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او  گرگان/ ایران است. در ۱۳۶۱اردیبهشت  ۲۴ادیسه باباصادقیان متولد 

احد والتحصیل شدن از دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسالمی غبعد از فار

ه ؛ با رتبه دوم در کنکور کارشناسی ارشد دانشگا ۱۳۸۳همدان در سال 

آزاد؛ وارد دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی شد و مدرک 
ردوره اه دریافت کرد. داز این دانشگ ۱۳۸۶کارشناسی ارشد خود را در سال 

های به کار مداوم و هدفمند در شرکت کارشناسی ارشد خود او شروع

ین طریق االتحصیلی ادامه داد. به غسال پس از فار ۳را تا معماری کرد و آن
ل او تجربه حرفه ای الزم برای شروع کار مستقل را کسب نمود و در سا

 ۴ت حرفه ای خود را در سیس و فعالیأشرکت خود شاومادبنا را ت 1389

 مه داد.زمینه معماری؛ طراحی داخلی؛ معماری منظر و طراحی شهری ادا

جموعه با گستره ملی اکنون یک م ،سیس شدأشاومادبنا که در تهران ت
 شته شرکتاستان. در طول پنج سال گذ ۱۰هایی در بیش از است با پروژه

ی بزرگ شهری؛ هاای از کارها شامل طرحتجربه انجام طیف گسترده

اتر و مجموعه بناهای زل های اداری ـ تجاری تا مناعمومی و خدماتی؛ دف
شخصی و طراحی داخلی را داشته است. ادیسه باباصادقیان همچنین 

 و در طول این کردهدروس معماری را در دانشگاه آزاد اسالمی تدریس 

ه دهندمگی نشان سالها مقاالت زیادی در زمینه معماری نوشته است که ه

هایش از آن و آنچه که او در نوشته باره معماری معاصردغدغه اصلی او در
ـ  اکنون  د. یاد میکند؛ هستنمعماری برتر  ،و در معماریبه سبک اینجا

مدال  او همچنین برنده سبکی که او در شاومادبنا به دنبال تحقق آن است.

ژه طراحی و وپر برای ۲۰۱۷ایتالیا در سال « آ»برنز مسابقه بین المللی 
و  تهران ،واقع در خیابان فرشته« مک استیشن»بازسازی فروشگاه اپل 

 باشد.تقدیر شده برای پروژه سالن زیبایی بهنوش در همین مسابقه می
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این مفهوم  آورم ومی زندگی سر در اًها طول کشید تا احساس کنم کمی از فلسفه زندگی و اساسسال

سالگی  ۴ـ۳و حوش  هایی که از حولساعت واز اولین روزها  آشنا شد. من تقریباً آشنا برایم واقعاً ظاهراً
م، سشنامی ی دیگری کههادای امر مانند بسیاری از انسانآورم و از همان ابتمی خود به یاد

ن کره در ای م که نَفس بودنداندیشیمی و همیشه را تجربه کردم هاِی از دید خودم بسیاریدشواری

راسی ه، هرگز از مرگ تا اواسط دهه سوم زندگی از کودکیآورم، می خاکی چیست؟ من هر چه به یاد

ی و نه به دلیل شجاعت و جسارت یا از سر فرهیختگ که هیچ ، خیلی هم مشتاق آن بودم. نداشتم،
کردم می روشن بینی، بلکه به این دلیل که زندگی برایم هیچ فلسفه قابل درکی نداشت و همیشه تصور

 اردهندهآز اسیدن از مرگ از این سؤال همیشگیِ. این نهرآرامش عمیقی خواهم رسید که با مرگ به چه

ی را که رسیدم و حتی هر هدفمی کردم و به هر جایی کهمی هر کاری که ؛ که چه؟!گرفت کهمی نشأت
شد و من هر بار می دیدم، باز این سؤال عمیق با عالمت سؤال بزرگش جلوی چشمانم ظاهرمی برآورده

 در ،دور ییجادادم راندن این سؤال به می بی اراده انجام ری که تقریباًنداشتم. تنها کا پاسخیهیچ 

 س ذهنمپکه مدام در  شدمی آن سؤال انکار شده به نوایی آرام تبدیل ،در نتیجهبود. ناخودآگاهم 

 شود. می گفت: باالخره تماممی
که آن ل تر ازر قابل تحمغی مرا به چالشی سخت تر و سؤال انکار شده، زندگی به این منوال بود تا اینکه

. م به گشتن. چون من شروع کردراهگشا شد . این چالشکشاند، یا حتی بتوانم تحمل کنم بخواهم

میشگی راه حل در جواب این سؤال هدانستم که می و گشتن به دنبال جواب. گشتن به دنبال راه حل
 بود. اینکه واقعا؛ که چه؟! 

االخره با ب اما. .. و. شناسی، معماریفه، جامعهروانشناسی، فلس های مختلفِکتاب خواندم. در زمینه

چیز در من  حساس کردم همهکه ااین .های خودشناسی ادامه پیدا کردو با دورهآنتونی رابینز شروع شد 

ت. در های آزاردهنده، در من و با من اسنو جواب سؤال همیشگی و همه داستا ه حل مشکالتاست. را
ضوری حزمین نو و نیروی حال که همراه شد با شرکت در کالسهای  ؛های اکهارت تولهاین مسیر کتاب

 ،در ادامهکرد و می کاراین کتاب ها و آثار مشابه، تری روی مباحث به طور عمیق مسیحا برزگر که

 هایفایل وها هها و دورآشنایی با روانشناسی عمق نگر و آثار کارل گوستاو یونگ و همزمان کنفرانس
 شد، به شکل عمیقیمی که از طریق بنیاد فرهنگ زندگی در این ارتباط منتشرصوتی فراوانی 

ندگی زنگاه و حس و رویکردم به طور کلی ها باعث شدند تا باین .درشناخت خودم به من کمک کردند

 یر کرده و به نوعی زندگی جدید و متفاوتی را تجربه کنم.تغی

هر بار  .رسیدممی ها به ابعادی نو و شگفت انگیز از خودموجلسات و گفتگ ها،تابکم از البالی این ککم
انگیز بود. هر چه پیش رفتم ردم که برایم بسیار جذاب و هیجانکمی هایی از روان خود را کشفگوشه
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سؤال همیشگی در ذهنم متبلور  آنهاست که مدت کردهجذب  دیدم که خود این مسیر آنقدر مرامی
احساس  به بعد از یک جایی حتی مجالی برای چنین پرسشی نداشتم. و گار دیگر وقتی وگردد. اننمی

و  کردم و احتیاجار است. من داشتم خودم را کشف میکمتر و کمتر این سؤال برایم معنی د مکرد

هرچیز و من است که مرا بیشتر از  نیازی به هیچ چیز نداشتم. شگفت انگیز بود. چه چیزی در این خودِ
همه موضوع در س و اینهمه کَاین ،همه چیزکند؟! اینمی راضیمجذوب و  کس دیگری در بیرونهر

و فکری مرا به خود  های سال تمام انرژی روحیو سال ندبیرون که تا این زمان در گیرم کرده بود

ه؟ ؛ که چندکردکوب میسؤال بزرگ و سمج را در مغزم میخ دست آخر هم این و نداختصاص داده بود

هایی است کردم که دنیای من آن چیزمی همه سال فکرحاال رنگ باخته و ازبین رفته بودند. چطور این
ها را بعد از آغاز ست؟ من اینچیز در درون من اچطور نفهمیدم که همه بینم؟!که در اطرافم می

حضور  کنون خودهرگاه در اینجا و ا. اکنون فهمیدم شناسی و بعد از درک و لمس نیروی اینجاـخود

توانم این مفهوم می کس نداشتم و کامل و راضی بودم. نمی دانم چقدرچیز و هیچداشتم، نیازی به هیچ
در ا کند را انتقال دهم؛ یا این حس یا هر چیز دیگری که شاید هر کس باید خودش نامی برای آن پید

یدم که هر گاه فقط هستم، بدون بودن ما کافیست. من به این رسکه  توانم بگویمفقط میتوضیح آن 

هیچ تالش، فکر، دست و پا زدن، چیزی یا کسی بودن، به چیزی یا کسی رسیدن، در جایی یا مکانی 

زمان  نهایی رفتن و خالصه بدون هیچ نیاز، خواسته، احتیاج و یا درخواستی، آبودن، به زمانی یا زمان
 متوجه هستید که توان توصیفش کرد.بهترین حال من است. بی شک بهترین. تا حدی که نمی

ایم و این حقیقت چون ما کامل آفریده شده کافی است. برای مافقط بودن ما  خواهم بگویم فقط ومی

دینی در طول های معنوی و همه مکاتب این حقیقت محض که همه راه و روش محض است. تا به
فی الواقع تجربه نکنیم،  راو آن نند، پی نبریمند یا به نوعی بچشارا به بشر بفهمانتاریخ سعی داشتند آن

بریم. می توانیم طعم واقعی و حقیقی زندگی را بچشیم و همواره در عذاب و ناراحتی و رنج به سرنمی

 رهیدم که در این مقام حاضر شده و هر لحظه حضور پیدا کردم. از رنج  من زمانی

ما در این مقام و با این حال  این مقام برسیم، بلکهگویم در این مقام حاضر شدم چون قرار نیست به می
همه اطرافیان ما دچار از بدو تولد سفانه به این دلیل که متأ شویم. اماآفریده، زاده و به زندگی وارد می

 به دنیا هاآنهنگامی که ما در بین تند، هس ،و به عبارت دیگر گمگشته ،بیماری از خود بیگانگی

مان را گم کرده و حقیقی شویم و خود کامل، ناب ومی گیدچار از خود بیگان م،کنیمی آییم و رشدمی
صورتیکه اگر در گردیم. درازها و احتیاجاتمان میدرخواست ها، نی یک عمر به دنبال آن در موضوعات،

یم بینو حضور کامل پیدا کنیم آنگاه می طلبد، باشیماولیه خود که فقط بودنمان را می مقام امن و حی  

دی را همه آنچه که احتیاج یا نیاز داریم فراهم است و ما هیچ مشکلی یا رنجی یا در ،که در هر لحظه

درصد  ۹۹بهتر این موضوع کمی به این جمله بیاندیشید که؛ در  احساس نخواهیم کرد. برای درک
خوانید به می ن لحظه به بعد که این خطوط رااوقات در لحظه حال مشکلی وجود ندارد. اگر شما از ای
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در  ریم. معموالًما کمتر در لحظه حال مشکلی دا بینید که حقیقت دارد وله دقت کنید، میاین جم
رد. اگر هم باشد راهکارش در لحظه وجود داچیز خوب است و مشکل حادی نیست، لحظه همه

یگر و یا شخص د به گذشته، آینده، جای دیگر، د که مانشوای آغاز میها از لحظهمشکالت و ناراحتی

 ،حضور نداریم، در نتیجه احساس ضعفدر لحظه اه است که چون و آنگاندیشیم چیز دیگری می
دگی واقعی که در هر لحظه گی مشکالت ذهنی هستند. ما در زنم، که هناراحتی و عدم کنترل داریم

به  من عمیقاً ستند.نداریم. مشکالت همگی ذهنی هدرد یابد هیچ چیزی با نام مشکل یا رنج یا وقوع می

هنی تغییر یابند. ما ذاین موضوع رسیدم که واژه مشکل یا مشکالت باید به مشکل ذهنی یا مشکالت 

مشکل نداریم، بلکه فقط مشکل ذهنی داریم. انسان بیمار دارای مشکل ذهنی، انسانی است که حاضر 
اریم، ما فقط یک زندگی ند نیز آوردر زندگی خود نیست. در واقع ما زندگی بد یا ناراحت کننده یا رنج 

در غیر اینصورت  ،را تجربه کنیمتوانیم آنمی ر بیابیم و حی باشیم،که به محض اینکه در آن حضوداریم 

ها از آن وحشت هم که خیلی در واقع آن مرگ ترسناکی بریم.ن متحرکی هستیم که رنج میمردگا
ً کنند و می اشیزی است که در هر لحظه خود تجربه، همین چدارند از آن بترسند. که حق دارند  واقعا

به دمی را ای که ندارد. زندگی یعنی تو در هر لحظهور است. اما زندگی مرگی آچون دردناک و رنج

فرستی، هستی و این هیچ ارتباطی با بدی و ناراحتی و رنج و را به بیرون می و باز دمی بریدرون می

 نیاز ندارد. 
دیدم که معماری من نیز  ،ای از لحظات زنده بودنمای از زندگی، لحظهچنین تجربهبعد از رسیدن به 

با سبک و سیاق ، کردمهایی طراحی میاین، ساختمانتا قبل از  . من معمار هستم وهتغییر کرد

بودند  هاییمشابه همه ساختماناز خیلی جهات  ، اما کماکانگرفتمی تاز درون من نشأ کهمتفاوتی 
اجتماعی و فرهنگی هنگفتی  و ساالنه هزینه مالی، روانی، ماهانه، و روزانه شد،اطرافم ساخته میکه در 

دیدم که می کمکم ها تبدیل کنند.انسانتا شاید بتوانند دنیا را به جای بهتری برای  شدمی خرج آنها

ً گرفت. خطوطم، اشکال، احجام و اسنه نیز تغییری عمیق در من شکل میدر این زمی افکارم در  اسا

لب و توانستم دیوارهای صُ. من دیگر نمیکشاندنداز معماری می نوع جدیدیهنگام طراحی مرا به سوی 
طویل از سازه، مصالح بنایی و بزک و دوزک و  های ضخیم و عریض ونباشته از مصالح و مالت، با الیها

برای به را  از وقت و انرژی و پول گفتی... را روی هم بیانبارم و دست آخر هم هزینه هنو تزیین و آویز

ای در آن پروانه جهانی که پرِ  ساب و کتاب کنم.ه ناکجا آباد این جهان خوش حروانظهور رساندن آن 
توانستم در هنگام حضور در گذارد. دیگر نمیمی ثیران و سیل و سونامی در این سویش تأسویش بر طوف

قیل را و حجیم و ث گونه مرده، کدر، ناخالص، پر توقع، ناآرامای اینخود معماری اینجا و اکنونزندگی 

چرا که این تحمیل دیگر نه توانستم چنین خطوطی را ترسیم و برای اجرا تحمیل کنم. نمیارائه کنم. 

کردم می تر من از یک جایی به بعد حسبه بیان ساده. خودم بود بلکه برچیز کس و هیچبه هیچ
کند و من طاقتش را نداشتم چون حضور من و در حقیقت می هایم سنگینیمعماری اطرافم روی شانه



 معماری برتر   12

 

اطرافم  کرد. بهتر است بگویم با آن منافات داشت و همسو نبود. معماریمی دارزندگی من را خدشه
تند و زندگی هایی که زنده نیسزندگی نبود. معماری مرگ بود! طبیعی هم بود چون از انسان معماریِ

یک معماری زنده و پویا داشت؛ و تظار توان اننمی، زنندها در دنیای ذهنی خود پرسه میتن کنند ونمی

 هایانسانتوان معماری زنده را به می باره معماری از اینجا شکل گرفت که چگونهال اساسی من درسؤ
 مرده ارائه کرد؟ 

ر لحظه زندگی جاری دها به باید اول این انسان شود.نمی سؤال من تنها یک پاسخ منطقی داشت!

 . کنند ط برقرارارتبا شاید معماری زنده را جستجو کرده، با آن و د، تا آنگاه پیام زندگی را شنیدهبیاین

در آن را  استگاهخ و فلسفهکه در ذهنم بود،  طرحی تصمیم گرفتم ابتدا بجای ارائه تصویریِ بنابراین
طرح ائه را تشریح کنم و سپس به ارآن زیربنای یا کتاب کوچک بیان کرده و اساساً یک نوشتار قالب

 آن بپردازم. معماری 

ه ارائ ،بیانا ر، برتراز دید من معماری به بینی منجر آمد تا جهانب حاضر در این راستا به نگارش درکتا
 و برای مخاطب قابل درک نماید.  

ر . درقرار کردبو با آن ارتباط  بینی را درکنخست باید این جهان بنابراین برای فهم و درک این معماری

غیر  ،ستمعرفی شده ا برترای که در پایان کتاب با عنوان معماری اینصورت امکان دارد معماریغیر

 ارتباط درستی با آن برقرار نگردد. معنی به نظر آمده ومنطقی، عجیب و یا بی
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 مقدمه
ات در یک معماری نیز همچون سایر موضوع ،گذرانیممیهایی که لحظات و ثانیهدر  دنیای امروز و در

ل سو حامد. بستری که از یکگیرشکل می ،که ماهیت زمان و مکان ماست ،بستر پیچیده و متضاد
ظیر ملی نجاب به عوامُ ،منابع و زیبایی است و از سویی دیگر ،انرژی ،سیاست ،تاریخ ،اقلیم ،گفرهن

 باشد.ره میپایداری و غی ،محیطیزیست لئمسا ،دماتخ، گذاریایهسرم ،بازار سهم ،تبلیغات ،تکنولوژی
 طورکلیب، یفرهنگ دیدار و فضایی کیفیت ،بناها فرم ،بافت شهرها از قبیل ترکیبی از تمامی این عوامل

یم طور مستقه ب، یعنی شهرها و بناها ،دهد. در واقع این ساختارهامکانی امروز بشر را شکل می یتجربه
سازند. یمزندگی امروز بشر را  مجموع در و هویت ،هاارزش ،اصلی کسب وکار یشاکله ،تقیممسغیریا 
 روش و ،وهتواند شیبیان دیگر معماری می ها خالقان کیفیت و کمیت زندگی انسان امروز هستند. بهآن

جا و ره ر مکان از این جهان تعریف و احیا کند. معماری دردر ه ،کیفیت زندگی بشر را در هر لحظه
 .رساندزیستن خود می یای از تجربهبشر را به خلق تازه ه،گاهر

ا در تعریف و ترسیم بنابراین م ؛در شکل دادن به حضور خود ،این یعنی غایت شکوه اختیار بشر
معماری  ،و یا انزال بخشیم و یک وسیله در این میانء توانیم کیفیت حضورخود را ارتقامختاریم و می

 ،سازدرا می اقعیت دارد و زندگی مادیگر آگاهی امروز بشر از این حقیقت که آنچه و از سوی است.
واقعی ما قابل لمس و غیر چیزی جز افکار غیر ،و گذشته و آینده بودهحال  یمحتویات موجود در لحظه

ن خود زما ازهای مکان وو نی محتویات ،استه از ملزوماترا به سمت نوعی از معماری که برخ او ،نیستند
وسیله حضور واقعی و حقیقی خود را تجربه کرده و از اختیار خود  دهد تا به اینسوق می ،خواهد بود

را نه که من آن ،کردننوعی از ساختن و اختیار به شایستگی بهره جسته باشد. ،خوددر ساختن دنیای 
ه گمان ای که بم. شیوهناماکنون می ـ اینجا یبلکه شیوه ،اری و نه شهرسازی و نه حتی طراحیمعم

نهاده و  بنا را ساختارها و اشیاء اصیل متعلق به زمان و مکان خویش ،فضاها ،من دنیای مملو از الهامات
توانیم در بود. ما می خواهد ی1کمینگی و به طور خالصه ناشاو ،دیگرنمایی ،گونه بدلکاریربدور از ه

از ادراک واقعی از فضا و زمان باشد. فضا و زمانی که متفاوت زندگی کنیم. دنیایی که پر  دنیایی کامالً
 ،تغییر حال در مدام ،گیشداری که در عین از پیش تعیینساخت .سازندرا می ساختار جهان ما

بر  ،های ما همواره و از آغازکاالها و سیستم ،بناها ،شهرها شدن است. و احیازایش  ،مرگ ،دگرگونی
بلکه در  ،داردر جهت حل مشکالت قدم بر نمیطراحی د ،اکنون اساس همین ساختارها شکل گرفته و

تمام منظور و  باشد.می ،ه و بازنمایی یک سیستم دقیق و منظم از هستی و محیط بنا شده در آنئراه ارا
 هستی، ست برای بشر تا حضور معاصر خود را در هر کجای این جهانایجاد امکانی ،هدف این سبک

های گی کند و خود را از بند نوستالژیاز افراد بشر در زمان و مکان خود زندتجربه کرده و هر فردی 
چرا که ما برای داشتن  آزاد و فرهنگ ناب معاصر را دریافته و زندگی کند. ،گذشته و توهمات آینده

                                                 
اما صحیح، کلمه. شاو به معنی خالص؛ چنان1  ی. )لغت نامهساو است یکه زر شاو به معنی زر خالص است. )غیاث اللغات( 

 دهخدا( 
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 باید حاضر و ،اییگانه یایم و برای داشتن چنین تجربهل و ناب به این زندگی قدم گذاشتهای کامتجربه

جا این ،آینده ،زندگی در گذشته ،عادت ذهنی انسان اینجای خود باشیم و اگر و لحظهاینآگاه در جهان 
 دادن عادات ذهنی انسان هستیم.لذا ناچار به تغییر جا استو یا آن

 ـ اکنون اینجا یهشیو

 ،سقن ،بسلوا ،سبک ،طریقه ،رسم ،و قاعده طرز و روش ،شیوه به معنای طور و عمل یواژه :شیوه
 )دهخدا( .باشدطریق و راه می ،هنجار ،گونه ،گون ،سان
نگارگری )نقاشی( و فرش بکار  ،شاعری ،رای بسیاری از هنرها مانند خطاطیب ،شیوه در ایران یواژه

   گویند.می «1استیل»رفته و همان است که در هنر غربی به آن 
جای « کسب» یواژه ،شناسی را نوشتتاب سبککه ملک الشعرای بهار کاما در روزگار معاصر پس از آن

 (۱۳۸۳ ،پیرنیا ،شناسی معماری ایران)سبک. گرفت شیوه را

 .دکنات و احساسات خود استفاده میاست که هنرمند برای بیان ادراکبه معنای روشی خاص  :سبک
 )دهخدا(

ه بارهای مربوط ویژه کهب ،اکاره یهئبه معنای روش انجام یا ارا« استایل» یدر زبان انگلیسی نیز واژه
 باشد.د و هنر میمُ

 )دهخدا( .باشدمی ایدون ،ایدر ،محلاین ،موضعاین ،مکانبه معنای این: جااین

دمان  الحال وفی والحال  ،باشد و ایدروقت میکنون و در ایناحاال و  ،زمان: به معنای الحال و ایناکنون

 های آن است.ترادفبالفعل و اینک و همینک از من و و اال
 )دهخدا( .باشندحال و حاال نیز از معانی آن می ،مانهمین ،دماین ،وقتاین

و    الحالت فیاسته از ادراکات و احساساتوان روشی برخیماکنون را  - جاینا یبا این توضیح شیوه
 طراحی مان و مکانته از محتویات زاسروشی برخ ،تربه تعبیر درستیا د نامی ،هنرمند در مکان خود

-ست و همهدر جریان ا ،شودیا طراح با طرح خود روبرو میآنچه که در همان بستر و زمانی که هنرمند 

ا رطرح خروجی ثیر گذاشته و در نتیجه روی طراح تأ ر،زمان و مکان مورد نظآنچه که در ظرف  ی
 دهد.شکل می
 یک طرح ه درئارا تعمیم برای وقابل تشخیص  مکان چگونه والواقع باید دید که محتویات زمان اما فی
هر  مکانی که ومحتویات زمان  آیا ،آن تر ازمهم و مکان چیست؟ وان زم محتویات اصوالً وباشد می معماری
سوای  ،لعهبندی و مطاقابل بررسی و دستههای ارای شاخصهد ،هستند تغییر یافتن وشدن  ر حال نولحظه د

های سانندهدر غالب شنا را،های زمان و مکان االت شاخصهؤاین س رای پاسخ بهب ماهیت متغیر خود هستند؟
 ات به عملتحقیق یهای مکان مورد بررسی قرار داده و از مطالعه و جستجو در پیشینهزمان و شناساننده
 شده است.ذکر ایجی رسیدیم که در بخش بعد دو مبحث به نت آمده در مورد این

                                                 
 گویند. ی امور می. استیل یا استایل در زبان انگلیسی به روش انجام یا ارائه  1

Style: A manner of doing something . (Axford Dictionary) 
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 های مکان:1شناساننده
ر دی که هایپژوهش ها در قرن اخیر بوده است.موضوع بسیاری از پژوهش، آن یتجربه یمکان و نحوه

 ت.ثیر متقابل مکان بر مردم و کیفیت زندگی ایشان بوده اسأپی استنباط و استخراج چگونگی ت
تی فرد را در قالب مبانی روانشناخ - ارتباط مکان ۱۹۳۶ال برای نخستین بار در س 2کرت لوین

 شخصیتی مطرح و به نقش مکان کالبدی در رفتار اشاره نمود.
و معماری منظر سعی در شناسی جامعه ،های مختلفی همچون جغرافیاز شاخههای اخیر نیدر دهه

دلبستگی  ابطه مفاهیمی چونها نمودند و در این ربررسی ارتباط مکان و فرد و نتایج آن در رفتار انسان
وابستگی به مکان  ،همبستگی اجتماعی ،(۱۹۷۴3 ،)توان مکان حس، ماعیدلبستگی اجت ،به مکان

داری را تبیین تعلق به مکان و ریشه، (۱۹۷۸ ،هویت مکان )پروشانسکی ،(۱۹۸۹4،)ویلیام و روجنباک
تحلیل و ارزیابی ، های مهم در شناختزه یکی از شاخه( امروEBS5رفتاری ) ـ نمودند. مطالعات محیطی

در این   (۱۹۹۰6،)راپاپورت .رودمی رشما ادراکات و رفتارهای کاربران یک محیط بهثیر محیط بر أت
و ادراک کاربران  فهم یها و نیز نحوهثیرگذار بر رفتار انسانراحان محیط با درک پارامترهای تأراستا ط

 توانند در طراحی محیطی با کیفیت باالتر به نتایجی بهتر دست یابند.از فضا می
 ،ستشهری بوده ا یرویهتنها دستخوش آلودگی و گسترش بیهی گذشته محیط زیست ما نهادر دهه

بسیاری  در نتیجه .است داده دست از ،دادهبشر حس وابستگی و مشارکت میهم که به  تی رابلکه کیفی
 (۸۵ص  ،۱۳۸۲،)شولتز. اندمعنا است و از خود بیگانه شدهشان بیکنند که زندگیاز مردم احساس می

-به تفاوت، است 8هایدگر یثر از فلسفهقابل توجهی متأهای خود که در حد در پژوهش7نوربرگ شولتز 

 کند.اشاره می ،حتی در زبان روزمره ،های ماهوی و بنیادین مکان و فضا و راه یافتن آن
ث را با توقف و مکث همراه است. توان هر مک ،ماهیت فضا با حرکت و ماهیت مکان ،از دید توان نیز

                                                 
  دهخدا(ی نامهلغت) .کننده و معرف می باشدساننده به معنای معرفیشنا .1

 ( خود، مشهور است.T_Groupی پویایی گروه )کرت لوین روانشناس اهل آلمان بود که به خاطر نظریه .2

3 Tuan, Y, F (1974), Topophilia, Englewood cliffs: prentice_hall NJ. 

4 Williams, D.R., J.W. Roggenbuck (1989), Measuring place attachment: some preliminary  

results. 

5 ( ا محیط میEBS: Environment Behavior Studies. مطالعات رفتاری محیط  ر متقابل مردم ب -( به بررسی اث

 پردازد.

پاپورت در سال  6 و فرهنگ است  ی کتاب خانه، شکل. وی نویسندهدر شهر ورشوی لهستان متولد شد 1929. آموس را

 .کندها صحبت می، بر شکل خانهی چگونگی تاثیرگذاری فرهنگ، رفتار انسان و محیطکه درباره

اریخ 1926. کریستین نوربرگ شولتز متولد  7 ، معمار و ت او می. از کتابنگار معماری استدر اسلوی نروژ توان به های 

میالدی چشم از جهان  2000( اشاره کرد . وی در سال  1988( و معماری : معنا و مکان ) 1993در معماری) مالتتأ

 .فرو بست

نگ  8 Mart: لیسی. مارتین هایدگر )به ا in Heideggerیکی از مشهورترین 1976ی درگذشته – 1889ی ( )زاده )

ارهای نوین به تأفیلسوفان قرن بیستم بود. او با شیوه بسیاری از فالسفه های ی او بر دیدگاه. فلسفهی وجود پرداختمل درب

 .ی نژادی بود. او از پیروان نازیسم عصر هیتلر و از همراهان با تصفیهاثر گذاشت
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داند و فضا را به عنوان مجال جابجایی بین پذیری و احتمال تبدیل یک فضا به مکان میسبب امکان

شده از فضایی عام و تعریف نشده است که ی تعریفئزج. در واقع از دید او مکان کندها معرفی میمکان
 گیرد.او شکل می یدر ارتباطات شخصی با انسان و درک عاطفه و تجربه

های ویژگیه تواند یک شخصیت و روح داشته باشد که بجغرافیایی مییک مکان ، ه اعتقاد توانبنا ب
مدارانه است که سانبلکه با نگاه ان، 1گردد. از دید او مفهوم مکان نه با نگاه پوزیتیویستیطبیعی آن برمی

برخی معماران امروز رای چرا که انتزاع و کاهش این مفهوم به یک معنای سمبلیک که ب ؛یابدمعنا می
کنند. را  تجربه میه مردم در زندگی آنمانع از پرداختن به مفهوم یا مفاهیمی است ک ،مهم است
 (۱۹۷۷ ،)توان. کنده مکان مرتبط میما را ب ،و با تمام حواس نبودهبصری  ای که صرفاًتجربه

رف ی صِیا موقعیت جغرافیای فضایی ساختار ،های توجه مردممکان بدون میدان راز نظر توان ساختا
 گیرد.های توجه مردم شکل میاست و مفهوم مکان در این ساختار با میدان

فردی و  ،فضایی است که در یک فرایند فرهنگی ،که مکان براین باور بودند 2آلتمن و همچنین لو
 (۱۹۹۲ ،و آلتمن )لو .شودروهی معنادار میگ

احساسات و افکار خود در بستر  ،تباطات اجتماعیار، تجاربعتقد است که افراد بر اساس م 3استدمن
 یسه مشخصه نیز مکان را با 4( گیرین۲۰۰۳ ،)استدمن .بخشندکالبدی فضا به آن فضا مفهوم مکان می

 (۲۰۰۰ ،)گیرین. کندمعنا و ارزش تبیین میشامل  ،شکل کالبدی و هویت ،موقعیت جغرافیایی ویژه
های درون آن و معانی فعالیت ،را شامل قرارگاه کالبدی عناصر اصلی مکان، 6و رالف 5از سوی دیگر کانتر

 (۱۹۷۶رالف  - ۱۹۷۷،)کانتر .دانندسته از آن میخابر
 ند و نه فقطتماعی هستای برای ارتباطات اجها ظرف و زمینهآلتمن معتقدند که مکان و در این باره لو

مکان و  کند و ارتباط با فرهنگ در ظرفی فراهم میمکان فرصتی برای ارتباطات اجتماع رف.مکان صِ
ست قلمرویی ا واسطه و ،گردد. بنابراین مکانمیسر می ،شوندادهایی که در مکان ابراز مینم یبه واسطه
رای بقابل تفکیک  بخشد و ظرفی برای تجارب گوناگون زندگی و عنصری غیرامر تجسم میکه به این 

 آن تجارب است.

                                                 
Positivisبه انگلیسی:اثبات گرایی )  1 m )دو معنی متفاوت به کار  گرایی اصطالحی فلسفی است که حداقل به. اثبات

ود انسوی آگوست کنت به کار رفتاس فرشنتوسط فیلسوف و جامعه 18. این اصطالح در قرن رفته است اور ب ر این ب . کنت ب

اقی می ندیشه که ب از بین رفته و تنها شکل از ا ا به سمتی خواهد برد که نگرش دینی و فلسفی ،  -که جبر تاریخی، بشریت ر

دین و به ، نهادهای مربوط ی علم است. در این عصر جدید تاریخ( و تجربهPositiveی قطعی )متعلق به اندیشه ماند،

 .فلسفه از بین خواهد رفت

2 Low, S.M., and Altman, I. (1992), 'Place attachment: a conceptual inquiry', In Low, S.M. 

and Altman, I. (Eds.) Place Attachment, New York, Plenum Press, pp. 12, 1-12 

3 Stedman, R.C. (2003), 'The construction of the physical environment to sense of place', 

Society and natural resources, 16(8): 671_685 

4 Gieryn, Thomas F.(2000), 'A space for place in sociology', annu. Rev. social. 96-26: 463 

5 Canter, 'The Psychology of Place', 1977 

6 Relph, E. (1976), 'place and placelessness', London, Pion 
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ار شدن ددر پی چگونگی و چرایی معنی، شناسانه با نگاهی پدیدار ،مکانیمکان و بیرالف در کتاب 
معتقد الف رفعالیت و معنا.  ،کند. کالبدا در سه وجه تعریف میبرای مردم است. وی مکان ر ،هامکان

تر رو دشوا نسبت به دو وجه دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است ،معنا ،است که از میان این سه وجه
ه داد که در ئاکانتر مدلی سه بخشی از مکان را ار ،( در همان دوران۱۹۷۷ ،لفا)ر .آیداز بقیه بدست می

کی های فیزیثیر جنبهات و فرم بود. وی معتقد بود که تأتصور ،هااز سه بخش فعالیتمکان برگرفته  ،آن
ر بود ر این باووردار است. کانتر بهای روانشناسی و رفتارشناسی از اهمیتی بیشتر برخو فرمی در دیدگاه

ی سیار زیادهای فردی ادراک فضا از اهمیت بکه ادراک فضا برای افراد مختلف متفاوت است و لذا جنبه
-ننگاه روا رالف با یشناسانهبرخوردار است. چنانکه مشخص است تفاوت دیدگاه این دو در نگاه پدیدار

ی خاصی از هاجغرافیای انسانی به جنبه یکه رالف در حوزهباشد کانتر به مقوله مکان می یشناسانه
 این موضوع گرایانه بهنگاهی اثبات ،که کانتردر حالی ،ویژه معنای مکان توجه داشتبه ،انمفهوم مک

 دارد.
 یهندهداگنیو با رویکرد متفاوتی به بررسی مفهوم مکان در بستر اجتماعی پرداخت و اجزای تشکیل

 بندی کرد. تقسیم ،قسمتمکان را به سه 
 ( .دند رسمی یا غیررسمی باشنتوانساختارهای اجتماعی )می از ایشامل مجموعه :بستر .۱

 بسترهای اجتماعی مذکور است. یبه مفهوم محیط فیزیکی دربرگیرنده :موقعیت. ۲
 ،نیو)آگ .گیردشکل می ،مکانبسترهای اجتماعی در آناش، احساسی که به واسطه :حس مکان. ۳

 ، ۱۹۹۳ 1باید همزمان به وقوع بپیوندند. )هالین این سه مورد،( آگنیو بر این اعتقاد است که ۱۹۸۷
 (۱۹۸۹  ،2دونکن اگنیو
دار در یک بستر اجتماعی و بر اثر تعامالت اجتماعی میان افراد در یک محیط های معنیبنابراین مکان
اعی و اقتصادی حاکم بر آن جامعه در پیوندند. اجتم ،گیرند که با بسترهای فرهنگیل میفیزیکی شک
گیری نوعی شود که خود در نهایت منجر به شکلث تشکیل یک حس مکان شخصی میاین امر باع

 (۱۹۸۷3 ،)آگنیو .گرددهویت ذهنی نسبت به محیط در ذهن فرد می
داند. در این گر میمعنای مکان را حاصل رابطه بین عناصر فضا با ساختارهای ذهنی مشاهده4لینچ

شود. ها تعریف میآن یعواملی است که محیط کالبدی به وسیله ،زای فضاتعریف منظور از عناصر و اج
 ،منش ،هایی است که شامل فرهنگیم و ارزشتمام مفاه یبرگیرندهالگوهای ذهنی در تعریف لینچ در 

و  کردهعادل مفهوم هویت تعریف کنندگان از فضاست. وی معنای مکان را م... استفادهتجربه و ،موقعیت
تواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر یعنی حدی که شخص می ،معتقد است که هویت

                                                 
1 Hallin, P.O. (1993), 'platsense aktualitet', Svensk Geografisk Arsbok, 96_83.69 

2 Agnew, J.A & Duncan, J.S (1989), Introduction in J.A Agnew & J.S. Duncan, (Eds.), 'the 

power of place: Bringing together Geographical and Sociological imaginations', Boston: 

Unwin Hyman, PP 8-1 

3 Agnew. J.A (1987), 'place and politics: the Geographical Mediation of state and society', 

Boston: Allen & Unwin 

 1378، ی سید حسین بحرینی، تهران، دانشگاه تهرانمایکل موس وورث، ترجمه به همراهی اتالف، ،لینچ، کوین 4
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به نظیر و حداقل مخصوص بی ،اسی نماید. بطوری که شخصیتی مشخصها شناخته و یا بازشنمکان

 (۱۶۸ص  ،۱۳۸۷،)لینچ  .خود را دارا باشد
ها و بینیجهان ،باورها ،هاز ارزشای ایعنی مجموعه ،مردم به یاری فرهنگ :گویدآموس راپاپورت می

کنند. او معنی را به مکان تبدیل میدهند و فضای بیبه محیط خود معنی می ،های نهادی مشترکنظام
ها نساناهای اصلی زندگی روانی یکی از پایه ،ای نامستقیمبه گونه ،همچنین معتقد است که فرهنگ

. پی ببرد، تمحیطی که گرداگرد خود ساخته اس توان به ادراک انسان ازمی ،فرهنگ یو با مطالعه هبود
 (۱۹۸۲ ،)راپاپورت
مدلی  ،خودمعنای مکان پرداخته و در پژوهش  یبه مطالعه درباره 1های اخیر نیز گوستافسوندر سال

ت که معنای مکان حاصل تعامل ه داده و معتقد اسئارا ،محیط دیگران و ،شخص متشکل از ،وجهیسه
 (۲۰۰۱ ،)گوستافسون. این سه وجه است

مکان توسط  یعاطفی میان انسان و مکان و ابعاد مختلف تجربه یبه بررسی رابطه 2طور مانزوهمین
محیط دارای معانی مختلفی از جنس معانی مثبت و منفی است  ،اعتقاد وی رافراد پرداخته است. بنا ب

یک محیط ممکن است . آیدبه دست می، توسط افرادیک محیط  یته به نوع تجربهبس ،که این معانی
که این امر  ،معنای منفی به همراه داشته باشد ،و برای فردی دیگر عنای مثبتبرای فردی دارای م

محیط  یهای مختلف تجربهمحیط توسط افراد است. گونه یتجربه یوابسته به نوع ادراک و نحوه
نیز در  3س و کارستونکلیها بستگی دارد. وندرفرهنگی آن های اجتماعی وزمینهبه پیش ،افراد توسط

ها از محل نمحل کار آ ،تحقیق خود به دنبال یافتن معنای خانه برای افرادی که بنا به شرایط کاری
 ،یکیفیز ه پارامترها برای تعریف معنای خانه سآن ،بودند. در این پژوهش ،شان فاصله داردزندگی

ابعاد  .پردازدفرمی و کالبدی خانه میل ئاند. ابعاد فیزیکی به مسارا تعریف کردهعملکردی و اجتماعی 
دار شدن خانه باعث معنی وافتاده که در آن اتفاق  است ها و کاربردهاییعملکردی مربوط به فعالیت

خل و خارج از محیط خانه بوجود ابعاد اجتماعی نیز شامل روابطی است که با سایر افراد در دا. گرددمی
 (۲۰۰۹ ،نتوس و کارسکلی)وندر .آیدمی

  بزرگی ناندیشمندا و محققان هاینظریه و هادیدگاه شامل ،تحقیقاتی موضوع یپیشینهبا نگاهی به 

ی یق و بررسبه تحق ،ثر بر درک آنؤناساننده یا ممکان و فاکتورهای ش یقرن اخیر در زمینهکه طی نیم
 : دبندی کرطبقه خالصه و، زیر یدسته در دههای مکان را شناسانندهتوان می ،اندپرداخته

 
 

                                                 
1  Gustafson, P. (2001a), 'Meanings of p lace: Evryday experience and theoretical 
conceptualizations', Journal of environmental psychology, 16-5, 21 

2 Manzo, Lynne.C. (2005), 'For better or worse: Exploring multiple dimensions of place 
meaning', Journal of Environmental Psychology 
3 Van Der Klis, M. & Karsten, L. (2009), 'Commuting partners, dual residences and the 
meaning of home', Journal of Environment psychology, Vol. 29, Issue 2, P.P. 235_45 
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 ردیف پردازنظریه تاریخ دیدگاه هاشناساننده

 کالبد
 فعالیت    

 معنا

اصلی مکان را کالبد ین بو در این دانسته فعالیت و معنا  ،عناصر 
 .به اهمیت معنا بیشتر معتقد است

 ۱ لفار ۱۹۷۶

 تفعالی
 تصورات
 فرم

شناسی و های روانثیر فرم و جنبهأاعتقاد داشت که ت
 تر است.رفتارشناسی با اهمیت

 ۲ کانتر ۱۹۷۷

 مردم
 فرهنگ

از می ،فرهنگ یمعتقد بود با مطالعه دراک انسان  توان به ا
ا فرهنگ، پی برد. مردم ،محیطی که گرداگرد خود ساخته است ، ب

 دهند.معنا میبه محیط 

 ۳ اپورتراپ ۱۹۸۲

 عناصر فضا 
ساختارهای 

ذهنی 
 گرمشاهده

عناصر فضا با ساختارهای ذهنی حاصل رابطه بین  ،معنای مکان
 .کننده استمشاهده

 کند.معنای مکان را معادل هویت تعریف می

 ۴ لینچ ۱۹۸۴

 بستر
 موقعیت

 حس مکان

اثر تعامالت  در یک بستر اجتماعی و بر، دارهای معنیمکان
افراد در یک محیط فیزیکیاجتماعی میا گیرد که با شکل می ،ن 

اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آن جامعه در  ،بستر های فرهنگی
 پیوند هستند. 

 اگنیو ۱۹۸۷
 
 
 

۵ 

 فرهنگ
 فرد
 گروه

یی برای ارتباطات ها ظرف و زمینهها مکاناز دیدگاه آن ها
 اجتماعی هستند.

 ۶ آلتمن و لو ۱۹۹۲
 
 

موقعیت 
 ژهویجغرافیایی 

 شکل کالبدی 
 هویت

شکل  ه،موقعیت جغرافیایی ویژ یمکان را شامل سه مؤلفه
 داند.می ،که خود شامل معنا و ارزش است ،کالبدی و هویت

 ۷ گیرین ۲۰۰۰

 شخص
 دیگران 
 محیط

دیگران  ،معتقد است معنای مکان حاصل تعامل سه وجه شخص
 و محیط است.

 ۸ گوستافسون ۲۰۰۱

نوع ادراک و 
راد از تجربه اف
 محیط

که بوده،  محیط دارای معانی مختلفی از جنس مثبت و منفی
 آید.توسط افراد بدست می، محیط ازبسته به نوع تجربه 

 ۹ مانزو ۲۰۰۵

 پارامترهای
 فیزیکی

 پارامترهای
 عملکردی
 پارامترهای
 اجتماعی

ز پارامترهای فیزیکی  عملکردی ،معتقدند معنای مکان برگرفته ا
 و اجتماعی است.

یس و کلوندر ۲۰۰۹
 کارستون

۱۰ 

پردازان مهم و شاخص در این زمینه نظریهبندی نظرات و آراء یند و جمعآبا نگاهی به جدول فوق که بر
 ،جغرافیایی موقعیت ،موقعیت ،بستر ،فضا عناصر، فرم، یابیم که مفاهیمی نظیر کالبدمیدر، باشدمی

کید دارند و به نوعی أو مشابه ت کک مفهوم مشترمگی بر یه ،محیط و محیط فیزیکی ،کالبدی شکل
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 پیرامون ما ییعنی چیزی که همه ؛را بطور کلی بتوانیم فضا بنامیممعنا هستند. معنایی که شاید آنهم
 دهد منهای خود ما.را تشکیل می

ام مق» شناسی اسالمدر کیهان ؛جاگسترستی است. ازلی و همهترین نمادهای هفضا یکی از سرراست

 (۱۳۸۰ ،1نادر اردالن ،)حس وحدت« نفس کل را داراست.
نظیر  ،گرهمشاهد ذهنی ساختارهای ،هافعالیت ،مردم ،فرهنگ ،تصورات ،معنا از سوی دیگر مفاهیمی 

یط مح ،عملکردی محیط ،افراد یتجربه و ادراک نوع ،دیگران ،شخص ،هویت ،گروه ،فرد ،مکان حس

و ادراک  مشترک هستند و به ذهن ،یا حداقل در معنای کلی خود معنابیش همواجتماعی و... نیز کم

ات ت و ادراکتصورا ،تعاریف ،تمامی این معانی یکنند. به این معنا که ذهن بشر سازندهبشری اشاره می
 یانندهلذا عامل یا شناسف معنی و باطل خواهد بود.مفاهیم ذکرشده بی ،است و بدون چنین ابزاری

ور دریافتهای ذهنی انسان یا به ط ،کید شده استأات و نظریات فوق بر آن تدر تحقیقبعدی که 

ا ارامتر فضهمواره دو پ ، این است کهباشد. آنچه از تحقیقات و نظریات فوق مشهود استمی کلی انسان

ی زمان ،خود دهند. به این معنی که یک فضا با محتویاتاصلی هر مکانی را تشکیل می یشاکله ،و انسان
 یمهاقتصادی و ه ،اجتماعی ،های فرهنگیزمینهرا با پیشخص آنگردد که شز معنای مکان میئحا

ع ه و در واقتحلیل و ادراک ذهنی قرار داد ،مورد مشاهده ،دندهمی ذهن او را تشکیلآنچه که محتویات 

 دد.گرته میداخیک مفهوم جدید به نام مکان )برای انسان( ساخته و پر ،کنش این دو شناسانندهاز برهم

یت نهادر اینو بنابر گیردباز این مفهوم برای انسان و در وجود انسان شکل می ،باشدچنانکه مشهود می
 گوید:ت مینادر اردالن در کتاب حس وحد چنانکه است. میان انسانانکار در اینرقابلعامل و اصل غی

 ؛موجودیت ملموسی ندارد ،است و هم از محوی)روح( تشکیل شدهمفهوم مکان هم از حاوی)جسم( »

وح ر ،عقل او کهدرحالی ،یابده حدود جسم را به چشم درمی)انسان( وجود دارد کایاما در آگاهی بیننده
 «یابد که در میان حد و مرزها تحدید شده باشد.را در حد محوی درمی

ن نی که از چنیدر نتیجه مکانگرش او به فضا و  یای که روی انسان و نحوهبین اما عامل ثانویه در این

 زمان است. ،داردانکاری غیرقابل ثیرتأ ،شودنگرشی منتج و زاده می

تنها به طور ضمنی و نه مستقیم به  ،شده های انجامها و کاوشی نظریهکه در تمام است عاملی، زمان
مفهوم مکان برای  گیریثیر عامل زمان در تعریف و شکلپرداخته شده است. در توضیح این تأثیر )تأآن 

های مختلف به تعاریف و احساسات الزم به ذکر است که نه تنها محیط و فضا از طریق انسان ،انسان(

ک فرد خاص نیز در بلکه برای ی ،دهدمختلفی را برای افراد شکل میهای متفاوتی منجر و حس مکان
های حسو منجر به بگیرد تواند شکل می احساسات متفاوتی از یک فضای ثابت ،های مختلفزمان

لزوم پرداختن به  ،ثیر مهمیکه چنین تأ های مختلف گرددزمان طی ،ردمختلفی از یک فضا برای آن ف

                                                 
ی معماری ایران و ایرانی است که در زمینهی معمار، شهرساز، محقق و نویسنده میالدی( 1939ی . نادر اردالن )زاده 1

 .شود. او به عنوان یکی از معماران سبک مدرن ایران شناخته میام داده استمعماری اقلیمی ایران کارهای بسیاری انج
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برتر و نوین برای شکل دادن به محیط و ساخت  یجهت بازشناسی و تبیین یک شیوه ،این عامل
 سازد.های معماری را عیان میمکان

 

 
 

 
 
 
 

 ی مکان بر تعریف مکان:هاشناسانندهثیر هر یک از بررسی تأ

 فاکتور فضا متغیر رویکرد اول: فاکتور انسان ثابت ، 

مکانی ی هادر این حالت، یک شخص ثابت را در نظر گرفته و حضور او را در فضاهای متفاوت و دریافت
 خوانیم.، از زبان خود او میمنتج از آن را در ذهن او

 
     
 
 
 
 

 :پل طبیعت          
، ی انسان، شهرهمزیستی هر لحظه 

های ؛ در احوال و زمانمعماری وطبیعت 

، فضایی متفاوت را برای مختلف، خودش
من ایجاد نموده است؛ برای پرسه، تفکر، 

در لوت و یا ازدحام و معاشرت. خ

مجموع تصویر مکانی این فضا در ذهن 

 ست. امکانی برای همزیستی من، 

 
 
 
 

 

 های مکانشناساننده

 فضا انسان

 1395، فروردین ماه آتش، پل طبیعت، پارک آب و تهران

 : نغمه رستگارعکس
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 :عمارت مسعودیه
، مجموع تلفیقی از گذشته و حال 

احواالت خوشی که یک معماری درست، 

تواند در من ایجاد با ردپای زمان، می
مکانی برای پرسه در حوالی زمان  .کند

ی قاعده و زیست در فضای بکر و به

مان از معماری. حال خوش و ناخوش توأ

و  معماری خشت و گلی که هویت دارد
بازسازی عجیبی که دارد بر آن حادث 

گردد تصویر مکانی عمارت مسعودیه می

برای من اما به عنوان یک فضای 

 .استحال خوش شهری، 

 

 
 

 :ی ملیکتابخانه

وب فضایی برای فکر و آرام کردن آش
 . ذهنی

صه برای من بیش از اینکه این به شخ

، مکانی برای درس خواندن و مطالعه فضا

سبب رعایت مختصات معماری باشد، به 
-خاصش، مکانی برای آرامش و نظم

باشد. چه در فضای بخشیدن به ذهن می

ی خارجی داخلی و چه در تمام محوطه
مجموعه، اتفاقاتی برای حضور من در 

 .بینی شده است، پیشلحظه

ی ملی برای من، تصویر مکانی کتابخانه

به عنوان یک فضای معماری با کاربری 

 است. شآرامخاص، 

 
 

 1396، فروردین ماه ی ملیکتابخانه، تهران

 عکس: نغمه رستگار

 1395، فروردین ماه عمارت مسعودیه، تهران

 ه رستگارعکس: نغم
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 :وادی کافه
های دنج من، برای کافه وادی، از کنج

 .نوشتن و انجام کار در اکثر مواقع

اهده و تعامل و همزیستی در برای مش
اجتماعی و رسیدگی به احواالت فضایی 

 .و کارهای شخصی

 ، یکتصویر مکانی کافه وادی برای من

 است.کنج دنج 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ین اشخصی که در باال ارائه شد، مشهود است، فضاهای فوق برای  هایها و روایتچنانچه از عکس

رد یجاد کرده است. به عنوان مثال شاید اگر از هر فأی را اشخص، تعاریف مکانی خاص و شخصی

؟ دیگری در شهر تهران، غیر از شخص راوی باال، پرسش شود که مکان همزیستی در تهران کجاست
و  در ذهن این شخص، فضای پل طبیعت، مکانی برای همزیستی استپاسخ او پل طبیعت نباشد. اما 

اتوقی العه و یا پتصویر کتابخانه ملی در ذهن افراد دیگر مکانی برای مط مثالً. طور در سایر مواردهمین

 .جا مکانی برای آرامش استکه برای فرد فوق ، آنعلمی باشد، درحالی

 .های متفاوتی را تعریف کنندن یک انسان، مکانتوانند در ذهبنابراین فضاهای مختلف می
 

 

 
 

 

 

 1395ماه  آذر ساختمان اسکان، کافه وادی،، تهران

 عکس: نغمه رستگار
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 فاکتور انسان متغیر : فاکتور فضا ثابترویکرد دوم ، 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

حیاط امامزاده میدان تجریش  –تهران

 صالح

ی اینستاگرام صفحه :عکس
Nahlah.ayed 

 میدان تجریش، بازار سنتی –هران ت

 ناشناس :عکس

 

 میدان تجریش –تهران 

 هااز سری تصویرسازی 

 نسیم بهاریی اینستاگرام صفحه :عکس

 

 میدان تجریش –تهران 

 جستجوی گوگل

 : ناشناسعکس
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 شمانند میدان تجری های متفاوت در فضای یکسان،انسان های فوق مشهود است،ه از عکسچنانک
 ود را بهخستند. به عنوان مثال شخصی تصور مکانی ، افکار و تصاویر مکانی متفاوتی هدارای احساسات

ه ی و همراانتزاعی و رنگی به تصویر کشیده است. برای فردی دیگر، همان فضا بسیار جد صورتی کامالً

کن است ترتیب ممهای روزانه و شاید به نوعی مکان تنش و استرس به شمار آید و به همینبا استرس
س در پ .ره باشد، نوروز و غیمفاهیمی همچون عشق، قرارگاه، خرید روزانههایی با برای افراد دیگر، مکان

ند ذار هستگثیرجاد و تشکیل مکان در ذهن انسان تأمجموع دو شناساننده مکان یعنی فضا و انسان بر ای

  ها امکان تولد ندارد.و مکان بدون وجود هیچ یک از آن

 های زمان:شناساننده
تصور بر این  ،یعنی از زمان رنسانس تا قرن بیستم ،1وجود آمدن کوبیسماز زمان کشف پرسپکتیو تا ب

پرسپکتیو را توسعه  رنقش فضا د ،شود. سبک کوبیسمبوده که ادراک بصری از یک نقطه انجام می

؛ شدندطه مشاهده نمینق کار زمان را در نقاشی وارد کرد. در این سبک اجسام از یکبخشید و با این

آمد. میو به طور همزمان به نمایش در شده تلفی از نقاط مختلف یک شیء ترسیمبلکه نماهای مخ
تر در مینیاتورهای ایرانی قابل مشاهده است. در حدود سال البته چنین برخوردی با نقاشی بسیار پیش

 ،شکل گرفته بود 2اقلیدوسی یبعدی رنسانس که بر پایه هندسهکم تصور فضایی سهمیالدی کم ۱۸۳۰

ً  یود را به هندسهجای خ  جدیدی داد که بر بیش از سه بعد استوار بود. در این دوران بشر و خصوصا

 ،دید نقطه تغییر با که چرا ؛غیرممکن است ،امل شیء از یک نقطههنرمندان دریافتند که توصیف ک
 کند و گویی به نوعی در فضا حرکت دارد.های آن تغییر میشیء و ویژگی

تصور  ،1زیر سؤال رفت و فیزیک جدید 3یر فیزیک نیز رخ داد و قوانین مطلق نیوتنزمان داین اتفاق هم

 .و تعبیر در مورد زمان وجود داشتیش از این دفضایی نسبی را مطرح کرد. پ

                                                 
ا  1907های ی سالهای هنری است که در فاصله( یکی از سبکCubismeگرایی یا کوبیسم )به فرانسه: حجم 1 ت

 آید.گری ظهور کرد و از نقاط عطف هنر غرب به شمار میان سبکی مهم در نقاشی و تا حدودی در تندیس، به عنو1908

 خط و نقطه مثل ریاضیاتی موجودات بررسی که به شودمی اطالق ایسیهندهای گزاره مجموعه به اقلیدسی یهندسه 2

ام با خود کتاب در یونانی، ریاضیدان اقلیدس، که هاییپایه بر و پردازدمی  قضایای این. است شده بنا کرده عرضه اصول، ن

 است همان آن، از بزرگی بخش و اندشده گردآوری اسکندرانی اقلیدس توسط و کشف باستان یونانیان توسط عمدتاً هندسی

ز یکی اقلیدس «اصول»کتاب . شودمی ها تدریسدبیرستان در که  محتوا لحاظ به چه ها،کتاب گذارترینتأثیر و ترینبزرگ ا

ا. است بوده اشموضوعه اصول و روش نظر از چه و ز وقتهر میالدی نوزدهم قرن ت ی هندسه منظور رفت،می سخنهندسه  ا

ررسی. بود اقلیدسی ا بعد دو در اقلیدسی یهندسه هیممفا ب -می «فضایی یهندسه» را بعد سه در و« مسطحهی هندسه» ر

 .نامند

انگلیسی 3 ( 1727مارس  20یدرگذشته -1642دسامبر  25ی )زاده(، Sir Isaac Newton: سر ایزاک نیوتن )به 

اهل انگلستان بوده است. وی در سال  شناس، ستارهفیزیکدان، ریاضیدان اصول »، شاهکار خود میالدی 1687و فیلسوف 
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 ل بهقائ فرض کرده و ،های دیگر در هستیعینی که زمان را چیزی مستقل از اشیاء و پدیده یعبیر. ت1
 .د بر روی آن نبوداثری از سوی بیننده و فر

 .داندمی گرفته از شخص و حواس او تنشأها وابسته و تعبیری ذهنی که زمان را تن. 2

-ز اهمیتی درپیئتعبیری جدید از زمان مطرح شد که نتایج بسیار مهم و حا ،ادر آغاز قرن بیستم ام 

محققین علوم در جمعی از  2کیفسهرمان مینکودان بزرگ به نام داشت. در این زمان یک ریاضی

 مطرح کرد که یابد. اواز زمان از این پس تغییر میتصور »به صراحت اعالم کرد که:  ،مختلف در آلمان

و تنها وحدتی از این دو است که حیات  هستندمحکوم به نیستی  ،به تنهاییزمان به تنهایی و فضا 

 «.سازدها را میسر میآن
 یمحدوده ،سمهای هنری مانند کوبیزمان در شیوه - د فضاهنر نیز با استفاده از بعد جدی یدر عرصه

 رسپکتیو ونقاشان تصور فضایی خود را با ترسیم پ اًرنسانس عموم یفت. در دورهدید انسان گسترش یا

 ند.کشیدبه تصویر می رنگ توسطبرخی هم  و بیشتر با خطوط

                                                                                                                            
عیریاضی فلسفه ت و قواعد طبیعی حاکم . در این کتاب او مفهوم گرانش عمومی را مطرح ساخرا به نگارش درآورد« ی طبی

 . کردهای زمینی و آسمانی را کشف بر گردش

نتومی و کاربرد آنشود که با نظریهفیزیک نوین یا فیزیک جدید به تحوالتی گفته می  1 ها در های نسبیت و فیزیک کوا

تشکیل شد ، ها و جامدات و در مقیاس کیهانیها در مولکولی آن، آرایش اتمدهندهدرک اتم و ذرات  تحول عالم شروع  منشأ 

ر دارد که برپایه ل فیزیک کالسیک قرا چه های مکانیک نیوتنی و الکترومغناطیس ماکسولی میی نظریهو در مقاب باشد . هر 

نا های آغازین سدههایی که در سالی نوین یا مدرن، برای نظریهرسد واژهرود، به نظر میزمان پیش می م میالدی ب ی بیست

ر است ولی به هر حال کاربرد این واژه هشده است، کم وزدهم میالدی، . در پایان سدهنوز هم ادامه داردتر درخور و سزاوا ی ن

ود که فیزیک کالسیک می ا اطمینان، تمام پدیدهتصور بر این ب ند ب ا توجیه کند و حتی عقیدهتوا ی ماکس های فیزیکی ر

شده است ، تمام کشفیاتی فیزیکپالنک چنین بود که در زمینه نجام  ی جالب و ی بیستم، دوره. اما در آغاز سدهمهم ا

، ایهای فیزیک اتمی و فیزیک هسته. در این دوره دانشمندان، در شاخهری در تاریخ دانش فیزیک پدید آمدپرثم

از فیزیک کالسیک توجیه سازگار شدن پذیر نبود و معلوم شد که برای دستاوردهای قابل توجهی کسب کردند که با استفاده 

ا رفتار اشیها و اتمرفتار الکترون ای . نسبیت و مکانیک کوانتومی دو نظریهو مفاهیم کاماًل نوینی الزم است ، اصولا عادیها ب

زنبرگ و دیگران ابراز شدند و بدینبودند که در آغاز سده ترتیب برای غلبه بر ی بیستم از سوی آلبرت اینشتین، ورنر های

های اتمی و ، فیزیک جدید به وجود آمد و در مباحث مربوط به پدیدههایک کالسیک در برخی زمینههای فیزنارسایی

، فیزیک کالسیک همچنان معتبر های ماکروسکوپیای، جانشین فیزیک کالسیک شد؛ اما در مباحث مربوط به پدیدههسته

 .است

Hermannهرمان مینکوفسکی )به آلمانی:  2  Minkowskiریاضیدان و 1909ی درگذشته – 1864ی( )زاده )

نیان نهاد و گسترش دادی هندسی فیزیکدان سرشناس آلمانی قرن نوزدهم بود. وی نظریه . وی مسائل سخت اعداد را ب

 کرد.، حل میهای هندسیی نسبیت را با روشی اعداد، فیزیک، ریاضی و نظریهنظریه
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های با پژوهش در ترکیب ،دان کوبیسممندر کار هنر ،زمان – فضایی جدید فضاما نیز تصور  یدر دوره»
 ،2ونئ)گید «.با پژوهش در حرکت ،1رسید و در کار هنرمندان فوتوریست ی ظهورفضایی به منصه

 (۳۶۹ص ، ۱۳۸۴

نگرش کوبیسم به سوژه  که باه کرد ئخود را ارا 4وری نسبیتتئ، 3آلبرت اینشتین ۱۹۰۵در سال 
است که  simultaneity یا« زمانیهم» قعدروا دهده میئکه کوبیسم ارا ایمفهوم اصلی همخوانی داشت.

 کشد.به تصویر می ،در یک اثر ،زمان با یکدیگرتصویر اشیاء مختلف را از چند نقطه دید هم

به سال 7زان فان وو ا 6ترین سبک به کوبیسم بود که توسط لوکوربوزیهنزدیک 5پوریسم در معماری اما

  ه مورد توجه لوکوربوزیه بود.در فرانسه شکل گرفت و هموار ۱۹۱۷

                                                 
یی : آینده  1 یا فوتوریسم )به ایتالیا اوایل قرن بیستم بود. مرکز این جنبش در ( یکی از جنبشfuturismگری  های هنری 

های هنری از جمله ها در بسیاری از زمینهایتالیا بود و در کشورهای دیگر، از جمله روسیه نیز فعالیت داشتند. فوتوریست

سفالادبیات، نقاشی، مجسمه . فیلیپو تومازو مارینتی با ندعماری و حتی آشپزی فعالیت داشتگری، تئاتر، موسیقی، مسازی، 

یه مارینتی  . در آغاز کردی فیگارو، فعالیت جنبش را رسماً در روزنامه 1909ی فوتوریسم، در سال انتشار بیانیه آن بیان

اصلی این جنها از هنر گذشته بیزارند و دغدغه: فوتوریستنوشته بود که . برای بش، پویایی، سرعت و تکنولوژی استهای 

ها پیروزی انسان بر طبیعت را های بسیار مهمی بودند؛ چرا که آن، نشانهصنعتیها، ماشین، هواپیما و شهرهای فوتوریست

 .دادندنشان می

 .باشدی کتاب معروف فضا، زمان و معماری میمعمار و شهرساز بوده و نویسنده پرداز،، نظریهگیدئون 2

( فیزیکدان 1955آوریل  18ی درگذشته – 1879ی مارس )زاده (Albert Einesteinآلبرت اینشتین )به آلمانی:  3

)ویژه برای همی نسبیت و بهاالصل آلمانی بود. او بیشتر به دلیل نظریهنظری یهودی )که از  (E = MC 2ارزی جرم و انرژی 

کانیک تئوری کوانتوم و م ، او در بسط( شهرت دارد. عالوه بر اینهاست.ها در فیزیک در بین غیر فیزیکدانآشناترین رابطه

ا در سال . اینشتین جایزهآماری، سهم عمده داشت ل فیزیک ر خدماتش به فیزیک نظری و به 1921ی نوب خصوص به برای 

 .انون اثر فوتوالکتریک دریافت کردخاطر کشف ق

ز آلبرت اینشتیی نسبی، دو نظریهنظریه یا نگره  4 ا دربرمیی اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام ا ی گیرد. ایدهن ر

ا هم مرتبط هستند و نه جدای از هم و ثابت. آغاز به ی کار بردن نظریهاصلی در پشت این نظریه، آن است که زمان و فضا، ب

Relatی نسبی )به آلمانی: که ماکس پالنک ترکیب نظریه. هنگامیگرددبرمی 1906نسبیت به  iv Theorie را به کار )

 .نسبیت توسط این نظریه، تاکید کردشدن اصل به کار گرفته برد و بر چگونگی

Puris: به فرانسهپوریسم ) 5 meا زیبایی ، سبکی از حجمگرایی( یا ناب شناسی نوین هنر ماشینی، پیوند گری بود که ب

ینات و ریزهداشت هنری ناب به  گری بودند تاهای موجود در حجمکاری. پیروان این سبک به دنبال کاهش و گاه حذف تزئ

اوزان فان دو تن از برجستهدست یابند  1925تا  1918های ترین هنرمندان این سبک هستند که بین سال. لوکوربوزیه و 

 .فعال بودند

 27ی  درگذشته – 1887اکتبر  6ی ( با نام اصلی شارل ادوارد ژانره )زادهLe Corbusier: به فرانسهلوکوربوزیه ) 6

هرساز، نویسنده و نقاش سوئیسی بود. وی به عنوان یکی از اولین پیشگامان معماری مدرن به سبک اوت( معمار، طراح، ش

 .المللی مشهور استبین

Purisترین هنرمندان سبک پوریسم )به فرانسه: اوزان فان یکی از برجسته 7 meمی 1925تا  1918های ( بین سال-

 .باشد
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 ؛طه غیرممکن استساووا از یک نق ادراک ویال"گوید: ون در مورد معماری لوکوربوزیه چنین میئگید
ـ زمانی است. البته در گذشته نیز برای درک یک اثر معماری  ای از یک ساختمان فضاچرا که این نمونه

نظم فضای ،نیاز به حرکت و گذشت زمان داشتیم از  ای بود که معموالًی موجود در آثار قدیم به گونهاما 

نیز در توضیحی راجع به مبانی نظری  1وفان دوزنبرگئت "قابل تشخیص بوده است. ،یک نقطه یا محور
معماری »کند: از تغییرات جدید شکل گرفته در معماری چنین یاد می ۱۹۲۴کارهای خود در سال 

 «گیرد.برمیره بعد زمان را نیز دبلک ،جدید تنها با فضا سروکار ندارد

نو و  ای کامالًتظاهر بیرونی ساختمان جنبه ،در اثر وحدت فضا و زمان»گوید: در جایی دیگر می 2گروتر 

 (۳۹۵-۳۹۴ص ، ۱۳۸۳ ،)گروتر« یابد.پذیر میشکل
اکثر زمان از دید  این نتیجه قابل استنباط است که مفهوم، بندی تمامی این آراء و نظراتجمعاز 

شده با مفهوم حرکت است. هرچند که  جینع و همراه ،مختلف علوم محققان و هنرمندان ،پردازاننظریه

  نویسد: باره چنین میدر این 3که مسعودیبا هم متفاوت هستند. چناندر معنا این دو واژه 
دراک است. ا اما وجود هر یک عین دیگری ،اندمتفاوت ر حسب مفهوم با یکدیگرحرکت و زمان ب»   

قالب  ذهنی( در م با حرکت انسان )اعم از عینی یاأدر طول زمان و تو ،های مختلفدر الیه ،انسان از فضا

اوت گیرد و ادراک فضا بسته به موقعیت و شرایط انسان متفهای مختلف شکل میها و پردهصحنه

  (۷۲ص ، ۱۳۸۲ ،)مسعودی «است.
ی تدهد و بدون حضور انسان هیچ حرکبرای انسان رخ میچه عینی و چه ذهنی  ،از آنجا که حرکت

-ه از برهمانسان است ک ،اصلی دیگر در این بین یلذا شناساننده ،قابل درک یا استنباط نخواهد بود

 یثمره ،یگریابد. به تعریف دهومی به نام زمان تحقق میمف ،کنش این دو پارامتر یعنی حرکت و انسان
 ر وحسی از تغیی ،ر نوعی )ذهنی یا عینی( درک گرددت گیرد و یا به هحرکتی که توسط انسان صور

ین ر قالب چنرا همواره دذهن انسان آن اًسکنیم و اساانتقال است که ما از آن به عنوان زمان یاد می

 لی استشناسای اص ،باز هم ذهن انسان یا انسانکند. پس کرده و میمفهومی )زمان( درک و استنباط 

 است. آن یدر نتیجه این ذهن و یزاده و پرداخته ،مانو فاکتور ز
 

 

                                                 
 .شدن بعد زمان به معماری جدیدویژه در مورد اضافه. بهمعروف است برگ در معماریهای مدرن تئوفان دوزنتئوری 1

شناسی در معماری با شرح مختصر مبانی روانشناختی پروفسور یورگ کورت گروتر معمار آلمانی است که در کتاب زیبایی 2

ساختار و نور در زیبایی  ی سهم هر یک از عناصر فرم، فضا،، به مطالعههای بیرونیادراک و دریافت حسی انسان از پدیده

ز ویژگی. )ارائهپردازدکلی یک اثر معماری، می ین ی مصادیق متعدد از آثار معماری سراسر جهان برای هر مبحث، ا های ا

 (کتاب است.

 ، تدوین و ادراک آهنگ فضا، سیر کثرت به وحدت در طول زمان ( 1382مسعودی، محمد حسین، )   3
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 ی زمان بر تعریف زمان:هاثیر هر یک از شناسانندهبررسی تأ

  رویکرد اول : فاکتور انسان ثابت ، فاکتور حرکت متغیر 

حرکت او، تعریف زمانی  جه به سرعتیک شخص ثابت را در نظر گرفته و با تو در این حالت، مجدداً 

 :کنیمایجاد شده در ذهنش را، از زبان خود او روایت می

 

 
 

 

به موقع و در زمان مناسب به  تی من معموالًآربا بی _

مقصدم که در این مسیر معموال یا خانه و یا محل کار 

 رسم. می هست

 
 

 

 

 
 

افیک به خاطر دارم، چون خیلی تو تر اون روز رو کامالً_

موندیم و من خیلی کالفه و عصبی بودم. چون دیر شده 

کردم هرگز می گذشت. احساسبود و انگار زمان نمی

 .رسیمنمی

 

 
 

 

 های زمانشناساننده

 حرکت انسان

تی در حال حرکت آراتوبوس بیاز داخل 

 خیابان ولیعصر  –تهران  –مهرماه 

 : نغمه رستگارعکس

1395 

از داخل اتومبیل در حال حرکت  –تهران 

دی ماه   –یین در ترافیک با سرعت پا

 : نغمه رستگارعکس

1394 
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زمستونی بود که زیبای یک روز بارونی  _

من با ماشین شخصی و با سرعت معمول 

رفتم سمت خونه و ترافیک هم داشتم می

همیشه از متعادل بود. اون روز کمی دیرتر 

 ها هم دیر.رسیدم ولی نه اونقدر

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ا سرعت  _ شب بود و اتوبان خلوت و ما ب

صد کیلومتر بر ساعت حرکت  تقریباً

کردیم. احساس کردم تو یه چشم به هم می

زدن اتوبان تموم شد و ما وارد خیابون 

 یع گذشت.شدیم. خیلی سر

 

 
 
 
 
 

 
 

از داخل اتومبیل شخصی در حال حرکت با  –تهران 

 1394دی ماه   –سرعت باالتر از معمول 

 : نغمه رستگارعکس

 

از داخل اتوبوس در حال حرکت با سرعت  –تهران 

 1394دی ماه   –معمول

 : نغمه رستگارعکس
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 از مسیر متداول هر روزی خودای متفاوت ها سرعتهای فوق یک شخص در حال عبور بدر عکس
های متفاوتی های خودش زمانرد، و براساس گفتههای متفاوتی که هر بار دااما به دلیل سرعت باشد.می

 وزی دیگررزودتر، یک روز دیرتر و  ح یک روز در زمان مناسب، یک روزو به اصطال ه استرا تجربه کرد

 ت.بسیار دیر به مقصد رسیده اس
 

 

 فاکتور انسان متغیر رویکرد دوم: فاکتور حرکت ثابت ، 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

های متفاوتی تواند زمانمی تقریبیبا یک سرعت  های مختلفکت انسانآید حرمی ها برچنانکه از عکس

رایط عت و در یک شرا در ذهن هر یک تعریف نماید. به عنوان مثال حرکت مادر و فرزندش با یک سر
یر ایی با مسگیرد، اما ممکن است برای مادر عبور از این پل به علت سهولت حرکت، آشنانجام می مشابه

 حالی که و حتی قدرت بدنی بیشتری که نسبت به کودک دارد، بسیار زودتر و سریعتر به نظر برسد. در

  رسد.می برای یک کودک خردسال همان مسیر با همان سرعت حرکت بسیار طوالنی تر به نظر

 همینطور حرکت افراد مختلف با شرایط سنی، جنسی و حتی روحی متفاوت در هنگام حرکت با یک
کسی که  های ذهنی متفاوتی را تجربه و احساس کنند. مثالًتوانند زمانمی سرعت مشابه در یک مسیر

و یا  دفکر مشغولی دارد ممکن است زمان را سریعتر درک کند و به اصطالح زمان برایش زودتر بگذر

و  تر حس کند. و بسیاری مواردباشد زمان را کندمی ی برای خریدکسی که  در حال جستجوی چیز
را نثیر گذاشته و آد روی حس و ادراک زمان توسط ما تأتواننهای انسانی و شخصی دیگر میحالت

  تغییر دهد. 

 میدان تجریش –تهران 

 رعبور مادر و فرزند از روی پل با سرعت براب

 : اینستاگرام سوسن ایرانعکس

 

 میدان تجریش –تهران 

 اد مختلف با سرعت برابر در پیاده روحرکت افر

 : گوگلعکس
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یک  ره بدون حضور ته وثیر گذاشتأپس دو شناساننده حرکت و انسان هر دو بر کیفیت و کمیت زمان 
 امکان تولد زمان میسر نخواهد بود.

 کنش زمان ـ مکان:برهم

-بلکه تنها روابط بین آن ؛شود خود اشیاء نیستندعلم ثابت میآنچه از طریق »گوید: می 1مارسل دوشان

 «گونه واقعیت قابل دریافتی وجود ندارد.هیچ ،هاست و خارج از این روابط

 ،اکنون یا زمان و مکان دست یابیم دو متغیر اینجا ومفهومی قابل ارزیابی از تعامل چنانچه بخواهیم به 
ی . نتیجهاین دو را مورد بررسی قرار دهیم هایبایست فاکتورهای قابل سنجش یا همان شناسانندهمی

ـ حرکت  با سه بعدکنش اینجا و اکنون مثلث برهم ،ایاز چنین بررسیحاصل   بود.خواهد انسان  ـ فضا 

 
 
 

 

 
مشترک  ،زمان و مکان یشناسانندهانسان در هر دو  عامل ،ور که از دیاگرام باال مشهود استطهمان

مثلث  ،به عنوان عوامل بعدی ،گردده توسط انسان درک و معنی میو دو عامل فضا و حرکت ک بوده

دهند. اگر بخواهیم میچنین تعاملی را تشکیل  یکنش مکان ـ زمان را تشکیل و عوامل زایندهبرهم
یعنی زمان و  ،کنشها و تولید فاکتورهای جدیدی از این برهمکنش یا تعامل شناسانندهمنظور از برهم

 شاید منظور را به خوبی ادا کند: 2ه لوییس بورخسخخوراین جمالت از  ،تر بیان کنیممکان را واضح

در  شعر ،به طریقی مشابه ؛خود میوه ا دهان نهفته است نه درتماس آن ب یسیب در نحوه یمزه»

-هایی که روی صفحات کتاب چاپ میشعر و خواننده نهفته است و نه در خطوطی از نشانه یمواجهه

                                                 
( نقاش و  2ی درگذشته – 1887ی ژانویه 28ی ( )زادهMarcel Duchampمارسل دوشان )به فرانسه:  1 اکتبر

ار دوشان در گسترش هنر  .دانندهای دادائیسم و سورئالیسم مرتبط می. آثار وی را بیشتر با سبکساز فرانسوی بودمجسمه آث

ی هنری و بازاریابی هنر را به چالش ی توسعه. دوشان تفکر قرارداری دربارهاز جنگ جهانی اول تاثیرگذار بود غرب، پس

ا انجام فعالیت که ب ئههای خرابکشید. البته نه چندان با نوشتن مقاله بل نه، نظیر ارا ر هکارا نری و ی پیشابگاه به عنوان اث

های هنری ، در همین آثار اندک، جنبشت آثار هنری اندکی که تولید کرده. دوشان به نسبنامگذاری آن به عنوان چشمه

 .ی خود را به سرعت پیموده استوانگارد زمانهآ

شاعر و ادیب معاصر ، ( نویسندهGorge Luis Borges ( )1986 – 1899به اسپانیایی:خورخه لوئیس بورخس ) 2

ز برجستهآرژانتینی است او بیشتر به دلیل نوشتن داستان کوتاه می. وی ا -ترین نویسندگان امریکای التین است که شهرت 

های کوتاه بورخس به انتخاب خودش است که ( گلچینی از داستان1944های او داستان )از مشهورترین کتاب. یکی باشد

 .ها دانستی اتصال این داستانتوان حلقهها،  فلسفه، دین و خدا را میها، حیوانها، آیینهچون رویاها، کتابخانهمضامینی هم
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ً  فیزیکی شور ،نماید کنش زیباشناسانه است. هیجانشوند. آنچه ضروری می با هر  است که تقریبا
 چشمان پوست( ،بورخس لوییس خورخه قول از ،االسما)یوهانی پ «.ای همراه استنوشته

از سوی ابن عربی هم به عنوان نفس الرحمن  فضا(= هوم حرکت مرتبط با آفرینش زمان و مکان )فم»

 (1 )ابن عربی «ظاهر الحق بررسی شده است.و مدر سخنانش پیرامون خلقت اول 
ین دو اکه میان آن بدون ،شودبعد باز آفریده می یود و لحظهشلحظه نیست میهر، عالم ،اینجا»  

در  گردد وقبض است به ذات الهی باز می یباشد. هردم که در مرحله هیچ جدایی زمانی ،مرحله

ی[ شود و در تداوم ]عرض. آفرینش هر نفس تجدید مییابدبسط از نو نمود و تجسم می یمرحله

 «کند.ام میعالی آن ادغمت مبدأ در را وجود از لحظه هر که ،اندازدی آن )علت طویله( رخنه میآشکارا
 (۱۹ص ، ۱۳۸۰ ،اردالن نادر ،)حس وحدت

 فضاکنش میان این سه پارامتر اساسی است. ناشی و برآمده از تعامل و برهم ،بنابراین هر نوع معماری

عامل دیگر یعنی فضا  که برآمده از تغییری در دو حرکت ،ی داشته و حضوری بالمنازعهیتی کم که ما

هاست. به این وجودی آن أو منش أدار شدن دو عامل قبلی و مبدکه اساس معنی نسانایا انسان است و 

ه هست از ذهن گردد. هرآنچز وجود یا معنا نمیئچیز در این جهان حاهیچ ،معنا که تا انسانی نباشد

ون حتی اگر بدون انسان و جدای از او و بیر ،چرا که اگر بشر نباشد موجودیت عالم ؛گیردبشر منشأ می

به  ،برای اونیست. لذا نبود بشر  برای ما قابل درک و استنباط ،او وجود داشته باشد و حقیقی باشداز 
شدن و به واقعیت پیوستن ای برای درکچرا که جهان وسیله ؛نیستی و تاریکی خواهد بود معنای

جمله ا از اینر من منظور او« .اندیشم پس هستممن می» گوید: می 2نخواهد داشت. چنانکه دکارت

 ،جهان پیرامون من یکنم و همهدرک می ،بینمچه که میکنم که حتی اگر تمام آنگونه درک میاین
 ،باشدوجود نداشته  غیرواقعی و توهم بوده و اصالً ،کنمای حسی خود دریافت و ادراک میکه با قو

موجود است. من  ،باشد ن است چنین وهمی وجود داشتهگوید ممکمی حداقل همین فکری که به من

هم که  کنم(درک میرا آن )که مناین فکر یاندیشم. پس به واسطهفکر دارم به این موضوع میبا این 

این است که ما  ،تهنکرده و خیلی شفاف به آن نپرداخرا باز آن ای که دکارتمن هستم! البته نکته ،شده
اریم و هایی دنیز دریافت ال اندیشیدن نیستیمیعنی زمانی که در ح ذهنیفکری و بیهای بیدر زمان

چرا که . نباشد مناسبی یواژه ،یان این منظورفکر برای ب یید واژهلذا شا ،کنیمبودن خویش را درک می

                                                 
لدین ابن عربی و شیخ اکبر، عارف مسلمان حاتم طائی معروف به محیمحمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبدهلل بن  1 ا

ندلس به دنیا آمد ه.ق در شهر مرسیه 1560. وی در سال عرب اندلسی است از در جنوب شرقی ا . پدرش علی بن محمد 

ز ق ندلسی بودعالمان فقه و حدیث و تصوف بود و جدش نیز یکی ا ابن عربی در ضات ا هجری قمری   638الثانی ربیع 22. 

است.  "الحکم فصوص "ترین کتاب وی . مهمسالگی درگذشت 78ی در دمشق در سن میالد 1240نوامبر  10مطابق با 

 وی به نوعی تصوف را به فلسفه تبدیل کرد. 

 1650ی فوریه 11ی درگذشته –در فرانسه  1596مارس  31ی زاده( )Rene Descartes: به فرانسهرنه دکارت ) 2

 .( ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی بوددر سوئد
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 ،لمس ،ما حسهای ها و یاختهتک عصبوجود ما و حتی تک یبودن ما با تمام حواس پنجگانه و همه
هاست و یا به عبارتی پردازنده و تحلیلگر نیز بخشی از آن گرندیشها رکه فک ،گردددریافت و ادراک می

جا منظور بلکه در این ؛باشدنمی ،این حواس هست یهمه یگر و پردازندهمغز که تحلیل ،منظور) هاآن

مورد بررسی قرار  ،آن بخش از مغز است که امور ارادی و آگاهانه را پردازش و تحلیل کرده ،من از فکر
کنش زمان رهماگر بخواهیم بکه کالم این یخالصه (.اندیشدها میبه قول دکارت راجع به آن هد ودمی

پرگار هستی بنگریم. زمان و مکان و  یبه عنوان محور یا مرکز و نقطه را انسان باید ،و مکان را دریابیم

 ن و وجود اوست.انسا یساخته و پرداخته ،شودزاده می هاکنش آنهمهر آنچه از تعامل و بر 

 گوید :چنان که موالنا می
ــی کــه تــویی ــخه نامــه اله  ای نس

 

ـــویی   وی آینـــه جمـــال شـــاهی کـــه ت
 

 بیرون زتو نیست آنچه در عالم هسـت
 

 در خود بطلب هر آنچه خواهی کـه تـویی 
 

 
گرفته از عامل اول یعنی  تنشأکنش زمان ـ مکان دو عامل حرکت و فضا در حقیقت در مثلث برهم

ن هستند. انسان باید حرکتی را درک کند تا زمان در ذهن او زاده گردد و انسان باید فضا را به انسا

نام مکان در ذهن او شکل گیرد و به طور خالصه ه حضور و وجود خود درک کند تا مفهومی ب یواسطه

اما  ،دارند 1همبستگی یا با یکدیگر رابطهدو عامل حرکت و فض انسان، – اینکه در مثلث مکانـ  زمان
کاهش یا هرگونه تغییر  ،افزایش که معنا این به ؛داشته 2یعلت و معلول یرابطه ،عامل انسان با این دو

در ؛ دارد برابرثیری مستقیم و مل حرکت و یا فضا بر روی دیگری تأکمی و کیفی در یکی از دو عا

گردد و انسان علت وجودی میربیعنی انسان  ،ها به عامل اولکه وجود یا عدم وجود هر دوی آنحالی

                                                 
Correlatتحقیق همبستگی )  1 ionا این هدف انجام ( که خود زیرمجموعه )غیرآموزشی( است، ب ی تحقیقات توصیفی 

)شود که رابطهمی ی کلی . تحقیق همبستگی براساس هدف تحقیق، به دو دسته( را نشان دهدVariablesی میان متغیرها 

شود که هدف بررسی همبستگی دومتغیری است. بدین معنی که ی اول به تحقیقاتی مربوط میشود. دستهتقسیم می

ررسی کندی دو به خواهد رابطهمحقق می ی دوم تغییرات مربوط به تحلیل رگرسیون . دستهدوی متغیرهای موجود را ب

(Regression Analysisرا شامل می )متغیر وابسته )مالک( با توجه به بینی تغییرات یک یا چند شود که هدف آن پیش

)( استبینیمتغیرهای مستقل )پیش تحلیل ماتریس همبستگی  ( و آزمودن Correlation Matrix Analysis. در نهایت 

 .گیردها، انجام میروابط ساختاری مبتنی بر نظریه

ی رویداد نخست رویداد دوم نتیجه( است که در آن، ن یک رویداد)علت( و رویداد دوم )اثر یا معلولی بیعلیت رابطه  2

ل ا یکدیگر مقایسه کنیم و ببینیم که ا ف موجودی است که تحقق موجود دیگر، یعنی ب، موقوف است. اگر وجود الف و ب را ب

ا علت و وجود ب را معلول میبر آن است  الف است اگر وجودشهای الزم )علت1اند. ها بر سه قسمگوییم. علت، وجود الف ر

تحقق و وجود ب، کافی باشدالف ا.علت کافی )2قق و وجود ب ، الزم باشد( برای تح با . در اینست اگر وجودش برای  جا 

الف است اگر قبل از ب کننده ). علت مشارکت3( یابد. علت کافی قطعاً الزم نیز هست.وجود الف، وجود ب ضرورت می

 .(ر ب شودنباشد و تغییرش موجب تغییموجود باشد، برای وجود ب الزم 
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تواند کیفیت و می، لذا این علت یا متغیر مستقلفو فضا است. یعنی حرکت  ،دیگر یعامل همبسته دو
 تغییر داده و یا تعیین کند. را ،که خروجی او از درک حرکت در فضا هستند ،کمیت مکان و زمانی

های مکان ،های مختلفتا در زمان ،ی()چه ذهنی ـ چه عین داشته باشد باید در فضا حرکت انسان

ه هنر ک ،معماری ای بهبود بخشیدن به کیفیت مکان و در نتیجهپس بر زاده و تعریف گردد. ،مختلفی
-می ،باشدبشر می یههای زادتالشی جهت ارتقاء کیفی مکان ،ترها یا به تعبیر درستشکل دادن مکان

متغیر  شناخت و کیفیت این، یعنی انسان را ،ر مستقلبایست ابتدا علت و عامل اصلی یا همان متغی

توان . شاید باست منتج از برترین انسان ،برترین معماری توان گفتبنابراین می مستقل را بهبود بخشید.

تحقق  توانمی ،یعنی کشف برترین انسان ،این طریق له یا آرمانشهر معروف را ازفاض یگفت مدینه

حدت و. نادر اردالن در کتاب حس است برتره برای رسیدن به معماری تنها را برترانسان بخشید. 

ا در پرتو هنر ر هنرمند سنتی صورت ظاهر»کند: گونه بیان میاین، درک انسان سنتی از این واقعیت را
ان را به هنری قادرند انساز این رهگذر صور  ،که از جانب روح دریافت کرده است آفریندالهامی می

 ،خود لعق میانجی به ،نمون شوند. انسان به یاری نمادهاستی و سرانجام به وحدت رهشئون واالتر ه

ن ائر مقرر با ایکه پیشاپیش آمادگی یافته تا از راه شعدر حالی ،گیردمی تأویل به را طبیعت یندهایآفر

ابسته و ت ظاهر خود به آفرینشاز لحاظ صور ،گی باشد. انسان بنا بر تصور سنتییندها در هماهنآفر
 ستشابهیممانند اثر  شابلکه به طرز کیفی ،سواد عینی البته نه چون یک ،اش با آنو همخوانی ،است

 (۷ص ،۱۳۸۰ ،وحدت حس ،)نادر اردالن «از ذات حق تعالی

-این واقعیت یعنی علیت مخصوص انسان در شکل ،همچنین یوهانی پاالسما در کتاب چشمان پوست

ا تصور رری عقالنی محض قابل قبول نیست که بتوان معما»کند: یان میگیری مکان معماری را چنین ب

یزیکی هایی متافکرد که بازتابی از بدن انسان و تغییر مکان او در فضا نباشد. هنر معماری نیز با پرسش

 «.باشدهمراه است که در خصوص هستی انسان در جهان می

-ه ویژگیچ برترانسان  یابد و اصوالًارتقاء میسان چگونه ناگردد که کیفیت حال این پرسش مطرح می

 ست.ا برترمنشاء و سرآغاز رسیدن به معماری  ،یبرتر ارد. چرا که رسیدن به چنین انسانهایی د

 :برتر انسان 

 1)حدیث نبوی(« .خداوند انسان را به صورت خویش آفرید»

ش. ش و نه حتی شبیه خویصورت خویه فرمایند بپیامبر)ص( در این حدیث می ،چنانکه مشهود است
ل حق تعالی در اوست که شام یتجلیات قوای هفتگانه"این جمله دلیل اثبات . یعنی عین خویش

 (۱۳۸۰ ،اردالن نادر ،)حس وحدت ".بصر و کالم هستند ،عسم ،ارادت ،قدرت ،علم ،حیات

                                                 
  آمیز رسول خدا، محمد بن عبدهلل )ص(سخنان حکمت  1
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خواست که از چنان  ،سبحانه ،چون خدا» گوید:می 1الحکمصوصفالدین عربی در در این باره محی
سراسر امر ، ود استعین خود را در عالم جامعی ببیند که چون متصف به وج ،حیث اسماء حسنای خود

 خصوص ،الدین عربی)محی« .آدمی را آفرید ،خود را بر خود آشکار کند ر ا آن سِو ب شودرا شامل می

در جایی دیگر از کتاب حس نادر اردالن  ( ۳۳۹ص  ، اسالم در تمدن و علم ،نصر ،سیزدهم قرن ،الحکم
امکانات عالم  یهمه ،دار تصویر )عالم کبیر( استجا که انسان )عالم صغیر( آینهاز آن»گوید: وحدت می

 (۹ص ،۱۳۸۰ ،اردالننادر  ،)حس وحدت« .خویش دارد یلطائف سبعهدر را در درون خویش 

صوات الهی انسان در حد جایگاه و ا»گوید: همچنین او در توصیف این مظهر و نماد هستی و خداوند می

قبال  ور( درکنش) پذیر( در قبال خداوند است و هم صفاتی فاعلیانفعالی )کنشهم نمایشگر صفات 
ورد که آای هماهنگ پدید آمیزد تا رابطهعالم. نقش فاعلی )خلیفه( با صفت انفعالی )عبد( در می

محض  انبرداریاینکه انسان نسبت به خداوند در فرم مشروط بر ،وایی زمین را بر آدمی روا گرداندفرمانر

 (۹ص ،۱۳۸۰ ،اردالن نادر ،)حس وحدت« .باقی بماند )عبودیت(
بدان که »گوید: چنین می 3لیمدن در اسالم از قول عبدالکریم جینیز در کتاب علم و ت 2دکتر نصر

 وی با لطایف خود تقابل داردحقایق عل با حقایق وجودی تقابل دارد. یانسان کامل به نفس خود با همه

: قلب مؤمن  پیغمبر )ص( یکه به گفته ،قلب اوستو با حقایق سفلی با کثایف خود. تقابل عرش با 

 عقل با اعلی قلم تقابل ،وستتهی با مقام انالمهانیت اوست. تقابل سدر با تقابل کرسی ،عرش خداست
 «.لیت اوستبا قاب طبع اوست و تقابل هیوالبا  تقابل عناصر ،اوست نفس با محفوظ لوح تقابل ،اوست

 (۳۴۷ص  ،اسالم در تمدن و علم ،نصر دکتر ،چهاردهم قرن ،کامل انسان ،)عبدالکریم جیلی

 :چنین آمده است کهاین 5رازدر گلشن 4همچنین از محمود شبستری

                                                 
، ابن عربی، ملقب به محیی الحکمفصوص 1 ز تألیفات عارف نامدار ی الحکم عنوانی است که به گفتهالدین است. فصوصا

نگ)آن ی فص. عنوان کتاب مرکب از دو کلمهف، پیامبر اکرم )ص(، برای کتاب برگزیده استلمؤ شتری سوار کنند؛ چه بر ا

 دهخدا ( و حکمت است. –نگینه 

وری، نوهاهلل نصر.( فرزند سید ولیدر تهران متولد شد 1312فروردین  19دکتر سید حسین نصر ) 2 . ی شیخ فضل اهلل ن

 گرای ایرانی و استاد علوم انسانی در دانشگاه جورج واشنگتن است که مقاالت و کتب دانشگاهیوی فیلسوف و متأله سنت

 .ی تحریر درآورده استبسیاری را، به رشته

 .است 9و  8وفیان و نویسندگان قرن قمری ( از ص 767 – 826عبدالکریم جیلی یا جیالنی یا گیالنی )  3

از عارفان و سعیدالدین محمود بن امین  4 لدین عبدالکریم بن یحیی شبستری )معروف به شیخ محمود شبستری( یکی  ا

« گلشن راز». وی از مشاهیر و عرفای ایران است و بیشتر شهرت او به خاطر اثر معروفش استهجری  8ی شاعران سده

 .است

، مهم 5 -های عرفانی وی میی اندیشهترین و مشهورترین اثر منظوم محمود شبستری است که دربردارندهمثنوی گلشن راز

ر ارزش و بباشد. با وجود حجم اندکش ادبیات عرفانی کهن فارسی است که در آن ، این کتاب، یکی از یادگارهای پ لندنام 

انی ویژه ه گردیده استبیان مفاهیم صوفیانه با شور و شوق و رو ، در اینجا نیز ی معمول عطار و موالنا. مطابق شیوهای، همرا

 .ی عرفانی و حکمی استفاده شده استی مؤثر معاناز حکایات و تمثیالت، برای بیان و عرضه
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ـــته ـــماءاز آن دانس ـــه اس ـــو جمل  ای ت
 

ــما ــس مس ــورت عک ــتی ص ــه هس  ک
 

ــــدرت و علــــم و ار ــــور و ق  ادت ظه
 

 صـاحب سـعادت به توسـت ای بنـده
 

ـــیر و ـــمیعی و بص ـــی و گویـــا  س  ح
 

ــا ــک از آنج ــه از خــود لی  بقــا داری ن
 

ـــد ـــر آم ـــین آخ ـــه ع ـــی اول ک  زه
 جج

ــد ــاهر آم ــین ظ ــه ع ــاطن ک  زهــی ب
 

ــانی ــدر گم ــب ان ــود روز و ش ــو از خ  ت
 

ــدانیهمـان بهتــر کــه خــود را مــی  ن
 ج

 (۸۷ص  ،یش موحدجموعه آثار ویرادر م ،راز گلشن ،)محمود شبستری

ندیشمندان فان و انظران و عاربندی تمامی این آراء و نظرات که از صاحبتر و از جمعبه زبان ساده

 هایراه ومکاتب  ،ونه انسان کاملی که در همه ادیانقدرتمند و آنگ متواضعِ نانسا ،بزرگ نقل گردید
 هان است.هایت سفر انسان در این جنغایت و  ،اندادهنوید آمدن او را د ،معنوی در طول تاریخ بشر

 او کمال مطلق و مرکز عالم است.

 بود از هر نی ای نزد تو جانی
 

 وز او در بسته با تو ریسمانی 
 

 آن گشتند امرت را مسخر از
 

 یکی در توست مضمر که جان هر 
 

 مغز عالمی زان در میانی تو
 

 بدان خود را که تو جان جهانی 
 

 (۷۷ص ،موحد ویرایش ثارآ مجموعه در ،راز گلشن ،)محمود شبستری
حق تعالی است و کمال اوست که در انسان  ها و صفات متعالیِمل تمامی ویژگیحائز و حا، چرا که او

 ،پندارندیبشری م یمتجلی شده و او را اشرف مخلوقات کرده است. پس بر خالف آنچه اکثریت جامعه

لحظه و ای نیست. ما در همینفاصله اساساً بلکه ،تنها زیاد نیستعالی یا الهی نه  ما تا آن مقام یفاصله

ژان  قول به والذات حائز چنین جایگاهی هستیم یجایی که هستیم در آن مقام حضور داریم و فهمین
 ،چرا که این مقام و این شأن حال. یوجودش در لحظه بشر بیش از هر چیز عبارت است از ،1پل سارتر

شدن جسم شده در ماست که به ما حیات بخشیده و تا ابد و حتی بعد از متالشی ذات و نهاد دمیده

را برای مدتی محدود برگزیده و در این  خواهد بود. ذات متعالی ما کالبد ما خاکی ما نیز باقی و حی 
جا پیش گویی ما کالبد ظاهری خود را با آن حقیقت عالی خویش اشتباه گرفته و تا آن ،مدت محدود

و این نقص را باور داده ویم که ضعف و نقص مشهود در جسم را به روح و حقیقت خویش نسبت رمی

 برترو انسان  برترنه راهکار رسیدن به انسان  ،گرددباره مطرح میاسی که در اینکنیم. لذا سؤال اسمی

 است. برتربلکه راهکار ماندن در این مقام  ،شدن
ــان ــدآن ــه طلبکــار خدایی ــد ،ک  خدایی

 

 شمایید ،جت به طلب نیست شماییدحا 

 گم از بهر چه جوییدد چیزی که نکردی
 

 کس غیر شما نیست کجایید؟ کجایید؟ 
 

                                                 
 – 1905ژوئن  21ی ( )زادهJean Paul Sharles Aymard Sartre: به فرانسهایمارد سارتر )ژان پل شارل   1

 .نویس و منتقد فرانسوی بود( فیلسوف اگزیستانسیالیست، رمان1980 آوریل 15ی درگذشته
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 در خانه نشـینید مگردیـد بـه هـر در
 

 خانـه خداییـدزیرا که شما خانه و هـم 
 

 خواهید ببینید رخ انـدر رخ معشـوق؟
 

ــد  ــیقل بزدایی ــه ص ــه ب ــار ز آیین  زنگ
 

 )موالنا( 

-می ونیا گذاشته دماندن در این مقام و جایگاه که در آن پا به چیزی ما را از بودن و ساکنچهاما اینکه 

ور دالهی خود  ذات یا توهمی ما را ازکدامین عامل  ؟کندتوانیم تا ابد در آن باشیم دور کرده و جدا می

نیاتی که فسان ؟کندمی هخوادیگر و خواهزیاده ،ها و امیال و نفسانیاتسیر خواهشساخته و در بند و ا

را که  خواهد و آنچهرا نمی آنچه را که هست و دیگر زمانی ،دیگر جایی ،گوید چیزی دیگرمدام می

 ما چیزیخواهد. این سؤال که چهچیست و کجاست و چگونه است را می که لذا معلوم نیستف ،نیست
 د حامل و)که خو ز مقام انسان بودنما که کامل و کافی است دور کرده و در واقع ا را از ذات وجودی

 ؟کشدن است( به پایین میهایت آحاوی و شامل تعالی و ن

خته ید از نو سابشر هر لحظه باال . و اِدو مفهوم زمان و مکان است ،بر دل عامل جدایی یا زنگار نشسته 
زلی و دی و او حاضر است و اب شود. چرا که تعالی بشر چنانکه گفته شد در ذات الهی اوست که حی 

حضور  الفخیعنی خالف آن است. آنچه غیر و  ،چیزی غیر از حضور، تابدآنچه غیر این صفات را باز می

این  هچو آن ست. یعنی چیزی غیر یا جدای آنچه هستاآنجا  اینجا و ،گذشته و آینده ،دهدمعنا می

یعنی  ،تسان با فضا و حرککنش اناز برهمسازد دو عامل و دو مفهوم حاصل مفاهیم جداکننده را می
 ،لی نبخشدتغییر نداده و یا تعاتا مفاهیم منتج از حرکت خویش در فضا را زمان و مکان است. انسان 

و  گذشته ،دبماند. تا زمانی نباش نخواهد توانست که ساکن و حاضر در مقام متعالی خویش بوده و باقی

 واهد بود.اینجا و آنجایی نخ ،ای نیست و تا مکانی نباشدیندهآ
نیست نچه آکنند و به را از آنچه هست جدا می ها مااینجا و آنجا یعنی جدایی. این ،آینده و گذشته

 ارای خصایلدمعنایی مستقل و  ،آفرینند و به جسم مادی مااین و آن می ،زنند. زمان و مکانپیوند می

یگر و یا مکانی غیر از مکان د بخشند. وقتی احساس حضور در یکفرد و جدا از سایرین می به منحصر

ز ای جداگانه در واقع به این کالبد مادی هویت و معنای ،یا بعدتر را داریمزمانی قبل  احساس حضور در
-می ،ستاو حاضر  که ازلی و ابدی و حی  ،مکان و جاری در تمام هستیزمان و بیحقیقت متعالی و بی

 بخشیم.

یا به  کنش انسان با دو عامل حرکت و فضا را تغییر دادتوان خروجی و محصول برهمحال چگونه می
 شود فهم حاصل از سیر انسان در فضای حاوی خویش را تعالی بخشید؟بیان دیگر چگونه می

 چون شویون نماند محرم بیــچ                  چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی          

 نیست زانکش آن سو جز تحیر راه                            ت ـاه نیســساعتی آگساعت از بی

 )موالنا(
 .این فهم است و نه خود انسان. فهم انسان از سیر او در فضای خویش باید تعالی یابدآنچه 
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اکنون زمان بی یلحظه»دارد: می کتاب نیروی حال به این شکل بیان مطلب را در این 1لهاکهارت تو
 ،یفتدذشته و آینده گره خورده است. اگر از گذشته و آینده بیرون ببه گ ،تهدیدی برای ذهن است. ذهن

مسیحا  یترجمه ،۱۳۹۰ ،تول اکهارت ،نیروی حال) «.شوندز هم جدا نمیمیرد. ذهن و زمان هرگز امی

 برزگر(
ینطور ضعیف ادهیم و ذهن قدرتمند خود را  توانیم تغییرآخر این جمله را می بخشاز دید من که البته 

رفته تا گ. چرا که ذهن بشر ابزاری مفید و الزم است که در جسم مادی او قرار توان فرض نکنیمو نا

-هرهبرای ب ،ندک... به او کمک بینایی و ،المسه ،بویایی ،گر نظیر چشاییمانند سایر حواس و ابزارهای دی

ه باو قادر که خود که ذهن بشر چنانخاکی و این یخود بر روی این کرهمندی از زندگی مادی 
-گفتشچنین ابزار  تر است. لذاتر و مجهزای قویدهاز هر کامپیوتر پیچی ،شناسایی خود شده است

 یداختهطور ضعیف باشد که بدون یک داده که ساخته و پرو اینمحدود ند توانه تنها نمی ،انگیزی

ه ب ندتوایبلکه م ،گردد کار نباشد یا حتی دچار مشکلی حاد و دائمی یمهقادر به ادا ،خودش نیز هست
عمل  هاآن براساس ،ای که اوها و اطالعات ذخیره شدهو داده هتغییر داد خود راریزی سادگی برنامه

 ها کهن دادهای یاز جملهبدست آید. تا خروجی بهتر و مفیدتری  هقرار دادرا مورد تجدید نظر  ،کندمی

فهوم و مد ،کاری حتمی واقع گرددتغییر و دست در ذهن بشر مورد ،باید برای رسیدن به تعالیمی

 هستند. ،یعنی زمان و مکان ،قوی و نیرومند یشدهتعریف
 ن نیستذه این اًمیرد و اساسنمیپس ذهن به گذشته و آینده گره نخورده و با بیرون افتادن از زمان 

ن ز ذهن بیرواتواند هیم میبلکه زمان و مضاف بر آن مکان است که اگر بخوا، افتدکه از زمان بیرون می

 .هد شدمرگ نخوا ذهن یا فهم بشر دچار ،فاکتور یا مفهوم یا داده از ذهن افتادن این دوو با بیرون فتهر
ان( ه ذهن انسب چه برسدکند و هیچ کامپیوتری )داده و یا حذف می داده یا دیتا را تغییربلکه تنها یک 

 ایهها و روشریزیبلکه تنها تغییراتی را در برنامه، شودمیدچار مرگ یا نابودی ن، با تغییر یک دیتا

 ناسب با تغییر دیتای صورت گرفته()مت کاری و سیستم عملیاتی خود صورت خواهد داد.

 ، حال یست که در ظرف ذهن جمع شده است. زمان همین حاالست. جز لحظهزمان بار سنگینی»
 (۵۶ص ،مسیحا برزگر یترجمه ،۱۳۹۰ ،حال وینیر ،)اکهارت توله« دیگری هم هست؟مگر زمان 

ه با وابسته مذهن  اًذهن و فهم ما رخ داده است. اساس مکان هم در یبارهاست که دراتفاقی  اًاین دقیق

جه د و در نتیگذرانآلود میچیز را از این دو صافی غیرواقعی و وهممعنای زمان و مکان شده است و همه
و ینده به تآبخشد و چرا که گذشته به تو هویت می» کند.دار میمان خدشهفهم ما را از زندگی و هستی

-ترجمه ،حال ینیرو ،لهاکهارت تو) «.اندا پندار باطلهدوی این هر ،دهدکامیابی و رستگاری می یوعده

 (۷۹ص  ،۱۳۹۰ ،برزگر مسیحا ی

                                                 
ده( )Eckhart Tolle: اکهارت توله )به آلمانی  1 ی، شهروند نو( نویسنده و معلم معدر آلمان 1948ی فوریه 16ی زا

 .اب پرفروش نیروی حال و شهرت زمین، به شهرت رسید. او پس از انتشار دو کتکانادا است
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ور یا د ،جایی صاحب، اییج ساکن ،بخشند و تو را اهل جاییها به تو هویت میترتیب مکانبه همین
ر ذهن شکل دکه های مکانی و زمانی کنند و با این جداییجایی می از نزدیک جایی و عالقمند یا متنفر

 قاب مکان ونگردد. از همان بدو تولد این مفاهیم زیر آغاز می نیز احساس جدایی فیزیکی ما ،گیردمی

-ن میاخیص و در نتیجه جداسازی خود از دیگرتش ،شناسایی ،سازیویترا معتاد به ه ذهن ما ،زمان

پاید. تا ابد می تعالی و خرسندی ناشی از ذات الهی در زندگی انسان طلوع و، این دو داده و با تغییر کند

ی به مکان است. هستبی زمان وبی ،که همان ذات مقدس الهی است، عی ماچرا که قلمرو هستی واق

ه برای تنها چار ،یابد و به همین دلیلو نزول نمی لق نداشتهمکان یا زمان یا شکل خاصی تع هیچ

 اکنون است. و حال لحظه ،برای انسان برتر یدن در آن نقطهرسیدن و مان
 «.لوقت استاصوفی ابن» گوید:حال مورد توجه عرفان اسالمی نیز بوده است. چنانکه موالنا می یلحظه

 «.پرده و حجاب خدایند ،ته و آیندهگذش»گوید: ی خویش میدر جایی دیگر در مثنو

 مضـی هست هشیاری ز یـاد مـا
 

 ی خــداماضـی و مســتقبلت پـرده 
 

 آتش اندر زن به هر دو تا به کی
 

 ؟ نی پرگره باشی از این هر دو چو 
 

 تا گره با نی بـود همـراز نیسـت
 

ــت  ــب و آواز نیس ــین آن ل  همنش
 ج

 

 نه ،زبری هن و زیری نه ،ا او نه پسی است و نه پیشیب هست واو » گوید:طور محی الدین عربی میهمین
 ،ن و نه عمرآه کی و نه زمان و نه ن ،کجایی نه و چونی نه ،تقسیمی نه و وحدتی نه ،نزدیکی نه و دوری

از اسم  ،فردیتفردی است بیوحدت و ست که بود. واحدی است بیا . اکنون هماننه بودی و نه مکانی

 «او ،او مسمای و اوست ،او نام چه ،نشده استو مسمی ترکیب 
 دالن(نادر ار ،۶ص ،۱۳۸۰،وحدت حس کتاب از نقل ،رسالت االحدید )قرن سیزدهم( ،عربی الدین)محی

تر ن دو فیلمفهوم زمان و مکان را متغیر و از ای شده با دوشود انسان اسیر ذهن شرطیحال چگونه می

تن این مفهوم و بیرون انداخ هایی از این دورر راهکا؟ کرد خالص قوی که در ذهن او ریشه دوانده

را  ذهن، های زمانی ـ مکانی ذهن را حذف و بر مبنای جدیدیچگونه داده ؟ها از ذهن چیستصافی
و اکنون  حال و اینجا یکه به جایگاه اصیل انسانیت یعنی حضور در لحظهبطوری؟ ریزی کنیمبرنامه

 خود وارد شده و در آن مقام بمانیم.

 ی حال برای سکونت انسان برتر در لحظه شیوه 7
ی نوان ابزارهایی را به عدر کتاب نیروی حال روش، ای از زیستن داردکه خود چنین تجربه لهاکهارت تو

 ،ر مکاننمودن فاکتو با اضافهکند که من حال پیشنهاد می یحظهبرای بشر جهت سکونت و حضور در ل

که این  کنممیاضافه توضیحاتی را  ،ارائه و در خصوص هر روش، ندیبطبقهمورد زیر  7در ها را آن

حقیقی و  جهت رسیدن به خود ،زمان و مکان در ذهن یدادهدر واقع راهکارهایی جهت تغییر دو موارد 

 باشند.می حیِ  در هر لحظه



 41  معماری برتر
 

 شاهد باش .1

 منتظر نباش .2

 در گذشته بمیر .3

 یرون(بجدا از  4-2، جدا از درون 4-1اش )جدا نب .4

 سکوت کن  .5

 گشوده باش  .6

 ثبت نکن  .7

 ـ شاهد باش۱
ــوفی ــادص ــر گش ــاغ از به  ای در ب

 

ــــاد  ــــو نه ــــر زان  صــــوفیانه روی ب
 

 ولغپس فرو رفت او به خود اندر ن
 

 شد ملـول از صـورت خـوابش فضـول 
 

 نگـر رَزسبی آخـر انـدر که چه خُ
 

ــین و آثــار خضــر  ــن درختــان ب  ای
 

 انظروامر حق بشنو که گفته است اُ
 

ـــوی   ـــار رحمـــت آر روس ـــن آث  ای
 

 ست ای بوالهوسا گفت آثارش دل
 

ـــس  ـــت و ب ـــار آثارس ـــرون آث  آن ب
 

 هـا در عـین جـانهـا و سـبزهباغ
 

ــو در آب روان  ــرون عکســش چ ــر ب  ب
 

ــدر آب ــد ان ــاغ باش ــال ب  آن خی
 

ــطراب  ــف آب آن اض ــداز لط ــه کن  ک
 

 سـتا هـا انـدر دلهـا و میـوهبـاغ
 

 عکس لطف آن بر این آب و گل است 
 

                 
 (۴۷ص  ،عارف و شاعر رومی ،مثنوی ،)موالنا جالل الدین رومی 

ازه ت یگیری که شاهد افکار و احساسات خود باششاهد بودن عنصر اساسی حضور است. وقتی یاد می»
. در سطح ایفهمی که نقش ثابت ناهوشیاری معمولی تو چه بوده و تو چرا هرگز با خود راحت نبودهمی

آینده و  احساس نارضایتی و فرافکنی به ،های قضاوت کردنزیادی را در شکل هایمقاومت ،ر خودافکا

ها متمال ،هاتنش ،هادغدغه ،کنی. در سطح عواطف و احساسات خودحال مشاهده می یگریز از لحظه
 ،لههارت توکا) «.اندعادی مقاومت حالتها ذهن تو در کنی. در هر دوی اینها را مشاهده میو عصبیت

 (۱۳۹۰ ،حال نیروی

حضور داشتن است. یعنی هر  ،قوا و حواس خود یام وجود و با همهبا تم ،در واقع منظور از شاهد بودن

-آن یمتوجه همه ،با تمامی حواس و ادراکات تو ،ذرات وجودت یجا که هستی و در هر شرایطی همه

ان یا کنون خود باشی که ذهن تو به هیچ زمقدر متوجه اباشد که در حال وقوع است و آنچیزی می

جا باش. تمام اطراف خود را با نآ با تمام وجود خود جا که هستیمکان دیگری منتقل نشود. هر
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 درک و بچش ،بشنو ،کن لمس ،حس کن ،ببین ،نک جزئیات کامل و با تمام حواس خود درک کن. بو
 کنیم.درک می، جهان را آنگونه که هست ،شدحال با یی حضور کامل ما در لحظهقتالواقع وفی .نک

 من ،نیست شنوایی و بساوایی ،های بصریای از دادهمن مجموعهادراک »گوید: می 1چنانکه مرلوپونتی

-فردی از چیزی را فراچنگ میکنم. من ساختار منحصربهخودم را ادراک می ،وجود تمام با مجموع در

 ،مرلوپونتی) «.کندارتباط برقرار می ،اره با تمامی حواس منباز بودن یکفردی بهآورم. راه منحصر

 (۱۳۹3 ،پاالسما یوهانی ،پوست چشمان

 کان خارجمزمان و  یبشر از تله ،حیات بشر صورت گیرد و تحقق یابد چنین ادراکی اگر در هر لحظه از

از  ،آنچه هستو به سطح حضور و مقام انسانی خود وارد خواهد شد. پس با نظارت کامل داشتن بر 
جه دیدن ود بودن به هیچکند. منظور از شاهجلوگیری می ،خودایجاد جدایی بین خود با هستی واقعی 

 یاز همه و با تمام وجود جانبهمهدرک کامل و ه ی از آن هست. منظورئاما دیدن هم جز ،رف نیستصِ

ای شناخت بر» گوید:اردالن می چیزی است که در درون و بیرون ما در حال تحقق است. چنانکه نادرنآ
 یت و ذاتواقع باید بلکه ،گذرایش باشیم چیز باید نه تنها در جستجوی واقعیت بیرونی وت یکتمامی 

 «من جمال جاودانی هر چیزیست.أچه که مآن ،اش را نیز جستجو کنیمدرونی

اهانه که در آگادراک نیمه یرسد حوزهبه نظر می»گوید: می ،در کتاب چشمان پوست ،و یوهانی پاالسما

 «.باشدیمی به همان اندازه دارای اهمیت از نظر وجود ،شودحوزه بینایی متمرکز تجربه میاز خارج 
 جار اینادراک است که ما د همین نوع از مشاهده و ،ود از جستجوی واقعیت ذاتی هرچیزدر واقع مقص

 که اردالن از ستا ایمشاهدهبودن نیز اینگونه رگاز مشاهده لهاکهارت توگوییم و منظور سخن می از آن

معنایی  همه ،ها )محسوسات(دهد که در این عالم که پدیدهو چنین توضیح میکرده ویل یاد آن به تأ
ظهری اهلل است. م یآدمی خود مظهر غایی کلمه ،شودویل مکشوف میکه از رهگذر تأ نمادین دارند

قل ع ،گرداندیمویل را عملی که تأای را او وسیله .م بر اوستش مقد هر آنچه در آفرین یجامع و نماینده

 یبطهاگر راوید: گفؤاد( او می، )عقل دل .هکاشفر از الهام و ممنو داند. یعنی عقل به مفهوم سنتی آن می

 رانجام آدمیستواند راهنمایی باشد که خود میبهخود ،تحقق یابدعقل استداللی با عقل الهی  یمکمله
 رساند.ممکن می دانش حد ازرا به برترین 

 ،نه یا هر اسم دیگریهاآگادراک نیمها ،مشهود ،حضور ،عقل ،دانش ،هرچه که نامش را بگذاریم؛ فؤاد

-و یک اتفاق اشاره میهایی هستند که همگی بر یک واقعیت _ها لغت و واژهچندان اهمیتی ندارد. این

                                                 
ترین ( از مطرح1961مه  3 – 1908مارس  Maurce Merleau Ponty( )14: موریس مرلوپونتی )به فرانسه 1

او از پژوهشپدیدارشناسان قرن بیستم بود . دوگانگی سوژه و آبژه در کار نیستکه ، فراتر رفته و نشان داد های هوسرول. 

 .شودی اصلی کار او، پدیدارشناسی ادراک، یکی از سه سنت مهم در پدیدارشناسی محسوب میشاخه
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 و تعبیر که ذهنی عینک یا قضاوت گونه هر از غفار ،ه هستآنگونه ک ،کنند؛ شاهد هستی خویش بودن
 .1مشاهده یعنی دیدن جهان با چشمانی شاوبینکم کند.  از آن یا اضافه هست آنچه به تفسیری

 ـ منتظر نباش۲

 یلحظه ،هیخوامعناست که تو آینده را می به این اًی است از حاالت ذهن. انتظار اساسانتظار حالت»

 نزاعی را ،ظاریخواهی که نداری. با هر انتیآنچه را م ،خواهیداری نمیکه اهی. آنچه را خویمنحال را 

 ،یاکنی کردهای که فرافی و آیندهخواهی باشآفرینی بین اینجا و اکنون خود. جایی که نمیدر درون می
ان از سدینحال را از دست بدهی و ب یشود لحظهخواهی باشی. این نزاع باعث مییعنی جایی که می

 (۱۳۹۰ ،حال نیروی ،لهاکهارت تو) «.شودکیفیت زندگی تو کاسته می

 کند:گونه بیان میحالت را اینموالنا این
ــد ز ــر ش ــان پ ــاب گرجه ــور آفت  ن

 

 التهـابکی بود خـوار آن تـف خـوش 
 

ــرام ــاالتر خ ــه ب ــن جمل ــا ای  لیــک ب
 

ــون  ــود و رامچ ــع ب ــه ارض اهلل واس  ک
 

 شهب استگرچه این مستی چو باز ا
 ج

ــت  ــدس هس ــین ق ــر از وی در زم  برت
 

ـــاز ـــدر امتی ـــو ان ـــرافیلی ش  رو س
 

 ســازدمنـده روح و مســت و مســت در 
 

 مست را چون دل مزاج اندیشه شـد
 

ــد  ــه ش ــدانم پیش ــدانم؛ آن ن ــن ن  ای
 

 ن نـدانم بهـر چیســتواایـن نـدانم 
 

ــی  ــویی آنکــه م ــا بگ ــتت ــیم کیس  دان
 

ــخن ــد در س ــت باش ــر ثب ــی به  نف
 

 ثبـــت آغــاز کـــن و ز نفــی بگــذار 
 

 نیست این و نیست آن هین واگـذار
 

 آن که آن هست اسـت آن را پـیش آر 
 

 نفی بگـذار و همـان هسـتی پرسـت
 ج

 این درآموز ای پـدر زآن تـرک مسـت 
 

                         
            

چیزی حال و آن یحاکی از عدم پذیرش و حضور کامل ما در لحظه ،انتظار در هر شکل آن که رخ دهد

یستیم نحال  یباز به این معنی است که در لحظه، ای بعد باشیمحتی اگر منتظر لحظههست.  است که
 ،فتیاز شگ حال جریان دارد و پر یحظهو این یعنی غیبت. غیبت از زندگی واقعی که همواره در ل

ه چیزی توهم ما راجع ب شدن است و حضور در دنیایی ذهنی و مجازی که شامل افکار ما وهیجان و نو

 در آینده است.

ی نباش. تو منتظر چیز باز ،جا و این لحظه که هستی هیچ نباشدحتی اگر در این ،منتظر چیزی نباش
 یابد.هست معنا نمی ،نباشد شود و اگر هیچزاده می ،یز از هیچچچرا که همه

                                                 
 نگرعمق –بین  بنا –بین شاوبین : خالص 1
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تفاله و  ،هگونه وجود او از خزاینو به  دزیاست که در درونگرایی خود می طرحیبشر پیش از هر چیز »

ر نیست. چیز دیگری پیش از این )طرح( وجود ندارد. برای او سرنوشتی مقد _شود. هیچکلم متمایز می

ق آن . چیزی است که در تحق همان است که طرح شدنش را افکنده استچیز _بشر پیش از هر
یمی است تصم ،کنیم)خواستن( قصد می از معموالً زیرا آنچه ما .است بشودخواسته آنچه نه ،کوشیده

تابی م کخواهمی ،بی بشومزخواهم وارد حاست. من میآگاهانه و برای غالب ما مؤخر بر خود خواستن 

تر از  خودودبهتر و خقبلیها نمود و تظاهری است از انتخابی این یهمه ،کنم ازدواج خواهممی ،بنویسم

، میرحی مصطفی ترجمه ،اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر ،ر)ژان پل سارت« .نامیمآنچه خواستن می
۱۳۸۶) 

بشر نه فقط آن مفهومی است »سازد. بشر همان است که خود می گویدمی 1اگزیستانسیالیسم و اساساً

مفهومی است که پس از ظهور در خواهد. آن که از خود در ذهن دارد بلکه همان است که از خود می
طلبد. همان است که پس از جهش به سوی وجود از خود می ،دارده میخویشتن عرضالم وجود از ع

 ترجمه ،بشر اصالت و اگزیستانسیالیسم ،سارترژان پل « ) .سازدبشر هیچ نیست مگر آنچه از خود می

 (۱۳۸۶ ،رحیمی مصطفی

 سپ ،ردو موجودی است که به جهش به سوی آینده وقوف دا یابددر واقع بشر پیش از هرچیز وجود می
چیزی هر آن بو مسب  شأاو خود من معنا است. اساساًو بی بخردانهنا ،نامفهوم باشد چیزی منتظر اینکه

 معنایی بیش نیست.م بیتوه  ،و وقوع خواهد یافت. پس انتظار است که هست

 گذشته بمیر در.  ۳
 «.شدحال با یفقط زمانی به گذشته رجوع کن که در ارتباط با لحظه .به گذشته نیازی نداری تو»

 (۱۳۹۰،برزگر مسیحا ترجمه، توله اکهارت ،)نیروی حال

حال  یذهن برای گریز از لحظه یشدهیک مکانیزم شرطی ،گذشته یکردن یا حرف زدن دربارهرفک

آوریم و حتی خیلی از اوقات ای که بصورت خاطرات یا افکار آگاهانه به یاد میاست. اما غیر از گذشته

تر دارتر و عمیقنوعی دیگر ازگذشته در ما وجود دارد که ریشه ،پنداریمن یگانه مید خود را با آشای
ویژه از بهاست. را شرطی کرده ماست که زندگی و ذهن ما 2ثبت شده در ناخودآگاه یاست و آن گذشته

                                                 
)اگزیستانسیالیسم یا هستی  1 یی یا خودگوهرگری  Existentialisگرا mفان ( اصطالحی است که به کارهای فیلسو

وزدهم و اوایل سدهمشخصی از اواخر سده تفاوتی بیستم، اطالق میی ن ین باور گردد که با وجود  های مکتبی عمیق در ا

اندیشیدن موضوعیاند که اندیشیدن فلسفی با موضوع انسان، آغاز میمشترک یی، نقطه. در هستیشود و نه صرفاً  ی آغاز گرا

حساس عدم تعلق و گم« نگرش به هستی»چه ی آنفرد به وسیله معنی و پوچ خوانده گشتگی در دنیایی که به ظاهر بییا ا

 .که خود فرد به آن معنا بدهدمعنی است مگر اینها، زندگی بی. طبق باور اگزیستانسیالیتشودشود، مشخص میمی

ا ناآگاه: ذهن ناهوشناخودآگاه 2 گاه ی انی و فرآیندهای زندگی است که به های روی پدیده؛ دربرگیرندهیار یا ضمیر ناخودآ

از نشده و فاقد کیفیت آگاهیی شناسایی، ادراکوسیله ر از تمایالت، آرزوها و خاطرات خارج  اند. ناخودآگاه انباری است پ
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ما هست و ضبط و ثبت  DNA1 که در های پیشین ماهای کودکی و یا حتی تجربه نسلطریق تجربه
 ییندی از همهکه برآجغرافیایی و تاریخی  ،اجتماعی ،های فرهنگیطور از طریق تجربهمینه است.شده

دهد. منظور من در را شکل می زندگی ما یروابط و شیوه ،افکار ،رفتار ،یزندگ ،نگاه ما به دنیا ،هااین

 یاین سطح از گذشته ،ندهبال  و به آن فکر نکن و پر ،که گذشته و خاطرات خود را نکاو جا از ایناین
-مگر آن ،ناخودآگاه خود را بکاوی یست گذشتهالزم نی»: تولهناخودآگاه نیست. چرا که به قول اکهارت 

بیرونی که برایت اتفاق  هایها یا حادثهآرزوها و واکنش ،را که اکنون در افکار و احساسات چیزهایی

های چالش ،ناخودآگاه خود بدانی یمورد گذشته آنچه را که الزم است درشود. منعکس می ،افتندمی

 یرسی و تنها لحظههر چه بیل بزنی به ته آن نمی ،دهند. گذشته ته نداردتو نشان میکنونی زندگی به 
)اکهارت « .از زمان آزاد کند تواند تو را را از گذشته رها کند. زمان بیشتر نمی تواند توحال است که می

 (۱۳۹۰ ،برزگر مسیحا جمهتر ،حال نیروی، لهتو

-به هیچ حال این است که به گذشته برنگردی. یبنابراین یکی از راهکارهای حضور و ماندن در لحظه

و تشته برای لحظه ای این کار را نکن. به گذشته فکر نکن و آگاه باش که هر آنچه از گذوجه و در هیچ

ه بردد و نیازی گمی بر تو نمایان ،حال تو یلحظهدر  بازو جریان زندگی تو و  الزم است در ناخودآگاه تو

 ن نیست.تو به آ یعامدانهبازگشت 

را بهتر توضیح  ،ر به گذشتهیعنی رجوع و تفک  ،برای اینکه این موضوع و نفس بیهوده بودن این عمل
کمک ر و نگاه اگزیستانسیالیستی شاید بد نباشد که باز از تفک  ،باز کنیمدهیم و در واقع مطلب را 

د: گویجمله ژان پل سارتر میدر توضیح این« .ت استم بر ماهی وجود مقد »گوید: بگیریم. آنگاه که می

صانعی که  این شیء به دست ،کتاب یا کاردی را در نظر آوریم مثالً ،شودکه شیء ساخته میهنگامی»
چنین فن ساختن کارد همر خود را از کارد و تصو  ،تصوری از آن شیء داشته ساخته شده است. سازنده

را سرمشق و دستورالعملی آنتوان می را که از پیش معلوم بوده و جزئی از تصور شیء است و در واقع

است که با درنظر داشتن  یئیهم شحال در پیش چشم داشته است. بنابراین کارد در عین ،نامید

                                                                                                                            
ندیشه تأثیرگذار ذهنی دسترس، که به ا ا پیدا و کشف کردها و اعمال تأثیر دارند. فروید نخستین کسی نبود که عوامل  . ر

ود که برای عوامل  کرد.ها را عنوان می، آنهای خویشمهپیر نیز در نمایشناشکس در اصل کاری که فروید کرد این ب

 .ی انسان، اهمیت بسیاری قائل شدتأثیرگذار ذهنی در زندگی روزمره

ای ) 1 ام عبارت دئوکسی ریبونو کلوئیک اسید )DNAدی.ان. انگلیسی( یا دنا سرن ( Deoxyribonucleic Acid: به 

وژیکی موجودات زنده و های ژنتیکی است که برای کارکرد و توسعهنوعی اسید نوکلوئیک است که دارای دستورالعمل ی بیول

یی . آزمایشمدت اطالعات ژنتیکی استسازی طوالنی، ذخیرهگیرد. نقش اصلی مولکول دناویروس ، مورد استفاده قرار می ها

عهیوری، آزمایشنظیر آزمایش گیریفیت یا آزمایش ای انقالبی و سرآغازی در شناسایی و مطال ا به عنوان مادههای  ی ی دن

ی . دی.ان.ای مولکولی است که دستورهای ژنتیکی مورد استفاده در توسعه و عملکرد تمام موجودات زندهژنتیک بودند

 کند.ها را کدگذاری میشده و بسیاری از ویروسشناخته
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آنکه بداند د که کسی کاردی بسازد بیر کرتوان تصو ن دارد. نمیمعی  یاسلوبی ساخته شده و هم فایده
 «.آیداین شیء به چه کار می

تر که پیش سانیان ،و معناپذیری او و دنیایش برگردیمگیری شکل یمثال اگر به انسان و نحوهبا این

 ،وشر او که است ممکن چگونه ؛و معنادهنده به دنیای خویش است دهندهشکل ،خود سازنده ،گفتیم
-ابنده و انتخکارگیرهیعنی ب ،گرفته أر به او شده و از او منشچیزی را که منجآن یهوسایل و هم ،راه

 یمدانهادآوری عایا نیازی به بازگشت و ی را در خود نداشته باشد و لزوم ،آن نیز بوده یننده و سازندهک

ین است مانند ا قیقاًکاری اگر از او سر بزند. دها برای او باشد؟ و چه عبث و بیهوده خواهد بود چنینآن

ا یسنده و یباز گردیم و به روش ساخت و نو ،دهیممورد استفاده قرار می که که هر کارد یا کتابی را
کنیم و  و بررسیکنکاش ،گارش آن اتفاق افتاده را یادآوریاو و آنچه در دوران ساخت یا ن یسازنده

 ،ه گذشتهکنیم. بازگشت و رجوع انسان بآن فکر  یبه پیشینه ،مدام به جای استفاده از خود آن شیء

 که به طور واضحی بیهوده است. ،کندچنین حالتی را تداعی می قیقاًد
را در واقع همان است که هایدگر آن ،جا از آن سخن گفتیمناخودآگاهی که در این یاما این گذشته

این فلسفه »کند: نه تشریح میگورا این( و ژان پل سارتر آنhumaine realite) نامد.می 1واقعیت بشری

یف آن به ت است. موجودی که پیش از آنکه تعرم بر ماهی مقد  گوید که وجود)اگزیستانسیالیسم( می

واقعیت بشری.  ،یا به تعبیر هایدگر. وجود بشر استو این م ،دارد وجود ،مفهومی ممکن باشد یوسیله
 یهمه آن گذشته ینتیجه از برآیند و) یابدوجود می ابتدا ،ین عبارت به این معنی است که بشرا

-ه وجود خود میمتوج ، (.هستند بشر ناخودآگاه یآن گذشته یناخودآگاه و تمام عواملی که سازنده

 آن« .دهدتعریفی از خود به دست مییعنی  ند؛شناساکشد و سپس خود را میمی در جهان سر بر ،شود
ینه و یند تمام تجارب و پیشاقعیت بشری است که برآهمان و ،شناساندشناسد و میی که او را میبخش

ن او بوجود های پیشینسل DNAجغرافیا و حتی  ،نژاد ،تاریخ ،رهنگف ،محتوایی است که از اجتماع

-نیازی به بازشناخته ،هاست و لذا این واقعیتکه او حامل آنیا حداقل این ،است آمده و شکل گرفته

                                                 
1   ( ای در فلسفه، یعنی وجود، دست : مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی بر مساله(Realite Humaineواقعیت بشری 

. یعنی بحث از وجود از آن جهت که موجود است. مبنای تفکر هایدگر در سراسر ی کل فلسفه استگذاشته که اصل و پایه

ر این نکته ر این نظریه استواری بسیار مهم بوده و اساس اندیشهآثارش ب تفکر در وجود، به است ی او ب . گرچه هایدگر برای 

اطرافش هست، نظر داردی آنهمه ا قابل طرح ؛ ولی او میچه که در  انسان ر از خود شروع کرد. یعنی او  اول  گوید باید 

ا دارد که راجع به وجود دانسته و می از ابتدای فخود سوال و فکر کندگوید این انسان است که قابلیت این ر لسفه . فکر غربی 

ند، وجود را در افق زمان تأیید کرده و میدر نزد یونانیان تا نیچه و بعد از آن ، تماماً بدون آن ؛ یعنی وجود را کندکه بدا

ین مفهوم سنتی وجود را، همداندحاضر بودن به طور ثابت و دائم دانسته و می چون حضور دائم و ثابت، در اصطالح . هایدگر ا

ی آن دهندهصوصاً در تبیین سنتی وجود، به عنوان جوهر یافته است. که جوهر در واقع نشانوجودشناسی متعارف و مخ

اقی می ر تعدد تعینات عارضی وجود ب یدگر گرچه رویدادها گذرا و زمانماند و ثابت استامری است که در زی -. در بینش ها

اقی می اطراف هایدگر سعی دارد با توسل به  مانند و این همان مفهوم فلسفی است کهمند هستند، لیکن اشیاء ب آن، جهان 

 .خویش را معنا کند
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ناخودآگاه و نفس و ذات اوست و به طور  ییاء شدن ندارد. چرا که احیاشدن و مدام شناسایی و اح
 ،لحال در حال تحو  یط و فقط در لحظههر لحظه و فق، د این واقعیت یا هستی و ذات بشریخوخودبه

ای جز اتالف انرژی اثر و نتیجه ،انسان به گذشته یو بازگشت عامدانه است دوباره دیتول  و زایش ،احیاء

 حال ندارد. یاصیل او در لحظهو  شاو
 یهحظور در لبلکه تو خود را با حض ،توانی خود را بیابیگذشته در تو هست. با کندوکاو در گذشته نمی

اب صورت بازتاندازه که ببه همان ،یابی و گذشتهمی ،و حتی آینده را نیز در خود دارد که گذشته ،حال

ی به نیاز. نیاز واقعی است و مورد ،یابدحال ظهور می یودانهجا یر لحظهگفتار و پندار تو د ،در رفتار

رد یرواقعی در موغرات که منتج به ساختن خودی دروغین ناشی از تفک ، کاویدن و جستجوی مدام
ته نیازی به گذش ،یابدد میحال نمو ینیست. بیش از آنچه در ناخودآگاه ما در لحظه ،شودگذشته می

 . نداریم

 ثر کردهای تو هردم در بنده هـــم را از خویش خبر کرده                   اندیشای جان تو جان
 ر کردهبنده همان لحظه آن چیز گذ ر تو آید                    برـــای هرچه بیاندیشی در خاط

 (۲۳۱۳ ، شمس دیوان،  )موالنا

 نباش. جدا ۴

 از درون جدا  : الف
ــا ــت م ــاران اس ــبو آب ب  را در س

 

ــو ملکــت  ــباب ت ــرمایه و اس  و س
 

ـــردار و رو  ایــن ســـبوی آب را ب
 

 ساز و پـیش شاهنشـاه شـوهدیه 
 

 در مغازه هیچ به زین آب نیست  را غیر این اسباب نیست گو که ما
 

 محصـور مـا تن ،چیست آن کوزه
 

 انــدر او آب حــواس شــور مــا 
 

 ای خداوند این خـم و کـوزه مـرا
 

 در پــذیر از فضــل اهلل اشــتری 
 

 ی پـنج حـسای با پنج لولهکوزه
 

 پاک دار این آب را از هـر نجـس 
 

 نهایت گردد آبـش بعـد از آنبی
 

 ی من صد جهـانپر شود از کوزه 
 

 لوله هـا بربنـد و پـردازش زخـم
 

 گفت غضوا اعـن هـوی ابصـارکم 
 

 (۱۶۷ص  ،مثنوی اول جلد، )موالنا
فیزیکی تو و ذات حقیقی توست. هرگز تماس صورت  یآستانه ،کالبد درونی تو»گوید: می لهاکهارت تو

را به آب ست که موالنا آنا در واقع همان ،از کالبد درونی لهمنظور اکهارت تو« .خود را با آن قطع نکن

همان حقیقت یا ماهیت درونی و حقیقی ماست که  ،تشبیه کرده است. مقصود از آب یا کالبد درونی

 نموده تشبیه ،حس پنج یابهثم به لوله پنج به ،شعری که آمدرا در احساسات که موالنا آن یبوسیله
 ،قابل شناسایی و درک است. پنج حسی که در بشر موجب ارتکاب به شر یا در اصطالح ادیان ،است
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صال تواند که باشد. پس مقصود از ات می ،جدایی از کالبد یا حقیقت درونی یگردد و سرچشمهگناه می
-این است که مدام احساسات و عواطف خود و آنچه که در درون تو می ،درون داشتن به کالبد درونی یا

چه حسی در  ،و هوشیار. ببین و درک کن که هر لحظه یو نسبت به آن آگاه باش یگذرد را حس کن

آن  داشتن با درون. ارتباط داشتن با درون تو وجود دارد و تو چه احساسی داری. این یعنی ارتباط
افتد. و در واقع چیزی است که در بیرونت اتفاق میآن یهمه یو سرچشمه أنشحقیقت درونی که م

ل و توانیم متص منجر به جدایی از آن )بیرون( خواهد شد. ما در صورتی می، جدا افتادن از این )درون(

حقیقت ) ل و حاضر در درون خویشتر حاضر در دنیای بیرونی خود باشیم که ابتدا متص به بیان درست

 بوده باشیم. ،چه که هستاثر دنیای بیرون و هر آن أیعنی منش ،(ما
ز واقعیتی اسوء تعبیر ما  ،بدنبدن ماست.  ،زندگی یو پل ارتباطی ما با این دنیای درونی و سرچشمه

ور نو سرشار از تتمام بدن »گوید: میرد و یا چنانکه مسیح میآید و نه میبنیادین است که نه به دنیا می

ویش عروج بلکه با بدن خ ،گاه بدن خویش را ترک نکردهیچ ،گویند مسیحو اینکه می« .اهد شدخدا خو
ای. ندهحال افک یه به کالبد خویش لنگری است که در لحظهوج  » :لهکرد و باز به تعبیر اکهارت تو

 «.آییشوی و به اسارت ذهن خویش در نمیسان در دنیای بیرون گم نمیبدین

ر دبدن  زیرا حقیقت و نهاد تو در آن جای گرفته است. این ،کالبد خود مبارزه نکناندام و  پس با

ن . از طریق ایاست پوششی نازک است که زیر آن حقیقت درونی و نادیدنی تو پنهان شده ،حقیقت
ل اکهارت شویم و به قول میمتص  ،حاضر ینامیرا و جاودانه یحقیقت درونی است که ما با آن یگانه

 «.ایاز طریق کالبد درونی است که جاودانه با خدا یگانه»: لهتو

 توست توست                 ما چو کوهیم و صدا در ما ز ما چو ناییم و نوا در ما ز
 ( موالنا )

 ،باید خود»: اند کهگرایی اگزیستانسیالیسم نیز این معنی را به این شکل بیان کردهدرمکتب عقل

-که ژان پل سارتر بنیانو یا این« .ای از خارج مرا مدد نخواهد کردنشانه هیچ ،کنیم قانع را خویشتن

کردن خود نخواهم یافت. اگر ندایی بر من هرگز هیچ نشانه و آیتی برای قانع» گوید:می، گذار این مکتب
« .همیشه این خود من هستم که باید تشخیص دهم این صدای فرشته است یا شیطان ،من نازل شود

همان خود درونی است که چیزی و حقیقتی غیر از آن  ،ها نیز از خودمقصود اگزیستانسیالیسمدر واقع 

و اوست که باید  وجود ندارد ،شدن یا مددرسانی یا هرگونه حس و تصمیم در زندگی بشربرای قانع
حالتی  ما باید حواسمان به خودمان باشد. همیشه ،همواره مورد نظر و مخاطب دائم ما باشد. به اصطالح

-از مراقبت و مواظبت از خود داشته و حاضر در باطن خود باشیم. ما باید بدانیم در درونمان چه می

ها را  توانیم آنصورت است که می. چرا که در ایندرکی چه و دردی چه ،فکری چه ،گذرد. چه حسی

گی خود باشیم. به ساکن و حاضر در زند ،شکل هر لحظهکنیم و بدین رها ،درک و در نتیجه ،مشاهده
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-کس و همهبتوانی نخواهی که عمل تو بر همه» :1توانی چنان عمل کنی که  به قول کانتشکل میاین

همواره  ،های معنوی نیزدر تمامی راه چنان که در مکاتب عرفانی و اساساًآن« .کلی باشد یوقت قاعده

هر کس که به »گرا نظیر سارتر نیز ه عقلدر نظر بسیاری از فالسف .اندآن حکم داده به آن اذعان و بر

عواطف و امیال خود گریزگاهی بجوید و هرکس که معتذر به جبر ی در پس پرده ،دنبال یافتن عذری
ه او در جواب این سؤال که اگر کسی خواست دارای سوء نیت البت « .فردی است دارای سوء نیت ،شود

اما من  ،ست که فالن شخص دارای سوء نیت نباشددلیلی نیهیچ»دهد: پاسخ می ؟گویدباشد چه می

ت راه حسن نی  ،کنم که تنها راه منطقیکنم که وی دارای سوء نیت است و نیز اعالم میاعالم می

 «.است
ی فته و چیزت ما از کالبد یا حقیقت درونی ما نشأت گرنی  اًنیت و اساس پر واضح است که حسن یا سوء

اری کانت و بسی ،از دید سارترات خود هستیم )به حسنه کردن نی  بیرونی نیست و ما زمانی قادر

 ،(.مگان استت و عمل نیک قابل تعمیم به هراه حسن نی  ،تنها راه منطقی نیز گرای دیگرعقل یفالسفه
ر در نه فقط واجبی است که بش ،صال و پرداختن به درونها باشیم. پس ات که ابتدا آگاه و ناظر بر آن

 ه است.بلکه از راه عقل و منطق امروزی خود نیز به آن رسیده و به وجوب آن پی برد ،سلوک معنوی

 قرار من راسـت بگـو چـه گـوهریای دل بی
 

ـــری   آتشــیی تــو آبیــی آدمیــی تــو یــا پ
 

 ایغـذا چریـده ای وز چهطرف رسیده از چه
 

 پـریای سوی فنـا چـه مـیسوی فنا چه دیده 
 

 کنـیمـیکنی قصد فنا چـه بیخ مرا چه می
 

 دریخود چـه مـی یزنی پردهراه خرد چه می 
 

ــدم ــانور از ع ــوان و ج ــذراهرحی ــر ح ــد ب  ن
 

 بریجز تو که رخت خویش را سوی عدم همی 
 

 رویروی؛ مست و خراب میگرم و شتاب می
 

 خلق کی خوری یعشوه ؟هین یک به پندگوش  
 

 روان روان یاز سر کوه این جهان سـیل تـوی
 

ــب بحــر الم  ــان از دم مــن روانجان  تــریک
 

 وزیسـر کـز چـه نسـیم مـیباغ بهار خیـره
 

 سوسن و سرو مست تو تا چه گلی چه عبهـری 
 

 او نیست حریف چنبرش صنجبانگ دفی که 
 

 در نـرود بـه گـوش مـا چـون هـذیان کــافری 
 

 موسی عشق تو مرا گفـت کـه المسـاس شـو
 

 ســامری چـون نگریـزم از همـه چـون نـرمم ز 
 

                                                 
-( چهره1804ی فوریه 12ی درگذشته – 1724آوریل  22ی ( )زادهImmanuel Kant: ایمانوئل کانت )به آلمانی  1

امگرایی و عقلوی تجربه ی جدید است.ای محوری در فلسفه تدایی مدرن را در هم آمیخت و تا به  وز تأثیر مهم رگرایی اب

ی بنیادین . ایدهها ادامه داردشناسی و دیگر حوزه، زیباییی سیاسی، فلسفهشناسی، اخالق، معرفتوی در مابعدالطبیعه

خودآیینی « نقد عقل علمی»و « محضنقد عقل »، «نقد قوه حکم»ی وی گانهویژه در نقدهای سهی نقدی کانت بهفلسفه

ی ی تجربهی همهدهندهی انسان، منشأ قوانین عمومی طبیعت است و تشکیلکه فاهمه کند. وی استدالل میانسان است

ا به ما می خالقی ر ون ا انسان است که قان . ور به خدا، آزادی و جاودانگی است. این قانون مبنای ما برای بادهدماست و عقل 

نیان یکسان ی آناند؛ زیرا که همهینانبنابراین شناخت علمی، اخالق و باور دینی، متقابالً سازگار و مورد اطم ها متکی به ب

 .غایت نهایی طبیعت استملیشناسانه، حکم تأنگری غایتاند که به عالوه انسان بر اساس جهانانسان« خودآیینی»
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 ریختم گـر چـه میـان مـردمماز همه من گـ
 

 جعفـری ی زرچون به میان خاک کـان نقـده 
 

 هـزار بـار زر نعـره زنـد کـه مـن زرم دور گـ
 ج

 تا نرود زکـان بـرون نیسـت کسـیش مشـتری 
 

  

 (۲۴۸۰ص  ،موالنا ،)دیوان شمس
خویشی موسای جان  تو» دارد که:این موضوع را به این شکل بیان می ،موالنا در دیوان غزلیات خود نیز

خود  یذهن خود را پیشه یهای ساخته و پرداختهچرا شبانی خصلت ،و با هستی پیوندی ذاتی داری

خود دروغین را کنار بگذار و با پای برهنه و جانی فارغ از  ،های نفس را از پا بیرون آورکفش ؟ایساخته

گاه تو هستی است. نه یه. تکدرونی خود شو کالبد ساکن و بیا ویطُ به دشت مقدس ،پندارهای باطل
که با )با توجه به ذات خویش  ،عصای ذهن. عصای ذهن را بیانداز. اگر فرعون هوی و هوس زنده شدند

 ،1مسیحا برزگر)« .آن را مشاهده کن و بشناس ،در گردن او زنگله کن (کس یگانه استچیز و همههمه

گاه زندگی چالشی پیش آن ،م نفسانی باشیاگر دچار توه» لهاکهارت تو نقل ازبه  ( ۱۳۹۰ ،نیروی حال
 ،گرفتن تدافعی حالت ،خشم ،های گوناگون ناآگاهی درونت را آشکار کند. ترسگذارد تا صورتپایت می

مشاهده و  ضها نمودهایی از حالت جدایی درونی ماست که به محاین «.افسردگی و غیره ،قضاوت

ً لشان کرده و یا حداقل بر اساس آنتوانیم به نوعی کنترها  میآگاهی یافتن به آن  ها عمل نکنیم و صرفا

ها ها و بزکبند نقاب از گذرد. همین کافیست تاببینیم و درکشان کنیم و بدانیم که در درونمان چه می
ل و و توهمات باطل رها شده و به حقیقت حضور خود وارد شویم. در حقیقت به این شکل و با متص  

ما بیرون و درونمان را به هم متصل کرده و در آن یکپارچگی و یگانگی  ،حاضر بودن در درون خود

 گوید:می لهکه اکهارت تومکان و چنانزمان و بیکه جاودانه است و بی ،شویممحض حاضر و ساکن می
 «.ستمکانیبی ،کالبد درونی مکان. است زمانیبی ،زمان کالبد درونی»

ه دست بچیز دست همه ،به خویش آگاه نباشی و خود را ندانیمنظور این است که اگر خود  ،در حقیقت

ودت یعنی با خ. پس با درون دهندکنند و تو را به خودت نشان میآگاه می دهند و تو را از خودهم می

 .ل باش و از خودت جدا نباشخودت متص 
 

 

 از بیرون جدا ب:
 من توام تو منی ای دوست مرو از بر خـویش

 

 نگــار و مــران از در خــویشخـویش را غیــر می 
 

ــه ــن از فتن ــم مک ــروپا گ ــی یس ــتب  پایان
 

 تا چو حیران بـزنم پـای جفـا بـر سـر خـویش 
 

 که چون سایه زشخص تو جدا نیست منمآن
 

 خود خنجر خویش یمکش ای دوست تو بر سایه 

                                                 
 باشد.و نویسنده و مترجم ایرانی می مسیحا برزگر مترجم کتاب نیروی حال 1



 51  معماری برتر
 

 ای درختی که به هرسوت هزاران سایه اسـت
 

ــایه  ــویشس ــوهر خ ــر از گ ــواز و مب ــا را بن  ه
 

 ها را همـه پنهـان کـن و فـانی در نـورهسای
 

 انــور خـــویش خِربرگشــا طلعــت خورشــید 
 

 سـتملـک دل از دودلـی تـو مخـبط گشـته
 

ــرتخت بــرآ  ــامکش از منبــر خــویش ،برس  پ
 

 عقل تاج است چنین گفت بـه تمثیـل علـی
 

ــو از گــوهر خــویش  ــو بخـش ت  تـاج را گــوهر ن
 

 

 )موالنا( 

ظهور و  ،ها از بازیازی خداوند و منظور آنبه معنای ب ،امندنال میجهان را لی ،باستانان یهند

ر ادی برخورداها از اهمیت زیصورت ،بازیه در اینهای گوناگون است. البت پدیدارشدن خداوند در صورت
-اتبعد از حی یکی دو دقیقه مثال ،از اندکی ها پسدر دریا بسیاری از این صورت که مثالً نیستند. چرا

داشته است. نگویی هرگز وجود  ،میردمییرند و یا خود انسان هم عمر کوتاهی دارد و وقتی ممی ،یافتن

اعادالنه نو بازی بسیار ستمگرانه این ،های متکثر وحدتی نبینیاین صورت در چنین شرایطی اگر درون

هر  فرض کنی و فراموش کنی کهذاتی جداگانه و مستقل  ،ر صورتاگر برای ه»به نظر خواهد آمد. 
دت اما تو از درک این وح ؛داشتچنین احساسی خواهی ؛است الهی ذات ظهور محل یا مظهر ،صورت

 اکهارت) «.باشی شناخته ،به عنوان آگاهی ناب ،الهی خویش راکه ابتدا ذات عاجز خواهی بود مگر آن

 (۱۳۹۰ ،حال نیروی، لهتو
ر اگر د»: دکنح بیشتر این موضوع کمک میباره آورده است به توضیدر این لهمثال جالبی که اکهارت تو

 ادرص ایسنامهشنا برایش ،مایکل صدا کنی د و تو او را مثالًآکواریوم تو یک ماهی کوچولو به دنیا بیای

ری بلعیده تماهی بزرگای بعد او ناگهان توسط و دقیقه اش با او حرف بزنینامهشجره یبارهدر ،کنی

ماهی  تو برای آن شود کهبار تلقی میاما این حادثه زمانی غم ؛کنیلقی میبار تتو این حادثه را غم ،شود
-شده هویتی جدا قائل ،ای و برای آنکوچولو )خود( ی مستقل و جدا از یک کل کامل بیرون کشیده

 «.ای

چ من یا و هی ؛همین ،ال یا بازی خداوند استبخشی از لی ،چه هستکه هر خواهیم بگوییممی در واقع
. شوندهای جداگانه تشکیل و تعریف نمیمن، هاصورت یای وجود ندارد. بواسطهیت جداگانهموجود

اگانه دهیم و برای آن هویت و معنایی جدمیظاهری  به هر صورت، بلکه ما این تعریف جداگانه را

تک تک ما ،گونه که در مثال ماهی تشریح شدکنیم. همانرا باور و زندگی میکنیم و آنتعریف می

 کنیم.چنین کاری با خود و دیگران می

یچ ابتدا ه ،شر در این رویکردبدان سبب است که ب ،ناپذیری بشردر مکتب اگزیستانسیالیسم نیز تعریف»

 شود که خویشتن را آنچنانگردد و چنان میشود. یعنی چنین و چنان میسپس چیزی می ،نیست

« .د بپروردذهن خورا در الوجودی نیست تا آنرا واجبگونه طبیعت بشری وجود ندارد زیسازد. بدینمی
 (۱۳۸۶ ،رحیمی مصطفی ترجمه ،بشر اصالت و اگزیستانسیالیسم ،ژان پل سارتر)
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-ه این همهچرا ک ؛باشدمی ،هرچه هست( چیز یا ذات الهی )حائل برهمان همه ،البته که منظور از هیچ

 ،دتا هیچ نباش که پیشتر نیز گفتیمطور همان و اساساًچیز زاده شده چیز حائل بر همهچیز از همان هیچ

 معناست.پر بی ،یابد و تا خالی نباشدمعنا نمی چیزی

-صاحب دهد که فرد بشری مالک ولیت کلی دارد و چنین توضیح میئوبشر مس :گویدمی ژان پل سارتر

ل ئوسمیم بشر یگومی کههنگامی»لیت کامل وجود خود را دارد. ئوباشد و مسمی ،اختیار آنچه هست

م گوییبلکه می ،ل فردیت خاص خود استئویم آدمی مسیمنظور این نیست که بگو ،وجود خویش است

گوید: انتخاب بشری می یدیگر دربارههمچنین او در جایی «.ول تمام افراد بشر استئهر فردی مس

زادی آ با ،ما از هریک که است این منظور ،انتخاب خود آزاد است گوییم بشر درکه ما میهنگامی»
خاب بشر با انت را نیز بگوییم که خودخواهیم اینکنیم. همچنین با این گفته میوجود خود را انتخاب می

 جمهتر ،اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر ،)ژان پل سارتر« .کندا انتخاب میآدمیان ر یخود همه

 ( ۱۳۸۶ ،رحیمی مصطفی
-نم در عیاهیمقدم بر ماهیت باشد و اگر ما بخو ،اگر وجود»گوید: می حتی سارتر از این فراتر رفته و

ن و برای برای تمامی آدمیا ،ایمآنچه از خود ساخته ،باشیم داشته وجود ،سازیمحال که خود را می

ین زیرا ا ،مپنداریکه می تر از آن استلیت ما بسیار عظیمئووران ما معتبر است. بنابراین مسسراسر د

 «.کندعالم بشری را ملتزم می یهمه ،لیتئومس
الیسم یا اگزیستانسی رنظیی ماد مکاتب در حتی ،گرددمی استنباطچنانکه از این جمالت و استدالالت 

ین هرچند که ا .معترف هستند ،انواع بشر به یکدیگر یو اتصال همهنیز به وحدت  ،اصالت وجود

ارتر ین جمله سماما باز ه ،ندرا اذعان ندار، گیردت میاتصال و یگانگی از ذاتی الهی نشأ که این، حقیقت
 ی است.چیز یعنی ذات و جوهر هسته به همان حائل به همهکنندمعرف و اشاره ،که انسان هیچ نیست

ر ثآمکه می گوید: سنت اسالدر مکتب اسالمی نیز قائل به چنین وحدتی هستند. چنانکه نادر اردالن می

ا ( رمرجع این نوشتار)کتاب حس وحدت یضر در دسترس ماست و زمینهو حا و اسنادش امروزه حی 

 وو تقویت ساحات ظاهری  یدأیتجامعه در عین  ییکپارچه شمن دسنتی است مؤی ،دهدتشکیل می
ز درونی ی ابرای شناخت به تمام معنی این مظاهر و تجلیات اله»گوید: و در جایی دیگر می« اشباطنی

 ،در کیهانیز چگردانیم. همهشان بازها را به اصلباید بتوانیم آن ،معقوالت و محسوسات یا ،و بیرونی

 این ،جهانیبخشد. این هوش کهینعلیت میست که به آن فاما فقط آدمی ،نمایشگر هوش کیهانی است
ه از همان اعتبار ک به ،کندچیز را به عقل کل متصل میمهای درونی است که هحلقه ،صغیر هوش

 «.اندوجود محضه وجودی وابسته ب یتمامی چیزها از جنبه ،شناسیستیدیدگاه ه

ترین ز توهم ذهن ما نیست. ما از درونیپس ما جدا نیستیم و این احساس جدایی و فردیت چیزی ج

-با کل کائنات یگانه. آن اساساًوابسته و پیوسته هستیم و  ، به کل کائنات و هستی ،جایگاه وجود خود

جاست. جای حال و این یاز لحظهکند فقط و فقط همین گریز این حس جدایی میچار چه که ما را د
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ما به مفهوم زمان  یشدهها حاصل ذهن شرطیچیزی دیگر. این زمان دیگر و اصوالً ،دیگر شخص ،دیگر
راه سریع و مؤثر برای غلبه براین حالت  یک ،دانستن خود با کل هستی و مکان است. پیوسته و یگانه

چیز و متصل به همه ،چیزحال است که شامل همه یجاودانه یدر لحظه، شرطی ذهن و حضور و بقاء

این مفهوم  به رساترین شیوه، عارف مسلمان قرن پانزدهم ،1این شعر عبدالرحمن جامی. باشدکامل می
 : داردو این حقیقت را بیان می

 م مـــنابگفتــا صـــنعت آن صــانع
 

 م مـناعکه از بحرش بـه رشـحی قـان 
 

 شافلک یک نقطـه از کلـک کمـال
 

 شاغنچـه از بـاغ جمـال جهان یـک 
 

ــت ز ــور حکم ــابیان ــید ت  ش خورش
 

ــدرت ز  ــر ق ــابیابح ــردون حب  ش گ
 

 ش بود پـاک از تهمـت عیـباجمال
 

ـــردهن  ـــاب پ ـــب یهفتـــه در حب  غی
 

ــه ز ــان آیین ــاختذرات جه ــا س  ه
 

 روی خود به هر یک عکسی انداخت ز 
 

 ت هرچه نیکوسـتانبه چشم تیزبی
 

 چـو نیکـو بنگــری عکـس رخ اوســت 
 

 چو دیدی عکس سوی اصل بشـتاب
 

 که پـیش اصـل نبـود عکـس را تـاب 
 

 اصـــل ار دور مـــانی اهلل ز معـــاذ
 

 نـور مـانیچو عکـس آخـر شـود بـی 
 

ــدان بقــایی ــس را چن ــد عک  نباش
 

ــایی  ــدان وف ــل چن ــگ گ ــدارد رن  ن
 

 خاک ار بنگری راست به هر جزئی ز
 

ـــزاران  ـــت ه ـــدر وی هویداس  آدم ان
 

 ای هم چند پیل استبه اعضاء پشه
 

 ای ماننـد نیـل اسـتدر اسماء قطـره 
 

ــه ــرمن آمــددرون حب  ای صــد خ
 

ــــک ارزن آمــــد   جهــــانی در دل ی
 

 ای دریــای جـــانیبــه پــر پشـــه
 

 ای چشــــم آســــمانیدرون نقطــــه 
 

 دل یبه این خردی کـه آمـد حبـه
 

ـــزل  ـــت من ـــالم راس ـــد دو ع  خداون
 ج

 

      

 . سکوت کن۵
را  تواند سکوت بیرونیتنها سکون درون توست که می ،ظرفیت حضور بیشتری در خود دارد ،تسکو»

 «.های ذهنیچیزی جز حضور نیست. آگاهی رهیده از صورت ،بشنود. سکون
 (۱۳۹۰ ،برزگر مسیحا ترجمه ،حال نیروی، لهتو ) اکهارت
 گوید:که موالنا در مثنوی میچنان

 م زکریــا را بگفــتزان نشــان هــ
 

ــه  ــا س ــابی ت ــتکــه نی  روز اصــال بگف
 

                                                 
هرات( معروف به جامی و ملقب به  871آبان  27 –خرگرد  793آبان  24محمد )نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن   1

 .قمری است 9ی زبان سده؛ شاعر، موسیقیدان، ادیب و صوفی نامدار فارسیالشعراخانم
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 شب خامش کن از نیک و بدتتا سه

 

 این نشـان باشـد کـه یحیـی آیـدت 
 

ــه ــزن س ــتدم م ــدر گف ــوروز ان  وگ
 

ــکوت  ــن س ــواای ــود ت ــت مقص  ت آی
 

 نشان را تو بـه گفـتهین میاور این
 

ــت  ــدر دل نهف ــخن را دار ان ــن س  وی
 

          

بطور گردیادآور می ،را در طی طریق معناراز سکوت و نقش مهم آن، تان زکریاموالنا در دل داس د و 
 باید دریماند که سالکان مراتبی از سکوت را تعریف کرده ،کلی در عرفان اسالمی برای سالکان طریق

 رانند.ز سر بگذاین مراتب گوناگون را تجربه و ا ،طی زندگی معنوی خود و در راه رسیدن به مراتب باالتر
ــوه ــو ک ــن آری چ ــای در دام  اگــر پ

 

ــکوه  ــذرد در ش ــمان بگ ــرت زآس  س
 

ــیاردان ــرد بس ــش ای م ــان درک  زب
 

ــانکـه فـردا قلـم نیســت بـر بـی   زب
 

 وار گوهرشناســــــان رازصــــــدف
 

ــاز  ــد ب ــؤ نکردن ــه لؤل ــز ب ــن ج  ده
 

ــدهفــراوان ــد آکن ــخن باش ــوشس  گ
 

ــوش  ــر در خم ــرد مگ ــیحت نگی  نص
 

 نفـسبـرچو خواهی که گویی نفـس
 

ـــس  ـــار ک ـــابی و گفت ـــالوت نی  ح
 

ـــاخته ـــت ناس ـــخن گف ـــد س  نبای
 

ـــــه  ـــــدن نیانداخت  نشـــــاید بری
 

ـــلأت ـــوابم ـــا و ص ـــان در خط  کن
 

ــــرجواب  ــــان حاض ــــه از ژاژخای  ب
 

 سـت در نفـس انسـان سـخناکمال
 

 تـو خــود را بـه گفتــار نـاقص مکــن 
 

ـــم ـــلک ـــی خج ـــز نبین  آواز هرگ
 

 جوی مشک بهتر که یک تـوده گـل 
 

ــن ز ــذر ک ــادان ده ح ــردهن ــویم  گ
 

 گـویگـوی و پـروردهچـو دانـا یکـی 
 

 صد انداختی تیر و هر صد خطاسـت
 

 اگر هوشـمندی یـک انـداز و راسـت 
 

 چـرا گویـد آن چیـز در خفیـه مـرد
 

 که گـر فـاش گـردد شـوی روی زرد 
 

ــی ــت بس ــوار غیب ــیش دی ــن پ  مک
 

 ش گـوش دارد کسـیابود کـز پـس 
 

 ســـت راز بنـــد ت شـــهرادرون دل
 

ـــد  ـــا نبین ـــر ت ـــاز نگ ـــهر ب  در ش
 

ــا دهـان دوختــه  اســتارآن مـرد دان
 

 استکه داند که شمع از زبان سوخته 

 قرن هفتم هجری( ،بوستان ،الدین عبداهللمصلح ،1عدیس) 

ا گر پر صداصدا یا کالم معنایی ندارد.  ،سکوت در سخن مانند خالی در کنار پر است. اگر سکوت نباشد

 .جاجا و آنو پر از این  ه و آیندهز گذشتاز چون و چرایی. پر ا پر یعنیباشی 

                                                 
ومحمد ستگوی نامدار ایرانیی پارسیهجری قمری( شاعر و نویسنده 690تا  606سعدی شیرازی )  1 . نام کامل او اب

ترین مرکز علم و دانش ی بغداد که مهمدین مصلح بن عبدهلل بن مشرف و تخلص او سعدی است. او در نظامیهالمشرف

حجاز، آمد، تحصیل نمودجهان اسالم در آن زمان به حساب می . پس از آن به عنوان خطیب، به مناطق مختلفی از جمله 

اقامت گزید و از مهممر در آنسفر کرد. وی سپس به زادگاه خود، شیراز، برگشت و تا پایان ع ترین آثار او بوستان و جا 

 .باشدگلستان می
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 ینزلهمنگفتن به سخن سخن نگو. ،ومی نداردجا که ممکن است و لزپر از قضاوت و داوری. پس تا آن
 و نوکننده و چست. منظورم فکر قضاوتفکر نکردن ا یبه منزله ،نکردن چرا وچون  ،قضاوت نکردن

 ،بینی ،ندها ،گوش ،استفاده در صورت لزوم. مانند چشمبرای  گر است. نیاندیش. ذهن ابزار ماست چرا

-ه و در چهگونچر یک از اعضاء بدن خود توانیم انتخاب کنیم که از هطور که میهمان ...و پاها ،هادست

ست. ا طورمینه در مورد فکر و ذهن ما نیز دقیقاً ،استفاده کنیم یا خیر نیم و اصوالًاستفاده کزمانی 

که  ،دباشت عمیق درونی مقصود نظرم میبلکه سکو ،تنها نگفتن نیست ،ز سکوت در اینجاپس منظور ا

 یم علما وگردد. به همین خاطر هم هست که در تعالالبته با تمرین در سکوت ظاهری و کالمی آغاز می

اگر  د.انسفارش کرده ،گفتنجا و سنجیده و اندکهو سخن ب داشتنبه کالم گزیده ،عارفان ما همواره
ان که این مل و مکث در بین آن نباشد و به هر میزتأ که کالمی ویژههب ،زدن باشیمدام در حال حرف

نشان از آشفتگی و هیاهوی بیشتر  ،گویی بیشتر باشدحجم سخنی که می گفتن وسرعت در سخن

ست. تو ن احال و زندگی واقعی جاری در آ یعدم حضور و سکون تو در لحظه یذهنی دارد که نماینده
 ز تفکراتنه در واقعیت پیرامون خود. لذا مدام آن حجم زیاد ا ،در چنین شرایطی مدام در ذهن خودی

اید سعی گفتن است. پس بترین روش آن سخنای خالی کنی که اولین و آسانو تخیالت را باید بگونه

بت صورت ضرورت صح ست. فقط در. به آنچه در جریان اکنیم که کمتر بگوییم و بیشتر توجه کنیم

 که بیشتر از این به گفتن ما نیازی نیست. ،کنیم
 مهیا کن مقام و جای محبوب  رو روب              ــبرو تو خانه خود را ف

 مایدـتو جمال خود نچو تو بیرون شوی او اندر آید                 به تو بی

 (۴۱ـ ۴0ص  ،راز گلشن ،محمود شبستری)
-نا میت که هست معیابد و در هیچ اسمشهود است در نبود است که بود تجلی میچنانکه از این شعر 

به آن مجال  ،گردد. پس سکوت همان هیچ است که ذهن امروزیصدا درک می ،گیرد و در سکوت

مورد یهای بدهد. بشر امروزی دنیای خود را مملو از شلوغی و همهمهشدن و بروزیافتن نمیشنیده

ای مینهزدهد. او تا سکون و خالی تحقق و مشهود شدن سکوت زمینه را به او نمیکرده است که مجال 
رک د ،دهداو را تشکیل میهستی و ذات حاوی  یرا که محمل او و محل نمود و ظهور اوست و همه

-مینهکه چنین سکوتی در بطن  حال نخواهد بود. چرا یجاودانه یقادر به اسکان در لحظه ،نکند

 یابد.هست و تحقق می ،هلحظ هر ،لحظه

 گشوده باش .۶

ــد  رسـید مـژده کـه ایـام غـم نخواهـد مان
 

 چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند 
 ج

ــدم ــار ش ــار خاکس ــر ی ــه در نظ ــن ارچ  م
 

 رقیب نیز چنـین محتـرم نخواهـد مانـد 
 

 زنـد همـه رادار بـه شمشـیر مـیچو پرده
 

 کسی مقـیم حـریم حـرم نخواهـد مانـد 
 

ست و شکایت ز چه جای شکر  نقش نیک و بد ا
 

 هستی رقم نخواهد ماند یچو بر صحیفه 
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 ایـن بـودسرود مجلس جمشید گفتـه انـد
 

 که جام باده بیاور که جم نخواهـد مانـد 
 

 تــوانگرا دل درویــش خــود بدســـت آور
 

 که مخـزن زر و گـنج درم نخواهـد مانـد 
 

ــد نوشــته ــدین رواق زبرج ــد بــب  زره ان
 ج

 ی اهـل کـرم نخواهـد مانـدکه جز نکـوی 
 

ــانی جانــان طمــع مبــر حــاف  ز  مهرب
 

 که نقش جور و نشان ستم نخواهد مانـد 
 ج

 قرن هشتم هجری( ،الدین محمدشمس ،1حاف ) 
-را می وپودی است که گلیم سرنوشت ت و شود تارشود. آنچه واقع میای آنچه باش که واقع میرپذی»

 (۱۳۹۰ ،حال نیروی ،لهاکهارت تو)« .بافد

 ه به آن ایننیست. این ما هستیم ک ایبار معنایی یا انرژی مثبت و منفیشود حائز هیچآنچه واقع می

-حادث می اتفاقاتی که ینتیجه ترش این است که به خود دردهیم که البته درستبار یا انرژی را می

مان ها هنفی. آناند و نه مثبتشرایط نه م»که کنیم. در صورتیای را تزریق میچنین بار یا انرژی ،گردد

در  هاژان پل سارتر در بحث راجع به ارزش نیروی حال( ،)اکهارت توله «.چیزی هستند که هستند

ر همچنین د «.باید هر چیز را آنچنان که هست در نظر گرفت»گوید: مکتب اگزیستانسیالیسم می
ست. اما زندگی به خودی خود هیچ ا ،گی کنیدکه شما زندپیش از این»: آورد کهتوضیح این مطلب می

ن آکه شما برای چیزی نیست جز معنایی  ،شماست که به زندگی معنایی ببخشید. ارزش یبه عهده

گونه است چیز آنالنفسه چیز بد یا شر و یا حتی خوب و خیری وجود ندارد. همهپس فی «.گزینیدبرمی

 به آنچه که هست.باید پذیرا و گشوده باشیم نسبت  که هست و ما صرفاً
های ذیریم که حوادث و چالشکه ابتدا بپ شکلبه این  ؟گرددبودن چگونه محقق میپذیرا و گشوده حال

به ما.  ،خود ما هستند یدهندهو همگی نشان دهیممی ،تعبیری هستند که ما به آنچه هست ،زندگی

شرایطی که ما از آن غافلیم و  باشند. درمی ،که طراح و مصور زندگی ماست ،ون مادر یبازنماینده
که وقتی با چنین بینشی به زندگی و دوم این ا بد و شر و ناصوابی در کار نیستنسبت به آن ناآگاه. لذ

را ود ناشی شده و آنشویم که از اتصال ما به درون و بیرون خکنیم و دارای سکوت درونی مینگاه می

-محمل خویشی می با آغوش باز و به عنوان بستر و آنگاه هر چه که هست را صرفاً ،کندتقویت می

جنگیم. فقط در چنین شرایطی است که زاینده و متصل به آن است و با آن نمی ،پذیریم که زاییده
ما از حواس و نفسانیاتی آزاردهنده که ساخته و  ،درواز بین میحالت تدافعی ما نسبت به آنچه هست 

                                                 
( معروف قمری 792ی درگذشته –قمری  727ی زادهمحمد بن بهاءالدین حاف  شیرازی )الدین : خواجه شمسحاف  1

ءالعرفا و ناظماالسرار، لسان، ترجمانالغیببه لسان ا قرن ب)ی هشتم ایران . شاعر بزرگ سدهاالولیا از میالدی 14رابر ب ( و یکی 

-ی سخنسخنوران نامی جهان است. بیشتر شعرهای او غزل بوده که به غزلیات حاف  شهرت دارند. گرایش حاف  به شیوه

از خود اش با او مشهور است. او از مهمی سخنپردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوه ترین تأثیرگذاران بر شاعران پس 

ان 19و  18. در قرن دشوشناخته می دبی جهان ای به مهای اروپایی ترجمه شده و نام او به گونهاشعار وی به زب حافل ا

 .غرب نیز راه یافت
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مش خود را از اعماق درون حس گر آدم بودی و احساس آراشویم. اخود ماست رها می یپرداخته
میزبانی  یِدرست مانند مهمان نواز چیز.باز نسبت به همهازِ ای. ببدان که پذیرا و گشودهآنگاه  ،کردی

-دلیلی مورد قضاوت قرار نمیها را به هیچگیرد و آنهای خود ایراد و اشکال نمیمهربان که از مهمان

 .کندمی پذیرایی ،ام عشق و تمام آنچه در توان داردشد را با تماش ی که وارد خانههرکس دهد و صرفاً
 نه زیادتر و نه کمتر.

اشی و نه خواهی کمتر ببدون نقاب و بدون مانع. نه می ،شوی در این حالت. بدون گرهاف میشف فِشفا

مجال  ،به خود ،ر حقیقتدهی. به زندگی خود و دبیشتر. در حقیقت تو به زندگی خود مجال وقوع می

تی که انداخ دهی که حادث شود. اتفاق بیافتد و پیش رود. این داستان و یا به قول سارتر این طرحیمی
د پس اگر نخواهی واقع شو ؟پس چرا ترسیمش کردی ؟نشود پس چه را مجال واقع شدن بده. اگر واقع

ه آن چیزی است ک یت. این همهش کنی. بگذار اتفاق بیافتد. این طرح توساچه عبث که طراحی

سناک ای که ترترسی؟ چرا چیزی را خواستهخود می یاز خواسته ؟ای. پس ترس از چه چیزیخواسته
واستن تو را و نخ شک تو ،را اگر چیزی در آن هست که ترس تو اش. تابگذار حادث شود تا ببینی ؟است

نه  ،ده به خودباز وقوع. مجال اصالح گیر با ترس اصالحش کنی. مجال اصالح را از خود ن ،انگیزدرا برمی

ل عمل بده مجا . بده خود به ،را درانداختیکه طرح آن  ،خود و با زندگی با جنگ. مجال همراهیمنع و 

 الرحمه:به خود نه نزاع. به قول سعدی علیه
 اگر پایبندی رضا پیش گیر                        و گر یک سواری سر خویش گیر

رس و خواهی بکن. اما با گشودگی و جسارت و قدرت. نه تمیخواهی بخواه و هرچه که که می هرچه

اری که کیعنی انتخاب  ،لیت آنئوخواهی و مسدانی و میمینزاع و جنگ و ممانعت. کاری را بکن که 
 ناًطمئمبه عهده بگیر و پذیرای آنچه باش که خواستی و ساختی. چرا که  ،دهی رابخواهی انجام می

 پس خواهد.برا برای خود د و همزمان آنبهترین تو بوده است. عاقالنه نیست که کسی چیزی را بد بدان

ی جایی از کنای و حال اگر فکر میدانستی برای خود طراحی و ترسیم نمودهتو آنچه را که بهترین می

 وگله  اما ،ر. تغییرش بدهچیز دیگکس و هیچباز این در دست توست و نه هیچ ،آن نیاز به تغییر دارد
 ا از واقعیتشده و ناآگاه تو که مدام تو رذهن شرطیمعناست و تنها بی اًشکایت و نزاع نکن که مطلق

ین نزاعی تواند سبب چنمی کندخود می همِو ای مجازی و خیالیِو حاضر تو دور کرده و وارد دنی حی 

ا هویت هبه آن ،ه زمان و مکان را خود ساختهاینک غافل از ،شده به زمان و مکاندد. ذهن شرطیگر
رها و  ود کند. این یوغ را باز کن و آزاها را همچون یوغی به پای زندگی خود ما میبخشیده و آن

 «.زندگی کن و بگذار زندگی کنند»چه هست را بپذیر و شاهد باش. هر آن ،گشوده
 وحـی آمـد سـوی موسـی از خــدا

 

ــده  ــا یبن ــدا م ــردی ج ــا ک  را زم
 

ــل ــرای وص ــو ب ــدیت ــردن آم  ک
 

ــل  ــرای فص ــی ب ــدین ــردن آم  ک
 

ــراق ــدر ف ــه ان ــا من ــوانی پ ــا ت  ت
 

ــض   االشــیاء عنــدی الطــالقابغ
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ــاده ــیرتی بنه ــی را س ــر کس  امه

 

 امهــر کســـی را اصـــطالحی داده 
 

 در حـق او مـدح و در حـق تـو ذم
 

 در حق او شهد و در حـق تـو سـم 
 

ــاکی همــه ــری از پـاک و ناپ  مـا ب
 

ـــا  ـــهاز گرانج ـــاالکی هم  نی و چ
 

 مـن نکـردم امــر تـا سـودی کــنم
 ج

 بلکه تا بـر بنـدگان جـودی کـنم 
 

 ها جداستملت عشق از همه دین
 

 عاشقان را ملت و مذهب خداسـت 
 

 لعل را گر مهر نبـود بـاک نیسـت
 

 عشق در دریای غم غمناک نیست 
 

               

 مثنوی(، بلخی محمد الدینجالل ،موالنا)

کسی که »گوید: باشد که مینیز می1های فلسفی قرن حاضرترین نظریهدر واقع یکی از مهماین موضوع 
یعنی انسان که « .مورد مشاهده خود جدا بماند یتواند از پدیدهنمی ،شاهد، مشغول انجام آزمایش است

ا باشد و به جد ،تواند از زندگی و حوادث و اتفاقات آننمی ،حال ناظر زندگی خود استعینبانی و در

و  هاها و گله و شکایت کردنزدنگوشه بنشیند و مدام ایراد بگیرد و نق بزند. این نقلف  عامیانه یک

گوییم. عدم میکه در مجموع به آن عدم پذیرش خود  ،آیدها از عدم بلوغ و ناآگاهی میجنگیدن
ا ل اِ شود ودم پذیرش خود ناشی میاز ع ،ها و دردها و نامالیمات زندگیپذیرش زندگی یا به تعبیری رنج

 گله ودیگر جای هیچ ،د ما هستیمخو ،به محظی که بپذیریم که منشاء و مسبب و طراح و سازنده

را با آغوش باز چه که هست لبخند زده و آنو آنگاه ما بروی هرآن شکایت و نزاعی باقی نخواهد ماند
 پذیریم.خویش می

 نکنثبت  . ۷
 ،از نو ،لحظهچیز هربه این مفهوم که در دنیایی که همه ،و حف  چیزی نداریم زی به نگهداریما نیا

این کار  چه لزومی به انجام ن چیزی را ثابت نگه داشت و اساساًتواچگونه می ،میردزاده شده و می

که در یک لحظه آفریده شده ، را از زندگییک رویداد و یک بخش  ،یک حادثه بخواهیم هست. چرا باید
ر از آن تتر و زیباتر و جذابانگیزکه بسیار شگفتحالیدر ؛جاودانه کنیم، ردمای بعد خواهد حظهت و لاس

-لحظه خواهد مرد. آیا اگر چنین کنیم و اینمدام تا ابد آفریده شده و هر، بعد و لحظات بعد یدر لحظه

-ط و نگهداریثبت و ضب های مختلف برایصرف یافتن راه ،همه سال که چنین کردیم و کلی انرژی

واقعی است و در نتیجه چه غیرچیزی جز صرف وقت کردن برای پرداختن به آن ،کردن رویدادها کردیم

                                                 
« شودچه دیده میآن»( در یونان باستان به معنای Phanomenologie: شناسی )به آلمانیپدیدارشناسی یا پدیده 1

ا پدیده و  ررسی»به معنای  Logosپدیدار ی ا آگاهی استی مطالعهفلسفه «ب . این جنبش فلسفی در ی ساختار تجربه ی

دموند هوسرل پایهابتدای سده اش در دانشگاه ای از متاثرینگذاری شد و سپس توسط حلقهی بیستم میالدی توسط ا

وجه »هنی وسرل معتقد است هر فعالیت ذ. هیلیان مونیخ در آلمان گسترش یافتگوتینگن و دانشگاه لودویگ ماکسیم

ی خاص، به دلیل التفات ذهنی، پردازد، در یک لحظه؛ یعنی چیزی که ذهن ما در موردش به تفکر میخاصی دارد« التفاتی

 .ذهنی، موجودی عینی نباشدکه ممکن است آن موجود . حال آنشودموجود می
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به دنبال ثبت  ساساًما ا ؟استه عایدمان شد ،یقی است و جریان داردماندن از آنچه واقعی و حقغافل
ها در همین است. اگر قرار بود در تن ،شود و جذابیت آنوقتی زندگی هرلحظه نو می چیزی هستیمچه

آن نقطه در فرهنگ لغات جز مرگ  ،شویم و بمانیم و دیگر گذر نکنیم ای از زندگی متوقفجایی و نقطه

را برای خود د بزنیم و مدام آنأییهر تم ،یعنی مرگ ،م به چنین مفهومی. چرا دوست داریداشتنمعنایی 
نه آنچه نو  ،رده و تمام شده و گذشته هستیممهیجان آنچه  چرا در اشتیاق و ؟کنیمیادآوری و بازنمایی 

مدرن و با پیشرفت تکنولوژی بسیار تشدید شده  و حاضر است. البته این وضعیت در دوران ی و تازه و ح

 ... در واقع ماپیوتر وکام ،صوت ضبط ،فیلمبرداری ،برداریهای عکسربیناست. اختراعاتی نظیر انواع دو

را در  ما ترتسخوسفت د ابزار کمکی تولید کرده که هرچهاند. ذهن برای خوزی کشیدهرا به جهانی مجا
بشر ابزار  ،اضر که عصر تکنولوژی استو تا پیش از عصر ح اًهای زمان و مکان نگه دارد. سابقچهارچوب

 شامل دستان او حافظه،ور داشت که گذشته از ذهن و تری برای ثبت و ضبط امکمتر و بسیار سخت

حضور  تراشید. اما امروزه شرایط به جایی رسیده که تقریباًنگاشت و مینوشت و میشد که میمی
ر و دشوارتر از حضور نداشتن در آن شده است. چرا که تمام تن در دنیای واقعی اغلب بسیار سختداشت

به دنیاهای مجازی و ما  کنندهدهند که مرتبطپیرامون ما را ابزار و آالت و اشیاء و وسایلی تشکیل می

شوند. چنانکه مارتین هایدگر فیلسوف شده و میغیرواقعی هستند. دنیاهایی که ثبت و ضبط و نگهداری

تنزیل عالم هستی به تصویر  ،اساسی دوران مدرن یواقعه» گوید:بزرگ آلمانی در قرن بیستم می
 «.است

، حضور واقعی و ناب زندگی این لحظهکه  بجایی برای این واقعه است. چرا یراستی که تنزیل واژهه ب

حواس مهم و حیاتی  ،گرددشده ارائه میراه صدایی ضبطبه هم وقتی در غالب تعدادی تصویر و یا نهایتاً
شویم و ود میدو حس یعنی بینایی و شنوایی خ به یک و نهایتاًشوند و ما محدود از زندگی ما حذف می

 گوید:می لهتو که اکهارتتن و یعنی تنزیل هستی به تصویر. چنانیافیعنی کاهش ،کردناین یعنی نزول

به  جاودانه و زنده. بنابراین برای خوشبختی یا کامیابی ،زمانبی ،تغییربی خدای ،تو ساکن خدا هستی»

کنی. اما نیازی نیست که ها بازی میآن بری. باها لذت میآویزی. تو از این صورتها نمیصورت دنیای
شدن و چسبیدن به های انسان برای وابستهترین روشیکی از اساسی«  .ها کنیصورت یوابسته خود را

همین  ،هابودن انسان به این صورتابستههای واز بارزترین نشانه ها و یا بهتر بگوییم یکیاین صورت

و نگهداری چیزی نباشی در صدد حف   یهاست. تا وابستهکردن آنتالش مداوم او برای ضبط و ثبت
داختن به چیزی در جاودانه و چنگ انحال  یافتادن از لحظهیعنی دور ،آیی و این وابستگینمیآن بر

ن کردن آن به هر طریق ممکن از آخواهی از راه ثبت و ضبطکه واقعی نیست و تو می، گذشته یا آینده

 دهی. شایدقرار  ،دهدتو می که به یهر نوع حس دیگرستایش و یا  و مورد تماشا وکنی  تولید حقیقتی

را از ساختن یا کشیدن هر نوع بشر ، که در ادیان الهی بویژه در اسالم وده استدلیل نببی ()و فقط شاید
نوعی ه را باند و آننفی کرده ،مشابه از امور بدست دهدتصویر یا مجسمه و طرحی که تصویری  ،شکل
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-در همین موضوع نهفته است که ضبط و ثبت احتماالًهایی اند. برهان چنین توصیهورزی نامیدهرکش

ی رای دیدن یا درک کردن آن در لحظهحال ب یکردن لحظهافتد و در واقع ثبتکردن آنچه اتفاق می

-می، نیست معنی و به نوعی فرافکنی کردن هر لحظه ناب زنده خود به آنچه کهحالی دیگر بسیار بی

و ترین خلق کار به این معناست که ما بزرگاین باشد.نمی هقابل توجییا برهانی  منطق با هیچ این. باشد
کنیم و ر میو حاضر خود را فراموش کرده و انکا یعنی خود را و زندگی حی  ،طرح و شاهکار خلقت خود

در  هستیم. ،استوهم  و که غیرواقعی از آنی بخش تحلیل و تجزیه و نگهداری ،در مقابل مشغول ضبط

جای ه ها بآن یهو زنده و مشاهد حی  های بدلی و غیرزنده از چیزیحال تولید مشابهدر  واقع ما

 هستیم. موجود هستی و کردن این اصلزندگی
 موالنا این موضوع را در شعر زیر بسیار جالب و رسا بیان داشته است:

ـــرچینیــان گفتنـــد مــا نقـــاش  ت
 

 را کــر و فـــر رومیــان گفتنــد مـــا 
 

 هم در ایـنگفت سلطان امتحان خوا
 

 کز شـماها کیسـت در دعـوی گـزین 
 

 چینیـان گفتنـد یـک خانـه بـه مـا
 

 خــاص بســپارید و یــک آن شـــما 
 

ـــه در ـــل در ب ـــه مقاب  بــود دو خان
 

 رومــی دگــر ،زان یکـی چینــی ســتد 
 

 چینیان صـدرنگ از شـه خواسـتند
 

ــد  ــرد آن ارجمن ــاز ک ــه ب  پــس خزین
 

ـــا ـــه رنگه ـــباحی از خزین ـــر ص  ه
 ج

ـــ  ـــه ب ـــان را راقب ـــاچینی  ود از عط
 

 رومیان گفتند نه نقـش و نـه رنـگ
 

 در خـور آیـد کـار را جـز دفـع زنــگ 
 

ــددر فـرو بسـتند و صــیقل مـی  زدن
 

 همچو گردون سـاده و صـافی شـدند 
 

 سترنگی رهیاز دوصد رنگی به بی
 

 سترنگی مهیرنگ چون ابر است و بی 

 هر چه انـدر ابـر ضـو بینـی و تـاب
 

 تـــاباختـــر دان و مـــاه و آف آن ز 
 

 چینیان چون از عمـل فـارغ شـدند
 

ــل  ــادی ده ــی ش ــیاز پ ــا م ــده  زدن
 

 هــاجــا نقــششـه در آمــد دیــد آن
 

ـــی  ـــم رام ـــل را و فه ـــود آن عق  رب
 

ــه ســوی رومیــان  بعـد از آن آمــد ب
 

ـــان  ـــیدند از می ـــاال کش ـــرده را ب  پ
 

 آن کردارهـــا ن تصــویر وآعکــس 
 

ــر  ــا زد ب ــده دیواره ــافی ش ــن ص  ای
 

 جـا بـه نمـودآنجا دیـد هر چه آن
 

ـــه می  ـــده خان ـــده را از دی ـــوددی  رب
 

ــوفیان ــان آن ص ــدرارومی ــد ای پ  ن
 

 هنــرتکــرار و کتــاب و بــی بــی ز 
 

 هـاانـد آن شیشـهلیک صیقل کرده
 

 هـاپاک از آز و حرص و بخل و کینـه 
 

ــت ــف دل اس ــه وص ــفای آین  آن ص
 

ــی  ــورت ب ــتص ــب اس ــا را قال  منته
 

 حــد غیــبصــورت بــیصـورت بــی
 

 جیـب دل تافـت بـر موسـی ز آینه ز 
 

 صــورت نگنجـد در فلــکگرچـه آن
 

 نه به عرش و فـرش و دریـا و سـمک 
 

 نآزانک محدودسـت و معدودسـت 
 

ـــدان  ـــد ب ـــد ح ـــه دل را نباش  آین
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 جا سـاکت آمـد یـا مضـلعقل این
 

 زانک دل یا اوست یا خود اوسـت دل 
 

ــد ــا اب ــد ت ــی نتاب ــر نقش ــس ه  عک
  

 عـددعـدد هـم بـیدل هـم بـا جـز ز 
 

ــر ــد ب ــو کای ــش ن ــد هــر نق ــا اب  او ت
 

ـــیمـــی  ـــد ب ـــدر اونمای  حجـــابی ان
 

 اند از بـوی و رنـگاهل صیقل رسته
 

ــی  ــد خــوبی ب ــگهــر دمــی بینن  درن
 

              

 ،خود یبرای حضور و اقامت داشتن در حال جاودانه ،اکنون یپس انسان متعالی مقیم در لحظه

و  ود وارد شدهخ یواقعی این لحظه ه زندگیتواند بها میستن آنکاربهدر دست دارد که با ب هاییراهکار
 جدا ،حظهل هر در مردن ،ظارانت عدم ،ابزار مشاهده هفت. در واقع در آن حضوری مداوم را تجربه کند

اشتن درا در  ما، ثبت و ضبط نکردن ،گشوده بودن و پذیرا ،سکوت کردن ،از درون و بیرون() نبودن

-هت اقامتجهستند برای یاری ما در  هاییروشها نرسانند. آیاری می ،ندگی خودزکاملی از  یتجربه

 .نساناخود به عنوان  برترماندن در مقام زوال حال و در نتیجهبی جاودانه و یداشتن در لحظه
ایی جهت خواهم بناهایی را با عنوان بسترهمن معماری هستم که می ،بینی و نگرشحال با این جهان

 .ئه کنمااین زندگی طراحی و ار وقوع

ت اند نشأتوخود میساکن در جاودانگی  برترتنها از حقیقت چنین انسان  ،برتراز دیدگاه من معماری 
 باشد.می های ساکنین و خالقین خودبازتاب ویژگی ایهر معماری گرفته و ظهور کند. چرا که اساساً

 برتر:معماری 
-می الت چنین هنری را تشکیلست که خود مبنای اصاصول معنوی رعایت ا ،لییهر هنر اص یالزمه»

یی شخصی ژاژخا گذرای نه اصالت ،جا به معنای جامع واژه است. تحقق دریافتی اصیلاین ،دهد. اصالت

باید به  ،ذر آناصلی هست که هم از رهگ ببرد پیکه توانایی هنرمند است به این ،یک فرد. شرط اصالت
ه زاید و تمایل اوست به پیروی از قوانینی که سنت گذارده و پرهیز از هر آنچ .یابد تهویت خود دس

 (۱۰ص ،وحدت حس ،نادر اردالن)« .ت و بدون کاراییبیهوده اس

را که شرح آن رفت به تصویر بکشیم و یا تعریفی  برتراگر چنانکه گفتیم بخواهیم معماری چنین انسان 
ها برای حضور در لحظه یی که انسان برتر از آنید از همان ابزارهااز دیدگاه من با ،زبانی برای آن بیاوریم

های ای از سیستمدر واقع بر اساس این حقیقت که جهان از مجموعه گیرد، استفاده کنیم.می بهره حال

 ،باشدها میاز مقیاس ذرات تا حد کهکشانچیز در حال تکرار و بازآفرینی مشابه تشکیل شده و همه

دو عامل زمان و  ،ما دستخوش تنزیل و نقصان گردد برترالذات آرمانی و چه باعث شده تا معماری فیآن
یعنی اگر عامل زمان و مکان  ، همچنانکه برای خالق آن یعنی انسان برتر نیز چنین است.باشدمکان می

 ،متفاوت بیابد ن حذف گردد و مفهومییعنی انسا ،معماری یینندهبه طریقی که گفته شد از ذهن آفر
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نویسد: می1خواهد کرد و به تعالی خواهد رسید. دیوید هارویمعماری منتج از چنین ذهنی نیز تغییر 
زیرا  ؛فضا و زمان هستند یمستعد تغییر تجربه ،شناختی و فرهنگی بطور خاصتجارب عملی زیبایی»

اما اینکه  «ور تصنعی هستند.بازنمایی فضایی و ص ،جریان تجارب انسانی درگیر ساخت ها خارج ازآن

 پردازیم.بحثی است که در این بخش به آن می ،تواند باشدصورتی می قع به چهالوااین تغییر فی

 معماری: تعریف

-حللق راهخهای گذشته و چه حلبهترین راه حل. چه استفاده از راه یمعماری یا مهرازی یعنی ارائه

 خدا()ده. های جدید برای رسیدن به هر هدفی

معماری  ترتر و بیشمعماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدی است. تعاریف جامع

را شامل طراحی تمامی محیط مصنوع از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد جزئیات 
  دانند.مبلمان میساختمانی و حتی طراحی 

 طراحی معماری:
د ریزی ماننمهبرنا و عناصر برنامه ،مصالح ،سایه ،نور ،بافت ،فضا ،دهخالقانه از تو یدر اصل استفاده

این  . یهنر عملکردی و اغلب ،ظور دستیابی به اهداف زیباشناختیبه من .ت و فناوری استساخ ،هزینه

ز یری اگرهها با بهخالقانه از مصالح و فرم یمعماری را از طراحی مهندسی که استفاده طراحی تعریف
 . کندمی متمایز ،و قواعد علمی است ریاضیات

 رود:کار میه معنای وابسته ب طور کلی معماری به عنوان یک واژه در دوب

لیت است و به یک فعا معنا شمرده شده که اسمِ «یند سازماندهی فضاآفر» . معماری به عنوان۱
 گیرد.ورت میآفرینشگر )خالقانه( آدمی توجه دارد. این برداشت بیشتر از سوی معماران ص

و به  ذات شمرده شده است یا اثر معماری که اسمِ« دستاورد ساماندهی فضا». معماری به عنوان ۲

 یند پیموده شده است.آها این فرهایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنساختمان
م جا مفهوینرود. منظور ما در اکار میه شناسان و مورخین معماری باین برداشت بیشتر از سوی باستان

چنین  یباشد و بر این اساس مروری اجمالی بر نظرات و آرا صاحبنظران و معماران دربارهاول می

ه ی از این واژتعریف کلی و عموم از یا دوردیک نزها تا چه حد کنیم تا ببینیم که نظرات آنمفهومی می

 ؟د یا خیرتوان تعریف ثابت و مطلقی برای معماری متصور شاینکه آیا می و ؟است

                                                 
نگلیسی 1 ، 1935اکتبر  31( )متولد David Harvey: دیوید هاروی )به ا نگلستان، گیلینگام ( استاد ممتاز کنت، ا

کی از مهمشناسی در دانشگاه نیویورک استجغرافیا و انسان ی مسائل اجتماعی جهان پردازان در عرصهترین نظریه. هاروی ی

تأثیر و نفوذ چشمی دکترای خود را در رشتهاست  او درجه ز دانشگاه کمبریج دریافت کرده و به دلیل  گیرش، در ی جغرافیا ا

ر آن او یکی از مطرحی مرجع در عرصهبیست نویسندهمیان  نسانی قرار گرفته است. عالوه ب ان ترین جغرافیی علوم ا دان

 .آکادمیک در سطح جهان است
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 یار سه معشاید به این نتیجه برسیم که صفت کمال معماری در گرو  :کریستین نوربرگ شولتز
 شکل و فنون. ،اساسی است؛ نقش ساختمان

 او اولین شخصی است که گفت معماری هنر است.1ویتروویوس : 

 عماری دفتر ثبت تاریخ بشری است: م2بالزاک. 

 معماری هنر ساختن فضاست.3برونوزوی : 

 تحلیل است. معماری تجربه نیست صاًتفکر و مخصو ی: معماری قبل از هر چیز شیوه4ژان نوول، 

 بنابراین هر نوع معماری باید خاص باشد.

 کند و است که زندگی بشری را احاطه می ای: معماری شامل تمام محیط فیزیکی5ویلیام موریس
زیرا معماری  ؛از معماری خارج شویمتوانیم نمی ،تا زمانی که عضوی از اجتماع متمدن هستیم

احتیاجات بشر روی سطح  ست از مجموعه تغییرات و تبدیالت مثبتی که هماهنگ باا عبارت

 نخورده از آن مستثنی هستند.زمین ایجاد شده است و تنها صحراهای دست

 ی فتهکه به گآموس راپاپورت: معماری سرپناه است. اما نماد و شکلی از ارتباط نیز هست. چنان

معماری تجلی عینی افکار و  «.هنرها شکلی از گفتگوی نمادین هستند یهمه»: 6سرهربرت رید

 گردد.ها خلق مینآ یهای فرهنگی است که به واسطهرزشآرزوهای انسانی و ضابط باورها و ا

 بل را قان خود و فلسفه را استوارکند و آن: معماری کوششی است برای آنکه پیوند بی7ژاک دریدا
 تصور نماید.

                                                 
ی زندگی وی در دسترس ( اطالعات کمی دربارهMarcus Vitruvius Pollio:  به انگلیسیپولیو )ویتروویوس   مارکو 1

کثر اطالعات و آمی (  De Archiectura –ده کتاب معماری از تنها اثر او که برجا مانده ) ی ویگاهی ما دربارهباشد. ا

 .عمار بوده استی وی واضح است این است که وی مچه دربارهاستخراج شده است. آن

اعی در ب رئالیسم اجتمی نامدار فرانسوی و پیشوای مکت( نویسندهHonore De Balzacبه فرانسه: آنوره دوبالزاک ) 2

 .ادبیات است

 .مدار اهل ایتالیا بودی( یک معمار و سیاستژانویه 9 – 1918ی ژانویه Bruno Zevy( )22: برونوزوی )به انگلیسی 3

ی پریتزکر ی جایزهی فرانسوی و برنده( معمار برجسته1945اوت  12ی زاده( )Jean Novel: به فرانسهژان نوول ) 4

 .است 2008

انقالبی 1896ی درگذشته – 1834ی زاده( )William Morris: )به انگلیسیویلیام موریس  5 ( شاعر، هنرمند و 

( داشت. موریس هنرمندی )همراه با النور مارکس« ی سوسیالیستاتحادیه»ر تشکیل سوسیالیست که مشارکت بسیاری د

ز فهم و مشاهده یهی کار سرمی فقدان خالقیت و آزادی هنری در پروسهبود که پس ا ری به کمونیستی انقالبی بدل داا

 .گشت

نگلیسی 6 ( 1968ژوئن  12ی درگذشته – 1893دسامبر 4ی ( )زادهHerbert Read: سرهربرت ادوارد رید )به ا

نگلیسی بود که به خاطر کتاب از جمله نویسندگان مؤثر آنارشیست، شاعر و منتقد ادبی ا های فراوانی که در مورد هنر نوشته، 

  .ش هنر در آموزش شناخته شده استقدر مورد ن

( فیلسوف 2004اکتبر  8ی درگذشته – 1930ی ژوئیه 15ی زاده( )Jacques Derrida: به فرانسهژاک دریدا ) 7

تأثیر فراوانی گذاشت. . وی در فلسفهی واسازی استی فلسفهالجزایری تبار فرانسوی و پدیدآورنده ی پست مدرن و نقد ادبی 
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  :ی،داقتصا ،امل فراوانی مانند عوامل اجتماعیمحصول شرایط و عومعماری زیگفرید گیدئون 
زمانی را  ناپذیری از رویدادهایمعماری معیار اشتباه آدمی است. فنی و عادات و رفتار ،علمی

 دهد.بدست می

 ر آمده است. سکوتی میصورت ماده ده ترین سکوتی است که ب: معماری عالی1یوهانی پاالسما-

کردن چیزهای هستیم که هدفش شاعرانه ایباشد که رنگ شده است. ما خواستار معماری

معماری فکورانه و اندیشمند نیاز داریم.  ،ه باشد. ما به یک معماری زاهدانهواقعی زندگی روزمر

 .سکوت

 هوم واقعی کلمه. اگر او : معمار بایستی که یک پیامبر باشد. یک پیامبر به مف2فرانک لوید رایت

 توان او را یک معمار نامید.نمی ،اشد حداقل ده سال جلوتر را ببیندقادر نب

 گذارید. آجر را با دقت پیش هم می شود که شما دو: معماری زمانی آغاز می3میس ونده روهه

متغیر و جدید  ،ی جز تمنای زمان برای فضایی زندهمعماری در جزئیات است. معماری چیز

کار اساسی  یاما زمینه ،روی حقایق مسلم بنا گردیده است بریست. درست است که معماری ن
شاداب و  ،ت که به فضا تبدیل شده است. زندهزمان اس یرادهاآن تسلط معانی است. معماری 

 د.جدی

 یک حقیقت انکارناپذیر است.  ،آیدای از خالقیت بوجود میلوکوربوزیه: اینکه معماری در لحظه

هایی برای مین خواستهضمین استحکام یک ساختمان و نیز تأانی که ذهن درگیر چگونگی تزم
ً أتر از تآسایش و راحتی است. برای رسیدن به هدفی متعالی کارکردی  مین نیازهای صرفا

                                                                                                                            
)را عقلواقع خنثی کردن چیزی است که خود، آن هدف اصلی او در ( یا حاکمیت عقل خوانده Logocentrismمداری 

ا که معنا، در ذات متن است، رد میاست اور ساختارگرایان ر پذیرد که واژگان حامل و بارور معنایند؛ . او نمیکند. دریدا این ب

ربلکه بر آن است که واژگان  د که یاب. معنا وابسته به داننده است و نه متن و زمانی بروز میندتنها به واژگان دیگر اشاره دا

 .ها تکیه کرد، وجود ندارد. پس دالیلی بنیادین که بتوان به آنمفسر با متن به گفتگو درآید

 1963در هامینلینا فنالند و استاد معماری دانشگاه تکنولوژی هلسینکی است. وی از سال  1936یوهانی پاالسما متولد  1

ا در طراحی و برنامهفعالیت حرفه ر موزهای معماری ر -1978ی معماری فنالند ) ریزی شهری آغاز کرد. پاالسما پیشتر مدی

یه( بوده و در دانشگاه1983 عههای مختلف تدریس کرده است. پاالسما بر پا ی آثار ادموند هوسرل، مارتین هایدگر و ی مطال

ر ادراکات حسی، حافظه، خاطره، تخیل و ناخودآگاه مطرح میگاستون باشال، دیدگاهی پدیدارشناسا -نه در مورد اتکا تجربه ب

 عماری در دوران معاصر معتقد است.کند. پاالسما همانند نوربرگ شولتز، به از دست رفتن قدرت ارتباطی م

نگلیسیفرانک لوید رایت ) 2 ( 1959ریل آو 9ی درگذشته -1867ژوئن  8ی زاده( )Frank Loyd Right: به ا

ی امریکایی است که بیش از هزار بنا و سازمان، . او معمار، طراح داخلی و نویسندهباشدمشهورترین معمار تاریخ امریکا می

 .ساختمان را کامل اجرا کرده است 500طراحی و 

ی هدرگذشت – 1886مارس  27ی ( )زادهLudwig Mies Van Der Rohe: به آلمانیلودویک میس فن درروهه ) 3

از  -( معمار آلمانی1969اوت  بود. همکاران و دانشجویان و دیگران،  1933تا  1930امریکایی و سومین مدیر باهاوس 

  .دادندمعموالً او را با با خانوادگی او یعنی میس مورد خطاب قرار می
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که ما را  ای را به معرض نمایش گذاردعرانههای شاگردد تا تواناییشود و آماده میبرانگیخته می
 نند و به ما لذت و سرور بخشند.برانگیزا

 است. معماری یک ها تجسم یافته : معماری نظمی معنوی است که در ساختمان1هانس هوالین

چیز یعنی به یک بعد اضافی عینیت بخشیدن. همه معمارند و همه ،مفصل ارتباطی است
 معماری است.

 آفریدن یک  بلکه ؛نیستبرای برآوردن یک نیاز  ،معماری به عنوان خلقتی هنری: 2لویی کان

متناسب با عملکردهای انسانی. معماری  ،معماری شناسایی همگن فضاهایی است است. نیاز

 سازماندهی ذهنی فضاهاست.

 با  ناشدنی مکان است. معماری باید کامالًمعماری درک منطق توصیف یوظیفه :3تادائو آندو
 اطرافش هماهنگی داشته باشد.

 گذاری در هر دوره نمایشگر سیستم ارزش ،لی و معماری به طور خاصطور ک: هنر ب 4اتو واگنر

 هستند.

 برون را  و : معماری مانند موجودی زنده است و فضایی پویا که دنیاهای درون5نتونیو گائودیآ

 کند.به یکدیگر وصل می

 ای است پرتناقض از توانایی و ناتوانی.معماری آمیزه: 6رم کولهاوس 

                                                 
ی ی اتریشی و برندهه( معمار برجستدر وین 1934مارس  30ی زاده( )Hans hollein: هانس هوالین )به آلمانی  1

 .تهران است ی آبگینه در. وی طراح موزهاست 1985ی پریتزکر جایزه

. در چند است« ایتزه لیب اشموئیلوسکی»تبار امریکایی. نام اصلی او ( معمار استونی1974-1901لویی ایزادو کان ) 2

نیا، تدریس می ی دانشگاهی از جمله دانشگاه ییل، انیستیتوی تکنولوژی ماساچوست ومؤسسه کرد. او یکی دانشگاه پنسیلوا

 از اعضای اصلی تیم سیام بود. او در نیویورک درگذشت.

، ، معمار برجستهتادائو آندو 3 ی ژاپنی است. آندو معماری خودآموخته است. قبل از اینکه با جدیت به معماری روی آورد

تقریباً درمدتی راننده ود.  ز آن بوکسور ب کامیون و پیش ا مایان، به عنوان مادهتمام ساختمان ی  یه، های او از بتن ن ی اول

 .اده شده استاستف

-(  وی یک سیاست1971اوت  9ی درگذشته – 1888ی ژانویه 29ی زاده( )Otto Wagener: اتو واگنر )به آلمانی 4

 . اگ شدی رایشتنماینده 1933وی در سال   .رئیس اس.آ بود 1931تا  1329سال  مدار آلمانی و از

( معمار 1926ژوئن  7تا  1852ژوئن  Antoni Gaudi Cornet( )25:  آنتونی گائودی ایکرنت )به اسپانیایی 5

زرگ ی شهرت وی به دلیل سبک منحصر به فرد و عمده .شودترین معماران دو قرن اخیر، شناخته میکاتالونیایی که از ب

 .ر شخصی آثارش در شهر بارسلون استغریب و بسیا

در  1944. او متولد ( معمار هلندی استRement Lucas Rem Koolhaas: به هلندیرمنت لوکاس رم کولهاوس ) 6

نویس در در اندونزی مقیم بود و سپس به عنوان خبرنگار و فیلنامه 1956تا  1952نوتردام هلند است. بین سالهای 

شد. پس از آن به لندن رفت و به تحصیل معماری در پرداخت. در سال  AAی مدرسه آمستردام ساکن  با  1972لندن 

اقامت گزید. در امریکا شیفتهکسب بورس تحصیلی، عازم ایاالت متحده شد و در آن ی نیویورک شد و با چاپ کتاب جا 

 زودی مشهور گشت.به 1998( در سال Dolirious NewYorkنیویورک هذیانی )
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 ی امروز ما باید انعکاس شرایط ذهنی و زیستی ما باشد و آنچه که در : معمار1پیتر آیزنمن
ست. معماری باید همانند یک متن بخشی از زندگی ما ،معماری امروز ما مورد غفلت قرار گرفته

ند طراحی گیری خود جان بگیرد و از بطن خود بسط پیدا کند که در روشکلیند آباشد. در فر

 پله.بلکه پایانی باز دارد مانند راه ،پایانی معلوم نیستص به سوی مشخ اثر در هدایت آن از مبدأ

 ای که کردن فضاهاست. به گونهقابل انعطاف ،: فکر من در معماری و شهرسازی2بهرام شیردل

کند. شماری باشد. انسان با گذشت زمان افکار و خصوصیاتش تغییر میهای بیتفاوتجوابگوی 

 .شدچنین بامعماری نیز باید این

 معماری رد زمان است بر فضا. معماری فقط فضا است. حجم هم فضاست. 3سید هادی میرمیران :
بینیم و با فضا با حجم می را شود. ما معمارییک نوع فضا می ،حجم را اگر از بیرون نگاه کنیم

 .مکنیدرک می

 های جهان معماری انسان و آرزوهایش بوده است. زبان بیان ی: معماری همیشه آیینه4داراب دیبا
 بر هندسه استوار است.

 فرهنگ  یتوان آن را بازتاب گسترده: معماری تنها هنری است که می5حسین سلطان زاده

فنون و هنرهای گوناگون ترکیب  ،هاهایی است که از دانشمله تخصصجامعه دانست و از ج

 شده است.

                                                 
نگلیسی 1 ا به خاطر یی استی امریکا، معمار برجستهنیوجرسی 1932لد ( متوPeter Eisenman: پیتر آیزنمن )به ا او ر  .

 .معمار بزرگ نیویورکی است 5کی از شناسند. او یشهرتش در سبک ساختارشکنی می

کانادا در رشته 1978. در سال خورشیدی، معمار ایرانی است 1330 ، متولدبهرام شیردل 2 ی میالدی از دانشگاه تورنتوی 

ی تخصصی معماری را در آکادمی هنری کرنبورک، در ایالت میالدی، دوره 1982. وی در سال صیل شدالتحمعماری فارغ

 .و زیر نظر دانیل لیبسکیند گذراندمیشیگان امریکا 

رلین 1385فروردین  29 –قزوین  1323اسفند  23سید هادی میرمیران ) 3 . او چهاردهه فعالیت ( معمار ایرانی استب

ز میاحرفه ون وکالی دادگستری مرکز، ن آثار وی میای کرد. ا اصفهان، ساختمان کان توان به طراحی شهر جدید بهارستان در 

ی ورزشی ی صادرات ایران، ساختمان مجموعهساختمان کنسولگری ایران در فرانکفورت، ساختمان مرکزی بانک توسعه

های جمهوری فرهنگستان ، طرح ساختماننشد( که البته این طرح اجرای ملی ایران )رفسنجان، طرح ساختمان کتابخانه

های ترین ویژگی( اشاره کرد. از مهماجرا نشدهی ملی آب )( و طرح ساختمان موزهاسالمی ایران )این طرح نیز اجرا نشد

 .های نوین طراحی بودمعماری او حف  پیوند با روح معماری کهن ایران از طریق روش

رهای زیبای بلژیک ایرانی اهل تهران است. وی در دانشگاه ژنو و آکادمی سلطنتی هن ، معمار1320داراب دیبا متولد  4

 .تحصیل کرده است

ده متولد حسین سلطان 5 ی هنرهای زیبای دانشگاه ی مهندسی معماری در دانشکدهآموختهاست. وی دانش 1335زا

یالمی واحد  علوم و تحقیقات تهران دارد و دانشیار دانشگاه تهران است و مدرک دکترای تخصصی خود را از دانشگاه آزاد ا

 باشد .آزاد اسالمی واحد تهران مرکز می
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 برای  .شدنش بذری الزم است ست که برای زادها ایعماری یک پدیده: م1منصور فالمکی
آید جا درمیبه رنگ خاک و به طعم آب همان ،ا زاده شودبه هر کج پروراندنش باید تغذیه شود.

تواند رسد. در حقیقت امر معماری میو اگر دگرگون نشود به تعالی نمی میردو با گذر زمان می

 ،ای خاص در زندگیدر لحظه ها و نیازهای انسانی شناخته شود کهها و سلیقهترجمان اندیشه
 ،به همان روزی که ساخته شده ،مطلق دست به گل برده و با آفرینش شکلی معین به بیانی

 سخن گفته است.

 

 :بریماین آراء و نظرات به چند مورد مهم پی میبندی از جمع
 ارائه ،آن هومری و مفمعما یراجع به واژه ایدقیق و قطعی توان تعریف یا تشریحست اینکه نمی. نخ۱

-صاحبان وضدونقیضی را حتی در بین بزرگان  های بسیار متفاوت و گاهیو اندیشهکرد. چرا که نظرات 

 اشد.بشاهد بودیم که گواه این عدم قطعیت و فقدان حکم کلی می موضوع این به راجع ،سبک و نظر
شروع به  وبه این امر برده آن هر معماری از دیدگاه و زاویه فکری خودش دست  تر از. هرکس و مهم۲

یست. لذا مشابه هم ن گاهیکند و نگاه و دید همگان در ارتباط با این موضوع یکسان و حتی طراحی می

ی خویش گردد و در این وادی هر کسی دنیای درونبینی و نگرش او آغاز میمعماری هر کسی از جهان

 ریفهوم معمام یو نظرات و احکام صادره دربارهتقریبا تمامی آراء  ا به معماری خود تعمیم داده است.ر
وش ها و راحیای برای طرای پایهدیدگاه و نظریه ،هر معماری در طول تاریخ باشد کهمؤید این نکته می

که ، صای خابینیفلسفه و جهان از ایتوان گفت که هر معماریخود داشته است. در حقیقت می کار

نگرش و  که ابتداتواند بدون اینکس نمیگیرد. هیچت مینشأ ،رددگمربوط به معمار و خالق آن می
عنا و ممحصول دارای  ،دست به کار معماری بزند و اگر هم چنین کند ،کند بینی خود را مشخصجهان

 الخرهبا فردی هر که چرا ،است غیرممکن، از دید من چنین امری اساساً .نخواهد بود ،مفهوم مشخص

ا ام  ،ر کندتغیی زمانچند که این امر در طی  هر ؛بینی داردایدئولوژی یا جهان ،آیین ،دین ،نگرش یک

و اطراحی و معماری روی  دارای نوعی نگرش خاص خواهد بود که بالشک بر ،باالخره در هر لحظه
 .ثیرگذار استتأ ولی ،هرچند اندک

به سبک معماری وی،  های هر معمار کهی وسیع و متنوع تفکر، نگرش و دیدگاهعلیرغم گستره .3

، همگی در این نکته که معماری ایشان )حتی در سطح معماران بزرگ جهان( گردد، معمارانمنجر می
ها به هم نزدیک شده بینینماید چنانچه این جهانبدیهی میاند؛ ، مشترکبودهها آنبینی منتج از جهان

مشخص و همسو در معماری را شاهد بود که توان ساختاری ، آنگاه میانسان برتر برسد بینیبه جهان و

                                                 
لتحصیل با درجهدر شهر مشهد است. وی فارغ 1313محمد منصور فالمکی متولد  1 ی دکترا در دانشگاه ونیز به سال ا

لتحصیل در مرمت بناها و شهرهای او فارغ 1347التحصیل در شهرسازی فنی از دانشگاه میالن در سال ، فارع1341

 باشد.می 1348تاریخی از دانشگاه رم در سال 
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اری اسالمی و معماری مدرن و چنانکه در معمباشد. بینی متعالی چنین معمارانی میمنتج از جهان
، شاهد آن هستیم که علیرغم جغرافیا و نژاد متفاوت، حسی از وحدت و همخوانی در کار این غیره

 .شودمعماران دیده می

لسفه و فتاریخ  مرور و بررسی نظریات متعدد معماران و اندیشمندان یجهکه در نتی نکته سهاز این 
ها و و روش ایطشر ،برترانسانی  معمارییم چنین استنباط کنیم که در توانمی ،معماری بدست آمد

ه حادث چگون نکته لذا به این امر بپردازیم که این. فیابدبروز می ،به زندگی دارد که او بطور کلی نگرشی

ن است که بینی و دیدگاهم به زندگی آنچناکه جهان من به عنوان معمارییابد. یعنی و تحقق میشده 

نه بر گوخود را چمعماری  ،ای جهت تحقق این نگرش هستمتگانهتر آمد و دارای ابزار هفشرحش پیش
 یدر جمله را مطلبکه داراب دیبا حق این چنان ؟کنمسازم و زندگی میمی ،ریزی کردهاین اساس پایه

ینی فاقد ببراساس جهان ،برترکرده است. معماری انسان  ادا ،انسان و آرزوهای اوست یعماری آینهم

ا بر ررد زمان  ،نخواهد به قول میرمیراگیرد. او نه میشکل می ،این دو مفهوم زمان ـ مکان او و آزاد از
 ه که بالزاکنگونآ ،برترمعماری  ده است.ینبینی آگوید خواهان پیشه رایت میطور کفضا بزند و نه آن

-بهلذا  ه چیزی را ثبت و ضبط کند وخواهد ککند و نمیتاریخ بشری را ثبت نمی ،به آن معتقد است

 برترعماری مهای فرهنگی نیز نخواهد بود. باورها و ارزش ضابط ،معماری یباور راپاپورت درباره رغم

 ردواقد این هف ندارد و اساساً ،معتقد است ور که میس ونده روههطنآ ،برای مکان خود ،ایی از زمانتمن
گوید: می جا کهآن تر است.سکوت یوهانی پاالسما نزدیکبه معماری  ،به یک تعبیر برتراست. معماری 

ین به ا، یدگوم آنچنان که او در ادامه میاما باز ه ،«آمدهتی است که به صورت ماده درسکو ،معماری»

است. تا  رنگ و نقشگونه ای فارغ از هرچنین معماریدر واقع زنیم و رنگی نمیبرتر اریسکوت در معم
و معماری  در حال تغییر است ،افکار و شرایطش ،گوید انسانشیردل که می یحدود زیادی با این جمله

 پذیر وافنعطیعنی معماری ا نظر را تعریف کرد.مد برترماری توان معمی ،چنین باشدبایست ایننیز می

به تعالی  میرد وگوید معماری اگر دگرگون نشود مییا این جمله فالمکی که می .ءاحیامتغیر و قابل

 یلوحهسر ،هباره باشد. به نوعی بهتر است بگویم این جملرسد؛ شاید تعریفی بسیار نزدیک در ایننمی
جا ر در ایننظمد برترمعماری . ییمنما آن را معرفیجا خواهیم در اینمدنظر ماست که می برترمعماری 

ر دگرگون ر این باشد که اگتدرستشاید  .میریممی ،ایمان دارد که اگر دگرگون نشویمبه این جمله 

 ای!تر( مرده)پیش پس قطعاً ،نشدی
 است. دانش عدم قطعیت یشناسانندههنر  ،برتر معماری

 ،دهدیمرا تشکیل  برترگی انسان نی و زندبیرکن اساسی که ارکان جهان تهفو این معماری بر همان 

ایت های که نمعماری دست به ساخت ،استکسی برای بودن  نهایت آمال هر ،استوار است. انسانی که

 .زندمی ،اهداف هر کسی برای ساختن است
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 برتر:ارکان معماری 

 . مشاهده گر بودن:۱
-نکند و آییات نگاه مئه طور کامل و با جزب ،به بستر خود و ساکنین خود، به اطراف خود برترمعماری 

اوت و خنثی تفوجه بیبه هیچ برترشناسد. معماری نظر قرار داده و به رسمیت میدها را از هر لحاظ م
 و دهدار میکاش و بررسی قررا با کنجکاوی مورد کن ،بیندکه در پیرامون خویش میای نبوده و هر نکته

اره بر جا که این بستر همواز آن گیرد.در نظر میکاری یا راه بازخورد ،هانبرای آ ،اگر الزم باشد نهایتاً

چیز هیچ باشند و نهجای دیگر و این ساکنین همواره آحاد بشر میروی کره زمین واقع است و نه هیچ

 رایطش ،اقلیم ،هایی نظیر زمینکار دارد. آیتمهای مشابه سروپس همواره با یک سری آیتم ،دیگر
ل و شرایط را این عوام برترمعماری  . شناسی و...جامعه ،مسائل روانشناسی ،مقررات و قوانین ،اعیاجتم

دن به یک رسد که با رسینتیجه میساختمان بدن آدمی به این یکند و از مشاهدهخوبی بررسی میهب

تعمیم  قابل ،دمتریال و ابعا ی درئزمین با تغییرات جز یجای کرههمه سازه و یک طرح کلی که در
-ه انسانکطور ساختمان شد. همان یبارهموجود درتوان پاسخگوی بسیاری از شرایط و موارد می ،باشد

که  ایخاص با شرایط ویژه یها به عنوان موجوداتی پیچیده قادر به زندگی در یک یا چند نقطه

گردد به رمیاز این امر بمهمی بخش  اند و البتهشده، نبودهها تناسب با شرایط فیزیکی آنهماهنگ و م

 یهادام ایطیشیده است تا بتواند در هر شرکارهایی که برای خود اندیو راه کاوت بشر و ابزارهوش و ذ
اروپا نیز  و آسیا و شمال قطب ،آفریقا در ،کندمریکا زندگی میآکه در صورت بشر به همان حیات دهد.

ژیکی نیز نبوده است. تنها تفاوت ظاهری و فیزیولوبه حیات خود ادامه داده و دچار مشکل حادی 

ست هاودن آنجثه بها یعنی درشت یا ریزدر رنگ پوست و ابعاد فیزیکی آن ،در تمام این نقاط ،هاانسان
شر د استفاده بترین ابزارهای مورها نیز به عنوان یکی از مهمچیز دیگری. بنابراین ساختمانو نه هیچ

ستند و ههوش بشری  یها نیز ساخته و پرداختهچرا که آن ؛ویی بهره بگیرندتوانند از چنین الگمی

یاد مدام و ز یرات فیزیکینیازمند تغی، هوشمند باشند و در نتیجه ،توانند از این هوش استفاده کردهمی

ی رمعما واقع تنوع و گوناگونی کافی برخوردار باشد. بنابراین در ،حال نیز از جذابیتدر عین نباشند.
شکل و جا به یکیگانه و واحدی برخوردار خواهد بود که در همهاز کالبد و چهارچوب فیزیکی  برتر

ز ا ،گیردمی یت اقلیمی که در آن قرارقعموتنها ممکن است به فراخور  ،گردد. این کالبدشیوه اجرا می

 ولی به لحاظ کارکرد همان است. ،جنس و متریال مختلفی ساخته شود
به راهکارهایی و با چنین نگرشی  بیندمی یات و موشکافی کاملئبا جزاطراف خود را  ،رتربماری پس مع

معماری متعالی متحرک است. چنانکه آدمی متحرک است و ؛ یک جمله استها این آنه اهم رسد کمی

د. تواند ثابت و ایستا باشبودن نمی گرثبات در کار او نیست. معماری ما نیز برای مشاهده یا سکون

بیرونی  خود و هم در ابعاد و وجوه یدهندهکیلونی و در سطح مولکولی و ذرات تشانسان هم از ابعاد در
متحرک است و معماری چنین انسانی نیز به همین طریق و از هر دو جهت بیرونی و درونی دارای  ،خود
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به تنهایی و  هم ریکه ،فضاهاو همچنین ها متحرک خواهند بود حرکت و جابجایی خواهد بود. شالوده
معماری دارای پی لغزنده و  اینبه حرکت و جابجایی خواهند بود. هم و بطور جمعی قادر  در کنار هم

و  ها حرکت کرده هایی روی آنصورت جعبهه ها بهایی است که فضاها و اتاقاسکلتی متشکل از ریل

 ی. در واقع ما یک شبکهدارند ،الحظه و در هر شش جهت از پیرامون خود ر شدن در هرقابلیت جابجا
یعنی  تاریک و ثابت. ،از احجام بسته  ی صلبر کنار هم داریم و نه یک مجموعهمتحرک از فضاها را د

گر بودن بودن یا عدم امکان مشاهدهاحساس ایستا و ساکن ،وجه و یا جایگاهی از چنین بناییدر هیچ

 .کس متصور نخواهد بودبرای هیچ

 همیشه در حرکت و تکاپو و بودهحساس و کنجکاو  ،استبرخوردار از توانایی مشاهده ای که معماری
نظر گرفته است و می یاطراف خود نظر دارد و همه یچنین بنایی همواره به همه است. -شرایط را در 

گر دهاز بخش مشاه ،برترباشد. معماری گیرد. او از پیرامون خود الهام گرفته و با آن در تعامل مدام می

خود وارد محیط شده و چگونگی ورود و حضور خود را از همان آغاز و حتی پیش از آن بررسی کرده و 
مقاومت کرده و ویران  هاترین زلزلهگیرد که در مقابل شدیدهای لغزانی قرار میسنجیده است. او بر ریل

 ،حوادث طبیعی نظیر باددر برابر  ،به سبب سبکی و قابلیت جابجایی مداومی که داردو  نخواهد شد

شدن  شدن و یا لغزیدن و جابجاخوبی از خود مراقبت کرده و با گشودهه تواند بها میسیل و طوفان

 ،خاکی که قرار بگیرد یچنین حوادثی در امان بدارد. به این سبب در هر کجای این کرهخود را از گزند 
گیرد و نه کامل با طبیعت قرار میو هماهنگی تنها بصورت یک موجود قابل انعطاف و سیال و در تعامل 

کند. انعطاف که خود را با تمام عوارض و ملحقات خود بر بستر تحمیل میحجمی سنگین و غیر قابل

قدرت ارتباطی معماری در دوران »: کنند و به تعبیر نوربرگ شولتزآنچنان که بناهای امروزی عمل می
را در حضور آن ؛سازدجهان را قابل رؤیت و فضامند می ،عماریدر نظر او م «.معاصر از دست رفته است

یابد یا چیزی بلکه حضور می ؛بازنمودی نیست ،اثر معماری، آورد. به دیگر سخنگرد هم می "چیز"یک 

در به  ،گوید: معنا در معماری به توانایی آنپاالسما در توضیح این امر می آورد. یوهانیمیرا به حضور در

 1طور آلبرتو پرزگومزمتکی است و همین ،فضایی اثر یوردن حضور انسان و نیز بر تجربهآنمایش در
-مورد با آننیز در این 2داند. فرامپتونگرایی معماری را باعث غفلت از توجه به کالبد انسانی میعملکرد

به نظر  موردی فضایی ـ تجربی است و نه تصویر محور. ،که معماری گویدعقیده است. وی میها هم

 نامیم.گر میرسد که مقصود او از معماری فضایی ـ تجربی همان است که ما مشاهدهمی

                                                 
، ی ملی سیاسی در شهر مکزیکوسیتیمیالدی، در مکزیک به دنیا آمد و در مؤسسه 1949آلبرتو پرزگومزدر سال  1

نگستان، تحصیالت خود را ادامه داده و « اسکس»تحصیل در معماری را شروع کرد و در دانشگاه  زد  1979در سال ا ن

ز دکتری خود را نوشت و سپس با کار روی موضوع دکتری«ژوزف کی ورت»و « بروسلیدال» ا عنوان اش، آن، ت ا ب معماری »ر

 .در کمبریج انتشار داد« و بحران علم مدرن

 .باشدپرداز معماری و اهل امریکا میکنت فرامپتون ، نظریه 2
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ر آن توان خود د اند و با توجه به امکانات ونظر داشتهسنتی نیز این امر را مدطریق در معماری به همین
ر در اردالن که نادریاند. به طوکردن فضاها و معماری خود داشتههمواره سعی در هر چه پویاتر ،دوران

اری های معمبانی تمام آفرینندگی ،وار از فضابرداشت مثبت و زنده»: گویدمی، کتاب حس وحدت

 ،عماریممداری را در است که حیاط شرایط اقلیمی ،مقدم بر همه دهد کهه توضیح میو اینگون« است.
خت بر که س سنتی یی این جامعهروابط خویشاوند گرداند.واجب می ،منطقه یکبرای زندگی سالم در 

فضا  ییانهبندی مرکزگرادارد که سازمانمقتضی میشناسی جامعه یاز جنبه ،واحد خانواده متکی است

 خأل –مانع یباین حقیقت ابتدایی که انسان از میان فضای  به و کاربرد فضا از نو تقویت شود. سرانجام

که با نفس  یامعماری شود.د میأییدر این معماری ت ،- مأل - کند و نه از میان تودهور میعب -
-نمی نسان پدیدسلی یا سدی سر راه عبور اگ هیچ تداوم ،به نوعی تداوم فضایی مثبتوابستگی خود 

 «رود.پیش می ،در فضایی مواج و گسترنده که پیوسته یکتاست اًآورد. آدمی متداوم

در واقع  مداری واین حیاط ،نیز قابل مشاهده استمانده باقی چنانکه از طرح شهرها و بناهای سنتی
ا به همین ر مابوده و جا قابل مشاهده در همه ،گویدر که اردالن از آن سخن میمداطرح یکسان حیاط

ل ئساکه پاسخگوی م ،و ثابت توان یک چهارچوب یا طرح کالبدی مشخصگردد که مینکته یادآور می

عی موارد فر یات وئتنها با جز ،جا به بعدا در نظر گرفته و از آنباشد ر و موضوعات معماری مورد نظر

 ها را بنا به سلیقه یا شرایط تغییر داد.کرد و آن کار
به  ،قیقدطور کامل و ب ،که اول ایهمین است. معماری ،گر بودن معماریدر بحث مشاهده ،تمام موضوع

موده و ن ناسب این بستر برگزیده و طراحیبستر خود نگاه کرده و طرح و چهارچوب اصلی خود را به ت

اختار س و ممکن است دچار تغییر یا تفاوتی گردد و نه در کلیت شکل و کالبد، حال در برخی جزئیات
 خود.

ن است زمی یت که وسعت اقلیمی ما به وسعت کل کرهتنها تفاوت بحث ما با معماری سنتی در اینجاس

ایط موجود متناسب با شر، به همین دلیل کالبد پیشنهادی ما جغرافیایی خاص. ییک منطقه و نه صرفاً

 باشد.می ،خاکی یترین نقاط این کرهاز سردترین تا گرم ،در هر یک از مناطق
 چنین کالبدی دارای سه ویژگی عمده و بارز خواهد بود: 

 : های لغزنده.پی 1 
 نظیر ،عیویژه از طریق حوادث طبیکه ب ،جهت محافظت از ساختمان در برابر نیرو و فشارهای ناگهانی

ن نامان. همچها برای ساختکاهش خطرات ناشی از آن ،االمکانتیآید و یا حسیل و باد بوجود می ،زلزله
ه دور باز سکون و ثبات  ،برتری که شرح آن پیشتر رفتبویژه انسان  کنند وها حرکت میکه انسان

 ردار خواهد بود.برخو ایاز چنین ویژگی او نیز برتربنای  ،است
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 :طراحی چهارچوب و اسکلتی ریلی. 2
جهت  دو ها در هر شش جهت و یا حداقل درهای سبکی روی آنکه حجم و اسکلتی ریلی چهارچوب

دهند امکان حضور به ساکنین می ،قابلیت حرکت دارند و با حرکت خود ،مختصاتی یگانهازجهات شش
های متحرک در فصول سرد این حجم ،کاهند. مضاف به اینکهی در فضا میو از حس ثبات و ماندگ

 ل از یکدیگر فاصله گرفته و جداو در فصول گرم سا گردندبه یکدیگر چسبیده و نزدیک می ،سال

طریق دینکنند. بنشین بناهای سنتی را تداعی مینشین و زمستانکه به نوعی همان تابستان شوندمی

این احجام دهند. با چنین انعطافی که ... را به ما میتهویه و ،کوران ،نسیم ،سایه ،ی از نورگیرامکان بهره
های حیاط مرکزی یا امکان تبدیل یک بنای امروزی به حالتی از ساختمان ،بخشندبه بنا می ،متحرک

ی بناهای باشند و حتبناهای پلکانی کوهستانی و مناطق سردسیر که متراکم و رو به آفتاب جنوب می

گشوده و سرتاسری و مربوط به مناطق  ،های عریضهای متعدد و ایوانوکه دارای بازش ،باز و جدا از هم
این روش ساخت و این طرح  گیری از. در واقع ما با بهرهگرددمی فراهم ،معتدل و مرطوب هستند

سیدن به آسایش که برای ر ،های مختلفواهیم داشت برای چهارفصل و اقلیمبناهایی خ ،کالبدی

 ینخواهند داشت. چنین بنایی در واقع با مشاهده های فسیلیز زیادی به مصرف انرژینیا ،حرارتی خود

 ،و برای هریک در صورت لزومسنجیده شرایط و عوامل مختلف را  ،خود در هر لحظه یدقیق و ریزبینانه

ساختمان خورشیدی گردان و متحرک به 
 شکل قطره آب

اسم شرکت سازنده کار گروه معماری 
Orlando de urrutia 



 73  معماری برتر
 

ساکن و  ،هد داشت. آنگونه که انساندر اینجا و اکنون خود خوا سخی آگاهانه و ناشی از حضور کاملپا
 .است آن یسازنده

 ،هت شمالجدر شش ،ات و حرکاتشانر کانتظام »دهد که: گونه توضیح میباره نادر اردالن ایندر این

-یمای را تشکیل دستگاه مختصات اصلی ،القدم()سمت س( و تحتأالر)سمت فوق ،غرب ،شرق ،جنوب
و به  اندمشترک سهیم یع شده است. همه علوم سنتی در این حوزهدهند که جمله آفرینش در آن واق

 «لحاظ این اشتراک نمایشگر یکپارچگی.

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 بنا: یای در برگیرندهطراحی کاور شیشه . 3
منوط و های متعددی قرار گرفته و حیات او ها و پوستهطور که بشر در لفافهمان ،برتریک ساختمان 

ها از جو هایی در اطراف خود خواهد بود. برای انسان این لفافدارای پوسته ،هاستاین پوسته وابسته به

 نشأت برترطریق بنای گردد و به همیناو منتهی می زمین آغاز و به پوست و گوشت یپیرامون کره

ها و حتی جرهپن ،هادیوارهایی است که از جو زمین آغاز و به دارای لفاف ،گرفته از چنین انسانی نیز

یک  هایی برای جابجاییریل

 اتاق پیش ساخته سبک

 ها، تهران، محله دروسخانه شریفی

 معمار: علیرضا تغابنی

 ها بر روی ریل می چرخنداتاق
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-اضافی شیشه ییک الیه ،برتر. در ساختمان شودمی ختم ،کاری درونی آنرنگ یا مصالح نازک یالیه

که روی گوشت  شتهدا شود که حکم پوستی رادیوارها و بازشوها در نظر گرفته می یپیرامون الیه ،ای

 ما کشیده شده است.

یزان مباز شده و به تناسب  ،در مناطق گرمسیریکه در شرایط گرم سال و یا  ،ایشیشه ییک جعبه
گی الت بازتابندح این و پوشش داده دور بنا را دورتا، گیرد به خود نیز خاصیت بازتابندگی تواندمی گرما

ری از به جهت ایجاد سایه و کوران در فضاهای داخلی بنا و جلوگی در مناطق گرمسیر یا فصول گرم

سته ها باین شیشه ،در مناطق سردسیر یا فصول سرد مناطق است.نفوذ تابش شدید خورشید در این 

ز برای مورد نیا انرژی وای ایجاد کرده عملکرد گلخانه برخوردار خواهند بود تا بتوانند شده و از شفافیت
 .جذب نمایند ،اعات تابش خورشید در طول روزاز این طریق و طی س ،گرمایش بنا را

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 : ودن. منتظر نب۲

 ست که ما در آن صرفاًا ای نامتمایز از دنیای درونیبازسازی تجربه ،هنر و معماری یوظیفه عموماً»
ص  ،پوست چشمان ،)یوهانی پاالسما« باشیم.بسته میطور الینفکی به آن همبلکه ب ؛بیننده نیستیم

-آن ،چراکه چنین انسانی؛ ردمعنایی ندا ،انتظار ،که شرح آن را دادیم برتر نسان( در دنیای درونی ا۲۷

برای او  ،ده یا انتظاری که منتج از آن استخود است که آین یو حاضر در حال جاودانه چنان حی  

 ،برتر()انسان که معماری برآمده از چنین انسانینخواهد داشت و طبیعی و بارز است  از اعرابمحلی 
ر کتاب حس وحدت چنین ارتباطی را اینگونه باشد. چنانکه نادر اردالن د)انتظار( می این معنافاقد 

 ،دهده میئی ماورایی از زندگی ارایافتی دارد که تعبیرگرایش و طرز در ،انسان سنتی»دهد: شرح می

رود. این طرز دریافت یا تعبیر گذرد و به فراسوی آن میبینش ظاهری درمی یتعبیری که از همه
یعنی بینش  «شود.چون با استقرارش در کائنات آغاز می نهد.ثیر میأدر تمامی بینش آدمی تآغازین 

 ایکاور شیشه ای از بنای بانمونه ایای از بنای با  جداره شیشهنمونه
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ای طبق گذارد و چنین تعالیثیر میهای آدمی نیز تأام بینشدر تم بلکه نه تنها در معماریانسان 
یا  گذار بوده وثیرأتواند تمی ،خود یاردالن و با توجه به رویکرد و نمود انسان سنتی در جامعه یگفته

، گذاریثیرهای مهم و بسیار قوی این تأز راهیکی ا. سرایت کند هادیگر بینش هب ،به بیان عامیانه

به  ،انتظار و تفکر راجع به آینده ،برترگوییم در بینش و روش انسان میکه معماری است. پس وقتی 
. به نیز نباید حائز چنین حالتی از انتظار باشد برترمعماری  ،ندارد جایی ،باشدمعنایی که انتظارآفرین 

کردن حتی یک نقطه بر روی یک دیوار باشد و جایی برای اضافه و کمال تمام ،صورت که در لحظهاین

 خود نداشته باشد.

ی او هر خود دارد و برا یباشد در این لحظه الزمهر آنچه چرا که  ؛منتظر چیزی نیست برترمعماری 
 تغییر و ،ناو قابلیت هماهنگ شد چراکه خواهد بودقابل دریافت  ،باشدآنچه در آینده نیز مورد نیاز 

، و ناتمامارده است. ببرای او از بین  ،پذیری دارد. او ابزاری در اختیار دارد که نیاز به انتظار راانعطاف

یک  ،اقع خودر وای که وجود ندارد و دتا منتظر تکمیل و تکامل خود در آینده نیست ناقص یا کارهنیمه
نه  ،نه استناب و جاودا یود در هر لحظهگر خود و پیرامون خشد. او نظارهبا ،حال دیگر است یلحظه

 ست. شایداوگانگی به دور منتظر وقوع چیزی برای تکامل یا سعادت در آینده. او از هر نوع تضاد و د

د و در در واقع منظورتان این است که در عمل به چه معنایی هستن ؟ها یعنی چهاین یمهبپرسید ه

 ؟آیندرح یک بنا کجا به نمایش در میساخت و ط
که بیانگر این  گذاریدا در حالت انتظار باقی مییابد که میلگردی رنمود میجا این انتظار در معماری آن

یا آنجا که مبلمان و دکوراسیون  .داشتن یا تکمیل آن در آینده استعدم اتمام طرح و احتمال ادامه

-به طوری که این ،کنیدطراحی و در واقع به آن الحاق می ،بنا ای مجزا و منفک از طرح اصلیداخلی

افتاد؟ آیا چیز قابل چه اتفاقی می ؟شود که اگر طرح دیگری غیر از این بود چهچنین به ذهن متبادر می

 یدر واقع ما با طراحی منفک و مجزا برای فضای داخلی یا محوطه ؟شدای حذف یا اضافه میمالحظه

ایم که حاال به آن داریم که انتظار وقوع چیزی تکمیلی برای طرح خود را داشتهالم میاع ،معماری خود

موضوعات خود نپرداخته بوده است و این  یجوانب و همه یاضافه شده و طرح یا معماری ما به همه
 ؛اندازده طرحی نو به آن الحاق کرده و دررا طلب کرده است کهایی خارجی دست ،نقص و عدم تکامل

که از  ،ریبخش طرح اصلی یک معماتکامل تواندنمی ای،های الحاقیر واضح است که چنین طرحپُ

د که منجر به تغییرات مدام کننانتظارات بیشتر و بیشتر را ایجاد می باشد و صرفاً ،ذهنی دیگر زاده شده
چنین  برترمعماری که در شوند. در حالیختلف و گوشه و کنار بناها میساله در فضاهای مهر، و گاه

چرا  ؛ندارد ماهیت زی نیاز یا تمایل به تغییردر جایی قرار داده شده که باید و چی نیست و هرچیز دقیقاً

 حقیقی و یتجا و موقعکل مجموعه و درناپذیری با که از ابتدا در تناسب و هماهنگی کامل و جدایی

امکان ایجاد هیچ نوع  ،مجموعه دارد خود قرار گرفته است و این پیوستگی تام که با کل ییگانه
و کمال و به طور کامل حادث  تماماست که  ایآنگونه معماری برترانتظاری را نخواهد داد. معماری 
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 ؛کشدگونه تکامل یا تغییر را نمیو انتظار هیچ شتهای نداو شبهه شک ،شده و در وقوع و حضور خود
کامل همراه بوده و چیزی برای بعد باقی گذاشته نشده  یچرا که طراحی و ساخت او با تفکر و مشاهده

. این شاید ویژگی اصلی و اساسی است ر طرح آن لحاظ شدهد ،است. هر آنچه در لحظه مورد نیاز باشد

جایی است  ،جا باید تمام شود و آن نقطهنقطه و یکاز جمله معماری باشد که در یک برترهر نوع هنر 
-ای جایی برای اضافهز نخواهد بود. چنین معمارییجا ،ای به طرحیا نقطهای کردن ذرهکه حتی اضافه

 ییا برداشتن حتی یک نقطه بر یک دیوار نخواهد داشت. بدیهی است که طراحی چنین مجموعهکردن 

 ،های معمولی خواهد بود. چرا که در چنین طرحیتر از طراحیبر و پرکاربسیار زمان ،نقصیکامل و بی

و  پرداخته ،ها و نما و محوطهدر و پنجرهتا طرح یه و مبلمان داخلی ثاثتک ااز تک ،م جوانبباید به تما
در آغاز  یکه ممکن است از یک پیچ یا دستگیره) های بناترین بخشئیجنس و بافت جز ،حتی رنگ

این  یهمه ( طراحی شود.یابد ادامه ،های ساختمانو سایر بخشها و نما شده و تا فرم و شکل سقف

که بطوری ؛با هم طراحی و اجرا گردند ،باید در هماهنگی و توازن کامل ،ها و جوانب مختلف کاربخش
 قابل اجرا باشد. ،های کامل اجراییطبق نقشه، وقفهنبدو ،صفر تا صد طرح یاز نقطه ،از شروع اجرا بعد

ه چرا ک؛ بود پذیر خواهدانعطاف شدن خواهد داشت و کامالًبنا قابلیت برچیده ،برترهمچنین در معماری 

تظاری را در آن بهره گرفته خواهد شد و این امر نیاز یا ان سبک ساخته وهای پیشاز مصالح و روش

وع نلیت هر قاب ،برای چنین بنایی باقی نخواهد گذاشت. این بنا به هر میزان و در هر زمان که بخواهد
 کشد.ت. لذا انتظار چیزی را نمیرا خواهد داش ،حتی برچیده شدن کامل ،تغییری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فارغ از گذشته:

متصل و وابسته به گیرد. به این معنا که و متعلقات آن شکل می آثارآزاد از گذشته و  ،برترمعماری 
 است ع از گذشتهآن نو ،با گذشته برترگردد. تنها ارتباط معماری چرا که هر لحظه نو می ؛گذشته نیست

در  اخودآگاهی کهنی آن گذشتهآن جریان دارد.  ساکنینِ اذهان و سازنده ذهناه بستر که در ناخودآگ

و  جرا شدهمت کاربران طراحی و ااز برای اقاای که به طور کامل و با تمام جزییات مورد نیهایی از بنا و مجموعهنمونه

 باشد.رعین حال قابل برچیده شدن نیز مید
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 برترمعماری  ،. در حقیقتذکر شد شرح و چگونگی عملکرد آن ،ها و ابزار اوو ویژگی برترانسان  بخش
 هآیند و گذشته ،ا مفاهیم زمان و مکان و در نتیجهبرخورد جدیدی که ب دلیله چه گفتیم بطبق آن

یوهانی  یکاری که به عقیده داده است. تغییر ،را در معماری ثیر گذشتهتأی نحوه نوعی به ،دارد

 یوظیفه"گوید: او جایی در کتاب چشمان پوست می ،معماری است. در این ارتباط یوظیفه ،السمااپ
 وهایقلمر ،فتاری شخص و نهادهای بشریالگوهای ر ،مابین شخص و جامعه ست کها معماری این

زمان و تکنولوژی را برای اهداف زندگی  ،... وساطت کرده و فضاگذشته و آینده و ،خصوصی و عمومی

خود و  برترماندن در مقام ، نماید که اگر هدف و غایت زندگی بشربدیهی می "بشر در اختیار گیرد.

یدن به چنین جزو شروط رس ،یزت از گذشته نغفراحال باشد و  یدر لحظه ،حضور و بقای جاودانه
نه یک انتخاب  ،پاالسما یگفته به ،تحقق چنین حالتی برای معماریآنگاه  ،در نظر گرفته شود غایتی

یا برداری شده به صورت کپی ،بلکه یک وظیفه خواهد بود. در چنین شرایطی است که دیگر گذشته

-از هیچ ،دی عمدی بر وجودشکیأتالش یا ت اًگردد و اساسینم هئبنا ارا ییکرهبر پ واربازنمایی بزک

بطور  ،گوشه از بنا ظاهر گردددر هر - تهگذش -که حضور یا ردپایی از آن گردد و چنانطریق انجام نمی

آگاهی برآمده است. نادر اردالن این حالت از بروز از ناخود ظاهری نبوده است و قطعاًعمدی و  ،قطع

 ،دهندکه پاری از صور به دست میتاریخی  "رددُ"آن » کند:چنین توصیف می ،گذشته در اثر را

هویت یا هر  ،خاطره ،سنت ،الواقع تاریخفی «هاست.ی آنویژهها و حاکی از کاربرد استگاه آننمایشگر خ
که در یک  "ردیدُ"همانند  برتردر بنا و معماری  ،به نوعی گذشته را خاطر نشان سازدمفهومی که 

یعنی  ؛استگاهاسته از خردی برخنه بیشتر از آن. دُ ،یابدحضور می و گرددنشین میته ،نوشیدنی لیوان

-حال این پرسش پیش می باشد.می ،گذشته و هر آنچه در باطن ما است ضمیر ناخودآگاه ما که حاوی

 یشکل خاصی ندارد. گذشته آید که این بروز و ظهور به چه شکلی خواهد بود؟ باید بدانیم که اساساً

در بنا نیز  ،یابدعلنی و ضمنی نمود میور غیرطو باطن آدمی ب زغرای ،که در رفتارهاناخودآگاه همچنان 

گردد. اگر بخواهیم برای این حالت ظاهر می یعنی به طور ضمنی و در فحوای طرحطریق به همین

نشین و اهای زمستانامکان ایجاد فض ،ونگرا شدن بناعینی بیاوریم همان امکان درونگرا یا برمثالی 
هایی که استفاده رکیب رنگنوع و ت ،مواد و مصالح موجود در بستر طرح گیری ازبهره ،نشینبستانتا

ضمنی  یهمگی بازنمودهایی از گذشته ،ها در فضاهازی و ایجاد سایه روشننورپردا ینحوه ،گرددمی

 با ،وع از گذشتهاین ن ،است. در مکتب اگزیستانسیالیسم و در اصل معمار بناموجود در ناخودآگاه طرح 
انیم بگوییم که کلیتی در بشر تومی"نامند: را کلیت بشری میعنوانی دیگر مطرح شده است که آن

معنی که برای به این  "پیوسته در حال ایجاد است. بلکه ،اما این کلیت ازلی و اعطایی نیست ،هست

لذا ف ،و فانی شدن( در میان دیگران زیستن ،کارکردن ،در جهان بودن) بشر حدودی معین است

ها یا سازش با ها یا انکار آنراندن آندود یا عقبهای آدمیان نیز محدود است به گذشتن از این حطرح
و بدین سبب هر  گرفتههای مشترک قرار داخل این محدودهدر  ،های آدمیانطرح ،ها. در نتیجهآن
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باره یستانسیالیسم و اصالت بشر در ایندر کتاب اگز طرحی برای دیگران قابل فهم است. ژان پل سارتر
و نیز با فهمیدن طرح  سازممن با انتخاب خود )با انتخاب شخصیت و روش خود( کلیت می»نویسد: می

آنچه را برای زیرا این به آن معناست که  «سازم.کلیت می ،به هر عصری که باشدمتعلق ، افراد دیگر

یعنی ارزش  ،. انتخاب شجاعت در فالن مورد خاصبر استآدمیان معت یکنم برای همهخود انتخاب می
مشترکی که  ییعنی توجه به رشته ،طور فهمیدن طرح دیگراناعت و همینعام و کلی بخشیدن به شج

را جا آندر این همان است که ما ،واقع این کلیت یعنی ساختن کلیت. که در ست،هامیان من و آن

ِ  دریعنی با انتخاب  ،به همین شکل ،نیز برترعماری نامیم و در مناخودآگاه می یگذشته مواردی  عمالا

به این معنی که اگر این عوامل و  .یابدبروز می ،ها از سوی دیگرانیرش و دریافت آندر طرح و پذ
ی خودمان مورد شرایط در طرح ما از سوی دیگران قابل شناسایی و درک شدن است و قبل از آن از سو

ز لذا چنین شناسایی یا درکی اف. استپس پیشتر شناخته شده و درک گردیده ، انتخاب قرار گرفته

گیرد که همان گذشته و محتویات موجود از آن در ناخودآگاه ت میچیزی موجود در ناخودآگاه ما نشأ
مواد و  ،گرایینگرایی و دروما همچون برون برترجمعی و شخصی ماست. مواردی که در معماری 

در  ،گردد. پس گذشتهو اعمال می انتخاب... رنگ و بافت و ،سایه و نور ،وسازساخت هایروش ،مصالح

 عمال عامدانهکند و نیازی به اِخود را اعمال میحضور ناخودآگاه  ،واقع با هر انتخاب ما در روند طراحی

حتی  بینیم کهمی و بناها هاطرح برخیگونه که گاهی درآن زورکی آن در طرح نیست. و اصطالحاً
توان معماری آزاد از را می برترگردد. لذا معماری ظاهر میبرداری کامل از گذشته بصورت تقلید و کپی

ای که پویاست و ای که آگاه از حضور ناخودآگاه گذشته در خود است و معماریگذشته نامید. معماری

من اینکه فاکتورهایی اساسی میرد و قابلیت تغییر و تبدیل دارد. ضای قبل میهر لحظه نسبت به لحظه
 و جاری است. بودهدر بطن آن  ،ای از گذشتهو ریشه

 یابدوز میبر برتره در معماری که به صورت یک مشخص ،چند فاکتوراگر بخواهیم این ویژگی را در فلذا 

 باید بگوییم: ،بیان کنیم

ا موجود ی و طراحی شده استیا تر ساخته چیزی که قبلاز هیچبرداری گونه کپیهیچ برتر. معماری ۱
 کند.نمی ،باشدمی

 ه شدهئارا طراحی یا ،و اشیاء و تزئینات اضافی که به نوعی در گذشته بزکاز هرگونه برتر . معماری ۲

واهد بود و خعاری  ،تنیس برتربنای  برترو ساکنین  برتراست و متعلق و مرتبط با ذهن و دیدگاه معمار 
مل با بستگی کاهمدر هماهنگی و  ،گرددطراحی می ،برتررای یک بنای که ب تیحتی تزئینا ،هر چیزی

 آن است. یو دیدگاه و ذهنیت سازنده مجموعهکل 
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 . جدا نبودن:۴
ر به در جمالت زی ،اری راذهنی معم یوظیفه ،سالگی ۸۵و در سن  ۱۹۵۴فرانک لوید رایت در سال 

ست که اکیفیت مهمی  ،ز اهمیت استئچیز حاز بیش از همهی امروآنچه که در معمار»د: آورقاعده در

 ان نهفتهبیشترین احتیاج در زندگی به آن است و آن چیزی نیست مگر یکپارچگی. چنانکه در نهاد انس
 ،آن شویم اگر ما موفق به برقراری ترین کیفیت موجود در بناست.باشد. بنابراین یکپارچگی عمیقمی

اختمان چگی را در سایم. یکپارمان کردهدموکراتیک یـ روانی جامعه ت معنویخدمت بزرگی به طبیع

 لکهب ،ا کردندنه تنها در زندگی کسانی که ساختمان را بن ،هستیدبرقرار سازید. شما هواخواه یکپارچگی 

 «ناپذیر است.یک ارتباط متقابل اجتناب ،از نظر اجتماعی نیز این

 جدا نبودن از بیرون: .الف
نیست. او در هماهنگی و اتصال کامل با پیرامون خود قرار دارد  ااز بیرون و بستر خود جد برترری معما

از بستر  برترمعماری کند. خود را بر آن تحمیل نمی ،ای جدا و منفصل از بسترو هرگز همچون زائده
ه و سربرآورد ،ستجاری و ساری ،ر آنآنچه که د یبا همه ،خود اقلیم ،ن خودزمی ،خود جغرافیای ،خود

ی وجود ندارد جدا و منفک یکه هیچ قطعه یا تکهبرد. بطورین به سر میدر اتحاد و هماهنگی کامل با آ
تک اجزای دیگر در این سیستم در بستگی و ارتباط کامل با کل سیستم و تک که کار و عملکرد آن

از و تا وسعت یک شهر گسترش نباشد. این اتصال و همبستگی از یک اتاق در یک واحد آپارتمان آغ

و  ز هر گونه بزکاو به دور  برداری و در عین نوآوری طراحی و اجرا شدهای که بدون کپیاز بنا و مجموعه هایینمونه

 باشد.آرایه اضافی می
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دهد. نادر اردالن چنین حالتی دامه میوار این ارتباط را با بطن و جغرافیای خود اطور زنجیریابد و بمی

ای میان فضایی منطقه ،گرددای مرکزگرا میهسته ،شهر»کند: را برای شهرهای سنتی چنین تشریح می
در حقیقت او معتقد به  «یابد.ابعاد وسیع وابستگی میگریزانه با فضایی جغرافیایی به که اغلب مرکز

-به اینرا باشد که آنوجود یک نوع اتحاد ضمنی و اتصال درونی در بافت شهری و روستایی سنتی می

مادی است که از راه نظام مقرری از  صوریهای آدمی تبلورات مصنوعه» :کندشکل توضیح و تشریح می
آمدن صور مادی همان این به اتحاد در «به اتحاد در آمده است. ،اندیشگر مثل آسمانیکه نما ،روابط

بصورت جدا  نوعی از این صور مادی است که نیز و خود کردهاز آن صحبت  برتراست که در معماری 
-تبلور پیدا می ،ور مادی موجود در پیرامون یک بنایعنی انواعی دیگر از ص ،نبودن از بافت و بستر خود

 ،خود ،افتد. در حالت مادی یا فیزیکینبودن هم بصورت مادی و هم روانی اتفاق می کند و این جدا
ر دیگری و حرکت یا شود که حضور یکی را وابسته به حضوارتباطی مشهود و مکانیکی را موجب می

اتحاد و همبستگی موجود در خود  ،در حالت روانی ر بر دیگری یا دیگران خواهد کرد.ثؤثبات یکی را م
-آن تزریق و در آن جاری می یوامدار روح جمعی متعالی جاری در ساکنین است که به هر گوشه ،را

ای به هم پیوسته را شاهد زنجیره ،برترساخته شده از بناهایی  برترگردد. در واقع ما در یک شهر 
هد خواهیم بود و چنین شهری در واقع از یک سیستم عملکردی بسیار دقیق و هماهنگ برخوردار خوا

لبد که طای را میسیسات زیربنایی ویژههستند و به همین دلیل تأمتحرک  ،بود. در چنین شهری بناها
های لغزنده و نظر قرار گیرد. چنین شهری با بناهایی که دارای پیدر طراحی شهری آن باید مد

تواند مین ،ت و جابجایی هستندحرک ،لحظه در حال تغییرمدام و در هر ،باشدای متحرک میواحده
 یبایست یک بافت به هم پیوستهبنایی که میازماندهی و بنا گردد. تدابیر زیربدون تدابیر ویژه س
شهر پس  را پوشش داده و جوابگو باشد. در جریان است ،بکه به وسعت یک شهرمتحرک که در یک ش

رو شباهتی هیچهر از باشد. این شابعاد و زوایای خود می یپیوسته در همهشهری متصل و به هم ،برتر
رشد از تجارت رو به ،اامروزی که به قول یوهانی پاالسم یگسیختهآشفته و از هم ،به شهرهای پراکنده

از ندارد.  ،ها برای بشر بوده استارمغان آن ،امروز یزدهجدایی و انفراد در دنیای فناوری ،خودبیگانگی
ترین حس بیگانگی و جدایی اغلب در پیشرفتهبرانگیز است که این دید پاالسما این نکته تفکر

: شود و باز او معتقد است کهها به ما منتقل میها و فرودگاههای تکنولوژیکی مانند بیمارستانمحیط
های پر از احساس )در مقایسه با محیط یکی از دالیلی که ما در فضاهای معماری و شهری کنونی»

 حیطی است.ادراک م یها در زمینهفقر این مکان ،مکنیغریبگی می احساس ،طبیعی و تاریخی(
سازد. بینایی یزیکی بدل میبصری را به تجارب فضایی و ف 1گشتالت ،ادراک محیطی ناخودآگاه 

                                                 
یک مکتب در روانشناسی و نام گروهی کوچک از روانشناسان آلمانی پیرو این ( نام  Geshtalt: گشتالت )به آلمانی 1

ررسی یادگیری، قرار دادندمکتب در قرن بیستم است که نظریات ماکس ور تایمر را مبنای کار خود، در زمینه -. بنیانی ب

ام1943-1880گذاران این نهضت، ماکس ور تایمر ) ر )های ولفگانگ (  و دو همکار دیگرش به ن ( و 1887 – 1967کهل

از انتشار مقاله( بودند1886 – 1941کورت کافکا ) ی حرکت آشکار ی مارکس ورتایمر، درباره. احتماال این نهضت، پس 

 .، شکل گرفت1912در 
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را خارج از فضا به جلو هدایت کرده و  که بینایی متمرکز ماکند. در صورتیرا با فضا یکی می ما ،محیطی
 «سازد.صرف می یاز ما بیننده

رهای همان است که در اثر جدایی و انفصال موجود در معماری و شه ،این ادراک محیطی ناخودآگاه
ت آن در سطح معماری و امروز تضعیف گردیده است و راه تقویت و تداوم حضور و فعالیت مثب

-یازی ممعنوی معماری و شهرس جوانب مادی و یپرهیز از جدایی و انفکاک در همه ،شهرسازی ما
 .دباش

وام گرفته و  ،خود دارد یانسان سازنده برتروح را از تعامل مستقیمی که با رآن ،برترکه معماری چیزی
در ارتباط با چگونگی این تعامل  1نشتاینگویت گلودوی. چنانکه ستهر لحظه جاری ادر های او در رگ
روی خویشتن  بر شتر کاربی در واقع ،هاهمانند اثر معماری در بسیاری از جنبه ،اثر فلسفی» نویسد:می
 «نگرش فرد به چیزهاست. یروی تفسیر شخصی و نحوه در واقع کار بر است.

لذا  . داردن جایی ،خود درون از نه و بیرون از نه ،جدایی ،برترو تفسیر شخصی انسان چنانکه در نگرش 
 ایژگیونی چنین وینمود بیر وخواهد بود  ایحائز چنین ویژگی اساسی، استه از او نیزمعماری برخ

 :استشامل موارد زیر 
اف و هر حریم اطر ،محوطه ،بنا پیرامون تمامی ،گیردر بنا در آن طراحی و شکل میای که هشبکه .۱

رچه و طراحی بصورت یکپاگردد و در را شامل می دهدیات پیرامون بنا را تشکیل میآنچه که محتو
 نظر قرار خواهد گرفت.هماهنگ مد

و  ناهاب ، سیستم حمل و نقل که ها استای شطرنجی از ریلشامل شبکه ،برترشهرسازی  . معماری و۲
 ند و قابلیت جابجایی دارند.اها در حرکتواحدها در این ریل

د این اتصال ند و ابعااذکر شده به یکدیگر متصل و شبکه حمل و نقل بناها ،هاواحدهای تمامی شبکه. ۳
 ت.تا ابعاد شهر وسعت خواهد داش

که جابجایی و طوریب ؛باشدپذیر میافطمتحرک انع بافتو  شبکهاین ایجاد  یبوسیله ،برتر. شهر ۴
امکان ایجاد نماها و بافت شهری متفاوت و متمایزی  ،ها در سطح شهربناها و واحدهای آنحرکت مدام 

                                                                                                                            
)ساختار و زمان»گشتالت در آلمانی به معنای  »Configuration( یا شکل )Form ت انشناسان گشتال عتقد م( است. رو

تفاوت دارندهای روانشناختی از عناصر حسی ناشی میرچه تجربهبودند که گ ا خود این عناصر  یشان معتقشوند، اما ب د . ا

ان های حسی، وجود نداشته و آن چیز را سازمافزاید که در دادهبودند که یک ارگانیزم، چیزی به تجربه می

(Organizationنامیدند. همان )گبه معنی سازمان است. طبق نظریه طور که بیان شد، گشتالت در آلمانی شتالت، ما ی 

فته یاهای ترکیبحرکمبینیم، چه می. کاًل هر آنبینیمهای جداگانه را نمیکنیم و محرکدار تجربه میدنیا را، در کل معنی

 . ( یی است که برای ما معنی دارندهاها )گشتالتدر سازمان

مان 1 در وین،  1889آوریل  26ی زاده( )Ludwig Johann Wittgenstein: یلودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین )به آل

های زیادی را در ( فیلسوف اتریشی قرن بیستم که بابدر کمبریج انگلستان 1951آوریل  29ی درگذشته –اتریش 

ا  1929ی ذهن گشود. از سال ی زبان و فلسفهی ریاضی، فلسفهفلسفه ، تدریس ین در دانشگاه کمبریجویتگنشتا 1947ت

 .دانندترین فیلسوف قرن بیستم می. بسیاری او را بزرگکرد
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تنوع و پویایی را در هر لحظه فراهم خواهد کرد و شهر در عین مشابهت واحدهای خرد خود دارای 

 انکاری خواهد بود.غیرقابل
 ،ی دیگرج از یک فضا و ورود به فضاهرگز خرو ،برتریا همان شهر  برتر. دریک مجموعه از معماری ۵

 یتهحتی فضاهای بسبسته و یا نیمه ،بازنیمه فضاهای ،خصوصی باز فضاهای ،شهری فضاهای شامل
زا و به فضایی جدید و مجی قبلی و اتصال و دخول با حسی از گسست و قطع ارتباط از فضا ،داخلی
و  متصل ،نگو بینابینی میان فضاهایی هماه بلکه همواره ما در سیری سیال ،فاوت همراه نخواهد بودمت

احیه یا به همین دلیل مفاهیمی نظیر منطقه، ن و دقیقاً هم در نوسان و حرکت هستیم. با ،یکپارچه
ای ثابت داشت. چرا که هیچ نقطه یا منطقه یین شهر وجود نخواهداصطالحاتی همچون باالی شهر و پا

 ای ندارند.یژهنیز تفاوت و و یکسان نخواهد بود. بلکه مدام در تغییر و جابجایی بوده و در کلیات ظاهری

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 نبودن از درون: جدا .ب
 ،این معنی که هر آنچه در بستر به باشد.از درون خویش جدا نمی ،برترانسان  همانند ،برترمعماری 

به همان صورت در فضاهای  ،شکل دادهح بنا را نظر بوده و طرمد ،باز و خود بنافضاهای نیمه ،محوطه
گردد. درون و بیرون همزمان و در ها در درون نیز اعمال میداخلی بنا نیز وارد شده و همزمان با آن

 طراحی ،احی شهریهای متعددی نظیر طررشته ،الیگردند. در دنیای متعطراحی مییکپارچگی کامل 

ه می باشد وگشوده است به تباطی هماهنگ و دوطرفای که با محیط خود و بیرون خود در ارهایی از مجموعهنمونه

 فضا و آنچه که در بیرون خود دارد.
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هایی تنها کمک ،آن اگر هم وجود داشته باشدطراحی صنعتی و نظایر  ،داخلی طراحی ،منظر یا محوطه
اندازد. معمار در هماهنگی و با قدرت بیشتری در خود را یتا طرح یکپارچه ،برترهستند برای معمار 

از کالن تا خرد یا  مور،اتک این ریزد به تکی که برای یک بنا میبایست در طرحست که میا همان برتر

ات ای که بصورت قطعپرداخته و همگی را در طرحی هماهنگ و منسجم ارائه کند. معماری ،بالعکس
اش را از موجودی دیگر حکم موجودی را خواهد داشت که هر تکه ،منفک و مجزا از هم طراحی گردد

ی ناجور خواهد موجودهم باز ه داشته باشدهر ویژگی یا موهبتی ک جودی قطعاًاند و چنین مووام گرفته

یک فکر و یک روح تراوش کرده با هم جور  زمعنا که اجزای مختلفی که هریک ا به این ،بود. ناجور

تواند هرگز تمام و کمال با یکدیگر جفت و جور های مختلف نمیطور که دنیاهای آدمنخواهد شد. همان
جمعی بایست لحاظ گردد که همان روح ها هست که میوجه اشتراک درهمگی آنبلکه تنها یک گردد. 

 باشد.بشر می برتر

ه خواهد رائا نوعی از معماری را ،که از درون همبسته و وابسته و هماهنگ با خود است برترمعماری 
ویات تفاوت با محت در عین ،ی درونی هر فرد متعالیاهمچون محتو .نگردکرد که به درون خود می

 .داشت وجه اشتراک اساسی با یکدیگر خواهند ،در صورت آگاه بودن هر دو فردکه ، درونی فرد دیگر

 است. همان روح جمعی بشر وجه مشترکاین 

همگی  ظاهر کلیبه لحاظ  برتردهد. بناها در یک شهر چنین اتفاقی رخ می دقیقاً برتردر معماری 

 اندردهکها را در هم گره هایی که دستهمچون انسان ،متصل و پیوسته ییک شبکه مشابه هستند و بر

سبک  ،مصالح ،ترتیب فضاهانشسته است و از درون هم به همین ،دهندو یک جمع متحد را تشکیل می
 در عین حال که آن بخش خصوصی وو  گیرندو سیاق خود را از طرح و سبک بیرونی خود وام می

خود  شخصی که هرفرد برای اهناخودآگ یمحتویات بسیار شخصی و آن گذشتهحریم امن درونی که به 

 ضاهای درونیففرد بودن را به بهرتفاوت و منحص ،تضاد ،کمی چاشنی یا رنگ و لعاب، گرددباز می ،دارد

شد و بر  ها نیز قابل لمس و درک خواهدتفاوت ،هماهنگیر عین اینگونه است که د تزریق خواهد کرد.
را  ین نکتهپاالسما ا کیدی دوباره خواهد کرد. یوهانیبودن بیش از پیش این مجموعه تأ و زنده پویایی

رونیاتم را به افتد. من عواطف و دای اتفاق میتبادل ویژه ،هنری یدر تجربه"کند: خوبی تشریح میه ب

-ت و اندیشهه ادراکاکطوریه ب شود.من متجلی می آمیزم و فضا نیز دردهم و با آن در میفضا وام می

 ه صورت سازد. اثر معماری نه بها رها میها را از قید و بندهای مرا به خود معطوف نموده و آن

شود و می کی و معنوی خود تجربهیفیز یمان در جوهرهبلکه توأ ،بصری ایزوله شدهصور ای از مجموعه

اند. افتهیسایر ادراکات حسی کالبد  کند که برای لمس بینایی وپذیری را عرضه میاشکال و سطوح دل
 وجودی ما اهمیت و به تجارب و و ذهنی را متحد و یکپارچه ساخته همچنین ساختارهای فیزیکی

 "بخشد.انسجام می
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 طبقه بندی هاییرا در آیتم برترهای ناشی از پیوستگی درونی در معماری کلی اگر بخواهیم ویژگیطورب
 :گرددیر را شامل میموارد ز ،بندیمکنیم و به کار 

 باشد.اهنگ با طرح کلی بنا میمهمسو و ه ،. طرح و سبک فضاهای داخلی۱

داد منطقی پیوستگی و امت ،فاده در فضاهای داخلی در هماهنگیرنگ و بافت مورد است ،مصالح ،. مواد۲
 .ا آنببط رباشد و نه جدای از آن یا بیمی ،در بیرون و کل طرح بنا بکار رفتهو کامل با آنچه 

 ایفضاه ،ایفضای دیگر شامل فضاهای محوطه خروج از یک فضا و ورود به برتر. در یک معماری ۳

ورود به  داخلی با حسی از جدایی و انفصال از فضای قبلی و یبسته و فضاهای بستهنیمه ،بازنیمه

ارج و خابینی میان سیال و بین ،سیری پویادر  فاوت همراه نخواهد بود و ما مدامفضایی جدید و مت
 گونه خواهیم بود.رقص یداخل فضاها در حرکت

ً  ،ابزار ،تزئینات ،یهثاثا ،گونه مبلمان. هیچ۴ شده به اقی یا الحتزئین لوازم و تجهیزات غیرضروری و صرفا

 برتری در معماری داخل ،شده و به فضا اضافه شده باشداحیکه از اصل جدا و منفک طربطوری ،فضا
 و ل با بدنهتصمورد نیاز در فضاها بطور یکپارچه و م ییهثاثچیز حتی مبلمان و او همه اشتخواهیم دن

پرهیز  ربرتگونه بزک یا بیهودگی در معماری رگردد. از هجانمایی و اجرا می ،طرح اصلی بنا طراحی

ب ا در کتارآن ،گردد و این در واقع همان اصل پرهیز از بیهودگی است که استاد محمد کریم پیرنیامی

 داند.می را به عنوان یکی از اصول اساسی معماری ایرانیآن وکرده شناسی معماری ایران مطرح سبک
 لاعما ر فضادر حد لوازم بسیار شخصی و قابل جابجایی برای هر فرد د ،و لوازم مجزا از طرحء اشیا. ۵

و نه  نظایر آن ظروف و ،هابازی باسبا ،گیاهان و گل ،شخصی تزئینی اشیاء ،هالباس مانند .گرددمی

 بر طرح اصلی بنا. گذارثیراشیاء بزرگ و تأ
 .پذیر هستنددیگر آن قابل تغییر و انعطافهای همانند بخش ،برتر. فضاهای داخلی معماری ۶

ی جابجای تغییر و ،قابلیت انعطاف ،ود فضااشیاء و مبلمان و تمام لوازم موجود در فضا و از جمله خ

 شت.خواهد دا

مروز رخ اکه در معماری  ،تشریح خوبی در مورد اتفاق جدایی ،کلی این جمله از یوهانی پاالسماطورب
گی پیچید ،یلاین جداسازی و تقل»آوریم: میرا این مبحث آن یباشد که به عنوان خاتمهمی ،داده است

تقویت  د بیگانگی راو حس جدایی و از خوکرده  نفی ،را پذیری سیستم ادراکیجامعیت و شکل ،ذاتی

 «سازد.می
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 : . سکوت۵
کند که را مطرح می« سکوتمعماری »ای به نام معماری ،یوهانی پاالسما در کتاب چشمان پوست

های فناوری یبه وسیله ،های جدید معماریدر حال حاضر سبک»گوید: در مورد آن می 1استیون هال

اثر یوهانی پاالسما  ،پرهیاهو یزمینهبا این پیش «خورند.پیوند می ،فت اغراقشده با صشدیددیجیتال ت

یاد « معماری سکوت»که وی از آن تحت عنوان خواند. چیزیگیری فرا میما را به انفراد فکری و تصمیم

-پیشرا بر را مطالعه کنند و آن ،کنم که این اثر )چشمان پوست(من به معماران پیشنهاد می کند ومی

« یخی شکننده بنا شده است. یبر الیه ،ژرفای هستی ما هامروز» پرهیاهوی خود بازتاب دهند. یزمینه

پیوند خود  یدر واقع معماری امروز است که قدرت و اصالت خود را به واسطه ،منظور او از یخ شکننده

سان یخی شکننده و و بهاز دست داده  ،روح زمانهای بیاوری و تکنولوژیپر هیاهوی فن یبا زمینه
کند. منظور یوهانی خود دعوت و یا بهتر بگوییم تهدید میمتعالی به مرگ حضور  ،را هر لحظه ما ،نازک

                                                 
ی ی ایاالت متحدهی امریکایی است. وی هم اکنون استاد دانشگاه کلمبیا در دانشکدهاستیون هال، معمار برجسته 1

 امریکاست .

رون دفضا، نیازها و آنچه که در  ای که با محیط درونی خود در ارتباطی هماهنگ می باشد و بههایی از مجموعهنمونه

 پاسخگو است خود دارد،
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را احساس آسایش خاطری است که او آن ،دهدآنچنان که خود توضیح می ،سکوتپاالسما از معماری 
هنر »اری خلق گردد. او معماری را معمبایست توسط داند که میشنیداری می یترین تجربهضروری

ه ثیرگذاری و به یادآورندسکوت معماری دارای تأ»گوید: می کند وتعریف می« سکوت انجماد یافته

توجه  ،گذارد. معماریهای بیرونی را مسکوت میتمامی همهمه ،هر اثر معماری شاخص یاست. تجربه
مثالی  «سازد.-دارمان آگاه میرا از تنهایی ریشهبا سایر هنرها ما را به هستی معطوف ساخته و همگام 

معابد مصر و یونان و یا حتی  ،آوردای چنین سکوتی در معماری میکه او در کتاب چشمان پوست بر

-کار ساخت متوقف شدن سروصدای ناهنجار ناشی از کاره و خالی است که به محضی نیمهساختمان

گوید: کند. او میمیتبدیل سکوت  و شکیبایی ،ای از انتظارهساختمان را به موز ،ساز و فریاد کارگرانو
و در واقع آلودگی  حجم باالی سروصدا منظور او دقیقاً «.اندهای ما کور شدهگوش ،در شهرهای معاصر»

-ماری میبخش و باشکوه معرا ناتوان از شنیدن صدای آرامش صوتی است که ما را احاطه و گوش ما

حاوی و  ،معماری متعالی نیازمند ،پسو  را کور کرده است های ماگوش ،کوتکند. در واقع فقدان س
دارای بعد جسمانی یا مادی و  ،های دیگر آننیز مانند جنبه برترسکوت است. سکوت معماری  یزاده

یک  شود.ها تعبیر میفضاهای خالی یا خالیبه  ،سکوت ،در بعد مادیطور بعد روانی است. نهمی

حتاج است و در چنین ها مبه همان اندازه نیز به خالی ،رها نیاز داردطور که به پُمانه برترمعماری 

یابند و به بیان گیرند و قابلیت بروز و ظهور میها معنا و مفهوم میرها در جوار خالیای؛ پُمعماری
 دهند.می برترگری به معماری ها امکان جلوهخالی ،شیواتر

 نور و ضاف ،است که ساختاری را در مادهآن بخش دراماتیکی از معماری  ،سکوت ،روانی یاما از جنبه

-ارائه ترینترین و قویبزرگ ،کند. در حقیقت سکوت عمیق درونی معمارینشاند و ارائه میفرو می

گر اکه  ،این شکوه و زیبایی است یرخ کشنده صالبت و زیبایی طرح معماری و به ،شکوه یکننده

ه و گویی از دست داد ،تمام و کمال خود رار قابلیت ظهو نیزمعماری  ،ظهور نیابد یاجازه یا نباشد

معماری  شکوه و هنر ،قابی است که تمام زیبایی همچون ،گردد. چرا که سکوتاعمال می ،همواره ناقص

قاب  نقش ،روانی خود جنبه مادی و هم ینبهکند. سکوت هم در جرا ارائه میگرفته و آنبرررا د
اشیاء و  صدا یانقش و نگار و رنگ و لعابی باشد )کند. حال اگر این قاب دارای اری را بازی میمعم

د و خود یننده و ساکنین بکشبه رخ ب، آن شکوه و صالبت را با خلوص تمامتواند دیگر نمی ،احجام(

 گذار بر این زیبایی و صالبت خواهد بود.ثیرأت
 ساساًاکنیم؟ یا وارد و اعمال می برترچگونه در معماری پرسش این است که چنین سکوتی را  و باز

 گردد:پاسخ در سه راهکار اصلی خالصه می ؟رسیمچگونه به چنین سکوتی در معماری می

و  ودشها داده ردیده شدن و ارائه به پُ یبطوریکه هم اجازه ،. با طراحی و ایجاد فضاهای خالی در طرح۱

 به صدا امکان ،دور از ازدحام اشیاء و موجوداته های باصل و خألو هم سکوت روانی الزم با این فو
 .فراهم آورد ار ،خواهان بیان آن است برتردرآمدن حرفی که معماری 
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ر ین واحدها باهایی جهت حرکت ریل یگرفتن بناها و واحدها از یکدیگر با تعبیه. ایجاد امکان فاصله۲
های تها از یکدیگر و ایجاد سکوگرفتن آنان فاصلهدر جهات مختلف و در نتیجه امک ،هاروی آن

یجاد این فواصل به لحاظ عملکردی و بویژه در فصول گرم سال امکان ا. مقتضی در بطن طرح و بنا

 دهد.می کوران هوا و تهویه را به بناها
ه قرار ر طراحانفکتکه پرها مورد  ،به همان اندازه و نحوه ،رهاها در کنار پُطراحی خالی در مورد تفکر. ۳

راحی و ط ،ها بخشی الینفک از طرح را تشکیل داده و لذا متفکرانهخالی برترگیرند. در معماری می

ف مضا داشت. رها را نیز در خود به همان کیفیت خواهندپذیری و پویایی پُگردند و انعطافجانمایی می

 ثیرأاهش تی مهمی به منظور دفع و کها بویژه در بناهای بلند مرتبه نقش عملکردبر اینکه این خالی
 .نیروی باد در ارتفاع را نیز خواهند داشت

 را نیده شدنهایی هستند که امکان شها در واقع سکوتتوان گفت که خالیبنابراین و با این توضیح می

ا خالی بیراه نخواهد بود اگر سکوت در معماری را بپر در این صورت ،دهندما می برتربه معماری 
 رادف بدانیم.مت

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

و م دگی ها در فرها، فضاهای بینابینی، شکاف و گشوبه خالی معماری از طریق پرداختن هایی از تبلور سکوت درنمونه

 هافضا
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 . پذیرا و گشوده بودن:۶
-همین افتد.موقعیت یا شرایطی گیر نمی چبه این معنی که در هی .پذیرا و گشوده است ،برترمعماری 

ای بلکه راهکار و چاره .گویدنمی نه ،چقدر سخت و نامساعدهر ،یا شرایطیطور که به هیچ موقعیت 
خود را با شرایط و موضوعات هماهنگ  ،پذیر بودنانعطافبه سبب  برترعماری اندیشد. مبرای آن می

بسته و مجزا  ،طور کاملهرگز ب برتر. فضاهای معماری پذیر استانعطافدهد. لذا کرده و تطبیق می

بسته هستند. باز و نیمهنیمه بلکه همگی با فضاهایی بینابینی به هم مربوط شده و تماماً ؛بود هندنخوا

گشایش نخواهند قابلاما هرگز بطور مطلق بسته و غیر ،هاستهای آنشدن از قابلیتبته امکان بستهال
طور امکان گشودگی به درون و به بیرون خود. وی هم دارند و همینر بود. فضاها امکان گشایش بر

رفته به رفته ،نی از بازترین حالت به سمت بیرونگشودگی به هر میزان و اندازه که مورد نیاز است. یع

تی از فضاهای کم به سمت درجاحالت نیز کمباز تبدیل شده و از اینی از فضاهای نیمهجاترو د هاحالت
گاهی به  برترخزد. روی معماری به درون می گردد و اصطالحاًمی ،گشوده به درون بسته و نهایتاًنیمه

اما در هر حالتی که  ،رددر نوسان قرار داطور گهگاه بین این دو بیرون است و گاهی به درون و همین

به هر حس و حالی از ساکنین  ،توان اینگونه بیان کرد که اوثابت و جدا نخواهد بود. لذا می ،بسته، اشدب

کند. او پذیرای ساکنین خود با هر حس و حال و نیازی که باشند را درک میخود احترام گذاشته و آن
این  ،تر دادیمرا پیشچرا که طبق آنچه شرح آن ؛بنددلی بشر نمیهای متعابروی خواسته هست و در

چه که در درون و لذا به هر آن ،و ارتباط دائمی دارد و جدا نیست معماری با درون و بیرون خود اتصال

-جود میبو ،مدد قابلیت حرکتی که معماری داردبه  ،و البته این ویژگی گشوده است ،بیرون خود دارد

معماری  ،برخالف سایر هنرها هست و همین ویژگی ،قابلیتی که در معماری یابد.تحقق می آید و امکان

-آمدگیهایمان پیشدر خانه»گوید: می 1که گاستون باشالربدل کرده است. چنان، را به پوست دوم بشر

پدیدار  یهزدن در فلسفچنبره ،آن چنبره بزنیم درراحتی ه خواهیم بهایی داریم که میرفتگیو عقب ها

توانند با چنین عمل کنند میاند اینشناسی به فعل سکنی گزیدن تعلق دارد و تنها کسانی که آموخته
یوهانی  «ای بزرگ است.گهواره ،همیشه در خیاالت ما خانه»دهد: ادامه می یو «قدرت زندگی کنند.

تر از دیدن نوری در تاریکی یگاه قودر نظرم هیچ ،کنندگی به خانهحس دعوت»گوید: پاالسما نیز می

اتاق  ینبوده است. خاطره ای پوشیده از برفدر محوطه اممحل سکونت دوران بچگی یشب از پنجره
ای واحد بدل حس خانه و حس رضایت پوست به تجربه کند.مرا گرم می یزدهریج اندام یخگرم به تد

 «گردد.می
از معماری برای بشر حس گهواره ترین حس درونی ،آیدست و از این سخنان نیز بر میچنانکه مشهود ا

بودن و  بایست پذیراترین ویژگی آغوش میو آغوش گرم است و بدیهی است که اولین و اساسی

                                                 
 20س قرن شناوف و معرفتدان، شاعر، فیلسدان، فیزیک( ریاضیGoston Bachelard گاستون باشالر )به فرانسه: 1

 .میالدی، اهل فرانسه است
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آغوش نخواهند بود. در  ،کنندگی ندهندز نباشند و حس دعوتگشودگی باشد. هرگز دستانی که با
توان گفت که ن میبه همان میزا ،گرددرد در فضا فراهم معماری نیز به هر میزان که راحتی و آسایش ف

معماری حبس و  برترکنندگی دارد. معماری حس دعوت گشوده و پذیرا است. یا اصطالحاً آن فضا
-زند و در صلح و آرامش بر هر آنچه که هست با خوشسکون نیست. او به هر آنچه که هست لبخند می

، صفا ،که نمایشگر تعادل از رهگذر هنریانسان بر آن است تا سان بدین»گوید: سالم می رویی تمام
گیرد تا آرامش وضع جهانی بنا کند. تمامی تنش میان زمین و آسمان را نادیده می ،لم استصلح و سِ
ترین و گر حیاتیمعماری ارائه ،های آدمیبار دیگر تجربه و برقرار شود. از میان آفرینشیک ،ازلی وجود

 ،گیرد. معماریموقعیتی محوری به خود می ،روی در میان هنرهاهاست و از اینتهترین ساخجامع
ص  ،وحدت حس ،نادر اردالن) «نیل به وحدت است.های ترین راهگوننمایشگر کثرت وسایل و گونه

میل درونی و  یکننده ارضا ،در واقع این گشودگی ،( چنانکه اردالن به خوبی توضیح داده است۱۰
اخودآگاهانه داند و نولی می ،ر به همگرایی و وحدت است. میلی که معلوم نیست از کجاستمتعالی بش

-واحدی وصلیم که همگی آنچه که هست را در آغوش پرمهر خود می یچشمهبه سر ،آگاه است که ما

یک تمایل فطری است. تمایل  ،بخشد. لذا تمایل به گشودگی و پذیرا بودنحیات می ،فشارد و هر لحظه
 به همان شکل و طوری که هست و نه طوری یا شکلی دیگر. ،ه پذیرش هر آنچه که هستب

سخ د گزینه پارا در چنسؤالی است که آن ،یابدچگونه بروز می برتراما اینکه این ویژگی در یک معماری 
 :دهیممی
بازشوهایی  باشد.می دارای بازشوهایی سرتاسری در تمام اطراف و حتی سقف و کف ،. معماری گشوده۱

 و هستند ،نباز بودن و به طور کلی تدریجی باز شدبه طور کامل یا نیمه ،که قابلیت باز و بسته شدن
 .سازدمی برقرارنسبت به اطراف و درون خود  ،را هر میزان مورد نظر ارتباط بنا به

مکان ای نیز در مقیاس شهرقابلیت جابجا شدن و کنار رفتن دارد. بطوریکه حتی  ،. معماری گشوده۲
طع یا قاندازی را و هیچ چشمکرده در سطح شهر فراهم  آنرا برای  ،شدن برروی آنچه که هستگشوده

ه شدن مع شدن و یا گشودج ،که متحرک است و قابلیت کنار رفتنبرای همیشه کور نخواهد کرد. چرا 
 .دارد
دهد. در این ع شدن میحضور و واق یبه افراد اجازه ،نقطه و جایگاهی از خود معماری پذیرا در هر. ۳

ان حادث راحتی امک هپله و ... فرق چندانی با هم ندارد و ب ،حیاط ،پنجره ،دیوار ،کف ،معماری سقف
دهند. به این صورت که حتی اشیاء و مبلمان می ،بخواهد که صورتی هر به ،شدن و وقوع یافتن به بشر

بسته شدن و حتی تغییر فرم و کاربری  و باز ،جاییای قابلیت جابر چنین معماریو لوازم موجود د
روی آن غذا بخورید و در طی شب تبدیل  ،ممکن است میز در طی روز میز باشد داشت. مثالً هندخوا

یا هر چیز  وکمد لباس ، کاناپه ،لزوم به صندلی صورت بید و حتی درخواب شود و روی آن بخوابه تخت
ممکن است  مثالً امکان تغییر کاربری دارند. ،معمارینیز در این  تبدیل گردد. حتی خود فضاهادیگری 

تراس سرپوشیده یا حتی سرباز بازشوهای خود به  گشوده شدنبا  ،روزطی ساعاتی از شبانه اتاق شما در
در  سیعی را تشکیل دهند وچسبیده و نشیمن و هم ا در روز بههای شمتبدیل گردد. یا اینکه اتاق
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ممکن است در  ،نمای حیاط شماآب ه و تبدیل به اتاق خواب گردند.از هم جدا شد هنگام شب مجدداً

طی شب تبدیل به آتشدان شده و یا حتی نیمکت و آالچیقی برای نشستن و بسیاری حاالت متغیر 
اندیشید و طراحی کرد. خالصه  ایهای مختلف چنین معماریبایست برای بخشتوان و میدیگر که می
خالف عرف و عادت و یا ممنوع نخواهد بود  ،چیز غیر ممکنهیچ ،امعماری گشوده و پذیر اینکه در یک

ثابت و تک عملکردی  ،چیز قابلیت تبدیل و تغییر داشتهبایست همهاالمکان در طراحی میتیو ح
 د.ننباش
یط و همه شرا رجا و دبه معنای پنجره نداریم. بلکه همه ،به معنای در و پنجره ،در برتر،. در معماری ۴

قیقت ما سته شدن دارند و در حهایی داریم که همگی قابلیت باز و بپنجره وها ما فقط در موقعیت
 ،ن تغییراتدهند و با ایحالت باز به بسته تغییر موقعیت می از ،به طور تدریجی کهشوهایی داریم باز

ما  ضاهای معماریفبه ما و  را ،ه و بستهبستنیمه ،بازهمنی ،های مختلفی از فضاهای بازاد حالتامکان ایج
 دهند.می
رقی برایش فتواند احداث گردد و می اییا موقعیت جغرافیایی عماری گشوده و پذیرا در هر اقلیم. م۵
را ه و خود قرار گرفت در بستراو فقط  .باشد یا در آمریکاو آسیا  ، دردارد که در قطب یا در استوان

 رد.آنچه که هست آغوشی پر از مهر و آسایش و پویایی باز خواهد ک و به روی هر نمودههماهنگ 
لکه از ب ،کندخود و ساکنین خود تحمیل نمی بومی را به محلچیزهای مصنوعی و غیر، برتر. معماری ۶

، را هست که آنچه از مهمی بخش یعنی ،ها راگیرد و آنخت بومی بهره میهای سامواد و مصالح و روش
یگانه یا چیز ب ،چیزی در محل موجود باشد وقتی تاگیرد و هرگز کار میه پذیرد و ببا آغوش باز می

ت ای اسژگیکند. این شاید همان ویغیراصلی را از خارج به طرح و بستر خود وارد و به آن تحمیل نمی
از  یکی و کندمطرح می ،را با عنوان خودبسندگی در معماری ایرانیآن ،که استاد محمد کریم پیرنیا

 داند.های اصلی این معماری میشاخصه

 

 

 

 

 

 
 

مام تاست و به  هایی از معماری گذشته که به هر آنچه که در بیرون و درونش اتفاق می افتد، پذیرا و گشودهنمونه

 زوایای این هر دو پاسخگو و با آن در صلح و هماهنگی می باشد.
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 . غیرقابل ثبت:7
دت زمان مچرا که  ،ندارد شدنضبط و ثبت قابلیت ،پذیر بودنشه دلیل متحرک و انعطافب برترمعماری 

ر ده توضیحات آن چنانک برترماند. معماری باقی نمی ،طوالنی به یک شکل و در یک شرایط خاص

و سکون  دارای ثبات  طه و...نه فضاهای داخلی و نه محو ،نما نه ،بخشی هیچ در ،ل گذشتهای قببخش
وایی در آداستان یا  ،فیلم ،به تصویررا ثبت کرد. منظور از ثبت شدن همان تا اینکه بتوان آن نیست

 پذیر است.ای امکانموقت و لحظهتنها به صورت  ،برترآمدن است که برای معماری 

یداد و یا یک رو ،یک منظرههرگز ما  برترر یک بنای کند. دشود و نه ثبت مینه ثبت می ربرتمعماری 
ه و هر بلکه هر لحظ تجربه نخواهیم کرد.، ی مدتی طوالنییک شرایط خاص را برای همیشه یا حتی برا

ست؛ ن انیز چنی برترچنانکه ویژگی انسان  ،جابجایی و دگرگونی هستیم، حرکت، در حال تغییر ،ساعت

ا را از م ،دهدمی پویا و جذاب است و با این امکانی که به ما برای جابجایی ،متنوع ،برترمعماری  .پویایی

 ،باشدمی ،گذشته و آنچه که تمام شده و نیستما به  یدهندهکه ارجاع ،ثبت و ضبط کردن مدام وقایع
باشد و لذا می در هرلحظه ،ستآنچه که ه هر یبازتاب دهنده ،دهد. معماری غیر قابل ثبتجات مین

-یی بینماها ،و طراحی چنین بنایی پیش از ساخت شود. حتی در ترسیمو هر لحظه نو می کرده تغییر

چند  در ،حاالت و شرایط این بنا یبه ترسیم همهتوان داشت و هرگز معمار موفق شمار از آن می
لحظه رهمزمان و ه، نما و حجم  ،ر پالنواهد شد. چرا که این بنا دنخ ،صفحه یا حتی چند صد صفحه

ا پیرامون یهای درون همچنین مناظر و موقعیتشود. این بنا متغیر و متحرک است. و نو میکرده تغییر 

غییر او ت یهمواره بواسطه ،ها و مناظرچرا که تمامی این موقعیت ؛کندخود را نیز ثبت و ضبط نمی

 .کنند تغییر می
ای بعد با فردا یا حتی لحظه ،شودشاهده میلحظه مامروز یا این ،یک اتاقی پنجره ای که ازمنظره مثالً

دیگر از آن پنجره )همان منظره( قابل رؤیت نخواهد بود. مبلمانی که امروز در  ،تغییر موقعیت آن اتاق

تمام  می افتد، پذیرا و گشوده است و به به هر آنچه که در بیرون و درونش اتفاق هایی از معماری معاصر کهنمونه

 زوایای این هر دو پاسخگو  و با آن در صلح و هماهنگی می باشد.
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ا ب ،گردیای ممکن است فردا یا چند ساعت بعد یا حتی لحظه ،دهدنقش نشیمن را به فضا می ،اتاقیک 
 ،اتاق کار یا حتی تراسی کند که جمعی ،اق را تبدیل به اتاق خوابآن ات ،تغییر موقعیت و فرم خود

 برند.چای عصرانه خود را روی آن نوشیده و از مناظر بیرون لذت می

ساکن  رتربانسان  اًباشد و اساسل ثبت و ضبط نیز نمیچیز ساکن و ثابت نیست و در نتیجه قابپس هیچ
 ،دفراهم آور ا بازگشت به گذشته راهرگز بنایی که امکان سکون یا ثبات و ی ،حال یجاودانه یظهدر لح

 ساختمان»: چرا که به قول یوهانی پاالسما زد و ساکن چنین بنایی نخواهد بود.سانمی و نکرده طراحی

معنا  ،کندمی ریزیپی و بیان ،گذاردها را در چارچوب میفعالیتبلکه  ؛به خودی خود هدف غایی نیست

که جهت  برتریمعماری  «.سازدها را از یکدیگر جدا میکند و آنتسهیل می ،کندمی متحد ،بخشدمی
 ریزیامهبرن و طراحی ،های منجر به تعالی و رشد انسانتاتحاد و تسهیل فعالی ،معنابخشی ،ریزیپی

ه چنان ک، هانآترین نباشد. یکی از مهمی ویژگی و شرایط و ابزارهای این تعال تواند حائزنمی ،گرددمی

 زندگی است. کردن امور و اتفاقات و کالًعدم ثبت و ضبط ،آن آمد حشر تر نیزپیش
را نشده و آ اعمال برترکه در معماری  ،موارد را اگر در قالب چند آیتم مشخص یهمهدر مجموع 

 د:شامل موارد زیر خواهد بو ،کنیم بیان ،کندثبت میقابلغیر

 . قابلیت تحرک و جابجایی فضاها۱

 ها. لغزنده بودن پی۲
 پذیری( مبلمان و دکوراسیون داخلی) انعطاف. قابلیت تغییر و جابجایی ۳

 روی هیچ گذاری مشخصکه در این بنا ناماین ،. فضاهای قابل تبدیل به یکدیگر و یا به عبارت دیگر۴

ی ی فضاهاباق ،ه( نخواهیم داشت و غیر از فضاهای ترالبته غیر از سرویس بهداشتی و آشپزخانفضایی )
 ت تبدیل شدن بههمگی قابل انعطاف بوده و قابلی ،ایدر چنین معماری ،بسته و بستهنیمه ،بازنیمه ،ازب

 یکدیگر را دارند.

 راچ( .ردن استنوعی از ثبت ک ،خود این کار) توان نام گذاری کرد.قابل ثبت و ضبط را نمی. بنایی غیر۵

قات و تعداد طب شاید راحتی تبدیل به هر نوع کاربری مورد نظر ما گردد و صرفاًه تواند بکه هر بنایی می
یعنی  .واهد بودطرح بنا قابل تبدیل و تغییر خ ،اما در کل .برای تغییر هر کاربری تغییر کند ،وسعت بنا

 ط بنا داریم.ما خانه، مدرسه، اداره، نمایشگاه، بیمارستان و... نداریم، بلکه فق
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 ؟رسدی ظهور میمعماری برتر چگونه به منصه
یر خواهد شامل موارد ز ،کنیم مورد نظر را خالصه برترهای معماری بطور کلی اگر مشخصات و ویژگی

 بود:

 های لغزنده. پی۱
 هاهای سبک متحرک بر روی آن. چهارچوب و اسکلت ریلی با حجم۲

 بنا( یبرگیرندهرد) ای بازشونده. کاور شیشه۳

ماهنگ و ه ،در یک مجموعه و طرح پیوسته ،یهثاثمحوطه و مبلمان و ا ،داخلی فضاهای ،. طراحی بدنه۴

 مرتبط
 برداری . عدم کپی۵

 بزک یا اصطالحاًالحاقی  اتتزیینبکارگیری عدم . ۶

 ک شهرریلی از بناهای متحرک و متصل به هم در مقیاس ی یگسترده ی. شبکه۷
 . عدم وجود انفکاک فضایی و امتداد حرکتی مداوم از مقیاس شهری تا فضای خرد.۸

 هایی از معماری که قابل ثبت و ضبط نیست چرا که همواره و در هر لحظه در حال تغییر و تحول و جابجایینمونه

ر های مختلف آن قابلیت تغییر و تبدیل به فضا یا تعریفی دیگارتباطی ندارد. فضاها و بخشاست. با ثبات و سکون 

 دارد و هر لحظه نو می شود.
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 اجزای داخلی( از مقیاس شهر تا مبلمان ویک و تنها یک سبک در کل مجموعه ). وجود ۹
ان و از مقیاس شهر تا مبلم) ماده و مصالح در کل طرح، بافت، هماهنگ از رنگ ی. یک مجموعه۱۰

 اجزای داخلی(

 چه).ای وجود نداشته باشدچیز جداگانهکه هیچبطوری ،. اتصال و پیوستگی کامل در کل طرح۱۱
 حسی( چهفیزیکی و 

 یبرخ ،اب عکسق ،مانند لباس) کشی از یک بنا یا یک فضا در حد لوازم بسیار شخصیاسباب. ۱۲

 ...(گلیم و،گلدان  ،ظروف

 داخلی بنا یاجزا یدر همه ،پذیری یا قابلیت تغییر شکل و کاربری. انعطاف۱۳
 و پالن ،مانبنا ) کالبدی یاجزا یدر همه ،پذیری یا قابلیت تغییر شکل و کاربری یا فرم. انعطاف۱۴

 حجم(

 یهجموعمحوطه و فضاهای باز م یاجزا یپذیری یا قابلیت تغییر شکل و کاربری در همه. انعطاف۱۵
 بنا

 بافت شهری و نمای شهری پذیری یا قابلیت تغییر شکل در. انعطاف۱۶

 ها فکر شده و هماهنگ هستند(رخالی ها هم به اندازه پُ) طراحی فضاهای خالی. ۱۷

 جهت و حتی کف و سقف فضاها ۶. بازشوهای سرتاسری در هر۱۸
یزان مورد مبه هر  ،شدن بازشوهای کشویی اطراف بنابسته و باز یوسیلهه ب ،. قابلیت تنظیم فضاها۱۹

 نظر

 ه دارند.به لحاظ فرم یکسان و عملکرد مشابهی ک ،اصطالحاتی نظیر در و پنجره به بازشو . تغییر۲۰
 امکانطه نظر از نق ؛... به فضاو کار اتاق ،خواب ،پذیرایی ،. تغییر اصطالحات و الفاظی نظیر نشیمن۲۱

 هاو تبدیل فضاها به یکدیگر و همچنین عدم وجود انفکاک و انفصال بین آنکردن تغییر 

 . امکان احداث و طراحی بنا در هر شرایط و اقلیمی۲۲

 های موجود در بستر طرحپتانسیل یها و همهروش ،مصالح ،. استفاده از امکانات۲۳
غییر و امکان ت از لحاظ مشابهت ،... به بناتجاری و ،اداری ،مسکونی. تغییر اصطالحات و الفاظی نظیر ۲۴

ا ی تغییر امکان ،به لحاظ تعداد طبقات یا وسعت و صرفاً شتهکه فضاها و درنتیجه بناها دا یو تبدیل

 طرح بنا آید و نه فرم و سبک ووجود میه تفاوت ب
ام آن بخش یا تمیک شدن که امکان برچیده تا حدی ،ساختگی و سبک بودن بنا و اجزای آن. پیش۲۵

 و اجرای آن در جای دیگر یا الحاق آن به بنایی دیگر مقدور باشد.
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که در  گیردمی شکل تعریف و در مقیاس های متفاوت از حد شهر تا بنا برترکردی معماری نین رویبا چ
 یه ارایهمعرفی اول در حد را در هر مقیاس بصورت خیلی خالصه و صرفاًکلی و شماتیک آن ادامه نمود

 کنیم.می

 :در شهر
هایی که سیستم ریلت یک سیستم مشبک یک پارچه از صوردر مقیاس شهر سبک برتر معماری ب

یابد. این ر مهای فعلی را دارند ظهودر واقع نقش اتوبان ها قرار گرفته ونقل شهری روی آن و حمل

 دهند.یها را تشکیل مکند که محلههای ریلی مناطق مربع شکل منظمی را بین خود ایجاد میاتوبان
 

 

 
 
 
 
 

 
 ربافت یک شهر برتبخشی از : نمای کلی 1دیاگرام

 

 

 
 

شبکه منظم از 

های ریلیاتوبان  
 

 

 
 

های شهری محله
تشکیل شده بین 

هااتوبان  
 
 یی
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 :درمحله
شوند که می با سیستم حمل و نقل ریلیریلی ی هاهای ریلی تبدیل به خیاباناتوباندر مقیاس محله، 

 گیرند.را در یک بافت مشبک در بر می های شهریبلوک
 

 

 
 

 

 

 
 

 شهر برتر درمحله  یک: نمای کلی از بافت 2دیاگرام

 
 

 

لی احاطه های ریاتوبان
 کننده محالت شهری

های ریلی احاطه خیابان

 های شهریده بلوککنن

 تشکیل شهری هایبلوک
 یادهپ هایکوچه از شده

 بناها و مدار
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 در بلوک شهری:
هایی همان بافت مشبک تکرار شده با این تفاوت که در اینجا کوچه های شهری نیزدر مقیاس بلوک

 .های شهری اثری نیستها و وسایل نقلیه موتوری در بافت بلوکپیاده مدار داریم و از ریل
 

 
 
 

  
 

 های شهری در شهر برتر: نمای کلی از بلوک3دیاگرام                 

 

 
 

 

 
 

 

 

های ریلی اطراف خیابان
 های شهریبلوک

گیری موقعیت قرار
ها در ساختمان

های شهریبلوک  
 

های کوچه

پیاده مدار 
های در بلوک

 شهری
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 در بناها:
هر کابین از  های مدوالر، مکعب شکل و متحرک داریم که هر بخش یا اصطالحاًجمدر مقیاس بنا ما ح

ها در این بناها چنانکه به طور مفصل در مورد آنها نیز جداگانه قابلیت تحرک و انتقال دارند. آن
های قبل توضیح دادیم دارای هفت ویژگی و شاخصه هستند که هر کدام نمودهایی ظاهری در بنا بخش

 . دارند
 

 

 

 
 

 

 

 
 باشد. اسکیس از طرح کلی پالن در نمونه ویالیی معماری برتر که کوچک ترین نمونه می

 در دو حالت زمستان و تابستان()
 

که در پالن ها قابل مشاهده است، در معماری برتر ما فضاهایی مکعب شکل و متحرک داریم که در چنان

آورد که به گرمایش می و بافت متراکمی را بوجودفصول یا مناطق سرد این احجام به هم نزدیک شده 

کند، و بالعکس در مناطق و فصول گرم این احجام از هم فاصله گرفته و امکان تهویه، می فضاها کمک

 دهد.کوران هوا و در نتیجه سرمایش بیشتر را به فضاها می
 

 

 
 

 

 

 
 

 

احجام  حالت تابستانه که اسکیس از طرح کلی حجم و نما در نمونه ویالیی معماری برتر )در
 باشد.(از هم جدا می
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حجام ااسکیس از طرح کلی حجم و نما در نمونه ویالیی معماری برتر )در حالت زمستانه که 

 شوند.(به هم نزدیک می

 

 
تواند گسترش یافته و در می ،صورت کلی و در حد یک نمونه ویالیی کوچک ارائه شداین ساختار که ب

 یابد. لب آپارتمان و بناهای بلند مرتبه نیز نمودقا

 ایلف و ماکت ،رندرها همراه به اجرایی هاینقشه و طراحی کامل طورب فوق پروژه است ذکر شایان
 کتاب این زا رونمایی مراسم در و برتر معماری پروژه قالب در که باشدمی موجود و شده تولید انیمیشن

 .شد خواهد معرفی و هارائ شاومادبنا شرکت سوی از
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  ،راکشن و ، دیکانست1385دریدا، ژاک، رورتی، ریچارد، الکالئو، ارنستو، و کریچلی، سایمون
 پراگماتیسم، ترجمه شیوا رویگران، تهران، گام نو

  ،رحیمی، تهران،، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفی 1386سارتر، ژان پل 
 نیلوفر

  ،اد، ، شاهدی بر زندگی من، ترجمه سودابه گیور1387سارتر، ژان پل، و دوبووار، سیمون
 تهران، باغ نو

 روح مکان به سوی پدیدارشناسی معماری، ترجمه محمد 1388ین، شولتز، کریست-نوربرگ ،
 نورضا شیرازی، تهران، رخ داد 

  ،؛ نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه ، آفرینش نظریه معماری1391لنگ، جان
 علیرضا عینی فر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

  ،بوستان سعدی، تهران، محراب دانش1387مصلح بن عبداهلل سعدی ، 

 ،مثنوی معنوی، تهران، نشر قطره1392موالنا جالل الدین محمد بلخی  ، 
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