


سـال هشتم، شماره 16،پاییز و زمستان  1398
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

فـارسي: معصـومه عـدالـت پور ادبي  بانی                                 ویـراستار  عكس روی جلد: حمیدرضا 
تابنده                                         نفیسه  انگلیسی: مهندس غزل  ویـراستار  نراق(                                  تاریخی  بــازار  )چهارسوق 
همكار اجرایی: مهندس نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                      j.ir.arch.s@gmail.com :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشیار دانـــشگاه تــربیت مــدرس

دانــشگاه كــاشــان  دانشـیـار  امـیرحـسین چیـت سـازیـان.  دكـتر 
دكـــتر پــیـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكتـــــر بابـــك عالـــــمی. اســــتادیار دانـــشگاه كاشــــان
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتادیــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دانشــــگاهی  جهــاد  دانـشیـار  كالنــتري.  حســــین  دكتر 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ایران
دكتر غالمـحسیــن معمـاریان. استاد دانـشگاه علـم و صــنعت ایــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــیـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 
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عمارت های باغ نظر شیراز و دگرگونی های كالبدی ـ كاركردی آن ها
علی اسدپور

نویافته های سردر مسجدجامع ارگ بم پس از زلزلۀ 1382
عیسی اسفنجاری كناری/ امیرحسین كریمی/ نسرین پورعیدی وند

معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند
محمدرضا نعمتی/ عباسعلی رضایی نیا

طراحی معماری به كمک پیشینه ها؛ مطالعۀ شیوه های بهره گیری معماران حرفه ای ایران از پیشینه های طراحی
الهام مهردوست/ احمد امین پور/ حمید ندیمی

سیر تحول حرم حضرت معصومه)س( با تأكید بر سلسله مراتب ورود )تشرف( از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار
محمد رضایی  ندوشن/ سید عبدالهادی دانشپور/ مصطفی بهزادفر

سینومرفی  نظریۀ  اساس  بر  تهران  ارگ  خرید  مركز  و  تجریش  تاریخی  بازار  معماری  تطبیقی  بررسی 
)هم ساختی كالبد ـ  رفتار(

ثریا تفكر/ آزاده شاهچراغی/ فرح حبیب
تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه های تک خانواری معاصر؛ نمونۀ موردی: بررسی سكونت خانوادگی 

مهاجران افغان در ایران
مسعود ناری قمی/ مهدی ممتحن/ معصومه احسانی

ابزار نحو فضا )نمونۀ  از  با استفاده  ارتباطات فضایی  واكاوی تعامل بین گونه های شكلی مسكن سنتی و 
موردی: خانه های سنتی كاشان(

پوریا سعادتی وقار/ اسماعیل ضرغامی/ عبدالحمید قنبران
شناخت الگوي كاركرد فضا در حسینیه هاي شهر تفت

مریم رجبي/ محمدرضا نقصان محمدي/ مهدي منتظرالحجه
بررسی كارایی شاخص های نور روز در ارزیابی كیفیت آسایش بصری كاربران )مطالعۀ موردی: فضاهای 

آموزشی دانشكده های معماری شهر تهران(
نسترن شفوی مقدم/ محمد تحصیلدوست/ زهراسادات زمردیان

الگوی درونی سازی ارزش ها در آموزش معماری
طرح، كاربست و آزمون مدلی برای رشد عاطفی دانشجویان در كارگاه طراحی

فرهاد شریعت راد
حاشیه نویسی در معماری: رویكردی نظام مند در راستای تحرک بخشی و توسعۀ پایه های نظری، پژوهشی و 

انتقادی معماری
مریم غروی الخوانساری

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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علمی ترویجی

حاشیه نویسی در معماری: رویكردی نظام مند در راستای 
تحرک بخشی و توسعۀ پایه های نظری، پژوهشی و انتقادی 

معماری

مریم غروی الخوانساری*

چكیده 
حاشیه به معنای كناره و شرحی است كه بر متن می نویسند و برای توضیح مطالب مشكل یا مبهم، نقد یا رد اشكاالت 
و در توصیف عمومی در راستای تعامل با متن صورت می گیرد. حاشیه نویسی به خصوص از دوران اسالمی رواج یافته 
و به صورت یكی از سنت های حوزۀ علوم اسالمی در راستای ترویج و پویایی علوم اسالمی به ویژه در دوره هایی كه 
كمتر اندیشۀ تازه ای برای طرح وجود داشت تداوم یافته است. سؤال این تحقیق به این صورت است: آیا حاشیه نویسی 
می تواند به ساحت معماری انتقال یابد و در راستای تحرك بخشی به مباحث نظری به  كار گرفته شود؟ بر این  اساس 
هدف از این تحقیق سعی در بررسی ابعاد باززنده سازی این راهكار سنتی در دورۀ معاصر به صورت روشی دموكراتیك 
در بیان و ترویج نظریات و تأثیر آن در بسط مفاهیم علوم و به طور مشخص مباحث نظری معماری است. تحقیق 
حاضر با رویكردی توصیفی تحلیلی و تاریخی تفسیری، در چهار بخش اصلی مباحث خود را ارائه می دهد. نخست، 
طرح مسئله در زمینۀ لزوم تحرك بخشی مباحث نظری معماری صورت می گیرد. در بخش دوم، ضمن ارائۀ معانی 
و  ابعاد  در بخش سوم،  ارائه می شود.  حاشیه نویسی  از  تاریخچۀ مختصری  حاشیه،  به  مربوط  اصطالحات  و  لغوی 
كاربرد حاشیه نویسی در مباحث نظری معماری طرح می شود. در بخش نهایی، تبیین مفاهیم و روش های كاربردی 
حاشیه نویسی در معماری پیشنهاد می شود و دربارۀ روش های محتوایی و صوری حاشیه نویسی عناوینی ارائه می شود.

از نتایج این پژوهش چارچوب پیشنهادی برای تفكر هدفمند و دستیابی به الگوهایی برای تقرب به تحقیق در معماری 
و كاوش فعال ادبیات موضوع است. این نتایج نشان می دهد كه حاشیه نویسی به واسطۀ فرایندهای تحرك بخشی خود 
به پویا سازی جریان های فكری درون زا در معماری كمك می كند. این رویكرد با با بهره گیری از امكانات و رسانه های 

نوین، تأثیر بسزایی در زندگی دائمی متون معماری و زایش مداوم آن ها خواهد داشت.

كلیدواژه ها: 
حاشیه نویسی، پژوهش معماری، كاوش در ادبیات موضوع.

mgharavi@ut.ac.ir ،استادیار، دانشكده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران *

تاریخ دریافت: 1398/06/07          تاریخ پذیرش: 1398/11/29
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پرسش های پژوهش
1. چگونه حاشیه نویسی می تواند به ساحت معماری انتقال یابد تا از آن  در راستای تحرك بخشی به مباحث 

نظری بهره گرفت؟
2. چگونه می توان از این رویكرد در جهت دستیابی به الگوهایی برای تقرب به تحقیق در معماری و كاوش 

فعال ادبیات موضوع بهره گرفت؟

مقدمه 
پژوهش معماری در موفقیت و ادامۀ حیات حرفۀ معماری اهمیت ویژه ای دارد )گروت و وانگ 1384، 7(. پژوهش معماری 
را می توان »جست و جوی سامان یافته با هدف تولید دانش« معرفی كرد )همان جا(. هدف از این تحقیق، پرورش و توسعۀ 
روش های این جست و جوی سازمان یافته است. از آنجایی كه تحقیق در معماری، برخالف بسیاری از علوم نظری،  به صورت 
سازمان یافته و روش مند سابقۀ طوالنی ندارد، ازاین رو الزم است برای تقویت بنیان های نظری این رشته، از راهبردها 
و تدابیر دیگر حوزه های نظری بهره گرفت )همان، 6(. به  عقیدۀ عینی فر، »تهیۀ ابزارهای تولید دانش كه یكی از آن ها 
روش های تحقیق است، به ویژه در رشته هایی كه پیشینۀ تحقیقی ضعیفی دارند، بیش از پیش اهمیت پیدا كرده است« 
)1384، هفده(. پیشنهاد این تحقیق بهره گیری از رویكرد حاشیه نویسی به عنوان یكی از روش های تحقیق و كاوش در 
ادبیات معماری برای گسترش دانش نظری این رشته است. حاشیه نویسی یكی از سنت های قدما و اندیشمندان اسالمی 
بوده كه تأثیر مهمی بر تعمیق و گسترش مفاهیم علمی زمان خود داشته است. حاشیه نویسی به فرایندی اطالق می شده 
است كه در آن خوانندگان هر متن یا كتاب علمی، نظر خود را دربارۀ محتوا یا بخش های مختلف متن در حاشیۀ آن 
الحاق می كردند. از این جهت بازخوردهای متون علمی ثبت می شد و دست به دست با جابه جایی كتاب انتقال می یافت 
و گسترش پیدا می كرد. در این فرایند، برداشت های دائمی مخاطبان متن در طی زمان اصالت داشته و مورد توجه و تأمل 
واقع می شده است. در تفكری مشابه در دورۀ معاصر، و در اواخر دهۀ 1960، نظریۀ متن و متنیت متأثر از رویكردهای نقد 
پساساختارگرا تصورات سنتی از تألیف را تغییر داد. در چنین بستر فكری آثار نویسندگانی چون ژاك دریدا1، روالن بارت2، 
فیلیپ سولرس3 و میشل فوكو4 شكل  گرفت و متن به عنوان بستری برای زایش دائمی »نوشتنـ  اندیشیدنـ  نوشتن«، 
به تعبیر جولیا كریستوا5، مبدل شد )Allen 2000, 30-31(. دریدا متن را نظامی ارتباطی دانست كه از نشانه های گرافیك 
دیداری و فضایی تشكیل شده است؛ نشانه هایی كه دو یا سه بُعدی هستند و پیامی را كه از جانب مخاطب تحلیل پذیر 
است در بر دارند. اومبرتو اكو6 بر منش ارتباطی هر متن تأكید می كند )احمدی 1370،  360(. خواندن این متن یعنی فراشد 
ادراك حسی و دریافت متن از سوی مخاطب در كلی ترین شكل آن كه از معنای محدود »خواندن یك نوشتار« بارها فراتر 
می رود )احمدی 1371، 191(. این برداشت متن را به قلمروی باز وفور و كثرت معناهایی تبدیل می كند كه پیوسته در حال 

زایش است، و به همین جهت شور دریافت آن ها هرگز ارضا نمی شود )سجودی 1387، 115(. 
این پژوهش از نوع تحقیق كیفی است كه در آن از روش های تحقیِق توصیفی تحلیلی و روش تاریخی تفسیری 
استفاده می شود و روش تجزیه و تحلیل داده ها مقایسه ای است. در این تحقیق، از انواع متون تاریخی مرتبط بهره 

گرفته شده و با تحلیل آن ها به انواع روش های حاشیه نویسی دستیابی شده است.
گروت و وانگ معتقدند كه موضوع یك تحقیق می تواند در جهت انتقال و بسط مفاهیم و نظریه های موجود از یك 
حوزه به حوزۀ دیگر گام بردارد )گروت و وانگ 1384، 52(. در این راستا موضوع این تحقیق برخاسته از رویكردی است 
كه به صورت تاریخی در بستر سیستم آموزش حوزوی رایج بوده و به عنوان راهكاری مشاركتی و تعاملی، به خصوص در 
دوران تاریخی خاصی از فترِت تألیفات در كشور كاربرد یافته و تأثیرگذار بوده است. انواع روش های تعامل با متن در 

قالب روش های یادگیری و مطالعه7 در تحقیقات مرتبط با رشتۀ كتابداری در دورۀ معاصر بررسی شده است.
دیگر  از  است.  معماری  در حوزۀ  پژوهشی  و  نظری  توسعۀ  و  پژوهش، تحرك بخشی  كاربردهای  اصلی ترین  از 
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كاربردهای تحقیق، قابلیت بهره برداری از روش های حاشیه نویسی در نظام مند ساختن رویكردهای نقد معماری و 
همچنین باززنده سازی یك سنت ایرانی در راستای تحرك بخشی به نقد، تحلیل و موشكافی متون و آثار معماری ایران 

در راستای تقویت هویت ایرانی در آثار است.
به  نظر می رسد با وجود سابقۀ دیرین در توجه به حاشیه نویسی در كشورهای اسالمی، این رویكرد در دورۀ معاصر 
در انواع حوزه های نظری معماری در كشورهای پیشرو غربی پیگیری می شود و نمونه های آن قابل  مشاهده است.8 
این امر از یك طرف اثر بخشی رویكرد مطروح را تأیید نموده و از سوی دیگر امكان احیای این رویكرد و لزوم توسعۀ 
آن را در انواع حوزه های فكری بومی در بستری كه مبدع این روش بوده است نشان می دهد. ازاین رو این تحقیق 
قصد دارد ضمن توجه به سنت حاشیه نویسی و تحلیل و واشكافی روش های آن، در راستای طرح رویكردی نظام مند با 
هدف توسعه و تحرك  بخشی پایه های نظری، پژوهشی و انتقادی معماری قدم بردارد. این تحقیق معتقد است اگرچه 
حاشیه نویسی در مباحث معماری به صورت مشخص چندان مسبوق به سابق نیست9، به  نظر می رسد به عنوان یك 
روش مؤثر در تحرك بخشی به نظریات علمی بومی و درون زاد، می تواند در مباحث نظری معماری ایران كاربرد یابد. 

3. طرح مسئله، لزوم تحرک بخشی مباحث نظری معماری
نظریه پردازی در مباحث معماری در راستای تحقق معنا و هویت در معماری امروز، امری ضروری است. فالمكی معتقد 
است معماری بیش از سایر هنرها نیازمند داشتن پشتوانۀ فكری در زمینۀ تبیین خصلت ها و كیفیات فضایی است كه 
قصد آفرینش آن را دارد. فضای معماری از این جهت كه هم برانگیزانندۀ تفكر است و تأثیرگذار بر رفتارهای فردی 
و هم هدایت كنندۀ امور كاربردی روزمره، همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. لذا پرداختن به آن مسئولیت 
زیادی را هم برای طراح به وجود می آورد. در خلق فضای معماری، ما هر روز به تدابیر اجرایی متداولی متوسل می شویم 
كه زادۀ مستقیم تفكر منطقی اند. بی اینكه فرصت داشته باشیم به مبانی آن ها بازگردیم، درحالی كه بازشناسی و ارزیابی 
این مبانی بر ما فرض است. در این  راستا هر معمار بایستی بتواند به نظریه ای دست  یابد تا در ارتباط با آن تعیین 

ارزش ها و نسبت ها صورت گیرد )فالمكی 1371، 151ـ153(. 
در عین حال به  نظر می رسد در شرایط امروز، حدی از سرگشتگی و نابسامانی در پرداخت به نظریات بومی و خودی 
وجود دارد.10 ریشه یابی این نابسامانی ریشه در مسائل گوناگونی دارد كه از جمله آن ها می توان بحث نسیان فرهنگی 
و هجوم الگوهای غیربومی به خصوص غربی را طرح نمود. بدون اینكه سیستم ایمنی مناسبی برای انطباق این الگوها 
با مسائل روز مبتالبه جامعه پیش بینی شده باشد. بر این اساس، دغدغۀ اساسی این تحقیق در مرحلۀ اول، توجه به 
فعال سازی نظریه پردازی بومی در زمینۀ معماری و در عین  حال پردازش سیستم ایمنی مناسبی برای هضم و انطباق 

نظریات وارداتی است. در این راستا توجه به سه نكتۀ اساسی اهمیت دارد:
1. نكتۀ قابل  توجه در وهلۀ اول، حد تفاوت جهان بینی و ارزش های ملی و بومی ما با جهان بینی و ارزش های وارداتی 
به خصوص از غرب است. در بیان سید حسین نصر، »تفاوت نگاه ما و نگاه امروز غرب اساسی و زیربنایی است. نگرش 
انسان غربی به عالم و آدم و زمان و تاریخ خصوصاً از قرن هجدهم به نحوی دگرگون شد كه با تكاپوی دائمی برای 
پیشرفت و تغییر جهان هم ساز شود. استمداد بالانقطاع این تمدن از علم و تكنولوژی عالوه بر آنكه این تمدن را تمدن 
علم و تكنولوژی وانموده، باعث معارضۀ بی امان این تمدن با سایر فرهنگ ها و تمدن ها شده است. بر این اساس دنیای 
ما حدود دو قرن با هجوم تمدن و جهان نگری بیگانه ای مواجه بوده كه با مبانی و اصول فرهنگ ما تعارض داشته است. 
آثار فلسفی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استیالی غرب جدید، همچنان به انحای مختلف در سراسر 

جامعۀ ما پراكنده است« )نصر 1375، 12(. معماری و آثار مربوط به آن نیز از این قاعده مستثنا نیست.
2. جهان غرب و به ویژه اروپا برای قرن های متمادی، فضای تفكر پویا و تولیدكنندۀ علوم و نظریات شمرده می شود 
)فالمكی 1371، 152( بنابراین شكی نیست كه نمی توان جلوی سیر این افكار و اندیشه ها را گرفت. در كنار این موضوع، 
نباید نادیده گرفت كه بسیاری از این ایده ها نیز در مسائل روز جامعۀ ما نیز قابل كاربرد است. اما دستیابی به سیستم یا 
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فیلتر پاالیش كننده و انطباق دهنده به لحاظ جهان بینی بومی و مسائل فرهنگی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
3. مدها و موازین داوری نشئت گرفته از غرب، هر چند دهه ای تغییر می كند؛ پس باید به معیارهای فرهنگ بیگانه ای 

كه در نظریات درونی كشور تأثیرگذاری می كند، به عنوان معیارهایی كه خود در حال تغییرات سریع است، توجه كرد.
جنبه های  با  مقابله  حال  عین   در  و  مثبت  جنبه های  از  برخورداری  برای  آمادگی الزم  مواجهه،  این  در  ازاین رو 
تهدیدآمیز ضروری است. در این راستا مطالعه و تبیین متون وارداتی همراه با ارائۀ نگاه انتقادی اهمیت ویژه ای دارد. 
پیشنهاد این تحقیق توجه به رویكردی با  عنوان حاشیه نویسی است كه موجد و گسترش دهندۀ دیدگاه انتقادی است. 
 .)Jencks and Baird 1969, 7( جنكز و برد از این رویكرد به عنوان رویكرد محرك تعقل و تدبر در متن نام می برند
در عین حال از آنجا كه تعداد منابع پایۀ منتشرشده در زمینۀ مباحث نظری معماری خودی، نسبت به طول عمر 
فعالیت های آموزشی دانشكده های معماری كشور اندك است و بحرانی در زمینۀ كمبود تألیفات در این زمینه به  نظر 
می رسد، حاشیه نویسی می تواند به عنوان راهكاری مشاركتی و تعاملی كه در دوران تاریخی خاصی از فترت تألیفات در 
كشور كاربرد یافته بود، تأثیرگذار باشد. به عقیدۀ مفید و رئیس زاده، حاشیه نویسی موجب تحرك در تألیفات می شود. 
»در وادی تعلیم و تعلم گریزی از تألیف نیست و آنچه موجب غنای تألیفات می شود حاشیه  زدن بر متون است. به بیان 
دیگر می توان گفت كه حواشی و تعلیقات موجب پاالیش متون می شوند و این روند گاهی تا بدان جا پیش می رود كه 
حواشی و تعلیقات خود تبدیل به متنی معتبر و مستقل و نوین می گردند. با این نگرش، حاشیه نگاری اضافه ای اشراقی 
است و موجب افزایش ظرفیت متون )مفید و رئیس زاده 1387، 627(. همچنین معتقدند كه حاشیه نویسی موجبات رشد 

و ارتقای متن را فراهم می كند، متن را توسعه  داده و ازاین رو موجب تحرك متن می شود )همان، 629(.
بر اساس ضرورت طرح شده به نظر می رسد حاشیه نویسی می تواند در تحرك بخشی به نقد و تجزیه و تحلیل 
در دو حوزه مؤثر باشد: یكی تجزیه و تحلیل تئوری های خودی معماری با هدف به روزرسانی و قابلیت بهره گیری در 
مسائل جاری و دیگری نقد نظریات غربی در راستای تشخیص سره از ناسره، انطباق جنبه های مثبت با مسائل جاری 
و به حداقل رسانی آفت های جنبه های منفی این تفكرات. ازاین رو این نوشتار معتقد است كه توجه عملی به این ایده و 
الهام از آن در ساحت معماری می تواند سرآغاز تقویت نگاه انتقادی، تحرك در مباحث نظری معماری و فتح بابی برای 

دستیابی دانش پژوهان به نظریات درون زا باشد.

4. تعریف حاشیه و حاشیه نویسی
در تعریف حاشیه و حاشیه نویسی مطالب زیر آورده شده است:

ـ حاشیه11 در لغت به معنای كناره و شرحی است كه بر متن می نویسند )دهخدا 1377، ذیل واژه(. همچنین این 
واژه به مفهوم توضیح كلمه ها یا موضوعات مشكل یا نكاتی از قسمت های پیچیده كه معمواًل در حاشیه صفحات 
كتاب ارائه می شوند، به  كار می رود )پورممتاز 1377(. در اصطالح نسخه شناسی، مطالبی است كه در گذشته در اطراف 
متن اصلی كتاب ها برای توضیح مطالب مشكل یا مبهم، یا نقد و رّد اشكاالت مطرح شده در متن نوشته می شد. این 
سنت از قرن ها پیش در میان دانشمندان اسالمی رواج داشته كه به هنگام خواندن كتاب، نظرها و توضیحات خود را 
در سه طرف )باال، پایین، و سمت چپ( صفحات آن می نوشتند. نویسندگاِن حاشیه  را »ُمَحّشی« یا »حاشیه نویس« و 
عمل حاشیه نویسی را »تحشیه« می گفتند. بعدها بر اساس اعتبار علمی نویسندگاِن حاشیه و یا نظر به اهمیت حاشیه ها، 
ناسخان هنگام نسخه برداری از كتاب های گوناگون، حاشیه های مهم را در اطراف صفحات ثبت می كردند )روحانی، 
ورجاوند، و سیدعرب 1370، 18(. كتابی كه به عنوان توضیح یك متن مشكل یا قدیمی نوشته می شود و آن را به زبان 
ساده یا زبان روز درمی آورد، شرح حاشیه12 گفته می شود. شرح می تواند در حاشیۀ متن اصلی بیاید یا به صورت مستقل 
ارائه شود )محمدی فر 1376(. یادداشت حاشیه ممكن است به صورت دست نوشته یا چاپی در حاشیۀ متن اصلی اضافه 
شود. كتابی كه دارای حاشیه نویسی است ُمَحشا نامیده می شود. واژۀ حاشیه نویسی گاهی به صورت واژگان قلم اندازی 

یا هامش نویسی نیز به  كار می رود )سلطانی و راستین 1379(.
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5. پیشینۀ تاریخی و تحقیقی موضوع
سابقۀ حاشیه نویسی به حوالی قرون چهارم و پنجم هجری در دورۀ اسالمی بازمی گردد. پس از تعامالت جهان اسالم 
و غرب در سده های میانی میالدی نیز نمونه های حاشیه نویسی در اروپا قابل مشاهده است.13 حاشیه نویسی در جهان 
اسالم به روزگار انتشار گستردۀ كتاب های خطی باز می گردد كه هركس كه مطلبی را می خواند از نگارش نظر خویش 
دربارۀ آن خودداری نمی كرد، تا جایی كه بعضی از دانشمندان حاشیه نویسی را كار و وظیفۀ خود می دانستند. آنان ضمن 
نسخه برداری از كتاب های معروف و معتبر، مطالب خود را در اطراف یا در البه الی صفحات گوناگون می نوشتند و 

سپس دنبالۀ مطلب را پی می گرفتند )روحانی، ورجاوند، و سیدعرب 1370، 18(.
چون حاشیه نویسی بر كتاب ها و اظهار نظر دربارۀ آثار دیگران آسان تر از تألیف بود، از گذشته عمومیت یافته است؛ 
به نحوی كه پیش از قرن دهم هجری، منحصر به كشف برخی مسائل دشوار و شرح بعضی از عبارات پیچیده بود، اما 
از آن  پس، اندكی محدودتر شد. در این دوره، حاشیه ها توضیح عبارت های پیچیده  و عموماً روشن تر از متن بود، اما 
در دورۀ صفویه و قاجاریه كه می توان آن را دورۀ حاشیه نویسی نامید، حاشیه ها پیچیده تر و دشوارتر از متن می نمود 

)درودیان 1375؛ دهخدا 1377، ذیل حاشیه نویسی؛ روحانی، ورجاوند، و سیدعرب 1370، 19(.
حواشی این دوره را می توان به سه دسته تقسیم كرد:

حواشی كتاب  های ادبی، به ویژه متونی كه برای تدریس در حوزه های علمیه تعیین شده بود. بعضی از این حواشی، 
توضیحی و روشنگر و برخی حاوی شرح و بسط و نقد و استدالل های مضاف بر متن بودند. 

حواشی كتاب های دینی كه دربارۀ اصول اعتقادی یا فروع فقهی )احكام عملی( بود. این حاشیه ها برای توضیح 
مقصود نویسندۀ متن و بسط و تفصیل دالیل عقلی و نقلی وی نوشته می شد. به این شیوه، حاشیه نویسی »شرح« 
می گفتند كه مستقل از كتاب اصلی بود و نویسندۀ شرح برای اثر خود، عنوان جداگانۀ دوجزئی برمی گزید كه واژۀ شرح، 
غالبًا در آغاز جزء دوم قرار داشت. همچنین هنگامی كه نویسنده ای مطالبی در رّد یك یا چند بخش و یا همۀ مطالب 
نویسنده ای می نوشت، بدان »رّد« یا »رّدیه« می گفتند كه به صورت مستقل منتشر می شد و عنوان جداگانۀ دوجزئی 

داشت كه واژۀ رّد، غالبًا در آغاز جزء دوم آن واقع بود. 
حواشی كتاب های كالمی و فلسفی، كه در دورۀ تیموری رو به كاهش نهاد و پس از آن تا اندازه ای رواج یافت. 
نویسندگان این گونه حواشی، برای خود در این زمینه حق اظهار نظر قائل بودند. این قبیل كتاب ها میدان جدال آرای 
مختلف و احیاناً متضاد گردید و كار به  جایی رسید كه به محض نوشته شدن اثری در این زمینه، حاشیه از هر سو 
نوشته می شد و پس از نشر آن ها، دیگران نیز حواشی دیگری می نوشتند و از آرای نویسندۀ اصلی، پشتیبانی و نظرهای 
مخالف وی را رد می كردند. شاید گهگاه در این میان، كسی نقش داور و میانجی را در میان آرای متناقض بر عهده 

می گرفت )دهخدا 1377، ذیل حاشیه نویسی؛ روحانی، ورجاوند، و سیدعرب 1370، 19(.
اثر،  از یك  اعتبار حاشیه نویسان به سه گروه تقسیم می شوند: 1. حاشیۀ طالب، كه  به  بر نسخ خطی  حواشی 
خالصه ای تهیه می كردند و سپس فردی فاضل نقایص این نسخه را با مقایسۀ آن با نسخۀ كامل و اصلی برطرف 
می نمود و با رفع افتادگی ها، آن را كامل می كرد. 2. حواشی علما و دانشمندان، كه به منظور شرح پیچیدگی ها و یا رّد 
نظریات نویسنده، در كنار صفحات متن نوشته می شد. 3. حواشی صاحبان نسخه، كه شرح و بسط تكمیلی نقایص 

كتاب خود بوده است )درودیان 1375(.
پس از پیدایش صنعت چاپ، حاشیه نویسی همچنان به دو صورت ادامه یافت: 1. مطالبی كه نویسندۀ كتاب یا 
مقاله نه آنقدر الزم می داند كه جزو متن اصلی بیاورد و نه آنقدر زائد كه از آوردن آن صرف نظر كند. بنابراین، آن ها را 
به عنوان پانویس در ذیل صفحات، یا به صورت پی نوشت در آخر فصل ها یا در آخر كتاب قرار می دهد. 2. مطالبی كه 
مترجم كتاب یا مقاله در توضیح منظور نویسندۀ اصلی اثر می آورد و بنا به رعایت امانت در ترجمه، نمی تواند آن را در 

متن ترجمه داخل كند و ناگزیر آن را جدا از متن می آورد )همان، 512(.
شمار حاشیه های باارزش و سودمند تاریخی، فراوان است. آقا بزرگ طهرانی در كتاب الذریعه، تعداد 1286 عنوان 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

252

حاشیه از حاشیه نویسان شیعه را برشمرده كه تعداد مؤلفان آن ها بیش از 300 نفر است )روحانی، ورجاوند، و سیدعرب 
1370، 20(. سنت حاشیه نویسی در همۀ علوم و از جمله علوم مرتبط با معماری نیز قابل پیگیری است. از آن جمله 
حاشیه هایی است كه در زمینۀ كتاب مفتاح الحساب نگاشته شده است. كتاب مفتاح الحساب از مهم ترین آثار غیاث الدین 
جمشید كاشانی ریاضی دان و اخترشناس برجستۀ قرن نهم هجری و بنیان گذار روش علمی در دانش ریاضیات معماری 
است. رسالۀ طاق و ازج ترجمۀ باب نهم از مقالۀ چهارم كتاب مفتاح الحساب است. این كتاب در قدیم جزو كتب درسی 
حوزه های علمی بوده و تنها مدرك و كتاب متقن و فنی در زمینۀ معماری ایرانی اسالمی است )كاشانی 1366، 7، 
اسماعیل حسینی  از آن جمله محمد  یافته است.  انتشار  مقدمه(. شرح های متعددی در زمینۀ كتاب مفتاح الحساب 
بیرجندی در بین سال های 1294 تا 1373ق، شرحی به نام نهایة االیضاح نوشته است.14 همچنین شرح این كتاب 
به زبان های فرانسه )توسط وپكه(، آلمانی )توسط پاول لوكی(، روسی )توسط رزنفلد وسگال و یوشكویج( و انگلیسی 
)توسط لوی( نگاشته شده است )كاشانی 1366، 10ـ11، مقدمه(. سید علیرضا جذبی در ترجمه و تحشیۀ رسالۀ طاق 

و ازج حاشیه هایی به صورت پانویس هایی بر متن و ضمائمی در البه الی متن آورده است.
در  مطالعه  و  یادگیری  روش های  انواع  عنوان  ذیل  در  حاشیه نویسی  روش های  از  گونه هایی  معاصر،  دورۀ  در 
علوم مرتبط با دانش كتابداری مورد توجه بوده است. فالحتی در كتاب انواع روش های صحیح یادگیری و مطالعه، 
حاشیه نویسی را در قالب رویكرد مقایسۀ متون و تعمیم مطالب، از مراحل پنج گانۀ یادگیری و مطالعه عنوان كرده است 
)فالحتی 1396، 16ـ17(. سیف در كتاب روش های یادگیری و مطالعه، خوانندگان را به خواندن انتقادی به عنوان روشی 
مستدل و درگیری عمیق تر با مطالب از طریق تجزیه و تحلیل معانی دعوت می كند. وی معتقد است در مطالعۀ عمیق، 
بایستی یادگیرنده بتواند بین مطالب آموختۀ قبلی و مطالب جدید ارتباط برقرار كند. در این  صورت مطالب معنادار را 
می توان در قالب حاشیه نویسی، طبقه بندی، مرتب و سازمان دهی كرد. او روش هایی نظیر سازمان  دادن به اطالعات 
برای بازیابی مجدد، ایجاد نظم سلسله مراتبی به مطالب و بهره گیری از ترسیمات برای ایجاد تصویر ذهنی را در این 

زمینه پیشنهاد می كند )سیف 1383(.
معماری  در  معنا  كتاب  زمینۀ  در  ارائه شده  حاشیه های  معماری،  زمینۀ  در  حاشیه نویسی  معاصر  نمونه های  از 
ارائۀ نظریات نسبت به نوشتارهای متداول در  است. چارلز جنكز و جورج برد در این كتاب، روش متفاوتی را در 
پیش می گیرند. آن ها تالش می كنند به جای جریان یك طرفۀ افكار، با بیان نظریات متفاوت یا متضاد یا ارائۀ ابعاد 
از موضوع، چالشی ذهنی را برای مخاطب بر انگیزند. جنكز معتقد است كه در فضای دنیای معاصر  تكمیل كننده 
معماری، به سبب تغییر و تحول مداوم نظریات و همچنین به  دلیل بحران معنا در معماری معاصر، اهمیت بازخورد و 
تضارب نظریات شدت می یابد. جنكز و برد در این كتاب، حاشیه نویسی را در راستای تحقق این موضوع طرح می كنند 
و به  كار می بندند. كتاب در سه بخش تنظیم شده است كه از سه زاویه، به بیان سه نظرگاه از موضوع مورد بحث 
می پردازد. در عین  اینكه هر بخش كتاب از نگاهی ویژه طرح موضوع می نماید، یعنی كلیت كتاب تأكیدی بر توجه 
به ابعاد متفاوت از یك موضوع را دارد، در جریان متن نیز دیدگاه های تعاملی صاحب نظران در حاشیۀ متن ارائه شده 

.)Jencks and Baird 1969, 7- 8( است

6. كاربرد و ابعاد حاشیه نویسی در مباحث نظری معماری
گروهی از صاحب نظران معتقدند كه دورۀ حاشیه نویسی را می توان دوره ای دانست كه كمتر اندیشۀ تازه ای برای طرح 
وجود داشت و ازاین رو اهل فضل به حاشیه نویسی بر آثار پیشینیان پرداختند؛ چنان كه دوره های مغول و قاجار از دوران 
بااهمیت حاشیه نویسی در ایران به شمار می روند. حاشیه نویسی در جهان اسالم، به ویژه عالم تشیع، وسیله ای برای 
بسط علم، گسترش فهم و اندیشه، ترویج آزادانۀ عقاید و توسعۀ بیشتر فرهنگ بود. تا حدی كه كتاب های حاشیه دار از 
شكل اصلی خود بیرون آمد و اثر تازه و جداگانه ای محسوب شد )روحانی، ورجاوند، و سیدعرب 1370، 20(. ازاین رو 
دقت در تاریخچۀ حاشیه نویسی نشان می دهد كه این روش زمانی در جامعۀ علمی دوران گذشتۀ ما آغاز شد و شكل 
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گرفت كه خأل تألیفات در مباحث نظری وجود داشته و بدین سبب حاشیه  زدن بر كتب موجود علمی می توانست تأثیر 
زیادی در شكل گیری و گسترش ایده های نو برای تألیفات جدید داشته باشد. به  نظر می رسد كه در شرایط حال حاضر، 
حاشیه نویسی بر تألیفات موجود داخلی و یا تألیفات خارجی در زمینۀ معماری نیز می تواند محرك خوبی برای ایجاد 

پویایی بیشتر در مباحث نظری و همچنین مقولۀ نقد آثار باشد. 
قاعدتاً آنچه در شرایط امروز به بهبود وضعیت تئوری پردازی معماری خواهد انجامید، دستیابی به نظریات بومی است. 
بومی  بودن تألیفات از دو نگاه قابل بحث است: اواًل جامعۀ امروز در بحث مسائل اعتقادی و فرهنگی، شرایط كاماًل من 
حصر به خود را دارد و راه حل های خاص خود را می طلبد. ازاین رو تألیفات خارجی از آنجایی  كه با توجه به شرایط و نیازهای 
بومی بستر خود ارائه شده اند، اگرچه واجد ارزش بوده و برای تئوری پردازان مفیدند، نمی توانند فارغ از نگاهی نقادانه و در 
تطبیق با شرایط فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی كشور، پاسخ گوی نیازهای ما باشند. ثانیاً با توجه به پیشینۀ معماری 
و پشتوانۀ قوی فرهنگی و تمدنی ایران، دغدغه ای با عنوان هویت می طلبد كه توجه بیشتری در زمینۀ تولید تئوری های 
بومی به وجود آید. این تحقیق با این دیدگاه نگاشته شده است كه حاشیه نویسی در معماری نیز می تواند مقدمات الزم 
برای بسط و تقویت پایه های نظری و بومی را فراهم كند. با شروع این حركت از متون پایه و ارزشمند موجود، می توان 
امیدوار بود كه حاشیه های نوشته شده بتواند محرك شكل گیری نظریات منطبق با نیازها و شرایط خاص حال حاضر در 
مقوالت مختلف معماری گردد و گسترش نظریات مربوط به آن از طریق حاشیه بر حاشیه و سلسله مراتب آن آغاز شود. 
از دیدگاه نگارنده، ابعاد مختلف تحرك بخشی حاشیه نویسی در معماری می تواند به واسطۀ فرایندهای زیر محقق شود.

6. 1. حاشیه نویسی، بازنمود جرقه های فكری و تأویل های برخاسته از متن در ذهن مخاطب
به طور معمول حاشیه نویسی نمود تفسیر، تأویل و یا بازخورد نظریات است كه در حین مطالعۀ متن و »انتقال مفهوم« 
از متن به ذهن مخاطب و تعمق و تفكر وی صورت می گیرد. جنكز و برد در كتاب خود، معنا در معماری، در تعبیری 
از ریچاردز15 آورده اند: »كتاب ماشینی است برای برانگیختن تفكر.« به عبارت دیگر هر نوشته یا تألیف محركی است 
كه قوۀ اندیشه و تعقل خواننده را به پویش وامی دارد. برخاسته از چنین تأثیرگذاری، می توان تصور كرد چنانچه امكان 
ثبت مهیا باشد، هر كتاب می تواند دارای حواشی الحاق شده ای از تفكرات برانگیخته شده باشد كه در حالت ایدئال، از 
نظر كمیت حتی به اندازۀ متن اصلی است. قاعدتاً هرچه محتوای كتاب تأمل برانگیزتر باشد، نظریات بیشتری را از طرف 
مخاطب برخواهد انگیخت )Jencks and Baird 1969, 7(. برخالف رایج، جمود از آن اندیشه ای است كه ماتنینی 
كثیر و محشیانی قلیل دارند. اما ستایش از آن محشیانی است كه متون را كاویده و در آن »راه را از چاه می نمایانند و 

به ظرفیت متن می افزایند« )مفید و رئیس زاده 1387، 629(.
احمدی معتقد است كه نوشتار یك جریان زایندۀ دائمی است و تأویل های مخاطب از متن، افق های معنایی متن 
را گسترش می دهد. همچنین هر فرد در هر دوره می تواند بر اساس نیازهای خود متن را تأویل كند. آنچنان  كه به 
قول نیچه »این نیازهای ماست كه جهان را تأویل می كند« )احمدی 1380، 85(. بدین ترتیب نیازها تأویل هایی نو 
برمی انگیزند. این تأویل ها اگر امكان ثبت داشته باشند، به تدریج انسجام یافته و می تواند مقدمات جریان های فكری را 
بنیان نهند كه برخاسته از نیازهای مخاطب و روشنگر مختصات زمانی، مكانی و... دوره خود می باشد. قاعدتاً فرایند ثبت 

و ضبط این تأویل ها به واسطۀ حاشیه نویسی تقویت می شود.
در  معماری،  نظری  ادبیات  در  فعال  كاوش  شیوه های  از  یكی  به عنوان  می تواند  حاشیه نویسی  این  راستا  در 
روشن  ساختن حوزه های جدید و بكر برای پژوهش های معماری تأثیرگذاری نماید. كاوش فعال در ادبیات موجود 
ارزیابی موضوع های  برای  نظریه ای موجود  به كارگیری  پژوهش های موجود،  مقایسۀ  نظیر  رویكردهایی  اساس  بر 
مرتبط به آن، سؤال در زمینۀ آزمون پذیری مجدد نظریه، بسط مفاهیم و نظریه های موجود و... محقق می شود كه 
به عنوان روش های یافتن پرسش تحقیق معرفی می شوند. ویژگی این راهكارها ایجاد قابلیت جست وجوی پیوندهای 
موضوعی است كه به واسطۀ توانایی ابداع كاركردهای جدید از موضع گیری های موجود، نقد باورهای گذشته با اتكا 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

254

به موضع گیری فعلی، به تصویر كشیدن طرح های آینده بر اساس فرض های قبلی میسر می شود )گروت و وانگ 
از مواردی هستند كه به واسطۀ حاشیه نویسی قوت گرفته و گسترش می یابند.16 در  1384، 50ـ52(. این روش ها 
این راستا حاشیه نویسی می تواند زمینه ساز گستره هایی نظیر تحلیل و نقد پژوهش های نظری باشد. در بیان احمدی 
مناسبات بینامتنی، فرامتن، سخن، تأویل و... در نقادی اهمیت می یابد )احمدی 1380، 49( كه مشمول مصادیقی 

از حاشیه نویسی است.
همچنین این رویكرد، محرك تئوری سازی و نظریه پردازی است. تئوری های جدید با پرداخت و توسعۀ توضیحات و 
بیانیه ها و یا با تبیین روابط میان بیانیه ها و یا تئوری ها به  دست می آیند. ایده های جدید از نوع نگاه متفاوت به نظریات 
موجود حاصل می شود كه در برخی موارد شاید شخص مطرح كنندۀ ایدۀ اولیه، احاطۀ كامل بر جنبه های جدید و تأثیرگذار 
موضوع نداشته است. جهت گیری های متفاوت یا انعكاس های جدید از ایدۀ موجود، الزم است تا با تالش مجدانه 
 .)Davidson Reynolds 1971, 21( پرداخته شده و به زبانی قابل  اشتراك میان محققان دیگر بسط و گسترش یابد

حاشیه نویسی می تواند بستر چنین امری را هموار سازد.
6. 2. حاشیه نویسی، بازنمود انتقال یا تولد مفهوم در تبدیل ساحت ها

توجه به انتقال مفاهیم از زمان، مكان و حوزۀ علمی به زمان، مكان و حوزۀ علمی دیگر می تواند بستر تفسیرها و كاربرد 
مفاهیم را گسترش دهد. انتقال مفهوم از ساحتی به ساحت دیگر می تواند ابعاد متفاوتی را در بر گیرد:

ـ انتقال مفهومی از زمانی به زمان دیگر
ـ انتقال مفهومی از مكانی )دارای مختصات جغرافیایی، فرهنگی و...( به مكان دیگر

ـ انتقال مفهومی از سطح ادراكی به سطح ادراك دیگر
ـ انتقال مفهومی از حوزۀ علمی به حوزۀ علمی دیگر و... .

در مواردی كه بهره گیری از این انتقال ها ضرورت می یابد، توجه به حاشیه نویسی اهمیت می یابد؛ زیرا به طور معمول 
این انتقال مفاهیم به صورت مستقیم و بدون واسطه جایز نبوده و الزم است اقتضائات زمانی، مكانی، ایدئولوژیك و... 
نوین لحاظ گردد. حاشیه نویسی در این  صورت زمینۀ هماهنگ سازی و تولد مجدد مفهوم را در ساحت مقصد مدنظر 

مهیا كرده است؛ لذا الزامات پایداری نظریه را فراهم می آورد.
نمونۀ این انتقال مفهوم به لحاظ بُعد زمانی، مكانی و ایدئولوژیك، در دورانی از تحوالت علوم اسالمی و در حدود 
قرون 2 و 3 هجری قابل توجه است. در این دوران، دانشمندان مسلمان برای پر كردن خأل تئوریك بحث های فلسفی 
كه لزوم آن احساس می شد، به مطالعۀ فلسفۀ یونان باستان رو آوردند. در پی این توجه و برای تفهیم بحث های 
فالسفۀ یونان، اواًل جریانی به نام »نهضت ترجمه« شكل گرفت كه با مشاركت عمومی، تعداد زیادی از كتب فلسفۀ 
یونان به عربی ترجمه شد.17 ثانیاً در پی این نهضت، جریان حاشیه نویسی برای تجزیه، تحلیل و انطباق این سلسله 
مباحث با مفاهیم و علوم اسالمی شكل گرفت. به طوری كه فالسفه اسالمی توفیق یافتند كه فلسفۀ یونان را كه در 
ابتدا روی هم بیش از دویست مسئله نبود، در فلسفۀ اسالمی به بالغ بر هفتصد مسئله برسانند و بر پایۀ فلسفۀ یونان، 
فلسفۀ اسالمی را بنیان نهند. در این فرایند، عالوه بر تكامل این فلسفه، اصول، مبانی و طرق استدالل نیز دچار تحول 

شده است )مطهری 1371، 36(. 
گاهی چنین انتقالی می تواند مبدع نظریه ای بااهمیت و تأثیر بیشتر نسبت به فكر اولیه در مبدأ باشد. بخنر18 فیلسوف 
آلمانی در مقاله ای كه به صورت شرح در نظریۀ داروین نوشته، معتقد است كه صورت اولیه ای از نظریۀ تطور و تنازع 
بقا تدوین شده توسط داروین در قرن 19، توسط امپدوكلس19 در قرن پنجم قبل از میالد شكل گرفته بود؛ ازاین رو او 
را پدر اول داروینیسم می خواند )به نقل از همان، 42ـ43(. نمونۀ دیگر در عرصۀ اندیشه های معماری، انتقال و بازتاب 
نظریات ویتروویس معمار و نظریه پرداز رومی در قرن اول قبل از میالد در نظریات آلبرتی معمار و نظریه پرداز دورۀ 
رنسانس است. »تئوری ویتروویس در قرن پانزدهم توسط آلبرتی در قالب مفاهیم روز پرداخته شد تا پایه های تئوریك 

معماری رنسانس را بسازد« )آلسوپ 1371، 16(.
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چنین انتقالی از اندیشه می تواند مایۀ تحرك در دوره هایی از شكل گیری ركود نظری باشد. برای مثال كرتیس 
معتقد است كه در دوره ای از ركود فكری و هنری در قرن نوزدهم میالدی، نهضت هنر نو20 با اثرپذیری از اسلیمی های 
شرقی و باسمه های ژاپنی محقق شد. این نگاه جدید به صورت كلی شكل های پیچكی و گیاهی و با خطوطی مواج 
و رنگ هایی شفاف، نخست در هنرهای تزیینی به وجود آمد. از فرانسه و آلمان آغاز شد و سپس در مباحث معماری، 
نقاشی و پیكرتراشی نفوذ نمود و رواج بین المللی یافت. هدف اصلی این نهضت ابداع آثار نوظهور و رهایی از قید 
مقررات هنر مكتبی معمول در قرن نوزدهم بود )كرتیس 1382، 15(. مثال دیگر در بیان این نویسنده، ظهور شیوۀ 
هنری كوبیسم در اوایل قرن بیستم است. به اعتقاد وی، این شیوۀ هنری در نقاشی و پیكرتراشی، به عنوان یكی از 
منابع الهام خود از پیكرسازی بومیان آفریقا بهره می گیرد و اصول رسمی بازنمایی عالم خارج، اسلوب های متداول 

ژرف نمایی و تاریك و روشن كاری و سایه زنی را متحول می سازد )همان، 15(.
نكته ای كه در این مرحله از بحث اهمیت می یابد، توجه به شرایط و مقتضیات مبدأ و مقصد در انتقال مفاهیم است. 
با این توجه، در »انتقال بین زمانی« مفهوم الزم است كه جوهر بحث از مبدأ به مقصد دارای تطابق زمانی گردد. 
همچنین در »انتقال بین مكانی«، انطباق جغرافیایی، فرهنگی و... مطرح می شود و در »انتقال بین حوزۀ علمی«، 
برقراری تناظر بین اصول و ویژگی های نظریۀ علمی بین دو حیطۀ مدنظر اهمیت می یابد. برای مثال در انتقال ویژگی 
نظیر اسلیمی یا شكل های انتزاعی پیچكی و گیاهی از هنر شرق به هنر غربی، توجه به نیازها و تطابق با مقتضیات 
بستر فكری و هنری اروپا كاماًل در نظر گرفته شد؛ چنان كه كرتیس معتقد است روشی كه هنر نو اتخاذ كرد، مرحله ای 

اساسی در وارستگی فكری و پاالیش سبكی معماری مدرن تلقی می شود )همان، 34(.
لذا به  نظر می رسد نقادی دقیق و شناخت و تسلط بر جوهر مفاهیم و همچنین خصوصیات مبدأ و مقصد در انتقال 
صحیح مفهوم بین ساحت ها محل  تأمل است. حاشیه نویسی با اتكا به مشاركت جمعی صاحب نظران به عنوان بستر و 

محرك تحقق این نقادی مؤثر است.

7. تبیین مفاهیم و روش های كاربردی حاشیه نویسی در معماری
پس از معرفی عمومی و طرح اهمیت، لزوم و فرایند حاشیه نویسی در مباحث معماری، در این بخش مواردی از مفاهیم 

و روش های كاربرد حاشیه نویسی در معماری معرفی می شود.
7. 1. مفاهیم و تعاریف كلی حاشیه نویسی

ارائه  برای حاشیه نویسی  بر اساس استدالالت و تحلیل های عمومی ذكرشده در مقاله  مفاهیم كلیدی كه نگارنده 
می دهد، به تفكیك زیر تبیین می شود:

تعریف: اگر مطالعۀ یك متن شامل خواندن، بررسی نقادانه و تأمل نكته سنجانه و به صورت تعامل فعال با متن در 
نظر گرفته شود، ضبط این تعامل فعال و نقد خواننده بر متن به صورت ثبت نكات مورد نظر او در این زمینه، حاشیه بر 

متن خواهد بود )نك: بخش 6. 1(. 
فواید: در ابتدایی ترین مرحله، حاشیه نویسی عالقه به مطالعه را افزایش داده و مراجعۀ بعدی به متن را نیز سهولت 
می بخشد و مطالعۀ متن را از حالت مونولوگ خارج كرده، به صورت یك دیالوگ بین خواننده و نویسنده درمی آورد. به 
همین سبب در درك بهتر متن و ماندگاری آن در ذهن مؤثر است. در مراتب بعدی، حاشیه نویسی دارای فوایدی است 
كه در بخش 6 تا حدی به آن پرداخته شد. مفید و رئیس زاده معتقدند متن و حاشیه هر دو متحدند، در اولین مرحلۀ 
وجود از میان مؤلفه های گوناگون ظهور می یابند. اما نكانی در متن وجود دارد كه شروع به حركت می كنند و خود را 
می نمایانند و در تأیید و تحكیم و انسجام متن، مورد توجه و مداقه و حاشیه نویسی واقع می شوند. اما در هر حال حافظ 
تركیب متن اند. سپس جوهری می شوند، یعنی متن را قابل فهم و تدقیق می سازند و آن را ارتقا و رشد می دهند و تولید 
ماورای متن بر اساس متن می كنند و احساس و ادراك شده یعنی تأویل می گردند و در نهایت متخیل شده موجب فهم 
ادراك فرامتنی می شوند. در این راستا حاشیه نكاتی را كه در متن مغفول، مسكوت یا مقفول مانده اند به متن الحاق و 
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فك می كند. گاهی برخی متون می طلبند اقوال و آرای ابرازشده در این باب مجدداً نقل و مورد مداقه قرار گیرند اما 
این بار با تدوین جدید و با رویكردهایی خاص كه در آن غفلت های گذشته جبران و قفل های آن گشوده و فك شوند 
و گاه چنان ایجاب می كند كه همۀ آنچه قباًل ساخته و پرداخته شده با دیدگاهی جدید بازسازی گردد و بدین لحاظ 
تطبیق داده شوند. همچنین حواشی موجب می شوند تا متن پاالیش شود، سیر تداوم یابد، بدین ترتیب اجزایش كاویده 
و تدقیق گردد و در عین حال از مستحدثات و عناوین نوین نیز بی بهره نماند. در این راستا و به هنگام اندماج متون 
با یكدیگر و همچنین به هنگام تحقیق نگره ای مهجور مانده، گاه ابتكارات و بدایعی عمیق و شگرف پدیدار می گردد 
كه از این رهگذر متونی جدید از راه می رسند و هرچند كه تكرار و ذكر منقوالت پیشین در آن بسیار یافت می شود، 
هر متن بیش از ماتنی )نگارنده ای( را برنمی تابد. حال آنكه كثیری از حاشیه نگاران از جنبه های گوناگون و در علوم 
مختلف و اطوار متفاوت، توضیحات و تعلقات و حواشی متعددی را ادراك می كنند كه ماندگاری یك متن نه وابسته با 
ماتن یعنی والد متن كه به محشیان، یعنی دایگان متن پیوستگی دارد كه بر آن حق محیی دارند )مفید و رئیس زاده 

1387، 627ـ629(.
روش: تا آنجا كه بررسی نمونه ها نشان می دهد اصول مشخصی برای حاشیه نویسی ذكر نشده است و این امر 
بیشتر حالت ذوقی و سلیقه ای دارد. در نتیجه، خالقیت فردی در روش و ارائۀ حاشیه نویسی اهمیت بسزایی دارد. 
داشتن الگو و روش شخصی در حاشیه نویسی )نحوۀ بیان و شیوۀ حاشیه زدن( در حاصل كار بسیار مؤثر است. بنابراین 

طرح ریزی یك الگو برای حاشیه نویسی اهمیت می یابد. 
هدف: آنچه در حاشیه زدن بر یك متن اهمیت پایه می یابد، »هدف« از حاشیه زدن است. در حاشیه نویسی 
اهداف متفاوتی را می توان پیگیری كرد و بسته به این هدف یا اهداف می توان به جزئیات پرداخت و یا كلیت، ایده ها 
و نكات اصلی متن را مورد توجه قرار داد. در هر صورت، داشتن هدف و سؤال مشخص در حاشیه زدن بسیار مهم 
است. مرور حاشیه ها پس از اتمام هر فصل كتاب و تكمیل و تصحیح مطالب آن با توجه به هدفی كه از حاشیه زدن 
در نظر گرفته می شود، در پختگی حاشیه تأثیر بسزایی دارد. ازاین رو حاشیه می تواند در توضیح و تأیید یا رد مطالب 
متن باشد. برای مثال رسالۀ چندصفحه ای سبیل االرشاد حكیم مؤسس، مرحوم آقا علی مدرس طهرانی، كه در آن 
با نظریاتی از مالصدرا در اسفار مخالفت می ورزد و همچنین حواشی چندسطری آن مرحوم بر مواضعی از اسفار، 
كه بعضًا متضمن اشكاالتی بر متن است، نیز نمونه ای دیگر از عدم قبول متن و ایراد اشكال بر آن در حاشیه است 

)همان، 630(.
اعتبار حاشیه: اعتبار حاشیه در درجۀ اول به میزان منطقی بودن و اقناع منطقی آن و در درجۀ دوم به میزان 

اعتبار و صاحب نظری حاشیه نویس در موضوع متن بستگی دارد. قاعدتاً نظر یك خبره فی حد ذاته قابل  توجه است.
نشان  نمونه ها  اساس  بر  نگارنده  بررسی  كه  جایی  تا  تعدد حاشیه:  و  )حاشیه زننده(  شرایط مّحشی 
می دهد، محدودیتی برای حاشیه زدن از نظر فرد حاشیه زننده و یا تعداد حاشیه وجود ندارد و هركس می تواند به 
میل و نظر و روش خود بر هر متنی حاشیه زند. حتی در مواقعی خود نویسنده ممكن است نسبت به متن اولیۀ خود، 
حاشیه ای نگارش و الحاق كند. اگرچه هركس می تواند در موضع محشی قرار گیرد، در مقام مراجعه به حاشیه قاعدتًا 
حاشیۀ افرادی مورد توجه واقع می شود كه از نظر علمی دربارۀ موضوع متن صاحب نظر و صاحب اعتبار باشند. حاشیۀ 
بقیۀ افراد می تواند بازتاب نظر شخصی ایشان باشد و از این بعد، به منظور بسترسازی، فرایندی چون تضارب آراء واجد 
ارزش است. این مسئله در تاریخ قابل  مشاهده است كه گاه حاشیۀ برخی از متون از اعتباری همسان با آن متون و 
یا حتی اعتباری بیش از آن متون برخوردار شده است. برای مثال می توان روش علما و مراجع حوزوی در حاشیه بر 
كتاب عروة الوثقی21 را نام برد.22 روش حوزه بر آن است كه هر مجتهدی برای انتشار رسالۀ عملیه خود به جای تألیف 
یك رسالۀ فقهی، بر كتاب عروه حاشیه می زند و این حاشیه بدون متن اصلی انتشار می یابد. قاعدتًا در مقام مراجعه 
و توجه افراد و صاحب نظران، تنها حواشی افراد اعلم مورد توجه واقع می شود. مثال دیگر، حاشیۀ مرتضی مطهری 
بر كتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم اثر عالمه طباطبایی است. در این حاشیه، مرتضی مطهری به توضیح بعضی 
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قسمت ها پرداخته و یا بر اساس استنباط شخصی و با ضمانت شخص خود بخش هایی را اضافه كرده  است )مطهری، 
1371، 39(. حجم حاشیۀ نگاشته شده دراین مورد چند برابر حجم متن اصلی است و در عین  حال حاشیه از اعتباری 
برابر با متن در نزد اهل فن برخوردار است. بدین  ترتیب باید گفت كه دربارۀ حجم یا تعدد حاشیه محدودیتی وجود 
ندارد. چنان كه ذكر شد ممكن است حجم حاشیه چند برابر حجم اصلی بوده كه این می تواند ناشی از پیچیدگی متن 
اولیه و یا تالش حاشیه زننده در بسط و توضیح مفاهیم درون متن باشد. البته دربارۀ تعدد حاشیه باید توجه داشت كه 
حتی االمكان از تكرار نظریات مشابه حذر كرد. شاید در چنین مواردی ذكر مقدمه ای كه نظر محشی را به طور كلی 

در مورد متن روشن كرده است و مانع تكرار نظرات می گردد، مفید واقع شود. 
نكتۀ دیگر در این مقال و مقام موضع اعتقادی و فكری حاشیه زننده است. از آنجایی كه محدودیتی برای شرایط 
بدیهی است كه  بزند.  به متون مورد نظر خود حاشیه  اعتقادی می تواند  با هر  قائل نشده اند هركسی  حاشیه زننده 
موضع حاشیه زننده در اظهار نظر او مؤثر می افتد. آنچه در این بحث اهمیت می یابد، آگاهی خوانندۀ حاشیه از موضع 

محشی است.
7. 2. راهكارهای حاشیه نویسی

در این بخش از نوشتار، نگارنده بر اساس بررسی عمومی به محتوا و موضوع حاشیه در مبحث اول، چهل راهكار برای 
حاشیه نویسی تحت عناوین حاشیه های همنوا با متن، حاشیه های در تباین با متن و حاشیه های در تكمیل متن آورده 
شده است. این عناوین گویای هدف و موضع حاشیه نویس نسبت به متن است. نویسنده در این بخش بر اساس بررسی 
نمونه های موجود تاریخی و معاصر، انواع روش های موجود و ممكن تعامل با متن را دسته بندی و توسعه داده است. بر 

این اساس، راهكارهای مؤثر و كاربردی حاشیه نویسی در معماری استخراج و استنباط شده است.
7. 2. 1. محتوا و موضوع حاشیه نویسی )چهل راهكار برای حاشیه نویسی(

الف. حاشیۀ هم نوا با متن
1. ذكر نكات مهم و برجستۀ متن

2. ذكر خالصه و چكیدۀ متن
3. تشخیص و تعیین كلیدواژه های متن

4. طرح مسائل متن به صورت سؤال )برای تأكید بر نكات و ایجاد انگیزه برای به خاطرسپاری متن( 
5. ذكر مطالب مفید متن دربارۀ مبحث خاص

6. دسته بندی مطالب متن
7. بیان ساختار متن

8. ذكر اهمیت و هدف متن
9. ارائۀ جوهر یا جان كالم متن 

10. ارائۀ دلیل و استدالل برای مطالب متن
11. شرح و بسط متن/ توضیح مطالب متن

12. ارائۀ متن به بیان دیگر 
13. مفهوم كردن متن نامفهوم

14. نتیجه گیری از متن
15. ذكر مثال یا مصداق مشخص و عینی برای متن

16. تبیین موارد كاربرد متن
در تصویر )1( جورج برد در حاشیۀ متنی از كتاب معنا در معماری، حاشیه ای هم نوا با متن اضافه می كند. در این 

خصوص او به ذكر اهمیت و ضرورت متن از دیدگاه خود می پردازد )راهكار 8(. 
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متن )ماتن: چارلز جنكز(حاشیه )محشی: جورج برد( 

لی
اص

ن 
مت

ن
 مت

مه
رج

ت

یك  به عنوان  من  نگاه  از  نشانه شناسی  مثلث 
بابت  این  از  است.  تأثیرگذار  هوشمندانه  ساختار 
را  تاریخی  موقعیت های  از  بسیاری  توضیح  كه 
به وضوح ارائه می كند. در عین  حال من با جنكز 
است  دیده  هم وزن  را  مثلث  رئوس  مفاهیم  كه 

هم عقیده نیستم.

...

اما اصلی ترین نكته در مثلث نشانه شناسی این مسئله است كه ارتباط ساده ای میان زبان، اندیشه و واقعیت 
وجود دارد. هر حوزه به طور مستقیم، معین گر حوزۀ دیگر جز در مواقع خاص نمی تواند باشد. و چیزی كه با 
قاطعیت می توان بیان كرد این است كه این اتصاالت و تأثیرگذاری های متقابل به سادگی و روانی صورت 

می پذیرد. 

...

تصویر 1: نمونه ای از نگارش حاشیۀ هم نوا با متن از جورج برد بر مقالۀ »نشانه شناسی و معماری« از چارلز جنكز
)Jecks and Baied, 1969, 16( 

در تصویر )2(، گروت و وانگ در حاشیۀ مطالب خود در كتاب روش های تحقیق در معماری، حاشیه هایی هم نوا با متن 
اضافه می كنند. آن  ها در قالب تعریف شده ای، نمونه ها و مصداق های عینی از تحقیقات صورت گرفته مرتبط با متن را 

در كادرهایی با رنگ های خاكستری تحت عنوان خانه23، در جای جای كتاب خود الحاق می كنند )راهكار 15(. 

ب. حاشیه در تباین با متن 
17. نظر مخالف یا ضدیت با متن

18. ذكر دیدگاه های مغایر با دیدگاه متن 
19. ذكر شرایط، محدودیت ها یا عوامل مداخله گر برای موضوع متن

20. ذكر موارد استثنای متن
21. ذكر نقاط قوت و ضعف در زمینۀ ایدۀ متن

22. ذكر نقایص متن
23. ذكر تناقض های متن
24. ذكر نكات مبهم متن

25. تصحیح متن
26. طرح سؤاالتی دربارۀ متن به صورت پرسش هایی كه پاسخ آن ها در متن نیست.

در تصویر )3( جورج برد در حاشیۀ متنی از كتاب معنا در معماری، حاشیه ای در تباین با متن اضافه می كند. در این 
مورد او به ذكر دیدگاهی غیر از دیدگاه متن می پردازد )راهكار 18(. 
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تصویر 2: نمونه ای از حاشیۀ هم نوا با متن از گروت و وانگ
مأخذ متن اصلی: )Groat and Wang 2002, 157-158(، مأخذ ترجمۀ متن: )گروت و وانگ 1384، 157ـ158(
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ج. حاشیه در تكمیل متن 
27. ارائۀ ساختاری دیگر برای متن

28. انتزاع یك مفهوم از متن
29. پاسخ به سؤال یا سؤاالت یك متن

30. طرح مطالبی جدید دربارۀ موضوع متن
31. ذكر قراین و شواهدی برای متن به صورت مقایسه ای )مثاًل دو اتفاق تاریخی قرینه(

32. تكمیل مطالب یا بیان نكته یا نكات مغفول مانده در متن
33. ارجاع به منبعی دیگر دربارۀ موضوع متن

34. تأویل متن
35. قیاس متن با متن یا متون دیگر و ذكر موارد اشتراك و افتراق آن ها

36. تعمیم متن به سایر موارد موضوع
37. ذكر ارتباط و پیوند موضوع متن با یك موضوع دیگر

38. انتقال مفهوم متن برای یك زمینۀ دیگر یا تعمیم موضوع متن به موضوع یا موضوعات دیگر
39. ذكر معادل واژه ای از متن )در یك زبان یا از زبانی به زبان دیگر(

40. تبدیل و معادل سازی مقیاس ها و تاریخ ها  
در تصویر )4( جورج برد در حاشیۀ متنی از كتاب معنا در معماری، حاشیه ای در تكمیل متن اضافه می كند. در این 

به او با ذكر متنی دیگر، به قیاس متن می پردازد )راهكار 35(. 

حاشیه )محشی: جورج برد(متن )ماتن: چارلز جنكز(

لی
اص

ن 
مت

ن
 مت

مۀ
رج

ت

این احتمااًل كلیدی ترین ایده در نشانه شناسی و معنا در معماری است: هر شكلی در محیط، یا عالمتی در 
زبان موجب ایجاد انگیزه است یا این توانایی را دارد. این موضوع كمك می كند تا در زمینۀ علت اینكه چرا 
شكلی تصادفی زنده می شوند یا از بین می روند توضیح داده شود. همچنین بر این اساس می توان گفت 
اگرچه فرمی ممكن است در حالت اولیه اتفاقی باشد یا موجب انگیزه نباشد، همان گونه كه سوسور اشاره 
می كند »كاربرد مكرر آن موجب ایجاد انگیزه است یا بر همان قصد متكی خواهد بود.« همچنین می توانیم 
تا حدی دیدگاه متفاوتی را مطرح كنیم به این صورت كه در لحظه ای كه فرمی متولد می شود، ناگزیر 
نیازمند معناست. »این معنادار كردن گریزناپذیر است. در همان زمان كه جامعه ای موجود می شود، هر 
كاربردی به عالئم خاص خود مبدل می شود. كاربرد بارانی برای محافظت از باران است. اما این نمی تواند 
به صورت عالمت خاص از فضای شكل گیرندۀ خود منفك شود.« اگر بخواهیم دقیق تر بیان كنیم، كاربرد 
بارانی می تواند از معنای مشترك خود منفك شود چنانچه از كاربرد اجتماعی آن احتراز نموده یا اینكه 

بخواهیم به صراحت معناهای دیگر آن را انكار كنیم.

حتی الزم نیست كه فرم ابداع شود. فقط كافی است 
مورد مالحظه قرار گیرد.

من با كارایی این »تصمیمات صریح« موافق نیستم. 
معناها به واسطۀ روشنفكران كنترل نمی شوند. )بارتز 
در این زمینه دچار اشتباه شده است. من احساس 
می كنم حتی برای دنیای روشنفكران چنین است(. 
تنها راهی كه معنا دچار انحالل می شود، به واسطۀ 

نقصان و انحالل در كلیت جامعه است.

تصویر 3: نمونه ای از نگارش حاشیه در تباین با متن از جورج برد بر مقالۀ »نشانه شناسی و معماری« از چارلز جنكز
)Jencks and Baird 1969, 11( 
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متن )ماتن: چارلز جنكز(حاشیه )محشی: برادبنت(

لی
اص

ن 
مت

ن
 مت

مه
رج

استراوینسكی ت بیان  به  می توانید  زمینه  این  در 
مراجعه كنید: »... از دیدگاه من موسیقی در ذات 
است.  ناتوان  باشد  چیزی  بیانگر  اینكه  از  خود 
حالتی  ذهن،  از  نگرشی  یا  باشد  احساس  چه 
زندگینامه،  و...«  طبیعت  از  پدیده ای  روانشناسانه، 

 .1936

...

هانس می یر معمار می گوید: »طرح اتحادیۀ ملل ما چیزی را نمادسازی نمی كند.« او از خلق بناها بر 
اساس استعارات گذشته خسته شده است. »شهر من معنای خاصی ندارد. همان است كه هست. نقاشی 
من بدون معناست. مسیری برخالف تعبیر به صورت ادبیات سكوت كاماًل افراطی.« اكثر این اظهارات با 

»معنادار كردن گریزناپذیر« در تضاد است كه به نظر می رسد خشن و قدیمی است.

...

تصویر 4: نمونه ای از نگارش حاشیه در تكمیل متن از جورج برد بر مقالۀ »نشانه شناسی و معماری« از چارلز جنكز
)Jencks and Baird 1969, 12( 

7. 3. جلوۀ بیرونی حاشیه نگاری
حاشیه  بر متن می تواند به صورت نوشتاری یا با بهره گیری از صور گرافیكی تحقق پذیرد. گاه می توان با تصور اثر 

معماری به عنوان یك متن حاشیه را از جنس نمودی از توسعه یا بازنمایی اثر معماری پیگیری كرد.
7. 3. 1. حاشیه نویسی به صورت نوشتاری 

 در جهت حاشیه نویسی به صورت نوشتاری از راهكارهای زیر می توان بهره برد:
1. عالمت گذاری در متن و نوشتن متن در حاشیه یا زیر متن به صورت مرتب و با نظم منطقی و بصری؛

2. ارائۀ حاشیه در جایی به جز صفحۀ مربوط به آن، مراجعات بعدی به حاشیه را دشوار و خسته كننده می كند. این 
امر تنها در مواردی توصیه می شود كه یا در صفحۀ اصلی متن جایی برای حاشیه نویسی وجود نداشته باشد و یا متن 
حاشیه بیش از ظرفیت صفحۀ متن باشد. در این صورت می توان حاشیه ها را در صفحۀ جداگانه ای بعد از صفحۀ مرجع 

یا در انتهای فصل مربوط و یا در انتهای كتاب ذكر كرد.
3. از نوشتن و یا كشیدن خط در متن باید پرهیز شود؛ زیرا ممكن است استفاده از متن را برای دیگران ناخوشایند 

نموده و در خالقیت آنان تأثیر منفی دارد.
4. در حاشیۀ نوشتاری، الزامی به استفاده از جمله نیست و می توان از كلمه )اصلی یا مهم( یا عبارت استفاده كرد.

5. استفاده از لغات زیبا )به لحاظ فرم، آهنگ و معنی( در حاشیه نویسی برای تأثیر ذهنی بیشتر توصیه می شود. 
6. استفاده از شعر، اصطالح، ضرب المثل و یا جمالت مشهور مانند شعارها، آیات و كلمات قصار بزرگان )به دلیل 

اجماع عمومی كه دربارۀ آن ها وجود دارد(، انتقال و تثبیت مفهوم را تسریع می بخشد.
7. برای حاشیه نویسی بهتر است از مداد استفاده شود تا در صورت نیاز به اصالح یا تغییر، صفحۀ اصلی متن نازیبا 

نشود. تفاوت رنگ حاشیه از متن نیز توصیه می شود. )در این راستا حاشیه بهتر است كمرنگ تر از متن باشد.(
در نمونۀ تصویر )5(، جذبی در حاشیۀ ترجمۀ متن رسالۀ طاق و ازج، به صورت ذكر توضیحات در پانویس متن و 

همچنین ارائۀ ضمائم، نوشتارهای تكمیلی ارائه می كند. 
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تصویر 5: نمونه ای از نگارش حاشیه به صورت پانویس و ارائۀ ضمیمه )كاشانی1366 ، 29 و 42(

7. 3. 2. حاشیه نویسی به صورت ترسیم گرافیكی 
حاشیه می تواند به صورت تصویری و گرافیكی ارائه شود. استفاده از كروكی و طرح، دیاگرام، جدول، عالئم )مانند عالئم 
ریاضی و سجاوندی(، كاریكاتور، نشانه های اختصاری و... نمونه هایی از روش های گرافیكی برای حاشیه نویسی است. 
یادداشت های بصری ابزار گرافیكی ساده ای برای نوشتن است و برای ثبت اطالعاتی به كار می رود كه بصری باشند 
و با كلمات امكان ثبت كامل آن ها میسر نباشد. یادداشت بصری تأثیرات عمیق تری نسبت به یادداشت نوشتاری دارد؛ 
زیرا زبان نوشتاری دارای محدودیت هایی است. بعضی از ایده ها هستند كه با تصویر گرافیكی روان تر انتقال می یابند. 
یادداشت گرافیكی در كنار نوشتار چنان غنا و ادراكی را می تواند فراهم كند كه با غیر از آن قابل دسترس نباشد )كرو و 
الزیو 1378(. عالوه  بر این ها گاهی استفاده از گرافیك در حاشیه نویسی باعث می شود تا از مطول شدن حاشیه جلوگیری 

شده و ایجاز و اختصار در حاشیه نویسی رعایت شود. در نتیجه در حاشیه در حد حوصلۀ خواننده ارائه خواهد شد.
تصاویر گرافیكی می توانند انعكاسی از افكار باشند. كتاب اسكیس لوكوربوزیه، نمونۀ الهام بخشی از دیالكتیك آشكار 
بین افكار و تصاویر است. یادداشت های بصری مانند یادداشت های نوشتاری می توانند معانی را ثبت كنند )همان، شش(.

یادداشت برداری بصری افكار می تواند مفاهیم و ایده ها را به ما بر گرداند. در این حین، این تصاویر می تواند جرقه های 
جدیدی در ذهن به وجود آورد كه حاصل نظم بخشیدن به مفاهیم اولیه هستند. جمع آوری، انتخاب، طبقه بندی و بیرون ریختن 
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این تصاویر ممكن است تداعی های جدیدی از موضوع را نمودار كند و به فهم عمیق تر نسبت به یك مشاهدۀ سطحی و 
ظاهری دست یابد )همان، 3ـ4(. داندیس در كتاب سواد بصری، سه سطح از پیام های بصری را توصیف می كند: این سه سطح 
عبارت اند از بازنمایی، تجریدی و سمبلیك. بازنمایی ثبت صحیح آن چیزی است كه قابل دیدن یا بیان است. تجرید در بیان 
بصری را می توان به صورت ساده سازی در جهت یك معنی پرشورتر و چكیده تر در نظر گرفت. سمبلیسم، ساده سازی پیام های 
بصری است. اما از تصاویر جانشین و مبدل برای چیزهایی كه واقعاً دیده نمی شوند، استفاده می كند )به نقل از همان، 7 و 9(. 

این ویژگی ها با مفاهیم كاربردی حاشیه نویسی هماهنگ بوده و در این راستا قابل بهره برداری است.
در تصویر )6(، نمونه ای از حاشیۀ گرافیكی ارائه شده است.

حاشیه )محشی: كرو و الزیو(متن )ماتن: كنت ای. مور و امیل دوركهایم(

لی
اص

ن 
 مت

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

»كنت ای. مور معتقد است كه فرهنگ را می توان به صورت فرایند )تحوالت 
اول  نمودار  كرد.  بررسی  هم زمان(  )رویدادهای  ساختار  به صورت  یا  زبانی( 
به صورت حاشیه ارائه شده بر این مطلب ذكر شده توسط كرو و الزیو، فرهنگ 
را به صورت یك فرایند تصویر می كند. فرهنگ های ملی هم عصر متمایل 
به آغازی كوچك تر و گسترش در طول زمان هستند. خط چین ها دوره های 
مختلف را از یكدیگر جدا می كند. مثاًل دورۀ یك جانشینی، دورۀ توسعه، دورۀ 
صنعتی شدن و شهرنشینی، دورۀ قدرت جهانی و... . فرهنگ در این نمودار 
انسان  از  جدا  را  آن  می توان  كه  است  شده  داده  نشان  فرایندی  شكل  به 

بررسی كرد.«
امیل  از  نظری  اصطالح  یك  ارگانیك  وحدت  »دیدگاه  مقابل،  رویكرد  در 
دوركهایم است كه می گوید: یكپارچگی یك جامعه ناشی از همۀ مردم است. 
یك كاركرد اجرایی به همه فایده می رساند. بنابراین بسیاری از حرفه های 
تخصصی متمم یكدیگرند. این متفاوت از وحدت مكانیكی است كه مشخصۀ 
جوامع ساده است كه در آن تنها یك نوع تقسیم بندی جنسی كار وجود دارد.«

تصویر 6: نمونه ای از نگارش حاشیه به صورت گرافیكی )كرو و الزیو 1378، 132(

7. 4. حاشیۀ معماری بر معماری
حاشیه نگاری در معماری ممكن است به صورت رویكرد طراحی مطرح شود. این صورت از حاشیه به صورت تفسیر خاص 
از اثر معماری به مثابۀ متن قابل تبیین است.24 در این حالت، بهره گیری از بن مایۀ آثار فاخر موجود در جهت توسعه و 
تطبیق آن با بستر محیطی و تحقق آن به صورت یك اثر معماری جدید می تواند به صورت رویكردی از حاشیه نگاری 
تعبیر شود. گاهی یك اثر معماری به صورت بازخوانی مجدد یك متن )اثر معماری دیگر( از بطن تاریخ، و ارائۀ خوانش 
و تأویل نوین از آن ارائه می شود. این تفسیر خاص از یك اثر به مثابۀ متن موجود، می تواند در قالب بهره گیری از اصول، 

اشاره و یا بازنمایی در دورۀ زمانی دیگر محقق شود. در ادامه مثال هایی در این زمینه طرح می شوند.
الف. بهره گیری از اصول: مفید و رئیس زاده معتقدند كه معماری تهران در دورۀ قاجار را می توان حاشیه ای بر معماری 
شیوۀ اصفهان در عصر صفوی دانست. »معماری در تهران بر تمام وجوه و جوانب اصفهان نقد می زند و آن را می كاود و 
تعمیق می بخشد. حاشیه بر اصفهان، به مانند حكمت و ادب، از همان اصفهان آغازیدن گرفت. الحاق فضاهای قاجاری به 
بناهای صفوی همچون گوشواره های مسجد شاه اصفهان، افزودن تزیینات قاجاری به بناهای اصفهان همچون معلقی های 
مسجد جامع اصفهان و نهایتاً احداث بناهای قاجاری در اصفهان همچون مسجد سید و مسجد حكیم نشان دهندۀ پیمودن 
راهی است كه در تهران به اوج خود رسید« )مفید و رئیس زاده 1387، 630ـ631(. آن ها در این راستا مسجد شاه )امام( 
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تهران را به عنوان حاشیه ای بر مسجد شاه )امام( اصفهان توصیف می كنند. طرح مسجد امام تهران در این تفسیر می تواند 
به عنوان الهامی از طرح مسجد امام اصفهان و انطباق اصول آن با ویژگی  های زمانی و مكانی جدید در تهران دورۀ قاجار 
تعبیر شود. در تصویر )7( برداشت هایی از متن )مسجد امام اصفهان( و تحقق حاشیه )مسجد امام تهران( معرفی شده است.

تصویر 7: نگارش حاشیۀ معماری به صورت بهره گیری از اصول در دورۀ زمانی دیگر: تبعیت مسجد شاه تهران از اصول مسجد امام اصفهان

كالین رو، محقق آمریكایی تاریخ معماری، در مقاله ای با عنوان »ریاضیات ویالی ایدئال« )1947(، تشابه بین 
تناسبات فرم و تقسیمات فضایی یك ویالی پاالدین و یكی از ویالهای لوكوربوزیه را تحلیل می كند. هر دو ویال از 
سازمان تناسبات مشابهی برخوردارند و در رابطه با یك نظم ریاضی عالی هستند. در عین حال هریك به زمان خود 
تعلق دارند. ویالی پاالدیو شامل فضاهایی با اشكال ثابت و روابط مشترك هماهنگ است و ویالی لوكوربوزیه از 
طبقات افقی شامل فضای آزاد تشكیل شده كه به وسیلۀ قطعات كف و سقف تعریف می شوند. در این ویال اتاق ها از 
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نظر شكل متفاوت اند و به طور نامتقارن در هر طبقه آرایش می یابند )به نقل از چینك 1373، 305(. به نظر می رسد در 
لوكوربوزیه در اثر خود خوانش و تأویل خاص از تناسبات ویالی پاالدین را ارائه كرده است و به بیان این نوشتار اثر 

موجود را در بیانی نوین حاشیه نگاری كرده است. )تصویر 8(

تصویر 8: نگارش حاشیۀ معماری به صورت بهره گیری از اصول در دورۀ زمانی دیگر: تبعیت ویال گارشه از ویال فوسكاری
نقشه ها ملهم از چینك 1373، 305

ویلیام كرتیس، مورخ انگلیسی تاریخ معماری معاصر، معتقد است لویی كان در طرح ریزی بنای مجلس ملی در داكا به 
ساختارهای تاریخی نفوذ می كند و به واسطۀ روش متداول خود از طریق انتزاع، ساده سازی و بازخوانی تاریخ، اثری مدرن ارائه 
می دهد. تأثیرپذیری سازمان دهی این پروژه منتج از انتزاع سازمان دهی آثار تاریخی نظیر تاج محل محسوس است كه به طرز 
بدیعی امروزی گشته و اثری مدرن را به عرصۀ ظهور می رساند )Curtis 2012(. در این طرح، بخش اصلی مؤسسه در فضای 
مركزی با ویژگی اجتماعی متمركزی ارائه می شود كه مبتنی بر مربع و دایره است و به وسیلۀ محورهایی با توالی مشخص با 
محیط اطراف ارتباط می یابد. فضاهای فرعی به صورت بخش هایی اطراف مولد اصلی قرار می گیرند و برای ایجاد تنوعاتی در 

طرح، بخش های كوچك تر و خصوصی تری را در بر می گیرند )كرتیس 1382، 493( )تصویر 9(.

تصویر 9: نگارش حاشیۀ معماری به صورت بهره گیری از اصول در دورۀ زمانی دیگر: تبعیت مجلس ملی داكا از تاج محل 
نقشه ها ملهم از چینك 1373، 305

 م.(  1962)محشی: لویی کان در سال حاشیه  م.(   1632)ماتن: نامشخص در سال متن  
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ب. اشاره: پروژۀ مجتمع ورزشی رفسنجان اثر هادی میرمیران با اشاره به یخچال سنتی، حاشیه ای بر این بنای 
تاریخی ارائه می كند. در این اثر به فرم یخچال به طور مستقیم ارجاع داده می شود، طوری كه این صراحت ارجاع و 
خلوص حجم ها موجب ایجاد تأثیری قوی، آنی و به یادماندنی در مخاطب می شود. برنامۀ فضایی اثر نیز با توجه به 
خصوصیات مشترك فضایی یخچال ها و ملزومات فضایی مجتمع رفسنجان مثل استخر و سالن ورزشی، سازمان دهی 
شده است؛ به نحوی كه از یك بخش غیرشفاف )گنبد مخروطی شكل( و یك بخش شفاف )دیوار بلند و سقف شیشه ای 

مورب روی استخر( تشكیل شده است )تصویر 10(.

تصویر 10: نگارش حاشیۀ معماری به صورت اشاره در دورۀ زمانی دیگر: اشارۀ مجتمع ورزشی رفسنجان به یخچال سنتی ایرانی

 ه. ش.(  1380)محشی: هادی میرمیران در سال  حاشیه  ه. ق.(  1315)ماتن: نامشخص در سال متن  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 ن (URL1مجتمع ورزشی رفسنجان، رفسنجان ) (URL 2) آباد، بیرجندیخچال رحیم

ج. بازنمایی: هوشنگ سیحون در بخش هایی از آرامگاه بوعلی، به بازنمایی و شبیه سازی بنای تاریخی گنبد 
قابوس اقدام می نماید و به این طریق حاشیه ای معاصر بر این بنای تاریخی ارائه می كند )تصویر 11(.

 ه. ش.(  1333)محشی: هوشنگ سیحون در سال حاشیه  ه. ق.(  397)ماتن: ابوالحسن قابوس بن وشمگیر در سال متن                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(172 ،1384گنبد قابوس، گنبد )پیرنیا   ن( 303، 1389آرامگاه بوعلی، همدان )بانی مسعود  

تصویر 11: نگارش حاشیۀ معماری به صورت بازنمایی در دورۀ زمانی دیگر: بازنمایی گنبد قابوس در بنای آرامگاه بوعلی

ق.(

ق.(

ش.(

ش.(
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به  نظر می رسد توجه به هویت و بازگشت به خویشتن خویش، گرایشی است كه امروز در بین عموم دانشجویان و 
محققان حوزۀ معماری نسبت به فرهنگ سرزمینشان ایران فراهم آمده است )حجت 1386، 11(. توجه به حاشیه نویسی 

بر آثار تاریخی از این جهت، می تواند سازمان دهی هدفمند در راستای نیل به چنین هدفی را میسر سازد.
7. 5. روش های انتشار حاشیه نویسی در دوران معاصر 

انتشار می یافت، امروزه می تواند  اگر در گذشته، حاشیه در پی نبود صنعت چاپ و دست به دست شدن كتب خطی 
روش های انتشار خاص روزگار خود را داشته باشد. در دوران معاصر با گسترش ارتباطات مجازی، سهولت دسترسی 
به نظریات و نیز حاشیه های بر متون ارزشمند تئوری، می تواند سبب گسترش و انتقال ایده ها شود. چه بسا امروزه 
به صورت كلی در برخی سایت های معرفی كتب25 یا فروش آن ها، افراد می توانند نظریات خود را دربارۀ موضوعات 
آن كتاب ثبت و ارائه كنند. همچنین این امكان وجود دارد تا به صورت خاص در وبالگ های شخصی، اظهار نظرها 
دربارۀ مطالب مورد نظر ثبت شود. ازاین رو توجه و تمركز بر این موضوع و ایجاد سایت های تخصصی معرفی متون 
مؤثر و ارزشمند تئوری هم زمان با ایجاد امكان حاشیه نویسی برای بازدیدكنندگان می تواند اثرگذار باشد. در حال  حاضر، 
سایت هایی نظیر سایت ویكی پدیا به گونه ای طراحی شده اند كه امكان اضافه شدن نظریات و دیدگاه افراد مختلف دربارۀ 
موضوعات وجود دارد. در ایران نیز با ایجاد سایت دانشنامه تاریخ معماری ایران شهر )ایران شهر پدیا(، زمینۀ چنین 

امكانی در حوزۀ معماری و شهرسازی فراهم آمده است. 
به نظر می رسد با ایجاد شرایط الزم، حاشیه نویسی می تواند در كتابخانه های تخصصی دوره های دكتری معماری 
ترویج و تبلیغ شود؛ زیرا دوره های دكتری معماری در حال حاضر به عنوان شناخته شده ترین حوزه های جدی مباحث 
نظری معماری مطرح اند كه تولید آثار مكتوب دارد. این روش می تواند سبب ماندگار شدن دیدگاه های محققان دربارۀ 
متون و آراء و تكمیل، تعمیق و گسترش آن ها در حاشیۀ كتب موجود باشد. )برای اجرایی كردن چنین ایده ای می توان 
پیش بینی هایی نظیر اضافه كردن صفحاتی برای حاشیه زدن در كتاب های كتابخانه های دورۀ دكتری در نظر گرفت.( 

از  باشد.  دانشجویان دوره های تحصیالت تكمیلی  برای  الهام بخش  منبعی  راستا حاشیه نویسی می تواند  این  در 
مهم ترین نقطه های حركت دانشجویان دوره های تحصیالت تكمیلی معماری، درك و شناخت خأل موجود در یكی 
از حوزه های نظری و از همه مهم تر، طرح سؤاالت نافذ در این حوزه هاست. همان طور كه در بخش سوم ذكر شد، 
برای درك خألها می توان با نقادی و حاشیه هایی بر نظریات یا حوزه های نظری موجود مرتبط و یا الهام از حوزه های 

غیرمرتبط آغاز كرد.

نتیجه 
طرح مسئلۀ این تحقیق در زمینۀ انتقال حاشیه نویسی به ساحت معماری بهره  گیری از آن  در راستای تحرك بخشی 
مباحث  در  را  آن  فواید  و  تأثیر  و  حاشیه نویسی  امروزین  و  اجرایی  امكان  كه  به صورتی  است؛  نظری  مباحث  به 
نظری معماری را بررسی كرده است. از دستاوردهای این پژوهش، تالش در راستای ترویج تفكر هدفمند و پیشنهاد 
تكنیك هایی برای محققان و پژوهشگران معماری در جهت كاوش فعال و خالق در ادبیات موضوع و هم افزایی اندیشۀ 
پژوهشگران در این زمینه است. از آنجایی  كه شیوه های نظام مند و خالق كاوش در ادبیات موضوع، پیشنهاد پژوهش 
در موضوعات جدید و پرورش موضوعات موجود را تحرك می بخشد، این تحقیق تالش می كند تا با بهره گیری از 
سنت حاشیه نویسی، الگوهایی مشاركتی و جمعی را در این راستا معرفی كند. بر اساس مباحث ارائه شده می توان گفت 
انتقال و ترویج حاشیه نویسی در ساحت معماری می تواند سرآغاز تقویت نگاه انتقادی، تحرك در مباحث نظری معماری 

و فتح بابی برای دستیابی دانش پژوهان به نظریات درون زا باشد.
نتایج تحقیق نشان می دهد مراتب اثربخشی حاشیه نویسی در سه مرحله صورت می گیرد: در مرحلۀ اول، حاشیه نویسی 
بازتاب اثر تعاملی فرد با متن به صورت ثبت تداعی ها و جرقه های جدید برخاسته از متن است. در مرحلۀ دوم كه همراه 
با انتشار حاشیه صورت می گیرد، اثر حاشیه نویسی به صورت انتقال افكار، نظریات و نقد افراد راجع به متن اولیه و لذا 
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تكمیل، گسترش و تعمیق آن است. در مرحلۀ سوم، تأثیر آن به صورت آماده سازی بستر مناسب ذهنی برای شروع و 
حركت تألیفات جدید و مؤثر در زمینۀ رفع نیاز جامعه است؛ زیرا در این فرایند، خألها و در پی آن سؤاالت مرتبط با 

مباحث روشن شده و با انسجام آن ها، نطفه های اولیۀ تألیفات شكل می گیرد. 
بر اساس مباحث ارائه شده، اگر متون بومی و یا ترجمه شده از نظریات غیربومی با همت عمومی حاشیه نویسی شده 
و با تجزیه و تحلیل مناسب همراه گردد، در توسعۀ تئوری های بومی معماری مؤثر خواهد شد. با تفسیر اثر معماری 
به مثابۀ متن، می توان حاشیه نگاری را در قالب آثار عملی معماری نیز پیگیری كرد. در این حالت، حاشیه  به صورت 
نمودی معمارانه با بهره گیری از اصول بنای موجود، اشاره به آن و یا بازنمایی آن می تواند مسیر توجه به »خویشتن 

خویش« و دستیابی به هویت را در حوزۀ معماری هموار سازد.
با توجه به گسترش امكانات ارتباطات مجازی در دنیای امروز، حاشیه نویسی می تواند صورت های نوینی پذیرد. 
در قالب این بستر می توان وبگاه هایی را در خصوص ثبت نظریات در مورد متون نظری معماری شكل داد كه اندازه 
و گوناگونی اطالعات در آن بسیار گسترده تر از آن است كه در كاغذ بگنجد. اطالعات آن روزبه روز افزون می شود 
و رایگان در دسترس همگان خواهد بود. مخاطبان آن می توانند در تكمیل آن مشاركت كنند؛ لذا عرصۀ مشاركتی 
برای بیان دموكراتیك اندیشه ها و تكثر و تضارب آرا تقویت می شود. در این شرایط اگرچه هركس می تواند در موضع 
محشی قرار گیرد، در مقام مراجعه به حاشیه، قاعدتاً حاشیۀ افرادی مورد توجه واقع می شود كه از نظر علمی در مورد 
موضوع متن صاحب نظر و صاحب اعتبار باشند. حاشیۀ بقیه افراد می تواند بازتاب نظر شخصی ایشان باشد و از این بعد 

به منظور بسترسازی فرایندی چون تضارب آراء واجد ارزش است.
در این مسیر می توان تصور كرد كه متن به صورت مباحثه ای ناتمام، همیشه در جریان و زنده خواهد بود. ازاین رو 

احیای این روش به زندگی دائمی متون معماری و زایش مداوم آن ها كمك خواهد كرد.

پی نوشت ها
1. Jacques Derrida

2. Roland Barthes

3. Philippe Sollers 

4. Michel Foucault

5. Julia Kristeva

6. Umberto Eco

7. Academic Reading Strategies 

8. برخی از نمونه های مرتبط با مبانی نظری معماری در این نوشتار ارائه شده است. 
9. البته بخشی از این موضوع از این جهت است كه دانش معماری به صورت یك دانش مدون و مشخص در علوم قدیمی وجود 
نداشته است. در زمینۀ علوم مرتبط با معماری در گذشته، همان گونه كه در مقاله ذكر خواهد شد، نمونه هایی از حاشیه نویسی قابل  

پیگیری است.
10. هنوز هم اصلی ترین منابع مرتبط با معماری سنتی و بومی ما تألیفات اندیشمندانی چون عبدالكریم پیرنیا و نادر اردالن است 
است كه تألیفات آن ها به چندین دهه قبل می رسد. در طی این دهه ها جامعۀ فكری معماری ما به  رغم تالش هایی كه صورت داده، 

نتوانسته است در ادامه یا به موازات خط فكری بزرگان دوره های قبل، حركتی جدید را تبیین كند.
11. در زبان انگلیسی این واژه به صورت Margin یا Marginal Note به  كار می رود )سلطانی و راستین 1379(. همچنین واژگان 
معادل حاشیه  نوشتن: Annotate،  حاشیه نویس: Annotator Marginer، حاشیه نویسی: annotation در این زمینه به  كار رفته اند 

)هاشمی 1379(.
 12. Annotated Text
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13. به  نظر می رسد حاشیه نویسی آنطور كه درحوزه های علمیه اسالمی به صورت یك سنت مطرح بوده، در غرب رایج نبوده است. 
نمونه های حاشیه نویسی بر كتب اروپایی را می توان به دو گروه تقسیم كرد: گروه اول مواردی است كه پدیدآورنده به دلیلی این 
نیاز را احساس كرده كه باید متن یا متونی را كه پیش تر فراهم آورده اند، توضیح دهند. یك نمونه از چنین متونی كتاب ضیافت اثر 
دانته آلیگری است كه نام اصلی اش II Convivio است. دانته سه قطعه شعر در سال های جوانی خود، پیش از تبعیدش از فلورانس 
سروده بود. در همان زمان و نیز در سال های بعد، شرحی طوالنی دربارۀ آن ها نوشت كه موفق به نوشتن چهار رساله از پانزده رسالۀ 
طرح مورد نظر خود گردید. این متن دربردارندۀ نكته های اصلی اندیشه های فلسفی، اخالقی و هنر دانته است. دستۀ دوم متونی 
هستند كه نویسندگانشان به شرح و توضیح متن یا متن های نوشتۀ دیگران پرداخته اند. راهنماهای آثار كالسیك و بزرگ ادبیات 
كه در جهت همه فهم كردن یا ساده كردن متن اصلی نوشته شده اند از آن جمله اند. نمونۀ قابل ذكر در این زمینه، شرحی مفصل و 
سطر به سطر است كه دان گیفورد و رابرت جی. سیدمن دربارۀ رمان یولسیس جویس نوشته اند )احمدی 1380(. روش دوم در حال 
حاضر و به صورت ذكر نكات كلی راجع به كتب مختلف تحت  عنوان Annotated Bibliography در غرب متداول است )برای 

اطالعات بیشتر دربارۀ متد متداول ارائۀ این روش نك: Wikipedia ذیل واژه(.
14. نسخۀ خطی این كتاب در كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی موجود است.

 15. I. A. Richards

16. نك: بخش 7. 2 راهكارهای حاشیه نویسی
17. این نهضت ارزش فراوانی در حفظ و ثبت اندیشه های یونان باستان داشت؛ به طوری كه برخی از كتب و اندیشه های یونان 

باستان در دوره های بعد از روی ترجمه عربی آن بازیافت شدند.
18. Buchner 

 19. Empedokles

20. Art Nouveou )19141880ـ(

21. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی مشهور به عروة الوثقی نام مشهورترین كتاب سید محمد كاظم طباطبایی یزدی است. شهرت 
كتاب به حدی است كه مؤلف آن در بین علمای شیعه به »صاحب عروة« معروف است. این كتاب شامل ابواب مختلف فقه شیعه است 

و درمجموع 3260 مسئله است كه در سه جلد تألیف شده  است. برخی نویسندۀ كتاب را آغازگر دورۀ جدیدی در فقه شیعه دانسته اند.
22. فقهای برجسته ای از حوزۀ علمیه، حواشی و شروح فراوانی بر این كتاب نوشته اند كه برخی از آن ها در زیر می آید:

- حاشیۀ جمعی از شاگردان آیت اهلل سید محمدكاظم یزدی كه تدوین و چاپ نشده  است.
- حاشیۀ شیخ میرزا محمد حسین بن شیخ االسالم )متولد 1277ق( كه تدوین گشته و به صورت كتابی مستقل چاپ شده  است.

- حاشیۀ شیخ محمدرضا آل یاسین بن شیخ عبدالحسین كاظمی كه در نجف به چاپ رسیده  است.
- حاشیۀ حاج آقا حسین قمی بن سید محمود كه به صورت منظم تدوین و در نجف به چاپ رسیده  است.

- حاشیۀ حاج شیخ عبدالكریم بن محمد جعفر مهرجردی یزدی )1276ـ1355ق( كه مشتمل بر فتاوای وی بوده و در ایران 
در 1347 قمری به چاپ رسیده  است.

- حاشیۀ شیخ عبداهلل بن محمدحسن مامقانی )متوفی 1351ق( مؤلف كتاب تنقیح المقال كه مشتمل بر فتاوای وی است و 
به صورت مستقل و منظم به چاپ رسیده  است.

- حاشیۀ سید محمد فیروزآبادی )متوفی 1345ق( كه در نجف به  چاپ رسیده  است.
مستمسك العروة الوثقی، اولین شرح استداللی جلد اول كتاب عروة الوثقی و یكی از كتاب های مهم فقه استداللی و مورد 
اعتماد و مراجعۀ فقهای معاصر است كه سید محسن حكیم آن را تدوین كرده است. این كتاب در حوزه های علمیه به عنوان 
یكی از كتب كاربردی اصلی برای فقیه به  شمار می رود. حكیم مطالب كتاب را اول به صورت درس خارج فقه كه محور آن، 
كتاب عروة الوثقی بود عرضه و سپس به صورت كتاب حاضر تدوین كرد كه برخی آن را یكی از دائرةالمعارف های بزرگ فقه 

استداللی به  حساب آورده اند )بذرافشان 1376، 124ـ125(.
 23. Box
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24. معماری را می توان همچون متن در نظر گرفت. این دیدگاه به خصوص با گسترش دیدگاه پساساختارگرایان در دهۀ 1960 و 
پس از آن شكل  گرفته است. دریدا متن را نظامی ارتباطی دانست كه از نشانه های گرافیك دیداری و فضایی تشكیل شده است؛ 

نشانه هایی كه دو یا سه بُعدی هستند و پیامی را كه تحلیل پذیر است در بر دارند )احمدی 1370، 360(. 
 Goodreads 25. سایت هایی با عناوین
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