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ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﺑـﺪون ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر در روﻧﺪ ﺧﻠﻖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣـﺮوزه در ﺣـﻮزه آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .ﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ،ﯾـﮏ
ﭘﺪﯾــﺪه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻮﺿ ـ ﻮع آن اﻧﺴــﺎن اﺳــﺖ و ﭘــﺮداﺧﺘﻦ ﺑــﻪ ﻣﺴ ـﺄﻟﻪ
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﻨﺶ ﻫـﺎی رﻓﺘـﺎری ﻣﺨﺎﻃـﺐ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧـﺪﮔﯽ ﺗﺒﯿـﯿﻦ و ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ در ﻣﻌﻨـﺎی
ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر اﺳﺖ ،رﻓﺘـﺎر ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ را ﺑـﺮای ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .اﻣﺮوزه ﺧﻠـﻂ اﻧـﻮاع ﻣﻌﻤـﺎری ﻓـﺎرغ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻔـﺲ
ﻣﻌﻤﺎر ،ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺶ رﻓﺘﺎری از ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺷـﺪه و درﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن )اﻣﺎره ،ﻟﻮاﻣﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ( ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت
)ﺑﯿﻨﺶ( ،ﺧﻠﻖ ﻣﺘﻔﺎوت )ﻣﻨﺶ( و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت )ﮐﻨﺶ( اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام
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ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮده و ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻮر و ﮐـﺪام ﺷـﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﻨـﺘﺞ
ﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻌﯽ
دارد ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدی ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ،ﻣـﻮرد ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻗـﺮار دﻫـﺪ و در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﻣـﺎره ،ﻣﻌﻤـﺎری
ﻓﺮم ﮔﺮا و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺤﻮر ،اﺛﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ،ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا
و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﮐﻤﺎل ﻣﺤﻮر و اﺛﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻧﻔـﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ ،ﻣﻌﻤـﺎری ﻗﺪﺳـﯽ و
ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﺗﺬﮐﺮ ﻣﺤﻮر ،ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﻔـﺲ ﻣﻌﻤـﺎر ،ﮐـﻨﺶ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ،ﻣﻌﻤـﺎری ،ﻓـﺮم ﮔـﺮا ،ﻣﻌﻨـﺎﮔﺮا،
ﻗﺪﺳﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ،از ﻣﻐﻔـﻮﻻﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ اﺛﺮی ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ راه
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .اﻣﺮوزه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺧﻮاﻧﺶ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ،ﻓـﺎرغ از
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺶﻫـﺎی رﻓﺘـﺎری ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ اﺛـﺮ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷـﻮد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،در ﮐﺸﻒ ﺗﻌﺎﻣﻼت رﻓﺘﺎری ﺑـﯿﻦ ﻣﻌﻤـﺎر و ﻣﺨﺎﻃـﺐ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ در
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
»اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ اﺻـﻄﻼح ،در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻏـﺮب ﻣﻌـﺎدل دﻗﯿـﻖ ﻧـﺪارد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼـﻮن » «Human-Knowledgeﯾـﺎدﮐﺮد ،اﻣـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در
ﺗﻨــﺎﻇﺮ ﺑــﺎ آن ،واژۀ » «Anthropologyرا ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻣﻔﻬــﻮم »ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳــﯽ«
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﺟﺎری درﺑﺎره اﻧﺴﺎن
و در واﻗﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ وی ﺑﻮده ﮐﻪ از رﯾﺸـﻪ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ » «Anthroposﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
»اﻧﺴــﺎن« و » «Logosﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی »ﺷــﻨﺎﺧﺖ« ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه و ﺑــﻪ دو ﺗﻌﺒﯿــﺮ راﯾــﺞ ﻣﯿــﺎن
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﺮب ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻧـﮋادی و زﯾﺴـﺘﯽ ﻧـﻮع
اﻧﺴﺎن« و دﯾﮕﺮ »ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺟﻮاﻣـﻊ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﻧﺴـﺎﻧﯽ« )ﻓﺮﺑـﺪ
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ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

 (۳ :۱۳۸۴و ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در واژه ﻣﻐﻔﻮل اﺳﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﯾـﺎ ﻣـﻦ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻮدی ادراﮐﯽ و رﻓﺘﺎری اوﺳﺖ.
در ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ آﻧﭽﻪ از اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ در دو ﺣﻮزه »ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ« و »ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻨﻔﺲ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﯾﺎ
ً
» «Humanitiesﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر رﯾﺸﻪ در »اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮری« ﻏﺮب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻓﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻔﺲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن و ﺧـﻮاص آن ﺑﺤـﺚ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻔﺲ از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻋﯿـﺎن ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد
)ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ  .(۲۰۲ :۱۳۸۸ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻔﺲ از راه ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓﮑـﺮی اﺳـﺖ و از راه
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ .ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ درﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و ﺻﻔﺎت ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻠﮑـﺎت ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺪم اول ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و در ﻗﺪم دوم ﺑﻪ ﯾﻚ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺻﻮﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ.
در ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎرف و ﺣﺘﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤـﯿﻂ
زﻧﺪﮔﯽاش اﺳﺖ .۱ .ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ ﻣﻌﻤـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ؛
رﻓﺘﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﻧﻪ ﮐﺎذب( را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻔﺲ اﻣـﺎره
ﺑﺎﺷﺪ؛ رﻓﺘﺎر ﮐﺎذب را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﯾﮏ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺠـﺎری
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺗـﺪﺑﯿﺮی در ﻓﻀﺎﺳـﺎزی اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ
ﺗﻮﻗﻒ زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :ﻣﺤﻔﻞﻫـﺎی ﺑـﺎزار ،ﺟـﺎی
ﺣﻀﻮر ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ« )ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣـﺪی(۹۸۱/۱ :۱۳۹۵ ،؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻔـﺲ اﻣـﺎره ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ در ﻓﻀﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ،وﻗـﺖ زﯾـﺎدی را ﺟﻬـﺖ ﺳـﺮﮔﺮﻣﯽ در آن
ﺑﮕﺬراﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن در ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬـﺖﻣﻨـﺪی
رﻓﺘــﺎر ﻣﺨﺎﻃــﺐ را در ﻣﺤــﯿﻂ اﻃــﺮاﻓﺶ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾــﺪ و از اﯾــﻦ ﻃﺮﯾــﻖ ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎ و
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔـﺲ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﻗﺎﺑـﻞﻃﺮح ﺑـﻮده و داﻣﻨـﻪ آن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼن »در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن« و ﻋﻘﻠﯽ »آرای ﺣﮑﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ
اﺳـﺖ اﻧﺒــﻮه دادهﻫــﺎی ﺗﺠﺮﺑــﯽ ﮐــﻪ از اﻓــﺮاد در اوﺿــﺎع ،زﻣــﺎن و ﻣﮑــﺎن وﯾــﮋهای ﺳــﺨﻦ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ُﺑﻌﺪی ﺧﺎص از آدﻣﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻗﻠﻤﺮو آن ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ از وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﺮحﺷـﺪه و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
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ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮ ُﺑﻌـﺪ ﻧﻈـﺮی
ارﺗﺒﺎط وﺟﻮدی ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد ،ﺑﻪ ﺣﻮزه ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻔﺲ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧـﻮاع اﺛـﺮ ﻣﻌﻤـﺎری و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ و
ﺧﻠﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر را در ﺳﻪ ﮔﺮوه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺳﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد.
ﻣﺤﺼﻮل ِ
ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮمﮔﺮا ،ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺤﻮر و ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﺳﯽ ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎر ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﻪﺗﺒﻊ آن رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ را ﺑـﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺛﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻓﺮمﮔـﺮا ﻫﻤـﻮاره دﭼـﺎر ﻏﻔﻠـﺖﮔﺮاﯾـﯽ و
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺤﻮر دﭼﺎر ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﺳﯽ دﭼـﺎر ﺗـﺬﮐﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﻔﻠـﺖ ﮔﺮاﯾـﯽ ،ﮐﻤـﺎلﮔﺮاﯾﯽ و ﺗـﺬﮐﺮ ﮔﺮاﯾـﯽ ﺳـﻪ ﮐـﻨﺶ رﻓﺘـﺎری
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻔﻮس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎران در ﺧﻠﻖ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺑﻪﺳﻮی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎزد.

 -۱ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮمﮔﺮا ،ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺤﻮر و ﻧﻤﺎدﯾﻦ )ﻗﺪﺳﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮕﻞ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻫﮕﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻏﻠﺒﻪ روح ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻋﯿﻦ ،آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﺮ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده ﻏﻠﺒﻪ دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﮐﻪ روح ﺑﺮ ﻣـﺎده ﻣﺴـﻠﻂ اﺳـﺖ ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﮑﻮﻫﻤﻨﺪ
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ )ﻓﺎﻃﻤﯽ  .(۱۱۰ :۱۳۷۳ﻟـﻮﯾﯽ دوران »دﻗـﺖ و ﺗﺄ ﮐﯿـﺪی ﺑـﺮ درسﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﺎری«،
ﮐﻼوس ﻫﺮدگ »ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﮑﻞ در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﺴـﺘﺎن« ،راب ﮐﺮاﯾـﺮ »ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﺎری« و اﺳﺘﺪﻣﻦ »ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻣﻌﻤﺎری« ﻣﻌﻤﺎراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻣﻌﻤـﺎری
ﻓﺮم ﮔﺮا ﺗﺄ ﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﺴﯿﻮس و ﻟـﻮﯾﯽ ﺳـﺎﻟﯿﻮان ﺑـﺎ ﻃـﺮح
ً
ﺷﻌﺎر ﻓﺮم از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻤـﺎری را ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺗﻘﻠﯿـﻞ دادﻧـﺪ.
)ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن .(۱۳۹۶ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﺪرن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓـﺮم در دﯾـﺪﮔﺎه اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان
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ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،رﯾﺸﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺪرن
دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﺳﯽ و ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
را اذﻋﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼـﺮ ،ﺑﻮرﮐﻬـﺎرت و ...در ﺗﺤﻠﯿـﻞ
آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺣـﻮزه ﻋﺮﻓـﺎن و ﺳـﻨﺖ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﻫﻨـﺮ و ﺑﯿـﺎن
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺎﻟﺪه ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮاﻧﯽ در دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺪدﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﯽ زاده ،ﺟﻼل ﺳﺘﺎری و ﺣﺴﻦ ﺑﻠﺨﺎری و ...ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪس
دﯾﻨﯽ و ﻗﺮآﻧـﯽ ،ﮔﺎمﻫـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫﻨـﺮ دﯾﻨـﯽ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و اﺻـﻮل در
ﺗﺤﻘﻖ اﺛﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﻤﺎری را در ﺣﻘﯿﻘﺖ ورای ﻣـﺎده ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ
)ﻧﻘﺮهﮐﺎر .(۴۹ - ۴۷ :۱۳۸۷ ،ﺑﻮرﮐﻬﺎرت در ﮐﺘﺎب »روح ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻘﺪس و ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﯾﮏ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس و
ﮔﺴﺘﺮش آن در ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد از ﻣﻌﻤﺎری را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪای از ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮرده اﺳﺖ وﺟﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻧﯿﺰ دارد« )ﺑﻮرﮐﻬﺎرت.(۸۲ :۱۳۸۷ ،
در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮدازش ﻧﻔﺲ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ،
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﮔـﺎﻫﯽ ﻫﻤـﯿﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺧﻠـﻂ
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا و ﻣﻌﻤـﺎری
ﻗﺪﺳﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻤﺎران ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻨﺶ
و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮم ﮔﺮا ،ﮐﻨﺶ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺪس ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻌﻤـﺎری ﻣﻌﻨـﺎﮔﺮا اﻧـﻮاع ﺑﻨﺎﻫـﺎ را
ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮد؛ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺪس ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻇﻬـﻮر ﮐﺮدﻧـﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺴـﺎﺟﺪ ،ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﺑـﺪ و (...ﮐـﻪ در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ
ﻣﻌﻨـﺎﮔﺮاﯾﯽ در ﻫـﻢ ﺟﻬــﺖ ﺑـﻮدن ﺑــﺎ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ،ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ اﻧﺴــﺎن ،ﻧﮕـﺮش اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و...
ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺪس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ

ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﻔﻮس ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴـﺎن در ﺳـﻪ ﺣـﻮزه ﺑﯿـﻨﺶ )ﻣﻌﺮﻓـﺖ( ،ﻣـﻨﺶ
۱۷۰
)ﺧﻠﻖ( و ﮐﻨﺶ )رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ و اﺛﺮ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻔﻮس ﺳـﻪﮔﺎﻧﻪ
اﻧﺴﺎن ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﺑﭙﺮدازد.

 -۲روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔـﯽ ،ﻫﻤـﻮاره در ﺗـﻼش اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ
روشﺷﻨﺎس ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای ،اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ از ﺑﺎب اﺑﻌـﺎد وﺟـﻮدی اﻧﺴـﺎن ،ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻧﻔـﺲ را ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ و اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘـﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ،ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺮﺗﺒـﻪ وﺟـﻮدی ﻧﻔـﺲ اﻧﺴـﺎن را در
ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ
راﺑﻄﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮ )ﺟﺴﻢ و روح( ،ﭘﺪﯾﺪه
ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮمﮔﺮا ،ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا و ﻣﻘﺪس را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺮاﺗـﺐ دﯾﮕـﺮ
وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -۳ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻮدی ﻧﻔﺲ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ و ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی
وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻔﺲ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.

 -۱-۳ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن
ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟـﻮدی اﻧﺴـﺎن در ﺳـﻪ ﺳـﺎﺣﺖ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ،ﻏﺮﯾـﺰه و ﻓﻄـﺮت و در ﺳـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﮥ
وﺟﻮدی ﺟﺴﻢ ،ﻧﻔـﺲ و روح ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻣﯽﮔـﺮدد .ﺗﺒﯿـﯿﻦ آرای ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﮐﻤـﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﺮاﺗﺐ ادراک زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪُ » :ﺣﺴﻦ
ﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻬﺠﺖ آورد و اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺳﻮی آن رﻏﺒﺖ ﮐﻨﺪ و

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺪاﻧﺪ؛ آﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ
ﻧﯿﮑﻮ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ّ
ﺣﺴﯽ زﯾﺒﺎ و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ادراﮐﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮥ اﻧﺴﺎن« )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ (۳۷۲ /۱۶ :۱۳۹۹ ،و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار وﯾﮋه ﺧﻮد درک ﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن واﺟﺪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدی
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿـﻊ ﺟﻬـﺎت و آرای ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﻪوﯾﮋه آرای
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺋـﻞ ﺷـﺪ :ﻣﺮﺗﺒـﮥ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﺒـﮥ
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﺒﮥ روﺣﺎﻧﯽ )ﻧﻘﯽ زاده (۳۰ :۱۳۹۱ ،ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻄﺮت ﺧـﻮﯾﺶ را راﻫﻨﻤـﺎی
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻏﺮاﯾﺰ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻄﺮت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪﻋﺒـﺎرﺗﯽ ﺟﺴـﻢ
اﮔﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد؛ ﻧﻔﺲ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﺤﺮک اﯾـﻦ ﮐﺎﻟﺒـﺪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ در
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش و ﮐﻤﺎل روح و ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﭙﺮدازد.

۱۷۱

 -۱-۱-۳اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺟﺴﻢ و ﺳﺎﺣﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

اﻧﺴﺎن در ﺳﺎﺣﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮع
آدﻣﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،در درون او
وﺟﻮد دارد )ﮐﺒﯿﺮ (۵۲۸ :۱۳۹۱ ،و ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ّ
در اﻓﺮاد ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از دﻣﺎی ﺑـﺪن ،اﺣﺴـﺎس ﺳـﺮدی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،دﭼﺎر ﻋﺎرﺿـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .از اﯾـﻦرو ﺑـﺮای اﺷـﯿﺎ ﺑـﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاص ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارﻧﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ذاﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﺧﺎص در آن ﭘﺪﯾﺪه ﺑـﻮده و ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﻧـﺎم دارد )ﻣﻄﻬـﺮی (۳۰ :۱۳۹۴ ،و ﺳـﺎﺧﺘﺎر
وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺪاﯾﺶ در ﺳـﺎﺣﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ،ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ
ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺟﺴﻢ در ﯾﮏﺳﻮی وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد؛ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ﮐﻤﺎل ﻧﻘﺺ وﺟـﻮدی اﺳـﺖ در ﺟﻮﻫﺮﯾـﺖ )ﺳـﺠﺎدی (۱۷۹ :۱۳۸۷ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﺳﺎﺣﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ او ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻮدی ﻧﻔﺲ ﺗﮑﯿـﻪ دارد ،اﺑﺘـﺪا ﺳـﺎﺣﺖ و
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻄﺮت و ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻮدی روح را ﺑﻪﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ

ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺳﺎﺣﺖ دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در اداﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.
۱۷۲
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اﺳﺘﻌﻤﺎل واژۀ »ﻓﻄﺮت« ﻗﺒﻞ از ﻗﺮآن ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﺪارد و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺮآن اﯾﻦ ﻟﻐﺖ را
ّ
ََ
در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده اﺳﺖ .ﻣـﺎدة ﻓﻄ َـﺮ )ف ،ط ،ر( ﻣﮑـﺮر در ﻗـﺮآن آﻣـﺪه اﺳـﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ،اﺑﺪاع و ﺧﻠﻖ )و ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی اﺑﺪاع(
ﻫﺴﺖ» .اﺑﺪاع« ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ .ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن و دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت »ﻣﺎده ﻓﻄﺮ« ﻧﯿﺰ در داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎی ﻟﻐﺎت
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ،آﻓﺮﯾﺪن ،اﺑﺪاع و ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻠـﻖ وﯾـﮋه آﻣـﺪه اﺳـﺖ )ﻗﺮﯾﺸـﯽ،
۱۲۵ /۵ :۱۳۹۷؛ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ۲۴ /۱۲ :۱۳۷۹ ،؛ ﻣﻄﻬﺮی.(۲۷ :۱۳۶۹ ،
ﻓﻄﺮت ﺑﺎ ﭼﯿﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏـﺮب ﻣﺤﻮرﯾـﺖ دارد ،ﺳـﻨﺨﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﻠﮑـﻪ
ﻓﻄﺮت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺬﯾﺮش
دﯾﻦ در ﻣﺎده ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻮدی روح اﻧﺴﺎن در ﺳﺎﺣﺖ ﻓﻄﺮت او ﻧﯿـﺰ
ﻗﺎﺑﻞﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ )ﺑﺤﺮاﻧﯽ .(۳۴۴ /۳ :۱۴۱۶ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻣﯿﺪن )ﻧﻔﺦ( در درون ﺟﺴـﻢ
اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﻧﺴـﺎن ،زاﯾﯿـﺪه وﺟـﻮد و ﺣﻀـﻮر آن در ﺗـﻦ او ﻫﺴـﺖ
)ﺧﺎﻣﻨﻪای.(۲۷ :۱۳۸۷ ،
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ،ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﺟﻤـﺎل و زﯾﺒـﺎﯾﯽ،
ّ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻼ ّﻗﯿﺖ و اﺑﺪاع و ﻋﺸﻖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾـﮏ ﻓﻄـﺮت
ﺣﺎﺻﻞﺷﺪهاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ
و ﺗﻤﺎم ﻓﻄﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻧﺴﺎن در ﺗﻼش اﺳـﺖ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻓﻄـﺮی ﺗﻤـﺎم
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮد ﺧﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﺪه و اﯾﻦ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﻫـﻢ در
ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد )ﻣﻄﻬـﺮی(۵۰ :۱۳۹۵ ،؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﺎﺣﺖ ﻓﻄﺮت ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺑـﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﻮد؛ ﺗﻤـﺎم آﻧﭽـﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ و ﯾـﺎ ﻋﻤـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪﺳﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎرﻓﺎن.

 -۳-۱-۳اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ و ﺳﺎﺣﺖ ﻏﺮﯾﺰه

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻏﺮﯾﺰه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد .اﺻﻄﻼح ﻏﺮ ﯾـﺰه
و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﻟﻐﻮی آن در ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در
ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻏﺮ ﯾﺰه ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده ،ﺑﻪﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ hاﺳﺖ ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮی
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ hﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ر ﯾﺸﻪ ﻓﻌﻞ »ﻏﺮز« را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﺧﻞ ﮐﺮدن
ﺳﻮزن و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن و ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﮐﺮدن ﻧﯽ در زﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺸـﺎﺑﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ،در ﻓﺮازﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ و ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده اﺳـﺖ .اﻣـﺎمh
ُ
ُ
اﻟﺘﺠﺎرب :ﻋﻘﻞ ﻏﺮﯾﺰهای اﺳـﺖ
در ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :اﻟﻌﻘﻞ ﻏﺮ ﯾﺰ ٌة ﺗﺰﯾﺪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی.(۱۳۰ :۱۳۹۵ ،
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻋﻘﻞ را ﻧﻮﻋﯽ ﻏﺮ ﯾﺰه ﻣﯽداﻧـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺟـﺎی ﺗﺄﻣـﻞ اﺳـﺖ و
ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮ ﯾﺰه در ﻧﺰد اﻣﺎم ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری
از ﻏﺮ ﯾﺰه وﺟﻮد دارد؛ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺮﯾـﺰه در ﺣـﻮزه ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻔـﺲ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻏﺮاﯾﺰ ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاﺑـﺖ ﺑـﺎ ﻋـﺎﻟﻢ ﻣـﺎده ﯾـﺎ روح دﮔﺮﮔـﻮن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﻏﺮاﯾﺰ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﻏﺮاﯾﺰ ﺣﯿـﻮاﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و روح اﻧﺴﺎن ﻗﺮاﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻓﺼﻞ
ﻣﻤﯿﺰه اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد )ﻣﻼﺻﺪرا) .(۳۰۳ :۱۳۹۱ ،ر.ک ،ﺷﮑﻞ .(۱
ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻏﺮاﯾﺰ در آن ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻔﺲ ﻇﺮف
ﻏﺮاﯾﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻪ وﺟـﻮدی ﻧﻔـﺲ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ اﺳـﺖ،
ﺗﻌﻤﯿﻖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﻧﺴﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﻪﺗﻔﺼـﯿﻞ ﻣﺸـﺨﺺ
ﮔﺮدد.

۱۷۳

۱۷۴
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ﺷﮑﻞ ) :(۱رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺣﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن

 -۲-۳ﻧﻔﺲ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺘﻖ از ﺳﻪ ﺣﺮف )ﻧﻮن ،ﻓـﺎ و ﺳـﯿﻦ( دارای
دو اﺻﻞ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از واژه » َﻧﻔﺲ« ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آن َاﻧﻔـﺲ و
َ
ﻧﻔﻮس اﺳﺖ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از »ﻧﻔﺲ« و اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
َ
دارﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ واژهﻫﺎی َﻧﻔﺲ ،ﻧﻔﺲ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن دو را دارای ﯾﮏ رﯾﺸﻪ و
َ
ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﺟﺎن آدﻣﯽ را ازآنﺟﻬﺖ َﻧﻔﺲ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری آن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
اﺳﺖ )ﺳـﺎﻣﻪ (۵۳ :۱۳۹۲ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺴﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﭽـﻪ ﺑﻪﺣﺴـﺐ ﻇـﺎﻫﺮ ﻓـﺎرغ ﺑـﯿﻦ
زﻧﺪه و ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
ﻧﻔﺲ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و »ﻋﺎرﻓﺎن اﻧﺪر ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻣﻮاﻓﻖاﻧﺪﮐﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺷـﺮ
اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪۀ ﺳﻮء« )ﻫﺠﻮﯾﺮی .(۲۹۶ :۱۳۹۰ ،در ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ »ﻧﻔﺲ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد
اﻧﺴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽآورد،
ﻣﯽﺳﺎزد .در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺧﻮدآ ﮔﺎه« ذﮐﺮﺷﺪه اﺳـﺖ و در آﯾـﮥ دﯾﮕـﺮی
ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺨﺺ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از واژۀ »ﻧﻔﺲ« و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن  ۱۹۵ﺑﺎر در
ﻗﺮآن ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﯾﺎﻓـﺖ )ﺧﺎﻣﻨـﻪای:۱۳۸۷ ،
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ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

 (۶۰ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ ذات ،ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻓﺮد و ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻧﻬﺎد دروﻧﯽ اﻧﺴـﺎن )ﺳـﺎﻣﻪ (۵۴ :۱۳۹۲ ،ﮐـﻪ در
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮم ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻔﺲ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و آن را ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع » ّاﻣﺎره«ّ » ،ﻟﻮاﻣﻪ« و
ّ
»
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آن را واﺟﺐ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ» :ﻧﻔﺲ ﺳﻪ اﺳـﺖ :ﻧﻔـﺲ
اﻣﺎره و ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ و ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آن ﻫﺮ ﺳﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ-
ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ -ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ« )روزﺑﻬﺎن ﺑﻘﻠﯽ.(۸۳ :۱۳۸۱ ،
از آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ »ﻧﻔﺲ اﻣﺎره« ﻫﻤﺎن ﺟﺮ ﯾﺎن اﻣﯿـﺎل و
ﺷﻬﻮات دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠـﯽ hﻋﻘـﻞ و اﯾﻤـﺎن و ﺗﻘـﻮا را از اﻧﺴـﺎن
ﺳﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻓﺮﺑـﺪ(۲۰۸ ،۱۳۸۴ ،؛ اﻣﺎ »ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ« ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺣﺠـﺎب را از
ﻓﻄﺮت ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻄﺮت ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺎل دارد ،ﺑـﺎ
ُ
ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ او را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓـﺮد در ﻣﺴـﯿﺮ
ﮐﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ او در اﯾـﻦ ﻣﺴـﯿﺮ اﯾـﺪهآ ل ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻄـﺮت ﻣـﻮرد
ً
ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﻄﺮت ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،او را ﻣﺠـﺪدا ﺑـﻪ راه
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪُ .ﺑﻌﺪی از ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ »ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎاﯾﻤﺎن ،اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ »ﻧﻔـﺲ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ« ،ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهاش ،ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ از ﯾﮏﺳـﻮ ،ﮔـﺮاﯾﺶ در ﻋـﺎﻟﻢ ﻣـﺎده و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎورا دارد و ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را
از داﯾﺮه ﻣﺤﺪود ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﯿـﺮون آورده ،ﭼﺸـﻢاﻧﺪازﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺶ روی اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ )ر.ک،ﺷﮑﻞ  .(۲ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻧﻔﺲ در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌـﺖ
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎدﯾﺎت اﻧﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ روﺣـﯽ و ﻓﻄـﺮی
ﮔﺮدد و در ﻇﻮاﻫﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد )ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮر ﮔﻞاﻓﺸﺎﻧﯽ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر.(۸۱ :۱۳۹۲ ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﻧﻔﺲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﯽﺗـﻮان ﻧﻔـﺲ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﯿﻔﯿـﺎت
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد:

۱۷۶

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺷﮑﻞ .۲اﻧﻮاع ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎدی ،ﻓﻄﺮی و ﻣﺎدی -ﻓﻄﺮی
ﺟﺪول  :١ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻧﻔﺲ
ﻧﻔﺲ
ﻧﻔﺲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻧﻔﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

راﺑﻄﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﺎده و روح ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای از وﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔـﺮاﯾﺶ ﻣـﺎدی و ﮔـﺮاﯾﺶ
روﺣﺎﻧﯽ دارد.
ﻧﻔﺲ و ﺣﻖ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖ ﮔﺮدد.

ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻧﻔﺲ

ﻧﻔﺲ در ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ،ﻧﻔﺲ اﻣﺎره و ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﺴﺘﯽ را ارﺋﻪ دﻫﺪ.

راﺑﻄــﻪ ﻧﻔــﺲ ﺑــﺎ ﺟﺴــﻢ و ﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺟﺴﻢ و راﻫﻨﻤـﺎی ﻓﻄـﺮت
ﻓﻄﺮت

دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ دوﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده و ﻋﺎﻟﻢ روح دارد ،ﻣﯽﺗﻮان
اﯾ ﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻋـﻮاﻟﻢ ﻣـﺎده و روح ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ،
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺳﻨﺦ آن ﻋﺎﻟﻢ را اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه از آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ

و ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﻧﻔـﺲ ﻣـﺪام ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﻣـﺎده
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺮاﯾﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳـﺎﺣﺖ
ﻣﺎدی ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ روح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻏﺮاﯾﺰ ﺧﻮد
را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﺎﺻﻞﺷـﺪه ،اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﺤـﻮر و ﻣﻘـﺪس
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﮐﺎذب ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﻧﺤـﻮه
ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻏﺮاﯾﺰ در ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮﮐﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺰ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﺎری ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻓﻌـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻓﺘﺎر ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ
را ﺟﻬﺖﻣﻨﺪ ﺳﺎزد.

۱۷۷

 -۳-۳راﺑﻄﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

ﻣﻌﻤﺎری ،ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎن
ّ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ازاﯾﻦرو ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ّ
ﺗﻌﯿﻦ آن در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
اﻧﺴﺎن اﻣﺮی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ،اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد :از
ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدی ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ او )ﺳﺎﻣﻪ .(۴۰ :۱۳۹۲ ،اﯾـﻦ
ً
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در درﺟﻪ اول ﺧـﺎﻟﻖ ﯾـﺎ ﻣﻌﻤـﺎر
اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻧﻔﺲ وﺟﻮدی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾـﻦ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺗﻼﺷـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻣﻌﻤـﺎری ،آن را از »اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ«
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻌﻤﺎری را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓـﺖ ﺻـﺮﯾﺢ و ﻣﺸـﺨﺺ از
»ﻧﻔــﺲ اﻧﺴــﺎن« اﺳــﺘﻮار ﻣﯽﺳــﺎزد )ﺳــﺎﻣﻪ .(۴۲ :۱۳۹۲ ،ﻫﻤــﺎنﻃﻮر ﮐــﻪ ﺣﻀــﺮت ﻋﻠــﯽh
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻏﺎﯾ ِﺖ ﻫﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و داﻧﺸـﯽ دﺳـﺖﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ« )ﺣﮑﯿﻤﯽ .(۲۱۳ :۱۳۹۱ ،ﻣﻌﻤـﺎران و ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی ﻃﺒﯿﻌـﺖ ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف را رﻫﺎ ﮐﺮده و اﻧﺴﺎن را ﺗﻨﻬﺎ آن ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﻫﺴـﺖ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﻏﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺧﻮد
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ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟـﻪ
ﻫﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬﯽ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ )ﻧﻘﺮهﮐﺎر .(۱۰۵ :۱۳۸۷ ،ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ
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ﻫﻤﻮاره ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﯽ ،ﺧﯿﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺸـﻖ را
در ﺧﻮد دارد )ﻣﻄﻬﺮی (۱۳۹۴ ،و ﻧﻔﺲ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﮐﻤـﺎل اﯾـﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ
ﮐﻨﺪ؛ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در درﺟﺎت
ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ،وﺳﯿﻠﻪای ﺟﻬﺖ ﻗﺮب اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﺳﯽ
ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑــﯽ از اﻫــﺪاف ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻓﺘــﻮت ﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ )رﺳــﺎﻟﻪ ﻣﻌﻤﺎرﯾــﻪ( ﻧﯿــﺰ ﻫﻤــﯿﻦ اﺳــﺖ .در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﻤﺎری ،در ﺑﺪو آﻣﻮزش ،ﺧﻮد را ﻫﻤﮑﺎر و ﭘﯿﺮو اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ
ﻣﯽدﯾﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻗﺪﺳﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﺟﻬـﺎن
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ .او در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻘـﺖ و ﻧـﺎﻣﻮس اﻟﻬـﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪ
داﺷﺖ از اﯾﻦرو ،ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼـﯽ ،ﭼـﻪ ﺣﺮﻓـﻪای ،ﺧـﻮد را ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺎری
ﻧﻤﯽدﯾﺪ )آﻗﺎ ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و اﻣﯿﻦ ﭘﻮر.(۸۱ :۱۳۹۲ ،
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ذﯾـﻞ ﭘـﺬﯾﺮش وﺣـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ و
داﻧﺶﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺸﺖ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺎﮔﺮد »ﭘﺪﯾﺪه اﻫﻠﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﻮﻗﻒ در ﻋﺎدات ﺑـﺪ ،ﺧـﻮدﺑﯿﻨﯽ ،ﺧﻮدﭘﺴـﻨﺪیﻫﺎ و ﻏـﺮور و
دﻧﯿﺎﻃﻠﺒﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮده و ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را آﻣـﺎده ﺑـﺮای درک و درﯾﺎﻓـﺖ رﻣـﻮز ﻧﻤﺎﯾـﺪ«
)ﻧﺪﯾﻤﯽ (۱۳۷۵ ،و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘـﺬﯾﺮش ﺣﺮﻓـﻪ ﻣﻌﻤـﺎری در آن ﺟﺮﮔـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ روﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﺪرن ﮐﻪ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻧﻔﺴـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ وارد
ﺟﺮﮔﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪ ادراک ﺻﻮرتﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن را اﯾﺠـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد .ﺻـﻮرتﻫﺎی ﻣﻌﻤـﺎری ﮐـﻪ از ﺗﻤﺮﮐـﺰ
ادراک ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده( ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺎدی از اﺻـﺎﻟﺖ
ً
ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑﺮﺧــﻮردار ﻫﺴــﺘﻨﺪ و اﯾــﻦ ﺻــﻮرتﻫﺎ ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﻗــﺮاردادی ﺑــﻮده و رﯾﺸــﻪای در
ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺸﻪ آنﻫﺎ در ذﻫﻦ و ﻗﻮه وﻫﻤﯽ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔـﺲ
ِ
ّاﻣﺎره را رﻗﻢزده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮرتﻫﺎ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﻓﻄـﺮت ﯾـﺎ ﻣﺮﺗﺒـﻪ

۱۷۹

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

روح ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،در ﺳـﺎﺣﺖ روح از اﺻـﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻄﺮی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪای ﺟـﺰ ﻣﻌﻤـﺎری
ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا و ﻗﺪﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻓﻄﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮی زﯾﺒﺎﯾﯽ را درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﮥ ﻇﻬﻮر ﺑﮕـﺬارد .زﯾﺒـﺎﯾﯽای ﮐـﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ،ﯾـﮏ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻄﺮت را ﻧﯿـﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزد .ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل
ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت دارد؛ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻪ را در وﺟـﻮد ﻣﻔﻬـﻮم ﺣﯿـﺎ ﻣـﺪاری
ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﯿﺎ ،ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻧﻔـﺲ ﻫﻤـﻮاره در
ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻄﺮی را ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻤـﺎری ﻫﻤﭽـﻮن درونﮔﺮاﯾـﯽ،
ﻋﺪم اﺷﺮاﻓﯿﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ در ﺟﺪاره ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ...ﺑـﻪ ﻣﻨﺼـﻪ
ﻇﻬﻮر ﺑﮕﺬارد و ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺑﻪواﺳـﻄﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑـﺎن و ﻓﻀـﺎ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟـﻮدی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺣﯿـﺎ ﻣـﺪاری را در وﺟـﻮد ﺧـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻀﺎ ﺑﺮ او وارد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻄﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ را
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﮑﺲ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻓﻄﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﯿﺎل ﻣﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﻔـﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐـﻪ در
ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﺨﺎﻃﺐ را از ﻓﻄـﺮت دور ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد .ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﺧﺎﻧـﻪ
ﺷﯿﺸﻪای ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﺣﯿﺎ« دور ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤﻮاره
ﺧﺎﻧﻪ را در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮاﯾـﯽ و ...ﺑـﻪ ﻣﻨﺼـﻪ ﻇﻬـﻮر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣـﺎده و
اﻣﯿﺎل دﻧﯿﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را در اﺛﺮ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪواﺳﻄﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻓﻠـﯽ ﮐـﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻧﯿﺰ از ﻓﻄﺮت دور ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻨـﯿﻦ اﺛـﺮی ،از
رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤـﻮاره در ﺗـﻼش ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎذب اﯾﺠﺎدﺷﺪه را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺶ و رﻓﺘﺎر او در ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺤـﯿﻂ و

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺤـﺾ اﺳـﺖ؛ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫـﺎﯾﯽ را اﯾﺠـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد؛ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧـﻮع
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ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی وﺟﻮدی ،ﻧﻮع ﻣﻌﻤـﺎری و ﮐﻨﺶﻫـﺎی اﯾﺠـﺎد
ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺛﺮ را ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.

ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮمﮔﺮا و ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﻧﻔﺲ او در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻏـﻮر ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرتﻫﺎی
ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آﺛﺎری ﻋﯿﻨﯽ ،ﻣﻠﻤﻮس
و ﻣـﺎدی ﻣﯽﭘـﺮدازد و ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ در زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻏﺮﺑـﯽ ،اﺳـﺎس ز ﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﺑـﺎ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس اﺳـﺖ )ﭘـﻮر ﺟﻌﻔـﺮ و دﯾﮕـﺮان .(۱۷۶ :۱۳۹۵ ،ﻣﻌﻤـﺎری ﻓـﺮم ﮔـﺮا ﺣﺎﺻـﻞ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ
ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﻗﺒﻮل دارد.
اﻟﻒ .ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮم ﮔﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﭼﻪ ﮐﺎذب ،ﻣﻌﺎرﻓﯽ را
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺎدی ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و از ﺛﺎﺑﺘﺎت و اﺻﻮﻟﯽ ﮐـﻪ از ﭘـﯿﺶ در ﻫﺴـﺘﯽ و
اﻧﺴﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ او ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﺪون آﻧﮑـﻪ ﺛﺎﺑﺘـﺎت را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺜﺮتﮔﺮا ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ اﺛـﺮ ﻧﯿـﺰ دﭼـﺎر ﻧـﻮﻋﯽ
ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾﯽ و اﺑﻬﺎم رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ را در ﻣﺤـﯿﻂ
ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘـﻖ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺛﺎﺑـﺖ و
ﻓﻄﺮی ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد؛ آنﻫﺎ را از اﯾـﻦ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ دور ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد .ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل
ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮمﮔﺮای ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ورزی در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ و اﻧﺴـﺎن ،اﯾﺠـﺎد ﻧﻤﺎﯾـﺪ؛ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﻣﺨﺎﻃـﺐ در
ﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﯽﻫﺪف و ﺑﺪون ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر و دارای
اﺑﻬﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﺮار آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ و ذاﺋﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺰ از ﻓﻄﺮت دور ﺷﺪه و
ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

ب .ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮم ﮔﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ
داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻦ آﻣﻮزی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷـﺎﻟﻮده و اﺳـﺎس ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
َ
ﺑﺸﺮی ،ﭘﺪﯾﺪآورﻧـﺪه ﻧـﻮﻋﯽ دﯾـﺪﮔﺎه ﮐﻤـﯽ در »ﻋـﺎﻟﻢ ﻏﺮﺑـﯽ« ﻫﻨـﺮ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﻌﻤـﺎری
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎرزی از اﯾـﻦ ﻧـﻮع »ﻣﻌﻤـﺎری« ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﻌﻤـﺎری ﮐﻼﺳـﯿﮏ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺪهای از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻨـﺎﮔﺮا ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد ،دارای
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﻼﻧﯽ»ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ ،وﻫﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻮح ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣـﻮزون و
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺼﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ و زﯾﺴﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻧﺘﯿﺠـﻪ داده اﺳـﺖ )ﭘﺎﮐﺒـﺎز.(۴۲ :۱۳۹۷ ،
ﺗﮑﯿــﻪ ﺑــﺮ ﺗﻨﺎﺳــﺒﺎت اﻧﺴــﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿــﯿﺎت و ﻫﻨﺪﺳــﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی »ﻋﻠــﻢ اﺳــﺘﺪﻻﻟﯽ« و
ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل »ﻧﻔﺲ« ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ »روح« ،درﯾﺎﻓـﺖ ﺻـﻮر
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »ﺣﻘﯿﻘﺖ« اﺳﺖ ﻏﯿـﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ )ﺑﻠﺨـﺎری (۹۲ :۱۳۸۸ ،و درﻧﺘﯿﺠـﻪ
اﯾﺪهﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻫﻨﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از »ﻧﻔﺲ ّاﻣﺎره« ،ﺗﻔﮑـﺮی واﻫـﯽ و ﺑﯽﺑﻨﯿـﺎد را ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
»ﺣﻘﯿﻘﺖ« در »اﺛﺮ« ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕـﺮش ﻫﻨﺪﺳـﻪ ﻫـﺪﻓﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﻔـﺲ
ﻣﻌﻤﺎر ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن در اﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ،ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮم ﮔﺮا اﺳﺖ.
ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﺛﺎﺑﺘﺎﺗﯽ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و
ﻋﺪد اﺳﺖ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎت ﻓﻄﺮی و ﻣﻌﻨـﺎ ﻣﺤـﻮر .اﺻـﺎﻟﺖ
ﮐﻤﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺎدی اﺳـﺖ و زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖﻣﻨﺪ ﺑﺎ آن راﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﻣﻌﺎﺑـﺪ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻋﺪد و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺷـﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛
در ﺣﺪ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﺮﺧﻼف ﻣﺴـﺎﺟﺪ و ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑـﺪ ﺷـﺮﻗﯽ ،دارای
ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﺷﺮاﻓﯽ(۱۲۰ :۱۳۹۸ ،؛ ﻟﺬا درک ﻣﺨﺎﻃﺐ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑـﺪ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ﯾـﮏ
درک اﻟﻮﻫﯽ و ﻗﺪﺳﯽ ﻧﺒﻮده و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از آنﻫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ
ﻣﺎده و اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺮﮐـﺰ
ﻋﺒﺎدی را در درﺟﻪ ﺑﺎﻻی اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑـﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑﯿـﺎن ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ
ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺲ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﮔﺮاﯾﯽ در رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
آنﻫﺎ را از ﻣﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻄﺮت و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﻄﺮی دور ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ
ِ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ج .ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا و ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر
ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎری در ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده و ﻋﺎﻟﻢ روح ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﻮاره ﺑـﺎ رﺟـﻮع ﺑـﻪ
۱۸۲
ﻓﻄﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﺳﻌﯽ در اﺻﻼح ﻧﻔﺲ ﺧـﻮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ادراﮐـﺎت دارد و ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺟﻮﯾـﺎی
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺪون درک ﻣﻌﻨﺎ ،اﺻﻼح ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻔﺴـﯽ ﮐـﻪ از
آن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ّﻟﻮاﻣﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺎﮐﯽ از ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ و
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع »ﻧﻔﺲ« ،ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻨﺎﮔﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﻣﻌﻤـﺎری
ﺳﻨﺘﯽ در ﺷﺮق ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش اﺳﺖ ﻓﻄﺮﯾﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺛﺮ را ﺑـﻪ
ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺛﺎﺑﺘـﺎت در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺑـﺮای او از اﻫﻤﯿـﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﮐـﻪ ﻧﻔـﺲ ﻟﻮاﻣـﻪ دارد ،ﺳـﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮات زﻣﺎن را در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎت ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﻄﺮت اﺳـﺖ ،ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ً
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻈﻢ در ﻣﻌﻤﺎری ﯾﮏ اﺻـﻞ ﺛﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ .ﭼﺮاﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ذاﺗـﺎ و ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻓﻄﺮی ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻈـﻢ اﺳـﺖ و ﻧﻈـﻢ ﯾـﮏ
اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﻧﻔـﺲ ﻟﻮاﻣـﻪ ﻣﻌﻤـﺎر ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع آ ﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺛﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اوﻟﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻈﻢ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻬﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮات زﻣﺎن ،ﻃﻮری ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﺑﭙﺮدازد
ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺘﻐﯿـﺮات زﻣﺎﻧـﻪ ،از اﺻـﻞ ﻧﻈـﻢ ﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﻧﮕﯿﺮد.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ،ﯾﮏ اﺑﺰار و ﻧﻪ ﻫﺪف اﺳـﺖ
و ﻫﻤﻮاره در ﺗـﻼش اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ اﺻـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻄـﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﺗﻌـﺎون،
ﺣﯿﺎﻣﺪاری ،وﺣﺪت ،اﻣﻨﯿﺖ و ...ﻣﻌﻤﺎری را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺛـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
رﺷﺪ ﻓﻄﺮی در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا ﺑﺎ ﻧﻔﺴﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎت دارد ،ﯾـﮏ اﺛـﺮ ﻣﻌﻤـﺎری را ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ اﺻـﻞ ﭘﺮﻫﯿـﺰ از اﺳـﺮاف و
ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ،ﯾـﮏ اﺛـﺮ ﻋـﺎری از ﺗﺰﺋﯿﻨـﺎت ﺑﯿﻬـﻮده ﺧﻠـﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ ﺑـﻪﻧﻮﻋﯽ اﺷـﺎﻋﻪ و ﺗﺒﻠﯿـﻎ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺳـﺎزی در ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ را
ﺑﻪﺳﻮی رﺷﺪ و ﮐﻤـﺎل ﻓﻄـﺮی ﺳـﻮق ﻣﯽدﻫـﺪ و ﮐـﺎرﺑﺮان ﺷـﻬﺮی و ﻣﻌﻤـﺎری در ﺟﺮﯾـﺎن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻣﻌﻨـﺎﮔﺮا ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ رﻓﺘﺎرﻫـﺎﯾﯽ را از ﺧـﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﻠﻖﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺧﻮاﻫـﺎن ﺗﺰﺋﯿﻨـﺎت در آﺛـﺎر ﺑﻌـﺪی
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ داﺋﻢ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﯿـﺮات
زﻣﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

د .ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺪس و ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر
ﻧﻔﺲ ّﻟﻮاﻣﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ادراک ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳـﺪ ﮐـﻪ
رﯾﺸﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎورا دارد؛ ﻗﻮه ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎر از ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و
ارﺗﺒﺎط وﺛﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ؛ در واﻗـﻊ
ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع »ﻧﻔﺲ« را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘـﺪس
ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن از ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا را دارد و در ﺗﻤـﺎم ﻓـﺮم و
ﻣﺤﺘﻮا ﺧﺎﺻﯿﺖ ذﮐﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋـﺎﻟﻤﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن »ﺷﻬﻮد« وی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی و ﻋﻘﻼﻧﯽ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻮارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄـﺮت اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ اﺻـﻮل ﺧﺪﺷـﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر و
ﺟﺎودان ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد )ﭘﻮر ﺟﻌﻔﺮ.(۵۳ :۱۳۸۲ ،
ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺪس ،ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﻔـﺲ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺘﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ واژه »ﻗﺪر اﻟﻬﯽ« ﺑـﻪ »ﻫﻨﺪﺳـﻪ« ،ﺑـﺎ زﺑـﺎﻧﯽ رﻣﺰﮔﻮﻧـﻪ،
ﺗﺠﻠﯽ »ﺣﻘﯿﻘﺖ« را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻤﮑـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای او ﻧﯿـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔـﺮوه
ﻣﻌﻨﺎﮔﺮا و ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮوه ﻣﺎدیﮔﺮا ،ﻫﻨﺪﺳﻪ اﺑﺰار اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫـﺪف .ﻧﻔـﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ ﻣﻌﻤـﺎر
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد و اﺛﺮ ﻣﻌﻤـﺎری را ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﺗـﺬﮐﺮ دﻫـﯽ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ .ﻓـﺮم در اﯾـﻦ ﺳـﻨﺦ از ﻣﻌﻤـﺎری
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻌﺒﻪ؛ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺗﺠﻠـﯽ اﺳـﻤﺎی
اﻟﻬﯽ در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺒـﺎدی
دارﻧﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﭼﻨـﯿﻦ آﺛـﺎری ﺑـﺮﺧﻼف آﺛـﺎر
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ﻣﺎدیﮔﺮا ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺲ اﻣﺎره؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن را داﺋﻢ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻀـﺎﯾﯽ
اﺛﺮ درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻣﺴـﺠﺪ ﺷـﯿﺦ
۱۸۴
ﻟﻄﻒاﻟﻠـﻪ ،زﻣــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از داﻻن ﺗﺎرﯾــﮏ وارد ﻓﻀــﺎی ﻧـﻮراﻧﯽ زﯾــﺮ ﮔﻨﺒـﺪ اﺻــﻠﯽ ﻣﺴــﺠﺪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﯾﺎ ﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻣﮑﺚ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺶ و رﻓﺘﺎر
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯽ ﻓﻀﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑـﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿـﺪار ﻣﯽﺳـﺎزد.
ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻃﻮری اﺳﺖ
ﮐﻪ داﺋﻢ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﻨـﯿﻦ ﮐﻨﺸـﯽ ،ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﯿﻦ اﻧﺴـﺎنﻫﺎی داﺧـﻞ
ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧـﻮد،
ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد و ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ( و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻄﺮت )ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ( ﻫﺴـﺖ .ﻃﺮاﺣـﯽ ﻓﻀـﺎ و اﯾﺠـﺎد ﻣﮑـﺎن ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن از
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎت و ﻣﺘﻐﯿﺮات اﺳﺖ .ﺛﺎﺑﺘﺎت ﻫﻤﺎن اﺻﻮل ﻓﻄﺮی اﻧﺴـﺎن
و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣـﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮات ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓـﺮم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﺑـﺪ .ﺣـﺎل اﮔـﺮ ﻧﻔﺴـﯽ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺻـﺮف ﺑـﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮات زﻣﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﻣﻌﯿـﺎر
ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد؛ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻣـﯽ اﺳـﺖ و ﺳـﺎﺣﺖ ﻣﻌﻨـﺎ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ اﻣـﺮ ﺛﺎﺑـﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻨﯿﻦ اﺛـﺮی اﺻـﺎﻟﺖ ﻣـﺎده را در ﺧـﻮد دارد و ﻫﻤـﻮاره ﻣﻨـﺘﺞ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎذب در ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﻏﻔﻠـﺖ ﮔﺮاﯾـﯽ از ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺣﻘﯿﻘـﯽ را در
ﮐﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﺠـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد و ﮐﻨﺶﻫـﺎی رﻓﺘـﺎری آنﻫـﺎ را در
ً
اﺟﺘﻤﺎع و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ در ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی ﻣـﺎدی و ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎذب ﻧﻪ ﻓﻄﺮی ﺳﻮق ﺧﻮاﻫﺪ داد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔـﺮاﯾﺶ اﻓﺮاﻃـﯽ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻼﺳﯿﮏ روﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ( ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﻮع آﺛﺎر را ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻔﺲ اﻣﺎره داﻧﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر در ﺣﻮزه ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﻨﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎت و ﻋﻘﻞ )ﻋﻘﻞ ﮐﻠﯽ( داﺷﺘﻪ
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ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮات زﻣﺎن را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺛﺎﺑﺘﺎت ﻓﻄﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ
و در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺛﺮ ﮔـﺎم ﺑـﺮدارد .ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻔﺴـﯽ ﻫﻤـﺎن
ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش اﺻﻼح ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧـﻮد ﺑـﻮده و ﻫﻤـﻮاره ﺳـﻌﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﻮرﺗﯽ را ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﯿﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﺤﺮک ﺧﻼﻗﯿـﺖ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ در اﯾـﻦ ﻧﻔـﺲ ﻣﯽﮔـﺮدد .ﻓـﺮم و ﻣﻌﻨـﺎ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ در ﺣﺎل ﻣﻮازﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﺳﯿﺮ و روﻧﺪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻣﻌﻤـﺎری
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻓـﺮم و ﻫﻢﻣﻌﻨـﺎ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻬﻤـﯽ در اﯾـﻦ ﻧـﻮع دﯾـﺪﮔﺎه دارﻧـﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان و ﺷﺮق( و ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی ﭼﻮن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل
ﻓﻄﺮی را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﻓﻄﺮت ﻣﺤﻮر ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ
ً
در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻨﻈﻢ در ﺣﺎل ﺳﯿﺮ و رﻓﺖوآﻣﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺗﺒﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ
ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻔﺮ دارﻧﺪ؛ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎر و ﻣﻨﻈﻤﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮهﻫﺎی ﻓﻄﺮی ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻔﺲ ،ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺷﻮد؛ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻤﺎری رخ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ذﮐﺮ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮات زﻣﺎن و ﻓـﺮم ﺑـﺮای ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻌﻤـﺎری اﺻـﺎﻟﺖ ﻧـﺪارد؛ ﻫﺮﭼﻨـﺪ از آن ﺑﻬـﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،وﺣﺪت و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮐﻤـﺎل و زﯾﺒـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺷﻬﻮد ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﺪان ﻣﻌﻤـﺎری ﻗﺪﺳـﯽ ﮔﻔـﺖ.
ﻗﺪﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری را ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻓﺮم در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل و ﻣﻌﻨﺎ
و ذﮐﺮ در ﺣﺪ ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ در آن ﻣﺘﺠﻠـﯽ اﺳـﺖ .ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ ﭼﻨـﯿﻦ آﺛـﺎری ﺑﻪواﺳـﻄﻪ
ً
ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺮﮐﺰﮔـﺮا و ﻗﻄﺒـﯽ ﻣﻌﻤـﻮﻻ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ﮐﻨﺶﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ دارﻧـﺪ ،ﭼﺮاﮐـﻪ ﻓﻀـﺎ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را داﺋﻢ اﻟﺤﻀﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﻫﺴـﺘﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻤﺎر در ﻧﻮع ﺧﻠﻖ اﺛﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺶ و رﻓﺘـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ در
آﺛـﺎر ﺧﻠﻖﺷـﺪه ،ﻧﻘــﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘــﯽ دارد ﺗـﺎ آن اﻧــﺪازه ﮐـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ادراک ﻧــﻮع
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ،ﻟﻮاﻣﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﻨﺶ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در ﭼﻪ ﺑﻨﺎﻫـﺎﯾﯽ ﺳـﯿﺮ اﻧﻔﺴـﯽ و در ﭼـﻪ
ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺮ آﻓﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

۱۸۶

ﺷﮑﻞ :۳اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ و ﮐﻨﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ
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ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ

َ
َ
ََ
 .۱ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽَ » :h
ﻣﻦ َﻋ َﺮ َف ﻧﻔ َﺴ ُﻪ ،ﻓﻘﺪ َﻋ َﺮ َف َرﺑ ﱡﻪ )ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی» ،(۱۲۲ :۱۳۹۵ ،ﻏﺎﯾﺔ
َ َ ﱠ
اﻟﻤ َ
اﻟـﻨﻔﺲ َ
ﺮء َﻧﻔ َ
أﻧﻔـﻊ َ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أن ﱠﯾﻌﺮ َف َ
َ
اﻟﻤ ُ
ف« )ﻫﻤـﺎن،
ﻌ
ﻓـﺔ
ﺮ
ﻣﻌ
،
(
۱۲۳
ﻫﻤـﺎن،
)
«
ﻪ
ﺴ
ـﺎر ِ
ِ
ُِ
ِ
ِ
َ
َ ََ َ َ َ ُ ََ َ
ﺎﯾﻪ ﮐﻞ َﻣﻌ ِﺮ ِﻓﻪ َو ِﻋﻠﻢ« )ﻫﻤﺎن.(۴۰۵ ،
 (۱۴۸و »ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺪ إﻧﺘﻬ َﯽ إﻟﯽ ﻏ ِ
َ ﱠ ُ َْ َ ْ
َ َُ ّ
ﱠ
ـﻤﺎء اﻧﻔﻄ َـﺮت﴾
واﻷرض﴾ )اﻧﻌـﺎم(۱۴/؛ ﴿ ِإذا اﻟﺴ
ات
﴿ .۲ﻓﻄﺮﻫﻦ﴾ )اﻧﺒﯿﺎء(۵۶/؛ ﴿ ِ
ﻓـﺎﻃ ِﺮ اﻟﺴـﻤﻮ ِ
ِ
)اﻧﻔﻄﺎر.(۱/
ﱠ
َْ َ َ ْ
َ ً ْ َ َ ﱠ ﱠ َ َ َ ﱠ َ َ َْ
ََ ْ َ ْ َ َ ﱢ
ـﻖ اﻟﻠ ِـﻪ﴾
﴿ .۳ﻓﺄ ِﻗﻢ وﺟﻬﻚ ِﻟﻠﺪ ِﯾﻦ ﺣﻨﯿﻔﺎ ِﻓﻄﺮت اﻟﻠ ِﻪ اﻟﺘﯽ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻻ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ِﻟﺨﻠ ِ
)روم.(۳۰/

 .۴اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآنَ ﴿ :ﻓﺈذا َﺳ ﱠﻮ ْﯾ ُﺘ ُﻪ َو َﻧ َﻔ ْﺨ ُﺖ ﻓﯿﻪ ﻣ ْﻦ ُروﺣﯽ َﻓ َﻘ ُﻌﻮا َﻟ ُﻪ ﺳـﺎﺟ َ
ﺪﯾﻦ﴾
ِ ِ
ِ
ِ

)ﺣﺠﺮ(۲۹/؛ )ﺳﺠﺪه(۹/؛ )ص (۷۲/ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻧﻔﺦ روح« ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت آدم hﻧﻤﺎد ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳـﺖ )ﻣﺼـﺒﺎح ﯾـﺰدی:۱۳۹۰ ،
.(۶۵
ُ ﱡ َْ
َ ُ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ ْ ﱠ ﱢ َ ْ َ ْ َْ ً َ َْ ُْ َ ُ َ
ذاﺋﻘﺔ اﻟﻤﻮ ِت وﻧﺒﻠﻮﮐﻢ ِﺑﺎﻟﺸﺮ واﻟﺨﯿ ِﺮ ِﻓﺘﻨﺔ و ِإﻟﯿﻨـﺎ ﺗﺮﺟﻌـﻮن﴾ )اﻧﺒﯿـﺎء :(۳۵/ﻫـﺮ
﴿ .۵ﮐﻞ ﻧﻔ ٍﺲ ِ
ﻧﻔﺴﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺮگ را ﻣﯽﭼﺸﺪ و در ﺳﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷـﻮد
و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

)ﻣﺎﺋﺪه.(۱۱۶/

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱آﻗﺎ ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺮداد؛ اﻣﯿﻦ ﭘﻮر ،اﺣﻤﺪ» ،ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻮل ﭼﻬﺎردهﮔﺎﻧﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻬﺎی
ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی« ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﯿﺮوزه اﺳﻼم  ،ﺷﻤﺎره .۱۳۹۲ ،۱
 .۲اﺷﺮاﻓﯽ ،ﻧﺴﯿﻢ ،ﻃﻠﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری )درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧـﺎن و ﺗـﺄﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ ﻫﻨـﺮ و ﻣﻌﻤـﺎری
.۱۳۹۵
ﻏﺮب( ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ
 .۳ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر ﮔﻞ اﻓﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی؛ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،ﻗـﺪﯾﺮ»،ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ واژﮔﺎن »ﻋﻘﻞ« و »ﺗﻔﮑـﺮ« در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
ﻣﻔﻬﻮم »ﻓﻄﺮت« در ﻗﺮآن«،آﯾﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎره.۱۳۹۲ ،۳۵
 .۴ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻫﺎﺷﻢ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻌﺜﺖ.۱۴۱۶ ،
 .۵ﺑﻘﻠﯽ ،روز ﺑﻬﺎن ،رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻘﺪس ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﯾﻠﺪا ﻗﻠﻢ.۱۳۸۱ ،
 .۶ﺑﻠﺨﺎری ،ﺣﺴﻦ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺧﯿﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﯽ درآرای اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ درﺑـﺎره ﺣﮑﻤـﺖ ﻫﻨـﺮ و زﯾﺒـﺎﯾﯽ(،
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻦ.۱۳۸۸ ،
 .۷ﺑﻮرﮐﻬﺎرت ،ﺗﯿﺘﻮس ،روح ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ،در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻨﻮی ،ﺗﻬﺮان ،ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۷ ،

j

۱۸۷

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎر و ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری...

َ ﱢ َ ْ ُ َ َْ
َ ْ
َ ...﴿ .۶وذﮐ ْﺮ ِﺑ ِﻪ أن ﺗ ْﺒ َﺴﻞ ﻧﻔ ٌﺲ ِﺑﻤﺎ ﮐ َﺴ َﺒﺖ) ﴾...اﻧﻌـﺎم :(۷۰/ﯾﺎدآوری ﮐـﻦ ﮐـﻪ ﻧﻔـﺲ آﻧﭽـﻪ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
َ ْ َْ
َﱠ ْ َ ﱠ ْ
﴿ .۷ﻋ ِﻠ َﻤﺖ ﻧﻔ ٌﺲ ﻣﺎ ﻗﺪ َﻣﺖ َوأﺧ َﺮت﴾ )اﻧﻔﻄﺎر :(۵/ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ از ﭘـﯿﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﭘﺲ ﻣﯽآﯾﺪ.
َُ ﱠ
َ َ َ ُ ْ ْ َْ
َ
واﺣﺪ ٍة) ﴾...اﻋﺮاف :(۱۸۹/آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐـﻪ آﻓﺮﯾـﺪه اﺳـﺖ،
﴿ .۸ﻫﻮ اﻟﺬی ﺧﻠﻘﮑﻢ ِﻣﻦ ﻧﻔ ٍﺲ ِ
ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﻧﻔﺲ«
َ ْ َْ
َ ََ ْ ُ َ ﱠ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ
 .۹اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن﴿ :وﻟﻨﺒﻠﻮﻧﮑﻢ ِﺑﺸﻲ ٍء ِﻣﻦ اﻟﺨﻮ ِف واﻟﺠﻮع وﻧﻘ ٍﺺ ِﻣـﻦ اﻷﻣـﻮ ِال
ﱠ
َ ْ َ ُْ َ ﱠ
اﻟﺜ َﻤﺮات) ﴾...ﺑﻘـﺮه (۱۵۵/؛﴿ َوﻣ َﻦ ﱠاﻟﻨﺎس َﻣ ْﻦ َﯾ ْﺸﺮی َﻧ ْﻔ َﺴ ُﻪ ِ ْاﺑﺘ َ
ﻐـﺎء َﻣ ْ
ﺿـﺎت اﻟﻠ ِـﻪ
ﺮ
واﻷﻧﻔ ِﺲ و
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ َِ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ
ُ
ُْ
ُ
َ
َ
ﺠﺎﻫﺪون ﻓﯽ َﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠ ِﻪ ِﺑﺄﻣﻮ ِاﻟﮑﻢ وأﻧﻔ ِﺴـﮑﻢ) ﴾...ﺻـﻒ(۱۱/؛ و
…﴾ )ﺑﻘﺮه(۲۰۷/؛ ﴿ ...وﺗ ِ
ِ
َ ْ ْ ُ َ َْ َ َ ٌ
ﺼﯿﺮة﴾ )ﻗﯿﺎﻣﺔ.(۱۴/
﴿ﺑﻞ ِاﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﯽ ﻧﻔ ِﺴ ِﻪ ﺑ
ِ
َ ﱠُ َ ْ ً َ ْ َْ ٌ َ ْ َْ َ ْ ً
 .۱۰اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن﴿ :واﺗﻘﻮا ﯾﻮﻣﺎ ﻻ ﺗﺠﺰی ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻧﻔ ٍﺲ ﺷﯿﺌﺎ) ﴾...ﺑﻘـﺮه۱۲۳/و
ﱠ ْ
ْ َ ْ َْ ً َ ُْ
َﱢ ُ
ُْ َ ْ َ
َ ﴿ (۴۸و ِإذ ﻗ َﺘﻠ ُﺘ ْﻢ ﻧﻔﺴﺎ ﻓ ﱠﺎد َارأﺗ ْﻢ ﻓﯿﻬﺎ َواﻟﻠ ُﻪ ُﻣﺨﺮ ٌج ﻣﺎ ﮐﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗﮑ ُﺘ ُﻤﻮن﴾ )ﺑﻘـﺮه (۷۲/و ﴿ﻻ ُﯾﮑﻠـﻒ
ِ
ﱠ َْ ً ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ﻧﻔﺴﺎ ِإﻻ ُو ْﺳ َﻌﻬﺎ) ﴾...ﺑﻘﺮه.(۲۸۶/
َ
َْ َ ﱠ َ َ ْ َ َ ﱠ
ـﻼ ُم ْاﻟ ُﻐ ُ
 .۱۱اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ ﴿َ ...ﺗ ْﻌ َﻠ ُﻢ ﻣﺎ ﻓﯽ َﻧ ْﻔﺴﯽ َوﻻ أ ْﻋ َﻠ ُ
ـﻮب﴾
ﯿ
ﻋ
ـﺖ
ﻧ
أ
ـﻚ
ﻧ
إ
ﻚ
ﺴ
ﻔ
ﻧ
ﻓﯽ
ﻣﺎ
ﻢ
ِ ِ
ِ

۱۸۸
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 .۸ﭘﺎﮐﺒﺎز ،روﯾﯿﻦ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی زﺑﺎن ﻧﻮ :ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات
ﻧﮕﺎه.۱۳۹۷ ،
 .۹ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ دراﯾﺘﯽ ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻗﻢ.۱۳۹۵ ،
 .۱۰ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،اﻟﺤﯿﺎة ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ آرام ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻟﯿﻞ ﻣﺎ.۱۳۹۱ ،
ّ
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ،روح و ﻧﻔﺲ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا.۱۳۸۷ ،
 .۱۱ﺧﺎﻣﻨﻪای،
 .۱۲ﺳﺎﻣﻪ ،رﺿﺎ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻋﻠـﯽ» ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی
ﻗﺮآن و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ،دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ،ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم،
ﺷﻤﺎره.۱۳۹۲ ،۱
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