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انکشاف موضوع نظم در معماري به مثابه یکی از مظاهر کیفیت

**آزاده خاکی قصر

، یزد، ایراندانشگاه یزد، استادیار دانشکده هنر و معماري
)29/6/91:نهائیتاریخ پذیرش، 3/4/91: تاریخ دریافت مقاله(

چکیده
اگر به نظم به عنوان یکی از مظاهر کیفیت نظر کنیم؛ فهـم نظـم   . باشدنوشتار حاضر در پی فهم نظم در معماري می

از ظاهر تا باطن به مثابه یکی از مظاهر رجعت به درون است که می تواند از مجاري فهم کیفیـت در معمـاري منظـور    
.گردد

:توان سه موقعیت طولی را احصاء کرددر راستاي فهم موضوع نظم در معماري؛ می
اسـت کـه بـر اسـاس آن؛ معمـاري در قالـب دسـتگاهی اسـتوار مـی          » انضـباط «مرتبه حداقل نظم؛ منحصر به الیـه  

اقل این ساحت از معماري به دلیل مجموعه اي از اجزاء بودن بر اساس هدف خاص و کارکردن بر اسـاس حـد  .گردد
. خوانده می شود» دستگاه معماري«نظم، 

بـه کمـک اصـول    » انتظـام «نظم معمـاري در مرتبـه   . هاي کاملتر باز استمسیر تکاملی نظم از انضباط در طلب نظم
.گیردنام می» منظومه معماري«آن به دلیل انتظام؛ .تعادل و تناسب بیان می گردد

نظـم در مرتبـه   . حرکـت اسـت و خبـر از جـان و درون خواهـد داد     در ادامه؛ نظم به سوي مراتب معنـایی خـود در   
دل «از کیفیتهـاي آن  . شـود اعتبـار مـی  »منظومـه معمـاريِ درون  «چنین سـاحتی از معمـاري؛   . قرار می گیرد» انجذاب«

.است» حضور ِ انسان بودنالیق ِ«، و»داشتن
از بودنِ در سایه منظومـه معمـاري درون؛   آنها. منظومه معماري درون، نسبت به دو ساحت قبل از خود اوسع است

بعضی از خاصیتهاي آن را دارا خواهند بود؛ اما به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ظلی؛ دارنده تمـامی آن خصوصـیات   
. نیستند

مراتب طولی نظم به مثابه دریافت منزلهایی هستند که نگارنده در ارتقاء فهم خـود از کیفیتهـا در معمـاري پیمـوده     
راه نظم براي رسیدن به درون موضوعیت یافته است لذا موجودیت خود را از نسبتی . است»راه نظم«این مسیر؛ . است

تـوان  مـی آن جهت کـه مخاطـب راه درون، درون ِ انسانهاسـت؛    از. برقرار می سازد احراز می نماید»راه درون«که با 
. جستجوي راه درون همواره معتبر خواهد مانداذعان داشت 

وقـوف بـه معنـاي آگـاهی بـه      . به مثابـه مقصـود راه درون در معمـاري اسـت    » وقوف«نتیجۀ تحقیق حاضر، ناظر بر 
بلکـه متکـی بـه بـاور بـه      ؛ نـه بـر اسـاس مقـوالت،    آن، راهی براي فهم معمـاري .وجودي برتر از انسان است» حضور«
شاید با گذر از مسیرهایی از این دست بتوان امید داشت که در فهم معماري چارچوب دیگـري ایجـاد   . است» وجود«

.کرد
بلکـه مقصـود اعـالي جسـتجوي درون جسـتجوي ذات      . رسیدن به منظومه معماري درون؛ مقصود بالذات نیسـت 

در . شـود ان با تأثّر از نظم معماري، با رجوع به خود و نظم درونی خود؛ انکشافی حـادث مـی  در انس.باري تعالی است
رود و انسان با نظمی برتر از هر آنچه گفته شد به مثابه نظـام سـرمدي؛ مواجـه    این مقام؛ معماري به عنوان اثر کنار می

.دار باشدهتواند همچنان ادامبه این ترتیب؛ راه نظم در مقیاس طولی می. شودمی
.کیفیت، نظم، درون، دستگاه معماري، منظومه معماري، منظومه معماري درون:هاکلید واژه

 به فهم مراتب نظم در معماري به مثابـه  تقرب (منظومه معماري درونمقاله حاضر مستخرج از رساله دکتري اینجانب با عنوان
در دانشکده معمـاري شـهید بهشـتی بـا هـدایت ارزنـده جنـاب آقـاي         1388باشد که در دي ماه می) منزلی از راه رجعت به درون

.دکتر هادي ندیمی به پایان رسیده است
A.khaki@yazduni.ac.irEmail:
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مه مقد
کیفیت در مراتب بـرین بـه ذات اقـدس    : طرح مسأله

غـایتی اشـاره   شود و در تدرج بـه  باریتعالی نزدیک می
دارد که در موجودات؛ از سوي وجود کل؛ بـه ودیعـه   

آن نهایـت مـی توانـد اقنـاع بشـر بـه       . نهاده شده اسـت 
زیبایی، اشاره به امرِ مستمر داشتن، نوبودگی، مقبولیت 
توســط عقــل جمعــی، بــاور بــه نظــم، حیــرت محمــود  

انکشـاف چنـین   . باشـد ... حاصل از فهم آیـات الهـی و  
کیفیت در عالم؛ دریـایی مـواج   مظاهري از آشکارگی

پیش روي قرار خواهد داد اما مقصود آنهـا؛ سرچشـمه   
وحدت عالم است که با تعبیـر کیفیـت کـل از آن یـاد     

بایسـت بـه کیفیـت از    رسد میلذا، به نظر می. می کنیم
در مقاله حاضر کـه مقـرر   . طریق مظاهرش نزدیک شد

ــتجو    ــت در معمــاري جس ــاهر کیفی اســت یکــی از مظ
هر کدام از موارد بـاال و مضـاف بـر آنهـا قابـل      گردد؛
رسد؛ مظهـري بـه نـام    از آنجا که به نظر می. اندبررسی

توانـــد قابلیـــت الصـــاق نظـــم متـــاثر از کیفیـــت مـــی
تري با حوزه معماري برقرار نماید؛ ایـن مظهـر   ملموس

به عنوان مصداقی براي انکشـاف کیفیـت در معمـاري    
. منظور شده است

پرداختن به نظم چـه مختصـاتی در فهـم عـالم     اساساً
ــاي    ــه برهانه ــن ســوالی اســت کــه انســان را ب دارد؟ ای

. گردانـد خداشناسی از جمله برهـان نظـم نزدیـک مـی    
نظم در نظام عالم چـه جایگـاهی دارد؟ نظـم، جـوهره     

آن کیفیتی اسـت کـه خداونـد متعـال در     . هستی است
ینـیم،  اگر نظم را بـه شـکل طـولی بب   .هستی نهاده است

نظــم، خــود مــی توانــد در مراتــب عــالی علــت ایجــاد  
همچنـین کیفیـت؛ خـود سـبب     . کیفیت انگاشـته شـود  

ایـن یـک نسـبت دوطرفـه اسـت و      . شودایجاد نظم می
توانـد اسـتعدادي   هاي اطراف کیفیـت مـی  یکی از هاله

.باشد» منظم بودن«به نام 

االت تحقیق ؤس
از کیفیـت  توان به نظم به عنوان مظهـري  آیا می

در معماري قائل بود؟
     ــان ــاهمی می ــل تف ــخص و قاب ــف مش ــا تعری آی

صاحبنظران براي نظم در معماري وجود دارد؟
      آیا منظـور صـاحبنظران از نظـم در معمـاري بـه

گردد؟یک ساحت برمی
 راه تقرب به نظم در معماري از چه منازلی عبور

کند؟می
     ــم در ــب نظ ــر مرات ــب ب ــد مترت ــول و قواع اص

چیستند؟معماري،
       منطق سـیر از ظـاهر بـه بـاطن در نظـم معمـاري

وجـوه درونـی و   (تواند دنبـال شـود؟   چگونه می
)بیرونی نظم در معماري چیستند؟

معماري ِ واجد نظم؛ چه کیفیتهایی را داراست؟
     باور به وجود نظـم در معمـاري چـه دسـتاوردي

به ارمغان خواهد آورد؟
اهمرسـد  ر مـی بـه نظـ  :ت و ضرورت انجـام تحقیـق  ی

ــه  ــل مداخل ــر عوام گــر بســیاري، ادراك امــروزه در اث
کیفیت و به تبع آن، ادراك نظم تـا حـدود زیـادي بـه     

در ساحت محسوس . الیه محسوس منحصر شده است
نیز نظم به ظهورات اواي همچون اشکال یکنواخـت  هلی

سـازي و  سازي و نـه خلـوص و یکسـان   هندسی و ساده
رجحان ابعاد اقتصادي یا فدا کردن ویژگیهاي فردي و 

شود در حالی کـه  اطالق میسیاسی بر جوهره موضوع
ــته شــود،آنگاه     « ــی انگاش ــم، همچــون کیفیت ــر نظ اگ

» .منـد باشـد  تواند الزمه کارکرد هر مجموعه سامانمی
ــذا؛ پرســش از نظــم در  ) 215، صآرنهــایم، ( ل

بایست به آن پرداختـه  معماري؛ موضوعی است که می
.شود

تحقیقروش 
از اهداف نوشتار حاضر نزدیک شدن بـه فهـم نظـم    

براي تقرب به آن؛بدون اینکه تصور . در معماري است
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یکی از مظاهر کیفیت

کامال روشنی در ابتدا  از این معنا براي نگارنده مطـرح  
باشد به جستجو براي بدست آوردن هر آنچـه بـه ایـن    

تحقیق حاضـر بـا   . تعبیر نزدیک می نماید؛ پرداخته شد
یافتن مفاهیم کلیدي موثر در جستجوي خود سـعی در  
ریسه کردن منطقی اصول  معماري در مراتب مختلف 

بهـره  » اسـتدالل منطقـی  «نظم؛ داشـته اسـت و از روش   
. برده است

تحقیـق حاضـر محصـولی از    : اعتبار بیرونـی تحقیـق  
ــاران دارد    ــراي معم ــاري ب ــري معم ــانی نظ ــنس مب . ج

نین مبانی نظري ممکـن اسـت معمـار    مخاطبان دیگر چ
مند به یافتن در نباشند و براي تکمیل نظریاتشان؛ عالقه

. اي باشندباب مبانی نظري میان رشته
تبیین مفاهیم کلیدي تحقیق

.به معناي جان چیزهاست: درون-
یـک مجموعـه را بـر    اي کـه اجـزاء  جـوهره : نظم-

امـه  آورد و از علـل اد اساس غایتی گرد هم جمـع مـی  
.توان براي آن مراتبی قائل بودحیات آن است و می

مجموعه متکثر از اجزاء : منظومه معماري/منظومه-
ــ  ــر اســاس نظــم و ت مین هــدفی ایجــاد أمعمــاري کــه ب

.شودمی
در مسـیر انکشـافی   :معرفی محدوده و زمینه تحقیـق 

نوشـتار؛ تبیـین تحقیقــی صـورت مــی پـذیرد و چیــزي     
اي بـراي آن  لذا نمی توان فرضیه. شوداثبات یا رد نمی

اي کـه  رسد بهتر باشد زمینهپس به نظر می. منظور کرد
پردازد و حـدود و  تحقیق حاضر در آن به انکشاف می

شود بـه مخاطبـان ارائـه    اي که درنوردیده میثغور پهنه
زمینه تحقیق حاضر در ابتدا با فرادستی و البته نـه  . شود

به قصد احصاء کامل؛ به طور عام نظریات معمـاري را  
دهد و در ادامه در موضوع نظم مورد انکشاف قرار می

شـود؛ زمینـه   که باب بحـث رجعـت بـه درون بـاز مـی     
ــر آراء   ــه اندیشــه اســالمی، ب ــوط ب تحقیــق در آراء مرب

.عربی تکیه خواهید کردعارفان نظري پیرو ابن

مروري بر ادبیات موضوع نظم در : بخش اول
پردازان    معماري بر مبناي آراي نظریه

سـعی  ؛ موضـوع نظـم  در راستاي مروري بـر ادبیـات   
شده است تا حد امکان از سخنان نماینـدگان گفتمانهـا   
و دیدگاههاي مختلف جهـت چالشـهاي الزم اسـتفاده    

علت دیگـر انتخـاب چنـین آرایـی از میـان آراي      . شود
پـردازان آنـان بـر کیفیـت بـه      دیگر تکیه و تأکید نظریه

.عنوان مبدا و مرجع نظم بوده است
ــاندر، از  ــتوفر الکس ــاه کریس ــاختارگرایی«نگ در » س

مواجهه با بحران موجود در معماري که رنـج بـردن از   
یفیتــی اســت، دغدغــه اصــلی خــود را فــرا کنــوعی بــی

ــت درك و    ــی در جه ــر کیف ــه ام ــاران ب ــدن معم خوان
مهـدي حجـت   . دانـد ارتقاي کیفیت زندگی انسان مـی 

، چنــین »معمــاري و راز جــاودانگی«در تقــریظ کتــاب 
کیفیتـی را معلـول عـدم    وجود بیالکساندر«: گویدمی

آگاهی معماران بـه چگـونگی تنظـیم فیزیکـی فضـاها      
کیفیـت از  ۀهی به مسـأل توجداند بلکه از نظر او بینمی

ی مخاطبان آنان یعنی مردم، عامـل  سوي معماران و حتّ
)7، ص1381الکساندر،(» .مغفول ماندن این امر است

خن کنـد معمـاران بـه جـاي سـ     الکساندر اشـاره مـی  
ــاي  ــتن از معیاره ــردي«و » زیباشــناختی«گف ، »عملک

ــان و کیفیتهــاي زنــدگی او      ــد بــه شــناخت انس بای
بپردازند و همچنین خود مردم نیـز بایـد بـه شـناخت     
خـود و ظـرف زنـدگی متناســب بـا خـود ممارســت      

از نظـر وي، جــوهر دسـتیابی بـه کیفیــت در    . ورزنـد 
ن توجه به معیارهاي عام زندگی انسان، فـارغ از زمـا  

)  1381الکساندر،(.و مکان تبیین می شود
: دانــدوي کیفیــت را زمینــه چیزهــاي دیگــري مــی 

شـود  وجود کیفیت در معماري؛سبب مطلوبیتی مـی «
» انسـجام «، »حیـات «: هـاي آن عبارتنـداز  که شاخصه

)80همان، ص(» آرامش«و
الکســاندر بــه موضــوع نظــم در ســاختار معمــاري از 

ــق حلقــه آغــازین    یکــی از مظــاهر  و» کیفیــت«طری
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و یکـی از عوامـل   » حیات«برآورده شدن کیفیت یعنی 
با برشمردن پانزده ساختار » نظم«برآورنده حیات یعنی 

/ مراکز قوي/مراتب مقیاس«:براي آن نزدیک می شود
/ شـکل خـوب  /فضاي مثبت/ تکرارهاي تناوبی/ مرزها
ــه ــیقرین ــام /هــاي محل ــق و ابه / تضــاد/ اتصــاالت عمی

سـادگی و  / خـالی / هـا طنـین / هاایهام/)هاتراسه(هاصفه
ــی  ــش درون ــدایی / آرام ــدم ج ــاندر،(»ع ، 2004الکس

)144-218،صص1ج
ــوس ا« ــالینگروس. نیکـ ــر  » سـ ــده تفکـ ــه دهنـ ادامـ

الکساندر؛ اصـل نظـم را بـه عنـوان یکـی از سـه رکـن        
، از »نظـم «وي بـه مـوازات اصـل    . شناسـد معماري مـی 

سـالینگروس،  .(بردنیز نام می » کاربرد«و » تجلی«اصل 
)43، ص1387

بندي او بر مبناي پانزده ساختار الکساندر نوعی دسته
اي کـه  وجـود ناحیـه  -«: دهدبراي قوانین نظم ارائه می

. داراي تضاد، جزئیات یا انحنـا باشـد، ضـروري اسـت    
توجه؛ . مرکز یا حاشیه باید به خوبی تعریف شده باشد

تـداوم  . ودمعطوف بـه عناصـر تزئینـی متقـارن، مـی شـ      
هـا و  تقـارن . دهـد خطی به اطالعـات بصـري نظـم مـی    

ــی  ــات را ســازماندهی م ــا، اطالع ــدالگوه ــرتبط . کنن م
گیري انسجام هاي مختلف موجب شکلنمودن مقیاس

ما با یک محیط منسجم، ارتباط قـوي برقـرار   . می شود
قانون ششم که بـه مـرتبط   ) 146همان، ص(»...کنیممی

جهـت برقـراري انسـجام    نمودن مقیاسهاي مختلف در
نمایـد؛ بـه صـراحت، مفهـوم ریسـه شـدن بـه        اشاره می

هــاي معنــاي بــه نظــم کشــیده شــدن مقیاســها و انــدازه 
سـایر قـوانین جنبـه شـکلی ِ     . مختلف را مهم مـی دانـد  

لـذا  . مرجحی دارند و همسنگ با قـانون ششـم نیسـتند   
می توان  لزوم وجود ارتباط بین مقیاسهاي مختلـف را  

اد نظم و انسجام دانست و تعینهاي شـکلی را  الزمه ایج
.  در خدمت برآوردن این اصل کلی برشمرد

سالینگروس از طریق تشبیه معماري به سـاختار مـاده   
-1قـانون  «: رسـد به سه قانون درباره نظم معمـاري مـی  

نظم وقتی در خُردترین مقیـاس حـادث مـی شـود کـه      
بـه  عناصر دوتایی متضاد در یک تنش بصـري، بـا هـم    

در مقیاس کالن نیز نظم -2قانون .  تعادل رسیده باشند
آید که هر جزء به همه اجزاي دیگر وقتی به وجود می

اي مـرتبط شـود کـه    که از آن فاصله دارنـد، بـه گونـه   
مقیاس خُـرد  -3قانون . منجر به کاهش آنتروپی گردد

به وسیله سلسله مراتبی از مقیاسـهاي میـانی بـه مقیـاس     
تـوان  می) 48و47همان، صص(» .ی شودکالن مرتبط م

هـا، قـانون دوم را تعـادل و    قانون اول را وجود دوتـایی 
. قانون سوم را پیوند نظمها به یکدیگر دانست

ــان   ــان جــــدي در میــ ــاندر، مخالفــ ــد «الکســ ضــ
ویلیـام  «از آن جمله می تـوان بـه   . دارد»ساختارگرایان

سـاندرز افکـار  . اشـاره کـرد  » پیتر آیـزنمن «و » ساندرز
الکســاندر را گــول زن، تــوهم زا، بــی نظــم و ترتیــب، 
ضعیف، بـه شـدت تکـراري، پـر از تناقضـات و کلـی       
گوییهاي مبهم و ادعاهـاي افراطـی و بـی پشـتوانه مـی      

نقد او بر الکساندر آن است که الکساندر تنهـا بـا   . داند
رجوع بـه احساسـاتش و دریافـت اینکـه چـه کیفیـاتی       

. بسنده کـرده اسـت  موجب می شوند او تصمیم بگیرد 
به نظـر سـاندرز تکیـه بـر     )18-20صص1382آیزنمن (

وي حتی تکیه بـر  . چنین گذرگاهی بسیار لغزنده است
ــحت      ــالك ص ــز م ــبی را نی ــی نس ــق جمع ــوعی تواف ن

هـاي وي نمـی دانـد و انتظـار دارد کـه نظریـات،       گفته
. جایگاهی کـامال علمـی و شـناخته شـده داشـته باشـند      

قالب دعوتی براي گفتگـوي  جوابیه الکساندر به او در
رسـد حقیقتـی در   بـه نظـر مـی   . عاقالنه مطرح می شود

سخنان الکساندر وجود دارد که سـبب پـذیرش نسـبی    
کسـانیکه وي را مـتهم بـه غیـر     . سخنان وي شده اسـت 

گفـتن  بایست در منطق علمـی کنند میعلمی گویی می
رسـد تبلـور منطـق    بـه نظـر مـی   . بازنگري داشته باشـند 

توانــد بــر مبنــاي در حــوزه معمــاري مــیعلمــی بــودن
ر از آن و تکیـه  ثّأشناخت حیات انسانی و کیفیتهاي متـ 

بر آنها در استوار ساختن فهمی از معماري براي انسـان  
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یکی از مظاهر کیفیت

اما ممکن است بیان شـود کـه سـخنان الکسـاندر     .باشد
. نیاز به تکمیل شدن و یا بیشتر کـاربردي شـدن دارنـد   

در . با تکامـل اسـت  تناقض با حقیقت؛ جداي از فاصله 
انتقاد به عملی نبـودن ِ سـخنان الکسـاندر چنـین اشـاره      

هـاي الکسـاندر مملـو از    بـا اینکـه نوشـته   ... «:کننـد می
دریافتهاي کیفی است اما نمی توان هیچیک از آنهـا را  

شــولتس، (» .بــراي اجــرا و تحقــق بنــا درســت دانســت
)119، ص1381

امعلومی،نـ ؛ از ادبیـات عـدم قطعیـت،   »پیتر آیزنمن«
کند که نشـان از عـدم   پراکندگی و آشوب استفاده می

. آیـد اعتقاد به نظم یا توجه به نظمهـاي متنـاقض برمـی   
الکساندر و آیـزنمن در جلسـه اي بـر سـر مسـاله نظـم       

پس از اتمام یـک  : گفتالکساندر می«:مجادله داشتند
طرح خوب باید احسـاس هـارمونی داشـته باشـیم و او     

افرادي عامدانـه خواهـان غیـر هـارمونی     حدس می زد 
: آیـزنمن گفـت  . هستند و او براي آنهـا متأسـف اسـت   

چرا شما به هارمونی احتیاج دارید در حالیکه مـن ایـن   
نظمـی شـما را عصـبانی    احساس نیاز را ندارم؟ چرا بـی 

ــرا    ــه هــارمونی م ــاج شــما ب مــی کنــد در حالیکــه احتی
نظري کند؟ من فقط احساس می کنم کهعصبانی نمی

اگـر آدمـی فقـط بـه     . متفاوت به همه این مسـائل دارم 
در دنیـایی  . دنبال هارمونی باشد بی نظمیها را نمی بینـد 

ــا      ــارمونی معن ــر ه ــد دیگ ــارمونی باش ــو از ه ــه ممل ک
آیـزنمن قبـول دارد   )4-7، صص1382حکیم، (»!ندارد

چیزي است کـه انسـانها آن را الزم دارنـد و    » نظم«که 
رادي چون او نیز هستند که احتیاج طلبند اما افحتی می

نظمی دچـار  اگر انسانها امروز از بی«: نظمی دارندبه بی
تـوان ایـن تـرس را بـا بـه نمـایش       وحشت هستند نمـی 

بلکه بایـد ریشـه   گذاشتن ساختارهاي منظم از بین برد،
نظمی در هنـر و  این ترس را شناسایی و با زیباسازي بی

)   نهما(» .معماري بر آن غلبه کرد
در معماري ضـد سـاختارگرا؛ همـه اصـول پذیرفتـه      

بـه عقیـده بعضـی    .شودشده از جمله نظم، واسازي می

:1کــه ســعی در توصــیف اینگونــه معمــاري دارنــد     
واسازي به معناي تخریب و شکسـتن نیسـت بلکـه بـه     «

معناي دوبـاره کاویـدن و جسـتجوي راهـی تـازه و رد      
)5، ص1378مزینی، (» .راههاي گذشته است

یکی از نتایجی که اصل نظم در معماري سـبب مـی   
تواند صحت در کاربرد باشد که آیزنمن بـا  میگردد؛

منطق وي آن اسـت کـه مـا    . این باور نیز مخالف است
در برابر کارهاي معماران بزرگ در دوران گذشـته بـه   

کنـیم نـه بـه اینکـه آیـا      هاي آن معماران توجه مـی ایده
ها در آن زمان بـه درسـتی   بناهاي ساخته شده توسط آن

ایـن  ) 20، ص1382آیزنمن، (اند یا خیر؟ کردهکار می
هـاي  ساختمان یکی از پایه» کاربرد«در حالی است که 

اصلی است که قضاوت درباره تفکر معمـار را روشـن   
کـاپن،  . (سازد و از دوران باستان نیز مهم بوده استمی

1383 (
ثّر از آن میـان  متأ» کاربرد«و » نظم« چالشی که بر سر

ساختارگرایان و ضد سـاختارگرایان در جریـان اسـت    
اما با توجه . نظرات موافق و مخالفی در پی داشته است

         به قبـول نظـم حتّـی بـه منظـور واسـازي از سـوي ضـد
توان به وجود یـک توافـق عمـومی    ساختارگرایان، می

.نسبی درباره وجود نظم رهنمون شد
ختارگرایان به اصـل نظـم   از سا» رودولف آرنهایم«

تـرین  هـاي معمـاري کـه در نـاب    به عنوان یکی از پایه
او معمـاري را  . کنداست اشاره می» نظمِ معقول«حالت 

مـی دانـد و سـاختار نظـم در معمـاري را      » هنرِ نظامهـا «
هـا و محصـوالت   معماري یکی از پیشه« : بیندچنین می

ن و تنِ اي را به ذهانسان است که، صورت سامان یافته
وي ) 155، ص1382آرنهـایم،  (» .داردانسان عرضه می

دهد کـه سـامان یـافتگی در اثـر علتـی بـه نـام        ادامه می
براي جلوگیري از وجـود اضـافات ایجـاد شـده     » نظم«

ــت نظــم در خــدمت ســاماندهی اجــزاء کــل     ...«:اس
آید و براي ممانعـت از زوایـد، تصـادم و تنـاقض     برمی

در ادامـه  ) 219همـان، ص (» ....گیـرد درونی شکل می
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اگــر «: کنــد کــه نتیجــه نظــم، تعــادل اســتاشــاره مــی
اي از نیروهـا باشـد، ایـن نیروهـا     موقعیتی، سیستم بسـته 

کننـد کـه تـنش در سیسـتم     خود را طوري مرتـب مـی  
در آن تـــراز کمتـــرین تـــنش، همـــه . حـــداقل باشـــد

ها باز می ایسـتند و سیسـتم خـود را در حالـت     واکنش
)218همان، ص(» .اردتعادل نگه می د

کــه از » سـازگاري «وي حیـات معمـاري را متضـمن    
تعامل اجزاء در سایه نظم و تعادل براي پاسخگویی بـه  

او بر مبنـاي اعتقـاد   . داندآیند میضرورتها به دست می
در نظم را پیش » تصریف«به وجود نظم بالقوه در عالم 

اي از مداخالتی است کـه  تصریف مجموعه«: کشدمی
) 254همان، ص(» ....شودنظم بالقوه شناخته میدر 
اي به عنـوان نماینـده  »شولتس-کریستیان نوربرگ«

از مغفول ماندن امـر کیفـی   » پدیدارشناسی«از گفتمان 
کنـد  او تـالش مـی  . گویـد در معماري مدرن سخن می

بنیانی نظري براي بعد کیفی معماري فـراهم کنـد و در   
ی از جنس کیفیت ایجـاد  ذهن انسانِ امروز نقاط ارجاع

حدود مسأله کیفیـت در  )، مقدمه1381شولتس، . (کند
فهم کیفی از شـناخت  : معماري از نگاه وي چنین است

شـود و تـا کیفیتهـاي زنـدگی     کیفیات مصالح آغاز می
شولتس نیز معتقد اسـت کـه هـر    . انسان امتداد می یابد

محصــول انســان در خــدمت هــدف نظــم بخشــیدن بــه 
ــالم اســت نســبتهاي معی ــان انســان و ع ــی می ــابراین.ن بن

تواند به عنـوان یـک محصـولِ انسـانی،    معماري نیز می
توانـد بـه   هـدف آن مـی  .باشـد » برآوردن نظم«حاصل 

نظــم «:او معتقــد اســت. نمــود رســاندن کیفیــات باشــد
خواهد، وجود دارد و نظم آن چیزي نیست که آدم می
و به شودبل آن چیزي است که در نظم اشیاء حس می

شـولتس،  (» .گوید که چـه چیـز طراحـی کنـد    آدم می
از نگاه وي، وظیفـه معمـاري بـرآورده    ) 99، ص1386

ساختن نیازهاي عملی و معانی وجـودي اسـت کـه در    
ظـاهر چنـان سـاختار مـنظم     . گرددقالب نظم متعین می

کالبدي و تحقق نظم در این ساحت؛ سبب انتقـال پیـام   

ب فکـري انسـانها   باطن آن چهـارچو . به مخاطب است
ــدگی اســت  ــراي ســاماندهی زن ، جنکــز و کــروف. (ب

1999(
شولتس طرح خود مبنی بر دستگاه بودن معماري به 

اي که با کلّیت زندگی انسان سـازگاري  مثابه مجموعه
ــه ) 33همــان، ص(2.ســازددارد را مطــرح مــی ــا ب وي ب

رســمیت شــناختن معمــاري بــه عنــوان یــک دســتگاه؛  
ــرآورده  ــراي آن ســاختن نیــتوظیفــه اصــلی ب هــا را ب

اي از شمرد و وظیفه معمار را نیز حرکـت در شـبکه  می
چنـین دسـتگاهی بایـد امکـان تشـخیص      . دانـد نیتها می

موقعیت انسان و امکـان تعیـین هویـت انسـان را داشـته      
از نگــاه وي، ضــرورت ) 4، ص1386شــولتس، (.باشــد

گیـرد  اي که نظم معماري شکل مـی ندارد در هر دوره
شـهاي خاصــی را بــراي زنــدگی متبلــور کنــد بلکــه  رو

هاي ساختاري را وارد وظیفه آن این است که خصیصه
اگـر  . هاي اصـیل؛ اسـتقرار یابـد   کند که بتواند بر شیوه

تغییرات آنقدر اساسـی باشـند کـه بعضـی از ماهیتهـاي      
زیستی عوض شـوند تحـوالتی در نظـم معمـاري روي     

. دهدمی
ــه ور   ــر اندیش ــاس نظ ــر اس ــه  ب ــه مثاب ــاري ب زان؛ معم

شـود کـه اجزایـی بـراي     اي در نظر گرفتـه مـی  مجموعه
رسیدن به هدفی مشخص بر اساس نظم گـرد هـم جمـع    

ــده ــدآم ــاقض آن از     . ان ــوع متن ــی از ن ــم حت ــل نظ اص
هریک از آنها تقـدم  . ویژگیهاي چنین سازوکاري است

کردنـد و قائـل بـه اصـول     و تاخري براي نظـم بیـان مـی   
بر این پایه؛ . و یا صدر و ذیل آن بودنددیگري در کنار 

ــم در     ــود نظ ــرورت وج ــاره ض ــود درب ــور خ ــه تص مقال
شناسد و مفهوم نظم بر مبنـاي  معماري را به رسمیت می

هـا در عـالم و   جوهره بـودن آن بـراي اسـاس مجموعـه    
هــاي بشــري از جملــه معمــاري تبیــین همینطــور ســاخته

ینـده بـه   براي روشن شدن بیشتر؛ در بخشهاي آ. شودمی
شناخت نظم از طریـق قائـل شـدن بـه مراتبـی از آن در      

.معماري پرداخته خواهد شد
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تبیین مراتـب مقـدماتی نظـم در    :بخش دوم
معماري

توان مراتـب مقـدماتی و مرتبـه تکـاملی را بـراي      می
تـوان یکـی از   با قبول ایـن فـرض، مـی   . نظم اعتبار کرد

مراتب مقدماتی نظم را انضباط به معنـاي حـداقل نظـم    
دســتگاه «نامیــد و ســازوکار معمــاري حاصــل از آن را 

تـوان دسـتگاه معمـاري را در    مـی . اعتبار کرد» معماري
که بر آن حاکم اسـت  نتظامیطلب نظم دید و به علت ا

پـس از ایـن دو سـاحت    . آن را منظومه معمـاري نامیـد  
تـوان آن را بـه سـوي نظمهـاي متعـالی در      مقدماتی می
چنان مراتبی حصر عقلی نیسـتند و شـمار   . حرکت دید
در بخـش حاضـر بـه مراتـب     . توان تغییر دادآنان را می

.مقدماتی نظم اشاره خواهد شد
معماري3الب دستگاهمرتبه اول؛ نظم در ق

، نـاظر  »دستگاه معماري«:چیستی دستگاه معماري-
اي از اجـزا  به وجود ساماندهیِ انسان ساخت مجموعـه 

ــه     ــخگویی ب ــراي پاس ــه ب ــت ک ــاري اس ــب معم در قال
دســتگاه . ضــروریات زنــدگی انســان فــراهم مــی شــود

معماري بیان کننـده سـازوکار کلّـی معمـاري در همـه      
بیــان مفــاهیم و در نهایــت صــور و قابلیــت زمانهاســت 

هـا و  متـاثر از تحـوالت دیـدگاه   و معماري را داراست
دستگاه معمـاري اسـتعداد تکمیـل    .نیازهاي انسان است

ــان را دارد    ــول زم ــدن در ط ــش   ش ــه دو بخ ــاظر ب و ن
قائل بودن بـه دسـتگاه بـراي    . مفهومی و مصداقی است

گیرد که عالم، ترکیـب  معماري از این تفکر نشات می
در «قانونمندي عـالمِ طبیعـت بـه علـت     . ستگاههاستد

منـدي  دستگاه معماري، قاعده. آن است» دستگاه بودنِ
منـدي بـا یکـدیگر تعامـل     دارد که اجزاء در آن قاعده

با قائل شـدن بـه دسـتگاه بـراي معمـاري؛ بـه       . کنندمی
دستگاهی از اندیشه و بر نظمی از یـک رویکـرد قائـل    

.هستیم
وجـود آورنــده تکــاملی بــراي  دسـتگاه معمــاري بــه 

اگر معمـاري بخواهـد بـه    . دستگاه اندیشه انسانی است

. بایست در قالب دسـتگاهی فهـم شـود   بیان درآید؛ می
. لذا؛ شاید بتـوان معمـاري را از طریـق دسـتگاه فهمیـد     

نگرش دستگاهی به معماري به منزله نگرش ماشینی به 
خصــلت ماشــینی دادن بــه معمــاري؛ . معمــاري نیســت

ــب ــرش   س ــالش نگ ــه ت ــود در حالیک ــی ش ــاد م ب انجم
دســتگاهی بــه معمــاري؛ تغییــر تلقــی جدیــد انســان بــه 
ــت     ــه آن اس ــردن ب ــو ک ــدم خ ــینی و ع ــدگی ماش . زن

بایست بـا نگـاه غیـر بسـته بـه ضـرورتهاي زنـدگی        می
انسـان؛ سـامانی از معمـاري در اختیـار او قـرار داد کـه       

ه بتواند بـا تنظیمهـاي ماشـینی بـراي زنـدگی بـه مبـارز       
نشــان تفکــر دســتگاهی نســبت بــه معمــاري؛ . بپــردازد

اصـالت  «ساز نیست بلکـه بـا   دهنده دیدگاههاي یکسان
. ، همسازي دارد»تطور

/ اصـل انضـباط  (اصول و قواعد دستگاه معمـاري  -
توان اصـول معمـاري   می:)اصل ایستایی/اصل کارکرد

را در حداقلِ وافی بـه مقصـود بـر اسـاس مراتـب نظـم       
را بـه  » نظـم «به ایـن ترتیـب کـه اصـل     . یداستوار گردان

عنــوان یکــی از ارکــان معمــاري قــرار داد و دو اصــل  
دیگري که صـاحبنظران و در رأس آنهـا ویتروویـوس    

» ایسـتادن «و » کـاربرد «به آنها اشاره داشتند؛ به نامهـاي  
تعمـیم اصـول   3.را منتج از آن و انگیزاننده آن قرار داد

اصــل انضــباط و ســه کلــی فــوق در دســتگاه معمــاري 
.تواند باشدکارکرد و ایستایی می

ویتروویـوس از اصـل انضـباط تحـت     : اصل انضباط
بـر اسـاس آن، پیـام یـا     . نام بـرده اسـت  » ترتیب«مقوله 

در .پیامهایی از معمـاري بـه مخاطـب منتقـل مـی شـود      
دستگاه معماري، محلِ قـرار گیـري اجـزاء و موقعیـت     

ریسـه شـدن   و آنها نسبت به یکدیگر اهمیت مـی یابـد   
. است»تدوین«اجزاء؛ برآوردن نوعی 

توانـد از فایـده داشـتن    معمـاري نمـی  : اصل کارکرد
. یعنی؛ باید حتما بتوان در آن زنـدگی کـرد  . جدا باشد

مفیـد  «لذا؛منظور از کـارکرد دسـتگاه معمـاري؛ وجـه     
ــدگی انســان اســت » بــودنِ بنــا ــاب اســتفاده در زن . از ب
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اي تعریـف فعالیتهـاي   کارکرد داشتن معمـاري بـه معنـ   
مشخص براي یک چیـدمان در قالـب زنـدگی انسـانی     

ــه هــدف از انضــباط در معمــاري  أایــن مســ. اســت له ب
. اسـتفاده نباشـد  به این معنا که معماري بـی . گرددبرمی

کارکرد در معماري براي یکایک فضـاها موضـوعیت   
ــه   .دارد ــوان ب ــی ت ــه را م ــن مرتب ــازدهی«ای ــتگاه » ب دس

در کارکرد دسـتگاه معمـاري   . کردمعماري نیز اطالق
الزم است بـدانیم کـه آن بـه چـه مـواردي از نیازهـاي       

5دهد؟ انسان پاسخ می

و » اسـتحکام «مین اصل ایسـتایی بـه   أت: اصل ایستایی
یعنی از نظر کالبدي، تـوان الزم  . گرددبنا بر می» دوام«

ــه مــرور زمــان ایــن    ــایی را داشــته باشــد و ب ــراي روپ ب
تعبیري که به این مفهـوم نزدیـک   . خاصیت حفظ شود

.تواند قیام معماري در جسم خود باشداست می
حــدود دســتاوردهاي مفهــومی معمــاري متــاثر از  -

اصـل انضـباط مفهـوم سـادگی در     :دستگاه بودن آن
مفهـوم سـادگی   . آورددستگاه معماري را به همراه می

در معماري از زدودن حشو و زواید کالبدي آغاز مـی  
زدودن . شود و تا به گزیده گویی امتداد پیدا می کنـد 

بایست باشد و به شرط نکاستن از ضرورتهاست که می
مفهـوم . متضمن مفهوم صحت دستگاه معمـاري اسـت  

صحت، به میزان مطلوبیت دستگاه معماري را در برابـر  
بایسـت پاسـخگوي آن باشـد اشـاره     اي کـه مـی  وظیفه

.دارد
6منظومـــه«مرتبـــه دوم؛ نظـــم در قالـــب 

»  معماري
ارسطو تعبیـري بـا عنـوان    : چیستی منظومه معماري-

وي بـــه وجـــود  . دارد» مجموعـــه کامـــلِ متعـــادل  «
کند و شـرط  اشاره میاي از اجزاء در یک اثر مجموعه

ــه افــراط و   تعــادل مجموعــه آن اســت کــه از هــر گون
مجموعه کاملی ...«: تفریط در آن جلوگیري شده باشد

از چندین جزء که ارتباطی کامال نزدیک با هم دارنـد  
بطوریکه جابجا کردن یا کنارگذاشتن هریک از اجزاء 

باعث از هم گسیختگی و برهم خوردن کـل مجموعـه   
)42، ص1، ج1383اپن، ک(» .می شود

مسیر تکـاملی دسـتگاه معمـاري در طلـبِ نظـم؛ بـاز       
هر منظومـه معمـاري؛ دسـتگاه معمـاري تکامـل      . است

ــه در جهــت نظــم متعــادل اســت امــا هــر دســتگاه    یافت
توانــد رویکــرد منظومــه شــدن را داشــته معمــاري نمــی

تـوان بـه مجموعـه معمـاري بـه مثابـه نمونـه        مـی .  باشد
. عـالم سراسـر نظـم اسـت    . یسـت کوچکی از عالم نگر

ــعی در     ــالم دارد س ــم ع ــه از نظ ــتی ک ــا برداش ــان ب انس
ــود دارد   ــاخته خ ــت س ــرفتن از آن در دس . سرمشــق گ

دست انسان در کـار ِ ایجـاد منظومـه معمـاري اسـت و      
ــم     ــه از نظ ــاري برگرفت ــه معم ــود در منظوم ــم موج نظ

بـر ایـن مبنـا، منظومـه معمـاري از      . طبیعت خواهد بـود 
راتر مـی رود و نظـم انسـان سـازِ آن در     سطح انضباط ف

در ایـن سـاحت؛   .طول نظمهاي طبیعی قـرار مـی گیـرد   
ــم      ــه در نظ ــه آنچ ــردن ب ــار ک ــبیه ک ــراي ش ــی ب تمرین

قبـول ایـن دیـدگاه    . طبیعت،وجود دارد؛ مد نظر اسـت 
ه خـود را  به معناي تقلید از طبیعت نیست بلکه آن توج

و دانـد  معطوف به کشف سازوکار نظمهاي طبیعی مـی 
ر از نظــم انکشــافی و مناســب ثّأبعــد تعمــیم قواعــد متــ

ســـازي آن بـــا هـــدف معمـــاري؛ مـــورد نظـــر قـــرار 
:شـود کـه  اي به معماري سبب مینگرش منظومه.است

منظـور  » عالم«سازوکار معماري به مثابه سازوکار یک 
گردد و لذا در ویژگیهـاي موجـود در عـالم؛ همچـون     

تناسـب حاصـل   انتظام و سپس به تحول، دوام، تعـادل،  
هایی خُرده نظمدر منظومه معماري؛.از آن سهیم است

.گردندوجود دارند که توسط نظام کالنی مرتبط می
اصـل انتظـام و   (اصول و قواعد منظومه معمـاري -

اصـل  / اصول متاثر از آن همچـون تعـادل و تناسـب   
: تناسـب / تعـادل /اصل انتظـام :)اصل ایستادن/ کارایی 

نظـم یعنـی اسـلوب،    «: شـده اسـت  واژه نظم چنین معنا
قاعده، ترتیب، به رشته کشیدن در را، بـه هـم پیوسـتن    

لیف کلمـات و  أنظـم عبـارت اسـت از تـ    اصطالحاً... و
جمالتی که معانی آن مرتب و داللت آن متناسب بـود  
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واژه نظـام  )دهخـدا (» ...بر حسب آنچه عقل اقتضا کند
رواریـد و  رشـته م «: از ریشه نظم به این معنا آمده است

آنچه –واسطه نظم و آراستگی -جز آن، رشته جواهر
مـالك امـر و   قوام امـر، امر بدان قائم باشد و مایه آن،

به کاربرده شـده  واژه )همان(»...-صالح کار-قوام آن
مـی  »جهـان هسـتی  «یونانی از ریشـه  زبان نظم در براي 
کــه ذهــن را بــه ســمت )43، ص1385نصــر، (7.باشــد

ــا اصــل نظــم رهنمــون  قرابــت ذاتــی من ظومــه هســتی ب
.سازدمی

: چنـین آمـده اسـت   مفهوم نظـم در دیدگاه اسالمی 
نظم طبیعت بر طبق حکمـت الهـی از مثـل اعـالي     ... «

نظـم  ... همه موجودات در مرتبـه الهـی مـاخوذ اسـت؛    
نظم موجـود در مرتبـه الهـی را مـنعکس مـی      طبیعت،

انــدازه نظـم یـا   ...شـود سـازد و از آن نظـم صـادر مــی   
موجودات از نیرو یا قدرت حضرت او ماخوذ ) مقدار(

در سـطحی عمیـق تـر مـی تـوان گفـت نظـم        ....اسـت 
طبیعت چیـزي نیسـت مگـر همـان حقیقـت الهـی کـه        
خـویش را در مرتبـه وجـود پدیـداري متجلـی سـاخته       

نظم معادل انـدازه  بر این پایه؛) 95همان، ص(» ...است
ی حقیقـت الهـی   به عنـوان تجلـ  همچنین در نظر گرفته 

مـی تـوان بـراي    بر اساس این دیـدگاه  .استبیان شده 
نظـم  : نظم هستی سه ساحت قائـل بـود کـه عبارتنـد از    

در یو نظم بشـري؛ کـه نظـم طبیعـ    یالهی و نظم طبیع
تقدیر نظـم بشـري   طول اراده الهی قرار گرفته است و

.قرارگرفتن در طول اراده الهی باشدبایستمی
»پنهـانی «تـا  »آشـکارگی «یفی از در ط»نظم«مفهوم 

له مراتــب مختلــف أمســ...«: شــودمــیدر نظــر گرفتــه 
تـوان، میـان نظـم نـه     مـی . ...معناي نظم در میان اسـت، 

نظـم  هـا، بلکه نظم برف دانـه فقط در مرتبه زیر اتمی،
در درون طبیعت مرئی در تمامیت آن تمییز داد، و هم 

بـاطنی فـرق   از منظر دینی می باید میان نظم ظاهري و 
ـ له علّأسپس مس. گذاشت ت مطـرح اسـت کـه کـامال     ی

همـان،  (» ...له مبـدا و معنـاي نظـم اسـت    أمرتبط با مسـ 
)100ص

اصــل انتظــام یــا در طلــب نظــم بــودن بــراي ســامان  
بخشیدن به جوهره یک کل و ارتباط موفق آن با اجـزا  

کنـد تـا حـد   در منظومه معماري است و لذا کمک می
ولـی  .امکان از تنشها دوري شود و تعادل حـاکم شـود  

اعتدال چیست؟ خداوند متعال در قرآن کریم به یکـی  
هـاي جریـان خلـق تحـت عنـوان تعـدیل چنـین        از پایه

: الـذي خلقـک فسـویک فعـدلک    «: اشاره می فرمایـد 
همـان خـدایی کـه تـو را آفریـد و سـامان داد و مـنظم        

مایــه عــدل  بنــابراین تعــدیل از  ) 7انفطــار(» ســاخت
ــد از    ــدي بع ــت خداون ــه در خلق ــب«آنچنانک و » ترکی

مطرح است در نسبت بـا مـنظم سـاختن معنـی     » تسویه«
.شودمی

اي متفـاوت از  در منظومه معماري؛ تعادل در مرتبـه 
خلقت خداوندي؛ نظمـی اسـت کـه در مقیـاس کـالن      
برقرار شده است و از مواجهه نظمهاي مجاور یکدیگر 

ـ  پس می. آیدپدید می ت توان گفت اصل تعـادل؛ هوی
سـازد؛ خود را از نسبتی که با اصـل انتظـام برقـرار مـی    

.نمایداحراز می
گیرنـد  تعامل؛ در کنار یکدیگر قرا میوقتی اشیاء بی
ثیر آنهـا بـر یکـدیگر    أدهد اما در اثر تاتفاقی روي نمی

تعـامالت سـبب   . یابـد است کـه تعـامالتی جریـان مـی    
نهـا و نظـم بیشـتر و کــاهش    سـازماندهی دوبـاره بـین آ   

یعنی تنش کلی بـا وجـود نظمهـاي    .گرددنظمی میبی
متعدد در مقیاس خُرد؛کاهش می یابـد و زمینـه تعـادل    

تعــادل در لــذا؛. آورددر مقیــاس کــالن را فــراهم مــی
معماري با نوعی همسازي اجزاء معماري همـراه اسـت   

درجاتی .کاهندکه وجود آنها از تنشها در معماري می
ز تعادل کـه متـاثر از وجـود درجـاتی از نظـم هسـتند       ا

.قابلیت جستجو دارند
توان به اعتباري اصل تناسب را محصول رسـیدن  می

اصل تناسـب بیـانگر آن اسـت    . به نظم متعادل پنداشت
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هـا بـا منطـقِ نظـم اسـتقرار      که سلسله مراتبـی از انـدازه  
ـ اند و دست بـه دسـت هـم بـه درك یـک کلّ     یافته ت ی

اصل تناسب از نسبت داشـتن  . اندیاري رسانیدهمتعادل 
اینکه آنهـا بتواننـد   . بین دو یا چند چیز سخن می گوید

آن یــادآور . در وجهــی دیگــري را بــه خــاطر بیاورنــد 
ر بین ثّأثیر و تأنظر بر این است ت. نوعی خویشاوندیست

دو یا چند شیء بـه دلیـل نسـبتی اسـت کـه میـان آنهـا        
که شیء در شیء دیگر جز بـه  در این ... «: برقرار است

دلیــل نســبتی کــه بــین آن شــیء و دیگــري اســت اثــر  
گذارد آن همان چیزي است که اقتضاي لزوم اثـر  نمی

شکی نیست که نسبت در هر یک از منتسبان ... را دارد
گردنـد و  اي دارد که به اعتبار آن بهره متحـد مـی  بهره

قونـوي، (» ...باشـند هر یک از آن دو براي دیگري مـی 
)102، ص1374

بایسـت در کجـا جسـتجو    ها را مـی ریشه بهینه اندازه
کرد؟ پاسخ به ایـن سـوال در هـر زمینـه اي مقتضـیاتی      

ـ    : دارد انسـان را مـورد توج ه قـرار داده  برخی، فیزیـک
اي ســعی هعــد) کارهــاي لوکوربوزیــه. ب.ك.ر. (انــد

هایی که در فرمهـاي طبیعـت وجـود    اند از اندازهکرده
کارهـاي رایـت و   . ب.ك.ر. (برداري کننـد دارند الگو

هـا در طبیعـت نیسـت    منظور آنان تقلید از انـدازه ) آلتو
بلکه فهم قوانینی همچون پالستیسـیته و اسـتمرار اسـت    

اي نیز سعی دارنـد از  عده. شودکه در طبیعت یافت می
قوانینی همچون اتصاالت موجـود در نظمهـاي طبیعـی    

ــود    ــاي خــ ــکلت بنــ ــد و اســ ــق بگیرنــ را از سرمشــ
بندیهایی کـه در سـاختار طبیعـت وجـود دارد     استخوان

ــه ــد گرت ــرداري کنن ــانتیاگو  . ب.ك.ر. (ب ــاي س کاره
بعضی نیز برآننـد تـا اثبـات کننـد مصـادیق      )  کاالتراوا

انـد بـه انتظـامِ    معماري که از تناسبات طبیعی بهره بـرده 
ــب ــري رســیده متناس ــدت ســالینگروس، . ب.ك.ر. (ان

1387 (
ــدازه« ــه   در » ان ــتیبان تناســب ِمنظوم ــري کــه پش تفک

نخســت بعــد « : 8معمــاري اســت داراي دو بعــد اســت 

»).بعد کیفی(و سپس بعد مفهومی) بعد کمی(کالبدي 
کید بر دو بعد مذکور بیانگر آن است کـه کمیتهـاي   أت

گوناگون که ابـزار ایجـاد تناسـبات در کالبـد هسـتند؛      
ن؛ اینچنـین  بنـابرای 9.نماینده کیفیتهاي گوناگون هستند

هـا، سرمشـق   نیست کـه تنهـا الگـو بـراي ایجـاد انـدازه      
ه بـه ابعـاد   گرفتن از طبیعت و قوانینِ آن باشد و یا توج

هـاي مـوثر در   ه به فاصلهبلکه توج. فیزیکی انسان باشد
.هاي زیستن انسان؛ ویژه استشیوه

کارایی به معناي تعریف یک کـاربرد  : اصل کارایی
مـثالً  در یـک دبسـتان،    . باشدبنا میوظیفهت ِیبراي کلّ

ــاز    ــودن آن در امــر آمــوزش ب ــر پاســخگو ب کــارایی ب
تـوان بـه   این مرتبه از کارکرد معماري را می. گرددمی

بـه ایـن   . کـاربرد معمـاري منظـور کـرد    » جوهره«مثابه 
ترتیب در کارایی یک بنـا؛ عـالوه بـر آنکـه کـارکرد      

برد آن؛ بایست کارمین شده است میأیکایک فضاها ت
.در جوهره خود به انجام رسیده باشد

ایســتادن معمــاري در جســم جهــان  : اصــل ایســتایی
اشاره بـه تناسـب کالبـدي معمـاري بـا بسـتر بـومی آن        

منظور از قیامِ معماري در جسم جهـان، ایسـتادنِ   .  دارد
تناســب از . متناســب عــالوه بــر ایســتادن ِمقــاوم اســت 

لـذا  .شـود اج میویژگیهاي بومی و طبیعی زمینه استخر
بایست معماري براي تحقق قیامش در جسم جهان؛ می

ــد و     ــت کن ــز تبعی ــل نی ــک مح ــومی ی ــاي ب از ویژگیه
.بایست به خوبی شناخته شودویژگیهاي زمینه می

حدود دستاوردهاي مفهـومی معمـاري متـاثر از    -
هـا بـراي ظـرف    تعیین حدود اندازه:منظومه بودنِ آن

حـدود کمـی و کالبـدي    بایسـت از  زندگی انسـان مـی  
هـا  چنین ساحت کیفی از یافتن انـدازه . انسان فراتر رود

هاي کیفـی زنـدگی آدمیـان نسـبت     به آگاهی از اندازه
ها بـراي انسـان در   در جریانِ یافتنِ اندازه. شودداده می

هـاي یافـت شـده و تثبیـت     بحث اندازهقالب معماري؛
هـا بـه   انـدازه . شده در طول زمان نیز به میـان مـی آیـد   

هـاي زیسـتن   مرور زمان و بر اثر اصالتهایی که از شیوه
در ایـن مرتبـه   . آیند؛ اسـتخراج مـی شـوند   آدمی برمی
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یکی از مظاهر کیفیت

هـایی بـراي یـافتن    ها را در قالـب پیمانـه  توان اندازهمی
هاي متناسب با تغییرات زندگی انسـان مبنـا قـرار    اندازه

طـول  هایی هستند که درها، قالبِ اندازهلذا؛ پیمانه. داد
ــده  ــون درآم ــه آزم ــان ب ــع  زم ــق واق ــورد تواف ــد و م ان

هـا را  اي از انـدازه منظومه معماري مجموعـه 10.اندشده
که در انتظام و تعادل و تناسب با زندگی انسانی هستند 

لـذا انـدازه   .  آوردهایی به ارمغان مـی را در قالب پیمانه
توانــد منظــور بــودن از دســتاوردهاي مفهــومی آن مــی

.گردد
به اندام بـودن معمـاري   : هاي منظومه معماريیفیتک-

تناسـب، تعــادل و در نهایــت  اشـاره بــه انـدازه داشــتن،  
تواند براي هر ارگانیسم طبیعـی  آن می. انتظام آن دارد

هایی ثابـت را بـه   به اندام بودن؛ اندازه.نیز متصور شود
کند بلکه متناسب سازي بـا زمینـه   معماري تحمیل نمی

کلیـت داشـتن معمـاري؛ خاصـیتی     . سازدمیرا یادآور 
است که در امتداد به اندام بودن به عنوان تشکیل یـک  

نسـبت دادن  . شـود پیکره دادن در ذهن مـا تـداعی مـی   
تعبیــر منظومــه بــه معمــاري کــه آن را بــه مثابــه عــالمی 

. معرفی می کند نیز می تواند چنین کیفیتی را بیان کند
معماري اشاره شـد  در بخش حاضر به سه اصل براي 

ــد از  ــه عبارتن ــتادن «: ک ــاربرد و ایس ــه؛  » نظم،ک ــن س ای
در مرتبـه حـداقل؛ معمـاري؛    . خاصیت تصعیدي دارند

در قالب یک دستگاه بود که مشخصه آن ریسـه شـدن   
اجزائی در کنار هم به منظور برآوردن اصل انضـباط و  

اي کـاملتر بـا   نظـم در مرتبـه  .کارکرد و ایستایی اسـت 
م خوانــده شــد و معمــاري حاصــل از آن؛ عنــوان انتظــا

در بخـش بعـد بـه مسـیر     .نامیده شـد » منظومه معماري«
ارتقایی نظم با توجه به اندیشـه اسـالمی اشـاره خواهـد     

.شد
در » نظم«تبیین مراتب تکاملی :بخش سوم

)                 »منظومه معماريِ درون«(معماري 
» اصل جذبه«نظم؛ از اي دیگر از براي اشاره به مرتبه

بخـش  . شـود به عنوان نیروي برتر ِ مکون اسـتعانت مـی  

حاضر به تبیین اصول و قواعـد منظومـه معمـاري درون    
ــه  ــین مرتب ــه معمــاري حاصــل از چن ــه مثاب اي از نظــم ب

به این علت کـه بعضـی اصـولی کـه     . خواهند پرداخت
براي منظومه معماري درون برشـمرده خواهنـد شـد از    

ــه گیــر عرفــان نظــري انتخــاب شــده عرصــه فرا انــد و ب
مقدماتی براي تعمیم آنهـا در معمـاري احتیـاج اسـت؛     

ــی    ــرح م ــی مط ــور کل ــه ط ــدا ب ــپس در  ابت ــوند و س ش
. جستجوي امکان تعمیم آنها در معماري خواهیم بود

ــه معمــاري درون- نظــم منظومــه : چیســتی منظوم
معماري که به درجه متعادلی رسیده است قوه رسـیدن  

نقطـه اي را دارد کــه دیگـر دســت انسـانی در کــار    بـه  
و ما رمیت اذ رمیـت  ... «نیست و به مصداق آیه شریفه 

چون تو تیر افکندي، نـه تـو بلکـه    ...:... و لکنّ اهللا رمی
. دست دیگـري در کـار اسـت   ) 17انفال(»...خدا افکند

به بیـان دیگـر بـه شـکل طولی،دسـت برتـري در کـار        
رود و فاعــل از میــان مــیدر رویکــرد حکمــی؛ . اســت

یابـد و ذیـل علـت غـایی، همچنـان      ت غایی معنا میعلّ
تـر موضـوع   براي تبیین روشن. ت فاعلی وجود داردعلّ

ــتی    ــاه انســان در نظــام هس ــودن جایگ ــی ب ــه ذو وجه ب
است؛ یعنـی  » عبداهللا«از سویی انسان در عالم؛ : بنگریم

در این ساحت هر . نسبت به خداوند متعال منفعل است
از ســوي . ملــی کــه انجــام شــود؛ از ســوي خداســتع

بـا ایـن   . خوانـده شـده اسـت   » خلیفـه اهللا «دیگر؛ انسان، 
تعبیر او؛ قیم خداوند در زمین اسـت و اعمـال خـود را    

)1382، نصر. (دهدانجام می
در منظومه معماري بیان شد که انسان؛ نظم معمـاري  

. دکنـ را از  نظم طبیعت و نظم زندگی انسانی اخذ مـی 
ــاري و    ــه معم ــاوت نظــم در منظوم ــابه، تف ــین تش در ع

انســان در : منظومــه معمــاري درون در ایــن اســت کــه 
منظومه معماري درون با اتکاي بـه مسـیر فهـم درونـی     
خــود؛ ســعی در اتصــال بــه کیفیتهــاي بــاطنی نظمهــاي 
طبیعت و نظم زندگی خود و انعکاس عصـاره آنهـا در   
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معمــاري بــه  معمــاري دارد در حالیکــه، در منظومــه   
ــدگی   سرمشــق گــرفتن از نظمهــاي طبیعــت و نظــم زن

. اندیشدکید بر باطن آنها میأفارغ از تانسانی؛
ارزش دانستن نظم برداشـتی  چنین تبیینی به معناي بی

کیـد بـر سـر اذعـان بـه بطـنِ       أاز طبیعت نیسـت بلکـه ت  
ــا  . هاســتنظــم مصــادیق معمــاري وجــود دارنــد کــه ب

بــه تعــادل در حــدود سرمشــق گــرفتن از نظــم طبیعــت 
ا؛ آن حالوتی اند امجسم خود و در جسم جهان رسیده

که آنها را باخبر از درون معرفی کند به کـام مخاطـب   
این به دلیل تعصب بر ابعاد خاصـی از  . دهندانتقال نمی

نوع برآوردن نظم در معماري نیست بلکـه تمـایز قائـل    
. باشـد شدن به درجات مختلف برآورده شدن نظم مـی 

رســد بــدون اذعــان بــه بعــد معنــایی نظــم؛ ه نظــر مــیبــ
به بیان دیگر، مراتب قبـل از  . معماري، چیزي کم دارد

بــه نظــر . منظومــه معمــاري درون؛ درون را کــم دارنــد
رسد ایجاد نظم در چنین ساحتی بدون تاثیر دیـن و  می

هرچه این اعتقاد به دین . باور انسانها امکان پذیر نباشد
شد امید تقرب بـه نظمهـاي سـریان    تر باِحنیف نزدیک

تـر  یافته از سـوي خداونـد بـر جـان انسـانها نیـز افـزون       
تـوان بـه ایـن سـاحت از معمـاري؛ تعبیـر       می. گرددمی

.را نیز اطالق کـرد » منظومه معماري در خدمت درون«
ــاري را      ــی معم ــورت فیزیک ــا ص ــه تنه ــري ک در تفک

ســازد در حالیکــه در درون را مــیبینــد؛ معمــاري؛مــی
ــابِ   اســت کــه معمــاري را  » درون«اصــل، تفکــرِ در ب

.سازدهمچون چیزهاي وابسته به زندگی انسان می
بعضی از گفتمانها براي درونِ انسان و جانی که باید 

آنهـا شـناخت   . به آن رجوع کرد اعتباري قائـل نیسـتند  
دانند کـه در حـدود   انسان را تنها معطوف به چیزي می

که بعضی ابعـاد وجـودي   مدرك حسی باشد و حال آن
ــی  ــی نمـ ــان در ادراك حسـ ــدانسـ ــان . گنجنـ در چنـ

.گفتمانهایی بحث درون در معماري، اعتباري ندارد
اصـل  :اصول و قواعـد منظومـه معمـاري درون   -

زوجیــت، نکــاح و  : ر از آنثّأانجــذاب و اصــول متــ  

در روند تکـاملی نظـم در جهـت ریسـه شـدن      : تکوین
ــی   ــود دارد کــه م ــاري اســتحاله وج ــد اجــزاء معم توان

حرکــت بــه ســوي مرتبــه معنــایی نظــم؛ تحــت عنــوان  
ــی کــه منظومــه  . انجــذاب منظــور گــردد نیــروي درون

معماري درون را ایجاد کرده است حاصـل اساسـی بـه    
النسـان الکامـل دربـاره ایـن     در کتاب ا. نام جذبه است

جذبــه عبــارت از کشــش ... «: معنـا چنــین آمــده اســت 
اصل جذبه؛ فراتر از ) 102، ص1371نسفی، (» ...است،

چیزها در عـالم  » تالیف«اصل انضباط و اصل انتظام، به 
.پردازدمی

لیف؛ نوعی الفت یافتن میـان چیزهـا بـه    أبا سخن از ت
ــی  ــادر م ــن متب ــرددذه ــن عر. گ ــاس از نظــر اب ــی؛ اس ب

) 1385ایزوتسـو،  . (اسـت » محبت«ها در عالم؛ حرکت
حب؛ خاص ذات باري تعالی در نهـاد موجـودات نیـز    
به شکل طـولی قـرار دارد و موجـبِ حرکـت آنهـا بـه       
سوي خداوند می شود که آن را حرکت قدسـی حبـی   

. نامندمی
اصل انجذاب، کششی اسـت کـه ذرات عـالم را بـه     

ــد   ــی خوان ــرا م ــدا ف ــوي مب ــش،  .س ــن کش در ازاي ای
. قرار داده شـده اسـت  » نیل«و نه » قرب«کوششی براي 

رسـد قربـی کـه از آن سـخن بـه میـان آمـد        به نظر مـی 
بیانگر کششی میان دو چیز و بیـان نسـبتی میـان آن دو    

توان ذیـل اصـل انجـذاب    حال چه اصولی را می. باشد
مطرح کرد؟

ـ    ت بـه  با استعانت از مفهوم زوج بـودن، اصـل زوجی
گـردد  عنوان برقرار کننده دو سـوي جذبـه مطـرح مـی    

صـال  اتّ. میان چیزها قائـل اسـت  » تجمعی«که به نوعی 
تکـوین  «براي رسیدن بـه  » اصل نکاح«زوجها از طریق 

جـدایی اصـول زوجیـت و    .شودآنها تصور می» مولود
نکاح و تکوین به ضرورت اعتبـار تحقیـق اسـت و هـر     

. یک از آنها؛ زمینه و مقدمه تبلور اصل دیگر هستند
اصل زوجیت که تایید کننده وجود زوجها در عـالم  

ــی   ــان م ــد؛ بی ــی باش ــا  م ــاد ب ــه دو زوج در تض دارد ک
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یکی از مظاهر کیفیت

یکدیگر نیستند بلکه هر یک وجود خود را از دیگـري  
میان ازواج؛ نبود یکی؛ بود دیگري است در. می گیرد

و این دو در تکامل با یکـدیگر از نیـروي حیـات بهـره     
اصل زوجیت بیانگر نوعی همتا شدن مفاهیم با .برندمی

مـی تـوان   . یکدیگر است که در معماري کـاربرد دارد 
نیز نام برد ولـی تنهـا   » قرینگی«از چنان همتایی با تعبیر 
ـ .سی نیستمنظور از آن؛ تقارن هند ت در مفهوم زوجی

هـاي  هاي ظاهري تا به جفت شـدن معماري از قرینگی
معنایی رفتار متاثر از معماري بـراي انسـان و معمـاري،    

.یابدامتداد می
اصل نکاح از دیـدگاه وجودشناسـی ابـن عربـی، بـه      

تـرین  امتزاج حقـایق از مراتـب بـاالي هسـتی تـا پـایین      
وم نکـاح از نکـاح   بـدین معنـا مفهـ   . مراتب اشاره دارد

اسماء و صفات باري تعالی تا نکاحِ در طبیعـت، طیـف   
کند و هر مرتبه از نکاح بر مرتبـه بعـد از خـود    پیدا می

می توان به نکاح اصـلی  )1374قونوي، (11.برتري دارد
نتیجـه نکـاح   ... «: هاي جزئـی چنـین قائـل بـود    و نکاح

هـاي  اصلی عبارت است از اجتماع کلی و نتیجه نکـاح 
نکـاح  ) 409همـان، ص (» ...اندجزئی موجودات متعین

ت اصلی تالیف الهی است که در اجزاء مرکـب  که علّ
نکــاح «: جریــان دارد از زبــان ابــن عربــی چنــین اســت

بــه واســطه –ســت از اجتمــاعی بـراي اســماء  عبـارت ا 
حاصل مـی  -توجه ذاتی الهی براي ظاهر کردن وجود

آید و آن سبب تصنیف و گردآوردن الهی بـه واسـطه   
) 401همـان، ص (» ...ترکیب و جمع و دگرگونی است

ییـد  ألذا، نسبت داشتن نکاح با الفت یافتن میان چیزها ت
رونـد  گردد و در ضمن بحـث اسـتحاله در جریـان   می

همچنــین بــه واســطه ایــن . یابــدنکــاح موضــوعیت مــی
معرفــت بــه تعریــف از مقــدمات و مســتلزمات نکــاح،

هاي تحقق نکـاح،  و از دیگر زمینهشود اجتماع بیان می
نکـاح  11.امکانِ وجود مرتبه محلّیت براي اجتماع است
، همـان . (می تواند نتیجه بخش یا غیر نتیجه بخش باشد

)  409ص

معماري؛ نکاح در ترکیبات براي وحدت بخشی در 
خیزنـد حـادث   ت اجـزاء برمـی  به تکثراتی که از جمعی

نسبت مفهوم نکـاح و مفهـوم زوجیـت در بـه     .شودمی
. تکثر بردن و به وحدت رساندن است

اصل تکوین در امتداد اصل زوجیـت و متعاقـب آن   
اصل نکـاح؛ بـه تبیـین ویژگیهـاي مولـود زوجهـا مـی        

ــردازد و  ــدن   پ ــد ش ــافتن و متول ــتی ی ــه هس ــی ب از طرف
معماري؛ بر اساس قواعد عالم در زمینه هست شـدن و  

رسد هر مکـان  به نظر می. مکان گرفتن اختصاص دارد
در جریـان تاییـد   . بر مرافقت بین ارکانی اسـتوار اسـت  

بر اثـر  ). گیردکون می(شوداین رِفق، کانونی هست می
جریـان ایـن   در. اي حـاکم مـی شـود   این کون، سکینه

در سـایه ایـن خلـوت؛    .شودسکینه؛ خلوتی حادث می
امنـی  در امتداد این دوام ِحال؛.انسان دوام دارد» ِحال«

در حضـور  انسـان در ایـن مکـان امـن؛    . حکمفرماست
.او در مواجهه با کیفیتی است. کسی است

معناي کارآمـدي معمـاري، تحقـق    : اصل کارآمدي
در ایـن سـاحت؛   . اسـت جوهره کارایی در بعد اَحسـن  

جوهره کاربرد تنهـا در بعـد  فیزیکـی مطـرح نیسـت و      
تـدبیر  . آوردابعاد معنوي را نیز با خـود بـه ارمغـان مـی    

انســـان بـــراي فهـــم همـــه جانبـــه وظیفـــه و جایگـــاه  
جمعـی از  =کائنـات (در نسبت با هستی) مکان(معماري

.کند؛ زمینه کارآمدي را فراهم می)هاکون شده
قیام در جـان از مانـدگاري معمـاري،    : اصل ایستادن

گویـد کـه حاصـل زیبـایی نیـز      در دلِ انسان سخن مـی 
ــایی   . هســت ــن زیب ــذیرفت اگــر چــه ای ــوان پ شــاید بت

را نیـز  » محسـوس «است اما مقدماتی از جنس » معقول«
قیامِ معماري در جانِ انسان بـه  . پشت سر گذاشته است

. ان استمنزله ادراك و دریافت تناظر بنا با جایگاه انس
انسان مـی توانـد نـاظر    مفهوم ایستادن معماري در جان ِ

. معماري نیز باشدبه وجه حیات ِ
بـر  . از طرفی این معنا اشاره بـه کمـال معمـاري دارد   

مبناي مکتب ابن عربی که وي به وجـود انسـان کامـل    
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ــاد دارد  ــی همیشــه ستایشــگر  ) 1371نســفی،(اعتق آدم
در آنجـا آرام مـی   هرجا به آن مقام برسد . کمال است

له بعـدي دیگـر از معنـاي قیـام     أاین مسـ از اینرو. گیرد
استقرار معماري در . معماري در جان انسان خواهد بود

یعنـی  .انسان استآن با جان ِانسان، متناسب بودن ِجان ِ
. بتواند با نیازهاي درونی انسان سـازگاري داشـته باشـد   

انسـان همچـون   در این راستا رجوع به ثوابتی در درون 
. فطرت الهی از امهات است

حدود دستاوردهاي مفهـومی معمـاري متـاثر از    -
بـا اسـتناد بـه کـالم وحـی      : آن» منظومه درون بودنِ«

) 7قو5حـج (13.انـد شـود کـه زوجهـا بهـیج    بیان مـی 
همچنـین  . آمده اسـت » زندگی بخش«به معناي » بهیج«

.باشـد به معنـاي شـادي آور و طـراوت بخـش نیـز مـی      
می تواند به عنوان یک مفهوم ضروري بـراي  » بهجت«

زنــده بــودن انســان و داشــتن انگیــزه الزم بــراي ادامــه  
.منظـور گـردد  » برکت«و » شفا بخشی«زیستن او براي 

ــایی همچــون   ــور و «، »آب و خشــکی«وجــود زوجه ن
زمـین  «، »باد و هواي سـاکن «، »آفتاب و مهتاب«، »سایه

.یجاد سرزندگی باشدتواند عامل امی... و» و آسمان
14.انـد در اصل زوجیت آمده است که زوجها کریم

بـه طـور خـاص    » کرامـت «مفهـوم  ) 10ولقمان7شعراء(
. معنایی براي زیستن انسـانی در بـین موجـودات اسـت    

کنند کـه جـزء   بندگان از خداوند متعال درخواست می
در سایه این مفهوم، همتایی براي انسان . مکرمین باشند

شــود کــه او را شایســته معرفتــی طلــب مــیدر مراتــب 
بنـابراین . خوانـد مصاحبت و نزدیکی با حق تعـالی مـی  

مفهوم زوج بودن در اینجـا اشـاره بـه زوجیـت معنـوي      
دارد که انسان در اثر لیاقت براي مصاحبت با خداونـد  

در . متعال از طریق کسب کرامات بدست آورده است
بد معماري توان کالتعمیم این خاصیت در معماري می

بـه  . را در طلب لیاقت یافتن مصاحبت با انسـان دانسـت  
شـوند و در  این ترتیب؛ بنا و انسان با یکدیگر زوج می
یعنـی  . شـود واقع بنا ظرفـی بـراي کرامـت انسـانی مـی     

.یابدجایگاهی متناسب با وجود او می

» ممـزوج «، »دلِ بنـا «با » دلِ انسان«با تقرب به مقصد،
منزله خاصیت کششـی اسـت کـه بـه     می شود و این به 

ــذب      ــدانهاي ج ــد می ــل مانن ــدانی و در تمثی ــکل می ش
مفهـوم  . گـردد هاي آهن توسط آهنربا برقرار مـی براده

در متن حاضر براي طنین داشـتنِ اثـر معمـاري    » میدان«
مفهوم میـدان  . چه در ذهن و چه در عین اعتبار می یابد

در معماري سبب می شود کـه مجاورتهـاي بنـا تحـت     
بــه بیــانی دیگــر؛ . ثیر آن مرکــز جذبــه قــرار بگیرنــدأتــ

تواند جذبـه را در پیرامـون و درون ِ خـود    میمعماري؛
اي را در فاصله موثر در دریـاي  برپا کند که هر جنبنده

. نیروي خود مجذوب سازد
ز ا. چنان حرکتی با شاديِ نزدیک شدن قـرین اسـت  

ایـن حرکـت،   . حرکتی مترقص و آهنگین اسـت اینرو
ایــن حرکــت تصــعیدي و   . و بــه ســوي درون دارد ر

آن، جمع شونده و همگرا و نه بازشونده . پیچنده است
و واگراست؛ لذا ظاهري مرکزگـرا و نـه مرکـز گریـز     

. آن خبر از کیفیت رفتن، رسیدن و بازگشتن دارد.دارد
شاید بتوان گفت مبناي این حرکت چرخشی، هجـرت  

. خود انسان اسـت هجرتی که ابتدا و انتهاي آن، . است
ــه درون انســان اســت  ــراي . هجــرت از بیــرون ب ــد ب بای

مفهوم حرکت در . رسیدن به مقصود، ترك خود کرد
ر از تـوالی نقشـها و   ثّأمعماري از حرکتهاي فیزیکی متـ 

کالبدها آغاز می شود و تا بـه محمـل یـاريِ انسـان در     
. هدایت به سوي حق امتداد می یابد

جهـت  (کالبـدي داشـت  توان در مسیر؛ حرکـت  می
و یـا اینکـه صـرفا بتـوان از لحـاظ حسـی آن       ) حرکتی

در مراتـب بعـدي؛   ). جهت حسی(مسیر را ادراك کرد
مفهوم جهت؛ منجر به نوعی شناخت انسـان از خـود و   
ــتی      ــالم هس ــداء ع ــه مب ــبت ب ــود نس ــاه خ ــافتن جایگ ی

به این ترتیـب مفهـوم جهـت نیـز     ). جهت معنایی(است
ــد از دســتاوردهايمــی منظومــه معمــاري مفهــومیتوان

.درون قرار بگیرد
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معماري استعداد :هاي منظومه معماري درونکیفیت-
ــان و    ــتگیري از انس ــراي دس ــیري ب ــه مس آن را دارد ک

آن سلوکی است براي رسیدن . اتصال او به درون باشد
توانـد فـراهم   که به واسطه معماريِ درون؛ می» دلی«به 

یـا  » درون داشتن«ان یکی از ویژگیهاي آن با عنو. شود
در معمــاري کــه خبــر از . معمــاري اســت» دل داشــتن«

درون می دهد شانی از شئون دل داشتن بر ما منکشف 
دلِ حصــینه، دلِ بهــیج، دلِ بــه غایــت، دلِ «: گــرددمــی

ــده ــکینه(آرمی ــفابخش و دلِ )س ــذب و دلِ ش ، دلِ منج
نــوعِ «کــه متــاثر از » نــوعِ نامیــدن«چنــین» ... مبــارك و

اسـت، در سـایه وجـود و حضـور قلـب؛ هـم       »شناختن
براي موثر و هـم بـراي اثـر  و هـم بـراي مخاطـب اثـر        

ــه وجــود آیــد مــی ــد ب ــودن«. توان ــراي » حصــینه ب دل ب
معماري کیفیتـی اسـت کـه شـرط الزم بـراي حصـول       

دلِ حصــینه داشــتن، یکــی از صــفاتی . ســایر دلهاســت
است که براي توصـیف بـاري تعـالی نیـز اسـتفاده مـی       

انسـانها بـه او   . ن اشاره به حـافظ بـودنِ او دارد  شود و آ
آدمـی از خداونـد   . جویندپناه می برند و از او مدد می

در معمـاري نیـز؛ استحصـان،    . کنـد طلب استحصان می
طلب نوعی حصن کردن متذکر مـی شـود و دلـی کـه     
منظومه معماري درون براي خـود فـراهم کـرده اسـت     

بنـابراین . اش برآورده ساختن ایـن حصـن اسـت   وظیفه
دل داشتن معماري با حصینه بودن آن همراه مـی شـود   
و سپس سایر وجوه دل داشتن همچـون بهـیج بـودن و    

توانند بر این معنا می... آرمیده بودن و به غایت بودن و
. افزوده گردند

تـوان آن را بـا   کیفیت دیگـري وجـود دارد کـه مـی    
.  در معمـاري اعتبـار کـرد   » انسـان لیاقت حضور«عنوان 

انسان در طول زندگی خود؛  بنا بـر شـرایط مـی توانـد     
ن اصـلی انسـان آن   أاما ش. شئون مختلفی به خود بگیرد

ت الهـی؛ الیتغیـر   است بر مبناي ثوابتی است که در سنّ
ن ثابـت  أمعماري که بتواند متناسب با این شـ . باشندمی

ن أسـت مکـانی در شـ   به ایجاد فضـا بپـردازد؛ توانسـته ا   
. حضور انسان که دارنده فطرت الهی است فراهم کند

اي از نظـــم در دســـتگاه در بخـــش حاضـــر مرتبـــه
معمــاري مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه اســاس آن 

ــز همچــون اصــل  . انجــذاب اســت اصــول دیگــري نی
ــراي     ــان؛ ب ــانِ انس ــتادن در ج ــل ایس ــدي و اص کارآم

ي منظومـه  از کیفیتهـا . منظومه معماري درون ذکر شد
توان بـه دل داشـتن و الیـق حضـور     معماري درون می

.انسان بودن اشاره کرد

گیرينتیجه
گردد که اجـزاء اي برمیبه جوهرهدر معماري،نظم 

یک مجموعه معمـاري را بـر اسـاس غـایتی گـرد هـم       
بـر ایـن   . آورد و از علل ادامه حیات آن اسـت جمع می

. بایست به وجود نظم در معماري باور داشتاساس می
ر از مبداءکیفیت است و وجودش، ارمغانهایی ثّأنظم مت

بر این اساس مقصـود  . دهدرا به بدنه کیفیتها ارجاع می
گردد و آن را داراي مراتبی رنمیاز نظم به یک مرتبه ب

گرداند که هر کدام از این مراتـب بـر مرتبـه    طولی می
این مراتب عبارتنـد از انضـباط،   . قبلی خود اوسع است

ــذاب  ــام و انج ــ.انتظ ــم،   ثّأمت ــف نظ ــب مختل ر از مرات
گرددخود متبلور میمعماري با کیفیتهاي خاص.

در بطـون  معماري نه همین نمود که صاحب مراتبـی  
توانـد مکـانی فـراهم آورد کـه     است و در مراتبی، مـی 

ــد    ــف گردان ــق واق ــه ح ــبت ب ــی را نس ــین  . آدم ــا چن ب
جسـتجوي  رویکردي، هدف فرادست تحقیق حاضـر؛ 
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اي است که استعداد بالفعل کـردن وقـوف در   معماري
قصـد از  .آدمی را نسبت به سرچشمه کیفیتها داراسـت 

بیان این مطلب توج ـ ه دادن بـه اهم ت و جایگـاه وجـه   ی
ــی ِ ــدگی ِ کیف ــاري در زن ــت معم ــانی اس ــن . انس در ای

رسـید  جستجو، منازل ِ راهی که به نظرِ این تحقیـق مـی  
ال ؤدر پاسخ به سـ از اینرو.طی راه نظم از نظر گذشت

باور به وجود نظم در معماري چه دسـتاوردي خواهـد   
بـاور بـه وجـود نظـم در     :شـود چنین بیـان مـی  داشت؟

اي براي راه مهمقده مقدماتی و چه متکامل،معماري چ
ـ    ا رجوع به درون وکیفیت در زندگی انسـانی اسـت، ام

. در این مسیر؛ همچنان راههاي دیگري باقی است

هایادداشت
کننـد کـه   ننـد و ذکـر مـی   کر از به کارگیري انرژي و ماده در برپایی نظم تعریف مـی ثّأپردازان ساختار معماري را متبعضی از نظریه-1

)134ص، 1999، جنکز و کروف. (گرددنظمی است که سبب تخریب میشود در حالیکه بیهیچگاه ماده به وسیله نظم تخریب نمی
.کندبراي این معنی استفاده میArchitectural Systemشولتس از تعبیر- 2
:ن آمده استباشد چنیمی) پسوند مکان(گاه+ که مرکب از دست »دستگاه«در معناي واژه - 3
مجموع عوامل و وسایل تشکیل دهنده مقام و منزلت و / اسبابقدرت و جمعیت و سامان و مال، سرمایه،/ دستگه، جاي دست، عروه « 
اي از چند مجموعه/ کارخانه اهل حرفه، کارخانه مجموعه آالتی که در محلی براي انجام دادن کاري نصب شده باشد،کارگاه.../ مرتبتی
ایرانیان هفت دستگاه .اصطالح موسیقی ایرانی، طریق؛ یک دستگاه مجموع پیش درآمد و درآمد و آواز و رنگ و نواستدر / واحد
چیزي که آن را به دست فراهم کرده باشند، امکان، تیسر، قادر، توانا بر بخشندگی، : دست گداز/ منسوب به دستگاه: دستگاهی.../دارند

)دهخدا(» ...مطیع، مسخّرآموخته و مانوس دست،: ايدست گر/ تجربت: دستگرایی/ مددکار
) 44ص، 1ج، 1383، کاپن. (استوار است»زیبایی«و »کارایی«، »دوام«بر سه پایه ؛اصول تبیین شده براي معماري توسط ویتروویوس-4

پردازان سعی کرده اند در سـهم هـر   نظریه . نقدي که بر این سه پایه از معماري وارد است آنست که سهم این اصول یکسان دیده شده است
نقد دیگري که بر .اما در اثر این مداخله نیز تفاوت معنی داري در قائل شدن به این اصول رخ نداده است. یک از این اصول تغییراتی بدهند

ین معنی که هر یـک از اصـول   به ا. ت تصعیدي آنان باشداین سه پایه در معماري وارد است می تواند از منظر توجه دادن مخاطبان به خاصی
چنـد  «لذا عالوه بر تفاوت سهم هر یک از اصول بهتر است به . مذکور می توانند مراتب طولی مختلفی از یک معنا را در ذهن متصور سازند

.این اصول نیز اندیشید»ساحتی بودن
توانـد  میآن ؛گر معماري بر اساس نظم متبلور گرددانتخاب دو اصل کاربرد و ایستادن در ادامه اصل نظم به این منطق برمی گردد که ا

تـوان نـوعی   به منظور پاسخگویی به کاربردي باشد که متضمن انجام وظیفه بنا در برابر نیازهاي انسان است و در ادامه با دوام این کاربرد می
. ایستادن را از معماري اراده کرد که جزء اصول بنیادین آن است

تحـت  ؛ )کـارایی (» یوتیلیتـاس «و) ایستایی(» فرمیتاس«سه اصل مذکور چه نسبتی با سه گانه بیان شده توسط ویتروویوس دارند؟ دو پایه 
شـاید بتـوان بـه جـاي پـرداختن      . اسـت ) زیبـایی (» ونوستاس«بحث بر سر پایه سوم به نام . در نظر گرفته شده اند»کاربرد«و»ایستادن«عناوین 

یعنی بخشی از زیبایی را در کارآمـدي معمـاري بـا عنـوان نیکـو      . آن را توسط مظاهرش در اصول دیگر مستتر یافت؛ین اصلیمستقیم به چن
آنجا که از مراتب کالبدي تـا مراتـب معنـوي ایـن قیـام      ؛شود از طریق ایستادن معماريبخشی از زیبایی را می. عمل کردن آن جستجو کرد
زیبایی معماري در مراتب متکامل آن از طریق نیکو یی عمل معماري و قیام چند بعدي کالبـدي و  ؛نگاهبا این.محقق می شود جستجو کرد

البته معلوم است که برنامه مقاله چگونگی تناظر سه گانه ویتروویوس را با اصول انکشافی خود نیست بلکه ضرورت . معنایی آن فهمیده شود
. عکس العمل الزم نشان داده شود؛که جامع نظرات صاحبنظران استداشت که مختصرا نسبت به سه گانه ویتروویوس

توان بین نیازهاي انسان تمایز قائل شد؟ مثال نیازهایی را به جسـم انسـان نسـبت دهـیم و بعضـی نیازهـا را بـه روح او مرجـوع         آیا می-5
یـا نیازهـاي معنـوي او و یـا تلفیقـی از هـردو دسـته ایـن         آیا قرار است نیازهاي مادي انسان به کمک دستگاه معماري پاسخ داده شود .بدانیم

بعضی از صاحبنظران همچون آرنهایم معتقدند کـه گرسـنگی،  نیازها؟آیا باید برآورده ساختن بعضی از این نیازها را بر دیگري ترجیح داد؟
ابتدا به شکل نیازهاي هانظر آنها ضرورتاز. نظم یا رنگ،هماهنگی، خلوت،احساس سرما و ترس همان مقامی را دارند که نیاز به آرامش

. انـد همگـی بـه شـکل نیازهـاي ذهنـی     هـا پـس ضـرورت  . ذهنی وجود دارند کـه در بیـرون بـه شـکل جسـمانی و حسـی تـامین مـی شـوند         
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نیازهـاي دیگـر   اي براي فراهمیبدین معنی که هر دو دسته این نیازها را زمینه. مقاله نیز با این نظر همسو است)330و8صص1382آرنهایم(
. بیندبیند و ترجیحی براي برآورده شدن بعضی از آنها نمیمی

»- هر کالم موزون و مسجع و شعر و نظم...- هر چیز واقع شده در صف و قطار در نظم«:چنین معنی شده است»منظومه«واژه - 6
)دهخدا(

7-Cosmos

نسبت مقایسه دو کیفیـت یـا   . اي از نسبتهاستتناسبات، مجموعه« : ها دارداندازهراب کریر نظر به وجود کیفیتها و کمیتها در مقدار -8
ایـن تفاوتهـا، جوابگـوي حـداقل     . شـوند ها یا مقدار است و از این رو، نسبتها نشان دهنده واحدي از یک تفاوت تلقی میکمیت نظیر اندازه

دهد کـه تناسـبات در برگیرنـده نسـبتهاي گونـاگون کمـی و کیفـی        کریر ادامه می )7ص1384کریر(» ...یکی از نیروهاي حسی انسان است
آن گاه که تناسبات، نسبتهاي متکی بر تفاوتهاي کمی و همسان را شامل شود، پیچیدگیهاي...«:هستند و از همین رو بسیار پیچیده می نمایند

اي کمیتهـا و کیفیتهـاي مختلـف ناهمسـانی را     ي مقایسـه نسبتها» تناسبات«کند؛ اما در عمل و بویژه در عرصه معماري، قابل تبیینی عرضه می
) 8همان، ص(» .تر استشامل می شود و از این رو درك آن پیچیده

ي بهینه و متناسب با این خواسته، نیاز هابه طور مثال؛ در یک اتاق که براي گفتگوي دو نفر طراحی می شود براي رسیدن به اندازه- 9
.زمینه آن افراد وجود دارد که این خود دریافتی کیفی است که در نهایت به کالبد ترجمه شده استبه فهمِ دامنه نگاه در فرهنگ

. توان در یک پیمانه نیز زندگی کردی میبه طوري که حتّ. افتددر قالب سه بعد معماري اتفاق میهاانتقال اندازهها؛در نظام پیمانه- 10
به عنوان . در معماري سبب می شود که بتوان از آن؛  قالب معماري براي زندگی را برداشت کردیعنی؛ خاصیت قائم به ذات بودن ِ پیمانه

تکامل .انده قرار گرفتهي متناسب با انسان در آن مورد توجهاکوچک، اما کامل است و اندازه؛مثال یک پیمانه از یک کلیساي گوتیک
در معماري هادر نظام پیمانه. اجد ایرانی نیز می تواند مثال خوبی براي این زمینه باشددر یک پیمانه از شبستانهاي چهل ستونه مسهاپیمانه

از طریق بیانِ چند هابه این ترتیب که اندازه.سنتی ایرانی، اندازه به معناي چند متر و چند سانتیمتر معنی ندارد بلکه تناسبات معنی می دهد
مبناي تناسبات کل معماري قرار ؛که متناسب عبور یک انسان است»در«ي واحد مثل اندازه یک برابر بودن و یا چه کسري بودن از اندازه ا

.می گیرند
:اصل نکاح بر چهار مرتبه تعلق می گیرد- 11
...اندت و مرتبه کونیعبارت است از اجتماع اسماء اولین که همان مفاتیح غیب هوی،نکاح اول« 

نکاح روحانی است و مقصود از آن اجتماعی است که در عالم معانی براي پدید آمدن ارواح واقع شده کـه داراي درجـات   ،نکاح دوم
مختلفی است

یعنی اجتماعی که به واسطه توجهات ارواح در مرتبه طبیعی واقع شده اند که خـود بـر دو نـوع    ؛نکاح طبیعی ملکوتی است،نکاح سوم
...است

به موجب آنچه که به آنها از –است و آن عبارتست از اجتماعی که براي اجسام بسیط ) عالم پایین(عنصري سفلی نکاح ،نکاح چهارم
قونــوي (»....بــراي آشــکار شــدن صــور مرکبــات و مولــدات واقــع گردیــده اســت -احکــام اصــول اســمائی و معنــوي و روحــانی رســیده 

ان براي نکاح مرتبه پنجمی نیز در نظر گرفت کـه بـه مرتبـه انسـانی تعلـق مـی       قونوي در ادامه اشاره می کند می تو) 404تا 402صص1374
. گیرد که وي جامع دو دریاي غیب و شهادت است

هیـات و  ،سرّ جمعی احدي و توجه الهی به مفاتیح اسـت و نکـاح شـونده   ؛عبارت از اجتماع است، و نکاح کننده.. .معرفت نکاح« -12
شکل  جمع شدنی قابل و مرتبه نکاح از روحی و نفسی و طبیعی با اقسام شان و مولود، نتیجـه از تعـین وجـودي اسـت و ایـن معرفتـی کلـی        

)404ص1374قونوي (» .است
کـه خشـک و بـی    زمین را بنگري وقتـی .. :.و تري االرض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت و انبتت من کل زوج بهیج.. .«-13

)5حج(» .نمو کنند و از هر نوع گیاه زیبا بروید) تخمها در آن(گیاه باشد آنگاه باران بر آن فروباریم تا سبز و خرم شود و 
و زمین را نمی نگرند که آنرا بگستردیم و در آن کوههـاي اسـتوار   :و االرض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنافیها من کل زوج بهیج«

) 7ق(» .کندیم و هر نوع گیاه با حسن و طراوت از آن برویاندیمبیف
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آیا در زمین به دیده عبرت نظر نکردند که ما چه انواع گوناگون از : اولم یروا الی االرض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم« - 14
و هم از آسمان آب باران فروباراندیم و .. .:ا من کل زوج کریمو انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیه... «)7شعراء(» .نباتات پرسود از آن برویاندیم

)10لقمان(».با آن نباتات گوناگون پرفایده رویاندیم
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