
دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 18 ـ پاییز و زمستان 99

1



2

سـال نهم، شماره 18، پاییز و زمستان  1399
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

عكــس روی جلـــد: عباس ظــهیری فــرد                                   ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)گنبدخانة نظام الملك، مسجد جامع اصـفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: 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 
دكتــر ایرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــیار دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
دكتـــر غالمحســـین معماریـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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معانی لفظ معماری: جستجویی با اتكا بر آموزه های مبحث الفاظ 
علم اصول فقه

محمد غالمعلی فالح*

چكیده
معماری، لفظی با معانی متعدد است كه بحث های پرشوری در باب چیستی آن، در میان اهل معماری و دیگر متفكران 
حوزه های همجوار با معماری در جریان است. برخی از متفكران بر این باورند كه پرسش از چیستِی هر چیز، مرادف 
و مالزم با پرسش از چیستِی مدلول، معنا، یا مفهوم لفظ آن است. ازاین رو در این مقاله به بررسی معانی لفظ معماری 
پرداخته ایم. یكی از دشواری های پرداختن به معانی لفظ معماری در زبان فارسی، و البته بیشتر دیگر زبان های امروز، 
این است كه در زبان فارسی امروز، این لفظ را به معانی مختلفی به كار می بریم؛ اما بر ما معلوم نیست كه كدام معانی 
این لفظ حقیقی و كدام مجازی است؛ یعنی نمی دانیم لفظ معماری با كدام موجودات در عالم واقع، پیوندی اصیل و با 
كدامشان پیوندی ناشی از تسامح زبانی و تداول و مجاز دارد. در این تحقیق با طرح پرسش از معنای لفظ معماری، ضمن 
بررسی این لفظ می كوشیم معانی حقیقی لفظ معماری را بیابیم و آن ها را از معانی مجازی آن تمیز دهیم. برای پاسخ 
دادن به این پرسش از آموزه های مبحث الفاظ علم اصول فقه و روش هایی بهره می بریم كه این مبحث برای تشخیص 
معانی حقیقی و مجازی الفاظ در اختیارمان قرار می دهد. این تحقیق نشان می دهد كه لفظ معماری بر سه حوزۀ معنایی 
داللت می كند: 1. قسمی از علم انسان یا ویژگی  های این قسم از علم انسان یا جزئی از آن؛ 2. قسمی از اعمال انسان 
یا ویژگی های این قسم از اعمال انسان یا جزئی از آن؛ 3. بنا یا مجموعه ای از بناها یا مجموع ویژگی های محسوسشان. 
از این میان داللت لفظ معماری بر معانی اول و دوم به حقیقت و داللت آن بر معنای سوم مجاز است. همچنین در این 
تحقیق روشن می شود كه داللت لفظ معماری بر بنا یا مجموعة بناها و مجموع ویژگی های محسوسشان به طریق التزام 

است. این تحقیق در شمار تحقیق های غیركمی است؛ روش آن تحلیل مضمونی و راهبرد آن استدالل منطقی است.

كلیدواژه ها: 
معماری، لفظ معماری، معانی معماری، معنای حقیقی لفظ معماری، علم اصول فقه.

g_mohammad@sbu.ac.ir ،استادیار، دانشكدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی *
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پرسش های پژوهش 
1. معانی لفظ معماری چیست؟

2. داللت لفظ معماری بر كدام این معانی به  حقیقت و بر كدام این معانی به  مجاز است؟

مقدمه
لفظ معماری معانی مختلفی دارد و بحث های پرشوری دربارۀ ماهیت و چیستی آن در میان اهل معماری و متفكران 
 (Leach 2010, vol. 2: حوزه های همجوار با معماری در جریان است؛ اگرچه اتفاق نظر چندانی نیز در آن وجود ندارد
(Parcell 2012, 10 ;76 ,18. پرسش از چیستی هر چیز، اعم از پرسش از چیستی معماری، در نخستین گام، مرادف و 
مالزم با پرسش از چیستی مدلول، معنا، یا مفهوم1 لفِظ آن است. این تالزم تا آنجاست كه در برخی از زبان ها، مثل زبان 
آلمانی، پرسش »فالن چیز چیست؟« را همان  گونه می فهمند كه پرسش »چیست آنچه فالن می خوانندش« )جمادی 
1390، 11(. به بیانی دیگر وقتی از چیستی چیزی می پرسیم، گویا اذعان داریم كه چیزی هست كه لفظی بر وجود آن 
شهادت می دهد، اما وجودش بر ما نامعلوم است؛ یا می پذیریم كه نامی هست كه مدلولش گم و مستور شده است و ما 
در پی مدلول آنیم. بنابراین پرسش از معانی لفظ معماری یكی از مقدمات ضروری طرح پرسش از چیستی معماری است.

هر لفظ عبارت است از مجموعه ای از واحدهای صوتی كه به واسطة حنجره و لب و دهان ایجاد می كنیم و از این 
طریق معنایی را در ذهن مخاطب فرامی خوانیم؛ مثل لفظ معماری كه عبارت است از حاصل تركیب اصواتی كه ضمن 
ادای حروف »میم و عین و میم و الف و را و ی« صادر می كنیم. هر لفظ صورتی مكتوب نیز دارد كه عبارت است از 
حاصل تركیب مجموعه ای از عالئم بصری كه بر صفحه ای قابل درج این عالئم نقش بسته است. این عالئم را برابر 
كوچك ترین واحدهای صوتی لفظ، یعنی حروف، قرار داده ایم. مثاًل صورت مكتوب لفظ معماری عبارت است از حاصل 
تركیب عالئم صوری ای كه برای حروف »میم و عین و میم و الف و را و یا« برگزیده ایم. این صورت مكتوب بر مجموعة 
آن واحدهای صوتی و مجموعة آن واحد های صوتی بر چیزی داللت می كند كه آن را مدلول یا معنا یا مفهوم لفظ 
می خوانیم. مفهوم موجودی ذهنی است غالباً منتزع از موجودات عالم واقع. بنابراین مفهوم نیز بر چیزی در عالم واقع 
ـ و وجودی در  ـ آن چیز در مقام موجود خارجیـ  داللت می كند.2 به تعبیر فیلسوفان مسلمان هر چیز وجودی در اعیانـ 
ـ صورت  ـ و وجودی در كتابتـ  ـ صورت ملفوظ لفظ آن چیزـ  ـ و وجودی در عبارتـ  ـ آن چیز در مقام مفهومـ  اذهانـ 
مكتوب لفظ آن چیز ــ دارد. كتابت بر عبارت داللت می كند و عبارت بر معنای ذهنی و معنای ذهنی بر موجود خارجی 
)خوانساری 1388، 70(. با این توضیح می توانیم از چهار مقام برای هر موجود نام ببریم: صورت ملفوظ و مكتوب لفظ و 

مفهوم آن چیز و آن چیز در عالم واقع.
یكی از دشواری های پرداختن به معانی لفظ معماری در زبان فارسی، و البته بیشتر دیگر زبان های امروز، این است 
كه در زبان فارسی امروز این لفظ را به معانی مختلفی به كار می بریم؛ اما بر ما معلوم نیست كه كدام معانی این لفظ 
حقیقی و كدام مجازی است؛ یعنی نمی دانیم لفظ معماری با كدام موجودات در عالم واقع پیوندی اصیل و با كدامشان 
پیوندی ناشی از تسامح زبانی و تداول و مجاز دارد. در این تحقیق با طرح پرسش از معنای لفظ معماری ضمن بررسی 
این لفظ می كوشیم معانی حقیقی لفظ معماری را بیابیم و آن ها را از معانی مجازی آن تمیز دهیم. برای پاسخ دادن به 
این پرسش، از آموزه های مبحث الفاظ علم اصول فقه و روش هایی بهره می بریم كه این مبحث برای تشخیص معانی 

حقیقی و مجازی الفاظ در اختیارمان قرار می دهد.
در حوزۀ زبان فارسی، پیش از این كمتر كسی به این پرسش توجه كرده است؛ ازاین رو این تحقیق فاقد پیشینة 
مستقیم است. تنها تحقیق مهم در این باب مقالة مهرداد قیومی بیدهندی )1390( با عنوان »سخنی در منابع مكتوب 
تاریخ معماری ایران و شیوۀ جستجو در آن ها«3 است. قیومی در این تحقیق، برای نشان دادن دامنة معنای تاریخ معماری 
معانی مختلف لفظ معماری را برشمرده است؛ اما به سبب ماهیت آن بحث در كیفیت داللت لفظ معماری بر این معانی 

و در جهت تشخیص معانی حقیقی و مجازی این لفظ از یكدیگر جستجو نكرده است.
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۱. علم اصول فقه و مبحث الفاظ آن
علم اصول فقه از مهم ترین علوم اسالمی است. اهمیت این علم از آنجاست كه علم اصول علم طرز استنباط احكام 
شرعی است و استنباط احكام شرعی مقدمة عمل به آن ها و تأمین سعادت دنیا و آخرت برای مسلمانان است )حسینی 
بوشهری 1381، ج. 1: 23(. پیش از اینكه علم اصول صورتی مدّون بیابد، قواعد آن در كتاب و سنت وجود داشت و 
همین قواعد پراكنده در مقام استنباط مورد استفاده قرار می گرفت )همان جا(. اولین كسی كه در علم اصول تصنیف كرد، 
هشام  بن  حكم متوفی به 179ق است. او كتاب االلفاظ و مباحثها را در مبحث الفاظ علم اصول كه مهم ترین مباحث 
علم اصول است، از امام كاظم)ع( روایت و تصنیف كرد )صدر بی تا، 310 و 311(. بنابراین می توانیم عمر علم اصول را 
بیش از 1200 سال و مبحث الفاظ آن را نیز قدیم ترین باب این علم و به قدمت خود علم اصول بدانیم. اما علت اهمیت 
د برای استنباط احكام شرعی  مبحث الفاظ در علم اصول فقه چیست؟ مشهور اصولیان علم اصول را علم به قواعد ممهَّ
از ادلة اربعه دانسته اند )فاضل موحدی لنكرانی 1381، ج. 1: 152(. ادلة اربعه یا دالیل چهارگانه، اصطالحی است در علم 
اصول كه به منابع چهارگانة معتبر فقهی برای استنباط احكام شرعی اشاره می كند. این منابع عبارت است از كتاب، سنت، 
اجماع، و عقل. مراد از كتاب در ادلة اربعه، قرآن است كه به صورت متن به ما رسیده است )مظفر 1385، 203(. مراد از 
سنت نیز در نزد شیعیان »فعل، قول، و تقریر« پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع(4 است كه فقط خبر آن ها به صورت متن 
به ما رسیده است )همان، 207(. مراد از اجماع »اتفاق فقهای مسلمانان بر حكمی شرعی« یا »اتفاق اهل حل و عقد از 
مسلمانان بر حكم« یا »اتفاق امت محمد)ص( بر حكم« است )همان، 224(. مراد از دلیل عقلی نیز هر گزارۀ عقلی است 
كه بتوان از آن به حكم شرعی قطعی رسید )همان، 235ـ237(. می بینیم كه دو دلیل از این ادلة چهارگانه به صورت متن 
و در قالب الفاظ و عبارات در اختیار است. پیداست در علمی كه سعادت دنیا و آخرت مسلمانان در گرو عمل به احكام 
مستنبط آن و در نتیجه بسته است به صحت استنباط در آن و دو منبع اصلی آن نیز در قالب الفاظ و عبارات در اختیارش 
قرار گرفته است، جستجو و تنقیح قواعد تفسیر و به دنبال آن یافتن معانی حقیقی الفاظ به وظیفه ای حیاتی بدل می شود. 
ازاین روست كه بحث دربارۀ رابطة الفاظ با معانی شان ذیل عنوان مبحث الفاظ مهم ترین مبحث علم اصول تلقی می شود. 

۱.۱. لفظ و معنا و رابطه شان در مبحث الفاظ
بی تردید میان الفاظ و معانی در هر زبان رابطه ای وجود دارد، به نحوی كه ذهن انسان هنگام مواجهه با لفظ به معنا 
منتقل می شود؛ اما در باب كیفیت این ارتباط اختالف نظر است. اصولیان از جهت باور به كیفیت رابطة لفظ و معنا به 
دو دسته تقسیم می شوند: اول، عده ای كم شمار كه به رابطة ذاتی لفظ و معنا معتقدند و دوم، مشهور اصولیان كه رابطة 
لفظ و معنا را ناشی از وضع می دانند )فاضل موحدی لنكرانی 1381، ج. 1: 196(. قائالن به وضعی بودن رابطة لفظ و 
معنا معتقدند كه انسان موجودی مدنی  الطبع و محتاج زندگی با افراد هم نوع خود است و ناگزیر محتاج تفاهم با هم نوع. 
بنابراین از عالئمی قراردادی یا وضعی استفاده می كند و آن ها را واسطة ابراز فكر و اندیشه و خواست های خود قرار 
می دهد. این عالئم قراردادی كه آن ها را الفاظ می خوانیم، به مرور زمان و ضمن مواجهة انسان با موجودات و پدیده ها و 
اندیشه های تازه تكمیل می شوند )خمینی 1382، ج. 1: 6 و 7(. در این تحقیق، به پیروی از مشهور اصولیان رابطة لفظ 

و معنا را ناشی از وضع می دانیم.5
2.۱. وضع و انواع آن

وضع را ارتباط و اختصاصی دانسته اند كه بین لفظ و معنا محقق می شود. این ارتباط و اختصاص گاهی بر اثر تخصیص 
آگاهانة لفظ به معنا و گاهی بر اثر كثرت استعمال لفظ در معنا پدید می آید )فاضل موحدی لنكرانی 1381، ج. 1: 214(. 
بنابراین وضع بر دو قسم است: وضع تعیینی و وضع تعینی )همان، 215(. وضع تعیینی آن است كه واضع به اختیار و 
انتخاب خود لفظی را بر معنایی وضع كند؛ مثل والدینی كه برای فرزند خود نامی انتخاب می كنند یا مخترعی كه نامی 
برای اختراعش برمی گزیند. وضع تعینی نیز آن است كه بر اثر كثرت استعمال لفظی در معنایی خاص آن لفظ با آن معنا 
قرین شود. ازاین رو در وضع تعینی واضع معین نیست؛ به بیانی دیگر جامعه ای كه لفظ را به معنایی خاص به كار برده اند 
در وضع شریك اند )همان، 215(. نكتة مهم اینكه ممكن است معنایی مجازی به وضع تعینی عنوان معنای حقیقی لفظ 
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را پیدا كند )همان، 216(.
تعریف های دیگری نیز از وضع به دست داده اند؛ مثاًل آن را از قبیل تعهد و التزام نفسانی دانسته اند؛ تعهد انسان 
به اینكه در مقام تفهیم و تفهم با لفظ، هر معنا را با لفظی خاص فراخواند )خویی 1410، ج. 1: 43ـ49(. یا گفته اند كه 
عالقة لفظ به معنا در زمرۀ واقعیات ماهوی نیست. به بیانی دیگر وضع از امور اعتباری است؛ یعنی در وضع، ارتباطی 
را بین لفظ و معنا اعتبار می كنند. بنابراین وضع همان اعتبار واضع است )اصفهانی 1429، ج. 1: 44ـ49(. در وضع لفظ 
را موضوع، به معنای آنچه وضع شده، و معنا را موضوعٌ له، به معنای آنچه برایش وضع شده، می خوانند )فاضل موحدی 

لنكرانی 1381، ج. 1: 234(.
3.۱. راه بردن از لفظ به موضوعٌ له آن

برای یافتن موضوعٌ له لفظ معماری و تشخیص معانی حقیقی و معانی مجازی آن از روش هایی بهره می بریم كه به این 
منظور در مبحث علم اصول فقه تمهید شده است. به كار بردن لفظ برای اشاره به موضوعٌ له اصیل لفظ را حقیقت و 
به كار بردنش را در معنای غیر آن، در صورتی كه تناسبی با موضوعٌ له داشته باشد، مجاز می خوانند )مظفر 1385، 28(. 
گاهی در اینكه لفظی خاص را برای اشاره به موضوعٌ له اصیلش به كار برده اند یا معنایی در تناسب با موضوعٌ له اصیل 
آن، تردید می كنیم. نیز گاهی، مثل مورد این تحقیق، می خواهیم به موضوعٌ له اصیل لفظ پی ببریم. در مبحث الفاظ علم 

اصول برای تشخیص موضوعٌ له اصیل الفاظ راه هایی ذكر كرده اند كه در ادامه توضیح خواهیم داد.
۱.3.۱. تبادر

تبادر در لغت به معنای سبقت گرفتن و در مبحث الفاظ علم اصول به معنای سبقت گرفتن یك معنا از دیگر معانی در 
خطور به ذهن است. مضمون قاعدۀ تبادر این است كه تبادر یك معنا از یك لفظ نشانة حقیقت بودن استفاده از آن لفظ 
در آن معناست )همان، 31(؛ یعنی معنایی كه با شنیدن لفظی خاص از زبانی معین، قبل از معانی دیگر به ذهن اهل 
آن زبان می آید، معنای اصلی لفظ است. مثاًل اگر ندانیم كه لفظ ماء در عربی به چه معناست، كافی است از عرب زبانان 
بپرسیم آب چیست؛ هرچه در پاسخ بیاورند یا بگویند همان معنای اصلی آب است )فاضل موحدی لنكرانی 1381، ج. 1: 
486(. اتكا بر تبادر به معنای اتكا بر دانش اجمالی و مشترك اهل یك زبان به معانی الفاظ در آن زبان است؛ دانشی كه 
در طی زمان و در اثر محاوره با اهل آن زبان حاصل می شود. آنچه از تبادر به دست می آید، آگاهی به معنایی است كه 

لفظ برای آن وضع شده است؛ چه به وضع تعیینی، چه به وضع تعینی.
2.3.۱. صحت حمل و عدم صحت سلب

صحت حمل و عدم صحت سلب را از دیگر نشانه های حقیقت بودن معنا برای لفظ دانسته اند. این راه در مواقعی به كار 
می آید كه در تبادر دو یا چند معنا از لفظ به ذهن خطور كند، به طوری كه در تشخیص معنای اصیل لفظ دچار مشكل 
شویم.6 اگر حمل لفظ بر معنای منظور صحیح باشد، آن معنا موضوعٌ له حقیقی لفظ است و اگر حمل لفظ بر معنای 
منظور نادرست و سلب آن صحیح باشد، آن معنا موضوعٌ له حقیقی لفظ نیست )مظفر 1385، 32(. مثاًل به كار بردن لفظ 
شیر برای اشاره به حیوان درندۀ معروف و فرد شجاع كه در اولی حقیقی و در دومی، از آنجا كه سلب عنوان شیر از او 
صحیح است، مجازی است. یعنی قضیة حملیة »فالنی شیر است« صحیح نیست، بلكه باید گفت »فالنی در شجاعت 

همچون شیر است«. بنابراین قضیة »فالنی شیر نیست« صحیح است و صحت سلب نیز نشانة مجاز بودن معناست.
3.3.۱. اّطراد

راه دیگری كه اصولیان برای تشخیص موضوعٌ له اصلی لفظ مطرح كرده اند، اطراد است. لفظ اطراد به معنای »دنبال 
هم شدن و استقامت یافتن« و »متابعت كردن جزئی از چیزی از جزء دیگرش« است. اما مراد از آن در علم اصول این 
است كه اگر دیدیم لفظی بر چیزی به سبب خصوصیتی كه در آن چیز هست داللت می كند، و سپس دریافتیم كه هرجا 
آن خصوصیت در چیزی هست به كار بردن آن لفظ بر آن چیز صحیح است، اطراد تحقق یافته و معلوم می شود كه به 
كار بردن آن لفظ برای اشاره به همة اموری كه آن ویژگی را دارند صحیح و به حقیقت است. مثاًل خصوصیتی را مثل 
علم در زید می یابیم و او را عالم می خوانیم؛ سپس تردید می كنیم كه به كار بردن لفظ عالم برای زید به حقیقت است یا 
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مجاز. برای رفع این تردید، لفظ عالم را بر دیگر انسان هایی كه علم دارند نیز حمل می كنیم و اگر دیدیم كه در همة موارد 
صادق بود، معلوم می شود كه استفاده از لفظ عالم برای كسی كه علم دارد حقیقی است )خویی 1410، ج. 1: 121ـ123(.

2. جستجوی معنای لفظ معماری
۱.2. بررسی لفظ معماری 

 ،architekture 7 در زبان آلمانی،architecture آنچه را در زبان فارسی معماری می خوانیم، در زبان انگلیسی و فرانسوی
در زبان ایتالیایی architettura، در زبان اسپانیایی arquitectura می خوانند. ریشة این لفظ در همة زبان های اروپایی 
لفظ architectura التینی است و این لفظ نیز از architectus التینی به معنای سازندۀ اصلی یا رئیس سازندگان برآمده 
است.8 لفظ التینی architectus از arkhitekton یونانی است. این لفظ یونانی نیز از دو جزء arkhe یا arkhi به معنای 
بن، منشأ، سر، رئیس، پیشرو، و فرمانده و tekton به معنای بافتن و ساختن و بافنده و سازنده تشكیل شده و معنایش 

 .)Conway and Roenisch 2004, 13( سركارگر، رئیس سازندگان، سازندۀ اصلی، و مدیر كارهاست
معمارِی فارسی مركب است از معمار به معنای عمارت كننده و كسی كه پیشة او ساختن و عمران است؛ و »یا«ی 
اسم مصدر یا »یا«ی نسبت. اگر »یا«ی معماری را نشان اسم مصدر بگیریم، معماری به معنای »معمار بودن« است و 
اگر آن را نشان نسبت بگیریم، معماری به معنای »امر منسوب به معمار« است )قیومی 1390، 133 و 134(. لفظ معمار 
از ریشة َعَمَر عربی است كه به صیغة مبالغه رفته و معنایش نیز بسیارعمارت كننده است )دهخدا، ذیل مدخل »معمار«(. 
از مراجعه به لغت نامه های معتبر زبان عربی تألیف شده از سدۀ چهارم تا سدۀ دوازدهم قمری روشن می شود كه لفظ 
معمار در زبان عربی وجود نداشته است؛9 اما امروزه لفظ معمار به زبان عربی وارد شده است و از آن استفاده می كنند. با 
توجه به سابقة بیشتر این لفظ در فارسی معلوم می شود كه فارسی زبانان این لفظ را از ریشة َعَمر و الفاظی نظیر عامر و 

عمارت ساخته اند، كه در طی دو سدۀ اخیر به زبان عربی نیز راه یافته است. 
طور دیگر لفظ معمار در فارسی مهراز بوده است. در فارسی كهن راز به معنای ِگل و گل كار و بّنا و مهتر بّنایان است 
)دهخدا، ذیل مدخل »راز«( و رازگر یا رازیگر یا رازیجر یا رازمرد نیز به معنای رئیس گل كاران، بّنا، و سربّنا )تفضلی 
1345، 334(؛ نمونة استفاده از این لفظ را در بیتی از سنایی10 می توان دید: »جان ز دانش كن مزین تا شوی زیبا از آنك/ 
زیب كی گیرد عمارت بی نظام دست راز«. همة این واژگان از ریشة اوستایی »راز« است كه گفته اند برابر با »راد« در 
فارسی باستان و »راج« در سانسكریت است و به جز ِگل متضمن معنای مرتب كردن و منظم كردن نیز هست )همان، 
338(. لفظ مهراز نیز مركب است از »ِمه« به معنای بزرگ و رئیس و پیشوا و سرور )دهخدا، ذیل مدخل »مه«( و »راز« 

و معنای آن نیز رئیس گل كاران یا بّنایان یا سازندگان، یا بّنا و گل كار اصلی است. 
به هر حال، استفاده از لفظ معمار و معماری در زبان فارسی با همین صورت امروزی اش در حدود هزار سال قدمت 
دارد. كهن ترین نمونه های استفاده از این الفاظ را می توان در اشعار خاقانی11 و كتاب های  التوسل الی الترسل12 و 
مرزبان نامه13 دید؛ اگرچه استفاده از این دو لفظ در ابتدا چندان متداول نبوده است و مثاًل به جای معماری از الفاظی نظیر 

عمارت و آبادان  كردن و آبادانی و ساختن )قیومی 1390، 159( و كردن و بّنایی استفاده می كرده اند. 
2.2. اطوار معنای لفظ معماری

معنای قاموسی لفظ معماری بنایی و علم بنایی و شغل و عمل معمار است )دهخدا، ذیل مدخل »معمار«(. بنابراین 
معماری مطابق معنای قاموسی اش راجع به چیزی منسوب به انسانی است كه بّنا یا معمارش می خوانیم؛ یعنی یا به 
قسمی از علم انسان یا به قسمی از اعمال او. گاه به جزئی از علم و عمل معماری نیز معماری می گوییم؛ مثاًل به دانش 
طراحی كه جزئی از علم معماری است و عمل طراحی كه جزئی از عمل برپایی بناهاست نیز معماری می گوییم. گاه 
به ویژگی های علم و عمل معماری در نزد فرد یا جماعتی معین از افراد نیز معماری می گوییم؛ مثاًل معماری وارطان، 
معماری دانش آموختگان بوزار، معماری دانش آموختگان دهة پنجاه دانشگاه تهران. اما به تدریج معنای معماری وسعت 
یافته است. امروز به محصوِل عمِل معمار، یعنی ساختمان یا بنا، نیز معماری می گوییم. نیز به مجموعه ای از بناها با 
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صفتی مشترك نیز معماری می گوییم؛ خواه آن صفت مشترك را از مكان خاص قرارگیری شان پذیرفته باشند )مثاًل 
معماری ایران، معماری اصفهان، معماری اروپای شرقی، معماری تبت(؛ یا از دورۀ خاص برپایی شان )معماری ایلخانی، 
معماری سلجوقی(؛ یا از سازنده شان )معماری لكوربوزیه، معماری استاد علی اكبر اصفهانی(؛ یا از تعلقشان به سبك یا 
مكتب یا فرهنگی خاص )معماری بین الملل، معماری دیكانستراكشن، معماری یونانیان( )قیومی 1390، 142(. همچنین 
به مجموع ویژگی های محسوس یك بنا یا مجموعه ای از بناها با صفتی مشترك نیز معماری می گوییم؛ مثاًل معماری 
خانة قوام تهران، معماری كاخ ورسای، معماری مسجد، معماری كلیسا، معماری زاها حدید، معماری ساحلی، و معماری 

كویری. با تأمل در این معانی درمی یابیم كه همة آن ها را می توان ذیل سه معنای اصلی قرارداد:
1. قسمی از علم انسان یا ویژگی  های این قسم از علم انسان یا جزئی از آن؛

2. قسمی از اعمال انسان یا ویژگی های این قسم از اعمال انسان یا جزئی از آن؛
3. بنا یا مجموعه ای از بناها یا مجموع ویژگی های محسوسشان.

این سه معنای اصلی كمابیش در ذیل معانی الفاظ معادل معماری در زبان های اروپایی نیز حاضر است؛ مثاًل آركیتكچر 
انگلیسی را به این معانی دانسته اند: فن، علم، یا عمل طراحی و برپایی بناها؛ سبك و سیاق و طرز طراحی و برپایی بناها 
 (Oxford English dictionary, “architecture”; Cambridge Dictionary, در دوره، مكان، یا فرهنگی خاص
(.”architecture”; Merriam-Webster dictionary, “architecture“. نكتة مهم اینكه در فرهنگ  های معتبر 
زبان انگلیسی مثل كمبریج و آكسفورد و وبستر، بنا یا ساختمان را داخل در معانی قاموسی آركیتكچر ندانسته اند؛ اما هم 
عامه در تداول و هم اهل معماری و علوم مرتبط با آن چون تاریخ و نقد و نظریة معماری لفظ آركیتكچر را به معنای 
بنا یا ساختمان نیز به كار می برند )Arnold 2002, vol. 6: 7(؛ از این حیث وضع آركیتكچر انگلیسی شبیه به معماری 

فارسی است.
۱.2.2. جستجوی معانی حقیقی لفظ معماری

می بینیم كه امروز لفظ معماری را در سه معنا یا حوزۀ معنایی اصلی به كار می برند. به عبارت دیگر در زبان فارسی امروز 
معماری مشترك لفظی میان سه  معناست و بر سه چیز مختلف، یا به بیانی دقیق تر بر سه حوزۀ معنایی مختلف، داللت 
می كند. اكنون پرسش این است كه كدام از این ها معنای حقیقی معماری و كدامشان معنای مجازی آن است. پیش تر 
گفته ایم كه ممكن است معنایی مجازی به وضع تعینی عنوان معنای حقیقی لفظ را پیدا كند. دیدیم كه بنا یا ساختمان 
مطابق تصریح اهل لغت داخل در معانی لفظ معماری نیست؛ اما امروزه لفظ معماری را به این معنا نیز به كار می بریم. 
ازاین رو می توان حدس زد كه بنا یا ساختمان معنایی مجازی برای لفظ معماری بوده كه با كثرت استعمال لفظ معماری 
در این معنا و تحقق وضع تعینی عنوان معنای حقیقی آن را یافته است. قرینه های فراوانی در زبان فارسی برای تأیید 
این حدس وجود دارد: معماری هم از نظر لفظی و هم از نظر مفهومی و وجودی شبیه نجاری است. لفظ نجاری هم بر 
علم نجار داللت می كند و هم بر عمل او؛ اما بر محصول كار نجار، یعنی میز و صندلی و در و پنجره و تخت و كمد، 
یا مجموعة آن ها یا ویژگی های سبكی و صوری آن ها داللت نمی كند. وضع الفاظ دیگری نیز مثل آشپزی و خیاطی و 
كوزه گری نظیر نجاری است، نه معماری. بنابراین به ظن قوی بنا یا ساختمان به وضع تعینی و آن هم در چند دهة اخیر 

داخل در معانی لفظ معماری شده است. 
ـ بر اساس قاعدۀ صحت حمل و عدم صحت سلب

قاعدۀ صحت حمل را پیش تر شرح داده ایم. این قاعده نیز نشان می دهد كه احتمااًل استفاده از لفظ معماری به 
معنای بنا به مجاز است؛ زیرا به نظر می رسد كه حتی در نزد فارسی زبانان امروز قضیة حملیة »ساختمان معماری 
است« چندان صحیح به  نظر نمی رسد، بلكه سلب مفهوم معماری از ساختمان، یعنی قضیة »ساختمان معماری نیست« 

پذیرفتنی تر است. 
بر اساس قاعدۀ تبادر و اطراد

قاعدۀ تبادر نیز تأیید می كند كه این حدس صحیح است. البته استفاده از قاعدۀ تبادر در اینجا با مالحظة یك نكتة 
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مهم ممكن و مجاز است. می دانیم كه اتكا بر تبادر به معنای اتكا بر دانش اجمالی و مشترك اهل زبانی خاص به معانی 
الفاظ در آن زبان است؛ دانشی كه در طی زمان حاصل می شود. نیز می دانیم آنچه از تبادر به دست می آید، آگاهی به 
معنایی است كه لفظ برای آن وضع شده است؛ چه به وضع تعیینی، چه به وضع تعینی. حال اگر حدس می زنیم كه در 
زبان فارسی امروز معنای بنا یا ساختمان، یا ویژگی های سبكی و صوری بنا یا مجموعة بناها، به وضع تعینی در معانی 
لفظ معماری داخل شده است، نمی توانیم از فارسی زبانان امروز و زبان روزمر ه شان برای استفاده از قاعدۀ تبادر كمك 
بگیریم. برای رفع این مشكل باید از فارسی زبانان گذشته كمك بگیریم و چون به آن ها دسترس نداریم به مكتوباتشان 
مراجعه كنیم و ببینیم كه از خواندن عباراتی كه در آن ها از لفظ معماری استفاده كرده اند، چه معنایی از معماری به 
ذهن متبادر می شود. شاعران فارسی زبان زبردست ترین و معناشناس ترین زبان وران فارسی اند و می توانیم به آثار ایشان 
مراجعه كنیم. خاقانی )520ـ595ق( لفظ معماری را فقط به معنای آباد كردن یا ساختن به كار برده است: »مصطفی 
آمده به معماری/ كه دلم را خراب دیدستند« )خاقانی 1382، 878(؛ »به معماری كعبه چون دست برد/ زمانه براهیم 
پنداشتش« )همان، 892(. در اشعار موالنا14 لفظ معماری فقط به معنای امری آموختنی یا به معنای آبادانی، ساختن، 
و عمارت  كردن به كار رفته و هرگز به معنای بنا به كار نرفته است: »طنبور دل برداشته العیش اال عیشنا/ زنبور 
جان آموخته زین انگبین معماری ای« )موالنا 1376، 911(؛ »دل خراب چو منظرگه اله بود/ زهی سعادت جانی كه 
كرد معماری« )همان، 1150(؛ »بس عداوت ها كه آن یاری بود/ بس خرابی ها كه معماری بود« )همو 1390، 725(. 
در اشعار جامی15 نیز معماری فقط به معنای آبادانی و آباد كردن و ساختن به كار رفته است: »كه به معماری عدلت 
به جهان/ نیست ویرانه ز پیدا و نهان« )جامی 1378، 680(؛ »چو معمورۀ عمر شد خاك تود/ ز معماری هفت پیكر 
چه سود« )همان، 435(. محتشم كاشانی )905ـ996ق( نیز لفظ معماری را فقط به معنای ساختن و آباد كردن به  كار 
برده است: »عشقت از معماری دل دور دارد خویش را/ این كهن ویرانه گویا الیق تعمیر نیست« )محتشم كاشانی 
بی تا، 394(؛ »شوی گر مایل معماری ویرانة عالم/ ز ویرانی برون آیند ایرانی و تورانی« )همان، 230(.  صائب تبریزی 
)ح1000ـ1080ق( نیز معماری را به معنای آبادانی و آباد كردن به  كار برده است: »جسم خاكی را ز غفلت چند معماری 
كنم/ چند اوقات گرامی صرف گل گاری كنم«.16 فیض كاشانی )1007ـ1090ق( نیز لفظ معماری را به معنای ساختن 
و آباد كردن به كار برده است: »گاه ویرانم و از خویش بود ویرانیم/ گاه آباد و ز معماری تو آبادم«.17 بیدل دهلوی18 
نیز معماری را به معنای آبادانی و آباد كردن به كار برده است: »داغ معماری اشكم كه به یك لغزیدن/ عافیت ها 
شد از این آبله بر پا برپا« )بیدل دهلوی 1392، 48(. قاآنی شیرازی19 نیز معماری را به معنای آبادانی و آباد كردن به 
كار برده است: »تو آن شهی كه ز معماری عدالت تو/ سرای امن شد آباد و كاخ فتنه خراب« )قاآنی 1380، 104(؛ 
»جهان داور جهانداری كه از معماری عدلش/ سرای امن گشت آباد و كاخ فتنه ویران شد« )همان، 182(. فروغی 
بسطامی )1213ـ1274ق( نیز معماری را فقط به معنای چیزی دانستنی و ساختن و آباد كردن به كار برده است: »گر 
ز معماری ندارد اطالعی پس چرا/ فكر آبادی برای هر دل ویران كند« )فروغی بسطامی 1362، 164(؛ »سر معماری 
ار داری بیا ای خواجة منعم/ كه من ویرانه ای دارم كه ویرانم ز تعمیرش« )همان، 201(. از میان معاصران نیز پروین 
اعتصامی )1285ـ1320ش( هرگز از لفظ معماری به معنای بنا استفاده نكرده است: »عمارت تو شدست این چنین 
خراب ولیك/ به  خانة دگران پیشة تو معماری است« )اعتصامی 1385، 30(؛ »معماری عقل چون نپذرفتی/ در ملك 

تو جهل كرد معماری« )همان، 79(.
می بینیم كه در طی زمانی در حدود نه سده، از خاقانی در سدۀ ششم تا اعتصامی در سدۀ چهاردهم شمسی، هیچ گاه 
زبان وران معناشناس و زبردست زبان فارسی لفظ معماری را به معنای بنا یا ساختمان یا ویژگی های سبكی و صوری بنا یا 
بناها به كار نبرده اند و همیشه آن را به معنای چیزی دانستنی و آموختنی یا به معنای ساختن و آباد كردن به كار برده اند. 
این استمرار بنا به قاعدۀ اطراد، نشان از حقیقی بودن داللت لفظ معماری بر قسمی از علم و قسمی از عمل انسان است. 

3.2.2. نحو داللت لفظ معماری بر معانی مجازی
هر مجاز بر حقیقتی استوار است. اگر امروز هم در فارسی و هم در زبان های اروپایی لفظ معماری یا الفاظ اروپایی معادل 
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معماری را مجازاً به معنای بنا یا ساختمان یا ویژگی های صوری و سبكی بنا یا بناها نیز به كار می برند، باید از حقیقتی 
پرسید كه تحقق این مجاز را، آن همچنین فراگیر، روا داشته و به آن وجاهت بخشیده است. علمای منطق داللت لفظ بر 
معنا را به حصر عقلی بر سه قسم می دانند: داللت مطابقه و تضمن و التزام. توضیح اینكه هر لفظ دال بر معنایی است كه 
یا عین موضوعٌ له لفظ است، یا داخل در آن، یا خارج از آن اما مالزم با آن، خواه این مالزمت در ذهن باشد یا در واقع. در 
صورت اول داللت لفظ بر معنا داللت مطابقه است، و در صورت دوم تضمن، و در صورت سوم التزام )خوانساری 1388، 
72ـ77؛ مظفر 1384، 60ـ65( به كار بردن لفظ در معنایی كه بر آن به وجه التزام داللت می كند، یعنی برای اشاره به 

مدلول التزامی اش، نحوی مجاز است. 
به احتمال، داللت مجازی لفظ معماری بر بنا یا ساختمان نیز ازآن روست كه اثر معماری، به منزلة واقعیتی عینی كه 
واجد صورتی معین با ویژگی هایی مشخص است، نتیجه یا مالزم با همان علم و عملی است كه لفظ معماری به حقیقت 
بر آن داللت می كند. به بیان دیگر، فارسی زبانان از آنجا كه بنا و ویژگی های سبكی و صوری آن را تالی متعارف و معقول 
علم و عمل معماری می دانند، لفظ معماری را نیز كه در حقیقت به معنای علم و عمل موجد بناها و ویژگی های سبكی 
و صوری آن هاست، مجازاً در معنای بنا به كار می برند. بنابراین همان طور كه نور مالزم با خورشید و حرارت مالزم با 
آتش است، و از الفاظ خورشید و آتش به معانی مجازی نور و حرارت نیز استفاده می كنند، بنا یا ساختمان و ویژگی های 
سبكی و صوری آن نیز، دست كم در ذهن انسان های امروز، مالزم با معماری است. بنابراین، بنا مدلول التزامی لفظ 

معماری است و ازاین روست كه لفظ معماری را مجازاً به معنای بنا یا ساختمان نیز به كار می برند.
ـ پاسخ به یک اشكال: معماری بنای زیباست

ممكن است این شبهه مطرح شود كه معماری نه به معنای بنا، بلكه به معنای بنای زیباست. از این جمله برمی آید 
كه مفهوم بنا اعم از مفهوم معماری است؛ یعنی اگر بنا را اعتباراً به منزلة جنس تلقی كنیم، معماری نوعی از آن است كه 
با فصل زیبایی از جنس بنا ممتاز می شود؛ یعنی همان طور كه انسان نوعی از حیوان است و لفظ انسان بر مطلق حیوان 
داللت نمی كند، معماری نیز نوعی بناست و لفظ معماری بر مطلق بنا داللت نمی كند. برای رفع این شبهه باید گفت كه 
اگر بنا، كه در اینجا اعتباراً جنس معماری فرض شده است، مدلول التزامی لفظ معماری باشد و داللت لفظ معماری بر آن 
به نحو مجاز باشد، انواع آن نیز مدلول التزامی لفظ معماری خواهد بود و داللت لفظ معماری بر آن ها نیز به نحو مجاز 
خواهد بود. در توضیح باید گفت كه داللت لفظ انسان بر حیوان با داللت لفظ معماری بر بنا متفاوت است. لفظ انسان بر 
انسان، یعنی بر حیوان ناطق، داللت می كند. بنابراین مفهوم حیوان در مدلول حقیقی لفظ انسان مستتر و لفظ انسان به 

وجه تضمن دال بر مفهوم حیوان است. اما دیدیم كه داللت لفظ معماری بر بنا مجاز است. 

نتیجه
پرسش از چیستی معماری پیش از یافتن تصوری روشن از معانی لفظ معماری پاسخ نمی یابد. ازاین رو، در این تحقیق 
با تكیه بر آموزه های مبحث الفاظ علم اصول فقه در خصوص طرز جستجو و تشخیص معانی حقیقی و معانی مجازی 
الفاظ، از معانی لفظ معماری پرسیدیم و پس از شرح متكای نظری تحقیق لفظ معماری را بررسی كردیم و معانی مختلف 
آن را برشمردیم. سپس روشن كردیم كه بنا به آموزه های مبحث الفاظ علم اصول فقه كدام معانی لفظ معماری معنای 
حقیقی و كدام معنای مجازی این لفظ است. در پایان هم طرز داللت لفظ معماری بر معنای مجازی اش را شرح دادیم. 

در این تحقیق روشن شد كه لفظ معماری در زبان امروز فارسی زبانان بر سه حوزۀ معنایی داللت می كند:
1. قسمی از علم انسان یا ویژگی  های این قسم از علم انسان یا جزئی از آن؛

2. قسمی از اعمال انسان یا ویژگی های این قسم از اعمال انسان یا جزئی از آن؛
3. بنا یا مجموعه ای از بناها یا مجموع ویژگی های محسوسشان.

از این میان داللت لفظ معماری بر معانی اول و دوم به حقیقت و داللت آن بر معنای سوم مجاز است. همچنین روشن 
شد كه داللت لفظ معماری بر بنا یا مجموعة بناها و مجموع ویژگی های محسوسشان به طریق التزام است.
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پی نوشت ها
1. عده ای از علمای منطق بر این باورند كه مفهوم و معنا و مدلول هر سه بر یك امر داللت می كنند؛ آنچه از لفظ 
درمی یابیم را از آن جهت كه از لفظ می فهمیم، مفهوم و از آن جهت كه از لفظ قصد شده است، معنا و از آن جهت كه 
لفظ بر آن داللت می كند، مدلول می خوانند. نیز از آن جهت كه صورتی است كه در قوۀ مدركه نقش بسته است، تصور 

می خوانند )نك: خوانساری 1388، 93(.
2. مفهوم موجودی ذهنی است. این موجود ذهنی گاه بر موجودی در عالم اعیان داللت می كند كه در این صورت با 

مدلولش تغایر وجودی دارد. گاه نیز مفهوم با مدلولش هم سنخ است؛ یعنی مدلولش نیز موجودی ذهنی است.
3. قیومی بیدهندی 1390. »سخنی در منابع مكتوب تاریخ معماری ایران و شیوۀ جستجو در آن ها«، در گفتارهایی در 

مبانی و تاریخ معماری و هنر. تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی. 131ـ163.
4. البته فقط فعل، قول، و تقریر پیامبر اسالم)ص( مورد اتفاق جمیع اصولیان است و در خصوص حجیت فعل، قول و 

تقریر امامان معصوم)ع( اتفاق نظری در میان اصولیان غیرشیعه وجود ندارد.
5. گفتنی است كه قائالن به وضعی بودن رابطة لفظ و معنا به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی كه واضع رابطة لفظ 
و معنا را انسان می دانند و گروهی كه واضع را خداوند می دانند. بیشتر اصولیان اهل تسنن و میرزا محمدحسین غروی 
نایینی از میان اصولیان اهل تشیع خداوند را واضع رابطة لفظ و معنا می دانند. در این تحقیق به این مبحث وارد نمی شویم 

و با تكیه بر نظر مشهور اصولیان اهل تشیع رابطة لفظ و معنا را وضعی و واضع را انسان می دانیم.
6. مشتركات لفظی از دایرۀ این بحث خارج است.

7. البته با تلفظ های مختلف: انگلیسی زبانان آن را آركیتكچر و فرانسه زبانان آرشیتكتور می خوانند.
8. www.eymonline.com

9. نك: ازهری، 1421ق، ذیل مدخل »عمر« )سدۀ چهارم ق(؛ جوهری، 1404ق، ذیل مدخل »عمر« )سدۀ چهارم ق(؛ 
مرتضی  زبیدی، 1414ق، ذیل مدخل »عمر« )سدۀ دوازدهم ق(.

10. ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی متخلص به حكیم سنایی )473ـ545ق(.
11. افضل الدین بدیل ابراهیم  بن علی خاقانی حقایقی َشروانی ملقب به حسان العجم )520ـ595 ق(.

12. كتابی است در فن انشاء نوشتة محمد بن مؤید بغدادی؛ نویسنده و شاعر ایرانی در قرن ششم هجری قمری.
13. كتابی است نوشتة اسپهبد مرزبان بن رستم بن شهریار بن شروین بن رستم بن سرخاب بن قارن، در اصل به زبان 

طبری كه بعدها سعدالدین وراوینی در حدود 617ـ622ق آن را به فارسی دری نقل كرده است.
14. جالل الدین محمد بلخی )604ـ672ق(.

15. نورالدین عبدالرحمن بن نظام الدین احمد بن محمد متخلص به جامی )817ـ898(.
16. https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh5414

17. https://ganjoor.net/feyz/divanz/ghazalz/sh593

18. ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بن عبدالخالق ارالس )1054ـ1133ق(.
19. میرزا حبیب متخلص به قاآنی )1223ـ1285ق(.
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Architecture: Meanings of the Term According to the 
Principles of Jurisprudence
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There is an ongoing debate among thinkers in the fields of architecture and other related 
disciplines about the nature of architecture. This article investigates the meanings of the 
term “architecture.” The term has different meanings in contemporary Persian language 
and many other languages, but it is not clear which meanings are primary/explicit and 
which meanings are secondary/implicit. In this article, different meanings of the word 
“architecture” are studied and it is tried to distinguish between its primary/explicit 
and secondary/implicit meanings. To do that, we rely on the doctrines and methods 
provided by Alfāz in the principles of Islamic jurisprudence. According to this research, 
the term “architecture” refers to three main meanings in Persian: 1) A category of 
human knowledge or characteristics of that knowledge; 2) A category of human actions 
or characteristics of those actions; 3) A building or building complex or their visual 
characteristics. The first and second meanings are the main and explicit meanings of the 
term and the third category denotes its secondary/implicit meaning. Thematic analysis 
is used as the research method and logical reasoning as the research strategy. This article 
is organized into four main chapters: 1) Introduction; 2) The Principles of Jurisprudence 
and Alfāz; 3. Meanings of the Term “Architecture;” and 4. Results.

Keywords: architecture, the term architecture, explicit meanings of the term architecture, 
principles of Islamic jurisprudence
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