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چکیده]]
و  تعامل  از  الگوهایی  طرح  به  بالغت،  در  جرجانی  عبدالقاهر  آرای  به  نظر  با  جستار  این 
و  بنا  معمار،  تعامل  و  ک  ادرا حضور،  نگاه،  این  در  است.  برآمده  معماری  در  انسان  ک  ادرا
گرفته است. در این راستا، با استناد  مخاطب به عنوان یک مجموعه ی واحد مورد توجه قرار 
کنکاشی در نظریات  به آرای عبدالقاهر جرجانی در بالغت مبتنی بر وحدت لفظ و معنا، و 
تبیین  در  الهامی  منبع  به عنوان  او  و صور خیال  نظم  مباحث  معنا،  انتقال  و  آفرینش  در  او 
و  ک  ادرا از  سطح  سه  الهام،  این  بر  مبتنی  و  بر  آمده  اسالمی  معماری  در  کی  ادرا الگوهای 
ک و تعامل  تعامل را به مثابه الگوهای معمارانه پیشنهاد و تبیین نموده است. الگوهای ادرا
در معماری در این نگاه، متناظر با سه الگوی تمثیل، استعاره و تخییل در معماری، مبتنی 
در  که  می شود  تعریف  حضوری  و  خالق،  حصولی،  تعامل  و  ک  ادرا الگوی  از  سطح  سه  بر 
تناظر با آنها، مؤلفه های معمارانه ی فرم، عملکرد و معنا به عنوان مؤلفه های مقدم و برجسته 
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کارکردهای متفاوتشان در امکان پذیری  بر اساس  یکردها  کی می باشند. این رو در تعامل ادرا
درک تفصیلی و اجمالی از فضا به عنوان الگوها و سطوح مختلف آفرینش و خوانش معنا در 

معماری تبیین شدند.

کلیدواژهها]]
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1-مقدمه]]
از سویی  بر زمین، و  آفریده و برساخته ی تفکر و نحوه ی زندگی انسان  از سویی  معماری 
دیگر، بستر حضور و تعامل او در بیشترین لحظات و در حاالت مختلف زندگی اش می باشد. 
ک او از آن و اراده و عمل برخواسته از آن  نحوه ی حضور انسان در فضا بر مبنای نحوه ی ادرا
فضای  بر   مبتنی  باشد،  باید  آنچه  مقام  در  اسالمی  معماری  این جستار  در  می شود.  تبیین 
گرفته در راستای نحوه ی حضور و سیر انسان در عالم ، بر اساس آنچه از اسالم می توان  شکل 
بر  مبتنی  هستی  با  او  تعامل  و  ک  ادرا مراحل  و  سیر  این  است.  شده  نگریسته  کرد  برداشت 

گرفته است. الگوی معرفت شناختی صدرایی مورد بررسی قرار 
با  متناظر  اندیشه ی  بازشناسی  برای  آینه ای  عنوان  به  زبان  به  می توان  دیگر  سوی  از 
زندگی انسان بر زمین نگریست. درک انسان از هستی و اراده  و تعامل برخاسته از آن مبتنی 
اردکانی، 1390،  زبان ظاهر می  شود.)داوری  در  و  زبان  با  او  گون وجودی  گونا بر ساحت های 
ص 156-157( معماری نیز همچون زبان، در ساحتی زمینی تر، بستر ظهور نسبت انسان و 
یدادهای زندگی انسان در جهان است. بازشناسی این ظهور مبتنی بر وقوف  هستی و وقوع رو
که مبتنی بر  بر رابطه ی میان لفظ و معنا در زبان یا صورت و معنا در زبان معماری می باشد 
کات او در تناظر با مراتب عالم رابطه ای متغیر و در  پویایی و تحول پذیری نفس انسان و ادرا
که بر این رابطه نظر داشته و پویایی آن  حال رشد می باشد. یکی از اندیشمندان در باب زبان 
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گرفته است عبدالقاهر جرجانی دانشمند  گوینده و حال مخاطب در نظر  را بر مبنای اندیشه ی 
علم بالغت و محقق زبان قرآن و زبان شعر در قرن پنجم است. جرجانی در نظریه ی نظم خود، 
در  معنا،  و  لفظ  وحدت  از  برساخته  واحد  کل  یک  صورت  به  را  شعر  همچون  بلیغ  اثر  یک 
ک مخاطب از اثر می نگرد. به نظر می رسد که  نسبت با اهداف مؤلف و وجوه روان شناختی ادرا
ک مؤلف و مخاطب و نقش لفظ در  نگاه او به شرایط و بستر انتقال معنا مبتنی بر اندیشه و ادرا
انگیزش تخیل مبتنی بر پرداخت معنا در قالب صور خیال می تواند به عنوان الگویی مبتنی 
ک و تعامل انسان و هستی در بستر معماری مورد توجه قرار  کار زبان در ادرا بر شناخت ساز و 
گیرد. بر این مبنا این جستار، با مقدمه ای از آرای عبدالقاهر جرجانی،  نظریه ی نظم و مبانی 
ک و تعامل در معماری مورد توجه  صور خیال او را در طرح امکانی برای تبیین الگوهای ادرا
کی  ی در آفرینش و انتقال معنا با مقتضیات سیر ادرا قرار داده و به انطباق راهبردهای بالغی و
استدالل  نوع  از  جستار  این  در  تحقیق  روش  ترتیب  بدین  است.  پرداخته  محیط  در  انسان 
که مبتنی بر برقراری رابطه ی منطقی و عقالنی از حیث صوری و محتوایی میان  منطقی است 

کالمی و تطبیقی می باشد.1  مطالب یا مطالعه ی تطبیقی مبتنی بر تفاسیر 

کمعناباالهامازآرایعبدالقاهرجرجانی]] 2-الگوهایپرداختوادرا
عبدالقاهر جرجانی مؤسس  و نظریه پرداز بالغت  در سده ی پنجم  هجری و نویسنده ی دو 
کتاب مبتنی  کتاب مهم دالئل االعجاز و اسرارالبالغه در علم بالغت است. آراء او در این دو 
وحدت  بر  مشتمل  ی  و نظم  نظریه ی  در  هرچیز  از  بیش  که  است  شعر  و  قرآن  زبان  بررسی  بر 
ی مؤلف و  کنار نظم و نیز اهمیت شرایط و بستر انتقال پیش رو لفظ و معنا و اهمیت معنا در 

مخاطب اهمیت پیدا می کند.)ابودیب، 1394، ص167(

2-1نظریهینظم

 شاید بتوان از مهم ترین آرای جرجانی در بالغت را قول او در صحبت از وحدت لفظ و 
کلمات دانست.)جرجانی،1412، ص4؛ 1404، ص410، 412،  معنا در  چینش خاص نحوی 
کلمات در  کشیدن  416( نظم، نحوه ی چینش عبارات و بهترین رابطه ی نحوی برای به رشته 
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بیان مقصود می باشد. )ذوالفقاری و محمدی بدر، 1389، ص18( در نظریه ی نظم جرجانی، 
رابطه ی لفظ و معنی از سطح رابطه ی دال و مدلول فراتر می رود.)سامقانی، 1393، چکیده( 
که نشان از فکر و روان نویسنده ی  هر نظم و ترتیب ویژه ی زبانی، معرف بینش خاصی است 
معین  بافت  در  آنها  عدم  یا  پذیرش  جمله ها،  بودن  دستوری  از  بیش  نگاه،  این  در  دارد.  آن 
کلمات  مورد توجه است و توجهی خاص به حال متکلم و مخاطب و نقش آن  در چینش 
که ساخت و  کالم شده است. در حقیقت، جرجانی در عین این  و تأثیر آن بر بار اطالعاتی 
نظم را عامل مهم آفرینش ادبی می داند، معنا را جوهر آن و متحد با آن می داند. یک وجه این 
نگاه رد نظریه ی قدما مبنی بر جدایی لفظ و معناست. از نظر جرجانی معنی جز در جامه ی 
کار بردن الفاظ ندارد.)  ابراز نمی شوند و انسان برای بیان معانی، راهی جز به  الفاظ، بیان و 
که الفاظ در راستای بیان معانی  فالحتی و اشرف، 94، ص23( وجه دیگر این نگاه این است 
مخصوصی نظم پیدا می کنند و از این جهت قواعد دستوری و ساختاری در بالغت، بدون 
یج نیستند.)دانشنامه جهان اسالم، 93( در  گرفتن مقاصد معنایی قابل بررسی و ترو در نظر 
کاربرد خاص الفاظ را به عنوان عنصری  راستای همین دیدگاه، جرجانی تصویرپردازی توسط 
کمال ابودیب با اشاره به  از ساخت، در ایجاد وحدت در آفرینش هنری تأثیرگذار می خواند. 
بررسی های مختلف جرجانی از صور خیال، شعر را در نگاه او دارای وحدتی اندام وار می داند. 

)ابودیب، 1394، ص 239-238، 439-438( 

2-2صورخیال

از  دیگر  یکی  شاعرانه  تصویرپردازی  و  خیال  صور  باب  در  جرجانی  عبدالقاهر  نظریات 
ساخت  از  عنصری  را  تصویرپردازی  جرجانی  است.  بالغت  در  او  دیدگاه  برجسته ی  وجوه 
غیر  بیان  نوع  از  را  تصویرپردازی  مختلف  شیوه های  او  ص393(  می داند.)جرجانی،1404، 
که در آن معنا نه به مجرد لفظ و ظاهر آن، بلکه بر اساس آنچه جایگاه لفظ  مستقیم می داند 
کتاب اصلی خود یعنی اسرارالبالغه  ی این دیدگاه را در دو  اقتضا می کند انتقال می یابد. و
و دالئل االعجاز با مثال های متعدد، برگرفته از قرآن، شعر و نثر می پروراند.)جرجانی،1404، 
با  همگام  ینت نگر،  ز و  صوری  سنتی  نگاه  برخالف  خیال،  صور  بررسی  در  ی  و ص262( 
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که تصویرپردازی را عنصری نقش مند می شمارند، به ماهیت معنا در آفرینش  ناقدان امروزی 
شعری نظر دارد.)ابودیب، 1394، ص111-112، جرجانی، 1412، ص26-27( در این نظریه ، 
کل، و تمام عناصر بیان و صور خیال شعری به  به رابطه ی صور خیال با بافت در حکم یک 
یکردی مدون به وحدت در آفرینش شعری نگاه می شود.)ابودیب،  کنشی اندام وار و رو مثابه 

1394، ص113، 439( 
ی  جرجانی در معرفی صور خیال به تشبیه، تمثیل، استعاره و تخییل اشاره دارد. از نظر و
شباهت، علت وجودی صور خیال است و سه صورت اول تصویرپردازی مبتنی بر رابطه ی 
بر درک  و مبتنی  او تشبیه خود قیاس است،  نظر  از  تشبیه است.)ابودیب، 1394، ص114( 
کردن آن می باشد. اما این تشبیه در صور مختلف خیال انواع و درجاتی  مشابهت و آشکار 
ی صور مختلف خیال را بر اساس این درجات و روابط موجود میان عناصر تجربه ی  دارد. و
از مهم ترین عناصر  شعری در تخیل شاعر طبقه بندی می کند. در ادامه به بررسی سه عنوان 

یم.  صور خیال معرفی شده توسط جرجانی می پرداز
 

2-2-1تمثیل

که  است  تمثیل  عنصر  می پردازد  آن  شرح  به  جرجانی  که  خیال  صور  رایج ترین  از  یکی 
با عناصر دیگر است.  ارتباط دادن یک عنصر  توسط  آن  بازنمایی  و  تشبیه  کشف  بر  مبتنی 
است. حسی«  شکلی  به  تفکر  »بازنمایی  در  چیز  هر  از  بیش  تمثیل  قدرت  جرجانی،  نظر  از 
ارتباط  بر  و مبتنی  تمثیل پیچیده، چندبعدی  )ابودیب، 1394، ص145( وجه شباهت در 
با  ص260-259(   ،1412 جرجانی،  ص240؛   ،1394 است.)ابودیب،  یکدیگر  با  عنصر  چند 
گرفتن معانی مجرد و مصادیق مادی به عنوان دو وجه ممکن در تشبیه در اثر هنری،  در نظر 
ک  کنار هم در جهت بیان این تشابه می تواند در انگیزش ادرا انتخاب و چینش مؤثر الفاظ در 
از طریق  نه  که  بر شباهتی قیاسی است  گردد. تمثیل مبتنی  واقع  آن مؤثر  مخاطب در درک 
 ،1412 است.)جرجانی،  یافت  در قابل  تخیلی  ترکیبی  عمل  طریق  از  بلکه  حسی  یافت  در
کشف این  ص237( یکی از انواع تمثیل، تشبیه محسوس به معقول است. بازنمایی حاصل 

تشابه را می توان به عنوان وجهی از تنزیل معنا در ماده تلقی نمود. 
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از نظر جرجانی معنا هرچه ظریف تر باشد و سخت تر و پس از جستجوی بسیار به دست  
او،  دیدگاه  از  بود.  خواهد  ناب تر  نیز  آن  تأثیر  و  است  ارزشمندتر  و  دلپذیرتر  جوینده  نزد  آید، 
آفرینش اصالت  کردن معنا باعث  برای مبهم  »ابهام، پیچیدگی،  معما و تالش های عمدی 
در  ص416-415(   ،1394 می شود.«)ابودیب،  شعری  بیان  در  فرد  به  منحصر  ویژگی های  و 
کی در سطح تمثیل، مخاطب، طی یک فرایند استداللی، پس از ابهام و پوشیدگی  فرآیند ادرا
به آشکارگی می رسد.)جرجانی، 1412، ص121( با توجه به فرایند انتقال معنا و ابتنای آن بر 
ک و تعامل در تمثیل را  چینش عناصر مختلف و درک رابطه ی میان آنها، می توان سطح ادرا

ک حصولی برشمرد.  نوعی ادرا

2-2-2استعاره

با وجود ابهام و پیچیدگی در تمثیل، در نهایت معنای مورد نظر مؤلف با توجه به رابطه ی 
صحبت  دیگری  تصویرسازی  از  جرجانی  اما  است.  حصول  قابل  شده  بازنمایی  شباهت 
جای  به  مشبه  جایگزینی  و  انتقال  توسط  تشبیه  شدن  کمرنگ  با  آن  در  که  می  آورد  میان  به 
گونگی درجه ای فزون تر می یابد و درک و آفرینش آن مبتنی بر نوعی  مشبه به، این ابهام و معما
که از سوی جرجانی  به صورت  تصور خالقانه است. این خصوصیات ناظر به استعاره است 
مفصل و منحصر به فردی بحث و تحلیل و طبقه بندی شده است. جرجانی استعاره را به مثابه 
گاه شاعر با هم یگانه می کند و صفاتی  که  »دو هستی را در ضمیر آ کنشی تخیلی طرح می کند 
که به موقعیت شعری و بافت صور خیالی مرتبط است در هم می  آمیزد.«)ابودیب،  از آنها را 
1394، ص 271( در این تعریف، استعاره نه به معنای انتقال یک نام)واژه( برای استفاده در 
رابطه ی تشابه  بر مبنای  امتزاج معناهای دو هستی  و  گرفتن معنا  یت  معنای دیگر بلکه عار

برخی از اوصاف آنها می باشد.)ابودیب، 1394، ص283، 274(
کاربرد شاعر در استعاره در حقیقت فراهم ساختن بستری برای فعال سازی خیال مخاطب 
ی می باشد. استعاره مبتنی بر خلق عناصری  ک محسوسات در جهت معانی مورد نظر و در ادرا
که هم در معنای رایج و معنای استعاری خود روا هستند. این اتفاق  با معناهای دوگانه است 
کی اعم حس  گر این افق ها را در تناظر با مراتب ادرا با امتزاج دو افق معنایی صورت می گیرد. ا
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تطبیق  صدرایی  معرفت شناسی  مبانی  با  را  افق  امتزاج  این  می توان  بگیریم،  نظر  در  عقل  و 
ک خیالی به عنوان واسطه ای میان دو افق حس و عقل عمل می کند. از نظر  که در آن ادرا داد 
کی  مالصدرا »نفس در مواجهه با اشیای خارجی ایجاد صورت می کند« و در تمامی مراحل ادرا
کات حسی، مدرک، عقل یا نفس متفکر است که همه ی کماالت قوه های دیگر  و حتی در ادرا
ک نفس در مرتبه ی حس و خیال بیشتر نزدیک به نقش فاعل  را دارد. با این وصف، نقش ادرا
ک  ادرا در  گر  ا هنرمند  یا  مبدع  انسان  ص56-54(   ،1380 قابل.)اله بداشتی،  تا  است  مبدع 
کماالت مراحل قبل می تواند هم محسوس  مفهومی به مرتبه ی عقل رسیده باشد، با داشتن 
را در عالم خیالی اش مشاهده  کند و هم معقول را در صوت تنزل یافته اش، و بدین صورت 
با تلفیق هر دو معنایی جدید به محسوس  دهد. این وصف بر تعریف استعاره قابل انطباق 
کمک به سیر  کاربرد استعاره با ایجاد خالقانه ی تصویری خیالی از یک چیز می تواند با  است. 
ک خیالی، تعامل با محسوس را در جهت معنا و مقصود خیالی  ک حسی به ادرا ک از ادرا ادرا

میسر سازد.

2-2-3تخییل

جرجانی  است.  تخییل  می کند  مطرح  خیال  صور  باب  در  جرجانی  که  دیگری  عنصر 
که تشبیه مورد نظر در آن  جوهر تخییل را در بازنمایی آشکار تصویر به مثابه واقعیتی می داند 
پنهان است. این بازنمایی در تمرکز بر عبارت یا عنصر معرفی شده، از فرآیند تخیلی استعاره 
که بر وجود عنصر اصلی داللت داشته باشد وجود  فراتر می رود، و در آن هیچ رابطه ی زبانی 
در  بر وجه استدالل است،  که  اول  نوع  نمود:  نوع طبقه بندی  را می توان در دو  ندارد. تخییل 
دوم  نوع   ) 245 ص242،   ،1394 است.)ابودیب،  تشبیه  از  شده ا ی  تقویت  صورت  حقیقت 
گذر از استعاره  کردن به فراموشی تشبیه است. در این نوع  صورت آشکارتری از عمل وانمود 
زبانی بدون هیچ  یا عنصر در ساخت  بازنمایی یک چیز  و جوهرش  اتفاق می افتد،  روشن تر 
از  را  گاهی اش  آ تمام  تخیلش  در  »شاعر  تخییل  نوع  این  در  است.  استعاری  فرآیند  از  ردی 
با  گویی  که  آفرینش خود چنان عمل می کند  از دست می  دهد« و در  وجود استعاره و مجاز 
خود اثر به صورت ملموس مواجه شده و آن را واقعیتی فیزیکی دیده است.)ابودیب، 1394، 
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با  تخییل  سطح  در  تعامل  و  ک  ادرا الگوی   )267 1412،ص302،  جرجانی،  ص246-245، 
قیاس  و  تمثیل،  در  قیاسی  ک حصولی  ادرا بر خالف  را می توان  توصیفات جرجانی  از  الهام 
ک و تعامل حضوری قرین نمود و بر اساس نوعی  خالق حسی و خیالی در استعاره، با تعبیر ادرا
که در آن دعوی قابل اثباتی نیست.)نک. جرجانی، 1412، ص275( بار دیگر  شهود دانست 
گرفتن ماده و معنا در دو سمت رابطه ی تشبیه، تخییل را می توان در سلب توجه از  با در نظر 

کثرت و تفصیل مادی و وقوف آن بر اجمال و وحدتی معنایی تبیین نمود.
در شعر سخن می گوید،  مقام صور خیال  در  تخییل  و  استعاره  از  که جرجانی  در حالی 
کی  ادرا تحول  راستای  در  می توان  معنا  روح  نظریه ی  بر  تکیه  با  را  تخییل  و  استعاره  پردازش 
انسان از ماده به معنا، و از ظاهر به باطن تبیین نمود.2 بر اساس تقریر مالصدرا از این نظریه، 
که عقل از تعلق به قوای حسی رها شود تا آن را مجرد  درک روح معنا در صورتی میسر می شود 
که شخص مقید به در عالم صورت در ابتدای مفهوم سکنی  کند. چرا  از مزاحمت وهم درک 
بدین  ص96(   ،1390 کامالن،  و  نمی کند.)شیواپور  سفر  خود  نخست  زادگاه  از  و  می گزیند 
گمراه  کاربست میان لفظ و معنا نه به صورت تزیینی، یا  ترتیب، عنصر استعاره و تخییل در 
تعبیر  قابل  ماده  معنایی  حقیقت  بر  وقوف  سمت  به  سیر  بر  مبتنی  بلکه  انحرافی،  و  کننده 

خواهند بود.

2-3تطبیقوتحلیل

که صور خیال را سه صنعت ادبی با قواعد زبانی  جرجانی طبقه بندی های رایج سنتی را 
اساس  بر  آنها  میان  و  رد می  کند  یکدیگر می خوانند  به  تبدیل  قابل  در عین حال  و  مختلف 
ماهیت متفاوت روابط موجود در تخیل شاعر میان عناصر تجربه ی شعری او اعم از قرابت های 
کامل یا ناقص اشیا از هم،  آشکار و پنهان، و روانی و جسمانی، ساده یا پیچیده بودن، آمیزش 
رساندن مخاطب به درک استداللی در مقابل انگیزش خیالی، مبتنی بر اننقال بودن یا نبودن، 
کارکردهای  و .... تمایز قائل می شود.)ابودیب، 1394، ص223، 224( با توجه به تمایزات و 
کارکردی و معنایی در شعر، می توان سطوح مختلف  مختلف صور خیال در جهت وحدت 
ک انسان تطبیق داد و در نهایت یک  از پرداخت صور خیال را با سطوح مختلفی از علم و ادرا
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که سیر انتقال معنا در آن با  کامل را دارای مراحل مختلفی از پرداخت معنا بازشناخت  شعر 
کردن  استفاده از صور خیال مختلف از انگیزش خیال در توجه تفصیلی به محسوس تا همراه 

مخاطب و رساندن او به وحدتی مبتنی بر معنا می باشد. 
کنار تشبیه می آورد و آن را نوعی تشبیه می خواند. از سوی دیگر  جرجانی تمثیل را اغلب 
گروهی  تشبیه را منشأ استعاره می خواند. )جرجانی، 1412، ص20، 95، 239( تمثیل بر ادغام 
بر  که عمل تخیل در استعاره  از عناصر برای به وجود آوردن مشبه به مبتنی است؛ در حالی 
که یک عنصر منفرد است.)ابودیب، 1394، ص240( این تعریف از  مشبه بهی عمل می کند 
تمثیل مبتنی بر تالش برای رساندن یک مفهوم توسط مجموعه ای از عناصر و نسبت آنها با هم 
را می توان با مفهوم »بیان«، همسو دانست.3 بدین ترتیب، تمثیل را می توان مبتنی بر تفصیل 
که در آن مبالغه، اختصار  دانست. همچنین، جرجانی استعاره را مبتنی بر تمثیلی می داند 
در  کلمات  تمثیلی  یافتن  معنا  با  ص239(   ،1412 است.)جرجانی،  گرفته  صورت  ایجاز  و 
کلمات، مفاهیم و معانی همراه آنها،  کاربرد استعاری  پرداخت تفصیلی معنا، در پرداخت و 
در واژه ی منفرد جایگزین شده وارد زبان روزمره شده و به کار بسته می شوند. چنان چه جرجانی 
نیز درک استعاره را مبتنی بر وجود تشابهی از پیش تعریف شده )توسط تمثیل های عرفی( و یا 
ذکر تمثیل پیش از استعاره در تشبیه های جدید می داند. بدین ترتیب، در سیر انتقال معنا، 
گام های بعدی به شمار می روند. در مرحله ی تخییل خود  گام اول واستعاره و تخییل  تمثیل 
که در حقیقت به نوعی  وجه شبه در موطن اصلی و صورت بسیط آن مورد توجه قرار می گیرد 

کی اجمالی از معنا می باشد.4 مشتمل بر بیان و ادرا
بر خالف  و  از استدالل است  بر نوعی  از نظر جرجانی درک تمثیل مبتنی  از سوی دیگر، 
که با عنصر انتقال از تمثیل متمایز می شود، در تمثیل خیال چیزی به مثابه چیزی  استعاره که 
اتفاق نمی افتد و انتقالی صورت نمی گیرد.)ابودیب، 1394، ص238-239؛ جرجانی، 1412، 
که در آن درک  ک معرفی نمود  ص236( بر این اساس می توان تمثیل را به مثابه الگویی از ادرا
به صورت عینی  که  امر صورت می گیرد  دو  میان  قیاس  اساس  بر  به صورت حصولی  تشابه 
ک  گرفته اند. اما در استعاره یک حالت رفت و برگشتی میان ادرا یا خیالی در مقابل هم قرار 
در  است.  ذهن  در  تشابه  رابطه ی  خالقانه ی  کشف  بر  مبتنی  که  دارد  وجود  خیالی  و  حسی 
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تخییل با پنهان شدن مجاز و به خصوص در نوع دوم آن یعنی فراموشی مجاز، استدالل به طور 
که در آن امکان اتحاد عالم  ک برشمرد  کنار می رود و می توان آن را به مثابه الگویی از ادرا کلی 

ک حضوری میسر می شود.  و معلوم در مرحله ی ادرا
ک میان تفصیل و اجمال  که سیر علم و ادرا گفت  کلی می توان  بدین ترتیب در یک نگاه 
کثرت( با پرداخت مختلف صور خیال از تمثیل تا استعاره و تخییل قابل حصول  )وحدت و 
در  را  استعاره  و  ک حصولی،  ادرا نوعی  را   تمثیل  در  ک  ادرا نوع  نگاه، می توان  این  در  است. 
کاربرد ماده و جایگزینی خالق آن در قبال معنا و عمل مبتنی بر آن، و تخییل را گامی در جهت 

ک حضوری و وقوف بر معنا برشمرد. )نک. جدول شماره 1( ادرا

کو]] 3-یافتههـایتحقیـق:بازخوانـیصـورخیـالشـاعرانهبـهمثابـهالگوهـایادرا
تعاملدرمعماریاسالمی

که جرجانی بالغت را به معنای شیوه ی مؤثر انتقال معنا، حاصل وحدت معنا  همچنان 
بیان  از  ک مخاطب  ادرا روان شناختی  به وجوه  توجه  و  و ساختار،  لفظ  اندیشه ی مؤلف،  در 
در  معمارانه  الفاظ  مثابه  به  مصالح  و  عناصر  از  متشکل  بیانی  مثابه  به  معماری  می خواند، 
نظم و ترکیب فضایی و هندسی در راستای مقصود و اندیشه ی معمار و در توجه به حضور 
مخاطب می تواند بستری برای انتقال معنا شناخته شود. در این راستا صور خیال با توجه به 
ک و تعامل  کی متمایزشان می توانند به عنوان منبع الهامی برای تبیین الگوهای ادرا وجوه ادرا
قرار  توجه  مورد  فضا  در  معنا  ک  ادرا و  پرداخت  مختلف  مختلف  سطوح  اساس  بر  معمارانه 
ک و تعامل در معماری اسالمی  گیرند. در ادامه هر یک از صور خیال به عنوان یک الگوی ادرا

گرفته است. مورد بررسی قرار 

3-1تمثیلدرمعماریاسالمی

معماری  در  معنا  پرداخت  تببین  در  اسالمی  معماری  ادبیات  در  تمثیل  رایج  مفهوم 
اسالمی مبتنی بر نمادپردازی مبتنی بر بازنمایی مفاهیم قدسی در فضای معمارانه و عناصر 
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بازنمایی معقول در محسوس همراه است.)به عنوان  تعبیر  با  کثرًا  ا که  آن است  و ملحقات 
بورکهارت، 1365، ص75، 86- مثال نک. مددپور، 1387، ص332 و 1388، ص137؛ 
یکرد مبتنی بر تجلی و مظهریت و در راستای سیر  87(. پیدایش معماری اسالمی در این رو
که بیشتر نظریه پردازان هنر و معماری  نزولی هستی و متأثر از وحی و الهام تفسیر شده است 
کرده   اسالمی از جمله تیتوس بورکهارت، سید حسین نصر، حسن بلخاری، و ... به آن اشاره 
و برخی از وجوه معماری اسالمی را به آن نسبت داده اند.۵ در این نگاه هندسه و تناسبات، 
رنگ، نور، آب و عناصر طبیعت، مصالح و تزیینات در معماری به عنوان نمادهای هستی 
گنبد  کار، 1394، ص301-302( به عنوان مثال، در مطالعات متعددی  تلقی می شوند.)نقره 
یکرد تمثیلی به اعداد مقدس در هندسه معماری ۷ یا  نمادی از وحدت تلقی شده است.۶ رو
گرفته در  کار  تجسم و تجسد مستقیم توصیفات قرآنی از بهشت در تزیینات۸ و یا عناصر به 
باغ ایرانی و عمارت  های آن۹ از دیگر موارد ذکر شده در ادبیات نظری مبتنی بر  پرداخت تمثیل 

در معماری اسالمی هستند. 
در این مطالعات، با نظر به تمثیل به عنوان امری قدسی، رابطه ی مشبه و مشبه به، رابطه ای 
که تحقق هنر اسالمی را بر مبنای آن مستلزم بازپرداخت فرم ها  گردیده  ذاتی و مشهود تلقی 
که وجود این شباهت از پیش در آنها مطرح شده است.)نقره کار، 1394،  و عناصری می کند 
رابطه ای  یکرد در طرح بحث وجود  رو این  که  نظر می رسد  به  این وصف،  با  ص307-306( 
متوقف  موجود  مصادیق  در  نیز  عرصه  این  در  و  شده  متوقف  تمثیل  وجه  دو  میان  معنادار 
شده از ارائه ی قاعده و راهبردهایی برای نمادپردازی پویا مبتنی بر شرایط زمان و مکان ناتوان 
است و با اطالق این موضوع به امر قدسی از تبیین نقش انسان و اراده ی او در این رابطه باز 
معانی  و  مفاهیم  شباهت  وجوه  بازشناسی  برای  جایی  یکرد  رو این  در  همچنین  می ماند.1۰ 
قدسی در مصالح و عناصر و ترکیبات جدید وجود ندارد. رجوع به آرای جرجانی در تعریف 

کاستی باشد.  تمثیل می تواند منبع الهامی برای رفع این 
گوینده و مخاطب  کید بر بافت و مبحث همنشینی و اهمیت نقش  جرجانی از یکسو با تأ
کاربرد الفاظی مشخص  کارگیری تمثیل را منحصر به  در درک معانی مراد شده از الفاظ، به 
گروهی از عناصر  نمی داند و اساسًا تمثیل را در جهت به وجود آوردن مشبه، مبتنی بر ادغام 
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اجزای  میان  مشخص  روابط  وجود  با  دیگر  سوی  از  ص238(   ،1412 می خواند.)جرجانی، 
آشفتگی  به  پست مدرن  کثرت گرایی  همچون  آمده  وجود  به  کثرت  تمثیلی،  بیان  در  متکثر 
در  اضداد،  با  معانی  رساندن  در  بیان  خوِد  خصلت  همچون  بلکه  نمی انجامد؛  معنایی 
راستای القای معنا و مفهوم مورد نظر عمل می کند. این امر با ادغامی هدفمند میسر می شود 
که پیش از این شباهتشان  کشف و بازنمایی تشابه های پنهان میان عناصری  که می تواند در 
به  گون  گونا و  تازه  کارگیری عناصر  به  در  را  راهی  و  واقع شود،  مؤثر  نیز  نگرفته  قرار  توجه  مورد 
و  بی زمان  و  مفاهیم جاودانه  القای  در جهت  ترکیبی مشخص  در  و  و مکان  زمان  مقتضای 
ی معمار بگذارد. پرداخت تمثیل های جدید در معماری می تواند مقدمه ای  مکان پیش رو

باشد برای شکل گیری و ورود استعاره های جدید در  زبان رایج معماری. 

3-2استعارهدرمعماریاسالمی

یکردهای مختلفی مطرح گردیده است. در این میان شاید  مفهوم استعاره در معماری با رو
یکرد این رساله هماهنگ باشد نظریه استعاره ی مفهومی لیکاف و جانسون است  آنچه با رو
پاالسما  چون  افرادی  نظریه پردازی  مبنای  و  می خواند  استعاره  مبنای  بر  را  انسان  زندگی  که 
است. گردیده  یسته  ز استعاره ی  مثابه  به  معماری  فضای  تلقی  و  معماری  در  آن  اساس  بر 

)نیلی پور، 1391، ص19-17(
در  تمثیل  برشمرد.  تمثیل  از  فراتر  گامی  می توان  را  شده،  استعاره  طرح  مبانی  به  توجه  با 
که با بیان نسبتًا  حقیقت اولین مرحله در پرداخت معانی و مفاهیم در معماری اسالمی است 
آشکار تشبیه، به صورت تمثیلی محسوس از مفاهیم و معانی و مکشوف، و جلب توجه به آن 
گاهانه و قیاسی میان ماده  کی خودآ ظهور می یابد. درک مخاطب از تمثیل نیز مبتنی بر ادرا
ک  ادرا و  برای حضور  و پیش نیازی  به عنوان مقدمه  تنها  اما استنتاج معنا  و معنا می باشد. 
توأمان حسی و معنوی انسان و در حقیقت سکونت او در فضا می باشد. تصرف در معماری 
آینه ی حاالت انسانی و بستر سلوکی اوست، در سطحی دیگر در صدد اختصار و ایجاز  که 
گو و تعامل روزمره ی  گفت و  کاربرد آن در  در بیان تشبیه و تکیه بر انتقال، برای امکان پذیری 

انسان و فضا  می باشد. این توصیف با خصوصیات استعاره از دید جرجانی منطبق است. 
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نظر  مورد  معنی  جهت  در  محسوس  از  خیالی  کی  ادرا نیازمند  استعاره  کاربرد  و  ک  ادرا
ک حسی صرف نمی تواند منشأ عمل باشد.  می باشد. بر اساس معرفت شناسی صدرایی، ادرا
که انسان را به عمل و تعامل با محیط خود می خواند، اراده و عشقی  در حقیقت، آن چیزی 
ک مجرد)خیالی و عقلی( او از محسوسات برانگیخته شده و او را بر مبنای آن  که با ادرا است 
ک، به تعامل با آنها وا می دارد. تعامل انسان حاصل اراده ی او و اراد ه ی او در حقیقت همان  ادرا
گردیده است. )مالصدرا، 1368، ج.7، ص 179، 186- که در نفس او حاصل  شوقی است 
که  187( تعامل انسان با فضا و محیط را نیز می توان مبتنی بر درکی انتزاعی و خیالی دانست 
او از محیط پیرامون خود دارد و موجب میل او به تعامل با آن و اراده ی او در انتخاب نوع تعامل 
ک خیالی مبتنی بر تماثیل و استعارات موجود در زمینه ی  می گردد. به عنوان مثال، این ادرا

یخی بنا  میسر می شود.  فرهنگی، اجتماعی و تار
با توجه به مبتنی بودن وجه تشابه در آن بر خصیصه ی  کاربست استعاره  در این راستا، 
ک  ک حسی به ادرا که نتیجه ی آن انتقال ادرا غالب میان دو چیز، تمرکز بر یک مفهوم است 
نگاه  و  فراتر می رود  و قیاسی  توجه مادی، حسی  از  انسان  این مرحله،  مفهومی می باشد. در 
ک او از حالت منفعالنه به صورت خالق در می آید. معنابخشی ذهنی او به جهان، و  و ادرا
سپس تصرف در آن در جهت غالب نمودن آن معنا در محیط زندگی، عالوه بر تأسیس بنیان 
ی در تکمیل سیر صعودی  کثرات، مبنایی برای نقش آفرینی و سکونت و استقرار او در عالم 

هستی می گردد.11 
که بسیاری از عناصر معمارانه در زمان ها و فرهنگ های مختلف با استعارات  در حالی 
بر  که مبتنی  از استعاره ها خاص یک فرهنگ هستند  گرفته شده اند، برخی  کار  مشترکی به 
که هر فرهنگ می تواند  گرفته اند. در عین حال، در حالی  بنیان های تمثیلی آن فرهنگ شکل 
در تناظر با وجوه زندگی برجسته در آن، فضاهای مخصوص به خود داشته باشد، فضاهای 
به عنوان  کارکرد استعاری متفاوتی داشته باشند.  مشابه در فرهنگ های مختلف می توانند 
مثال، خانه، در فرهنگ زبان معماری مدرن، با استعاره ی »ماشینی برای زندگی« معرفی شده 
با  تعامل  و  در طراحی معماری مدرن  استعاره  این   )25  ,4 .p ,1986  ,le Corbusier(.است
در  اما  است.  شده  نوشته  آن  بر  بسیاری  شروح  و  بوده  مشهود  مدرن  زندگی  فرهنگ  در  فضا 
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فرهنگ اسالمی، خانه، مبتنی بر مفهوم سکونت، استعاره ای از توقف و آسایش است. چنان 
ْم 

ُ
ک

َ
َ�َل ل َ کارکرد آرامش و سکون معرفی می کند >َواهلُل حب چه در قرآن، خداوند خانه را با مفهوم و 

اسالمی  فرهنگ  در  خانه  استعاری  کارکرد  اساس،  این  بر   12)80  :16(>... َو  ا  ً �ن
َ

َ�ک ْم 
ُ

ک و�تِ �یُ ُ �ب ِم�نْ 

کلمه  این  التحقیق معنای لغوی  یشه ی لغوی »سکن« تفسیر نمود. در  بررسی ر با  را می توان 
آن  از  و  آمده است.)مصطفوی، 1388، ج5،  ص196(  و اضطراب  مثابه خالف حرکت  به 
مقابل  در  طمأنینه  مثابه  به  معنوی  استقرار  است.  روحی  و  مادی  از  اعم  استقرار،  مفهوم  به 
که  کلمه قابل تأمل است آن است  اضطراب و تشویش استناد شده است. آنچه در مورد این 
که معناى دوام را به همراه دارد و یا بعضی از مفاهیم   بر خالف برخی از مفاهیم مانند خلود، 
که  این مفهوم جزء مفاهیم است  اقامه،  و  با دوام نیست؛ مانند لبث، مکث  دیگرکه منافی 
»سکنی«  یعنی  است.  انقطاع  مستلزم  و  بوده  دوام  منافی  تفسیر  اهل  از  بعضی  ادعاى  طبق 
کن از مسکن مألوف است؛ چنان که اصطالح سکنی در  منقطع االخر بوده و مستلزم خروج سا
کن نیست  برابر رقبی و عمرى در فقه چنین است؛ زیرا در سکنی خانه مورد اسکان، ملک سا

کند.)جوادی آملی، 1380(13 و او باید مسکن را پس از مدتی رها 
از  حدیث  دو  در  نمود.  نظر  شهر  در  آن  جایگاه  و  مسجد  به  می توان  دیگر،  مثالی  در 
که  است  شده  توصیف  خدا  خانه ی  مثابه  به  مسجد  صادق؟ع؟،  حضرت  و  پیغمبر؟ص؟ 
ص  ج5،   ،1389 ری شهری،  )محمدی  است.  شده  همراه  رفتن  خدا  مالقات  به  کارکرد  با 
کریم در باب مساجد می توان به این تعبیر  کنار هم گذاشتن دو آیه از قرآن  218(14 همچنین با 
که خداوند  دست یافت. در آیاتی از سوره ی نور، مساجد به مثابه خانه هایی توصیف شده اند 
َع 

ْ��نَ �نْ �تُ
أَ
�نَ اهلُل ا دنِ

أَ
و�تٍ ا �یُ ُ ى �ب ِ

اجازه داده تا ذکر و یاد اسم او در آنها در صبح و شام صورت پذیرد: >�ن
َ�اِل< )24: 36( همچنین در جای دیگر می فرماید: 

آ
ا

ْ
َوال ُدِوّ  �نُ

ْ
ال �بِ َها  �ی �نِ ُه 

َ
ل ُح  ّ

َُس�بِ �ی اْ�ُمُ�  َها  �ی �نِ َکَ� 
دنْ َو�یُ

َ�ًدا< )72: 18( بنابراین می توان مساجد را به مثابه خانه  های 
أَ
ْدُعوا َمَع اهلِل ا ا �تَ

َ
ل

َد ِلّلِه �نَ َمَسا�بِ
ْ
 ال

�نَّ
أَ
>َوا

که خداوند در مسجد استقرار یافته  مًا این استعاره، نه به معنای آن است 
ّ
خدا خواند. مسل

کارکردهای  و معاذاهلل وجود او قابل محدود شدن به فضای مسجد می باشد، بلکه مبتنی بر 
که برای دیدار  که همچنان  ذکر شده برای آن در قرآن و دو حدیث یاد شده به این معناست 
ید. آداب مسجد  ید برای دیدار خدا و تازه شدن یاد او به مساجد برو کسی به خانه ی او می رو
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ینت ها این استعاره را مؤثر می سازد. بدین  کردن ز ک پوشیدن و همراه  رفتن همچون لباس پا
کاربست استعاری فضاها و عناصر و وجوه معمارانه، نقش آنها از صرف پاسخ به  ترتیب، در 
یا قرارداری یک مفهوم فراتر می رود. پیوند دو وجه  بازنمایی نمادین  یا  و  نیاز عملکردی  یک 
ک  ک حسی به ادرا معنا و عملکرد در استعاره، انسان را در سیر تنزیهی از ماده به معنا و ادرا

مفهومی همراهی می کند.
 مثال دیگر را در این رابطه می توان در تبیین قبله در شریعت اسالم و مفاهیم و عملکردهای 
وابسته بدان بازشناخت. در حالی که جهت قبله با مناسک و عملکرد مشخصی تعریف شده 
کعبه نمودن،  و حتی وجوه تمثیلی در آن همچون رو به سوی یک وجود عینی و ملموس یعنی 
با  گشته است،  تقویت  با هندسه و عناصری همچون محراب  نیز  و در مساجد  بوده  پررنگ 
پیوند قوی این عملکرد در تعالیم قرآنی با مفهوم و معنای مورد نظر نقش قبله را در فضاسازی 
قبله  به  رو  لزوم  به  اشاره  قرآن، در ضمن  در  نموده است.  تبدیل  استعاری  نقشی  به  اسالمی 
ِه 

َ
ِلّل که می گوید: >َو  کید شده است، چنان  نمودن برای نماز بر وجه مفهومی و سلوکی قبله تأ

که »و خاور و  ٌم< )2:  115( به این معنی   اهلَل واِ�ٌع َعل�ی
�نَّ ُ� اهلِل اإِ ْ ّمَ َوحب َ �ش

وا �نَ
ُّ
َول ما �تُ �نَ ْ �ی

أَ
ا

َ ِ��بُ �ن َم�نْ
ْ
ِ��تُ َو ال

ْ َمسش
ْ
ال

کنید، آن جا وجه خداست. این بدان جهت  ی  باختر فقط از آِن خداست؛ پس به هر جا رو
گاه است.«  که خدا بر همه چیز و بر همه جهات احاطه دارد و از توّجه شما به هر سوی آ است 
 �ِ حنِ

آ
ا

ْ
ْوِم ال �یَ

ْ
اهلِل َو ال َم�نَ �بِ

آ
ّ�َ َم�نْ ا �بِ

ْ
ِ��بِ َو لِک�نَّ ال َم�نْ

ْ
ِ َو ال ِ��ت

ْ َمسش
ْ
َل ال �بَ ْم �تِ

ُ
وَهک ُ وا ُوحب

ُّ
َول �نْ �تُ

أَ
ّ�َ ا �بِ

ْ
َ� ال که: >ل�یْ و یا این 

ی خود  که  ]هنگام عبادت[ رو �نَ َو ...< )2: 177(: »نیکی آن نیست  �ی ِ
�یّ �بِ

ا�بِ َو ال�نَّ ِک�ت
ْ
�تِ َو ال

َ
ک َملا�أِ

ْ
َو ال

که  کنید، بلکه نیکی آن است  را به سوی مشرق و مغرب بگردانید و آن را به عنوان قبله تلقی 
کتاب  های آسمانی و پیامبران ایمان آورده و ...«.1۵  انسان به خدا و روز واپسین و فرشتگان و 
کردن به  ی  کردن به انسان در تمرکز بر عبادت و رو کمک  بدین معنا اهمیت جهت قبله در 
یکرد  رو بر  اندازه  از  کید بیش  تأ ارزشی نخواهد داشت. در حقیقت،  این  از  فارغ  و  خداست 
تمثیلی در مورد قبله و بسیاری دیگر از مفاهیم دینی می تواند خود به صورت مانع و یا حجابی 
کارگیری ماده در جهت  یکرد استعاری با پیوند معنا و عملکرد، به  برای سلوک باشد. در رو
معنا میسر می شود، اما در اینجا نیز پدیده ی عادت و تبدیل استعارات به استعاره های مرده 
می تواند موجب تشدید غفلت و دور شدن انسان از غایت مطلوب زندگی اسالمی مبتنی بر 
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گردد. در این راستا، می توان  از راه بردهای جرجانی در بالغت، همچون خالف آمد عادت  ذکر 
گرفت و از این طریق به راه بردهای فعال سازی  و ابهام و تکیه بر تشابه های دور و پیچیده مدد 
خیال و امتزاج میان محسوس و معقول در صورت های خیالی پرداخته شده و تعامل انسان در 
محیط بر اساس آن صور خیالی راه برد.)نک. ابودیب، 1394، ص261-262، ص415-414(
کار تنزیهی زبان از غلبه ی وجه مادی و عملکردی بر معنا در  همچنین می توان با ساز و 
گامی  کاست. الگوی تخییل را می توان به عنوان مرحله ای فراتر از تشبیه و استعاره،  معماری 

در جهت تنزیه برشمرد. 

3-3تخییلدرمعماری

عنوان  به  می توان  را  تخییل  گردید،  ذکر  خیال  صور  تحلیل  و  تطبیق  بخش  در  چنان چه 
مرحله ای پیشرفته در خیال پردازی شاعرانه برشمرد که در آن داللت های استعاری و تشبیهی 
مرحله  این  در  می دهد.  حضوری  ک  ادرا نوعی  به  را  خود  جای  قیاسی  ک  ادرا و  شده  پنهان 
به  نیاز  است.1۶  آن  بر  مبتنی  عمل  و  کلی،  و  اجمالی  کی  ادرا حصول  بر  مبتنی  که  ک  ادرا از 
گاهانه ی دائم مخاطب به داللت زبانی معماری و عناصر و اجزای آن از  استدالل و تفکر خودآ
ک و تخیل شهودی مخاطب از محسوس نزد او حاضر است. در  بین می رود، بلکه معنا در ادرا
ک، تعامل انسان با محیط، نه در توجه تفصیلی به اجزا و عناصر فضا، بلکه  این مرحله از ادرا
که نزد انسان حاضر است صورت می پذیرد؛ و این معنا و  کلی هر فضا  مبتنی بر معنای واحد و 
که نوع تعامل انسان را با فضاهای مختلف هر بنا مشخص می کند. در  هدف غایی فضاست 
کمال خود رسیده و انسان، با پشت  که سکونت انسان به مرحله ی  این مرحله، به نظر می رسد 
گذاردن پیچ وخم های تمثیلی و استعاری معنایابی و معنابخشی به محیط پیرامون خود،  سر 
که ناشی از شکل گیری و تثبیت هویت یک فضا در نسبت با معنا و   به  نوعی آرامش می رسد 
که در استعاره و تشبیه، توجه به محسوس برجسته و  مفهومی مشخص برای اوست. در حالی 

که برجسته و مقدم است.  فعال است، در تخییل معمارانه این معناست 
بر  که  است،  انسان  نگاه  تعالی  تعامل،  و  ک  ادرا از  سطح  این  امکان  در  عامل  مهم ترین 
اثر ممارست و استمرار در ارتباط با یک فضا در رابطه با معنا و عملکردی مشخص حاصل 
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تکرار حضور در یک  نیز  و  انسان  تعامل  نوع  و  بر اساس همت  این سطح،  در  گردیده است. 
محیط خاص در نسبت با معنایی خاص، مفاهیم بدون واسطه ی تشبیه و یا تصور خیالی 
چیزی در نسبت با چیز دیگر نزد ُمدِرک)اعم از معمار و مخاطب( به صورت حضوری حاضر 
که خود نحوه ی تعامل با فضا را رقم می زند و می تواند منشأ تصرف  هستند، و این نگاه است 
گردد. حضور این مفاهیم  در محیط و آفرینش های معمارانه ی دیگر در همراهی با این نگاه 
شود.  واقع  مؤثر  آن  با  متناسب  تعامل  و  اراده ی  و  شوق  ایجاد  در  می تواند  انسان  برای  مجرد 
از نظر مالصدرا آنچه محبوب  بر این بیان صحه می گذارد.  تقریرات مالصدرا در باب عشق 
و  مشاهده    از  که  است  مجردی  صورت  بلکه  نیست  مادیات  سنخ  از  می شود  واقع  انسان 
با  با آن متحد می شود و  گردیده و  کات حسی به صورت خیالی در نفس انسان حاصل  ادرا
ارتقاء انسان به مرتبه ی عقل، آن صور خیالی به مرتبه ی باالتر به صورتی مبرا از تغییر و تحول 
تخییل  معنا  بدین  با جان عاقل متحد می شوند )مالصدرا 1368، ج.7، ص 187-186(. 
ک حسی، خیالی و عقلی  کی مخاطب و پیوند ادرا می تواند به عنوان سطح تکاملی سیر ادرا
متناسب  فضا  هر  در  انسان  حقیقی  زندگی  و  سکونت  موجب  که  شود  شناخته  یکدیگر  با 
آن  با غایت  متناسب  بنا  هر  و معماری حقیقی  آن،  و عملکردی  معنایی  و وجوه  اهداف  با 
می گردد. این تعبیر را می توان از تفسیر  آیه ای از قرآن درباره ی معماری مساجد برداشت نمود 
که در آن معماری مساجد، مضاف بر تعمیر از حیث ساختمان، به ایمان و عبادات و اقامه ی 
َد اهلِل َم�نْ  ْ�ُمُ� َمَسا�بِ َ َما �ی

�نَّ نماز نسبت داده شده است. )مصطفوی 1388، ج. 8، ص 266(: >اإِ
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»منحصرا تعمیر مساجد خدا به دست کسانی است که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز 
که از هدایت یافتگان  به پا دارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند، پس امید است 

راه خدا باشند.« )9: 18( 
نسبت دادن وجه تخییل به همت و تعالی انسان البته مانع از ذکر خصوصیات معمارانه 
با  نسبت  در  خصوصیات  این  نمی گردد.  تعامل  و  ک  ادرا از  سطح  این  امکان پذیری  برای 
و  پیوستگی  و  انسجام  همچون  خصوصیاتی  اما  بود.  خواهد  متفاوت  مختلف  فضاهای 
حصول  و  مختلف  فضاهای  میان  پیوندی  ایجاد  جهت  در  می تواند  فضا  در  هماهنگی 
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ک بر معنا در  با توجه به تمرکز ادرا کلی و واحد از فضا در ذهن مخاطب مؤثر باشد.  معنایی 
کمترین میزان تزیین و پیچیدگی، با  که ساده ترین فضاها با  سطح تخییل شاید به نظر برسد 
کمترین میزان اختالل حواس مخاطب در توجه به ماده بهترین بناها از نظر تخییلی  توجه به 
که وجود عناصر معنابخش، مقدمه  و پیش فرضی  برای  باشند. اما باید به این امر توجه نمود 
ک تمثیلی  ادرا به فراخور امکان پذیری  که در حقیقت  مرحله ی تخییل هستند. این عناصر 
تمرکز  ایجاد  به عملکرد هر فضا ممکن است موجب  توجه  با  پرداخته شده اند،  استعاری  و 
گردند. اما هماهنگی و انسجام می تواند در ایجاد یک وحدت  خاص حسی و خیالی در فضا 
معنایی و امکان پذیری حضور و خلوت و به بیانی دیگر تعامل تخییلی مؤثر باشد. چنان چه 
که پرداخت الگوهای تمثیلی یا استعاری در آنها  مثاًل در مساجد دوران صفوی، فضاهایی 
گردیده است، پوشش نقوش هندسی و اسلیمی  کثرت نقوش و عناصر و فرم های  متضمن 
گنبد، و نیز  پوشش اتصاالت دیوار و سقف با  در تمامی جداره ها و ادامه ی آن در سقف و 
کیفیت وحدت  عناصری همچون مقرنس به برقراری نوعی هماهنگی میان جداره ها و ایجاد 
توانسته است  که  به عناصر خاص معمارانه می انجامد  و توجه بصری  فضایی و عدم تمرکز 
که مبتنی بر حضور معنوی انسان در  تعامل تخییلی و حضور متناسب با نمازگزار در مسجد را 

فضا و خلوت و تأمل در نماز می باشد، میسر نماید.  
تحقق  مانع  حقیقت  در  می تواند  مخاطب  ک  ادرا مراتب  در  تخییل  وجه  به  توجه  عدم 
گردد. چه بسا، عدم توجه به نحوه ی انتخاب  اهداف اصلی و غایی فضا در معماری اسالمی 
و چینش و ترکیب نقوش در مساجد سنتی در توجه به اصل حضور معنوی انسان در فضا، 
با بافت و بستر  گرفتن اقتضائات سلوکی فضا در نسبت  و تقلید و تکرار فرمی بدون در نظر 
مکانی و زمانی و مخاطبان آن، و عدم توجه به تناسبات و رنگ بندی و ترکیب مؤثر آرایه ها و 
کیفیت وحدت فضایی و القای مفاهیم مورد نظر، باعث شود  عناصر تزیینی در جهت ایجاد 

گردند.  که همین نقوش خود محمل توجه و باعث ایجاد اختالل در عبادت 
و  بنا در مقابل مخاطب  مؤثر در تخییل عدم جلوه نمایی پیکره ای  از دیگر خصوصیات 
یتم جهت  ر از  با استفاده  توأمان  به یک فضا،  ورود  بر سلسله مراتب فضایی در  بیشتر  توجه 
که موجب سوق دادن مخاطب به  القای حس حرکت از فضای باز به فضای بسته می باشد، 
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کی او متناسب با تغییر عملکرد معنوی فضاها می باشد. در مورد  حرکت همزمان با تحول ادرا
کمک می کند. کی انسان از جلوت به خلوت  مسجد یا خانه این سلسله مراتب، به سیر ادرا

یم.  می پرداز شعر  در  فضا  به  تخییلی  نگاه  بازتاب  از  نمونه ای  به  تخییل،  بهتر  فهم  برای 
که با تضمین  کی به تمنای وصال تو یگانه«،  مخمس معروف بهاء الدین عاملی با مطلع »تا 
ک تخییلی انسان در نسبت  ابیاتی از خیالی بخارایی سروده شده است، نمونه ای بارز بر ادرا
با  به معماری است.)شیخ بهایی، 1375، ص76-77(17  این شعر  با محیط و تسری آن 
که  یکرد عرفانی در سبک و مضامین، آینه ای از اندیشه های سلوکی زمان شیخ بهایی است  رو
ی نشان می  دهد؛ و در آن،  شوق و شیدایی برای رسیدن به معشوق را در سلوک عاشقانه  ی و
تمامی مکان ها و عناصر آشنای زمینی به عنوان بهانه و نشانی از دوست تلقی شده است.1۷ 
در این شعر به جای تمام آن چه در نگاهی تشبیهی و تمثیلی به عنوان جلوه و یادی از معشوق 
بنا شده است به خود معشوق توجه شده است. در اینجا تخییل در ذهن و روان شاعر، به مثابه 
یک مخاطب متعالی فضای معماری صورت گرفته و در زبان شعر به صورت گزارشی از تعامل 
شاعر با محیط خود بر مبنای این نگاه تنزیهی بیان شده است. این اتفاق، یعنی سیر از تمثیل 
به تخییل و جستن صاحب خانه به جای خود خانه، همان مقصدی است که به عنوان هدف 
که می توان آن را ذیل اندیشه ی تنزیهی و  غایی سلوکی معماری اسالمی قابل پیگیری است؛ 
قوس صعودی سلوک انسان و هستی معنا نمود. این سیر در حقیقت مبتنی بر تحول باطنی 

ک مخاطب از محسوس به معقول و از ماده به معنا می باشد.  انسان و تغییر توجه نگاه و ادرا

4-بالغتمعمارانه]]
ترکیبی  کاربرد  به  توجه  پرداخت معنا در معماری،  از چگونگی  مهم ترین وجه در سخن 
انزوا هیچ مزیتی  واژه ها در  با یکدیگر است. طبق قاعده ی نظم جرجانی،  عناصر در نسبت 
بالفصلشان  معنای  از  فراتر  معنایی  به  وابسته  تصویر  َاشکال  همه ی  بیانی  قدرت  و  ندارند 
مبتنی بر جایگاهشان در صورت بندی ادبی می باشد.)ابودیب، 1394، ص107( در معماری 
نیز عناصر، مصالح، و فرم ها به تنهایی ارزشمند نیستند و انتخاب آنها و ترکیب آنها با یکدیگر 
است که در تولید معنا و امکان پذیری ارتباط مؤثر و دوسویه میان مخاطب و فضا مؤثر می باشد. 
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بر مبنای  نیز به عنوان یک قانون ثابت قابل تبیین نیست، بلکه  خود این انتخاب و ترکیب 
یخی اثر، و  کارکرد و مقصود معنایی یا عملکردی فضا، مشخصات جغرافیایی، فرهنگی و تار
کی مخاطب در آن قابل تبیین است.1۸ هر اثر معماری، مستعد تمامی مراحل  اقتضائات ادرا
که تحقق آنها در طی یک توالی زمانی در تعامل انسان و اثر صورت  ک و تعامل خواهد بود  ادرا
نیز  و  باشد  برجسته تر  فضا  عملکرد  به  توجه  با  برخی  پرداخت  است  ممکن  البته  می پذیرد. 
ک و تعامل آن از سوی مخاطب نیز متأثر از شرایط محیطی و ذهنی خود مخاطب  میزان ادرا
کی، تخییل مسبوق به استعاره، و استعاره مسبوق به تمثیل است  می باشد. در این سیر ادرا
به  خاطر  پریشانی  از  و  اجمال  به  تفصیل  از  معنا،  به  ماده  از  عبور  معماری  سلوکی  غایت  و 

خاطری مجموع با سیر از تمثیل به استعاره و از استعاره به تخییل می باشد.
کلید خوردن  کید بر نمونه های معمارانه ی تمثیل، مبتنی بر  که تأ در این راستا در حالی 
اولیه ی یک مفهوم در مقابل یک عنصر یا فضا طی یک فرآیند استداللی و قیاسی در مقیاس 
یک اثر یا در بناهای خاصی در مقیاس شهر برای درک مقدماتی وجه تشابه و یادآوری منشأ 
با فضا مستلزم تبدیل این وجه  او  و تعامل  انسان  گزیدن حقیقی  آن ضروری است، سکنی 
به  با فضا به جای توجه  تقابل  انسان در  که  به استعاره و تخییل است؛ بدین معنا  شباهت 
این  در  شود.1۹  داده  سوق  آن  عملکردی  غایت  و  معنایی  وجوه  بر  آن،  حسی  و  مادی  وجوه 
که به تمامی  میان استعاره، با جمع عملکرد و معنا، بستر تعامل روزمره انسان با فضا می باشد 
فضاها و عموم مردم در تعامل با فضاهای مختلف قابل اطالق است.  تخییل، در سطحی 
یک  در  می شود.  تعریف  آن  تثبیت  و  فضا  معنوی  غایی  اهداف  تحقق  صدد  در  پیشرفته تر 
بر  مبتنی  را  تمثیلی  درک  می توان  خیال،  صور  در  معنا  و  ماده  میان  رابطه ی  از  کلی  تحلیل 
که در آن توجه به فرم و ماده مقدم بر درک معنا و عمل است؛ و  ک حصولی دانست  نوعی ادرا
یکردی خالق در انتخاب  کاربرد ماده در پرتو توجه به معنا با رو استعاره را در تعامل عملی و 
به  نزدیک شدن  و  به معنا  توجه  و  ماده  از  گامی در جهت عبور  را  و تخییل  این جایگزینی، 
ک و تعامل حضوری برشمرد. این تفسیر، در انطباق با مطالب پیشین در قالب یک جدول  ادرا

خالصه شده است.)جدول شماره ی 1( 
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  جدول شماره 1: الگوهای ادراک و تعامل در معماری اسالمی

ک و تعامل ک ساز وکار بیانالگوهای ادرا شیوه ی ادرا
مؤلفه های معماری برجسته 

ک در ادرا

فرم  ) معنا- عملکرد(حصولیتفصیلتمثیل

استعاره
تفصیل و 

اجمال
جایگزینی 

خالق
عملکرد )معنا- فرم(

معنا )فرم – عملکرد(حضوریاجمالتخییل

5-نتیجه]]
کی انسان، صورت های  پرداخت معنا در یک فضا می تواند در انطباق با مراحل سیر ادرا
مختلفی به خود بگیرد. این جستار، با تبیین متفاوتی از تمثیل و استعاره در نسبت با این سیر، 
ک حضوری،  و با تعریف تخییل به عنوان الگویی برای برجسته سازی معنا و امکان پذیری ادرا
کی  ادرا با مراتب سیر  آن  تبیین نسبت  ادبیات معماری اسالمی در جهت  باب جدیدی در 
کی انسان میان تفصیل و اجمال با پرداخت  انسان می گشاید. بر مبنای این انطباق، سیر ادرا
کارکرد آنها در تعامل با هم قابل حصول است.  مختلف الگوهای تمثیل، استعاره و تخییل و 
ک  ادرا نوعی  را  آن  ک  ادرا و  راستای معنابخشی تفصیلی،  را در  این نگاه، می توان تمثیل  در 
کاربرد ماده در جایگزینی  حصولی ذیل توجه به فرم و ماده، و استعاره را در نگاهی مبتنی بر 
خالق آن در قبال معنایی خاص و تعامل عملی با فضا و عناصر آن بر مبنای این جایگزینی، 

ک حضوری برشمرد.  گامی در جهت عبور از ماده و توجه و تمرکز بر معنا و ادرا و تخییل را 
در  آشنا  تشابه  وجوه  بر  تکیه  کنار  در  تخییل،  و  استعاره  تمثیل،  الگوهای  از  استفاده  با 
شباهتشان  وجه  تقویت  با  را  جدید  مصالح  و  عناصر  می توان  جامعه  یک  جمعی  حافظه ی 
کار  به  و چنیش خاص فضایی در جهت غایت سلوکی فضا  ترکیب  در  نظر  مورد  با معنای 
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که با زبان معماری روز و  گرفت و بدین طریق زبانی زنده و پویا برای معماری اسالمی رقم زد 
گذشته نیز مبتنی بر برقراری  معماری جهان تعامل داشته باشد. استفاده از عناصر معماری 
از  استفاده  با  استعارات  زنده سازی  بر  مبتنی  و  نظر  مورد  مقصود  و  مفهوم  با  آنها  تشبیه  وجه 
اصولی همچون خالف آمد عادت و تکیه بر تشابه های پیچیده در راستای معنابخشی به فضا 
راه معماری اسالمی  که  باشد  رد دیدگاه هایی  برای  مبنایی  این دیدگاه می تواند  مؤثر است. 
از  انحصاری  استفاده ی  و  غرب  معماری  عناصر  و  مصالح  از  پرهیز  در  معاصر،  جهان  در  را 
یکرد تلفیقی توجه  مصالح و عناصر معماری سنتی و یا بالعکس می دانند؛ و در عین حال رو

به سنت و تجدد در معماری را از منجالب آشفتگی معنایی نجات دهد. 

پینوشتها

1. برای آشنایی با مشخصات روش استدالل منطقی در پژوهش معماری نک. میرجانی، 1389، و گروت و 

وانگ 1384، ص340-301.

باره ی این که الفاظ ابتدا بر معانی محسوس به صورت حقیقی وضع شده اند  یه روح معنا قول رایج در 2. نظر

و کاربرد آنها در معانی معقول مجاز است را رد می کند و در حقیقت مدعی آن است که الفاظ متشابهی 

 وضع شده اند و 
ً
بر معنی معقول و غیبی به نحو حقیقی و نه مجازا  

ً
رفته اند اساسا کار  به  قرآن  که در 

داللت آنها بر امور محسوس از باب مجاز است. )شیواپور، کامالن، 1390، ص87(. این نظر بر دیدگاه 

ینش  جرجانی در خالقانه بودن پردازش صور خیال حتی در تشبیه و تمثیل و نقش مؤثر هنرمند در آفر

اثر هنری و امکان اختالف صورت ها و مصادیق بر اساس شرایط زمان و مکان صحه می گذارد.

ْنَساَن*  ِ
ْ

َق ال
َ
کلمه ی بیان به عنوان آنچه خداوند پس از خلقت انسان به او آموخت آمده است: »َخل  .3

یشه  ی »بین« به معنای انکشاف و وضوح بعد از ابهام و  َبَیاَن«)55: 3-4( این عبارت از ر
ْ
ال َمُه 

َّ
َعل

انکشاف  و  یق  تفر و  و وصل،  مفاهیم فصل  و فصل می باشد. همچنین  یق  تفر واسطه ی  به  اجمال، 

به  انفصال  و  فصل  بیان،  اصلی  خصوصیات  از  آمده اند.  بیان  معنی  در  که  هستند  دوگانه هایی  از 

کلمات و در جمله می باشد.  کلمات به واسطه ی جایگاهشان در نسبت با دیگر  معنای تبیین معانی 

)مصطفوی، 1388، ج1 ص396-395(

یف، تفکیک  یف حکمی)و نه اصولی( است. در این تعر یف تفصیل و اجمال در اینجا مبتنی بر تعر 4. تعر

یکرد تفصیلی »علم به اشیاء  این دو علم مبتنی بر یقین و تردید نیست، بلکه علم و ادراک انسان در رو
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متعدده با صورتهای متمایز و منفصل از     یکدیگر است ولی علم اجمالی عبارت از دانستن این اشیاء 

که صور شخصیه ی آنها از یکدیگر متمایز نباشد.« )خمینی، 1381،  به صورت واحد است به     طوری 

ج1، ص390(

که با واسطه هایی  یف و ملکوتی است  یکرد، معماری اسالمی صورتی تنزل یافته از باطنی شر 5. در این رو

همچون هندسه، روشنایی، هماهنگی و ... به صورت محسوس در آمده است.)به عنوان مثال، نک. 

ص331-  ،1394 نقره کار،  ص512؛   ،1384 بلخاری،  127؛   ،87-86 ص75،   ،1365 بورکهارت،  

332؛ نوایی و حاجی قاسمی، 1390، ص146(

کومارسوامی نیز در مقاله ای با عنوان  گنون، 1379. آناندا  6. به عنوان مثال نک. نصر، 1375: ص179؛ 

 ,Coomaraswamy(.می کند بررسی  مختلف  پرستشگاه های  در  را  گنبد  تمثیلی  وجوه  گنبد  نمادگرایی 

 )1997

بان مجردی برای بیان مفاهیم تلقی می شوند. )نقره کار، 1394:  یکرد هندسه و اعداد به مثابه ز 7. در این رو

که در آن  کرد  یکرد می توان به نگاه اخوان الصفا در مورد اعداد نگاه  بر این رو 301( به عنوان مثالی 

بانی برای تشبیه و تمثیل تلقی می شود. )نصر 1359، ص77( عدد 4 در هندسه ی چهارگوش  اعداد، ز

فضاها به عنوان تمثیلی از عرش الهی یا چهار رکن اسالم )ن.ک. بلخاری، 1384: دفتر دوم: ص555-

از تعداد امامان  561؛ و یا طاهری و ندیمی، 1393(، یا عدد 12 در تعداد ستون ها به عنوان تمثیلی 

یکرد ذکر نمود. معصوم، )رئیس زاده  و مفید، 1384، ص104( را می توان به عنوان نمونه هایی از این رو

یزی و پورمند، 1391. 8. به عنوان مثال نک. پرو

9. این وجه تمثیلی در عنوان کتاب باغ ایرانی، بازتابی از بهشت )خوانساری و دیگران، 1394( و بسیاری 

از مقاالت مرتبط با باغ ایرانی با استناد به آیات قرآن تبیین گردیده است، که به خصوص برای باغ های 

یژه ای یافته است. خالصه ای از  دوره ی صفوی با توجه به نظم خاص باغ ها در سطح شهر اهمیت و

وجوه مشترک این مطالعات در کتاب پارادایم های پردیس آمده است. )شاهچراغی، 1389: ص114-

)115

کار این بازنمایی و صورت های مختلف آن  یکرد در توصیف ساز و  10. بیشتر مطالعات موجود در این رو

قاصرند و اغلب بر ادبیات دوگانه ی عالم ماده و ملکوت تکیه دارند، و در موارد اشاره به عالم خیال 

نیز، از تبیین دقیق نقش قوه ی خیال در تناظر با آن و چگونگی ادراک خیالی هنرمند و مخاطب در سیر 

کردن آن در معماری باز می مانند. به عنوان مثال  کار فعال  رفت و بازگشتی میان ماده و معنا و ساز و 

بان و بیان اشاره نمود که در آن  هنر اسالمی  می توان به آرای تیتوس بورکهارت در کتاب هنر اسالمی، ز
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را به مثابه هنر مقدس با استناد آن به وحی و الهام بر مبنای امر قدسی تبیین می نماید. در این بیان، 

یخی، بلکه در پی  یق اراده ی هنرمند، و نه در تبعیت از عوامل اجتماعی و تار هنر اسالمی نه از طر

تجلی اصول و پیام های دین اسالم و به مدد وحی و الهام تحقق می یابد.)بورکهارت، 1365، برداشت 

از صفحات 127، 146، 148، 149(

تفاوت  به  توجه  با  زمین می داند.  روی  بر  انسان  اعمال  از صورت  برساخته  را  آخرت  عالم  11. مالصدرا 

بهشت مبدأ و بهشت مقصد انسان از منظر او می توان تعامل انسان با فضا و تصرف معمارانه ی او را 

عالوه بر سیر نزولی معنا در ماده، مبتنی بر عمل متناظر با معنا در نسبت با فضا، در سیر صعودی ماده 

به معنا بازخواند. )نک. مالصدرا، 1391، ص419(

12. مفهوم جعل در برخی از موارد در قرآن به معنای خلق آمده است، اما حقیقت آن  با مفهوم تقدیر  بعد 

ین است.)مصطفوی، 1388، ج2، ص105( با  ین و تحول چیزی به حالتی خاص قر از خلق و تکو

یف استعاره و جمع مفهوم و کارکرد در آن، می توان مفهوم جعل در این نمونه ها را برابر کارکرد  توجه به تعر

استعاری آنها در نگاه قرآنی دانست. در جاهای دیگری از قرآن نیز به جعل برخی از چیزها در عالم در 

ِذی 
َّ
نسبت با مفهوم و کارکرد خاصی اشاره شده است. به عنوان مثال می توان به این آیه اشاره کرد: »ال

َماَء ِبَناًء ... «)2: 22( در آیات دیگری در مقابل عبارت جعل ارض، از  ْرَض ِفَراًشا َوالّسَ
َ ْ
ُکُم األ

َ
 ل

َ
َجَعل

«) 67: 15( و »ِکَفاًتا« )77: 25( استفاده شده است 
ً

وال
ُ
واژه های دیگری همچون » َمْهًدا«)20: 53(، »َذل

کارکردهای مختلف زمین در تشابه با عبارات یاد شده است. که نشان  دهنده ی خصایص و 

.07-tasnim/3-http://www.aviny.com/quran/tasnim/jeld  :ینی 13. برگرفته از از سایت شهید آو

6#aspx

وراِة َمکتوٌب أّن ُبُیوِتی فی األرِض الَمساِجُد ، َفُطوبی   اهللِ  صلی اهلل علیه و آله : فی الّتَ
ُ

14. حدیث اول: رسول

ماِت إلی 
َ
ل

ُ
ِر الَمّشائیَن فی الّظ َر فی َبیِتِه ُثّمَ زاَرنی فی َبیتی، أال إّن علی الَمُزوِر َکراَمَة الزائِر ، أال َبّشِ ِلَعبٍد َتَطّهَ

وِر الّساِطِع َیوَم الِقیاَمِة .]بحار األنوار : 37/373/83.[ : در تورات نوشته شده است که:  الَمساِجِد بالّنُ

کند و  کیزه  که در خانه اش خود را پا خانه هاى من در روى زمین مسجدهایند . پس ، خوشا بنده اى 

سپس در خانه من، به دیدارم بیاید . بدانید! بر میزبان است که میهمان را گرامی دارد . هان! آنان را که 

یکیهاى شب به مساجد می روند، بشارت بادا به نور درخشان در روز رستاخیز . در تار

و َمن   ، األرِض  ُبیوُت اهللِ  فی  فإّنها  الَمساِجِد؛  ِبإتیاِن  یُکم 
َ
: عل السالم  الّصادُق علیه  الماُم  حدیث دوم: 

عاِء .]األمالی للصدوق  الِة و الّدُ کِثُروا فیها ِمن الّصَ ُکِتَب ِمن ُزّواِرِه َفأ ِبِه و  َرُه اهللُ  ِمن ُذنو را َطّهَ أتاها ُمَتَطّهِ

که پاک و  یرا مساجد خانه هاى خدا در روى زمینند . هر  : 584/440.[ : بر شما باد رفتن مساجد ؛ ز
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کند . پس ،  گرداند و در زمره زایران خود قلمدادش  گناهانش پاک  کیزه وارد آنها شود خداوند او را از  پا

ید.  در مساجد نماز و دعا بسیار بگزار

15. ترجمه ی محمدرضا صفوی بر اساس تفسیرالمیزان.

16. شیخ محمد رشید رضا در مقدمه ی کتاب اسرارالبالغه جرجانی نیز درک انسان را مبتنی بر تعلیم و تعلم 

که علم صورت  که با بیان مرتبط است. وی بر دو نکته در باب تعلیم اشاره می کند: اول آن  می خواند 

معلومی است که به واسطه ی ادراک آن حاصل شده است و می تواند به صورت معنی منتزع از جزئیات 

که مثل  که قاعده است و یا صورتی در تناسب و نزدیکی به آن از فهم  کلی باشد  و به صورت قانونی 

کلی صورت اجمالی معلومات جزئی است و امثال و شواهد صورت های  که قاعده ی  است. دوم آن 

تفصیلی آن. )رشید رضا، 1412، ص9، 14(.

کی بتمنای وصال تو یگانه/ اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه/ خواهد بسر آید شب هجران تو  17. تا 

یا نه؟/ ای تیر غمت را دل عشاق نشانه/  جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه/ رفتم بدر صومعه 

کع و ساجد/ در میکده رهبانم و در صومعه عابد/ گه معتکف  عابد و زاهد/ دیدم همه را پیش رخت را

کار/  یفان پی هر  که برفتند حر که تو را می طلبم خانه به خانه/ روزی   گه ساکن مسجد /یعنی  دیرم و 

کعبه و من  کردم و او جلوه گه یار/ حاجی بره  زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار/ من یار طلب 

یی تو/ هر جا  ید و من صاحب خانه/ هر در که زنم صاحب آن خانه تو طالب دیدار/ او خانه همی جو

یی  کعبه و بتخانه تو یی تو/ مقصود من از  که جانانه تو یی تو/ در میکده و دیر  کاشانه تو که روم پرتو 

یی، کعبه و بتخانه بهانه . تو/ مقصود تو

یهی شیخ بهایی نک. نجمی و روستا، 1390. 18.  برای شواهد و استنادات بیشتر بر اندیشه ی تنز

که وحدت معنایی و عملکردی یک اثر مستقل معماری را انتخاب و چینش هدفمند عناصر  19. همچنان 

یکرد معماری در فضاهای  و فضاهای مختلف در مجاورت و ترکیب خاص با یکدیگر رقم می زند، رو

ترکیب مؤثر این فضاها در شهر است  نیز می تواند متفاوت باشد و  بناهای مختلف در شهر  مختلف و 

کمک  گرفته به تکمیل و استمرار سلوک او  که بستر سلوک مخاطب خود در حاالت مختلف وی قرار 

می کند.
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13 .http://rch.ac.ir/  :  95/03/08 در  دسترسی  االعجاز«  »دالئل  مدخل  یر  ز  ،)1393( اسالم  جهان  دانشنامه 
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کر. جده: ناشر دار المدنی. 30-3. شا

رئ ی س  زاده ، م ه ن از، مفید، حسین )1384(. اح ی ای  ه ن ره ای  از ی اد رف ت ه : م ب ان ی  م ع م اری  س ن ت ی  در ای ران  ب ه  روای ت  . 16

اس ت اد ح س ی ن  ل رزاده . چاپ دوم. ت ه ران : م ول ی  چاپ اول: 1415ق . 

ینی باغ ایرانی، تهران . 17 شاهچراغی، آزاده )1389(، پارادایم های پردیس: درآمدی بر بازشناسی و بازآفر

شجاری، مرتضی، طباطبایی لطفی، زکیه السادات )1395(، »خالقیت در معماری با الهام از حکمت متعالیه«، . 18

حکمت معاصر، دوره 7، شماره 2، مقاله 2، صفحه 44-23 

شجاری، محمدعلیزاده )1391(، »ارتباط مراتب انسان با مراتب هستی از دیدگاه مالصدرا«، انسان پژوهی دینی، . 19

دوره 9، شماره 27، صفحه 27-5

کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی، مقدمه و شرح حال توسط سعید . 20 شیخ بهایی، محمد بن حسین )1375(، 

یراستاری علی کاتبی، )چاپ اول: 1373( تهران:  نفیسی، ترجمه حسن طارمی )آیات احادیث و لغات عربی( و و

نشر چکامه.

متشابه . 21 مفردات  تفسیر  در  معنا  روح  یه  نظر و  »صدرالمتألهین   ،)1390( صادق  محمد  کامالن،  حامد؛  شیواپور، 

قرآن«، خردنامه  صدرا، شماره 63 ، 102-83.

طاهری، جعفر و هادی ندیمی )1393(، »بعد پنهان در معماری اسالمی ایران«. صفه، 24 )65(: 24-5.. 22

یۀ نظم عبدالقاهر جرجانی«. صحیفه ی مبین، مقاله . 23 فالحتی، صغری و اسماعیل اشرف )1394(، »بازخوانی نظر

.26-9 :)54(19 ،3

محمدی ری شهری، محمد، )1389(. میزان الحکمه، جلد پنجم، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: مؤسسه علمی . 24

فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر.

یبایی شناسی عرفانی هنر اسالمی، ]به سفارش[ پژوهشگاه فرهنگ و . 25 مددپور، محمد )1387(، حکمت انسی و ز

هنر اسالمی.  تهران: شرکت انتشارات سوره مهر 

یم: یبحث عن االصل الواحد فی کل کلمه، و تطوره، . 26 مصطفوی، حسن )1388(، التحقیق فی کلمات القرآن الکر

بیروت:  المصطفوی؛  العالمه  آثار  نشر  مرکز   : تهران  تعالی،  کلماته  فی  االستعمال  موارد  مختلف  علی  تطبیقه  و 

دارالکتب العلمیه ،)1430 ق.= 2009 م.(



الگوهای ادراک و تعامل در معماری اسالمی با الهام از آراء عبدالقاهر جرجانی در بالغت         159

مالصدرا )ص درال دی ن  ش ی رازی( ، م ح م د ب ن اب راه ی م )1391(، الشواهد الربوبیه فی المنهاج السلوکیه. ترجمه و تفسیر . 27

جواد مصلح، تهران: سروش )انتشارات صدا و سیما(

بعه العقلیه)اسفار(، . 28 مالصدرا )صدرالدین شیرازی(، م ح م د ب ن  اب راهی م، )1368(، الحکمه المتعالیه فی االسفار االر

9 ج، قم. مکتبه المصطفوی، )با استفاده از کتابخانه دیجیتال نور. دسترسی در 97/4/11:

. 29 https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/4012 

دانشگاه . 30 تهران:  ایران،  اسالمی  معماری  شرح  خیال،  و  خشت   ،)1390( کامبیز  حاجی قاسمی،  کامبیز،  نوایی، 

شهیدبهشتی.

نجمی، شمس الدین، روستا، جمشید )1390(، »شوق به وصال معشوق و بیزاری جستن از این سرای خاکی«، . 31

پژوهی ادب فارسی،  شماره 30، 341 – 359. در نظم و نثر شیخ بهائی )ره(، نثر

باره ی طبیعت، تهران: نشر خوارزمی. 32 نصر، سید حسین )1359(، نظر متفکران اسالمی در

نقره کار، عبدالحمید )1394(، برداشتی از حکمت اسالمی در هنر و معماری ، چاپ اول، تهران: کتاب فکر نو. . 33

بان استعاری . 34 بانشناسی شناختی«. در  ز نیلی پور، رضا.)1391(، »معرفت شناسی و استعاره ی مفهومی از دیدگاه ز

و  جی ان جاج  آنتونی   ، قائمی نیا  علیرضا  نیلی پور،  رضا  اردکانی،  داوری  رضا  نوشته ی  مفهومی.  استعاره های  و 

لطف اهلل یارمحمدی. 1391. تهران: هرمس 

35. Coomaraswamy, A 1997 ‘The symbolism of the dome’, in The door in the sky: Coomaraswamy 

on myth and meaning, by Ananda K. Coomaraswamy, selected and with a preface by Rama P. 

Coomaraswamy, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1998, pp. 192-242

36. Le Corbusier. )1986(, Towards a New Architecture. Translated by Frederick Etchells. London: J. 

Rodker, 1931. Reprint New York: Dover Publications




