپيوسته و از ازل تا ابد شكوفنده و ما نيز (يعني جانشينان خداوند در زمين و
به اصطالح فعال در فاعليتي حقمحورانه) اگر بتوانيم خود را در مرتبةوجود صرف و حكميت عقلمحور انديشه الهي
قرار دهيم ،ارزيابيمان خداگونه و زمانناپذير خواهد بود .البته هماينك نيز بايد درنظر گرفت كه انديشة معمولي و
مانده و گرفتار در بعد زمان و مكان ما نيز ،اگرچه داراي صورتي زمانپذيراست ،باطن آن ،مانند انديشةانسان كامل،
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صحنة وجود را (بدون سابق ة پيشين و از نه چيز) ] آغاز ميكند و سپس آن را [پس از اجراي وظيفهمند نقش
خاص خويش ،از صحنة نمايش و بازي خارج كرده ،به جايگاه نخستين خود در عرش علم] بازميگرداند [و
هم در همين دنيا ،اين فرصت را بارها به او ميدهد تا در هربار نقش خود را بهتر از پيش بازي كند] )*( ،و
بازيگران فرمانبردار و
او «خطاپوشاننده» [و به بياني روشنتر« ،پوشانندة لباس كمال و خداگونگي خود برتن
ِ
طالب كمال»] و دوستمدار حقيقي[ايمانآورندگان به علم و پذيرندگان احكام خويش در كار كارگرداني نمايش
و راهبري ايشان به مقصد كمال] است )*( ،و اوست كسي كه صاحب «عرش مجيد» [يا همان «مرتبة برترين
و باشكوه دانش و دانشمداري»] است.

حقيقتي پايانناپذير است (و در اينجا نيز منظور نظر مولف چيزي جزهمان حقيقت جوهري انديشه نيست).

9

«إن ِمن شئٍ إال عندنا خزائنُ ُه ،و ما نُن ِزل َّ ُه إال بقد ٍر معلو ٍم»

نيست چيزي مگر اينكه حقيقت بيزمان (يا بهعبارتي همان حقيقت ملكوتي و بهعبارتي ،علمي) آن در نزد ما (در
ملكوت اعلي) است ،و ما آن را (از مرتبة ملكوتي يا علمياش به مقام عيني و مرتبة زميني و كالبدياش) نازل
نميكنيم ،مگر در اندازهاي كه (در نظام كلي آفرينش از هرنظر) تعيينشده و حسابمند و معلوم است.
ميدانيم كه عنوان «شيء» به هرآن چيزي اطالق ميشود كه از نظر شكل و عملكرد و هندسة ماهوي،
«مخصوص» است .خصوصيات (يا بهعبارتي ،مجموعة ويژگيهاي شكلي و عملكردي) هرشئ همان ماية برپايي
چيستي و قوام شيئيت آن در دنياي كثرتها و گوناگونيهاست،و «شيئيت شئ» (يا همان «مخصوصبودن هندسة
ماهوي شكلي و عملكردي آن») كام ً
ال متفاوت از ذات يا حقيقت وجودي آن شئ است و مرتبة فناي هر شئ قبل
10
از مرتبة «انعدام» (يا «نيست شدن») كلي و زوال كلي ذات آن است (و با آن فرق دارد).
بهعبارت روشنتر ،با طرح اين نكته كه «شيئيت هرشئ غير از ذات آن است» گويا مولف باريكبين فرهنگ
التحقيق ميخواهد مخاطبان خود را به اين راز لطيف مستتر در آية شريفه توجه دهد كه ذات هر شئ همان وجه
اهلل هميشه باقي آن است (يعني همان مطلق هم ة دانشها و يگانه منشأ همه حكمتها)  .و شيئيت هريك از اشيا
در جهان (يعني ويژگيهاي شكلي و عملكردي هرشئ) تنها بستري مجازي است براي پديداري تجليات گوناگون
و نوبهنوشوندة جمال و كمال اهلل .بهعبارتي ،هريك از اشياءدر جهان «وجه»ي از وجوه بينهايت جمال و كمال آن
ذات يگانه است؛ «وجه»ي كه (با توجه به حركت تدريجي و مرحلهمند كمال در جهان مادي) همانند غنچه ،در بستر
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ضرورت ارتباط انديشمندانةما با گذشته و آثارمعماري بومي ،براي پندگرفتن از سنتهاي
جاويدان عقل كل است.
بنابراين ارتباط صحيح ما انسانها با تاريخ و زمان و وفاداريمان به قبول درستترين آنها ،در موضوع وظيفة مختار
خود در تفكر و برنامهريزي و خلق ايدههاي نو ،در حقيقت ،بايد وفاداري به سنتهاي عقالني (و بنابراين تغييرناپذير(
حاكم بر جزء و كل طول تاريخ باشد .و ضرورت ارتباط ما با گذشتةتاريخ و آثار گذشتگان ،و از آن جمله آثار معماري
ايشان( ،همانطور كه قرآن كريم ميفرمايد) ،عبرتگرفتن و درسآموختن از چگونگي عمل و فاعليت بالمنازع اين
جاري در بستر كلي زمان (و متشكل از جزءبسترهاي خاص) ،و البته در ظرف
سنتهاي عقالني ،ثابت و هميشه
ِ
وقايعي با موضوع مشابه و حتي تاحدودي واحد و يكسان است تا خود را و انديشة خود را براي رفع خطاها و در نتيجه،
هرچه كاملتركردن ادوار بعدي فرآيند زندگي انساني (يا بهعبارتي صورتي عقالني) خويش و استفادة مفيدتر و بهتر
از فرصتهاي هنري ،علمي و فني (يا تكنولوژيكي) پيشآينده در حال و آينده مهيا كنيم.
بهعبارت ديگر ،ارتباط ضروري و انديشمندانة ما با گذشته و آثار گذشته ،صرف ًا براي آموختن و پندگرفتن از چگونگي
عمل اين قوانين و سنتهاي جاويدان و هميشه حاكم عقل كل در پهنة عمل و فعاليت آن (يعني سرتاسرهستي)
است .ولي ما هرگز نميتوانيم بر هندس ة كالبدي و صوري معماري گذشتگان و اندازههاي مخصوص و پاسخگويندة
به شخصيت و نيازهاي خاص ايشان در آثار معمارانه و صنايع مربوط متكي بوده و از آنها تقليدي صرف ،نعلبهنعل،
و بسا كوركورانه داشته باشيم ،زيرا همانطور كه در باال به تفصيل توضيح داده شد ،شخصيت ظاهري اندازه (يا
همان هندسة) نيازهاي زندگي امروزين ما با ايشان تفاوت كرده است .امروزه ما ديگر نميتوانيم بر معماران و
شهرسازان (حتي متمدنترين اقوا ِم) گذشته اقتدا كنيم و عرض معبرهاي سوارة شهريمان را همچون عرض
معبرهاي معتبرترين شهرهاي ايشان (و با عرضي كه براي مثال دو شترسوار يا دو اسب سوار بهراحتي از كنار يكديگر
بگذرند) طراحي كنيم ،زيرا هندسة كالبدي نيازهايمان در خانه ،محله و شهر و تجهيزات شهري خاص زمان خودمان
است .در خصوص ساير موارد ،فرمها و شكلها و سطوح و مراتب اندازهها (يا همان هندسهها) چون هندسةشكلي،
هندسةارتباطي ،هندسةرفتاري نيز سرگذشتي مشابه را بايستي مطالعه كنيم.
توجه به آيةكريمة زير نظر اسالم را در اين باره به روشني بيان ميكند:

و راه و حركتي توسعهمحور ،رشدكننده و شكوفاشونده است .والبته بديهي آنكه :حقيقت وجودي شئ (يا همان وجه
باقي ،ماندگار و نابودناشونده از اهلل تبارك و تعالي) از ذات جاودان خود هرگز جدا نيست.
ِ
ِ
واألرض» ( «پديدآورندة صورت تازه به تازة آسمانها و زمين» ) و ما
السماوات
«بديع
ما معماران مومن به خداوند
ُ
12
ُ
المص ِّو ُر» است« :آن آفريدگار دانشبنياني»
الخالق
هنرمندان مسلمان يعني همان كساني كه مربي حكيمان «اهلل
ُ
ُ
البارئ َ
«أسماءالحسني» هستند،
كه نيروها و دانشهاي فعال و در اختيار او در كار آفرينشهاي تازه به تازهاش معروف به
ُ
بايستي در راه و روش مخصوص به «خود حقيقي خويش» (يعني «نفسي در مقام جانشيني خداوندگار دانشها»)،
در كار آفرينشي نوبه نو او اقتدا كرده و همانند او عمل كنيم ،و نه كپيسازي معماري مرده و درگوررفتة گذشتگان
مرحوم خويش ،بلكه در مرحلة نخست انجام وظيفهمان ،مامور به شناخت دقيق و لطيف و مطابق با واقع از حقيقت
ملكوتي يا موجوديت عملي و هندسةدانشبنيان هرشئ يا هر ساختمان خوب هستيم (فرقي نميكند آن ساختمان يا
شئ خوب و زيبا و پسنديده ،مربوط به گذشته است يا حال ،در ايران اسالمي است يا در فرنگ نامسلمان ،حيوان است
يا گياه يا حتي جماد) ،و سپس بكوشيم تا نيازهاي جديد خود را در قالب ظرفي و هندسهاي خاص و البته كالبدمند
با عنوان «شيئيت شيء» (ياهمان «هندسه شكلي و عملكردي خاص شيء در پاسخگويي به نياز مربوط») تعريف
كنيم .بطور مسلم ،انجامپذيرشدن و سپس تحققي بايسته و شايستة عين صورت و كالبد مادي آن شيء يا ساختمان
جديد در عالم خارج و در مقطع و موضع مربوطه ،وظيفة بعدي ماست.

پی نوشتها
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 .1آیات متعددی از قرآن کریم به این موضوع بسیار بنیانی و بااهمیت (یعنی «صیرورت» یا همان «فرایند تکاملمحور توسعه
یا شکوفایی درونزای دانش در ّ
کل و جزء هستی») پرداخته و آن را از جوانب و ابعاد گوناگون مسئله مورد بحث و بررسی
قرار دادهاند .اینجانب (مؤلّف این سطور) نیز کتابی مبسوط و مستقل را به بررسی و شرح آن اختصاص دادهام و در اینجا تنها
«ص ِ
به ذکر یک نمونه از آن آیاتِ گرانسنگ و عظیمالقد ِر مربوط بسنده میکنمِ :
ِ
ماوات َو ما فِی
الس
راط اللهَّ ِ الَّذی ل َ ُه ما فِی َّ
الأْ َر ِ َ
للهَّ
صیر الأْ ُ ُمور» (شوری )۵۳ :راه اهلل[ ،راه دانشبُنیانی و تکاملمحوری ،راه رسیدن به «اهلل» (آن خداوندگار
ْ
ض أال إِلَى ا ِ تَ ُ
اجزای در وحدت آنها)] آنكه تمامى آنچه
و
اشیاء
همۀ
در
و
هستی
مراتب
همۀ
در
محور
ل
تکام
مداری
ش
دان
و
دانش
یگانۀ
ِ
در آسمانها و آنچه در زمین است ،از آن اوست [و همه تجلّیات گوناگونشوندۀ اوست و از او جدا نیست]؛ بدانید و آگاه باشید
[و در درستی این خبر هرگز شك به خود راه ندهید] كه «صیرورت» [یعنی همان فرایند مرحلهمند و مرتبهمند تکاملمحو ِر
شکوفایی و شُ َد ِن] همۀ «امور» [یا برنامهها و برنامهریزیها ،در جهت به كمال رسانیدن اشیا (و از جمله انسانها)] تنها به
سوى اهلل برنامهریزی شده و انجام میگیرد [و هدف مقصود برای همگان ،همان رسیدن و همشکلشدن با او (آن مطلق کمال
در دانش و دانشمداری)ست]!
َ
َ
َ
للهَّ
للهَّ
للهَّ
ُ
ُ
َال َر ُس ُ
 .2ق َ
یخ ُل َق ا آ َد َم ب ِأ ْرب َ َع َة َع َش َر أل ْ َف َسنَ ٍة فَ َل َّما َخ َل َق ا آ َد َم
یدی ا ِ َع َّز َو َج َّل ِم ْن ق َْبلِ أ ْن ْ
ین َ
ول اللهَّ ِ(ص)ُ :ك ْن ُت أَنَا َو َعلِی نُورا ً ب َ َ

ك َذل ِ َ
َس َل َ
ور فِی ُص ْلبِ ِه فَ َل ْم ی َز ِل اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل ی ْن ُق ُل ُه ِم ْن ُص ْلبٍ إِلَى ُص ْل ٍب َحتَّى أَق ََّر ُه فِی ُص ْل ِب َع ْب ِد ال ْ ُم َّطلِ ِب ثُ َّم أَ ْخ َر َج ُه ِم ْن ُص ْل ِب
ك النُّ ُ
َع ْب ِد ال ْ ُم َّطلِ ِب فَ َق َس َم ُه قِ ْس َمینِ قِ ْسم ًا فِی ُص ْل ِب َع ْب ِد اللهَّ ِ َو قِ ْسم ًا فِی ُص ْل ِب أَب ِی َطال ِ ٍب ف ََعلِی ِمنِّی َو أَنَا ِم ْن ُه.... ، .... ، (ر.ک :قمی ،۱۳۶۲
.)640/2

 .3مؤمنون.۱۶ -۱۲ :
 .4البته خود واژۀ «طین» از نظر ظاهری و مطابق با آنچه در فرهنگ التحقیق آمده ،بهمعنای «جمع مر ّکب و کامالً
درهمآمیختۀ آب و نوعی خاک» است ،بهگونهای که باید آن جمع مر ّکب را بهدلیل شدت درهمآمیختگی و بلکه تاحدودی
جداییناپذیرش ،شیئی واحد دانست .شیئی که هیچیک از دو عنصر آب و خاک در سازمان یکپارچه و وحدتیافتۀ موجودیت
آن ،قابل شناخت و تفکیک از یکدیگر نیستند .لیکن ازآنجاکه کالم قرآن کالمی ،در اصل و اساس اینجهانیاش ،حقیقتی
آیهوار یا نمادین بوده ،از ظاهر نمادین آن باید باطنی حقیقیتر و اصیلتر را راه بُرد .و «آب» نیز در زبان نمادها بیانگر «دانش
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الدنْیا إِ َّ
راه ُم ْصف ًَّرا ،ثُ َّم ُ
تاع
وانَ .و َما ال ْ َحیا ُة ُّ
ال َم ُ
ذاب َشدی ٌد َو َم ْغ ِف َر ٌة ِم َن اللهَّ ِ َو ر ِْض ٌ
یك ُ
ون ُحطام ًاَ ،و فِی آْال ِخ َر ِة َع ٌ
یهیج ،فَتَ ُ
َّار نَباتُ ُه ،ثُ َّم ُ
ال ْ ُكف َ
ُ
للهَّ
للهَّ
َ
لأْ
آمنُوا ب ِا ِ َو ُر ُسلِ ِه .ذل ِ َ
السما ِء َو ا ْر ِ
ال ْ ُغ ُرورِ .ساب ِ ُقوا إِلی َم ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َرب ِّ ُك ْمَ ،و َجنَّ ٍة َع ْر ُضها ك ََع ْر ِ
یؤتی ِه
ك ف َْض ُل ا ِ ْ
ض ،أ ِع َّد ْت لِلَّ َ
ض َّ
ذین َ
َ
َ
َ
َ
َ
لأْ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
تاب م ْن ق َْبلِ أ ْن ن َ ْب َرأها ،إ َِّن ذل َ
ض َو ال فی أنْفُسك ْم إِال فی ك ٍ
صاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة فِی ا ْر ِ
ك َع َلی
َم ْن
یشاءَ ،و اللهَّ ُ ذُو الْف َْضلِ ال ْ َعظی ِم .ما أ َ
ُ
یسیر .ل ِ َكیال تَ ْأ َس ْوا َعلی ما فاتَ ُك ْمَ ،و ال تَف َْر ُحوا ب ِما آتاك ُْمَ ،و اللهَّ ُ ال ِ
اللهَّ ِ
یح ُّب ك َُّل ُم ْخ ٍ
تال ف َُخور».
ٌ

 .6در این فرصت کوتاه ،مجال پرداختنی بایسته و شایسته به اصل بسیار اساسی و بلکه بُنیادین «تجربهمداری» در معماری و
هنر اسالمی نیست .لذا شما مخاطب محترم را به پیگیری شرح کامل این اصل در مقالۀ دیگری از اینجانب با عنوان «رابطۀ
پویندگی و تکاملمحوری فرایندمدار و اصل تجربهمداری در هنر و معماری اسالمی» فرا میخوانم.
 .7بُروج.۱۵ -۱۳ :
 .8حاج محمداسماعیل دوالبی از عرفای فقید معاصر است که در سرآسیاب دوالب تهران ،در خانوادۀ پدری کشاورز متولد شد.
برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف رفت و پس از مدتی ،به مقامی از مقامات عرفانی دست یافت و شیوۀ مرسوم ایشان
در راهکارهای سلوک عرفانی با دیگران مبتنی بر محبت بود .برای اطالعات بیشتر ر.ک :دوالبی .۱۳۸۹
 .9حجر.۲۱ :
 .10ر.ک :موسوی دامغانی، 15۸ /7و .15۹
ِّ
ِ
ماوات َو الأْ َ ْر ِ
ض َ ، ... ،و َخ َل َق ك َُّل َشی ٍء َو ُه َو ب ُِكل َشی ٍء َعلیم» :او [یعنی اهلل (آن خداوندگار یگانۀ دانش
الس
دیع َّ
 .11انعام« :۱۰۱ :ب َ ُ
و فعالیت دانشمدار در همۀ مراتب هستی)] پدیدآورنده صورت تازهبهتازۀ آسمانها و زمین است؛  ...و همه چیز را آفریده و او
شیئیت اشیاء] داناست.
شبُنیان] همۀ چیزها [یعنی صورت علمی
به [حقیقت ملکوتی یا موجودیت علمی و هندسۀ دان 
ِ
للهَّ
ماء ال ْ ُح ْسنى» :اهلل (آن خداوندگار یگانۀ دانش و فعالیت دانشمدار در همۀ
 .12حشرُ « :۲۴ :ه َو ا ُ الْخال ِ ُق الْبار ُِئ ال ْ ُم َص ِّو ُر ل َ ُه الأْ َ ْس ُ
مراتب هستی) اوست خالق ،آفرینندهاى بىسابقه و صورتگرى (بىنظیر)؛ و براى او (و قوای دراختیار او ،در این آفرینش بیسایه
ماء ال ْ ُح ْسنى») است.
و تازهبهتازه و نوبهنو) همان اسمهای زیبا و زیباآفرین (یا همان دانشهای فعال معروف به
«االس ُ
ْ
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زایایی صورتمندی رشدیابنده
نازلشونده از آسمان علم بسیط» ،و «خاک» نماد عنصری تربیتپذیر و َرحِمی برای شکوفایی و
ِ
است ،ما نیز حقیقت «طین» را در ترجمۀ پیشاشارۀ خود در متن باال بهعنوان «حقیقت اصیل و پایۀ آفرینش انسان و ترکیب
جداییناپذیر علم و صورتمندی در آن» معرفی کردهایم .در فرهنگ التحقیق« ،طین» و «طینت» بهعنوان «فطرت نخستین
و سرشت استوار و تغییرناپذیر» آمده است .و به اعتباری «طین» (بهمعنای «جمع مر ّکب آب و خاک» یا «ترکیب زایندۀ علم و
(اعم از سنگ ،گیاه ،حیوان و انسان) معرفی شده است( .بسیار دقت
صورتمندی») و «ما ّدۀ آفرینش انواع موجودات در زمین» ّ
کنید) .ر.ک :موسوی دامغانی، 15۸ /7و .15۹
ِ
وال َو الأْ َ ْوال ِد ،ك ََمثَلِ غ ٍ
فاخ ٌر بَینَ ُك ْم َو تَكاثُ ٌر فِی الأْ َ ْم ِ
َ
َیث أَ ْع َج َب
ت
و
ة
ن
زی
و
و
ه
ل
و
ب
ع
 .5حدید« :۲۳ -۲۰ :ا ْع َل ُموا! أَن ََّما ال ْ َحیا ُة ُّ
الدنْیا ل َ ٌ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َ ُ

