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سال چهارم ،شماره  ،8پاییز و زمستان 1394
صـاحب امـتياز :دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول :دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير :دكـتر غالمحــسين معــماريان
مـديـر داخـلي :مهـندس بابـك عالـــمي
هــیـــــات تحــریــریــه (بــه تـــرتـــــيب الـــــــفبا):
دکتر ايرج اعتصام .استاد دانشگاه آزاد اسالمي .واحد علوم و تحقيقات
دکـتر مجــتبي انـــصاري .دانـــشيار دانـــشگاه تــربيت مــدرس
دکـتر امـيرحـسين چيـت سـازيـان .دانشـيـار دانــشگاه كــاشــان
دکـــتر پــيـروز حــناچــي .اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دکـــتر شـــاهیـــن حــیدری .اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دکــتر ابـوالقـاســم دادور .اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا (س)
دکــتر حـسيـن زمـرشيـدي .دانـشيــــار دانــشگاه شـهيـد رجــايي
دكــتر علـي عمـــراني پور .اســـتاديــار دانـــشگاه كاشــــان
دکتر حســين كالنتري خلــیل آبــاد .دانشـــيار جهاد دانشـــگاهی
دکتر اصـغر مـحمـد مــرادي .اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ايران
دکتر غالمـحسيــن معمـاريان .استاد دانـشگاه علـم و صــنعت ايــران
دکــــتر مـحسـن نــيـــازي .اســتـــاد دانـــشگاه كاشـــان

داوران ايـــن شـــــماره:
دکـتر حمـید رضا جـیحانی
دکـتر رضا نوری شادمهانی
دکـــتر سلـمان نقـره کـار
دکـــتر شیــرین طغيــاني
دکـــتر علـی عــمرانی پور
دکـــتر علیـرضـا رحـیـمی
دکـــتر کــوروش گلــکار
دکــتر کیانـوش الری بقال
مهندس محسن دهقانی تفتی
دکــتر محمد تحصیلدوست
م .محمد مهدي عبداهللزاده
دکــتر مرجـان نعمتی مهـر
دکــتر مـسـعود ناری قـمی
دکــتر مـهدی حـمزه نـژاد
دکــتر مهــدی خـاک زنـد
دکــتر وحــیـد حیـدرنتـاج

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره  161676مورخ  1390/08/21دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.
پروانه انتشار اين نشريه به شماره  90/23030مورخ  91/9/7از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه الزهرا (س)،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي ( ،)ISCپايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ( ،)SIDپايگاه مجالت
تخصصي نور ( ،)noormags.irپرتال جامع علوم انساني ( )ensani.irو بانك اطالعات نشريات كشور ( )magiran.comنمايه ميشود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله ،متعلق به نویسنده آن مقاله می باشد.
(نسخه الکترونیکی مقاله های این مجله ،با تصاویر رنگی در وبگاه نشریه قابل دریافت است).
عکــس روی جلــد :سید علی میرعمادی
همـکاران اجرایی :م .آخوندزاده ،م .شریف فر
(خــانـه بــروجــردیهـا ،کـــاشـــان)
ويـراستار ادبي فـارسي :اقـدس عـدالـتپور
031-55913132
دورنــــــگـار:
ويـراستار انگلـیسی :م .غزل نفـیسه تابـنده
نشاني دفتر نشريه :كاشـان ،بلوار قطب راوندي ،دانشگاه كاشان ،دانـشكده معماري و هنر ،كدپستي87317-53153 :
پايگاه اينترنتيjias.kashanu.ac.ir :
رايانامهj.ir.arch.s@gmail.com :
شـاپـا2252-0635 :
بــهاء 60000 :ریـال
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دوفـصلنامه علـمي پژوهـشي دانـشكده معماري و هنــر ،دانــشگاه كاشان
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سیرتحول رابطۀ ساختاری باغ و شهر در سازمان فضایی شیراز از سدۀ چهارم تا
دوازدهم هجری قمری
سید امیر منصوری /ندا عربسلغار
بررسی ريشههای ايرانی معماری آرامگاهی هند در دوره سالطين دهلی
نمونه موردی :مقبره صوفی رکنی عالم
سهیل نظری /حسن بلخاریقهی
بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران ،نمونه مطالعاتی محلههای شهر نایین
حمیدرضا مو ّقر /احسان رنجبر /محمدرضا پورجعفر
آفرینش کمالمحور« :حرکتمندی یا پویندگی فرایندمدار» و «تجربهمداری در هنر،
معماری و شهرسازی اسالمی»
محمد علیآبادی
تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد
احسان طایفه /عیسی حجت /حمیدرضا انصاری
تأ ّمالتی در تعامل با فرهنگها در زمینة نظریهها و اصطالحات (نمونه :فضا و مکان)
محمد نقیزاده
بهسازی حرارتی جدار ساختمانهای موجود در اقلیم سرد در ایران با بهرهگیری از
ویژگیهای دیوار ترومب
نوشین ابوالحسنی /بهروز محمدکاری /ریما فیاض
آسیبشناسی برنامۀ درس طراحی در رشتۀ معماری منظر در ایران با تأکید بر محتوای
آموزشی کارگاه طراحی منظر1
سید حسن تقوایی /امیر سمیاری
معماری طبايع :پروردن نظريهای درباره نسبت انسان و محيط مصنوع بر مبنای چهارگانهها
محمد مهدي عبداهللزاده
راهنمای تدوین و ارسال مقاله
بخش انگلیسی
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فهرسـت

آفرینش کمالمحور« :حرکتمندی یا پویندگی فرایندمدار» و
«تجربهمداری در هنر ،معماری و شهرسازی اسالمی»
تاريخ دريافت1394/3/28 :

تاريخ پذيرش1394/11/3 :

چكيده

اگر هر تبدیل و تحول نظاممندی یا ایجاد هر نوع گوناگونی کمالمحور در صورت یک شیء را یک «جزءحرکت» از مجموعۀ
جزءحرکتهای مطرح در نظام مرکبالجزاء و البته فرایندمدار حرکت تکاملی شیء در موجودیت زمینی آن بدانیم و بنامیم،
با توجه به اصل بنیادین ثبات و جاودانگی جوهرۀ عقالنی یک شیء و ثبات و پایدار اصول یا سنتهای عقلی جاودانه و
تبدیلناپذیر و تحویلناپذیر الهی در فرایند کمالمحور آفرینش جهان ،این تبدیلها و دگرگونشدنهای پیدرپی و البته
حقیقت واحدۀ آسمانی یا علمی یک شیء) هستند
صوری (یا همان تجلیات گوناگون و صورتمند برآمده و وجودپذیرفته از
ِ
حرکت متحداالجزاء و در وحدت شیء را در نیل به هدف مقصود (یعنی نیل به
که (درمجموع) تحقق بایسته و شایستۀ
ِ
صورت از پیش تعریف و تبیینشده برای شیء در همگونی با صفات دانشبنیان الهی) محقق میسازد .این
همان کاملترین
ِ
تبدیلها و دگرگونشدنهای پیدرپی (و البته نظاممند و فرایندمدا ِر) در صورت( ،اگرچه در پاسخ به گوناگونیهای واقعشونده
و متوالی در صورتِ نیازهای شیء یا اشیاء موجود در عالم به یکدیگر است ،ولی) خود این فرصت طالیی را بهدست هنرمندان
و معماران هر عصر و زمان میدهد که در پرتو نور شکوفنده و روزافزون اندیشۀ انسانی ،بههمراه دستمایههایی از جنس علم
و تکنیک و تکنولوژی که از میدان تجربههای گذشته و حال خود بههمراه برمیدارند ،قدمی دیگر و فراتر در بستر پیمایش
«راه زنده ،فرایندمدار یا تکاملمحور هر چیز با مقصد همگونی با مطلق کمال» (یعنی همان «صیرورت الیاهلل») بردارند.
در این مقاله میخواهیم این حقیقت فراموششدۀ قرآنبیان را دوباره رونمایی کنیم که یکی از بزرگترین و خداییترین
راهکارهایی که میتوانیم مشکل اسالمی نبودن معماری کشورمان را بدان واسطه کارسازی نموده و درد بیهویتی معماریمان
را در بستر پیمایش راهی البته تدریجمند ،آرام آرام (ولی مطمئن و نتیجهبخش) درمان کنیم ،پیگرفتن دوبارۀ «راه طبیعی یا
الهی شکوفندگی» یعنی «تجربهمداری تفکرمحور و دانشبنیان» است .هدف اصلی این مقاله ارائۀ بیان نسبت ًا مشروحی از
این معنای بسیار عظیم است که تجربهمداری تفکرمحور و دانشبنیان همان کارستانی است که پرورشدهندۀ رحمان در دل
زنده و هوشمند رحم رشددهندۀ متصل و بهرهگیرندۀ از رحمانیت و غفاریت دانشمدار خود (یعنی در دل زمین و عالم طبیعت)
برای تحقق کامل شکوفندگی روح و عقل انسانی بر پا داشته است .در واق ِع امر ،هندسۀ گوناگونشوندۀ صورت ظاهری یا
جسمانی آثار ما (در عین ثبات جوهرۀ معنایی و سازمان تغییرناپذیر عقالنیشان)« ،فرصت» و «مسیر» یا «مصیر»ی است
جاری متجلی در آینۀ دانشهای نوبهنو ،برای پیمایش طریق شکوفایی
که پرورشدهندۀ رحمان یعنی حضرت اهلل ،آن یگانه
ِ
و رشد مرحله به مرحلۀ روح و اندیشۀ انسان تدارک دیده است ،لذا عدم استفاده از فرصت زندگی و کار و تالشی دانشبنیان
و تجربهمدار در این جهان ،مساوی با بیرونرفت طفل روح و اندیشه از رحم پرورشدهندۀ رحمان یا بریدهشدن راه تغذیۀ تازه
به تازه (یا بند ناف) آن ،و به تبع ،محروم شدنش از جریان مستمر فکر و علم بالنده شکوفندۀ رحمانی و درنتیجه ،بازماندن از
پیمایش فرایند طبیعی رشد و بلوغ است.

كليدواژهها

زندگی ،تجربهمداری ،پویندگی ،دانشمداری ،زمان و زمانمداری ،پوشندگی نقص با کمال و نادانی با دانشی زنده و پویان (یا
غفران الهی).

* استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایرانmohammad.aliabadi@gmail.com،
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محمد علیآبادی *

پرسش های پژوهش

مقدمه
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در مقالۀ پیش روی شما خوانندۀ محترم ،میخواهیم این حکم الهی و مسلم فراموششده (و شاید بهظاهر کمی
عجیب و باورنکردنی) را برای ذهن خدایآفرین و خدایآموخته و مقدستان یادآوری کنیم که حقیقت وجودی انسان،
یعنی اندیشه ،چیزی زنده ،شکوفنده و توسعهیابنده و درعینحال ،هماره در کمال مطلق است .حقیقت دانشنهاد و
دانشساختاری که از ازل و بالذات تعلیمشدهای الهی است و بنابراین (اگرچه عادتپذیر) همیشه کامل و (بهنسبت
برخورداری بالقوهاش از همۀ علم الهی) تعلیمناپذیرنده میباشد .این گفتار در پی آن است که این بزرگترین
درس الهی را خدمتتان یادآور باشد که اندیشۀ انسانی ،زندهای است پوینده و شکوفاشونده ،ولی همیشهبهکمال و
رحیم حضرت حق تبارک و تعالی ،حقیقتی است اصیل
ذات رحمان و
همیشهپاینده؛ اینکه اندیشۀ انسانی ،نسبت به ِ
ِ
(یا ریشهمند و تغذیهشونده و پرورشگیرنده) که همانن ِد آفریننده و تغذیهکننده و پرورشدهندۀ خود ،جاودانهای
مرگ بهمعنی فنا و نابودی مطلق به دورمیباشد و حقیقتی است توسعهیابنده که در دل
بالذات و برای همیشه از ِ
همیشه زنده و زایای رحم زمین و در گسترۀ بستر طولی از ازل تا اب ِد زمان ،همواره در حال شکوفایی و تجلی تازهتر
و لطیفتر از پیش است .البته به شرطی که او را (در پهنۀ وسیع تحلیل چگونگی ارتباط با گذشته و آیندۀ خود و با
دیگران وابسته و بلکه در اتحا ِد با خود) پیوسته و دانشمدارانه بهکار گیریم و در بستر تجربهمداری
گذشته و آیندۀ
ِ
تحلیلگرا (و البته حقمحور و حقجو و حقطلب) نسبت به آثار خود و آنها« ،او» را (یعنی نفس ناطقه و عاقلۀ زنده
و پرسنده و کمالجوینده و البته غافلشوندۀ انسانی را) هماره در همکالمی تربیتکنندۀ با حکیم درهمهجا حاضر و
ظاهری تبدیلپذیرنده و گوناگونشوندۀ
درهمهحال ناظر و درسگفتارهای یادآوریکنندهاش قرار دهیم؛ و صورتِ
ِ
گفتار ،کردار ،و آثار گذشتگان را کالسی گویا بدانیم (متعلق به یکبهیک برههها و زمانهای خاص ،اقلیمهای خاص
و پاسخگویندۀ به نیازها و موارد استفادۀ خاص) .گفتار ،کردار و آثاری که (اگرچه تبدیلپذیر و گوناگونشوندۀ در
صورتاند) بهتمامی مبتنی بر هندسهای عقالنی (و بنابراین بهکمال و پایدار) شکلگرفتهاند .گفتار ،کردار و آثاری که
جوهرۀ عقلی و علمی همگی آنها حقیقتی واحد و اصیل است .حقیقتی که از بطن و متن چشمههای الهی متحد در
منشأ و ذات افکار بهوجودآورندگانشان (یعنی اسمها یا دانشراههای الهی هماره جاری در عقل انسانی) ظاهر شده .و
مربی معلمی که منشأ مطلق
کالسی که معلم علم اولین و
ِ
آخرین انسان (یعنی اهلل تبارک و تعالی) مربی آن است .و ِ
ً
زیبایی و کمال است و در بستر فریاد خاموش ولی کامال گویای برآمده از حلقو ِم همان گفتار و آثار ،با ایشان سخن
میگوید و ناکارآمدی و ناتوانی و بلکه واماندگی آنها را در انجام وظایف محوله در عصر حاضر و برآوردن نیازهای
ذات غنی
جدید کاربران خود اعالن نموده و علم و فکر و هنر و
صنعت بهتر و لطیفتر و زیباتر از آنها را از درون ِ
ِ
طلب اندیشۀ خود او فراخوانده و تعلیمشدههای ذاتیاش را به او یادآوری
گنجینۀ ذهن کودک پرسشگر و حقیقت ِ
کرده ،شکوفایی و فعلیت میبخشد.
اصل تجربهمداری یعنی اینکه «تجربه» [یا همان پیمایش گامبهگام یک راه پویا و سِ یر َمند تا رسیدن به مقصد
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 .1مشکل اسالمی نبودن معماری امروز کشورمان را چگونه میتوان کارسازی نموده و درد بیهویتی آن
را درمان کرد؟
 .2با عنایت به شکوفندگی روزافزون عقل و اندیشۀ الهی انسانی و فرایندمداری تکاملمحور راه زندگی ،آیا
میتوان معماری اسالمی را نیز حقیقتی زنده و دارای نفسی پوینده و کمالگرا به حساب آورد؟
 .3جایگاه «تجربه» و «تجربهمداری» در آموزش و توسعۀ ریشهمند دانش هنر ،معماری و شهرسازی
اسالمی کجاست؟
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نهایی کمال ،بهشیوۀ سعی و خطا] ازجملۀ «اصلیترین بنیانها و قواعد اصلی زندگی در عالم مادی تدریجمند» بوده
و «شکوفایی تدریجمند اندیشۀ انسانی» نیز تنها و تنها در بستر افعال تدریجمند ولی جاری در بستر فرایندمدار وقایع
از پیش تعریفشدۀ آن تحقق میپذیرد .و هیچکس و هیچچیز را (جز اهلل عز و جل و اندیشههای علوی یا کمالیافته
و برتر) گریزی از پیمایش تدریجمند این راه تکاملمحور ،یا به بیانی ،زندگی کمالمحور دنیایی نیست.
در واقع امر ،جهان آفرینش مطابق با بیان قرآن کریم ،یک نمایشنامۀ بزرگ و جاری شکوفنده یا صیرورتمدار
است:
زندگی در دنیا در میان شما ،تنها [فرصتی کوتاهمدت و نمایشگونه است،
حقیقت]
بدانیـد! [و آگاه باشید که
ِ
ِ
آموزشی آن ،در لباسی دوخته و
البته
و
جازی
م
های
ه
صحن
در
خواهند
ی
م
که
بازیگرانی
برای] بازی [یا نقشآفرینی
ِ
َ
پرداخته از اخالق و صفات خداگونه ،بازی کنند؛ و همپا و با راهنماییهای حکیمانه و لحظه به لحظۀ القاشوندۀ از
جانب مربی دانا و مهربان ،رفتارها و نقشها و آثاری خداگون بیافرینند] ،یا سرگرمیهای بیخاصیت [برای کسانی
ِ
که میخواهند بیخیال از غم و درد همنوعان خود ،به عیش و نوش سرگرم باشند] یا تجملپرستی و فخرفروشی
[برای خودبزرگبینهای بیخبری که میخواهند بر زیردستان خود فخر بفروشند] یا افزونطلبی در اموال و فرزندان
زندگی دنیا] همانند بارانی است [بهاری و لذا
است [برای کسانی که بیش از نیاز خود میخواهند]؛ [آری ،حقیقت
ِ
[زودرس] آن همۀ كشاورزان را در شگفتی فرومیبرد ،سپس
کوتاهمدت] كه انبوهی [و سبزی و خرمی] گیاهان
ِ
[یعنی پس از گذشت زمان کوتاه بهاران و درآمدن تابستان ،بهسرعت] خشك میشود ،بهگونهای كه آن را زردرنگ
[و در حال فنا] میبینی ،سپس تبدیل به كاه [یعنی شیئی بسیار کمارزش] میگردد! و در آخرت [یعنی در سررسید
عذاب شدید جانهای کجاندیشان
نهایی کارها و روز حسابرسی ،در برابر و در مقام نتیجۀ زندگی یا حاصل کار] یا
ِ
شماست ،یا پوشیدهشدن جانهای خوبانتان با لباسی از صفات الهی و کسب رضایتمندی او .و [در هر حال] بدانید و
آگاه باشید که زندگی دنیا چیزی جز [نمایشی َمجازی نیست و متاع آن نیز جز آثار و] متاعی َمجازی [مانند پولهای
کاغذی رایج در بازیها و ساختمانهای مقوایی صحنههای نمایش و نقشهای بازیگران] نیست [و لذا باید مانند
بازیگران از فرصت بازی استفاده نموده ،مطابق با خواست کارگردان و همگون با اخالق و صفاتِ پیشنهادی او،
بهتر از سایرین بازی نموده و رضایت او را بخرید] .لذا در کسب مغفرت از سوی پرورشدهندۀ خود [یا همان کسب
پوشش و پوشیدن و پوشیدهشدن جانها و اندیشهها و آثارتان به لباسی متشکل از جمع در وحدت و متعادل و متعامل
صفتهای پرورشدهنده ،و درآمدن به اخالق او ،و بازینمودن و ساختن و آفریدنی مانند او] از یكدیگر پیشی بجویید
و [از طریق پوشیدهشدن آسمان فکر و زمین رفتار و آثارتان با صفات زیبای الهی] بکوشید تا خود بهشتی گردید كه
گسترۀ [بینهایت] آن مانند گسترۀ [بیپایان] آسمان و زمین است ،و برای كسانی كه «اهلل» [آن مطلق یگانگی در
دانش و فاعلیت دانشمدار در پرورش آفریدگان دانشبنیان] و پیامآورانش را ایمان آوردهاند [و بهعبارتی ،احکام و
قوانین دانشمدار صادر از سوی او را محققانه و پس از تأیید و تفهیم عقلی پذیرفته و عملی نمودهاند] ،آماده شده
است .این بخشش خداوندگار داناییهاست كه به هركس بخواهد میدهد و اهلل [آن مقام واحده و َ
بساطت مطلق
علمی ]،صاحب بخشندگی و بخششهای عظیم است .هیچ واقعۀ بایسته و شایستۀ واقعشوندهای در زمین [مقام و
وجودی تعینها و موجودات و آثار صورتمند و متعین به حدود] روی نمیدهد و [هیچ فکر و نظر بایسته و
مرتبۀ
ِ
شایستۀ واقعشوندهای] در نفسهای [ناطقه و اندیشههای آفرینندۀ] شما روی نمیدهد [و در قالب رفتار و گفتار و
خلق آثارتان پدیدار نمیگردد] ،مگر اینكه [حقیقت یا جوهرۀ علمی] همۀ آنها در لوحی [یا کتابی از پیش نوشته
شده و تغییرناپذیر] ثبت و حفاظتشده است ،قبل از آنكه ما آنها را [توسط نظامهای جاری و فاعل در طبیعت یا
شما و فکر شما در صورتهای پدیدار در زمین بیافرینیم و در صحنههای پیدرپی این نمایشخانه] آشکار کنیم ،و
انجام اینگونۀ امر برای اهلل [آن مطلق دانش و بساطت فراگیرنده و جامع که فارغ از تمامی محدودیتهای ممکنه در
زمان و مکان است] آسان میباشد[ .یادآوری این آیات یا بیانهای نمادین و ظاهری از حقیقتها و توانمندیهای
علمی من برای شما] بهسبب آن است كه برای آنچه [در طول اجرای صحنههای گوناگون بازیهای مجازی در این
بازیخانه] از دست دادهاید تأسف نخورید و نسبت به آنچه به شما داده شده است نیز شادمان نباشید [و دلداده و
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دلبستۀ بدانها نگردید] و خداوند هیچ بزرگیجویندۀ فخرفروشندهای را دوست ندارد [اما اگر (در مقام جانشینی برای
اهلل در زمین و نمایش صورتمند و بیپایان زیباییهای علمی و توانمندیهای دانشبنیان معلم و پرورشدهندۀ
دانا و توانایتان) جویای علم برتر و توانمندیهای نوین و کاراتر و آثار عینی علمیتر و شکوهمندتر بودید ،هیچ
مشکلی نیست ،چراکه خداوند خود بالذات «عزیز جبار متکبر» یا همان شکستناپذیر و شکستناپذیرسازندهای
بسیارجبرانکننده و بزرگیجوینده بوده ،بلکه کمالجویی توحیدی در علم و فناوری ،وظیفۀ انسان صاحباندیشه و
1
جویای همنشینی با اهلل« ،مطلق دانش و مالک بالذات هر توانمندی دانشبنیان» است].
و در مقام ارائۀ سند آسمانی بحث بسیار مهم شکوفندگی جاری و کمالمحور یا صیرورتمداری راه زندگی) یکی
از آیات بسیار کلیدی قرآن كریم عبارت است از:
راه اهلل [راه دانشبنیانی و تکاملمحوری ذوابعاد و همهجانبه؛ راه رسیدن به اهلل (راه همشکلی اخالقی و عملی با آن
خداوندگار یگانۀ دانش و دانشمداری تکاملمحور در همۀ مراتب هستی و در همۀ اشیاء و اجزا ِء در وحدت آنها)]،
حقیقت وجود علمیشان،
آن «او»ست [و همۀ آنها ،در
ِ
آنكه تمامى آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ،از ِ
همان تجلیات گوناگونشوندۀ ذات اهلل یعنی مطلق دانشبنیانی و دانشمداری است و از «او» جدا نیست]؛ بدانید
و آگاه باشید [و همانگونه که تحقیقات همهجانبۀ خودتان در تکاملمحوری طبیعت آن را کشف و پدیدار و اثبات
میکند ،در درستی این خبر هرگز شك به خود راه ندهید] كه صیرورت [یعنی همان فرایند مرحلهمند و مرتبهمند
تکاملمحو ِر شکوفایی و محققش َد ِن] همۀ امور [یا برنامهها و برنامهریزیهای طرحشدۀ در نظام جهان آفرینش،
(و ازجمله در عاقلۀ نظاممند انسانها)] تنها به سوى اهلل [یعنی به سوی آن مطلق کمال در دانش و دانشمداری]
برنامهریزی شده و انجام میگیرد [و هدف مقصود در این برنامهریزیهای حسابشده و طرحشدۀ در نظام جهان
آفرینش ،برای همهچیز و همگان ،به كمال رسانیدن اشیا و رسیدن به بلوغ علمی و همشکلشدن با «اهلل» در هندسۀ
2
فکری و عملی است]!
در این نمایشنامۀ بزرگ (یعنی نمایشنامۀ بزرگ و جاری شکوفنده یا صیرورتمدار جهان آفرینش) نیز هماره
همان قاعدۀ اصلی نمایشهای هنری معروف برپاست .در نمایش بزرگ جهان آفرینش یا بخشهایی از آن نیز،
بازیگران بارها (و البته در بستر راهی هدفمند و برنامهای فرایندمدار) به روی صحنه میروند و مسلم ًا بازیگران همگی
میکوشند تا ضمن بهکارگیری تجربیات کسبشده در دورههای پیشین ،در هر دوره بازی بهتری را ارائه دهند و
رضایت خاطر خالق اصلی اثر و کارگردان بیشتر از پیش فراهم آورند.
عقل کل در طول فرایندمدار راه تکامل در ادوار گذشتۀ تاریخ ،و
پندگرفتن از سنتهای علمی جاویدان و جاریۀ ِ
در جای جای گسترۀ پهناور زمین ،البته وظیفهای است مقدس که خداوند در بیان آشکارای آیۀ یادشده در ادامه،
آن را بر عهدۀ اندیشۀ بیزوال و زمانناپذیر انسانی نهاده است و بلکه تنها راه فعلیتیافتن دانش درونذاتی عقل و
بیناشدن چشمهای اندیشه به نور دانش الهی و حتی راه جلوگیری از نابیناشدن آن چشمها را همین «تجربهمداری»
معرفی میکند .توجه بفرمایید:
آیا آنان در زمین سیر نكردند تا [در بستر کسب تجربۀ اندیشمندانه و انجام تحقیقات علمی و تحلیل و ارزیابی
حقمحورانۀ مناظر طبیعی و آثار برجایمانده از گذشتۀ هنر و صنعت و معماری پیشینیان خود و دیگران از انسانهای
دورانهای پیشین] اندیشههایی [رشدیافته و فعلیتیافته] داشته باشند كه حقیقت را با آن [تعقل و پیدا و] درك كنند؛
یا گوشهایی شنوا [و حقنیوش برای ایشان حاصل آید] كه با آن [نداى حق را در فریاد خاموش همان آثار ناکارآمد
و ناتوان و وامانده در انجام وظایف محولهشان ]،بشنوند [و از خطا بازگشته ،با رو نمودن به حق و دانشمداری هرچه
نیکوتر و کاملتر آثاری جدید ،کارآمد و پاسخگو به نیازهای جدید بیافرینند]؟! چراكه این چشمهاى ظاهر نیستند
که نابینا مىشوند ،بلكه دلهایى كه در سینههاست [یعنی این اندیشهها هستند که بر اثر ندیدن خورشید حقیقت و
عبرتنگرفتن از خطاهای گذشته ،ماندن همچنان و طوالنیمدت در تاریکی چاه جهالت و گمراهی ،آرام آرام قدرتِ
ذاتی حقجویی ،حقبینی و حقنیوشی را از دست میدهند و] کور مىشوند [و این گوشهای شنوا و حقنیوش
درون ِ
3
هستند که بر اثر نشیدن صدای حقیقت ناشنوا میگردند].
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البته بهشرطی که کودک بازیگوش و ماجراجوی نفس و اندیشۀ خود را از بوالهوسی صِ رف و هواپرستی و توجه
بیهدف و بهتزدۀ به این سو و آن سو و مجذوبشدن زرق و برقهای فریبنده بازگرفته و در محضر حضرت
عقل کل حاضر ساخته ،به شنوایی حقیقت و تعلیمپذیری از او واداریم .و بکوشیم تا ارزیابیمان نسبت به چیستی و
چگونگی وضع گذشته و حال و آثار برجایماندهشان همانند معلم دانایمان خداگونه ،عقلمدار و زمانناپذیر باشد .در
ارتباط اندیشمندانۀ با آثار معماری بومی گذشته و امروزین خود ،مسلمان باشیم و بهعبارتی ،همواره بایسته و شایسته
و نسبت به وضع موجود صحیح و بهعبارتی ،تمام و تمامدارنده عمل کنیم تا بتوانیم با روح و قلبی تپنده و جویای
جلوههایی لطیفتر و دقیقتر از حقیقت با سنتهای کامل و زندۀ عقالنی (و بنابراین تغییرناپذی ِر) حاکم بر جزء و کل
طول تاریخ ارتباط برقرار کنیم ،و ما نیز عابدانه آنها را حاکم و معمار هندسۀ جوهری آثارمان قرار دهیم.
از گنجینۀ خدایی اندیشه و ارزشهای دانشبنیان و جاویدان حاضر در آن ،برای بهتر شدن آثار گذشته ،درس
بگیریم.
زیرا از نقطهنظر فلسفۀ توحیدی اسالم ،اساس و ساختار علمی و دانشبنیان همۀ اشیاء و آثار قدیم و جدید موجود
و موجودشونده در جهان ،از ابتدای آفرینش در گنجینۀ علم خداییمان حاضر بوده و هست ،لذا همیشه و همواره
میتوانیم (به شرط داشتن چشمهایی باز و افکاری زنده و پوینده) بدانها مراجعه کرد و از ارزشهای دانشمدار آنها
برای بهترشدن صورت آثارمان در آینده درس گرفت .خداوند نیز همین را از ما میخواهد:
«إِن مِن شیء ا ِال عِن َدنا خَ زائ ِنه ،و ما ن َنزله ا ِال ب ِ َق َد ٍر َمعلو ٍم» (حجر)۲۱ :
نیست چیزی مگر اینکه حقیقت علمی و بیزمان آن [یا بهعبارتی همان حقیقت ملکوتی و بهعبارتی ،علمی آن]
در نزد ما [در ملکوت اعالی علم] است ،و ما آن را [از مرتبۀ بساطت و تجر ِد ملکوتیاش به مقام و مرتبۀ زمینی و
کالبدی مربوطهاش] نازل نمیکنیم [و به بیانی ،صورتی کالبدمند (و البته مناسب با آن برهۀ و موقعیت خاص از زمان
و مکان) نمیبخشیم] ،مگر در هندسه [یا اندازه]ای که [از پیش ،از هر نظر و در هریک از ابعاد وجودی ،در نظام کلی
و جمعی و مرکباالجزاء و مرتبط و متعاملاالفعال آفرینش ]،معین و معلوم است.
اصل تجربهمداری یعنی اینکه تجربه یا همان پیمایش سیر تکاملمحور یک راه بهشیوۀ جاری سعی و خطا در علوم
تجربی ،از بنیانها و قواعد اصلی زندگی ما انسانها (یعنی موجوداتی «فراموشکار» و «یادگیرنده و خبرهشونده»)
در عالَم تدریجمن ِد مادی بوده و نیز شکوفایی تدریجمند اندیشۀ انسانی نیز تنها در بستر افعال تدریجمند جاری در آن
تحقق میپذیرد .و هیچکس و هیچچیز را (جز اهلل عز و جل و اندیشههای برتر یا علوی) گریزی از پیمایش تدریجمند
آفرینش طبیعی نیز همین قاعده بر
راه تکاملمحور زندگی دنیایی نیست .در نمایشنامۀ بزرگ جاری در جهان
ِ
پاست .و کل یک نمایش یا بخشهایی از آن ممکن است بارها به روی صحنه برود و مسلم ًا کارگردان و بازیگران
همگی میکوشند تا (ضمن بهکارگیری تجربیات کسبشده در دورههای پیشین از بازی ،و بهرهمندی لطیفتر و
شایستهتر از توانمندیهای علمی ذاتِ الهی خود) در صحنۀ مربوط ،در هر دورۀ بعدی بازی بهتری را ارائه دهند.
لذا در هر دوره از بازیشدن یا به روی صحنه آمدن نمایشنامه ،یا حتی در بازیشدن هر مرحلۀ خاص از مجموعۀ
مراحل آن ،سایر بازیگران پس از اتمام بازی در صحنۀ خاص خود ،بهطور مطلق از نمایشنامه بیرون نمیروند و خود
و حتی نقش بهظاهر بیرونرفته از صحنهشان در همۀ بخشهای بازیهای اجراشونده در صحنههای قبل و بعد،
بهطور مطلق و کلی غایب و بیتأثیر نیستند .بلکه خود نیز ضمن انتقال تجربیاتِ کسبشده در طول بازی قبلی خود
روی صحنه به بازیگران مراحل بعد ،ایشان را کمک میکنند تا با هدف اجرایی بهتر و با دستانی پرتر آمادۀ رفتن
به صحنۀ بعدی بازی شوند.
ً
ً
مهمترین درس تجربهمداری یعنی تحمیل خود بر دیگران ،اخالقا امری نکوهیده و ممنوع است .باید تنها و دقیقا به
اندازۀ طول عمر نسبی حاکمیت فکر و نظر خود و پاسخگویندۀ به هندسهای مکفی و تعادلمحور از نیازهامان بسازیم.
آری عمر ما و عمر نیازهامان بسیار کوتاه و نسبی است و ما (چنانچه نخواهیم روش زندگی و تکنولوژی کهنۀ عصر
خودمان را به فرزندان و آیندگان تحمیل کرده و حق انتخاب اختیارمحور نوع زندگی و فضای مخصوص و متناسب
با آن را از ایشان سلب ننماییم) باید فضای متناسب با نوع مخصوص زندگیمان را به نسبت نوع و ب ه اندازۀ طول عمر
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نیازهامان بسازیم و بکوشیم تا همراه با فرایند شکوفندۀ دانش ،به نیازهای جدید و تازۀ خودمان نیز پاسخی جدید و
شایسته بدهیم و فضایی مناسب و پاسخگو را برای برآوردن آنها فراهم آوریم .و این مهم با شیوهای که هماکنون
در پیش گرفتهایم هرگز عملی نمیگردد .امروزه متأسفانه گوییا شیطان نادانی زیر جلد هوشمندان ما رفته که :از
یکسو شعار از گور درآوردن پدربزرگ مرحوم معماریشان و باززندهسازی او را سر داده و زندگی به روش پیشینیان
عصر پارینهسنگی را از ما میخواهند؛ و از سوی دیگر ،به جنگ نیروهای قاهر طبیعت چون مرگ و فنا و طبیعت
فناپذیر مواد و مصالح خدانهاد رفته ،فرمان میدهند که جاودانه و برای همیشه بسازید .و اینهمه یعنی اینکه «حق
طبیعی مسلم و البته اخالقی ـ انسانی تجربهمداری» را از فرزندان خود سلب نماییم و انسان کمالمحور امروز و فردا
زمان پوینده و
را از این حق طبیعیاش در کمالجویی علمی و تکنولوژیکی و در انتخاب روش زندگی مناسبتر با ِ
پیشرونده محروم نموده و حق زندگی در فضای متناسب با نیازهای روزافزون و نوعبهنوع و نوبهنو شوندهشان را
بازشدن شکوفههای تازه و
از ایشان بهناحق سلب بنماییم .و اینهمه یعنی اینکه هرگز جایی برای سر برآوردن و
ِ
جدید نبوغ و خالقیت شکوفندۀ نسلهای جدید باقی نگذاریم .درحالیکه امیر دانایان علی(ع) فرمانمان میدهد که
«فرزند زمان خویشتن» باشیم و «متناسب با ویژگیهای زمان و مکان خود ،فضای زندگی خود و معماری آن را»
طرح زنیم و بسازیم:
ین َسا َع َتی ِه]» (ر.ک :تمیمی آمدی )۴۷۳ ،۱۳۶۶
«الْ َم ْرء ابْن َسا َعتِ ِه [بَ َ
انسان بالغ ،فرزند زمان خویش (یا حتی فرزند فاصلۀ میانی دو لحظه یا دو ساعت از طول زندگی خویش) است،
(یعنى انسان بالغ و دارای عقلی کمالجوینده یا کمالیافته باید كه تابع اهل روزگار و راه و رسم جاری و بهرهمند
از دانش و تکنولوژی روز خود و عصر خود باشد و بهنحو ایشان سلوك كند ،البته به شرطی و در جایى كه مستلزم
مخالفت با قوانین عقلبنیان علم و شرع و شارع حکیم و خبیر آن نباشد).
زمانی نیز دوربینهای خوب عکاسی را با بدنۀ برنجی و تقریب ًا ضد ضربه و مادامالعمر میساختند (که عالوه
بر سنگینی و سختی کار با آنها ،تنها برای یک قشر خاص و بهاصطالح دستبهجیب جامعه قابل استفاده بود).
ولی امروزه سرعت حیرتانگیز پیدایی تکنولوژیهای نو و دائم ًا برترشونده ،صنعتکاران هوشمند را به فکر آن
انداخته تا با صرف هزینههایی بهمراتب کمتر از گذشته ،امکان استفاده از تکنولوژی را برای همۀ اقشار گوناگون
استفادهکنندگان و برآوردن نیازهای جدید و گونهبهگونهشان فراهم کنند .آیا زمان آن نرسیده که ما معماران و
شهرسازان مدعی اسالم پویا و کمالطلب و توسعهمحور و برخوردار از علمجویی پویندۀ آن نیز از خواب خرگوشی
برخاسته و در معماری خانهها و شهرها و صنایع وابسته اینگونه هوشمندانه عمل کنیم؟!
و اگر نیک نظر کنیم و ژرف بیندیشیم ،گویا حکیم حکیمان علی(ع) نیز یادآوری همین درسنامۀ حکمتمدار و
عظیم الهی را فرا راه نظر خویش داشته که اینگونه فرمودهاند:
4
«إِن لهلِ ِ َملَك ًا ی َنادِی فِی كل ی ْو ٍم ل ِدوا لِلْ َم ْوتِ َو ْاج َمعوا لِلْ َف َنا ِء َو ابْنوا لِلْخَ َراب»
خدا را فرشتهاى است كه هر روز بانگ برمىدارد :بزایید براى مردن و فراهم كنید براى نابود گشتن و بسازید براى
ویران شدن.
راستی سیبی که بر شاخسار درخت زندگی پدیدار شد و پس از آنکه به هر دلیل استفاده نشد ،اگر نپوسد و به آغوش
مادر زایای خاک بازنگردد ،تا در رویشی دیگر و در دل بهاری دیگر در صورت شکوفهای نو و تازه سر برآورد و بتراود،
در بهاران آتیه دیگر درختان فرصت شکوفهدادن ندارند و دیگر بهاران زیباتر نخواهد بود؛ چراکه مطابق با این دکترین
کهنه و فرسوده و تاریخ مصرف گذشته ،دیگر نیازی به سیبهای تازه نیست .همان سیبهای پالسیده و از پارسال
مانده کفایتمان میکند! این ماجرای نمادین همان اتفاق حکیمانه و خ َِردمحورانهای بود که در گذشتۀ نهچندان دور
کشور خودمان برای ساختمانهای ساده و میرا و فناپذیر و مستهلکشونده و بازگشتکنندۀ به دل خاک میافتاد.
در تکمیل بیان فوق ،میتوانیم از این بیان حکیمانۀ دیگرشان سود برده و آن را پشتیبان حکمت فرازین ایشان قرار
ماهیت مجازی بودن دنیا و زندگی گذری و کوتاهمدت در آن ،نیز بیان داشتهاند:
دهیم .حضرتش(ع) در
ِ
5
َ
َ
ٌ
ٌ
لاَ
اع نَف َْسه َفأ ْع َت َق َها»
اع فِی َها نَف َْسه َفأ ْوبَ َق َها َو َرجل ابْ َت َ
«الدنْیا َدار َم َمر لاَ َدار َمقَر َو الناس فِی َها َرج ِن َرجل بَ َ
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دنیا محیطی محدود به حدود و زنده و گردان بر گردمحوری است كه (برنامههای جاریهاش از نقطهنظر بنیادهای
ثابت عقلی و قوانین کلی علمی حاکم بر هستی ،یکسان و بر محور فناپذیری دور میزند .بلکه تجارتخانهاى است
که) در کنار گذرگاۀ (بازارمانند و با قوانین روشن و قطعی تجارت جهانی) بنا شده و مردمان هر عصر و دوره از آن
بگذرند (و متاع خویش را با کاالیی بهتر و باارزشتر مبادله نمایند) ،نه محیطی كه بر محور بقا بچرخد و در آن برای
همیشه به سر برند؛ و مردم در آن دو گونهاند :یكى آن كه «خود را» (یعنی «نفس یا حقیقت عقالنی و خ َِرد پوینده
و کمالجویندۀ خود را و فرصت کوتاه خود در اقامت در بازار را») فروخت و خویش را به تباهى انداخت ،و دیگرى
كه (خویشتن نفس روحانی و دانشجویندۀ ملکوتی و گرانقدر) خود را خرید و (از بند وابستگیهای هزار رنگ به
زیباییهای ظاهری و فناپذیر دنیا) آزاد ساخت.
توجه به اصل تجربهمداری از منظری دیگر در قرآن کریم
چنانچه بخواهیم ریشۀ چرایی ضرورت این بحث (یعنی اصل تجربهمداری) را در قرآن کریم پیگیری کنیم ،به نظر
میرسد کاملترین بیان را آیۀ شریفۀ آمده در زیر دارد:
ْ
ِقاب ،ذِی الط ْو ِل ،ال إِل َه إِال ه َو ،إِلَی ِه
ع
ل
ا
د
دی
ب
و
الت
ل
ب
قا
و
شَ
ِ
ِ
لیم ( )۲غا ِف ِر الذن ِْب َ ِ ِ ْ ِ
« َت ْنزیل الْك ِ
ِتاب م َِن اهللِ الْ َعزی ِز الْ َع ِ
الْ َمصیر» (غافر ۲ :و )۳
«این كتاب» نازلشدهای [مناسبسازیشده] است از نزد اهلل [آن دانش بسیط و یگانه شعور فعال در مراتب
گوناگون هستی که تدبیرکنندۀ امور است و جامع جمع در وحدت همۀ دانشهاست .یعنی این کتاب ،همان مطلق
دانش و دانایی بسیط است که از مرتبۀ بساطت یا حالت غیبی خود بیرون آمده و با هدف خوانده شدن و درکشدن
بهتوسط حواس ،صورت محسوس و فهمشونده پیدا نموده و بهعبارتی ،آشکار گردیده .صورتی که ساختاری نظاممند
داشته و جزء و کل علمبنیان آن از هر جابهجایی و تغییر و فساد حفاظت شده است][ 6،آن «اهلل»« ،آن دانش مطلق
قدسی خود در عرش (یعنی مرتبۀ
مدیریت بَرتر» که] واالمقام و شکستناپذیر است[ ،از مرتبۀ عالی و جایگاه
و
ِ
ِ
بساطت یا تجرد علم) به فرش زمین و جایگاه تحقق صورتمند و گوناگون و گوناگونشوندۀ خود] فرو فرستاده شده
[یعنی برای بیان در مرتبۀ زمینی وجود ،در ظاهری قابل به درک و فهم برای شما و حواس شما مناسبسازی شده]
خداوندگاری فرایندمدا ِر خود در عالم تدریجمند] فروپوشانندۀ
است )2( .آن [دانش مطلق و فعالی] که [در الوهیت (یا
ِ
[نقصها و درگذرندۀ از] خطاها [بهخصوص ،خطاهای منشأگرفته از نادانی یا پیروی کورکورانه و غیرمحققانه] ،و
انسان دانشمدار و فراموشکار و جایزالخطا از اشتباه ،و از غی ِر اصل به
پذیرندۀ توبه [یعنی بازگشت اندیشمندانۀ
ِ
اصیل خود (یعنی آن یگانه دریای بیکرانۀ دانش و اندیشۀ برترین) ،آنکه] داراى نظام سخت و
اصل و به منشأ
ِ
خالفناپذیر مجازات است ،او که صاحب داراییهای پایدار و پایانناپذیرنده [از علم و حکمت و حیات و قدرت]
ذات بسیط و فارغ
انسان اندیشنده و دانشمدار هیچ
است؛ [برای
محبوب حبیبی و هیچ مقصودِ] معبودى جز او [آن ِ
ِ
ِ
از هر حد و مرز و بنابراین ناپیدا] نمیباشد؛ و صیرورت [یا همان فرایند توسعه] و سمت و سوی آن [یعنی سمت و
سوی صیرورت یا فرایند پرورش و رشد و شکوفایی هر چیزی ،و در رأس همه ،فرایند پرورش و رشد و شکوفایی
هدف رسیدن به مرتبۀ همشکلی و همکناری با او در
شما انسانها و سایر موجودات اندیشهمند] تنها بهسوى او [و با ِ
بهشت برتر عقالنیت کمالیافته طرح و تعریف و برنامهریزی و برقرار شده] است.
یگانه کارگردان نمایشنامۀ واحد و فراگیرندۀ از ازل تا ابد آفرینش ،به بازیگران فرصت جبران و رشد میدهد.
از صفتهای برجستۀ یگانه کارگردان یا بازیگردان نمایشنامۀ بزرگ آفرینش (یعنی اهلل تبارک و تعالی) «غفور
َودود» است .و باید بدانیم که فعل «غفران» و اسم «غفور» از ریشۀ « َغف ََر» بهمعنی «پوشانندهای محافظتکننده
و زیباکننده» است .و «کاله» و «کالهخود جنگی» را نیز بدان سبب که عالوه بر اینکه سبب زیبایی و شکوهمندی
شخص میگردد ،برای خو ِد َسر یا جمجمه و مغز او ،و نسبت به آسیبهای محتمل خارجی ،پوشانندهای محافظتکننده
مرکب «غفو ِر َودود» یعنی مهربانی که مهربانیاش منشأگرفته از
است« ،مِغفَر» میگویند 7.و بنابراین عنوان یا صفت
ِ
یکدلی و دوست بودن اصیل او با دل بازیگران است .و یعنی مهربانی که در ذات و فطرت اصیل و تغییرناپذیر خود
دارای روحیۀ خطاپوشی ،بازگشتپذیری ،و دادن فرصتهای مکرر به بازیگران برای جبران خطاها و ارائۀ بازیهای
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بهتر است .و یعنی مهربان پرورشدهندهای که خود در مرتبۀ برترین عرش دانشمداری قرار دارد و لحظهبهلحظه
بر اجرا و تحقق سیر کمالمحور بازی بازیگران نظارت عالیه و حاکمیت خالفناپذیر دارد:
ش الْ َمجید» (بروج۱۳ :ـ)۱۵
«إِنه ه َو ْیبدِئ َو یعید (َ )13و ه َو الْغَفور الْ َودود ( )14ذو الْ َع ْر ِ
اوست كه آفرینش [آفرینش توسعهمحور] هر موجود را [و بهعبارتی ،پدیدارشدن شکوفنده ،بالنده و بالفعلشوندۀ
آن بر صحنۀ وجود را] آغاز مىكند ،و سپس [مستمراً و پس از انجام هر فعل زمانمند] آن را [پس از اجرای
وظیفهمند نقش خاص خویش در هر لحظه ،از صحنۀ نمایش و بازی خارج کرده ،به جایگاه نخستین خود در عرش
عِلم] بازمىگرداند [و در مرحلۀ بعد و با هدف ارائۀ بازی بهتر و لطیفتر ،درحالیکه با دانشی نوین و برطرفکنندۀ
خطاهای گذشته تجهیز شده ،به صحنه بازمیگرداند] )13( ،و او «غفور َودود» [یا« :خطاپوشانندۀ دوستدارندۀ»
ایمانآورندگان به علم و پذیرندگان احکام دانشبنیان و کمالمحور خویش در کارگردانی نمایش و راهبری ایشان
به مقصد کمال] است )14( ،و اوست کسی که صاحب مرتبۀ برترین دانش و دانشمداری انتشاریابنده است (.)15
هدف رشد و پرورش بازیگران است ،جای جبران مافات در این نمایش الهی وجود دارد.
و اینگونه که از بیان شریف این بیان آسمانی فهمیده میشود ،اصل غفران یا همان اصل یا قاعدۀ پذیرش
خطاکاران و پوششدادن خطاها و عیبهای ایشان با دانش لطیفتر و برتر و نیز اصل یا قاعدۀ عقلی و انسانی دادن
فرصتهای بعدی جبران به خطاکاران و کمتجربهها ،یک اصل انکارناپذیر در جوامع دانشبنیان و طالب پویایی و
تکامل است که اجرای قطعی آن در همۀ مراتب عقلی و عینی هستی و موجودیت هر دو عالَم عقل و عین دیده شده
است .زیرا اسم «غفار» (بر صیغۀ «فعال» بوده ،و) در معنی عبارت است از کسی که دائم ًا و مستمراً در کار خطاپوشی
و پوششدادن خطاها و ناتوانیها با توانمندیها و زیباییهاست .و خداوند رحمان و کریم رحیم (آن یگانه دانش
فعال و مدیریتکنندۀ فرایند کمالمحور جزء و کل هستی )،خود را در مقام پرورشدهندۀ هدایتکننده و مهرورزندۀ
بهکمالآورندۀ همۀ مراتب هستی ،با عنوان مرکب «الْ َعزیز الْغَفار» (بهمعنی دانا و توانایی شکستناپذیرندهای که غفار
خطاپوشی مکرر و دانشساختار خطاکاران ،و تغذیه
است) ،معرفی میکند .غفاری که بستر و راهکار فاعلیتش همان
ِ
و تقویت و پوششدادن مستمر نیازها و ضعفها و ناتوانیهای علمی و نادانیهای ایشان با دانش و دانایی و توانایی
برترین و فراگیرندۀ خویش است .خود بخوانید و قضاوت کنید:
هما الْ َعزیز الْغَفار» (ص)۶۶ :
السماواتِ َو ال َْأْر ِ
ض َو ما بَی َن َ
َ
«ر ّب ّ
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است[ ،پرورشدهندهای] عزیز [یعنی توانمند و شکستناپذیرنده و
کماالت جاری از چشمههای
بهکمالآورنده] و غفار [که خطاپوشنده و پوششدهندۀ خطاها و نقصها با زیباییها و
ِ
جوشان عنایات خویش] است!
«ر ِحممانند
پرورشدهنده ،بهکمالآورنده ،خطاپوشنده و پوششدهندهای که صاحب «رحمت» است و در فضای َ
حمت خود» ،یعنی در پیوستگی تام و تمام با خود و با دانش و قدرت فعال و فراگیرندۀ خود ،و از طریق جارینمودن
َر ِ
رزق رشددهنده و دانش داناکنندۀ خود در جسم و جان شخص یا شیء خطاکار ،او را به مقصد کمــال (یعنی همگونی
و همکناری با خود) میرساند:
« َو َر َ
ذوالرح َمة» (کهف)۵۸ :
بك الْغَفور
ْ
و پرورشدهندۀ تو ،خطاپوشنده و پوششدهندهای است که صاحب رحمت است [و « :نقصها و کاستیها و
حم ِت خود ،در پیوستگی تام و تمام با خود ،و از طریق
ناپختگیهای هر خطاکار و کمتجربه را در فضای َر ِحممانند َر َ
جارینمودن رزقی رشددهنده و دانشی داناکننده از خود ،در جسم و جان شخص یا شیء خطاکار ،برطرف نموده و
او را بهمقصد کمال (یعنی همگونی و همکناری با خود) میرساند]؛
زنده ،زندگی میخواهد و اندیشۀ زنده ،حقیقتی پوینده و پیشرونده است.
بنا بر گفتۀ علی(ع) ،انسان نوع ًا مرگ ندارد و حقیقت وجود عقلی یا علمی او ،در همۀ ادوار هستی حاضر بوده ،هست
و نیز خواهد بود .و نیز مطابق با نظر ایشان ،انسان مرکبی است حقیقی و ترکیبی است در وحدت از عقل و صورت:
«االنسان ٌ
صوره ،لَم َیکن کامِـــ ً
روح فیه».
ال َو َ
کان ب ِ َمن ِزلَ ِه َمن ال َ
عقل و صورةَ ،ف َمن اَخ َتأه ال َعقـــل َو لَ ِز َمته َ
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(مجلسی بیتا ،ج)۷۵:۷ .
عقل کوشنده ،پوینده و حقیقتطلبی است و صورتی (کالبدمند و دارای ارگانهایی عملکننده) ،پس کسی
انسانِ ،
که عقلش او را ترک گوید و تنها صورتش با او باقی بماند (موجودی) کامل نیست و به منزلۀ کسی (یا بهتر بگوییم:
مرداری) است که در (جسم) او ،روح (زندگیبخشنده) وجود ندارد.
بهنظر میرسد (با عنایت به عنوان صحیح و منطقی پیشاشاره ،یعنی اینکه زنده ،زندگی میخواهد ،و اندیشۀ زنده،
حقیقتی پوینده و پیشرونده است) میتوان بیان گرانسنگ امام(ع) را بهصورت زیر بازنویسی کرد و از آن درسی
تازه در معماری و شهرسازی اسالمی گرفت:
انسان (معمار یا شهرساز مسلمان یا حکیم کمالطلب) عقلی است (زنده ،اندیشمند ،پوینده و پیشرونده) و صورتی
(که در اتحاد ذاتی با عقل ،و تحت حاکمیت و مدیریت عقلی و البته پوینده و پیشرونده است) .پس کسی که عقل
او باقی در میدان زندگی و در فعالیت باشد و بماند ،و به تبع زندگی و پویندگی عقل و دانشش ،صورت ظاهری
امروزین خود و آثار خود را( ،به تناسب رشد و شکوفایی عقل و دانش او) ترک گوید و صورتی بهتر و مناسبتر با
عقل و دانش رشدیافتۀ خویش برای خود و آثار خود بسازد (موجودی) کامل است و به منزلۀ کسی (یا بهتر بگوییم:
زندهای) است که روح و عقل فعال او در کار مدیریت و حاکمیتی زنده و پوینده بر زندگی علمی و حرفهای او (و بر
معماری و مهندسی آثار او) میباشد.
مادی آثار ،معیارها نسبی هستند.
در مطالعه ،ارزیابی و داوری و رد یا تأیید خوبی و درستی و شایستگی صورتِ
ِ
بهعبارت روشنتر ،آنچه بالذات مرگ ندارد و بلکه زندگیبخشندۀ به جسم صورتمند است ،تنها روح و عقل و دانشی
مادی انسان و
بسیط است .هر جسم مادی صورتمند را حتم ًا (و بلکه ضرورت ًا) مرگ و فنا در بر میگیرد .و
ِ
صورت ِ
مادی آثار و ازجمله معماری شکلگرفته و ظاهرشدۀ از فکر و اندیشۀ او (و نیز ویژگیهای کمی و کیفی
نیز صورتِ
ِ
مربوط به کلیۀ جزئیات آثار برجایمانده از فعالیت دورهمند مکتب مربوطۀ معماری یا هنر او) البته متعلق و مخصوص
به زمانی خاص ،اقلیمی خاص و بنابراین ،تا حدود مربوط به زمان و مکان خاص ،نسبی و خاص بوده و بعد از گذشت
زمان مخصوص به خود میمیرد ،و باید بمیرد تا جایگاه و مقام تولد و زندگی طفل نوپای معماری مخصوص برای
برهۀ زمان بعدی را فراهم آورد؛ و این «مرگ و فنا و تولد و بقای زمانمند هر چیز» عین ضرورت «کمالمحوری»
قدسی خداوند» است .لذا در موضوع مطالعه ،ارزیابی و داوری ،و رد یا
بهعنوان «صفت برجسته آفرینش فرایندمدار و
ِ
تأیید خوبی و درستی و شایستگی برای الگوبرداری مربوط به گذشته یا حال ،هر صورت زمانمند را تنها باید در همان
ظرف زمانی خاص خود و با معیارهای زیباییشناسانه و معمارانۀ آن زمان خاص دید ،و چگونگی تعامل و تشارک
این صورت را تنها با صورتهای همجوار و همعصر خویش مطالعه ،ارزیابی و داوری نمود .معیارهایی که خود آنها
نیز تا حدودی (و تا آنجا که بستگی به چیستی و چگونگی ک ّمی و کیفی صورتهای َع َرضی یا مادی ظاهر شده در
آن مقطع خاص از زمان دارند) ،معیارهایی خاص و به عبارتی ،زمانمند و نسبی هستند.
برای مثال ،و برای نزدیکتر شدن ذهن مخاطبان عزیز به درک بهتر مسئله[ ،آنگونه که شواهد برجایمانده
از گذشتۀ دور مانند قبر ننهحوا (جدۀ ما انسانها) در شهر جده ،در عربستان سعودی نشان میدهد] ،ابعاد جسمانی
آدم(ع) و همسر او حوا (و به تبع ابعاد کالبدی سایر عناصر وابسته و موجودات همعصر با او ،و مث ً
ال هندسههای کمی
و کیفی البسه و ظروف و وسایل زندگی) بسیار عظیم و به قول ما امروزیها بارها و بارها خارج از حد استانداردهای
فعلی بودهاند! و بدیهی است چنانچه ما انسانهای امروز بخواهیم ،براساس معیارهای زیباییشناسانه و اندازههای
خوشآیند و متناسب امروزین ،هندسۀ وجودی آدم ابوالبشر با آن هیبت و قد و قوارۀ چند ده متری و آثار و لوازم
ابتدایی و وسایل بزرگجثه و البته متناسب با زندگی او را در ظرف زمانی امروز و براساس اندازههای امروزین
آدمیزادگان ارزیابی نماییم ،بی هیچ شک و شبههای حداقل آدم و همسر زیبا و محبوب او را موجوداتی عظیمالجثه،
تا حدودی کمزیبا ،غولمانند و نامتناسب با اندازههای امروزین زیبایی و ...حاکم بر معماری شهر و بناهای آن ارزیابی
8
میکنیم.
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لیکن این نوع ارزیابی دربارۀ تحلیل و داوری در تعیین میزان و کیفیت زیبایی خالص و اصول و قواعد زیباشناسی
بسیط دانش (یعنی جوهرۀ واحد و حاکم بر اندیشۀ انسانی) دیگر صادق نیست ،زیرا جوهر اندیشۀ انسانی حقیقتی
است صددرصد الهی و جداییناپذیرنده از ذات حق .بنابراین ،هماره تمام و هماره بهکمال و بیزوال و زمانناپذیری
پیوسته و از ازل تا ابد ،که هرگز کهنهشدنی و دلآزردهشدنی و فناپذیر نیست.
ما نیز باید بتوانیم خود را در مرتبۀ وجود صرف ًا عقلی اندیشه قرار دهیم و باید تحلیل و ارزیابیمان خداگونه و
زمانناپذیر ،و بهعبارتی ،علممحور باشد .باید در نظر داشت که اندیشۀ معمولی و مانده و گرفتار در بعد زمان و مکان
ما نیز اگرچه در ظهور و بروز فیزیکی خود و احکام خود محکوم به صدور و اجرای حکم صورتی زمانپذیر است،
ولی در باطن از جنس اندیشۀ انسان کامل ،و بلکه حداقل جلوهای شبیه به آن است .ازاینرو ،و به نسبت ،حقیقتی
جاویدان و پایانناپذیر است.
تنها وظیفۀ الهی ما در «تحلیل علممدار وضع موجود و تعیین هندسۀ علممدار حقیقت علمی نیازهای جدید است.
توجه دوبارۀ این بحث به آیۀ کریمۀ مورد اشاره در زیر با هدف بیان روشن نظر اسالم دراینرابطه است:
«إِن مِن شیء ا ِال عِن َدنا خَ زائ ِنه ،و ما ن َنزله ا ِال ب ِ َق َد ٍر َمعلو ٍم» (حجر)۲۱ :
حقیقت بیزمان آن [یا بهعبارتی همان حقیقت ملکوتی ،و بهعبارتی ،علمی آن] در نزد
نیست چیزی مگر اینکه
ِ
ما [در ملکوت اعالی علم و دانش برتر و بسیط] قرار دارد ،و ما آن را (از مرتبۀ ملکوتیاش به مقام و مرتبۀ زمینی
و کالبدی مربوطهاش) نازل نمیکنیم ،مگر در اندازهای که [در نظام کلی آفرینش از هر نظر و جهت] معلوم [یا
دانشمدار و قانونمندی تعینمند] است.
میدانیم که عنوان «شیء» به هر آن چیزی اطالق میگردد که از نظر شکل و عملکرد و هندسۀ ماهوی،
مخصوص و قابل به شناسایی و ارزشیابی مستند بر معیارهای خاص است .خصوصیات هر شیء (یا بهعبارتی،
مجموعۀ ویژگیهای شکلی و عملکردی هر چیز خاص) همان مایۀ برپایی چیستی و قوام شیئیت آن چیز در عالم
کثرتمند است ،و شیئیت شیء (یا همان مخصوص بودن هندسۀ ماهوی شکلی و عملکردی آن) ضرورت ًا متفاوت از
ذات یا حقیقت وجودی آن شیء است .و مرتبۀ فنای هر شیء قبل از مرتبۀ انعدام (یا نیستشدن) کلی و زوال کلی
ذات آن است (و با آن فرق دارد) 9.و «ذات» یا حقیقت ملکوتی هر چیز یا موجودیت علمی و هندسۀ دانشبنیان هر
شیء یا ساختمان عقلی و منطقی و علمی آن شیء ،همان چیزی است که ما (در مقام جانشینی خداوندگار دانشها)
مأمور به انجام بایسته و شایستهاش هستیم .زیرا رابطۀ باطن با ظاهر و معنا با صورت و عقل با عین ،همان رابطۀ
گریزناپذیر و اصیل علت و معلول است .و معلول ،هرگز از علت خاص خود جدا نبوده ،و چون علت (یا همان هندسۀ
علمی شیئیت ساختمان مورد نظر ما) همواره و در هر برهه از زمان و مکان ،متناسب با هندسۀ کیفی و کمیت
نیازهای جدید (و البته براساس اصول و متکی بر ارکان علوم الهی) تعیین و تعریف گردد ،به شرط فراهمآمدن شرایط
و امکانات و مواد و مصالح و نیروی کار) معلول (یعنی صورت عینی یا کالبدی ساختمان مورد نظر) ،مانند تراوش و
پدیدارشدن آب از درون کوزه بر رخسارۀ آن ،قطع ًا در محل بایسته و بر قامت آن هندسۀ عقالنی و در مقام صورت
ظاهری همو حاضر و پدیدار خواهد شد.
و آنچه در هر لحظه یا مرحله هالک میشود و بلکه (بنا بر چگونگی زندگی فرایندمدار ،مرحلهمند ،توسعهمحور و
جهان کثرتها و انواع گوناگونیهای صوری و کالبدی مربوط) ضرورت ًا باید هالکشونده
کمالجویندۀ هر شیء در
ِ
باشد .و این هالکشدن مکرر و لحظه به لحظۀ شیئیت شیء باید باشد تا محیطی زنده و پوینده برای زندگی ذات
عقلی و علمی و صورت وابستۀ عینی شیء فراهم گردد ،و تا شیء بتواند (با گذران مرحله به مرحلۀ فرایند زندگی و
پشت سر نهادن هر مرتبه از توسعۀ کمالمحور خود؛ تا رسیدن به مرتبۀ نهایی کمال و قراریافتن در آن) ،به شکوفایی
مقدس خود ادامه دهد .در واقع ،هندسۀ جدید و مناسب از صورتهای بینهایت شیئیت در عالم اشیاء ،در هر مرحله
(که البته و ضرورت ًا با شیئیت مناسب مرحلۀ قبل از فرایند زندگی شیء متفاوت میباشد) ،آینهای است نو و شایسته
ک و تعالی).
برای آینهداری وجهی دیگر از وجوه بینهایت جمال و کمال اهلل تبار 
بیایید کمالجوینده عملکنیم :صورت کِرممانند معماری امروز را رها نموده در پی معماری پروانهوار و آسمانی باشیم.

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  8ـ پاییز و زمستان 94
67

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 5:53 +0430 on Tuesday April 7th 2020

شاید مناسبترین و لطیفترین الگو و مثال برای نزدیکی ذهن مخاطبین به این معنا همان پوست یا شکل عوض
کردن مرحله به مرحلۀ پروانهها در فرایند زندگی است .پروانههای بسیار زیبا نیز زندگی توسعهمحور و درونزای خود
شیئی نخست« ،پروانه زیبای پروازکننده در پهنۀ بیکرانۀ
را با نخستین صورت شیئی خود آغاز میکنند .در صورت
ِ
آسمان» یک تخم بسیار کوچک زمینی و بی بال و پر و بنابراین ساکن و صامت بیش نیست .در مرحلۀ بعدی (و پس
صورت خاص زمینی و بی بال و پر و ساکن و صامت هالک
از طی دوران زندگی موفق درون َرحِم یا تخم) در آن
ِ
شده و در صورتِ شیئی یک کِر ِم خزنده و پیشرونده به فرایند توسعه یا شکوفایی از درون ادامه میدهد ،و پس از
هالکشدن در صورت کِرمی ،در قالب شیئیت یک شفیره و در درون محیطی َر ِحممانند دیگری بهنام «پیله» زندگی
کمالمحور خود را ادامه میدهد .و پس از هالک شدن در صورت شیئی شفیرگی یا پیلگی (که در واقع بهمعنای
بهکمال رسیدن در آن مرحلۀ محدود به حدود است) وارد آخرین مرحلۀ زندگی و کاملترین و زیباترین صورت شیئی
ممکنه میگردد و از حالت خفتبار خزندگی به حالت باشکوه پروانگی و پرواز در پهنۀ بیکرانۀ آسمان میرسد.
دو درسگفتار و راهکار عظیم برای آفرینش تجربهمدار در هنر اسالمی و خلق آثار بهترین در هر عصر و زمان
با عنایت به مفهوم عزیز و عظیم «تبارک» (از مجموعه صفات حضرت حق در موضوع شکوفندگی کمالمحور) فراز
ِقین» را اینگونه معنا میکنیم« :پس افزونیپذیرنده است اهلل ،آنكه آفرینندۀ آفرینندگان
بار َك اهلل أَ ْح َسن الْخال َ
« َف َت َ
شکوفاشونده و بهترشونده است» .و در شرح اینکه :اینگونه ترجمه و معنا نمودن ما از آیۀ شریفه بر چه مبنایی استوار
است ،دو آیۀ زیر را شاهد و پشتیبان آورده و دو نتیجۀ بسیار مهم و دو درس و راهکار عظیم را برای آفرینش بهترین
آثار در هر دورۀ تاریخ نتیجه میگیریم:
َ
كم َو إِلَی ِه الْ َمصیر» (تغابن)۳ :
«خَ لَ َق السماواتِ َو ال َْأْر َ
كم َفأ ْح َس َن ص َو َر ْ
ور ْ
ض بِالْ َحق َو َص َ
آسمانها [یا مراتب بسیط عقالنی و علمی هستی] و زمین [یا مرتبۀ عقالنی و علمی تعینمند هستی] را بر مبنای
حق [یعنی فرایند دانشمدار و خالفناپذیر آفرینش یا پدیداری علم در صورت] آفرید؛ و شما [آفریدگان خویش و
آینههای پدیداریبخشنده به صفات جمال و کمال خویش] را [نیز در بستر همین فرایند خالفناپذیر و دانشمدار،
نخست در عالم َرحِم در صورت نطفهای شکوفنده و توسعهیابنده] تصویر كرد ،سپس صورتهای [زیبای] شما را
[که همانند روی آفریدگار زیباترینتان بهترین و زیباترین است ،در بستر شکوفایی پیوسته و مرحلهمند آن صورت
نخستین نطفهمانند ،مرحله به مرحله ،از درون همان صورت پیشین بیرون کشیده ،رشد داده ،و] در قالب صورتهایی
زیباتر و دلپذیرتر نو به نو ساخت و پرداخت؛ و مقصد نهایی این صیرورت [یا شکوفایی درونزای حقیقت در
صورتهای بهتر و نیکوتر شونده] بهسوى او [و همشکل شدن با ذات دانشنهاد و زنده و پویندۀ او (آن زیباترین
زیبایان)] است.
درس نخست یا نخستین گروه از مجموعهراهکارهای یادآوری شده در آیۀ فوق برای رسیدن به معماری بهتر:
 .1آفرینش انسان مسلمان بایستی همانند آفرینش معلم و پرورشدهندۀ خویش از دو بخش یا مرتبۀ مرکب (یعنی
جداییناپذیرنده ،متمم و مکمل و البته درهمفرورفته و پیوستۀ) علم و عین تشکیل شده باشد« .مرتبۀ علم» در زبان
قرآنی با عنوان آسمانها (یا همان نظام سلسلهمراتبی عوالم هفتگانۀ عقل یا علم) معرفی گشته؛ و مرتبۀ عین یا
شهادت نیز با عنوان زمین (یا همان نظام سلسلهمراتبی عوالم هفتگانۀ عین یا علم متعین شده در صورتهای
محدود به هندسه و حدود خاص) تعریف شده است.
 .2آفرینش انسان یا معمار یا صنعتکار مسلمان یا کمالجوینده بایستی همانند آفرینش معلم و پرورشدهندۀ خویش
فرایندمدار باشد« :فرایندی مرحلهمند و با هدف از پیش تعریف شده و معلوم به علم و کمالطلبی پیوسته در علم».
 .3هدف در آفرینش فرایندمدار انسان مسلمان بایستی همانند هدف در آفرینش معلم و پرورشدهندۀ خویش،
پدیدارساختن هر چه باشکوهتر جمال و کمال دانش الهی باشد (که حقیقتی بسیط را مقدمت ًا در صورتهای علمی
بههمپیوسته و نتیجهشوندۀ از هم ،و سپس در بخش بعدی یا در مراحل و مراتب عینیترشوندۀ فرایند :آن جمال
آشکارشدۀ در صورتهای علمی را در صورتهایی زمینی (بهمعنی ساختمانها و سازوکارهایی کالبدمند) ،و البته
بهترشونده در مرحله به مرحله پدیدار سازد.
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 .4مبنای آفرینش فرایندمدار هنرمند و معمار مسلمان بایستی ،همانند آفرینش معلم و پرورشدهندۀ خویش ،بر
مبنای حق [یعنی فرایندی خالفناپذیر ،گریزناپذیر ،در نهایتمرتبۀ کمال ،دانشمحور و البته قانونمدار] باشد.
آیۀ بعدی (که ذی ً
ال مورد توجه قرار خواهد گرفت) ،عالوه بر یادآوری اصل موضوع ،از منظر دیگری «صیرورت یا
شکوفایی درونزای زیباتر و نیکوتر شدن» را مورد توجه قرار داده است .و این درس بسیار مهم را گوشزد مینماید
که:
 .5برای در سالم بودن و در سالمت ماندن و به نتیجه رسیدن فرایند رشد و شکوفایی درونزای صورتهای
بهترشونده ،همواره رزقی نیکو و پاک الزم است ،و منبع تغذیۀ این فراین ِد رشد و شکوفایی نیز ،عالوه بر ضرورت
تناسب با نوع زندگی و جنس و نوع عمل ارگانهای تغدیهکنندۀ موجود زنده ،بایستی خود ،از جنس حق بوده و پاک
از هر آلودگی و التقاط با رزقهای زشت و ناپسند باشد:
َ
بكم
كم م َِن
«اهلل الذی َج َع َل لَكم ال َْأْر َ
ِ
الطیبات ذل ِكم اهلل َر ْ
كم َو َر َز َق ْ
كم َفأ ْح َس َن ص َو َر ْ
ور ْ
ض َقراراً َو السما َء بِنا ًء َو َص َ
بار َك اهلل َرب الْعالَمین» (غافر)۶۴ :
َف َت َ
اهلل [آن یگانۀ مطلق در دانش و دانشمداری و فاعلیت فعال در همۀ مراتب هستی] كسى است كه زمین [یا همان
مکان زایشهای صورتمند و َرحِم پرورشدهندۀ زایایی صورتهای بهترشونده] را براى «قرار و اقرار» شما قرار داد
[بستری برای مکانمند شدن نفس ناطقۀ انسان در ظرف صورتی کالبدمند و تجهیزشده به ابزار و جوارح عملکننده،
و برای رفع اضطراب و دلنگرانی از اندیشۀ آن در بیرونشدن از بهشت سالمت و درآمدن در خانۀ امن و آرامش،
بنیان شما)]؛ و آسمان [یا
و برای رشد و شکوفندگی و اقرار (یا همان آشکارسازی اسرار درونذاتی نفسهای اهلل ِ
همان فضای الیتناهی دانش و دانشمداری] را بِنــای شما قرار داد[ ،بنیانی خللناپذیر و مبنایی محکماساس برای
برپایی بادوام و با قرار خانۀ صورتمند ،کالبدمند و آرامشبخشنده و بهکمالآورندۀ شما]؛ و شما را صورتگرى كرد
و صورتهاتان را [در بستری فرایندمدار ،و] نیكو و نیکوترشونده آفرید؛ و از چیزهایى پاكیزه [و موافق و همآهنگ
با فرایند رشد و شکوفندگی] به شما روزى داد؛ این است اهلل ،پروردگار شما [آن یگانۀ مطلق در دانش و فاعلیت
دانشمدار در پرورش آفریدگان دانشبنیان]! جاوید و افزونیپذیرنده است خداوندى كه پرورشدهنده و بهکمالآورندۀ
عالمیان [یعنی صورتهای َعلَمگونه یا نمادین پدیدارکنندۀ دانش الهی] است!
درس دوم :یا مجموعهراهکارهای دیگر قابل استخراج از دیگر معانی گرانسنگ یادآوریشده در آیۀ پیشاشاره
برای رسیدن به معماری بهتر معماران مسلمان را میتوان اینگونه بازنویسی کرد:
ض َقراراً »...از
 .1لیکن با توجه به مقام و مکان معنوی واژۀ «قرار» در کالم الهی (در فراز آیۀ «اهللَ ...ج َع َل لَكم ال َْأْر َ
آیۀ کریمه) ،میتوان معنای عظیم هبوط انسان از بهشت در زمین ،یا به بیانی دقیقتر ،باز شدن راه مکانمندی دائمی
یا استمراری نفس ناطقۀ انسان در بهشت سالمت و امنیت را از آن برداشت نمود 10.لیکن با الزام خوانندۀ محترم در
داشتن این دقت نظر که« :قرار» مورد نظر (یا به عبارتی ،حالت تثبیتشدۀ اطمینان و سکینه برای نفس ،و قراریافتن
دائمی آن در بهشت امنیت عقالنیت و دانش) هدف و نتیجۀ مقصود و نهایی حاصل از زندگی صحیح نفس ناطقه
در کارگاه و کالس آموزش و بالندگی زمین ،و گذران تمام و بهکمال طول دورهمند و فرایندمدار آن بوده و این تنها
شکوفندگی و بالندگی و بالفعل شدن دانش و فهم الهی درونذاتی نفس ناطقۀ قدسیه است که سبب رفع اضطراب و
دلنگرانی حاصل از غفلت یا نادانیاش (در امکانناپذیر بودن بیرونشدن آدمیت یا عقالنیتاش از بهشت سالمت)
را فراهم میآورد .و آنگاه ،این عقل به فاعلیت درآمده و دانش الهی بالفعلشدۀ آن است که لحظهبهلحظه دیدگاه
انسانی را در داشتن نظری دقیق و مطمئن به صحت و صدق گفتار پرورشدهندۀ حکیم و خبیر خویش و برنامۀ طرح
و تدوین شدهاش برای زندگی کمالمحور و بهترشوندۀ انسان در بهشت ،تغذیهای الهی و آسمانی نموده و امکان
شکلگرفتن دوبارۀ وسوسۀ شیطانی و ایجاد هر نوع غفلت و خطای احتمالی واقعشونده در فهم و از دست شدن
دوبارۀ سکینه و آرامش و خارج شدن فکری و نظری او را از بهشت سالم و سالممحوری بهکلی از میان برمیدارد.
 .2از دیگر معانی مستتر در دل ریشهواژۀ «قر» و واژۀ «قرار» معنای پنهانمانده در یکی دیگر از اشتقاقات آن یعنی
واژۀ اقرار است .مراد از اقرار نیز (که بدواً ممکن است بار معنایی ناخوشآیندی را به ذهن اقرارکننده متبادر سازد) با
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داشتن این معنا در منظر نظر ،میتواند قرار یافتن نفس هنرمند یا ناطقۀ انسان در زمین و اقرار نفس انسانی در قیامت
عقالنیت خویش و در دادگاه عدل الهی باشد و بهمعنی آشکارسازی ارادهمحور سر اعظم یا اسرار درونذاتی نفس
بنیان انسانی مبنی بر صدق حاکمیت تمام و مالکیت علیاالطالق خداوند بر ملک و داراییها و توانمندیهای
اهلل ِ
خویش ،پس از پیمایش مصیر شکوفندگی اسرار درونذاتی الهی و رشد تدریجمند و به فعلیت درآمدن قدرت دانشها
در آشکارسازی ارزشهای بهشتی است.
درس سوم :یا سومین مجموعهراهکارهای قابل استخراج از دیگر معانی گرانسنگ یادآوریشده در آیۀ پیشاشاره
برای رسیدن به معماری بهتر معماران مسلمان:
در فرهنگ التحقیق ،برای واژۀ «بِنا ًء» در کالم الهی (در فراز آیۀ «اهللَ ...ج َع َل لَكم ...السما َء بِنا ًء؛ »...از آیۀ کریمه)،
نیز دو ریشهواژۀ مختلف و البته نزدیک و مرتبط با هم «بنو» و «بنی» آمده است که هریک بهگونهای اساسی در
تبیین بحث جاری دارای اهمیت بسیار باالیی هستند:
* الف .ریشهواژۀ «بنو» :كلمهای واحد است ،و آن در معنا عبارت است از «شیئی که از شیئی دیگر متولد میگردد»،
مانند فرزند انسان و ،...و نسبت فیمابین آن دو را نیز «نسبت بنوى» مینامند .ضمن آنکه بعید نیست که اطالق
صفت «بِنا ًء» (از این ریشۀ معنایی) به «آسمان» بهدلیل آن باشد که «زمین و موجودات زمینی» (مانند رابطۀ صناعی
میان پدر و فرزند) بهنوعی «مصنوع» و «صنعت» و بهعبارتی «ظاهرشدۀ باطن آسمان یا مرتبۀ دانش و دانشمداری
هستی هرمگونه» است .همین معنا را میتوان در ارتباط بنوی (یا پدرـ فرزندی) آسمانهای هفتگانه و نتیجهشدن
و پدیدارترشدن صورت هریک از آسمانها یا دانشهای از آسمانها یا دانشهای بسیطتر و بنابراین برتر و باالتر
از خود دانست.
* نمونههایی که مؤلف محترم فرهنگ التحقیق برای این تعریف خود از واژه «بِنا ًء» (از ریشۀ معنایی «بنو») شاهد
میآورد نیز جالب و درخور تعمق است .نمونههایی چون ابن العلم ،ابن الدنیا ،ابن الحرب و أمثالها که اعراب آنها را
عموم ًا مورد استفاده قرار میدهند:
ـ و حقیقت و معنای «ابن العلم» عبارت است از« :کسی که دانش آن را پرورش داده صنعتگری نموده»؛
ـ و حقیقت معنایی «ابن الدنیـا» عبارت است از« :کسی که دنیا آن را صنعتگری نموده و تولد بخشیده»؛
ـ و حقیقت معنایی «ابن الحرب» عبارت است از« :کسی که بنا یا ساختمان وجودی و اخالقیات او در محیط جنگ
11
و تحت تربیت سختیها و پیچیدگیهای میادین جنگ صنعتگری شده است»؛
ـ و بر همین اساس حقیقت معنایی «انسان و معماری انسانی در مقام ابن السماء» عبارت است از« :آن کس یا آن
معماری که بنا یا ساختمان وجودی و اخالقیات او در محیط آسمان عقل و دانش و تحت تربیت هدایتهای مستمر
و بینقص علم الهی صنعتگری شده است».
 .1فلذا آفرینش انسان مسلمان بایستی همانند آفرینش معلم و پرورشدهندۀ خویش از دو بخش یا دو مرتبۀ مرکب
(یعنی جداییناپذیرنده و درهمفرورفتۀ) علم و عین تشکیل شده باشد .اطالق این معنا (یعنی رابطۀ «بنوت» :به رابطۀ
آسمان و زمین ،و اینکه زمین از دل آسمان متولد میگردد ،بهمعنی آن است که رابطۀ معماری با دانش مانند رابطۀ
صناعی میان پدر و فرزند است .بهنوعی اثر هنری یا معماری مصنوع و «صنعت» و بهعبارتی ،ظاهرشدۀ باطن آسمان
دانش و دانشمداری است .همین معنا را در ارتباط آسمانهای هفتگانه و نتیجهشدن و پدیدارترشدن صورت هریک
از آسمانها یا دانشهای از آسمانها یا دانشهای بسیطتر و بنابراین برتر و باالتر از خود دانست.
 .2این مفهوم نیز میتواند نتیجه شود که هنر و معماری و شهرسازی اسالمی ،بایستی فرزند خلف آسمانی خود
یعنی دانش الهی بوده ،و تحت حكومت خاصۀ اهلل [آن یگانۀ مطلق در دانش فعال و فاعلیت دانشمدار در پرورش
آفریدگان دانشبنیان] صنعتگری و تربیت و رشد و پرورش یابد.
درس چهارم :یا چهارمین مجموعهراهکارهای قابل استخراج از دیگر معانی گرانسنگ یادآوریشده در آیۀ
پیشاشاره برای رسیدن به معماری بهتر معماران مسلمان:
َ
َ
** ب .معانی واژۀ «بِنا ًء» در کالم الهی (در فراز آیۀ «اهللَ ...ج َعل لكم ...السما َء بِنا ًء؛ »...از آیۀ کریمه) ،که از ریشهواژۀ
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«بنی» ،بنا بر نظر مؤلف محترم فرهنگ التحقیق ،قابل استخراج میباشند عبارتاند از:
ب .1.ضمیمهساختن بعضی اجزا و مواد به بعضی دیگر تا بنا یا ساختمان مورد نظر شخص سازنده با هیئت و شاکلهای
12
مخصوص ،خواه مادی باشد یا معنوی حاصل گردد.
ب .2.بنیاننهادن سازوکار برنامهای علمی و جریانبخشیدن به عملیشدن آن برنامه و ساختمان نظام قانونی آن
بر قواعد یا بنیانهایی حکمتمدار و بنابراین محكم و ثابت ،معنای دیگری است که فرهنگ التحقیق از این واژه
بهدست میدهد.
خلق شیء عبارت است از
ب .3.در شرح فرق بین «خلق» و «بناء» یک شیء ،مؤلف محترم فرهنگ التحقیق میگویدِ :
ایجاد شیء ،یا تكوین شیء (بهمعنی مکانمند کردن حقیقت علمی موجودیت شیء در عالم ماده یا امکان) .درحالیکه
بناء یک شیء به خودی خود عبارت است از ایجاد هیئت یا شکل علمی یا عینی آن شیء از طریق ضمیمهساختن چیزی
به چیزی یا ترکیبنمودن بعضی اجزا و مواد به بعضی دیگر است ،و این عمل (یعنی ضمیمهساختن یا ترکیبنمودن
بعضی اجزا و مواد به یکدیگر) بعد از موجود بودن یا بهوجودآوردن خود مواد مربوطه ممکن میگردد .ولی:
با عنایت به اینکه آسمان در مقام بناء ،ما و زندگی و آثار ما انسانها معرفی شده ،باید نتیجه گرفت که مراد خداوند
از این بیان ایجاد هیئت یا شکل علمی انسان و آثار او از طریق ضمیمهساختن علمهای گوناگون به یکدیگر یا
13
ترکیبنمودن بعضی از اجزاء علم به بعضی دیگر قرار داده شده است.
ب .4.و با این حساب ،میتوان خلق و بناء را (با عنایت به معنای ارائهشده از آنها) ،دو مرحلۀ مرتبی فراتر و فروتر و
ترتیبی نسبت به یکدیگر از طول سلسلهمند فرایند آفرینش علمی یا کالبدمند آثار هنری یا معماری اسالمی دانست.
ب .5.و با این حساب ،اگر آسمان (یا دانش یا همان مرتبۀ برتر وجودی هر چیز) را بناء (بهمعنی بستر ضمیمهسازی
یا ترکیب بعضی اجزاء و مواد به یکدیگر) بدانیم ،قطع ًا باید حواسمان باشد که مراد از این کار ،ترکیب مواد علمی
و اجزاء صورتهای دانشبنیان گونهبهگونه و البته متمم و مکمل با یکدیگر است .و از این طریق (یعنی ترکیب
یا ضمیمهسازی صورتهای علمی سادهتر ،ترکیبهای علمی پیچیدهتر حاصل آمده و محیط برای آفرینش یا
پدیدارساختن هرچهبهتر و زیباتر معانی آسمانی و صفات الهی فراهم میگردد.
ب .5.احتساب صفت بناء [بهمعنی ضمیمهساختن بعضی اجزا و مواد به بعضی دیگر با هدف ساختن بنا یا ساختمانی
با هیئت و شاکلهای مخصوص (خواه مادی باشد یا معنوی) ،و مورد نظر شخص سازنده] برای آسمان نسبت به زمین
میتواند این درس را نتیجه دهد که آسمان ذهن و خیال یا عالم عقل و دانش شخص دانشمدار را بنا (بهمعنی
بستر ضمیمهسازی یا ترکیب بعضی اجزا و مواد به یکدیگر) بدانیم .و لذا اساس علمی معماری اسالمی بایستی (با
این حساب) سازوکار علمی مرکبی حاصلآمده از ترکیب اجزا یا مواد علمی و صورتهای دانشبنیان حاصلآینده در
حوزههای گوناگون دانش با یکدیگر باشد.
ب .6.و از این طریق (یعنی ترکیب یا ضمیمهسازی صورتهای علمی سادهتر ،ترکیبهای علمی پیچیدهتر حاصل
آمده و محیط برای آفرینش یا پدیدارساختن هرچه لطیفتر ،بهتر و زیباتر معانی آسمانی و صفات الهی در صورتهای
برتر آثار هنری و معماری فراهم میگردد.
ب .7.سازوکار علمی و برنامهای معماری و شهرسازی اسالمی ،و جریانبخشیدن به عملیشدن آن برنامه و ساختمان
نظام قانونی ،بایستی بر مبنای بنیان نهادن آن سازوکار علمی و برنامهای بر قواعد یا بنیانهایی حکمتمدار و
بنابراین محكم و ثابت معنای دیگری باشد.
ب .8.و اگر خلق شیء را همان ایجاد یا تكوین شیء و بهمعنی مکانمند کردن حقیقت علمی موجودیت شیء در عالم
امکان گرفته ،و بنای یک شیء را همان ایجاد هیئت یا شکل ظاهری آن از طریق ضمیمهساختن چیزی به چیزی
یا ترکیبنمودن بعضی اجزا و مواد به بعضی دیگر بگیریم ،باید حواسمان باشد که این عمل (یعنی ضمیمهساختن
یا ترکیبنمودن بعضی اجزا و مواد به یکدیگر) بعد از موجود بودن یا بهوجودآوردن خود مواد ممکن میگردد .و لذا
نسبت «خلق» و «بناء» را به یکدیگر ،بایستی در طول فرایند آفرینش کالبدمند آثار هنری یا معماری ،و دو مرحلۀ
ترتیبی فراتر و فروتر از آن بدانیم.
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 .3قرآن کریم« :أَ َفلَ ْم یسیروا فِی ال ْ ِ َ َ ْ
الْقلوب التی فِی الصدو ِر» (حج.)۴۱:
 . 4علی(ع) ،نقل در نهج البالغه ،ص .493ناگفته نماند که در فراز « َو ابْنوا لِلْخَ َراب» از این بیان شریف ،درسهای بزرگ
دیگری برای معماری اسالمی و ما معماران آن ،در عنوان مسلمان و پیرو امام حکیمان نهفته است که در این مجال اندک
زمانی برای طرح و بحث دربارۀ آنها نیست.
 . 5همانجا.
بیان آمده در فرهنگ التحقیق ،آنچه بهعنوان معنى متداول و قابل فهم برای ریشۀ مادهواحدۀ واژۀ «کتاب» یعنی
 .6مطابق با ِ
فعل «کتب» ،میتوان گفت عبارت است از :قرار و ثبات بخشیدن به آن چیزی یا چیزهایی که با اسباب و ابزاری مناسب از
جایی به جایی نقل مکان یافته ،و در این تغییر مکان حال و چگونگی کمی و کیفی آنها نیز تغییر میکند .ازآنرو ،فعل یا عملی
که طی آن دانش یا دانشهایی از مقام و مرتبۀ عقل (و بهعنوان مفاهیمی عقلی یا منشأگرفته از نظریاتی ذهنی ،و بنابراین
مجرد و فاقد از هر نوع صورت کالمی یا نوشتاری) نخست بهوسیلۀ نفس ناطقۀ انسانی و با اسباب و واسطههایی چون حروف
و كلمات و جمالت در عالم خارج ظهور و بروز عینی یافته و از طریق نوشتن بر لوح یا صفحاتی ،در نظام یا نظامهایی از تغییر
و دگرگونی حفاظت شده ،ثبات و قرار مییابند« ،کتابت» نامیده میشود .و نظام نوشتاری حاصل از این فرایند را نیز «کتاب»
مینامند .این فرایند( ،یعنی همان منشأگرفتن مفاهیم و معانی عقلی از قوۀ عقل و ظهور و بروز عینی آنها در قالب حروف و
ِتاب» مینامد و منشأ زاینده و
كلمات و جمالت و ثبت و قراربخشیدن به آنها توسط نوشتن آنها) را قرآن کریم « َت ْنزیل الْك ِ
جاریکنندۀ آن دانش مجرد و فاقد صورت را «اهلل» مینامد [آن دانش بسیط و یگانه شعور فعال در مراتب گوناگون هستی که
تدبیرکنندۀ امور است و جامع جمع در وحدت همۀ دانشها] .همانگونه که تاکنون باید متوجه آن شده باشید ،نام آن «دانش
مجرد و فاقد صورت» و «علم قلیل و جریانیابندۀ از دل قلم یا عقل اول (یعنی برترین مرتبه از مراتب هفتگانۀ عقل) به قوه
یا نفس ناطقۀ انسانی» نیز « َوحی» میباشد.
 .7ر.ک :مصطفوی  ،۱۳۶۶ج.704 :2 .
 . 8ر.ک :کلینی بیتا ،ج.،2ص 3۸و ( 3۹حدیث آمده در شرح هندسۀ کالبدی اندام حضرت آدم علیهالسالم).
 . 9ر.ک :موسوی دامغانی ،ج.704 :2 .
 .10مطابق با نظر آمده در فرهنگ التحقیق فیکلمات القرآن الکریم ،واژۀ قرار از ریشۀ «قر» بهمعنی مکانمند شدن دائمی یا
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پرسش مؤلف از مخاطبان محترم این مقال
َ
ض َو إِذا َقضى أ ْمراً َفإِنما
با عنایت به مطالب آمده در این تحقیق و با توجه به آیۀ شریفۀ «بَدی ع السماواتِ َو ال َْأْر ِ
كن َفیكون» در موضوع آفرینش تازهبهتازۀ جهانهای عقلی و عینی آفرینش ،نظر اسالم نسبت به نوآوری
یقول لَه ْ
در علم و فناوری چیست؟ و آیا برای علوم و فناوریهای نوین نیز در عرصۀ معماری و صنعت و صنعت ساختمان
نیز جایگاه و نقشی الهی و اصیل قائل است؟ و اینکه آیا میتوان (مانند ضرورت وفاداری و احترام به حریم پدر و
مادر و حفاظت از هستی و حقوق ایشان) در عین وفاداری و احترام به حریم و حقوق و ارزشهای عقلی و اخالقی
و فناورانۀ معماری گذشته ،از علوم و فناوریها و مصالح نوین نیز در راه تولط اطفال نوپای کمال و تحقق زندگی
پوینده و کمالمحور معماری اسالمی امروز بهره جست؟
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 ـ راغب اصفهانى ،ابو القاسم حسین بن محمد بن فضل (ره) .1361 .المفردات (ترجمه و تحقیق مفردات قرآن کریم از خسروى
الحسینى ،سید غالمرضا) ،تهران.
ـ قرشى ،سید على اكبر 1354 .ش. قاموس قرآن .تهران :دار الكتب االسالمیه.
ـ قمی ،محمدبنبابویه (معروف به شیخ صدوق) 1362 .ش .الخصال .قم :جامعه مدرسین.
ـ کلینی ،محمدیعقوب .بیتا .روضه كافى (ترجمه :سید هاشم رسولى محالتى) .تهران :انتشارات علمیه اسالمیه.
ـ مجلسی ،محمدباقر .بیتا .بحاراالنوار .بیروت :انتشارات دار احیاء التراث.
ـ مصطفوى ،حسن 1366 .ش .تحقیق مفردات القرآن الكریم (چ دوم) (دورۀ چهارده جلدی) .تهران.
ـ موسوی دامغانی ،فرهنگ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.
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استمراری نفس است (ر.ک :راغب اصفهانی  ،۱۳۶۱ج..)235 :9
 .11ر.ک :موسوی دامغانی ،ج. :1ص.341
َ
َ
َ
ْتم أشَ د
 . 12شاهد إسنادی مؤلف محترم فرهنگ التحقیق در ارائۀ این معنا از قرآن کریم (نازعات )۲۷ :عبارت است از آیۀ« :أ أن ْ
خَ لْق ًا أَ ِم السماء بَناها( »...ر.ک :موسوی دامغانی ،ج..)341 :1
 . 13شاهد إسنادی مؤلف محترم فرهنگ التحقیق ،در ارائۀ سند این معنا از قرآن کریم (توبه ،)۱۰۹ :عبارت است از آیۀ« :أَ
سس ب ْنیانَه َعلى تَقْوى م َِن اهللِ( »...همان ،ج..)345 :1
َف َم ْن أَ َ

