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زندگی و پویندگی در آثار دانش مدار معماری اسالمی
محمد علی آبادی*

چکيده
متاسفانه بیش از سه دهة متناوب است كه در غم ازدست رفتن هویت اسالميـ  ایراني معماري گذشتگان خود، به ظاهر 
به سوگ نشسته و مدام ِشكوه از آن داریم كه هویت ارزشمند و الهي هنر فاخر و معماري شكوه مندمان از میان رفته 
است. و در پي بازیافتن آن و كشف راه چگونه بازگردانیدن آن نیز، بسي عاجزانه كوشیده و به هر در و دروازه شناسا 
و ناشناسایی رفته، حلقه گدایی بر در كوفته و آن را با گریه و زاري طلب كرده ایم. حتي عزیزان وفادار به آن دوران 
باشكوه، بیكار ننشسته و بسیار كوشیده و مي كوشند تا دوباره جنازة در گور رفته و پوسیدة برخي از درگذشتگان آن نوع 
از هنر و معماري را از دل خاِك  بالّذات فناپذیر بیرون كشیده، بر تخت حاكمیت فكر و ذهن خود نشانده، یا در مقام 
نمونه و الگویي برترین، از آن ها كپي برداري كنند. متاسفانه نه تنها بر این فعل حرام و شنیع خود )نبش قبر مردگان( 
افتخار مي كنند، دیگران را نیز به پیروي از عمل ناپسند و دل خراش خویش ترغیب و تشویق مي كنند! سطور فوق 
نباید این گمان را به ذهن مخاطبان عزیز و گرانقدر بیاورد كه فالني مدافع معماري فاقد هویت امروز ایران است. 
بلكه در نظر است:  بسیار از گم شدن چیستي حقیقي و حقیقت شخصیت خود و هنر و معماري گذشتة پرافتخار خود 
دم مي زنیم، ولي تاكنون، بنا بر این نقل گفتة قرآني مرحوم حاج محمد اسماعیل دوالبي، حتي چندگام در پي یافتن و 
كشف »جاي  پاي گم شدگي« خود نرفته و نگشته ایم. اینكه راستي ما از كجا و در كجا و براي چه گم شدیم؟! ایشان 
مي گفت: هوشمندان عالم كه به دنبال پیدا كردن » جاي  پاي گم شدگي« رفتند، چون گم شدة خود را یافتند و بر هندسة 
نقش آن جاي پا نیك نظر كردند، جاي پاي »خود« را دیدند! آري، آن ها »خود« را )یا همان »خویشتن حقیقي خود« 
را( گم كرده بودند، و لذا گم شده بودند. آن ها »حقیقت نفس« خود را كه »پرورش دهنده« و بلكه »حقیقت خداوندگار 
خالق و به كمال آورندة« خود »اهلل تبارك و تعالي« را گم كرده بودند و در نتیجه آن شد كه هندسة نفسي و اندیشة 
اهلل محور خودشان و به تبع، هندسة دانش مدار هنر و آثارشان نیز از جایگاه اصل خود بیرون رفت و گم شد. راستي، 
نكند دلیل گم شدن ما نیز گم كردن حقیقت وجودي خودمان یعني »گم شدن عقالنّیت و ِخردمحوري« است؟ پاسخ به 
این سوال، هدف اصلي این مقاله است. اینكه: ما و هنرمان به گناه فاحش و نابخشودنِي »فسق« دچار شده و خود و با 
دست ناداني و هوس مداري ظالمانة خود، َرِحمِ  رشددهنده و شكوفاكنندة هندسة آسماني روح و جسم و آثار خود، یعني 
رحمانّیت پرورش دهنده حضرت »رحمان« را دریده و با پاي خود از آن بیرون رفته و به تبع، از تغذیة لحظه به لحظة 
از  و  در مجموع  و  ماّدي،  كالبد  فرآیندمدار  و  نوبه نو  و شكوفندگي  از شكوفایي  آسماني،  و صورت  رحماني  اندیشة 
هرجهت، از همراهي و هم پایي با قافلة رونده و پویندة رشد كمال محور و رسیدن به هدف مقصود بازمانده ایم! و هدف 
دیگر این مقاله: شرح زندگي جاودان »حقیقت بي زمان معماري اسالمي« و پویندگي دانش مدار آثار ظاهري و زمان مند 
آن است، شرح این معنا كه: هنر اسالمي، در سازوكار موجودیت كلّي و حكمت بنیانِ  خود، مبتني بر بي زماني اصول 
عقالني حاكم و بر »هستي كلّي«، و در هندسة ساختماني سلول هاي زنده و پویندة پیكرة ماّدي هریك از ریزبخش ها، 

 با اصول و مباني تكنولوژیكي دانش مدار و زمان مند »هستي جزئي« همراه است. 

کليدواژه ها
هستي، هستي كلّي، هستي جزئي، زمان، زمان مندي، هویت، پویایي و عدم نسبي. 

mohammad.aliabadi@gmail.com ،استاد دانشكدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران *

تاریخ دریافت: 1393/3/3     تاریخ پذیرش: 1393/6/19



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 6 ـ پاییز و زمستان 93

128

مقدمه
در این مقاله مي خواهیم این معناي عظیم و متاسفانه در پرده مانده را به اندیشة  دانا )ولي كمي تاحدودي فراموش كار( 
خودمان یادآوري كنیم كه:  »حقیقت وجودي انسان، چیزي است كه مرگ ندارد«، حقیقتي جاودانه و جاري در نهر 
همواره پویندة زندگاني و در گسترة از ازل تا ابد بستر زمان. حقیقتي كه البته همیشه و همواره، در ارتباطي زنده و 
فعال با گذشته و آیندة خود وام مي گیرد، بر آن مي افزاید و مي بخشد. بلكه »انسان« )بنابرقول »آن معروِف همه دانِ  
همگان«( همان »حيِّ ال یموت« )زنده اي نامیرا( است كه همیشه و همواره، در همة ادوار هستي و در همة  جزء و 
كّل هر مكان، حاضر بوده، هست و نیز خواهد بود. و تنها این صورت ظاهري او )و صورتِ  ظاهريِ  هندسة گفتار، 
كردار و آثار او و از جمله آثار معماري شكل گرفته و ظاهرشده از چشمة  افكار و ایده هاي تازه به تازة او( ست كه 
بنابراین در هر مورد به خصوص، »صورت مندي موجودیت  بوده، و  اقلیم هاي خاص  به زمان ها، مكان ها و  متعلق 
ظاهري« او، تاحدودي نسبي، »صورتي خاص« مي باشد. صورتي كه البته منشأ گرفته از موجودیت عقالني واحد، 
ولي زنده و كمال جویندة او بوده و هست و خواهد بود. و این »صورتِ  خاص وبرآمده و مستند به ویژگي هاي زماني 
و مكاني و تكنولوژیكي خاص « نیز به هیچ نقطة دیگري از زمان و مكان و نیز تاریخ زنده و پویندة آفرینش جهان 
نمي  رود، نباید كه برود، حق ندارد كه برود، و حق جلّ جالله نیز هرگز حق هیچ گونه جابجایي در زمان و مكان 
صورت خاص و زمان مند را نه به انسان مولِّد آن صورت و نه به سایر افراد زمان مدار و مكان مند از نوع انسان نداده و 
نمي دهد. افرادي كه خود و آثار خود برجاي  مانده از افكار، نظریات و فعالیتشان همگي، از هر نظر )از نظر ویژگي هاي 
جغرافیایي طبیعي، هندسة  كّمي و كیفي نیاز، توانمندي هاي علمي و تكنیك هاي رایج، و هزاران عامل دیگر( زمان 
 مند و هریك متعلق به زماني و مكاني خاص و منحصربه فرد از مجموعة زمان ها و مكان هاي ازهم نتیجه شونده و 
شكل گیرنده در آیندة تاریخ اند. اندیشه ها و افعال و آثاري كه از نقطه نظر هندسة  ظاهري و سازوكار تكنولوژیكي، نه 
در جنس عقالني و اصول منطقي، محكوم به باقیماندن در مقام و مرتبة خاص تكاملي و بلكه دفن شدن در گور 
مخصوص به برهة زماني و مكاني خویش اند. و اگر هم )سركشانه( از سرجاي خود بیرون رفته و در نقطه و برهة 
زماني و مكاني دیگري مقام ومكان گیرند، نه تنها جاي خود را در گذشتة نظام سلسله مند تاریخ تكاملي جهان خالي 
گذاشته اند، بلكه جاي صورِت مناسب و برآیندة از ویژگي هاي زماني و مكاني و دانش و تكنولوژي روز، و لذا بایسته 
و شایستة آن موضع و موقع خاص را )تجاوزگرانه( اشغال كرده و به دلیل صورت نامنتاسب و نامتعادل خود نسبت به 
نظام شكلي و تعادلي و تكنولوژیكي مربوط، به طرزي نابه سامان و مزاحم و معارض، سبب وقوع انواع هنجارشكني ها 

و پیدایي انواع درهم ریختگي ها و بي نظمي ها و نابه ساماني ها مي شوند. 
و اگر قرار شد كه روزي روزگاري، كاري ضروري و بلكه وظیفه اي فراموش شده و انجام ناشده را به انجام رسانیده و 
ضمن ارزیابي و تحلیل عقالني معماري و آثار ارزشمند برجاي مانده از گذشتگان خود، )و البته از نظر انسان محوري، 
الگو بگیریم، حتما  از آن ها درس و  آثار مربوط(  عقل مداري و اخالق مداري حاكم بر هندسة شكلي و عملكردي 
باید آن ها را در همان ظرف زمانی و مكانی خاص خود و براساس معیارهاي زیبایي شناسانه و معمارانة هنرمندان 
با  آن زمان و مكان خاص ببینیم و چگونگي و میزان موفقیت مشاركت متعامل و متكامل این صورت ها را تنها 
صورت هاي هم جوار و هم عصر خویش، مطالعه و ارزیابي و داوري كنیم. معیارهایي كه خود تا حدود زیادي )یعني 
تا آنجا كه بستگي به چیستي و چگونگي كّمي و كیفي صورت هاي َعرضي یا ماّدي ظاهرشده در آن مقطع خاص 

از زمان دارند(، نسبي هستند. 
و  بي زوال  جوهرة واحد،  مورد  در  ارزیابي  نوع  این  گرفت،  قرار  اشاره  مورد  بیاني ضمني  در  كه  همان گونه  البته 
زمان ناپذیر عقلِ كلّي و جاري در ریشه ها و دانش راه هاي عقل جزئي و حاكم و براندیشه هاي زمان مندِ انساني صادق 
تا  یا كلّي« قرار دهیم  اندیشة خود را در »مرتبة وجود عقلي ِصرف و به عبارتي، بسیط و  بتوانیم  باید  نیست. و ما 
ارزیابي مان خداگونه و زمان ناپذیر باشد. غرض آنكه در ضرورت ارتباط اندیشمندانة ما با گذشته و آثار گران سنگ 
معماري بومي و نیز در لزوم پندگرفتن از سنت هاي جاویدان عقلِ كّل و بكارگیري مداوم و هموارة آن ها در تعریف و 
تبیین عقالني و اخالقي هندسة كّمي و كیفي هرگفتار و كردارخود، هیچ شكي نیست. ولي ارتباط صحیح و بایستة ما 
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انسان هاي فعال در این دورة خاص از زمان و مكان با تاریخ و دوره هاي زماني گذشته و آثار پدیدارشدة در آن ادوار، 
در حقیقت، باید ارتباط با سنت هاي عقالني )و بنابراین تغییرناپذیر( حاكم برجزء و كلّ طول تاریخ باشد. نه اینكه 
تقلیدي صرف، نعل به نعل،  و كوركورانه از ظاهر زمان مند آن ها داشته باشیم. امروزه ما دیگر نمي توانیم و بلكه حق 
نداریم برصورت ظاهري كارمعماران و شهرسازان حتي متمدن ترین اقوام گذشته اقتدا نموده یا با ادا درآوردن و مثال 
گذاشتن چند نقش قدیمي كاشي یا گره چیني چوبي در نماي مدرن ساختمان یا در سالن هاي پذیرایي، ادعا كنیم كه 

دوباره حقیقت معماري سنتي ویا اسالمي خود را زنده كرده به میدان آورده ایم! 
»هستي كلّي« بي زمان است و »هستي جزئي« زمان مند مي باشد )دیناني1372( :

با  كلّي«  »هستي  فراگیرندة   و  بي زمان  عقالنيِ وجود  سازمان  ارتباط  اسالمي:   شهر  معماري  در  كلّ وجزء  رابطة 
زمان مندبودن سازوكار علمي و تكنولوژیكي »هستي جزئي« و سلول هاي سازندة ریزبخش هاي آن است.

 
توضيحات گفتار فلسفي فوق

زماني چیزي را با عنوان حقیقت و بنابراین ازلي وابدي مي دانند كه هرلحظه جلوه وتجلّي ظاهري دیگرو تازه اي از 
آن وجود مي پذیرد و در لحظة  بعد از هر لحظة پیشین به صورتي دیگر درمي آید، ولي خود آن »حقیقت ازلي وابدي« 
نه هرگز موجود )یا پدیدار( مي شود و نه معدوم )یا ناپیدا( . به عبارت روشن تر: حقیقت اصوال چیزي خاص )به معني 
شیئي محدود به حدود یا هندسه اي خاص( نمي گردد. بلكه همواره این چیز یا چیزها )این شيء یا اشیاء خاص و با 
هندسة صوري و عملكردي خاص( هستند كه از آن »حقیقت بسیط،  ازلي و ابدي« بوجود آمده و بعد از گذران طولي 
زماني و استحاله اي شكلي و عملكردي، به چیز )یا شيء و یا اشیاء خاص( دیگري تبدیل مي شوند. و این تبدیل ها 
از  برآمده و وجودپذیرفته  )یا همان تجلّیات گوناگون و صورت مند  البته صوري  و دگرگون شدن های پي در پي و 
حقیقتِ واحده و جوهرة بسیط علمي یك شيء( است كه تحقق »حركتِ مجموعي و در وحدت« لحظات زندگي كمال 
جویندة شيء را )به همراه همة اجزاي خویش( به سوي هدف مقصود )یعني كامل ترینِ صورت ها و توانمندي هاي علمي 
و تكنولوژیكي در مورد مربوط( محقق مي سازد. ضمن آنكه باید توجه كرد كه این تبدیل ها و دگرگون شدن هاي پي 
در پي در صورت ظاهري و سازوكار فني و تكنولوژیكي، در نتیجه و در پاسخ به تداوم گوناگوني هاي واقع شونده 
در نیازهاي دائما نوشوندة  یك شيء زنده است )كه البته آن نیز در پاسخ و متناسب با نیازهاي دائما نوشوندة اجزاي 
زمان مند ومكان مند آن شيء یا چیز مي باشد( . و جمع مركب و البته در وحدتِ این همه چیزي نیست مگر همان 
»فرآیندي سیر تكامل محور هرچیز با مقصد مطلق جمال و كمال«، یعني »ظهور و بروز تازه به تازه و بدون تكرار 
تجلّیات نور یا دانش برآینده از خورشید هماره در تابش و فروزش اهلل تبارك وتعالي« كه در زبان قرآن آن را با عنوان 

»صیرورِت الي اهلل« مي شناسیم.1
»هستي« در نگرش توحیدي، حقیقتي واحد، متحداالجزاء، تمام و كامل است. 

در میدان هستي، به عنوان »یك حقیقِت واحد، تمام و كامل، و البته اصیل«، نه چیزي )جدید و در حساب نامدة از 
ازل(، به »وجود« )یا پیدایي( مي آید، و نه وجودي از این حقیقت واحد و متحداالعضاء  )ازلي ابدي( به »عدم« )یا 

ناپیدایي( مي رود )دیناني1372( . 
اگر بخواهیم هستي یك شيء  )یا به عبارتي، یك اثر معماري( را در غیرزمان خودش تصور كنیم، دیگر هستي آن 

شيء  )یا اثر معماري( نخواهد بود، و آن هویت پیشین را نخواهد داشت. )همان( 
اثر معماري( « است[ تنها به همان  هویت ]یا آن »حقیقت عقالني« كه »تعریف كنندة هستي یك شيء ) یا 
مرحلة خاص و منحصربه فرد از زمان كه آن را اشغال كرده است، بستگي دارد. و البته این »بستگي هویِت  شيء به 
هستيِ آن« نیز تا آنجا شدید و حذف ناشدني و ناگسستي است كه اگر بخواهیم »هستي آن شيء« را در زماني غیر از 
زمان خاص خودش تصور كنیم، دیگر تصور مربوط، »هستي خاص آن شيء« نخواهد بود و شيء مربوط نیز دیگر آن 
»هویت پیشین« را نخواهد داشت )همان( و لذا هرگز نمي توانیم مشكل اسالمي نبودن معماري امروز كشورمان را 
با آوردن دوبارة صورِت ظاهريِ معماري مخصوص و مربوط به گذشته به صحنه حل نموده و یا با كپي سازي ناشیانة 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 6 ـ پاییز و زمستان 93

130

آن، درد بي هویتي معماري مان را درمان كنیم. 
و باید بدانیم كه:  اگر هستي یك شيء، تنها برهه یا مرحله اي منحصربه فرد از مراحل زمان را براي پدیداري خویش 
اشغال كرد و در سایر مراحل بعدي زمان ظاهر نشد )و در ظاهر، »صورتِ  پدیدار« نداشت(، هرگز این عدم پدیداري 
بدان معني نیست كه درسرتاسر مراحل دیگر زمان، »عدم« )و یا »نیستِي«( مطلق برآن شيء  عارض شده است؛ زیرا 
در حقیقت، زماني »فرِض عارض شدن نیستي بر هستي یك شيء« مي تواند صحت داشته و مورد قبول واقع گردد 
كه موضوع حقیقي »اشغال هستي آن شيء از زمان خاص آن« به كلي از نظام وجودي هستي كل رفع گردیده باشد؛ 

و این همان چیزي است كه ممتنع و محال بودن آن، از نقطه نظر عقل، بدیهي است. )همان( 
از وابستگي یافتن به مراحل زماني  اینكه: ماهیت همة  اشیاء  موجود در جهان نیز، قبال )یعني پیش  و نكتة  آخر 
مربوط به اشیاء و پدیدارشدن در قالب صورت مند، كالبدمندو از همه مهم تر، زمان مند آن ها(، همگي در جایي از علم 
ازلي ـ ابدي خداوند وجود داشته اند و وجود خواهند داشت. بنابراین هیچ شیئي، از نقطه نظر »ماهیت ازلي ـ ابديِ  
مخصوص به خویش«، از »هیِچ مطلق« بوجود نمي آیند. بلكه هر شيء كه در امروز و فرداي جهان شاهد موجودیت 
و یا پدیداريِ كالبدمند آن هستیم و یا خواهیم بود، از نقطه نظر ماهیت ازلي ـ ابديِ مربوط، از ازل موجود بوده اند و 
تا ابد نیز )ماهیتًا( موجود خواهند بود. )همان( و به عبارتي، همة اشیاء و موجودات )اعم از اشیاء و  آثار معمارانه( طول 

عمري از ازل تا به ابد دارند. 

پيش توضيحات ضروري بحث 
باید بدانیم كه از نقطه نظر فلسفة توحیدي اسالم، همة مراحل مختلف تاریخ )یه به عبارتي، زمان هاي قبل و بعد از 
مرحله زماني یا دورة تاریخِ خاص و اشغال شده توسط یك شيء یا اثر معماري(، »زمان عدم نسبي« آن شيء )یا اثر( 
محسوب مي شوند. بنابراین اساس، آن شيء )یا اثر خاص( از ابتداي آفرینش در هیچ مرحله اي از مراحل درهم پیوسته 
و از هم نتیجه شوندة تاریخ »معدومِ  مطلق« نبوده و حتي در پایان كاِر پدیداري جهان نیز مطلقًا معدوم نمي شود. لذا 

همیشه و همواره مي توان بدان مراجعه كرد و از ارزش هاي حق بنیان و دانش مدار آن درس گرفت. 

بيان بُعدي دیگر از همين معنا از زبان آخرین پيام آور از خدا، محمد بن عبداهلل )ص( 
آخرین پیام آور از خدا، حضرت محمد )ص( نیز بعدي دیگر از همین معنا )یعني ثابت بودن و موجودیت همواره باقي 
حقیقت وجودي هر شيء  در طول حركت سیرمند و كمال محور آن در بستر ادوار مختلف تاریخ و نهایتاً  پدیداري در 
دنیا و در زمان خاص( را در گویشي شیرین و منطقي و كامال علمي بیان مي كنند كه توجه بدان براي درك كامل 

و فهم روشن مسئله ضروري است: 
چهارهزار سال پیش از آنكه »اهلل« )آن مقام عالي مقام خداوندگاري دانش و آفرینندة تعالي بخشنده( آدم را بیافریند، 
من و علي )ع( در »پیشگاهِ اهلل« )در مقام بساطِت علمي خداوندگار مطلقِ  دانایي ها و توانایي هاي دانش بنیان( 
»نور«ي )و علمي واحد( بودیم. هنگامي كه خداوند آدم را آفرید، این »نور« )یا حقیقت بسیط و جوهرة دانش بنیان( 
به صلبِ  آدم راه یافت و پیوسته خداوند متعال این نور را از صلبي به صلبي دیگر منتقل مي كرد تا آنكه در صلبِ  
عبدالمطلّب استقرار یافت. آنگاه آن را از صلبِ  عبدالمطلّب بیرون آورده و به دو بخش تقسیم كرد. پس بخشي را 

در صلب عبداهلل و بخشي دیگر را در صلب ابوطالب قرار داد. پس علي از من و من از علي هستم،.... 2
بدیهي است كه این سخن پیام آور الهي، به خصوص بخش پایاني آن، به روشني در پي بیان مهم  ترین اصل و 
اساس در چیستي »حقیقت و علت برپایي دین« ما مسلمانان و پیروان سایر ادیان ابراهیمي یعني »توحید و وحدت 
جان وگوهر یكدانة انساني و صیرورت كمال محور آن« است. امام حسین )ع( نیز در بخشي از دعاي معروف خویش 
با عنوان »عرفه« )كه به حقیقت باید آن را كامل ترین كالس معرفت و آموزش »درس نیكوترین صورتِ  بازیگري 
ادوار  در  خویش  ثابت  وجودي  حقیقت  انتقال  در  را  سیركمال محور  همین  آفرینش«خواند(  بزرگ  نمایش نامة  در 
مختلف تاریخ و نهایتاً  ظهور و پدیداري صورت خارجي آن در دنیا و در زمان خاص یعني »دورة تاریخ پیام آوري 
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خاتم پیامبران« بیان مي كند. 
نمایش نامة   اجرا و در صحنه هاي مختلف  ثابت است كه در طول  و  بازیگري واحد  حقیقت وجودي یك شيء، 
»پدیداري شكوفندة جمال و كمال وجود«، در اشكال گوناگون و صورت هاي مناسب ترشونده و بهترشونده ظاهر 

مي شود. 
قرآن كریم نیز در موضوع طول فرآیند سلسله مند رشد و شكوفایي سلول تخم انساني، دقیقا همین معنا را )كه 
از  متمایز  نسبتاً   و  اشكال كالبدي خاص  تاریخ در  بستر دوره هاي مختلف  ثابت و در  و  یك شيء یا حقیقت واحد 
نهایيِ بیانِ   بخش  در  و  مي كند  بیان  مي گردد(  ظاهر  كمال شكوفندة وجود«  و  »جمال  نمایش  در صحنة  یكدیگر 
خود، در فراز »َفتبارَك اهلل احسُن الخالقیَن« نیز این نتیجة بسیار مهم را مي گیرد كه: این صورت پدیداري گوناگون 
شونده در هر دوره یا مرحلة بعدي،  در منظري زیباتر و نیكوتر ظاهرشده است:  پس افزوني پذیرنده است »اهلل« كه 
آفرینندة آفرییندگان بهترشونده است )و آفریدة خویش را در هر دوره اي از دوره هاي سلسله وار تاریخ زندگي خود، در 

صورتي بهتر و نیكوتر، وجود یا پدیداري مي بخشد(:
ولَقد َخلْقنا اإلنسانَ  ِمن ُساللة ِمن طيٍن )12( ثُمَّ َجعلناُه نُطفة في قراٍر َمكيٍن )13( ثُمَّ خْلقنا النُّطفة َعَلَقة فخَلقنا الَعلقة ُمضغة فَخَلْقنا 
َُّكْم  ثُمَّ إن لَميتُوَن )15(  بَعدَ ذلَِك   َُّكْم  ثُمَّ إن أحَسنُ الخالقيَن )14(  فَتباَرَك اهللُ  َخلقاً  آخَر  أنشْاناُه  ثُمَّ   الِعظاَم  لحماً   الُمضغة ِعظاماً  فَكسْونا 

يومَ القيامة تُبَعثُوَن )16(3
و ما انسان را از زنجیرواره اي خالصه شده  ]مانند زنجیرة دي ان اِي[ و عصاره مانندي بیرون كشیده و نتیجه شده 
تركیب جدایي ناپذیر علم و صورت مندي  به عبارتي  )یا  و درهم آمیخته آب و خاك  از »طین«4]یعني جمع مركب 
تربیت شونده( [ آفریده ایم؛ )12( سپس او را ]در قالب صورتي دیگر یعني صورت[ »نطفه«اي در قرارگاه مطمئن]و 
را  علقه  و  هم[،  در  ادغام شدة  و  بسته  »علقه« ]خون  به صورت  را  نطفه  سپس   )13( دادیم؛  قرار  رحم[  مكان مند 
به صورت »مضغه« ]چیزي شبیه به »گوشت جویده شده«[، و مضغه را به صورت »استخوان«هایي درآوردیم؛ و بر 
»استخوان«ها نیز »گوشت« بپوشاندیم؛  سپس آن را »آفرینشي دادیم تازه و انشایي )بدون سابقة  قبلي( ؛ و كامال 
متفاوت با موجودیت نخستین آن«. پس »افزون شونده و افزوني پذیرنده« است »اهلل« ]آن بسیط مطلق و یگانه در 
دانش زنده وفعال، و جامع جمع در وحدت همة دانش ها[ كه بهترین آفرینندگان است ]و آفریدة خویش را در هر 
دوره اي از دوره هاي سلسله وار تاریخ زندگي خود در صورتي بهتر و نیكوفرتر، وجود یا پدیداري در صورت مي بخشد[! 
)14( سپس شما بعد از آن مي میرمید؛ )15( سپس در »روز برپایي«]یا حقیقت عقالني )و بنابراین خاصل و كامل( 

هستي[ دوباره برانگیخته مي شوید! )16( 

مي توان پيش بيني نمود که چه نوع ساختمان هایي در آینده بوجود مي آیند، ولي با شرایطي!
با عنایت به مباني فكري مذكور، باید نیك بدانیم كه آثار هنري، معماري و نیز صنعتي، نیز از این قاعدة فلسفي یا 
به عبارتي، عقلي و كلّي جاري در آفرینش فرآیندمدار و قانون مند الهي در عالم كالبدي و بستر تدریج محور افعال 
شكل گیرندة در آن مستثني نیستند. به عبارتي، مطابق با این نحله از اندیشه، حتي مي توان پیش بیني كرد كه چه نوع 
ساختمان  هایي و با هندسة صوري وكالبدي، در آینده بوجود مي آیند. و نیزمي توان از گذشتة ناپیدا خبر داد و هندسة 
صوري و كالبدي آثاري را تعریف كرد و شكل و حدود و اندازه هایشان را تعریف كرد. صورت هایي كه در گذشته هایي 
بسیار دور از بین رفته اند )و حتي در ظاهر امر، كوچك ترین اثري از آن ها نیز در میانه نیست( . البته از هم اینك باید 
این حقیقت را در نظر داشته باشیم كه این پیش بیني آیندگان یا تحلیل و ارزش گذاري برآثار گذشتگان، از دید و زاویة 
خاص اندیشه و دیدگاه ما، و در این برهه و دورة  خاص از زمان صورت مي پذیرد؛  دید و منظري كه اصلي ترین و بلكه 
تنها اشتراك آن با دید گذشتگان،  همان بخش یگاني جوهرة  عقالني و تغییرناپذیري اصول عقالني و دانش مدار 

جاري در نظام وجودي آن و قوانین دقیق ریاضي حاكم بر سازوكارِ حساب مندِ  مربوط است. 
لذا بر همین اساس، بدون در نظر گرفتن چگونگي و میزان تاثیر رنگ فیلترهاي خاص شرایط ویژة هر زمان و 
مكان بر چگونگي نگرش زمان مند ما به موضوعات و آثار، و برچگونگي و میزان و مرتبة درك ما از حقیقت زیبایي 
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و... نمي توان به صّحت و سقم تحلیل و ارزیابي خود چندان مطمئن بوده، دل ببندیم، زیرا عالوه بر این رنگ فیلترهاي 
»شرایط زماني و مكاني«، و از آن مهم تر، »میزان رشد و شكوفایي تدریجي و فرایندمدار ِخرد و هوش انساني« نیز 
بر چگونگي تعریف و نیز بر تعیین نوع و تعدد معیارهاي تحلیل و تشخیص و تمیز كمیت و كیفیت زیبایي پدیدارشده 

برصورت آثار پدیدارشونده در هر دوره از زمان، قطعًا موثر است. 

هر دورة  خاص از ادوار زمان، پرده اي از پرده هاي نمایش نامة بزرگ و الهي آفرینش است. 
در تشریح هرچه بهتر و روشن تر این مفهوم مي توانیم این تمثیل قرآن نهاد و بسیار زیبا را بیان كنیم كه هر دوره 
ازل  از  از مجموعه پرده هاي متعدد و به ظاهر مختلف یك نمایش  تنها پرده اي و صحنه اي خاص  ادوار زمان،  از 
نوشته شده را مانَد كه ماهیت هاي گروهي از مجموعه اشیاء  )یا آثار( هستي در آن دوره كه دوره اي است محدود به 
حدود خاص به صحنه اي از صحنه هاي سلسله مند نمایِش مربوط آمده، و تنها در طول گذرانِ  آن مرحله، آن صحنه را 
)كه باید عنوان آن را »صحنة موجودیت یا پدیداري« نام نهاد( اشغال مي كنند تا در بستر مدت دار و محدود به حدود 
آن پدیدارشده، نقش مخصوص خویش را بازي كنند و پس از بازي نقش خاص خود نیز )در سررسید زماني معین 
و مشخص( از روي آن صحنه، و به تبع، از پدیداري و نقش آفریني در آن صحنه خارج مي شوند و جاي خود را در 
صحنه یا پرده یا دورة بعد به دیگر ماهیت ها مي سپارند. و البته خارج شدن آن ها پس از بازي نقش خاص و زمان مند 
خود، به معني معدوم شدن كامل آن ماهیت ها یا بازیگران خاص از سالن و مجموعة  نمایش نیست. بهتر این است 

كه قبل از ادامة  بحث به بازبیني ریشة قرآني این تمثیل بپردازیم: 
كه  بازي]بازیگري  براي[  یا  است،  كوتاه مدت  تنها   ]فرصتي  شما،  میان  در  دنیا«  در  »زندگي  بدانید!]حقیقت[ 
مي خواهند در صحنه هاي آن خداگونه بازي كنند[ یا براي سرگرمي]كساني كه مي خواهند بي خیال از دیگران و غم 
و درد هم نوعان خود، به عیش و نوش خویش سرگرم باشند[ و یا براي تجمل پرستي و فخرفروشي ]تجمل پرستان 
و فخرفروشاني كه مي خواهند به دیگران فخر بفروشند[ یا براي افزون طلبي در اموال و فرزندان است]براي كساني 
كه بیش از نیاز خود مي خواهند و افزوني تعداد فرزندان را قدرتي براي افزون خواهي خویش مي شمرند[، ]آري حقیقت 
»دنیا« و »زندگيِ در دنیا«[ همانند باراني است ]بهاري[ كه انبوهي]و سبزي و خرمي[ گیاهان]زودرس[ آن كشاوزان 
را در شگفتي فرو مي برد، سپس ]یعني پس از گذشت زماني كوتاه و با گرم شدن اندك هوا در تابستان، به سرعت [ 
خشك مي شود، بگونه اي كه آن را زردرنگ مي بیني، سپس تبدیل به »كاه«]و به عبارتي، محصولي بسیار كم ارزش[ 
مي گردد! و در »آخرت« ]یعني پس از مرگ و از میان رفتن ظاهري جسم و رفتار و آثارتان، در »سررسید نهایي 
كارها در روز حسابرسي كیفیت و كمیت كارها و آثارتان«،  در برابر كمیت و كیفیت هندسة عقلي و عیني رفتاري كه 
از شما انسان ها، در طول این رویِش  كوتاه مدت و پدیداري و نابودشدن گیاهان سرسبز، سرزده است، [ یا عذاب شدید 
جان هاي خود شماست یا پوشیده شدنِ  جان هاتان با لباسي از صفات الهي و كسب رضایت مندي او. و ]درهرحال[ 
بدانید و آگاه باشید  ]و آگاهانه با این حقیقت در پرده مانده روبرو شوید كه[ زندگي دنیا چیزي جز ]نمایشي مجازي 
نیست و متاع آن و  آثاري كه در آن از خود برجاي مي گذارید نیز جز آثار و[ متاعي مجازي ]مانند پول هاي كاغذي 
بازیگران در  بكاررونده در بازي ها و ساختمان هاي دروغین و مقوایي صحنه هاي نمایش و نقش هاي بازي شوندة 
نمایش ها[ نیست]لذا باید مانند بازیگران از فرصت بازي بدست آمده و پول ها و سایر امكانات در اختیار براي انجام 
نمایش )و مثال ساختمان سازي درصحنه( استفاده كرده، مطابق با خواست كارگردان و همگون با اخالق و صفات او 
در بازیگري و مهندسيِ  هندسة  نقش ها، بهتر از سایر بازیگران بازي نموده و و رضایت كارگردان را بخرید. [ لذا]شما 
نیز فرصت كوتاه بازي كردن در صحنه را غنیمت شمرده و[ در »مغفرت« ]یا همان »پوشیدن وپوشیده شدن جان ها 
و اندیشه ها و آثارتان«[ به صفت هاي پرورش دهندة  خود]و به بیاني، »درآمدن به اخالق الهي و بازي نمودن و ساختن 
و آفریدني مانند او«[ از یكدیگر پیشي بگیرید و ]از طریق پوشیده شدن آسمان فكر و زمین رفتار و آثارتان با صفات 
زیباي الهي[ بكوشید تا خود بهشتي گردید كه گسترة  ]بي نهایت دانش مداري[ آن مانند گسترة ]بي پایانِ  دانش مداري[ 
آسمان و زمین است و براي كساني كه »اهلل« ]آن مطلقِ  یگانگي در دانش و فعالیت در قّوة اندیشندة  جزء و كلّ  
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هستي و فاعلیت دانش مدار پرورش آفریدگان دانش بنیان[ و پیام آورانش را »ایمان« آورده اند]و به عبارتي، »احكام و 
قوانین دانش مدار صادره از سوي او، و پیش شرط هاي بازي همانند او راپذیرفته و عملي نموده اند«[، آماده شده است. 
این بخشش خداوندگار دانایي هاست كه به هركس بخواهد مي دهد و »اهلل«]آن مقام واحده و بساطت مطلق علمي، 
آن یگانة محض در دانش و دانش  مداري و جامع جمع در وحدت همة دانش ها[ صاحب بخشندگي و بخشش هاي 
عظیم است. هیچ واقعة واقع شونده اي، نه در زمین ]تعین ها و موجودات و آثار صورت مند و متعّین به حدود[ روي 
نمي دهد و ]هیچ فكر و نظري[ در نفس هاي ]ناطقه و و اندیشه هاي آفرینندة[ شما روي نمي دهد ]و در قالب رفتار و 
خلق آثارتان پدیدار نمي گردد[، مگر اینكه]حقیقت علمي[ همة آن ها، قبل از آنكه ما آن ها را ]توسط شما و فكر شما 
در صورت هاي پدیدار در زمین بیافرینیم و در صحنه[ آشكار كنیم، در لوحي]یا كتابي از پیش نوشته شده و تغییرناپذیر[ 
ثبت و حفاظت شده است، و انجام این گونة امر براي »اهلل« ]آن مطلِق بساطت در دانش جامع و فراگیرنده اي كه فارغ 
از محدودیت هاي زمان و مكان است[ آسان مي باشد. ]یادآوري این آیات یا بیان هاي نمادین براي شما[ به سبب آن 
است كه براي آنچه در طول این بازي هاي مجازي[ از دست داده اید تاسف نخورید و نسبت به آنچه به شما داده شده 

است، دل بسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متكبر فخرفروشنده اي را دوست ندارد.5

معماران، اي بازیگران نمایش نامة بزرگ آفرینش، تنها سعي کنيد خوب و خداگونه بيندیشيد و عمل کنيد. 
از  آثاربرجاي مانده  باشد  یادمان  كه  است  این  آن  نكتة كلیدي  و  الهي  درس نامة  این  در  مستتر  پیام  ترین  بزرگ 
معماري ها، طراحي ها و ساخت وسازهاي ما )به خودي خود( چندان ارزشي ندارند و مانند خانه هاي مقوایي و كم خرج 
زمان  در  تغییر كوتاه مدت دكورها  در  پاسخ گوینده  بسیار  و  ناپایدار  دیگر مصالح  و  فوم  از  یا دكورهاي ساخته شده 
مناسب  براي صحنه سازي  الزم  و  تماشاخانه  كالبدي  فضاي  كه  هستند  ابزاري  و  وسیله  نمایش،  نوشدن صحنة 
بازي هاي گوناگون ما بازیگرها را فراهم مي آورند. و ما نباید به حال و هواي خاص صحنه هاي گذشته یا مربوط به 

نمایش نامه هاي قدیمي دل بسته و بگوییم ما تنها در آن صحنه ها به اصطالح بازي مان مي آید. 
بنابراین آنچه در حكم فرمان برداري از فرمان الهي براي ما هنرمندان و معماران مسلمان بسیار ضروري و بسي 
مهم است، همانا »خداگونه عمل كردن« و برخورد محبت بنیان و اخالق مند ما كارفرمایان و معماران و سازندگان 
با مسائل جدید و پیش آینده در طول طراحي آثار و ساختمان آن ها و شایسته اندیشیدن و بایسته عمل كردنمان در 
آثار نیز مانند  طول فرصت هاي فراهم آمده براي تصمیم گیري هاي الزم در هر موضع و مورد و موقع است. خود 
همان گیاهان بهاري هستند كه پس از سبزي و خرمي بسیار كوتاه مدتشان، پیر و زرد و همچون »كاهي« كم ارزش 
مي شوند، خرمي ها و زیبایي هایي مجازي كه زود به زود و دوره به دوره مي آیند و مي روند و زاده مي شوند و مي میرند 
و بسیاري از عوامل و نیروهاي موثر در چگونگي كمي و كیفي صورت ظاهري آثار و معماري ساختمان ها نیز، یا 

اصوالً  در حوزة اختیار محدود به ما نبوده یا اساساً  از كنترل و قدرت بسیار ناچیز ما معماران خارج است.
 

همه  آن،  گوناگون  پرده هاي  و  است  وحدت  در  و  واحد  نمایشي  آفرینش  بزرگ  نمایش نامة  
متحداالجزاء و در ارتباط متعامل با یکدیگر دیده شده اند. 

پس از توجه به درس نامة عظیم فوق، و همان گونه كه در متن آیة شریفه نیز دیده مي شود، توضیح دیگري كه در 
موضوع و مسئلة اصلي و محوري این مقاله باید در نظرگرفت، این است كه مجموعة ادوار، پرده ها یا صحنه هاي یك 
نمایش نامة واحد و متحداالجزاء كه تماماً  در ارتباط متعامل و دارا به تاثیرات و تأثرات متقابل نسبت به یكدیگر دیده 
شده، طراحي گردیده و براي به صحنه آمدن و بازي شدن برنامه ریزي شده اند، و حتي دقیق ترین جزئیات كیفي و 
كمي هندسة  علمي و عیني هرپرده و بلكه هندسة  ریز و درشت رفتار و اعمال بازیگران در هر یك از آن پرده ها و 
صحنه ها نیز با هندسه اي خاص و منحصربه فرد تعریف و اندازه شده است[. و هرگز نمي توان از آن و از اجزا و وقایع 
آن تخّطي كرد. و اگر »بَداء  » )به معناي »نوآوري در جاي و به عبارتي از پیش برنامه ریزي ناشده«( یا تغییر برنامه اي 

احتمالي نیز قرار باشد صورت گیرد، با خود نویسنده و كارگردان است. 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 6 ـ پاییز و زمستان 93

134

معماري گذشته )خود به خود و بگونه اي زنده و تاثيرگذارنده( در باطن معماري امروزي حضوري فعال دارد. 
نكتة اساسي دیگري كه باید از این تمثیل بسیار مهم درس آموخت، این حقیقت مسلم است كه یك نمایش، چیزي 
مرحله مند و دوره هاي آن نیز زمان مند مي باشند و علي رغم اینكه در هر مرحله، صحنه یا پرده، تنها یك گروه از 
بازیگران )كه نقش مخصوصشان در آن پرده دیده شده است( حق حضور مستقیم در صحنه وارائة بازي زمان مند 
خویش را دارند، گروه هاي دیگر از بازیگران سایر صحنه هاي بعدي یا قبلي نمایش نیز در پشت صحنة  بازي، در عین 
حالي كه در سایر فعالیت هاي پشت پردة  نمایش، مشغول كمك رساني و بازیگرداني هستند، منتظرند تا چه زمان 
نوبت و دورة بعديِ  به صحنه آمدن و بازيِ خودشان فرا رسد تا به حكم كارگردان و بازیگردان ها دوباره وارد صحنه 
شده و نقش مخصوص و محدود به حدود خود را در آن صحنة مخصوص آشكارا بازي كنند. ولي مسلماً  مخاطب 
محترم تصدیق مي فرمایند كه:  در سازمان واحد متحداالجزاي یك كار نمایشي، و با توجه به سرآغاز و سرگذشت 
واحد داستان نمایش، اوالً  جزء به جزء  هندسة كمي و كیفي نقش هاي بازي شونده در همة پرده هاي نمایش )از آغاز 
تا نهایت( در ارتباط متعامل و متكامل با یكدیگر، تعیین وتعریف و تدوین شده اند و در هنگام اجرا نیز، از نظر معنا و 
مفهوم و نیز از نظر نقطة شروع و پایان، همة بخش ها و همة  بازي ها در ارتباطي مستقیم )ولي در پرده و نامحسوس( 
با هم و در یك سازوكار واحد داستاني و نمایشي بازي مي گردند؛ بگونه اي كه بازیگران حاضر در هر صحنه در 
« بازیگراني كه صحنه را در ظاهر امر ترك نموده اند )و نه كالبد و نه  ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با »نقِش  خاصِّ
صورت ظاهري بازیگران( بازي خود را آغاز مي كنند و آن را ادامه مي دهند. از این رو، از نظر ماهوي، »نقش هاي همة 
بازیگران« )تكرار مي كنم: هندسة  دقیق »نقش«هاي همة  بازیگران و نه كالبد و صورت ظاهري ایشان( در باطن هر 
پرده از نمایش و در ذهن خاّلق و پي گیرندة بازیگران و بازیگردان، بگونه اي كامال مرتبط )و البته بعضاً  غیرمستقیم( 

وجود و بلكه حضوري فعال و موثر دارند. 
ثانیًا: مجموعة  بازیگراني كه براي هریك از آن ها، در یكي یا چند صحنه از صحنه ها، نقش یا نقش هایي ظاهري 
دیده شده، در سایر ادوار و صحنه ها نیز نقشي باطني و در پرده دیده شده است. به عبارت روشن تر وبراي مثال، 
بازیگري كه در یك پرده، »نقش شاه« را بازي مي كند، در سایر پرده ها نقش بازیگردان یا حتي در بخش پشتیباني 
همة  اجراي  طول  بازیگران،  در  همة  لذا  دارد.  برعهده  را  سایر صحنه ها  خدمات رساني  و  پادویي  وظیفة   نمایش، 
صحنه ها مشغول فعالیت بوده و )خواه قبل از دورة  بازي آشكارشان در صحنه باشد و خواه پس از اتمام آن( هرگز 
اجازة  غیبت از حضور در تماشاخانه یا بیكارنشستن در گوشه اي را ندارند. و این همه در حالي است كه در كتاب 

ثبت شده و بنابراین تغییرناپذیر متن نوشته شدة نمایش نیز، نقش هریك، همواره ثابت و جابجاناشدني است. 

بهترشدن بازي بازیگران هرنقش در هر اجرا و در هر صحنة بعدي از نمایش، هدف اصلي است. 
به  راه  یا همان »پیمایش سیرتكامل محور یك  اینكه »تجربه«  به اصل »تجربه مداري«6 است.  نكتة دیگر، توجه 
شیوة سعي و خطا« از بنیان ها و قواعد اصلي زندگي در عالم مادي و تدریج مندي اجرا و تحقق برنامه هاي درازمدت 
و فرآیندمدار بوده و نیز شكوفایي تدریج مند اندیشة انساني نیز در همین بستر تدریج مند افعال جاري در آن تحقق 
مي پذیرد. و هیچ كس و هیچ چیز را )جزاهلل عّزوجل( گریزي از عدم پیمایش در بستر این راه تدریج مند و تكامل محور 
زندگي دنیایي نیست. در نمایش نامة بزرگ آفرینش )یعني دنیا و زندگي در دنیا( نیز همین قاعده برپاست. یك نمایش 
یا بخش هایي از یك نمایش ممكن است بارها به روي صحنه برود و مسلماً  كارگردان و بازیگران همگي مي كوشند 
تا ضمن بكارگیري تجربیات كسب شده در دوره هاي پیشین،  در هر دوره بازي بهتري را ارائه دهند. لذا در هر دوره 
از بازي شدن یا به روي صحنه آمدن نمایش نامه، یا حتي در بازي شدن هر مرحلة  خاص از مجموعة  مراحل آن، سایر 
بازیگران پس از اتمام بازي در صحنة خاص خود، بطور مطلق از نمایش نامه بیرون نمي روند و در همة بخش هاي 
بازي هاي اجراشونده در صحنه هاي قبل و بعد، مطلقاً  بیرون از صحنه یا بي تاثیر در نوع و كیفیت بازي جاري در 
آن ها نیستند. بلكه یا ضمن انتقال تجربیاتِ كسب شده در طول بازي قبلي خود روي صحنه به بازیگران مراحل بعد 
كمك مي كنند تا با هدف اجرایي بهتر و با دستاني پرتر آمادة رفتن به صحنة بازي شوند یا اگر خود نیز داراي نقش 
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دیگري در صحنه ها یا دوره هاي بعدي هستند ، در طول زمان باقیماندة لباس بازي دورة قبل را از تن به در آورده و 
آماده مي شوند تا در نقش بعدي با شكل و هیبتي مخصوص و متناسب با آن و البته كامال متفاوت با نقش قبلي، 
 بازي شایسته تري را ارائه دهند. راستي چرا در سیر كمال محور هنر و معماري اسالمي امروز كشورما، حاكمیت و 

اجراي این قانون اصیل و الهي كمتر دیده مي شود؟!
تا سررسید »زمان خاص حضور وجود عیني« هراثرخاص معماري، بازیگري است روي صحنة واقعي نمایش نامة 
هستي، و مجموعة مرتبه مند برهه ها و ادوار به هم پیوسته زمان و بلكه هرلحظه از لحظات گذرندة زمان كّل نمایش 
نیز، در نظركلي و ساختمان در وحدت مجموعه صحنه هاي نمایش، »زمان جمعي مربوط به آن اثرمعماري« است:  
»زماني زنده و پوینده و پیش رونده:  زماني مرتبه مند، مرحله مند و ارتقامحور؛ و همواره و در هرلحظه، جمعِ مركبي 
است از زمان هاي مربوط به دو مرتبة  عدم نسبي و وجود نسبيِ  آن اثر«. لذا جابجایي هر اثر یا ماهیت آن در مقاطع 

گوناگون زمان، كاري ناممكن و بسي بي معني است. 
به زبان دیگر، مي خواهیم بگوییم كه مطابق با وحدت جوهري هستي و مطابق با اصل اصیل شكوفندگي درون زاي 
هستي، و براساس سلسله مند و ساختار مرتبه مند مجموعة  پرده هاي ازهم نتیجه شوندة كل نمایش نامة هستي، به غیر 
از زمان خاص حضور »وجود عیني« شيء یا بازیگر در صحنه، موجودیتِ  همواره حاضر و البته نسبی و مرتبه مندِ آن 

در همة پرده ها، متشكل از دو مرتبة »عدم نسبي« و »وجود نسبي« است. 
و »وجودیافتن عیني« )یا همان »حاضرشدن عینِ كالبدمنِد«( آن بازیگر یا اثرخاص معماري در صحنة خاص خود، 
در بین مجموعة  صحنه هاي نمایش، نیز موجودیتي حركت مند بوده و مانند حركت یك قطار است كه حامل شيء یا 
اثرمعماري موردنظرماست، و اینكه این قطار باید سلسله وار از تعدادي از ایستگاه هاي بین راهي بگذرد تا به ایستگاه 
از آن، در زمان توقف  بلكه در هرآنِ  واحد  پیاده كند. در طول نمایش و  اثرمربوط را  یا  بازیگر  مقصد رسیده، آن 
قطار در هریك از این ایستگاه هاي بین راهي )یا به عبارتي، در هریك از لحظه ها یا ادوار میان راهي زمان( قطار در 
حال حركت، باید براي »مسافرخاص قطار« )یعني »اثرمعمارانة موردنظر«( دو شخصیت مختلف )یعني همان عدم 
نسبي و وجود نسبي( را قائل شود. چیزي كه هست این حقیقت است كه در طول بازي شدن یك به یك و پي در پي 
صحنه ها، چگونگي حركت قطار و زمان خاص »پیاده شدن عین خارجي اثر معماري« از آن در ایستگاه مقصد و 
به میدان آمدن عیني »اثر« )به عنوان بازیگر مرتبة مورد نظر(، تابع نوعي حركت تدریج مند، مرتبه مند و سلسله مند 
است كه تنها با بازي شدن مرتب و یك به یك صحنه ها محقق مي شود. با بازي شدن هر پرده یا هر مرتبه از نظام 
سلسله مراتبي پرده ها یا مراتب نمایش، اثر معماري یا بازیگر، تنها )یك گام( یا یك مرتبه، از مرتبة  عدم نسبي خود 
روي صحنه هاي پیشین نمایش به مرتبة  دیگري از »وجود نسبي و ذومراتب خود«، »ارتقاي مرتبه« یافته تا نهایتًا 

در زمان و مرتبه  و محل خاص خویش، عینًا  روي صحنة نمایش نظام مند موجودیت جهان ظاهر شود. 
در این نمایش نامة واحد و فراگیرندة  از ازل تا ابد، كارگردان یا بازیگرداني كه هریك از آثار را براي بازیگري به صحنه 

آورده یا بیرون مي برد، یكي بیش نیست و آن یكي نیز تنها »یك« عالم یعني خود خداست. 
حتي آیة قرآني )یا بیان نمادین آسماني( اشاره شده در زیر، این درس بزرگ و نكتة كلیدي را یادآوري مي شود كه 
یگانه كارگردان یا بازیگردان جزء و كل نمایش كه بازیگران )و در مورد موضوع بحث ما، همة  اشیاء عالم، و از جمله 
هریك از آثار معماري مورد بحث ما ( را یكي پس از دیگري به صحنه آورده و از صحنه بیرون برده و به محل اصلي 
و همیشگي خود در عدم )یعني خزینة بي پایان علم الهي( بازگشت مي دهد، خود »اهلل تبارك وتعالي« معرفي شده 
است. و از صفت هاي برجستة  او در این كارگرداني و بازیگرداني، »مهرباني منشأ گرفته از یكدلي ذاتي و دوست بودن 
عشق بنیان خود با بازیگران« و نیز »داشتن روحیة بازگشت پذیري، خطاپوشي و دادن فرصت هاي مكرر به بازیگران 
براي جبران خطاها و ارائة بازي بهتر و بهتر« است. پرورش دهنده اي كه خود در مرتبة  برترین عرش دانش مداري 

قرار دارد و براجرا و تحقق سیر كمال محور بازي بازیگران حاكمیت و نظارتي خالف ناپذیر دارد. توجه كنید:
إنّهُ هوَ يْبِدئُ ويعيُد )*( َوُهوَ الَغُفوُر الَودُوُد )*( ُذوالَعرِش الَمجيد7ُ

همانا این »او«، آن ذات بسیط و ناشناخته« است كه »آفرینش هرموجود« را ]و به عبارتي، پدیدارشدن آن بر 
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صحنة وجود را )بدون سابقة  پیشین و از نه چیز( [ آغاز مي كند و سپس آن را ]پس از اجراي وظیفه مند نقش 
خاص خویش، از صحنة نمایش و بازي خارج كرده، به جایگاه نخستین خود در عرش علم[ بازمي گرداند ]و 
هم در همین دنیا، این فرصت را بارها به او مي دهد تا در هربار نقش خود را بهتر از پیش بازي كند[، )*( و 
او »خطاپوشاننده« ]و به بیاني روشن تر، »پوشانندة لباس كمال و خداگونگي خود برتن بازیگراِن فرمان بردار و 
طالب كمال«[ و دوست مدار حقیقي]ایمان آورندگان به علم و پذیرندگان احكام خویش در كار كارگرداني نمایش 
و راهبري ایشان به مقصد كمال[ است، )*( و اوست كسي كه صاحب »عرش مجید« ]یا همان »مرتبة برترین 

و باشكوه دانش و دانش مداري«[ است. 

جاودانگي انسان و بي زمان بودن معماري در طول زمان
آیا انسان حقیقتي است تنها مربوط به یك زمان خاص و بریده از گذشته و آینده خود؟ پاسخ مسلم اسالم به این 
سوال، با توجه به آنچه از مباني فكري اسالمي در صفحات قبل ارائه شد، منفي است، زیرا حقیقت وجودي انسان 
نیز )عالوه بر مباني مذكور، بنابرگفتة امام علي )ع((، مرگ ندارد و حقیقت وجودي هرفرد انسان، همیشه و همواره 
در همة  ادوار هستي حاضر بوده، هست و نیز خواهد بود. و نیز مطابق با نظر ایشان، انسان مركبي است حقیقي و 

تركیبي است از عقل و صورت: 
االنسانُ عقٌل و ُصورة، فَمن أختأُه  العقل و لَزمتهُ صوَره، لم يكن كامالً  و كان بِمنزلة َمن ال روحَ فيه. 8

انسان عقلي است و صورتي، پس كسي كه عقل )و فعالیت زنده و پویندة عقالنیت( اش او را ترك گوید و تنها 
صورت »انساني«اش با او باقي بماند )موجودي( كامل نیست و به منزلة كسي )یا بهتر بگوییم: مرداري( است 

كه در )جسم( او روحي وجود ندارد. 
و این یعني آنكه آنچه مرگ ندارد و بلكه زندگي بخشندة به جسم صورت مند است )یعني روح تعالي جوینده و 
عقل تعقل كننده و تحلیل گر و كمال جوو نفس ناطقه و آفریننده، همواره »زندگي و فرصت زندگي و بهتربودن در 
زندگي« را مي خواهد و مي طلبد. و »جسم صورت مند و میرا و فناپذیر« تنها فرصتي و صحنه اي و پرده اي است كه 
در دل آن و بر رخسارة بازیگري آن خود را و توانمندي هاي الهي خود را در بستر خالقیت ها و تجلیات نوبه نوشونده 
و هرچه باشكوه تر به نمایش و جلوه گري درمي آورد. و هر نوع از انواع گوناگون و گذشته و قدیمي، یا تازه و جدید 
صورت ها و نقش هاي پدیدارشونده بر پیكرة كالبدمند انسان، و نیز صورت معماري آثار شكل گرفته و ظاهرشدة از او 
در هرعصر و زمان، البته وبگونه اي انفكاك ناپذیر، متعلق به عصر و زمان خاص و اقلیم خاص، و بنابراین تاحدودي 
نسبي، بصورتي خاص و متعلق و مخصوص به زماني خاص بوده، و معماري یا هنر آن نیز بازگوكنندة وی ژگي هاي 
كمي و كیفي آن زمان خاص اند. و قطعاً  و خوشبختانه بعد از گذشت زمان مخصوص به خود مي میرد و باید بمیرد، 

و این عین ضرورت كمال محوري فرآیند آفرینش است. 
بنابراین در موضوع ارزیابي و تحلیل و داوري آثار هر عصر و هر صورت عیني زمان مند، باید آن را در همان ظرف 
زماني خود و با معیارهاي زیبایي شناسانه و معمارانة آن زمان خاص دید، و چگونگي تعامل و تشارك این صورت را 
تنها با صورت هاي هم جوار و هم عصر خویش، مطالعه وارزیابي و داوري كرد. معیارهاي داوري در هر مورد خاص و 
تا آ نجا كه بستگي به چیستي و چگونگي كمي و كیفي صورت هاي عرضي یا مادي ظاهر شده در آن مقطع خاص 

از زمان دارند، معیارهاي نسبي هستند. 
ولي ارزیابي جوهرة واحد عقالني و حاكم بر اندیشة انساني، دیگر اینگونه نیست و نتیجة قبلي نیز در این مورد 
صادق نیست، زیرا جوهر اندیشة  انساني،  در عین پویندگي و شكوفندگي تدریجي در تجلیات ظاهري خود،  حقیقتي 
است بي زوال و زمان ناپذیر و پوینده اي درپیوسته و از ازل تا ابد شكوفنده و ما نیز )یعني جانشینان خداوند در زمین و 
به اصطالح فعال در فاعلیتي حق محورانه( اگر بتوانیم خود را در مرتبة وجود صرف و حكمیت عقل محور اندیشه الهي 
قرار دهیم، ارزیابي مان خداگونه و زمان ناپذیر خواهد بود. البته هم اینك نیز باید درنظر گرفت كه اندیشة معمولي و 
مانده و گرفتار در بعد زمان و مكان ما نیز، اگرچه داراي صورتي زمان پذیراست، باطن آن، مانند اندیشة انسان كامل، 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 6 ـ پاییز و زمستان 93

137

حقیقتي پایان ناپذیر است )و در اینجا نیز منظور نظر مولف چیزي جزهمان حقیقت جوهري اندیشه نیست.( 

سنت هاي  از  پندگرفتن  براي  بومي،  آثارمعماري  و  گذشته  با  اندیشمندانة ما  ارتباط  ضرورت 
جاویدان عقل کل است. 

بنابراین ارتباط صحیح ما انسان ها با تاریخ و زمان و وفاداري مان به قبول درست ترین آن ها، در موضوع وظیفة مختار 
خود در تفكر و برنامه ریزي و خلق ایده هاي نو، در حقیقت، باید وفاداري به سنت هاي عقالني )و بنابراین تغییرناپذیر) 
حاكم بر جزء و كل طول تاریخ باشد. و ضرورت ارتباط ما با گذشتة تاریخ و آثار گذشتگان، و از آن جمله آثار معماري 
ایشان، )همان طور كه قرآن كریم مي فرماید(، عبرت گرفتن و درس آموختن از چگونگي عمل و فاعلیت بالمنازع این 
سنت هاي عقالني، ثابت و همیشه جارِي در بستر كلي زمان )و متشكل از جزءبسترهاي خاص(، و البته در ظرف 
وقایعي با موضوع مشابه و حتي تاحدودي واحد و یكسان است تا خود را و اندیشة خود را براي رفع خطاها و در نتیجه، 
هرچه كامل تركردن ادوار بعدي فرآیند زندگي انساني )یا به عبارتي صورتي عقالني( خویش و استفادة  مفیدتر و بهتر 

از فرصت هاي هنري، علمي و فني )یا تكنولوژیكي( پیش آینده در حال و آینده مهیا كنیم. 
به عبارت دیگر، ارتباط ضروري و اندیشمندانة  ما با گذشته و آثار گذشته، صرفاً  براي آموختن و پندگرفتن از چگونگي 
عمل این قوانین و سنت هاي جاویدان و همیشه حاكم عقل كل در پهنة عمل و فعالیت آن )یعني سرتاسرهستي( 
است. ولي ما هرگز نمي توانیم بر هندسة  كالبدي و صوري معماري گذشتگان و اندازه هاي مخصوص و پاسخ گویندة 
به شخصیت و نیازهاي خاص ایشان در آثار معمارانه و صنایع مربوط متكي بوده و از آن ها تقلیدي صرف، نعل به نعل، 
و بسا كوركورانه داشته باشیم، زیرا همان طور كه در باال به تفصیل توضیح داده شد، شخصیت ظاهري اندازه )یا 
و  معماران  بر  نمي توانیم  دیگر  ما  امروزه  است.  تفاوت كرده  ایشان  با  ما  امروزین  زندگي  نیازهاي  همان هندسة( 
عرض  همچون  را  شهري مان  سوارة   معبرهاي  عرض  و  كنیم  اقتدا  گذشته  اقواِم(  متمدن ترین  )حتي  شهرسازان 
معبرهاي معتبرترین شهرهاي ایشان )و با عرضي كه براي مثال دو شترسوار یا دو اسب سوار به راحتي از كنار یكدیگر 
بگذرند( طراحي كنیم، زیرا هندسة كالبدي نیازهایمان در خانه، محله و شهر و تجهیزات شهري خاص زمان خودمان 
است. در خصوص سایر موارد، فرم ها و شكل ها و سطوح و مراتب اندازه ها )یا همان هندسه ها( چون هندسة شكلي، 

هندسة ارتباطي، هندسة  رفتاري نیز سرگذشتي مشابه را بایستي مطالعه كنیم. 
توجه به آیة كریمة زیر نظر اسالم را در این باره به روشني بیان مي كند: 

َُّه إال بقدٍر معلوٍم«9 »إن ِمن شٍئ إال عندنا خزائنُُه، و ما نُنِزل
نیست چیزي مگر اینكه حقیقت بي زمان )یا به عبارتي همان حقیقت ملكوتي و به عبارتي، علمي( آن در نزد ما )در 
ملكوت اعلي( است، و ما آن را )از مرتبة ملكوتي یا علمي اش به مقام عیني و مرتبة زمیني و كالبدي اش( نازل 

نمي كنیم، مگر در اندازه اي كه )در نظام كلي آفرینش از هرنظر( تعیین شده و حساب مند و معلوم است. 
ماهوي،  هندسة   و  عملكرد  و  شكل  نظر  از  كه  مي شود  اطالق  چیزي  هرآن  به  »شيء«  عنوان  كه  مي دانیم 
»مخصوص« است. خصوصیات )یا به عبارتي، مجموعة وی ژگي  هاي شكلي و عملكردي( هرشئ همان مایة برپایي 
چیستي و قوام شیئیت آن در دنیاي كثرت ها و گوناگوني هاست،  و »شیئیت شئ« )یا همان »مخصوص بودن هندسة  
ماهوي شكلي و عملكردي آن«( كاماًل متفاوت از ذات یا حقیقت وجودي آن شئ است و مرتبة  فناي هر شئ قبل 

از مرتبة  »انعدام« )یا »نیست شدن«( كلي و زوال كلي ذات آن است )و با آن فرق دارد.(10
فرهنگ  باریك بین  مولف  گویا  است«  آن  ذات  از  غیر  هرشئ  »شیئیت  كه  نكته  این  طرح  با  روشن تر،  به عبارت 
التحقیق مي خواهد مخاطبان خود را به این راز لطیف مستتر در آیة شریفه توجه دهد كه ذات هر شئ همان وجه 
اهلل همیشه باقي آن است )یعني همان مطلق همة  دانش ها و یگانه منشأ همه حكمت ها( . و شیئیت هریك از اشیا 
در جهان )یعني ویژگي هاي شكلي و عملكردي هرشئ( تنها بستري مجازي است براي پدیداري تجلیات گوناگون 
و نوبه نوشوندة جمال و كمال اهلل. به عبارتي، هریك از اشیاء در جهان »وجه«ي از وجوه بي نهایت جمال و كمال آن 
ذات یگانه است؛ »وجه«ي كه )با توجه به حركت تدریجي و مرحله مند كمال در جهان مادي( همانند غنچه، در بستر 
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و راه و حركتي توسعه محور، رشدكننده و شكوفاشونده است. والبته بدیهي آنكه: حقیقت وجودي شئ )یا همان وجه 
باقي، ماندگار و نابودناشونده از اهلل تبارك و تعالي( از ذات جاودان خود هرگز جدا نیست.

 
نتيجه گيري

ما معماران مومن به خداوند »بديعُ السماواتِ واألرِض« ) »پدیدآورندة صورت تازه به تازة آسمان ها و زمین«11( و ما 
ُر«12 است:  »آن آفریدگار دانش بنیاني«  هنرمندان مسلمان یعني همان كساني كه مربي حكیمان »اهللُ الخالقُ البارئُ المَصوِّ
كه نیروها و دانش هاي فعال و در اختیار او در كار آفرینش هاي تازه به تازه اش معروف به »أسماءُ الحسني« هستند، 
بایستي در راه و روش مخصوص به »خود حقیقي خویش« )یعني »نفسي در مقام جانشیني خداوندگار دانش ها«(، 
در كار آفرینشي نوبه نو او اقتدا كرده و همانند او عمل كنیم، و نه كپي سازي معماري مرده و درگوررفتة گذشتگان 
مرحوم خویش، بلكه در مرحلة نخست انجام وظیفه مان، مامور به شناخت دقیق و لطیف و مطابق با واقع از حقیقت 
ملكوتي یا موجودیت عملي و هندسة دانش بنیان هرشئ یا هر ساختمان خوب هستیم )فرقي نمي كند آن ساختمان یا 
شئ خوب و زیبا و پسندیده، مربوط به گذشته است یا حال، در ایران اسالمي است یا در فرنگ نامسلمان، حیوان است 
یا گیاه یا حتي جماد(، و سپس بكوشیم تا نیازهاي جدید خود را در قالب ظرفي و هندسه اي خاص و البته كالبدمند 
با عنوان »شیئیت شيء« )یاهمان »هندسه شكلي و عملكردي خاص شيء در پاسخ گویي به نیاز مربوط«( تعریف 
كنیم. بطور مسلم، انجام پذیرشدن و سپس تحققي بایسته و شایستة عین صورت و كالبد مادي آن شيء یا ساختمان 

جدید در عالم خارج و در مقطع و موضع مربوطه، وظیفة بعدي ماست. 

پی نوشت ها
1. آیات متعددی از قرآن كریم به این موضوع بسیار بنیانی و بااهمیت )یعنی »صیرورت« یا همان »فرایند تكامل محور توسعه 
یا شكوفایی درون زای دانش در كّل و جزء هستی«( پرداخته و آن را از جوانب و ابعاد گوناگون مسئله مورد بحث و بررسی 
قرار داده اند. اینجانب )مؤلّف این سطور( نیز كتابی مبسوط و مستقل را به بررسی و شرح آن اختصاص داده ام و در اینجا تنها 
ماواِت َو ما فِی  َّذی لَُه ما فِی السَّ ال  ِ به ذكر یك نمونه از آن آیاِت گران سنگ و عظیم القدِر مربوط بسنده می كنم: »ِصراِط اهللَّ
ِ تَصيُر اأْلُُمور« )شوری: 53( راه اهلل، ]راه دانش بُنیانی و تكامل محوری، راه رسیدن به »اهلل« )آن خداوندگار  اأْلَْرِض أاَل إِلَی اهللَّ
یگانة دانش و دانش مداری تكامل محور در همة مراتب هستی و در همة اشیاء و اجزاِی در وحدت آن ها([ آنكه تمامی آنچه 
در آسمان ها و آنچه در زمین است، از آن اوست ]و همه تجلّیات گوناگون شوندة 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 مرحله مند و مرتبه مند تكامل محوِر 
شكوفایی و ُشَدِن[ همة »امور« ]یا برنامه ها و برنامه ریزی ها، در جهت به كمال رسانیدن اشیا )و از جمله انسان ها([ تنها به 
سوی اهلل برنامه ریزی شده و انجام می گیرد ]و هدف مقصود برای همگان، همان رسیدن و هم شكل شدن با او )آن مطلق كمال 

در دانش و دانش مداری(ست[! 
ُ آَدَم  ا َخَلَق اهللَّ ُ آَدَم بَِأْربََعَة َعَشَر أَلَْف َسنٍَة فََلمَّ َوَجلَّ ِمْن قَْبِل أَْن يْخُلَق اهللَّ ِ َعزَّ ِ)ص(: ُكْنُت أَنَا َو َعلِی نُوراً بَيَن يَدی اهللَّ 2. قَاَل َرُسوُل اهللَّ
لِِب ثُمَّ أَْخَرَجُه ِمْن ُصْلِب  ُه فِی ُصْلِب َعْبِد الُْمطَّ ُ َعزَّ َو َجلَّ يْنُقُلُه ِمْن ُصْلٍب  إِلَی ُصْلٍب َحتَّی أَقَرَّ َسَلَك َذلَِك النُّوُر فِی ُصْلبِِه فََلْم يَزِل اهللَّ
ِ َو قِْسمًا فِی ُصْلِب أَبِی َطالٍِب فََعلِی ِمنِّی َو أَنَا ِمْنُه، .... ، ....  )ر.ك: قمی 1362،  لِِب فََقَسَمُه قِْسَميِن قِْسمًا فِی ُصْلِب َعْبِد اهللَّ َعْبِد الُْمطَّ

.)640/2 
3. مؤمنون: 12- 16.  

كاماًل  و  مرّكب  »جمع  به معنای  آمده،  التحقیق  فرهنگ  در  آنچه  با  مطابق  و  ظاهری  نظر  از  »طین«  واژة  خود  البته   .4
درهم آمیختة آب و نوعی خاك« است، به گونه ای كه باید آن جمع مرّكب را به دلیل شدت درهم آمیختگی و بلكه تاحدودی 
جدایی ناپذیرش، شیئی واحد دانست. شیئی كه هیچ یك از دو عنصر آب و خاك در سازمان یك پارچه و وحدت یافتة موجودیت 
آن، قابل شناخت و تفكیك از یكدیگر نیستند. لیكن ازآنجاكه كالم قرآن كالمی، در اصل و اساس این جهانی اش، حقیقتی 
آیه وار یا نمادین بوده، از ظاهر نمادین آن باید باطنی حقیقی تر و اصیل تر را راه بُرد. و »آب« نیز در زبان نمادها بیانگر »دانش 
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نازل شونده از آسمان علم بسیط«، و »خاك« نماد عنصری تربیت پذیر و َرِحمی برای شكوفایی و زایایِی صورت مندی رشدیابنده 
است، ما نیز حقیقت »طین« را در ترجمة پیش اشارة خود در متن باال به عنوان »حقیقت اصیل و پایة آفرینش انسان و تركیب 
جدایی ناپذیر علم و صورت مندی در آن« معرفی كرده ایم. در فرهنگ التحقیق، »طین« و »طینت« به عنوان »فطرت نخستین 
و سرشت استوار و تغییرناپذیر« آمده است. و به اعتباری »طین« )به معنای »جمع مرّكب آب و خاك« یا »تركیب زایندة علم و 
صورت مندی«( و »ماّدة آفرینش انواع موجودات در زمین« )اعّم از سنگ، گیاه، حیوان و انسان( معرفی شده است. )بسیار دقت 

كنید(. ر.ك: موسوی دامغانی،  7/ 15۸ و 159. 
نْيا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زينٌَة َو تَفاُخٌر بَينَُكْم َو تَكاثٌُر فِی اأْلَْمواِل َو اأْلَْوالِد، َكَمثَِل َغيٍث أَْعَجَب  ََّما الَْحياُة الدُّ 5. حدید: 20- 23: »اْعَلُموا! أَن
نْيا إاِلَّ َمتاُع  ِ َو ِرْضواٌن. َو َما الَْحياُة الدُّ ا، ثُمَّ يُكوُن ُحطامًا، َو فِی اْلِخَرِة َعذاٌب َشديٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن اهللَّ الُْكفَّاَر نَباتُُه، ثُمَّ يهيُج، فَتَراُه ُمْصَفرًّ
ِ يْؤتيِه  ِ َو ُرُسلِِه. ذلَِك فَْضُل اهللَّ ْت لِلَّذيَن آَمنُوا بِاهللَّ ماِء َو اأْلَْرِض، أُِعدَّ ُِّكْم، َو َجنٍَّة َعْرُضها َكَعْرِض السَّ الُْغُروِر. سابُِقوا إِلی  َمْغِفَرٍة ِمْن َرب
ُ ُذو الَْفْضِل الَْعظيِم. ما أَصاَب ِمْن ُمصيبٍَة فِی اأْلَْرِض َو ال فی  أَنُْفِسُكْم إاِلَّ فی  ِكتاٍب ِمْن قَْبِل أَْن نَْبَرأَها، إِنَّ ذلَِك َعَلی  َمْن يشاُء، َو اهللَّ

ُ ال يِحبُّ ُكلَّ ُمْختاٍل فَُخور«. ِ يسيٌر. لَِكيال تَْأَسْوا َعلی  ما فاتَُكْم، َو ال تَْفَرُحوا بِما آتاُكْم، َو اهللَّ اهللَّ
6. در این فرصت كوتاه، مجال پرداختنی بایسته و شایسته به اصل بسیار اساسی و بلكه بُنیادین »تجربه مداری« در معماری و 
هنر اسالمی نیست. لذا شما مخاطب محترم را به پی گیری شرح كامل این اصل در مقالة دیگری از اینجانب با عنوان »رابطة 

پویندگی و تكامل محوری فرایندمدار و اصل تجربه مداری در هنر و معماری اسالمی« فرا می خوانم.  
7. بُروج: 13- 15.

۸. حاج محمداسماعیل دوالبی از عرفای فقید معاصر است كه در سرآسیاب دوالب تهران، در خانوادة پدری كشاورز متولد شد. 
برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف رفت و پس از مدتی، به مقامی از مقامات عرفانی دست یافت و شیوة مرسوم ایشان 

در راهكارهای سلوك عرفانی با دیگران مبتنی بر محبت بود. برای اطالعات بیشتر ر.ك: دوالبی 13۸9.
9. حجر: 21.  

10. ر.ك: موسوی دامغانی،  7/ 15۸ و 159.
ماواِت َو اأْلَْرِض ، ... ، َو َخَلَق ُكلَّ َشی ٍء َو ُهَو بُِكلِّ َشی ٍء َعليم «: او ]یعنی اهلل )آن خداوندگار یگانة دانش  11. انعام: 101: »بَديُع السَّ
و فعالیت دانش مدار در همة مراتب هستی([ پدیدآورنده صورت تازه به تازة آسمان ها و زمین است؛ ... و همه چیز را آفریده و او 

به ]حقیقت ملكوتی یا موجودیت علمی و هندسة دانش بُنیان[ همة چیزها ]یعنی صورت علمی شیئیِت اشیاء[ داناست.
ُر لَُه اأْلَْسماُء الُْحْسنی«: اهلل )آن خداوندگار یگانة دانش و فعالیت دانش مدار در همة  ُ الْخالُِق الْباِرُئ الُْمَصوِّ 12. حشر: 24: »ُهَو اهللَّ
مراتب هستی( اوست خالق، آفریننده ای بی سابقه و صورتگری )بی نظیر(؛ و برای او )و قوای دراختیار او، در این آفرینش بی سایه 

و تازه به تازه و نوبه نو( همان  اسم های زیبا و زیباآفرین )یا همان دانش های فعال معروف به  »االْسماُء الُْحْسنی«( است.
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