
 

 

   

 نشریه معماري اقلیم گرم و خشک  

    1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان    

   

   

  در امتداد زبان هستی پرسش از زبان معماري 

  

1*    حسین پورمهدي قائم مقامی 

 معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی استادیار دانشکده 

   

 (  01/04/1396، تاریخ پذیرش نهائی: 12/01/1396)تاریخ دریافت مقاله: 

   

 چکیده    

دانشوران کوشیده اند بر اساس نحله هاي مختلف زبانشناسی و تعمیم آنها در حوزه معمـاري، بـه بیـان سرشـت زبـانی معمـاري  
بپردازند. دیدگاه هاي مختلف متاثر از فلسفه یا حکمت، تلقی هاي مختلفی از زبان ارایه نموده است و از این رو تبیین هاي متنوعی  

ن اندیشیده شده است. در تمامی جستجوهایی که انجام شده است، زبان معماري وابسـته بـه ریشـه هـاي تفکـر از معماري به مثابه زبا
در نوع جهان بینی یک گفتمان خاص سنجیده شده است. نوشتار حاضر تالش کرده است زبان معماري را در اتصال بـه ریشـه هـایی 

ه زبان معماري به مثابه زبانی در امتداد زبان هستی در قالب تحقیقی در مدخل موضوع  از هستی مورد مطالعه قرار دهد. به بیان دیگر، ب
 تحلیلی می باشد.   -بیندیشد. روش تحقیق به صورت ترکیبی از استدالل منطقی و توصیفی 

انسـانها از هسـتی اسـت . می توان گفت زبانی براي معماري وجود دارد که خاصیت خود را مرهـون شـناخت    در نتیجه تحقیق؛
تکیه بر فهم هستی و شیوه هاي بودن در هستی چارچوبی براي فهم آن می گشاید. از اصول مترتب بر زبـان معمـاري، اصـل ظهـور،  

سـاختن تشابه، تفرد، تفاهم، تحول و توصـل اسـت . از اسـتعدادهاي ایـن زبـان، اسـتعداد معنـاداري، روایـت حیـات انسـان، متبلـور 
از وجوه   توصیفات، ایجاد مامن، استعداد ایجاد پذیرش، ایجاد لطافت، خویشاوندسازي، استعداد منحصر به فرد بودن بیان می شوند.

آن تقرب به فهم استعدادهاي مصالح، تقرب به قاعده هاي رشد، دوري از اتالف و حرکت در جهت قدر شناسی مصالح، تقرب به  
قواعـد    به کهن الگوها، توجه به شیوه هاي زیستن، تاکید بر رویش نو از نهـاد کهنـه قابـل بیـان هسـتند . فهم تناسبات طبیعی، توجه

همنشینی اجزاي ساختن به صورت سازگار با هستی، مصلحت اندیشی در استخدام مصالح، دقت در شناخت اصالت هاي زندگی و  
زل قدم گذاشتن در این عرصه است. امروزه موانعی براي پذیرش و باور به استقرار  رفتار انسان و توجه به نیت هاي برپایی بناها از منا

زبان معماري در امتداد زبان هستی وجود دارد که عبارتند از: تغییر نوع نگاه به انسان، جایگزینی حـل مسـاله بـه جـاي کشـف راز، 
اعطاي محبت، جـایگزینی کمیـت بـه جـاي کیفیـت کـه    اصالت یافتن زمان قراردادي به جاي زمان حقیقی، کسب منفعت به جاي

 می بایست در مورد آنها تامل جدي شود.   

  

 زبان هستی، زبان معماري، ریشه، رشد    کلید واژه ها:
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 پرسش هاي پژوهش  

زبان   .1 امتداد  عنوان  به  تواند  می  معماري  زبان  آیا 
 هستی تلقی گردد؟   

زبـان   .2 امتـداد  مثابـه  بـه  معمـاري  زبـان  بـه  اگـر 
معمـاري  زبان  آنگاه،  شود،  نگاه  هستی  کارگاه 

 چـه وجوهی خواهد داشت؟   

در  .3 معمـاري  زبـان  پـذیرش  براي  امروز  شرایط 
 ونه است؟  امتداد زبان هستی، چگ 

   

 مقدمه     -1

امروزه حوزه اي مانند معماري، بـه ماننـد دیگـر حوزه  
ها به سوي تخصصی شدن و نوعی جزئی نگر شدن پیش  
رفته است و ریشـه هـایی کـه معمـاران بـا رجوع به آنها به  
حالی   در  این  دارند.  قـرار  ابهام  در  بپردازند  معماري  امر 

فه هـا  ریشـه  تـا  کـه  تکیه  اسـت  آنها  بر  و  نشوند  میـده 
کل   نگاه  همچنین  شد.  نخواهـد  میسـر  ي  رشـد  نشـود، 
نگري وجود نخواهد داشـت تا نگاه جزءبین را از خطاي  
اندیشـه دور نگـه دارد . توجه به این مساله، اعتبار بیرونـی  

 تحقیـق حاضـر را تبیین می نماید.  

داشـتِن   منشـاء  و  سـابقه  بـه  اشـاره  داشـتن،  ریشه 
. در   آنهــا دارد  بقــاي  و  اســتمرار  پدیــدارها جهــت 
پنهـان  و  ناپیـدا  جـزء  چیـزي  هر  ریشه  دیگر،  مراتب 
منتسب به آن چیز است. ریشـه در معمـاري، تصـورِ تعلق  
داشـتن بـه آب و خـاك سـرزمین را در ذهـن تداعی می  

نـوربرگ شـولتز  کند. کر اســت کــه    1یسـتین  معتقـد 
ساختارهاي   بــه  اشــاره  معمــاري  حــوزه  در  ریشــه 
ماندگار و الگویی و همچنین تجارب و یافته هاي دوره  

با   (.1386هـاي تـاریخی مربـوط بـه آنهـا دارد )شولتز،  
این نگـاه، هـر پدیـداري کـه بـه ریشه هاي عمیقتري در  

داشـته باشـد ، در اتصـال خـود بـه هسـتی  هستی بستگی 
یافتـه اسـت. از   تقـرب  نـوعی در جهـان زیسـتن،  بـه  و 

بـه اتصـال  رو  عوامل    ایـن  از  یکی  عنوان  به  ها  ریشه 

در  آ واپسـین  و  از شغـازین  پدیــدارها  گیــري  کل 
اهمیــت خاصــی برخـوردار اسـت. تحقیـق حاضـر بـه  

می کنـد کـه در آن نسـبت    ایـن منظـور پرسشـی طرح
زبـان معماري را با زبان هستی جویا شود. بـه ایـن ترتیـب  
بـراي  اي  واسـطه  عنـوان  به  زبان  از  است  آن  بر  قصد 
امکـان   از  و  شـود  گرفتـه  کمـک  معماري  امر  ظهور 

 اتصال زبان معماري و زبان هستی سوال شود؟  

خواهنـ اسـتفاده  مفـاهیمی  رو،  پیش  نوشتار  د  در 
بـاب   در  مختصـري  مجال  این  در  است  شد که الزم 

 آنها توضیح  داده شود:   

تجلي:  - انسان شرقی    اصل  بینی  از اصول جهان 
کـه طبیعـت را عرصـه ظهـور صـور و اسـماء الهـی  

 (.   7: 1384می داند. )بلخاري، 

 زبان، عرصه ظهور معانی است.   زبان:  -

  گویند.سابقه هر چیز را ريشه:  -

و  هستي:    - حیات  بودن،  وجود،  معناي  به  هستی 
زندگی است )دهخدا(. هستی در مرتبه مطلق خـود  
به ذات باریتعالی تعلق می گیرد و در مراتـب بعـدي 

  ناظر به موجودات است.

هســتي:    - موالنازبــان  کلیـدي  تعـابیر  و    2از 
حاصل جهان بینـی اوسـت کـه موال نـا، آن را بـراي 

 هستی آرزو می کند:   

«کاشکی هسـتی زبـان ي داشـتی ، تـا زهسـتان پـرده 
هرچه گویی اي دم هستی از آن، پرده   / هـا برداشتی  

 اي دیگر بـر او بستی بدان»   

بـودن،   گویـا  عـین  در  هسـتی  زبان  موالنا،  نگاه  از 
اســت   فهمیــدنپیچیـده  در  کــه  دارد  هزارتـویی    و 

 لذاعمیق تر آن، سواالت جدیدتري رخ مـی نماینـد .  
هستی بـه تمـامی    مـی تـوان چنـین بیـان کـرد کـه زبـان

گردد که منشاء  می  ظهـوراتی در عـالم هسـتی اتـالق
 خداوندي دارند.   



 85                                                                                              در امتداد زبان هستی از زبان معماريپرسش                                         پرسش 

 

 پیشینه تحقیق  -2

 هستي و زبان از نگاه حکمت     -2-1

عـدم  یـا  نیستی  مقابـل  در  فارسـی،  در  هسـتی 
استفاده شده است. در عربی، فعل «کـان » بـه معنـاي 
هست شدن اسـتفاده شـده اسـت کـه از نظـر برخـی  

(.  1378دانشـورا ن، معـادل هسـتی نیسـت )گراهـام،  
در عربی، براي مفهوم هستی مناسب    3تعبیر «وجود»

 شده است.    است که در متون نیز استفاده 

کـونی   درجـه  از  متعالیتر  معنایی  هستی،  مفهوم 
به تقسیم بندي سـه گانـه ذیـل  4آن دارد و ابن عربی

  -2هستی مطلـق    -1«   براي مراتب هستی قائل است:
چیزي که نه بودن و نـه نبـودن را    -3هستی متعین و  

(.  49:  1385بـدان نمـی تـوان اسـناد داد» )ایزوتسـو،  
عربی از مرتبه هستی مطلق، مرتبه واجـب    منظور ابن 

الوجود است و دو مرتبه دیگـر، بـه ممکـن الوجـود  
 تعلق می گیرد.  

اصل تجلی از اصول بنیادین جهـان بینـی انسـان 
شرقی است که: «طبیعـت را عرصـه ظهـور صـور و  

 :  1384)بلخـاري،    اسماء الهی در عـالم مـی انگـارد »

در لغـت بـه معنـاي وضـوح، انکشـاف،   (. تجلـی7
آشکار شدن و از نهانی به درآمـدن اسـت  و مقابـل 
آن خفاست. ظهور نیز به همان معانی آمده اسـت و  

 (.  1359در مقابلش بطون است )دهخدا،  

در فلسـفة اسـالمی، از اصـل تجلـی در تحلیـل  
 چگونگی پدید آمدن موجودات و علیـت ایجـادي  

ی گیرنـد  و بـا نگـاهی کـه در عرفـان وجـود  بهره  مـ
  : اسـت  متمایز  هـر  »دارد،  مسـلمان،  فالسـفة  دیـد  از 

تعالی وجـود   از موجودات، در کنار وجود حق  یک 
مستقل دارنـد و از ایـن رو وجـود خداونـد علـ ت و  
ایشـان  وجـود  پدیدآورندة  و  آنها  از  یک  هر  موجد 

از بیش  اما در عرفان که  نفـی    است،  یـک وجـود را 
می کند و همه موجودات را تهی از حقیقـت وجـودو 

تعـالیمی   وجـود حـق  احـوال  و  فقـط شـئون  را  آنهـا 
شمارد، علیت ایجادي جـایی نخواهـد داشـت وعلیت،  

دهـد . بـه همـین    جاي خود را به تجلی و ظهـور مـی
دلیـل، هرگـاه بـه کلمـات علـت و معلـول و علیت در  

ثار عرفانی و در مقام شرح مبانی عرفانی برمی خوریم  آ
باید بدانیم مراد همـان  تجلـی و ظهـور است نه علیت  

(  انواع تجلی از دیدگاه ابن  1390نژاد،    ایجادي» )امینی
«فـیض   و  اقـدس»  «فـیض  صـورت  دو  بـه  عربی 
«تجلی   و  ذاتی»  «تجلی  کـه  اسـت  آمـده  مقـدس» 

مـی نامیـده  نیز  همکاران،    اسمایی»  و  )فهیمی  شـود 
1391  .) 

پیامبر اکرم )ص( به تجلی اشـاره مـی فرماینـد :«  
بـدان کـه تجلـی   لـه.  لشـی ء خضـع  ا...  ...اذا تجلـی 
و   است جل  الوهیت  و صفات  ذات  ظهور  از  عبارت 

)پورجـــوادي،   در131:1385عـــال...»  فصـــوص   ( 
«فان  اینگونه به اصل تجلی اشاره شده ا  5الحکم ست: 

هـر   در  را  آینـه حـق  هـر  للحق فی کل خلق ظهورا: 

 .   (73:  1385)ایزوتسو،   6خلقی ظهوري است»

را چنـین بیـان می    " ظهـور"،  7ابـن ترکـه اصـفهانی

تعینـی   بـه  مطلـق  شـدن  متعین  یعنی  ظهور  نماید:« 

و   گشـته  متعـین  ابتدا  مطلق  که  عبارت  )بدین  خاص 

 ، مظهر  در  مطلق  امر  تعین   این  مییابد(  ظهور   سپس 

 .  (45: 1384)بلخِـاري،  اصـل ظهـور را مـی سـازد»

در تذکرة االولیـاء آورده اسـت بـه    8تبیینی  که عطار

بحـث   یکـدیگر    "زبِـان  "و"ظهـور"ظرافـت،  بـه  را 

پیوندد:   بـر وي  »می  زبان تو ترجمـان  دل ِ توسـت،  

 : 1385)احمدي،  « پیدا شود آنچه در دل نهان داري 

معـانی  123) .    ظهور  عرصه  زبان،  ترتیب،  این  به 

یک مفهوم و نه  در پرسش از زبان، مواجهه با    اسـت.

اسـت  یـک گفتار   زبان  مثل  رو     9،مصداق  ایـن  از 
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در جستجوي تبیینی براي مفهوم زبان بود کـه    بایسـتی

وسـیله ارتبـاطی بـودن باشـد . حتـی مـی بایسـت   وراي

معنی"از حـوزه     " انتقال  در  و  رفـت  فراتـر  نیز 

بسـیار    "ظهـورمعنی" البتـه  کـه  کـرد  موضـوع  طرح 

سـت و نگارنـده ، خـود در مـدخل موضـوع دشـوارا

زبان محمل ظهور معانی است. اگر محمل   قـراردارد.

فرض   داشتن  ساختار  براي  استعدادي  معناي  به  بودن 

شـود چنان حملی بر اساس ساختار زیرین معنایی است  

 و لذا زبان، امري اصیل و ریشه دار است.   

ن   دربـاره اصـالت چنـی   10خواجه عبداهللا انصاري 
مــیگویــد: «حالــت ســابقه هــر چیــز را گوینــد  

)انصاري،  . معناي  68:  1385»  به  لغت  در  ریشه   )
طـراز و تارهاي پنبـه اي و یـا ابریشـمین و جـز آن  
)دهخدا،   است.  آمده  باشد  آویزان  چیزي  از  کـه 

( بـر این مبنا، ریشه بیانگر نوعی ساختار زیرین  1359
پدیدارها    "ریشه داري "تواند تلقی شود.  -نیـز مـی  

ـیخ  ب"بـودن و    "اصـل"و    " سـابقه"بـه معنـاي داراي  

است. در ادامه آمـده اسـت کـه « چیـزي   "داشـتن 
کـه ریشـه دارد، اصـیل و عریـق و داراي نـژاد و تبار 

   (.  1359است » )دهخدا، 

 هستي و زبان از نگاه فلسفه    -2-2

در مابعدالطبیعـه، بـه دقـت، هسـتی فـی  11ارسطو
النفسـه یعنـی هسـتی بـه مثابـه حقیقـت را از هسـتی  

  لعرض، یعنی هستی به مثابه بالفعل جدا  با
مـیکنـد و هسـتی فـی النفس ـه را بـر طبـق مقـوالت  

 (.  1378تفکیـک می کند )گراهام، 

منظـر   از  هسـتی  مفهـوم  شـناخت  بـراي  تـالش 
را بـه وجــود آورده    12فلسـفه، تعبیـر هسـتی شناسـی

نسـبت    است. هسـتی،   مساله  بیستم،  قرن  آغاز  با 
مکاشـفه   مـورد  را  زبـان  مفهـوم  بـا  خـود  دیرینـه 
بسـیاري از مکاتب فلسفی قرار داد:  «نقد و بررسی 

هایی که بر روي فاهمه بشر انجام  می شد جاي خود  
کـه پرسـش  ایـن   . داد  ناطقـه  به  چه    را  آدمـی 

هایی را نمی  چیز  چیزهایی را می تواند بفهمد و چه
بـه را  خـود  جـاي  سـرانجام  بنیادي  توانـد،    پرسش 

تواند  می  را  چیزهـایی  چـه  آدمـی  کـه  داد  تري 
بگوید و چه چیزهایی را نمی تواند. به ایـن ترتیب  
چیستی معنا بر چیستی معرفت تقدم یافـت و فلسفه  
ایـن قول   بـر  زبان نضج گرفت و طـی آن همگـان 

فلسـفه کـه  شدند  و  متفق  پاالیشـگري  فعالیـت   ،
روشـنگري زبـان اسـت نـه علـم نظـر» )سـلیمانیان، 

1389   .) 

بـر اصـل   14و ادوارد سـپیر13بنجـامین لـی ورف  
ورف  -نسبیت زبان شناختی که به نـام فرضـیه سـپیر 

مشهور است کار کردند. در آن اصـل چنـین آمـده  
قــاطعی در    اســت: «ســاختمان زبــان آدمــی تــاثیر

چگونگی فهم او از واقعیت دارد و رفتاري که از او  
- سر می زند با توجه به این فهم است. دسـتور زبـان  

مختلفــی   هــاي  بینــی  ن  جهــا  مختلــف  هــاي 
 (.   1378پدیــد می آورند» )گراهام، 

، در بیان مفهوم هسـتی آن را آزمـون  15گراهام  
کند کـه سـاختمان    خوبی براي نظر ورف مطرح می

دستوري زبان راهبـر شـکل گیـري مفـاهیم فلسـفی  
است و بیان می کند که مفهوم غربی هستی در بافت  

 زبانشناختی آن تحول یافته است:  

که هم به منزله فعل ربـط و   16فعل هستن /استن  -1« 
بـه کـار مـی رود و    17هم به منزله نشان دهنده وجود

 تقریبا محدود به زبانهاي هند و اروپایی است.   

مفهـومی از هسـتی مرکـب از ماهیـت و وجـود    -2
محدود به فلسفه هاي پدید آمده در زبانهاي خانواده  
  هند و اروپایی است. در دو سنت بزرگ فلسفی که 

«وجـود»   آمـده،   پدیـد  خـانواده  این  از  بیرون  در 



 87                                                                                              در امتداد زبان هستی از زبان معماريپرسش                                         پرسش 

 

مفهوم  این  چینی،  زبان  در  «یو»  و  عربی    درزبان 
 نیسـت بلکـه متـرادف  (being)متـرادف بـا هسـتی  

 با existence است.  

فلسفه-3 زبان  نخستین  بود،  اگرچه  یونانی    غربی 
هند   زبانهاي  به  بازگشتن  از  قبل  آن  عمده  جریان 
)سـریانی،   سـامی  زبانهـاي  میـان  از  واروپـایی 
کـه  بود  عربی  زبان  در  گذشت.  عبري(  عربـی، 
رسید»   ظهور  به  ماهیت  و  وجود  میـان  تمـایز  

 (.   1378)گراهام، 

دربـاره هسـتی، او را در    18دیدگاه برتراند راسل
رسطو آغـاز کـرده بـود سنت وجود شناسانهاي که ا

اونـی    قرار می   بـروس  اینکـه    19دهـد.  دربـاره 
می  بیان  مطلبی  گوید  می  چه  هستی  درباره  راسـل 

  کنـد: «در جهان طبیعی واقعاً مجموعه ها وجود    
ندارنـد. در آن جا جزییات هست نه مجموعه ها. اگر  
دارد   معنــاي وجــود  دارد،  بگویی جهانی وجــود 

 متفــاوت خواهد بود با معناي آن وقتی که  کــامال 
اینجا   در  که  دارد  وجود  جزیی  شـی  یـک  بگویی 

شی جزیی است»   xبـدین معناسـت کـه  تابع قضیه «
بـا   جزیـی،  از  راسل  تصور   . اسـت  صادق  گاهی 
اما  تصـور ارسـطو از جـوهر نخستین یکسان نیست 
گفته او روشن مـی سـازد که او هم مانند ارسطو به  

  کاربردهاي متنوع وجـود، معانی مختلفی نسبت  
 (.   1379میدهد» )اونی، 

ن   از مهمترین فیلسوفانی که نظریاتی درباره زبـا 
ویتگنشتاین  با    20دارد  توام  ـاتش  نظري  کـه  است 

تحوالتی اسـت و شـامل دو نگـاه وي بـه امـر زبـان  
مـی شـود: « دوره نخسـت اندیشـه وي: نظریـه زبـان 
تصویري و دوره دوم اندیشه وي: زبان تـالیفی، کـه  
قصـد وي در هـر دو فهـم سـاختار و حـدود زبـان  

)پورحسن،   دو   (.1385است»  مختصـر  شـرح 
دوره   در  «وي  است:  چنـین  ویتگنشـتاین  دیـدگاه 

سـاختار   واقعیـت،  ساختار  که  است  معتقد  نخست 
زبـان را تعیـین مـی کنـد و زبـان نمی توانـد جهـان 
و واقعیـت را برتابانـد . در مرحلـه دوم، ویتگنشتاین  
رهیافت خود را مورد انتقـاد قـرار می دهد و نظریه  

بنیاد جهان» را طرح می کنـدو از زبان به مثابه  «زبان،  
  21ابزار و میانجی  دانش و ابـزار فاهمـه و نـه صـرف

(. وي در رهیافت  1385سخن می گوید» )پورحسن،
که  رسـید  بـاور  ایـن  به  و    دوم  است   اندیشه  زبان، 

از   او  مرحله  این  در  انسانی است.  از حیات  بخشی  
 فهم و اندیشیدن یاد مـــی   زبان به مثابــــه شــــالوده  

پــردازد   می  فهم  و  معنا   زبان،  تحلیل  به  و  کند  
ویتگنشتاین  1385)پورحســن،   دیــدگاه دوم  در   .)

که به نظریـه بـازي زبـانی نیـز معـروف است، منظور  
وي از بازي اینچنین آمده است: «بازي ما با زبان یک 

واژه   میدهد   نشان  بلکــه  نیـــست،  ها  استعاره 
زمینـــــه از  غیرزبـــــانی   خـــــارج  هـــــاي 

آن   به  نیز  کاربردشان  )کــه  انــسانی  فعالیــتهــاي 
وابسته اســـت( فهمیده نمیشوند. هر یــــک از این  
دارد.   امکان  آن  قواعد  دریافت  با  تنها  زبانها 
مــدعیات یک زبان با معیارهاي حـــاکم بـــر زبــان 

ـت و اشتباه اصلی متکلمـان ایـن  دیگر سنجیدنی نیس
بــــازي هاي زبانی  را خلط کرده   اســــت کــــه 

)سلیمانیان،   اندیشـه   1389اند»  جمعبنـدي  در     .)
ویتگنشتاین  در باب زبان بایستی چنین  گفـت: « فهم  

 (.   1385زبان با فهم عا لـم متناظر است» )پورحسن، 

پرسـش از    ، بـا دغدغـه اصـلی22مارتین هایدگر
هستی، در افق هستی شناسانه اي که تبیین می نمایـد، 
در  دهـد.  مـی  قـرار  نظـر  مد  را  زبان  جایگاه 

بررسـی زبان در فلسفة هایدگر دو رویکـرد  را مـ ي 
   » گرفت:  پیش  در  واکـاوي   -1تـوان  و  موشکافی 
اهمیت جایگاه زبان و    -2زبانشناسـی آثار هایدگر    

سـا با  آن  هایـدگر: ارتباط  آثـار  در  موضـوعات  یر 
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رویکـرد اول مبتنی بر استعمال هایدگر ازکلمات و  
شناسـی آنهاست. در رویکرد دوم تأکید    ریشه  

و  )سامع  است»  شیء  نظریة  زبـانو  میان  پیوند  بر 
تحلیـل  174:  1395صافیان،   به  (.رویکرد دومی که 

آراي هایـدگر دربـارهزبان می پردازد، مد نظر مقاله  
آمـده    اضر است و دربـارهآن چنین  ح

دیدگاهی    هایـدگر در تقابـل بـا  اسـت : «نگـاه 
اشیا درون   ـرد کـه جهـان را بـه مجموعـة ی قرار می گ 

جهانی تعریف می کند. جهان قبـل از آنکه چیزي  
بیرون از ما باشد، ویژگـی خـود ماسـت » )سامع و  

 (.  1395صافیان، 

وي در پاسخ به پرسش از هستی، بر اساس «سـه  
( را 1927کتـاب هسـتی و زمـان )  23سـنت فکـري»

نگاشت که در آن بـا پدیدارشناسـی هسـتی خـاص  
کوشید تا تجلی هستی را روشـن    24ین(انسانی )دازا

(. وي در نهایت بیانیـه خـود را  1391کند )حاجتی،  
چنین بیان می کند که: « زبـان،  خانـه هسـتی اسـت  

)هایـدگر،   براي 1391»  زبان  بودن  خانـه  فرض   )
رسد که بیانگر آن است که زبان،    هستی، به نظر می

 عرصه به ظهور رساندن محتواي هستی است.   

زبـان   افـق  «ابتدا چیزها در  میکند:  بیان  هایدگر 
آشکار و سپس بیان میشود. زبان افقی است که در  
آن شنیدن بر گفتن ا ولویـت دارد. تقـدم شـنیدن بـر 
 گفتن همان تقدم آشکارگی چیزها بر گزاره است. 

تق برگـزاره  کـه  اسـت  دارد.زبـان  صـاحب    دم 
با یـد بـه نــدا     مراحل پیشاحملی. انسـان است کـه

ایــن  از طریق شنیــدن  تنها  و  ي زبان گوش دهـد 
و   )سـامع   « اسـت  تکــلمّ  بـه  قـادر  انســان  نـدا 

(. شنیدن مقدم بر گفتن مطـرح مـی  1395صـافیان،  
شـود . بـه بیان دیگر، شنیدن بـه مثابـه سـابقه گفـتن  
که   می شود  مطرح  داشتن،  زبان  اتکاي  و  ریشـه  و 

 اساسـی و مهمی است.   نکته 

در جمعبنـدي آراي هایـدگر دربـاره زبـان مـی  
شناسـی  ی  توان چنین بیان کرد: « زبـان در افـق هسـت 

در   25تودسـتی و  یشـود  مـ  خـارج  الفـاظ  حـوزة  از 
هایـدگر     قلمروي وجـود قـرار م یگ یـرد. در واقـع

پردازش(،   )مواد  پراگماتا  به  شیء  تعریف  بـا 
تأکید بر نحوه اي از مواجهه با اشیاي درون    خواسـتار

جهـان ي است که میان انسـان و متعلـق وي قائـل بـه 
تودسـتی    جـدایی هسـتی  یـا   پراگماتا  نیست. 

رویکرد به جهان اسـت کـه انسـان   ماحصـل نحـوة
تماشاگر صرف خارج می کند و به   را از مقـام یـک

ممتـاز نقشی  زندگی    آن  عرصة  مـیدر    انضمامی  
زبان از جانب وجود، انسـان را    ـانی دهـد . در ا یـن م

با   انسان  پیوند  بر  و  دهد  می  قـرار  خطـاب  مـورد 
 (.  1395جهـان تأکیـد  مـی ورزد» )سامع و صافیان، 

سوسـور زبان،  حـوزه  اندیشـمندان  دیگـر    26از 
- است که بحث نشانه شناسی در زبان را مطرح مـی 

سور نشانههاي زبانی را داراي دو سویة  کنــــد: «سو
دال و مدلول میداند و رابطــة میــان دال و مدلول، یا  
اختیاري   را  زبانی  ماهیــــــــــت  دقیقتر  عبارت  به 
میدانـد. ایـن نکتـه بـه ایـن معنی است که هر دالی  
از   پس  اما  کند،  داللت  مدلولی  هر  بر  توانسته  می 

انة زبانی، نوعی جبر بر  اجتمــــاعی شــــدن یک نش
 (.   1389کاربرد آن  سایه میافکند» )سلیمانیان، 

از محققان زبان، نظریـه  دسـتور    27نوام چامسکی
زایشـی را در زبـان دارد : «او معتقـد اسـت اصـول و 
خصوصیات زبان در انسان به صـورت ذاتـی برنامـه 
ریزي شـده اسـت . وي معتقـد اسـت محـیط، نقـش  
محرك را براي تبلـور زبـان ایفـا مـی کنـد . از نگـاه  

عـات از  وي،کـودك، مجموعـه محـدودي از اطال 
گیـرد و خـود قـادر اسـت  می  محـیط زبـانی خـود  

 (.   1379ترکیبات جدیدي بسازد» )چامسکی، 
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، در مـروري بـر زبانشناسـی  28هـوارد مـک لـی
چامسکی و تاثیر فوق العاده آن چنین بیان می کنـد  
: «چامسکی به این نتیجه رسید که دستور زبان زایشی  

ل بـه عنـوان نظریـه اي  را بـه طـور واضـح و مسـتد
خردگرا مشخص نماید؛ زیرا این نوع دستور زبـان،   
وجـود اصـول فطـري را کـه خـود صـورت دانـش  
مــی   مســلم  کنــد،  مــی  معــین  را  اکتســابی 

 (.  1392منش،  پنــدارد» ) خوش

بـه   یـا  زبـان  با  آن  نسبت  و  فطرت  بحث 
ـه مـورد  تعبیـریفطري بودن زبان، موضوعی است ک

قـرار   چامسـکی  جمله  از  دانشوران  توجـهبرخی 
هـاي   ویژگی  همان  فطري،  پندارهاي   »  : گرفـت 
اکتساب   ها  ویژگی  همان  و  زبانند  دسـتور  فطـري 

 (.  1392زبان را نیز ناگزیر میسازند» )خوش منش، 

زبان فطـري و طبیعـی، نقطـه مقابـل یـک زبـان  
مصنوعی یا    مصنوعی است. به گفته چامسکی، زبان

آموخته نمی شود و اگر هم آموخته شود نمی توانـد 
توانسـت   نخواهـد  بیابـد و  کـارایی و رواج طبیعـی 
نقش خود را به عنوان یـک زبـان طبیعـی ایفـا کنـد  

منش،   معروف 1392)خوش  نظریه  چامسکی   .)
دیگـري نیـز در حـوزه زبـان دارد: «زبـان آیینـه فکـر  

(. این نظر، بـه نـوعی مشـ 1379 اسـت » )چامسـکی،
ابهت هـایی بـا اصـل تجلی که در حکمت بیان شـد 

 دارد ، امـا در مبـادي اندیشه با یکدیگر متفاوتند.   

انـد در مـورد زبـان بـه ایـن    محققان سعی  کـرده
جمع بندي برسند که بر اساس نظریات مختلفی کـه  
در حوزه زبان شناسـی وجـود دارد بـه طـور کلـی ،  
زبان به عنوان واسطهی تحققِ بیان معرفی مـی شـود 
: «زبان به هر چیزي که در قالب یک سیستم تعر یـف  

شـده تـدوین  شده و بنابر اصول، مفاهیم و قواعـدي 
به عنـوان ابـزار بیـان اندیشـه  جهـت قابـل ادراك و 
احساس نمودن ایده ها، مشهودات و انگاره هـا بـراي  

بروز در عالم برون و به اشتراك گذاشتن با دیگران  
به کار می رود، می تواند اتالق شود. بنابراین انتظـار  
می رود، باور و فرهنگ همسـان در اندیشـه،  طریـق 

از طریـق بـه کـارگیـري   مشترك و همسـانی رابیان  
ابزار، اجزا و عناصر مشترك مـورد اسـتفاده در پـی  

 (.   1395داشته باشد» )پورجعفر و همکاران، 

   

 زبان هستي    -2-3

با رجوع به اشعار موالنا، زبانی در هستی وجـود  
آن   است.  هستی  براي  آشکار  دلیلی  که،  دارد 

است   محرمی  بودن  زبـان،زبان  خویشاوند  سبب  و 
اسـت و همه هستها به طور بالقوه قادر به فهم آنند.  
موالنـاشرط بودن در هستی و فهم آن را درآمدن در  

 هستی می داند.   زبان

«هــم زبــانی، خویشــی و پیونــدي اســت  / مــرد 
 بــا نامحرمان چون بندي است    

تـرك  اي بسا هنـدو و تـرك همزبـان  / اي بسـا دو
 چون بیگانگان    

پس زبـان محرمـی خـود دیگـر اسـت  / همـدلی از  
    29هم زبانی بهتر است»

به نظر می رسد تلقی موالنا از زبان هستی، فراتـر  
از زبـان گفتـار باشـد. وي معتقد است کــه آدمــی  

د، راههاي بیان  بـیشماري  وجـز زبـان گفـت  و شـن 
 براي گزارش ما فی الضمیر خویش در اختیار دارد:     

صــد    / سـجل  و  ایمـــا   غیـــر  و  نطـــق   «غیـــر 
 هــــزاران ترجمــــان خیــــزد ز دل»  

نیست، چنان کـه در   " نوا داشتن "زبان داشتن به 
 فرمایشات حضرت علی)ع( این گونـه آمـده  اسـت:  

«...کالمـه بیـان و صـمته لسـان : ....سـخنش بیـان و 
(.    در  96خاموشیش زبان است» )نهج البالغه، خطبه

انسان جهان دارد    بیرون ذهن  متفاوت وجود   هاي 
که انسان تجربه میکند و دربـــاره آن چنـــین آمده  
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نـسبت اس جهـان،  هـر  در  حـضور   «با  اي  ه ت: 
پیــــــدا میکند. هر زبان ترجمان   معنــــــاداري را 

اي از نمایش    گوشهاي از این خاموشـــــی و واگویه
هستی می  شـود. گاهی زبان به انسان توان فرونگري 
به طبیعتمحسوس  را میدهـد  و گـاهی انـسان را از  

تا از افقی ماورایی به    طبیعت به ماوراي طبیعت میبرد
فلسفی   موجــــودي  را  او  و  بنگــــرد  طبیعــــت 
در   زیستن  شرایط  میسازد.  دینی  و  یااخالقی 
هرجهانی،  از سویی رنگ  و بوي ویژة خود  را به 
را   آنها   تنوع  سو  دیگر  از  و  زبانمــــــیبخــــــشد 

آورد. از این رو راه بردن به ژرفاي عبارات    می  پیش 
ها  و حـسکردن آنها براي کسانی ممکن است    وواژه

که آن زندگانی و زبان را زیسته اند. بـــه عبـــارت   
دیگر باید اهل زبان بود  و یک زندگی  را بی واسطه  

 (.   1385زیست و دریافت» )سلیمانیان، 

   

نگاه اجمالي به زبـان معمـاري از ديـد   -3
 برخي صاحب نظران   

در اخیـر  هـاي  دهـه  معمـاري"بـاره  در   " زبـان 
نظریات متعددي تبیین شده اند. هر یک از دانشوران  
به تاثر از نظریه پردازان حوزههاي زبانشناسی نـوین  
، فلسفه زبـان و یـا روانشناسـی پرورشـی مـرتبط بـا  
زبان، دست به کار تعمـیم سرشـت زبـان در حـوزه  

ایـ تنـوع  بـه  مـذکور  نظـرات  هسـتند.  راد معمـاري 
شده اند و نظریه اي که تعمیم کامل خـود را در نـزد 
بیان   در  سعی  شولتز  ندارد.  وجود  بیابد،  معماران 
این   در  دارد.  معماري  در  کیفیـت  دربـاره  مطـالبی 
از   یکی  معماري  داشـتن  زبـانی  ماهیـت  مسـیر، 
می   عبور  آن  از  وي  کـه  است  بوده  گذرگاههایی 

س را  معماري  زبان  اساس  او  مـی  کند.  اجرا  ـاختار 
دانـد و  بـه ملمـوس و متعـین کـردن زبـان شیوه هاي  
معمول ساختن می پردازد. وي به سـاختار زیر بنایی  

فهم   سـوي  بـه  راهی  تا  پردازد  می  معماري  زبان 
که   کند  می  بیان  شولتز  بگشاید.  معماري  چیستی 

خود را از طریق مشخصات الگـویی     "زبان بنیادین "
به  معماري  می   در  در  اظهار    بیان  و  آورد 

تشکیل   عناصر  کـه  «  میکند  زبـان  ایـن  دهنده 
آنچـه    نمونـه  اسـت  معتقـد  وي   . هسـتند  وار» 

همـواره پایـدار مـی مانـد، نمونهوار بودن است کـه  
شـکل گیـري صـورت   پـیش شـرط  و  زمینـه سـاز 

نمونـه  1381اسـت )شـولتز،   (. وي مقـدمات تبلـور 
تـاث  را  مورد  هـا  در  و  داند  می  مضـامین  تـأثّر  و  یر 

  : کنـد  مـی  بیان  چنـین  وار  نمونه  زبان  در  وحدت 
«وحـدتی در زبـان نمونـهِ وار وجـوددارد و می توان  
ازوحــدتهــاي   پایگـاهی  عنـوان   به  را  مکان  یک 

وحدت هاي   گونــه شــناختی تاویــل کــرد . ایــن 
و نمیتوان آنها   دارنـدگونه شناختی هویتهایی عینـی  

انتزاعـی چـون عناصر هندسی  به  و    را  نقطـه، خـط 
مـی  بـدانها  فروکاسـت.  «شیوه   صـفحه  بایـد چونان 

اند،   هاي هستی» که به صورتهـاي متعـدد نمود یافته
)شولتز،   شولتز، 171:  1381نگریست»  نگاه  از    .)

تبلور صورتهـا در زبـان نمونـه وار، مرهون شناخت  
هاي  قبلـ پایه  به  وي   . اسـت  هسـتی  از  انسـانها  ی 

ادراك شده در شناخت قبلی انسـان از هستی با تعبیر  
یکاهاي مکان،  -یـاد مـی کنـد : «   "یکاهاي مکـان  "

نسبت میان زمین و آسمان را بـازگو میکنند. در این  
بدل   خوانایی  و  معنـادار  صورتهاي  به  آنها  حالت 

پذیري   دریافت  این  و  زیادي  میشوند  حد  تا  آنهـا 
(.  155:  1381مرهـون پیشاشـناخت اسـت » )شـولتز،  

هـایی مـی پـردازد کـه بـه واسـطه  "ابزار "وي به بیان  
پرداخــت  معمـاري  توصـیف  بـه  بتـوان  آنهـا 

زبانی  175:  1381)شــولتز،   ابــزار  او،  نظــر  از   .)
بایـد ویژگـی تـوان پاسـخگویی بـه سـواالت مطرح 

ینه معماري را در قالب توصیف داشـته باشد: «  در زم
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ابزار زبانی دربرگیرنـده نـام هـایی اسـت کـه منوط  
)شولتز،   « هستند  جهان  از  ما  مسبوق  شناخت  بر 

81:1381   .) 

خاصیت بعدي که وي براي زبان معماري پیش  
بینی می کند، نسبت داشتن آن با پـذیرش آدمـی در 

ر معمـاري، رد و  معماري است. در خالل حرکت د
قبولهایی بر آدمی القا می شود که به نوعی تعریف  
کننده وضعیت پذیرش آدمـی در معمـاري هسـتند . 
به این ترتیب، شولتز با طرح زبان معماري به عنـوان  
  زبانی نمونهوار سعی میکند بیان کند خاصیت هـاي
  آن می توانند از ساختار اجرایی معماري آغاز شوند

 (.  1381رد امتداد یابند )شولتز،  و تا کارب

الکسـاندر   اسـت    30کریستوفر  دانشـورانی   از 
سعی می کند براي زبان معماري، ماهیت زبان    کـه

انسـانها مـی تواننـد بـا اسـتفاده    الگودر نظـر بگیـرد: « 
 نامم،می از زبان هایی که من آنها را زبان الگو  

انـد . زبـان   بناهـا را شکل دهند و قرنها چنین کرده
قـدرت   میبرد  کار  به  را  آن  که  کسی  بـه  الگـو 

و   تـازه  بنـاي  بـینهایـت  کـه  بـه    یبمـیدهـد  همتـا 
ـان عـادي  وجـود آورد، درسـت همـانطـور کـه زب

بـه او قـدرت مــی دهــد کــه بــی نهایــت جملــه 

 (.   145: 1381» )الکساندر، .متنــوع بســازد 

وي در مقابــل نظراتــی کــه الگــو را محــدود   
بـه   الگـو  زبانهـاي   » گویـد:  مـی   چنین  دانند  می 
کارهاي   همه  نمیشود.  محدود   روستا  امـور 

ی زبان الگوست و الگوهاي  ساختمانی در سیطره نوع 
عینـی فقـط بدین سبب در این کارها حضـور دارنـد 

هـایی کـه مـردم بـه کـار مـی برنـد آنهـا  -کـه زبـان  

(  167:  1381» )الکســاندر،  .را پدیـد مــی آورنــد

الگو چیزي   « استفاده از زبان  افزاید:  همچنــین می 
باش داشته  اختصاص  سنتی  جوامع  به  که  و  نیست  د 

ا   آدمی  ذاتی  گفتن،  سخن  اندازه  به  که  امریست 
 (.   80:1381سـت» )الکسـاندر، 

زبانهـاي   به  دسترسی  امکان  مورد  در  الکساندر 
الگـو، اظهـار مـی دارد: «مجموعـهاي از الگوهـاي  
مشترك و زنده در جهان و در بین جوامع بشري بـه  
شکل الزمانی و المکانی وجود دارد کـه بـه نـوعی  

بان مشـترك همـه انسانهاسـت . دسترسـی بـه ایـن  ز
میسـر    بـه سـادگی  و  دارد  تمـرین  بـه  نیـاز  الگوهـا 
نمیشود. البته غیر قابـل دسـترس نیـز  نیسـت. بـراي  
رسیدن به این الگوهـا بایـد رونـدي کـه گـل بـراي 
تبدیل شدن به دانه  طی  میکند را دوباره طی کرد.  

»  .اجـازه دهـیم دانـه خـود برویـد  کـافی اسـت مـا  

( به ایـن ترتیـب ، وي کیفیتـی  80:1381)الکساندر، 
 همچون رشد را براي معماري نیز متصور می شود.   

بـودن"الکسـاندر،   از کیفیـت  "زنـده  متـاثر    را 
  زبانهاي الگو می داند و تالش مـی کنـد تـا بـا یـافتن

م یـا هماننـدي هـایی کـه   یـان رویـدادهاي شباهتها 
 زنــدگی و معمــاري، از بــاب زنــده بــودن اتفــاق 

سـازد  می برقـرار  ملمـوس  تناظري  افتد، 
 (.   45: 1381)الکسـاندر،

از نظر وي، زنده بودن زبان الگوها در معمـاري  
به این معنی است که با به دست آمدن چنین زبانی،  

(. او  279:  1381بتوان آن را تعمـیم داد  )الکسـاندر،  
معتقد است که براي زبان الگو می توان ساختاري را  

   - 1متصور شد که ویژگـی هـاي زیـر را داراسـت : « 
. نیســتند  منفصــل  هــم  از  هــر   -2الگوهــا 

الگــویی ، الگوهاي کوچکتري را در برمی گیرد و 
هر الگو    - 3هم خود به الگوي بزرگتري تعلق دارد.

می گیرد که بـا دیگـر الگوهـا راب    در شبکهاي قرار
گـــردد»   مـــی  تکمیـــل  آنهـــا  بـا  و  دارد  طـه 

از  1381: 271-268)الکســـاندر،   که  الگوهایی   .)
بـا   مناسـب  ارتبـاط  برقراري  بـه شـرط  یاد شد  آنها 
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زبـان   میتواند  که  کنند  می  تولیـد  زبـانی  یکـدیگر 
 (.   270:1381الگـو باشـد )الکسـاندر، 

خاصیت دیگري که الکساندر براي زبـان الگـو  
در معماري متصور می شود، منحصـر بـه فـرد بـودن 
آن است. او اظهار می دارد که زبان الگو متاثر از هر 
بار یـک الگـو اسـت و در واقـع، خاصـیت شـکوفا  
بــار  یــک  بــراي  کــدام  هــر  الگوهــا  شــدن 

   (. 333:1381اســت )الکساندر، 

تـورنز تفسـیر    31جـانیس  در  فـرضهـایی  پـیش 
معنا میان  زمینـه    32نسبت  معمـاري  33و  زبـان  در 

سخن گفتن از زبان معماري به  -1بیـان می کند: « 
بیـان   به  خاص  طور  به  که  استعاري  غیر  شـکلی 

بپردازد   معماري  هـاي  دسـتگاه    -2حالـت  خلق 
زب مختلف  هاي  معماري  در  معمـاریکه  ان  معنـایی 

است. شده  کـارگرفته  به  آن  انتخاب    -3فلسفی 
نظریات مربوط به معنادر فلسفه سنتی و تحلیل گرا به  

مواجهه معنـاي زبـانی    -4عنوان مـدل معنـاییمعماري
زبـانی   فهـم  امـري -5و  عنوان  به  معماري  مالحظه 

 Taurens, 2017))ملمـوس و متعـین » 

شــیرازي   مالصــدراي  شــیوه34حکــیم  خلــق   ، 
معماري یک معمار را با معماري خالق جهان تطبیق  

:  1390می دهـد و مقایسـه مـی کنـد )ذوالفقـارزاده ،  
(. معماري وجوه مختلف هنري و فنی و ... دارد.  28

بیشترین تاثیر و حساسیت در تبیین زبان معمـاري از  
منظـر   از  میشـود.  منشـعب  آن  بـودن  هنـري  وجـه 
فلسفه غرب و همچنین حکمت شرقی، تفاوت نگاه  
به هنر بودن معماري وجود دارد که سبب مـی شـود  

تی، یـا بـا نگـاه  زبـان معمـاري در امتـداد زبـان هسـ
دیگري عرضـه شـود . وجـه هنـري معمـاري سـبب  
می شود که در حکمت، نوآوري معماران بر اسـاس  

 (.  1395اصل و ریشه باشد )پورجعفر و همکاران، 

 

ابعاد منطقهاي و محلی که براي معماري با نگـاه  
به زبان هسـتی و حکمـت مطـرح مـی شـود حاصـل   

است که نتیجه تامـل آدمـی در  ترجمانهاي مختلفی  
زبان هستی در دستگاه فهم است و هر کدام از آنها  
در حوزهاي به کمک آدمی در فهم مسائل خواهند  
آمد. در رابطه معمـاري و اندیشـه چنـین بیـان شـده 
است: « معماري در طول تاریخ، محملی  بـراي ب 
یـان اندیشه و تمنیات درونی بشري بوده که تالش  

ته است تا تبلور درون مایه هاي فکري و فرهنگی  داش
خود را به ترسیم و تجسیم مادي قرین کنـد . ا یـن  
امـر بـه پهناي وسعت تاریخ بشري، مراحل و مراتب  
است»  دیده  خود  به  گوناگونی  استحاله  و  تغییر 

  (.1395)پورجعفر و همکاران، 

زبـان  به طور مثال، امري مانند تناسبات بهینه در  
مختلـف،   فرهنـگهـاي  و  سـرزمینهـا  در  معمـاري 
مسیرهاي مختص بـه خـود را پیمـوده اسـت . هیـزل 

، درباره این مطلب چنـین  36و رون رونیش  35کانوي
بیان کرده اند: «تناسبات خوب در معمـاري ، معنـاي 
عمیقـی را طلـب مـی کنـد. مسـلمانان از محاسـبات  

تناسـبات بـراي  خ    ریاضـی  مـذهبی  اهـاي  بن  در 
خانـههـاي   در  ژاپـن،  در  کننـد.  مـی  ـوداسـتفاده 
پیمانـه   کـه  است  تاتامی  کفپوش  سـنتی،مدول 

تبع آن تناسبات فضا را معلوم میکنـد .  فضـاها و بـه
نظـم   بیـانگر  بوداییسم،  هندوي  معابد  در  تناسـبات 

(  « هسـتند   :Conway & Roenisch,2005عـالم 

ر سرزمینی سیر تکاملی روي داده اسـت  (.   در ه64
و حرکت کلی در قالب زبان معمـاري ذیـل حرکـت  
کلی هستی به وجود آورده است: «حرکت عمومی  
آثار معماري به موازات حرکت کلی جهان هستی،  
به  یـک کیف   یعنی حرکت از یک کیفیت مادي 

 (.1395یـت  روحی است» )پورجعفر و همکاران،  

بیان میکنـد : « انسـان در اراده    37مهدي حائري یزدي
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و مسئولیت هاي خود، آفریدگار افعـالی اسـت که  
در جهان هسـتی هـاي مقـدور و اختیـاري خـود می  
آفریند و همچون پروردگار هستی که آفریننـده کل  
بـه   عدم  از  را  هستی  هاي  میناگري  و  است  جهان 
 عرصه ي وجود می آورد، انسان )معمار( نیز سازنده 

و هستی بخش گونـاگونی هـاي اعمـال و رفتارهـا و  
باشـد.»  مـی  خـویش  جهـان  ـاي  هـ  ـونی  دگرگـ 

زبـان  1390)ذوالفقارزاده،   دیگـر  وجـوه  از    )
زبان  بر  که  است  قوانینی  بـه  بـودن  قایـل  معمـاري 

»  : اسـت  حـاکم  تناســبات  -معمـاري  قــوانین 
خواســـ دســتخوش  و  هســتند  ت  متکامــل 

نیســـت   معماري   اندازه  …معمـــاران  زبان  در  ها 
بیرون   در  چه  اند  بوده  نظر  و  توجـه  مورد  همواره 
ساختمان و نمود معماري و چه از درون بنا و زندگی  

 ساري و جـاري در آن .  

 (Conway & Roenisch, 2005: 64, 160) 

مضاف بر مواردي کـه دربـاره زبـان معمـاري بیـان 
مصالح است. به طور مثال اینکـه مصـالح  شد، نقش  

طبیعـی یـا مصـنوعی باشـد، ادبیـات متفـاوتی بـراي 

( مـیسـازد  فـراهم  معمـاري   & Conwayبرپـایی 

Roenisch, 2005: 111   .) 

بندي نظرات در این بخش باید گفـت :    در جمع
زبانی براي معماري وجود دارد که حاصل تکیه بـر 

هـاي بـودن در هسـتی اسـت و    فهـم هسـتی و شـیوه
معمـاري و   زبـان  از  انسـانها  فهـم  بـراي  چـارچوبی 
معماري کردن با آن می گشاید. از ویژگیهاي مهم  
این زبان زنده بودن و ایجاد الگوهاست. قاعده هایی  
در زبان معماري وجود دارند که ریشه هاي خـود را  

هـا    مانهها و پی   از فهم هستی می گیرند. تبیین اندازه
زبـان   دیگر  وجوه  از  مصالح،  نوع  همچنین  و 

 معمـاري است.   

   

امتـداد   -4 در  معماري  زبان  در  غور 
 زبـان هستي  

اگر به زبان معمـاري بـه مثابـه زبـانی در امتـداد  
تبیـین   نگریسـته شـود،  بـراي سـاختن  زبـان هسـتی 
دیگـري بـراي فهـم زبـان معمـاري وجـود خواهـد 

به بیان دیگر نگاهی کلنگر،  سـایه خـود را  داشت.  
بر اندیشه آدمی می افکند که توسط آن بتواند فعـل 
خود را در امتداد کارگاه هستی به نظاره بنشـیند . بـ  
ا این اوصـاف، قواعـد همنشـینی اجـزاي سـاختن بـه  
صورت سازگار با هستی، هماهنگی با متن طبیعـت،  

شناســی در اســتخدام  مصــلحت اندیشــی و قــدر  
اصـالتهـاي زنـدگی و    مصالح، دقـت در شـناخت  

- رفتار انسان، احترام به حقوق انسانها، توجه به نیـت  

هــاي برپــایی بناهــا و .... از منــازل کلیــدي قــدم  
گذاشتن در این عرصه است. مـی تـوان افـزود زبـان   

ـتی و در  معمـاري بـه علـت ریشـهدار بـودن در هس
انسانها به عنوان جزئی از هستی، به عنوان استعدادي  

نهفته براي بیان وجـود دارد . زبـان معمـاري ، ظهـور   
را   سرزمینی  هویت  که  است  معماران  اندیشه 

سـازد. معماري"  آشکارمـی  اسـت  "زبـان  زبـانی   ،
ب ـرایمعماري، در جهت کسب معرفت الهی و در  

ز  نهایت فهم  براي  هم  تمرینی  به  امید  و  هستی  بان 
زبـانی بـاآن است. براي معمـاري در امتـداد هسـتی،  

اي از فهمیدن    شنیدن، استعاره  38بایـد ازهستی شنید.
و دریافـت کـردن کارگـاه هسـتی اسـت . در نهایـت  
بایستی جمع بندي نمود فهم زبان معمـاري متـاثر از  

عمـاري  هسـتی، بـه مثابـه دانـش متعـارف در امـر م
 نیست، بلکه شیوهاي براي شناخت جهان است.    

 

     زبان معماري متاثر از زبان هستي  اصول  -4-1
اصولی از زبان معماري قابـل اسـتخراج هسـتند که  
آنهـا   اهـم   ، اسـت  شـده  سـعی  حاضـر  نوشتار  در 
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تواند با تدقیق،    تبیین شوند. البته تعداد این اصول می
 کمتر یا بیشتر شود.   

: اصل ظهور ناظر بـه آشـکار  اصل ظهور -
شـدن چیزهـاي نـو اسـت کـه از عمقـی برمـی آینـد 

 و بـه آشکارگی می رسند.  

-   : تشابه  تواند  اصل  می  معماري  زبان 
بـه   و  کنـد  ایجـاد  متشـابه  معمـاري  محصوالت 

مـی میان    نـوعی  از  را  هایی  خویشاوندي  تـوان 
  محصوالت ایجاد شـده توسط آن را تشخیص داد.

زبان معماري این امکـان را  اصل تفاهم :   -
دارد که بتواند معانی را به ظهور درآورد که بـراي  
جمعی، فهم آن معنی محقق شود و آن جمع بر سـر  

   میزان برآورده شدن آن معنا تفاهم داشته باشند.

ایـن توانـایی  اصل تفرد:   - زبان معمـاري 
نتج  را دارد که بتواند اصل تفرد را در محصوالت م

بودن،   متشابه  عین  در  یعنی  گرداند  جاري  از خود 
    منحصر به فرد بودنشان حفظ شود.

بـر مبنـاي اصـل تحـول،  اصـل تحـول:   -
تغییـر  مبـانی خـود را  اینکـه  بـدون  معمـاري  زبـان 
اسـاس شـرایط   بـر  یعنـی   . یابـد  می  استحاله  دهـد 

   د.مکـان و زمان، پاسخ هاي خود را به روز می گردان

بـر  اسـاس اصـل توصـل ،  اصل توصل:   -
  ، اتصـال زبان معماري به ریشه هایی از جنس معنا 

بخشـد و آن را از انحـراف   همواره به آن اعتبـار می
به کمال و  از مسـیر صحیح نجات می بخشد و رو 

 بلـوغ نگـه می دارد.
 

   

 استعدادهاي زبان معماري    -4-2

توجه بـه اصـولی    می توان براي زبان معماري با
کـه از آن اسـتخراج شـد، اسـتعدادهایی را متصـور  

 شد:  

   

: یکـی از مقـدمات زبـان  اسـتعداد معنـاداري-
 داشتِن معماري، معنادار بودن آن است.    

: زبـان معمـاري استعداد روايت حیات انسان-
قابلیت روایت حیات انسان را دارد، از این رو یکـی  
از زمینه هاي تبلور زبان معماري شناخت انسان و بـه 
تبع آن حیات اوسـت . چنـین روایتـی بایسـتی ابعـاد  

 حیات انسان را تا حد ممکن پوشش دهد.    

: بـراي استعداد متبلـور سـاختن توصـیفات  -
بــه مجموعــه اي  شــناخت حیــات   نیــاز  آدمــی 

از توصیفات دقیق و روشن از زندگی وجـود دارد .  
بـه نظر میرسد زبان معماري قابلیت خوانـدن اینگونـه  

 توصیفات را دارد.    

: از ابتـدایی تـرین حالـت  استعداد ايجاد مأمن -
برآورده شدن مامن)جاي امن( تا نهایت تبلـور آن،  

 معماري است. از استعدادهاي زبان 

پذيرش- ايجاد  بـا استعداد  معماري  زبان   :
توانـد  مـی  هستی،  زبان  از  تاثر  به  خود  ابـزارزبانی 

 شـرایطپذیرش و دعوت آدمی را داشته باشد.   

پذیرشی کـه در زبـان  استعداد ايجاد لطافت:  -
معماري اتفاق می افتد با لطافتی همراه است. لطافت  

 ی شود.    در تجلی هاي هستی دریافت م 

مجموعـه اي از    اسـتعداد خويشاوندسـازي:- 
قواعد در زبان معماري هستند که محصوالت آن را  

 خویشاوند می سازند.    

: زبان معمـاري  استعداد منحصر به فرد بودن-
در هر کجاي هستی، خاصیت منحصر به فرد بـودن  

 را داراست.   

 وجوه زبان معماري     -4-3

بـراي ادهاي مصـالح :  تقرب به فهم اسـتعد-
الفت برقرار کردن میان چیزها بایستی آنها را خوب  
شناخت و دریافت که از چـه روي و از کجـا قابـل  
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پیوند با یکدیگرند. در حوزه زبان معماري، بایسـتی  
مصالح مختلف را شناخت و اینکه چه قابلیـت هـا و  
موقعیــت   در  اینکــه   . دارنــد  را  اســتعدادهایی 

ـاي مختلف چه رفتارهـایی را از خـود بـروز مـی هـ
دهنـد . تاب تحملشان در برابر فشار و کشش چطور  
اسـت . تا به حال چه اطواري از آنها در قالب برپـایی 
در   آنهــا  دوام   . اســت  شــده  تجربــه  بناهـا 
ترتیب   چه  به  استفاده  مختلف  هــاي  موقعیــت 

یاري   دست،  این  از  سواالتی  تا  است؟  رسانند  می 
 قابلیتهـاي مصـالح بهتـر درك شوند.  

در راسـتاي پیونـد هاي رشد:    تقرب به قاعده -
برقرار ساختن میان مصالح مختلف، به مـرور زمـان، 

همنشینی براي  بهینهاي  هاي  مصالح    قاعده  هاي 
  . دسـتگیرند  رشـد  امـر  در  که  شوند  می  متبلور 

انــواع دربـاره  هـایی  و جزییـ قاعـده  ـات 
، شیوه هاي  40و پایــان یافتگی هاي کار   39اتصــاالت

ساختن مناسب و ... از جملـه قواعـدي هسـتند کـه  
در طبیعـت میـان اجـزا استقرار و تکامل یافته اند و 
اینکه   بیاموزد.  درس  آنها  از  توانـد  مـی  نیـز  انسان 
قـرار   تحمیـل  به  هم  کنـار  در  عضـوي  دو  هیچ 
و  یکــدیگر  بـا   ترکیـب  در  و  باشـند  نگرفتـه 

هــ بــه  مجالست  رســیدن  حیــات  مشــترك  دف 
زبان   از  بایسـتی  که  است  از درسهایی  باشند  داشته 

 هستی آموخت.   

دوري از اتالف و حرکت در جهت قـدر  -
در زبـان هسـتی، جـایی بـراي  شناسـي مصـالح:  

وجود ندارد. در هستی، هر چیزي در جاي   41اتالف
  الیق خود استقرار یافته اسـت و قـدر خـود را یافتـه 
اســت. در زبــان معمــاري متــاثر از زبــان هســتی،  
کم گویی و اضافه گویی وجود ندارد و قدر مصـالح  
اســراف  و  اتــالف  از  و  شــود  مــی  شــناخته 

   پرهیــز می شود.   

زبان معمـاري تقرب به فهم تناسبات طبیعي:  -
متاثر از زبان هستی، اندازه ها و هندسـه را از مظـاهر  

ستی می گیرد. با ایـن نگـاه، تناسـبا ت مطلـوب در  ه
آن، مشابه تناسبات طبیعی  هسـتند. انـدازه هـا در آن  

هاي کیفی    اندازه هاي کیفی و کمی هستند. اندازه
هاي زیستن انسانهـا و اندازه هاي کمی    از فهم شیوه

چگونگی   و  مصـالح  هـاي  قابلیت  و  رفتار  فهم  از 
  میشود.    برافراشتن بنا استخراج

در    42کهـن الگوهـا  توجه بـه کهـن الگوهـا :  -
حوزه معماري، صورت هاي آشـنا و کهنـی هسـتند  
اسـت.   رسـیده  آنهـا  بـه  زمـان  طـول  در  بشـر  کـه 
فرهنگ   به  فرهنگی  از  و  دیگر  اقلیم  به  ازاقلیمی 

شده دیگـراستحاله الگو  کهن  صورتهاي  در  هایی 
مشابهت اما  است،  وجـود    ایجـادشده  ذاتـی  هـاي 

طور مثال کهن الگوي خانـه  و صـورت    دارد . بـه
زبـان   بگیریم.  نظر  در  را  ها  خانه  مشـابه  هـاي 
کهن   تواند  نمی  هستی  زبان  امتـداد  در  معمـاري 
الگوها را نادیده بگیرد و اساسا بر مبناي شناخت و  

 بـه کـارگیري آنهـا عمـل می کند.  

توجـه بـه نـوع و    هاي زيستن:  توجه به شیوه -
روایت زندگی مردمان در زبان معماري بسیار مهـم  
است. فهم و شناخت اندازه هاي کیفـی و کمـی بـه 
یاري می آید و اندازه و نوع زندگی که در معماري  

 بایستی در جریان باشد را تعیین می کنند.    

زبان هسـتی  تاکید بر رويش نو از نهاد کهنه:  -
نـو از نهـاد کهنـه اسـت . زبـان  زاینـده موجـودات  

معمـاري نیـز مـی بایسـت در زمینـهاي آشـنا، نـو را  
عرضه کنـد . تـاثیري از باورهـا و چیزهـاي پذیرفتـه  
شـده پیشـین در خـود داشـته باشـد و مجـالی بـراي 
خالقیت و نو بودگی را نیز فراهم کند. به این اعتبار  

متـاثر از زبـان هسـتی،    هـر نـویی در زبـان معمـاري
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اي کـه بـر روي آن   بایسـتی خـود را در آینـه کهنـه
 توافق وجود دارد ببیند.   

   

بـه  -5 هسـتي  زبان  به  باور  موانع 
 عنـوان ريشه زبان معماري    

با همه نگرش دقیقـی کـه در گذشـته در تمـدن 
هاي مختلف بر فهم هستی و سـاختن در امتـداد آن 
وجود داشته است، امروزه موانع جدي و مهمـی بـر  
سر این راه قـرار دارد کـه تـالش مـی شـود در ایـن  

   بخش به آنها اشاره شود:   

 تغییر نوع نگاه به انسان     -5-1

از دوران رنسانس به بعد، نوع نگاه انسان به مبدا  
هستی تغییر یافت. اصالت بخشی به انسان تـا جـایی  
تعبیري که سالهـا سـرلوحه زنـدگی   پیش رفت که 
بـه صـورت   را  انسـان  « خداونـد،  عنـوان  بـا  مـردم 
خویش آفرید» بـود، رنـگ باخـت و ایـن بـار ایـن  

مله خدا را می ساخت و  انسان بود که همه چیز از ج
تعبیر « انسان، خداوند را به صورت خویش آفریـد »  

 .   (. 1384جایگاه خود را یافته بود )حجت، 

بنابراین دیدگاه وارونه، انسان، به تـدریج خـود  
را از درون چرخه حیات خارج ساخت. او بـر بـاور  
سیطره بی حد و حصر خود بر تمـامی موجـودات و  

گشـت . چنـان    "متوقف"نوعی    ، به"وجود"حذف  
سیطر ه افراطی، معلول سیطره کمیت است که یکی  

نـام   بـه  ورزان  اندیشـه  بـه صـراحت    43"گنـون"از 
انسانها را به آن توجه داده است و آنها را از عواقب  

 (.  1384چنین بحرانی، بر حذر داشته است )گنون، 

 کشف راز يا حل مساله    -5-2

مسا به  پاسخ  معمـاري در موقعیـت  میتوان در  له 
فردي که حل مساله میکند با مسـاله مواجـه شـد و با  
مقـام   در  میتـوان  دیگر،  سطحی  در  دیگر  نگاهی 

(. اعتقـاد  1384کشف راز قرار گرفت )منـدگاري،  

از اعتقـاد داشـتن بـه وجـود هسـتی    "راز"داشتن به  
سرچشمه گرفته اسـت . زبـان هسـتی ، از جـنس راز  

و بایستی عنایتی شود تا بتوان گوشـه اي از آن  است  
را فهم کرد. با توجه بـه  تغییـر  بـاور انسـان ، بـه نظـر  
می رسد که انسان تا حـدود زیـادي  کوششـی بـراي 
ادراك ظهوراِتی که وجود دارند، ندارد و مفهومی  

بـراي انسـان امـروز ، گنـگ   "زبـان  هسـتی  "به نـام  
زبان هسـتی از    "راز گونه بودن"ت  است. پس به عل

یک سو و از سوي دیگـر کمتـر بـاز بـودن ادراك  
انسان   میرسد  نظر  به  راز،  فهم  بر  امروز  انسان 
باور   امروززبان هستی را در عین موجودیت، کمتر 

 دارد.   

 زمان حقیقي يا زمان قراردادي    -5-3

کمکـم    از آنجایی که در دنیاي امروز  
جـایگزین  تعریـف   قرادادهـا  شـدهانـد  اصـالتهـا 

زمـان نیـز دستخوش تغییر شده است. با این دیدگاه،  
نمیشود و به    زمـان بـر اساس نظم هستی تنظیم 

طلوع،   سحر،  جاي  به  مدرج  ساعت  مختلـف  علل 
و   شـامگاه  غـروب،  نیمـروز،  چاشـت،  پگـاه، 
سـاعت    به  صرف  اکتفاي  مـینشـیند.  نیمـهشـب 

ب ـه ایـن شده است که آدمی تنها  مکـانیکی، منجـر 
زمان شبانه    " اطالع"به   به جاي  -از    "ادراك" روز 

کـه    آن بسنده کند. این دیـدگاه عاملی   میشود 
کـه از قـوانین اصـلی    "اسـتمرار  " و  "طمأنینـه "

به را  خـود  جـاي  هسـتند  هسـتی    "تعجیل"عـالم 
بدهند، از این رو شیوه هاي زیستن تغییر می کند و  
اندازه هاي کیفی زنـدگی نیـز دسـتخوش تغییر می  

 شود. با این نگاه، زبـان هسـتی قابـل درك نیست.   

 محبت يا منفعت     -5-4

  " محبت"،  "حرکت" در مکتب ابن عربی اساس
(. در دیدگاهی که رابطه  45:  1385است )ایزوتسو،  
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ـار بحـران و  شـاید  انقطـاع شـده  انسان با هسـتی دچ
است، انگیزه محبـت بـراي اسـاس هـر حرکتـی در  
عالم، موضـوعیت نخواهـد داشـت . در نگـاهی کـه  
انسان انجام عملی را بـه امیـد کسـب رضـایت حـق  

اي در کـار نیسـت ،    تعالی انجام می دهـد ،  معاملـه
مایه داري  در حالیکه در نگاه متضاد با آن بحث سـر

گفتمـانی،   چنین  در  است.  مطرح  فروش  رونق  و 
 زبـان هستی معتبر نیست.   

 کیفیت يا کمیت     -5-5

اگر چه امروزه تکنولوژي به کمک انسان آمده 
اسـت و برخـی موانـع را از پـیش پـاي او برداشـته  
است، اما در بعضی مواقف، متاسفانه استفاده کمتـر 

باعـث حجـابی بـراي  بـه جـا  از تکنولـوژي، خـود  
دریافتهاي ناب انسانی شده است. در واقـع، آنجـا که  
اسـت،   دیـده  مرکـب  این  بر  سوار  را  خود  آدمی 
توانســته اســت از امکانــات آن در جهــت تــ أمین  
اهداف و نیات خود بهـره الزم را ببـرد و آنجـا کـه  
ه طـور   بـ  اسـت،  اصـالت شـده  تکنولـوژي، داراي 

است.وا شـده  عمـل  نظر  44رونـه  از  کـه  مـواردي 
گذشت بخشی از حقیقـت جامعـه امـروز جهـان را  

بیان میکند که ریشه در تغییر نگاه انسان نسـبت بـه   
هستی دارد. این مسأله بـه ایـن مطلـب بسـتگی دارد  
کــه آدمــی در هــر دوره زمــانی و در هــر مکــان  

به چه اندازه به نسبتی کـه  جغرافیایی که قرار بگیرد  
می بایست بین انسان و هستی حفظ شود باور داشـته  

 باشد.   

   

    گیري نتیجه -6

در جســتجوي    ، نظــر گذشت  از  که  تحقیقی 
بـراي   امکان اتصال معمـاري و ریشـه هـاي آن بـود .

تقرب بـه ایـن منظـور سـعی شـد از سرشـت زبـانی  
معماري و امکان اتصال آن با سرشت هسـتی سـوال  

 شود. در متن بیان شد هر یـک  از دانشـوران حـوزه  

هاي  حوزه  پردازان  نظریه  از  تاثر  به    معماري 

یــا  و  زبــان  فلســفه   ، نــوین  زبانشناســی 
با   مرتبط  پرورشی  به کار  روانشناســی  زبان، دست 

  . هسـتند  معماري  حوزه  در  زبان  سرشت  تعمیم 
نظـرات مـذکور بـه تنوع ایراد شده اند و نظریه اي  
بیابـد  معمـاران  نـزد  در  را  خود  کامل  تعمیم  که 
از   که  مختلف  نظریات  اسـاس  بـر  نـدارد.  وجـود 
بـاب تبیـین هسـتی و زبـان و اصل تجلی بـر مبنـاي  

در تحقیـق حاضر بیان شد، زبان   دیـدگاه حکمـی،  
معماري در امتداد زبان هسـتی قابل بازشناختن است.  
و   داشتن  ریشه  و  بـودن  اصیل  ویژگی  همچنین 
زبان   آن  تبع  بـه  و  هسـتی  زبـان  در  رشد  کیفیت 
معماري بیان شد. تحقیق حاضر به ایـن نتیجه رسید  
که ریشه هاي زبان معماري از هستی بـه عنوان وجود  

ساز  مطل هویت  ویژگیهـاي  تا  و  گردند  می  اخذ  ق 
انسانها و سرزمینهایشان و حتـی شـیوه هاي زیستنشان  

 امتداد پیدا میکنند.    

با تغییر نگاه چند قرن گذشته بـه مسـاله  وجـود  
، موانعی بر سر راه باور به اسـتقرار زبـان معمـاري در 
امتداد زبان هستی مطرح شدند که نوعی وارونگـی  

نگاه را بیان می کردند و بیان می کردند اصالت    در
ها جاي خود را به غیر داده انـد . بـه ایـن ترتیـب مـی  

بایست موانـع  بـا تامـل جـدي در تحقیقـات بعـدي -
 ، مورد بحث و بررسی واقع شوند.  
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  پي نوشت ها   

1-  SchulzChristian Norberg (2000-1926اسلو، معمار نروژي، مورخ معماري و نظریه ) .پرداز   

   (ه.ق. شاعر و صوفی ایرانی.672-604جالل الدین محمد بلخی ) -2

3- Existence  

4- ( ابن عربی  به محیالدین  فتوحـات مکیه و    560-638ملقب   ، آثار مهـم وي  از  اندلسی است.  ه.ق. دمشق(، عارف برجسته مسلمان عرب 

   فصوصالحکم می باشد.

  کتاب فصوص، اثر شیخ اکبر این عربی از کتب مشهور تصوف و عرفان نظري است.  -5

ق، تنها یا با اصل تجلی و ظهور ممکن است  اصطالح ظهور را به عنوان تبیین نسبت میان حق و خلق به کار گرفته اند: «نسبت میان حق و خل -6

یا تشکیک وجود در عرصه مراتب وجود واحد.این هر دو نظر که در عرفان و حکمت اسالمی توسط عرفاي وحـدت وجودي و حکماي  

، فص سوم(  الهی و اشراقی بیان گردیده است در اصل یکی است زیرا در نظریه اول، ظهور است: «فان للحق فـی کـل خلـق ظهورا )فصوص

و در نظریه دوم تجلی «ان ا... یتجلی فی مراتبه بجمیع االسماء و الصفات فـی جمیـع  المراتـب .» ...پـس نسبت میان حق و خلق، تجلی و  

   (.349:1385ظهور است.»  )ایزوتسو، 

   ی.الدین خجندي اصفهانی از عرفاي قرن هشتم و نهم هجري قمري، یکی از شارحان عرفان ابن عرب صاین -7

   ( ه.ق. از عارفان و شاعران بلند نام ادبیات فارسی.540-618فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوري ) -8

  زبان گفتار در جایگاه خود از اهمیت خاصی برخوردار اسـت آنچنانکـه ابـن عربـی از شـباهت سـخن گفـتن بـه آفـرینش یـاد می کند. -9

( ه.ق. معروف به پیر هرات، از نوابغ ادبی و چهره هـاي شـاخص عرفـان در 396-481)  ابواسماعیل عبداهللا بن تبی منصوربن محمد  -10

   افغانستان.

  از فیلسوفان یونان باستان و شاگرد افالطون. -11

12- Ontology  

13- BenjaminWhorf (1897-1941) ... زبانشناس و پژوهشگر زبانهاي آزتک و مایایی و ،  

 Edward Sapir (1884-1939) ، سزبانشنا   -14

 Angus Charles Graham (1919-1991) ، شناس زبان چینی هنشان -15

16- To be  
17- Existence  

 Bertrand Russell (1872-1970) ، و ریاضی دان ففیلسو    -18

 Bruce Aune (1933-)، معاصر هنویسند -19

  فلسـفه ریاضـی، فلسـفه زبـان و فلسـفه ذهن گشود. (، فیلسوف اتریشی که بابهایی در  1951- 1889لودویک یوزف یوهان ویتگنشتاین) -20

21- Instrument  

   ( ، فیلسوف و اندیشمند معاصر آلمانی.1976- 1889مارتین هایدگر) -22

   تفکر الهیات مسیحی و فلسفه سنتی آلمانی و پدیدارشناسی آلمانی به ویژه هوسرل. -23

  ودن » یا « آنجا هستی» ترجمه شده است.، واژه اي آلمانی است و به معناي «آنجا ب Daseinبه آلمانی :  -24

منظور از هستی شناسی تودستی نحوهاي از مواجهة عملی با اشیاء درون جهانی است که میان فاعـل شناسـا و متعلـق آن فاصـله ایجاد نمی   -25

  (.173ص 1395کند )سامع و صافیان 

  شناس و ساختارگراي سوییسی (، زبانشناس نشانه1913-1857فردینان دو سوسور) -26

27- Noam chamsky  پرداز آمریکایی  و نظریه ، زبان شناس، فیلسوف   

  روانشناس -28

براي ارتباط با  -برخی محققان درباره وجه تمایز همدلی و همزبانی که موالنا مطرح کرده است در سطح زبان گفتار، چنین بیان کرده اند: « -29

ایــ  ن دنیاست، همدلی کلید    ذهـن  و ضـمیر انسانها به نشانه هاي دیگري نیاز داریم  و همان طور کـه همزبـانی کلی ــد ارتب ــاط در

انی.  ارتباط درونی است. عــــارف چــــون نمــــیتوانــــد طبق مواضعة الفاظ  و معانی عمل کند، الجرم بنا  را بر همدلی میگذارد نه همزب
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بندها آزاد است» )سلیمانیان،   چون همزبانی قاعدههاي منطقی  و قراردادهاي عمومی خود را دارد، اما همدلی اینگونه نیست و از این قید  و

1389.)  

30- Christopher Wolfgang Alexander (1936  معمار اتریشی، نظریه پرداز معاصر، مشهور به پدر زبانهاي الگو ,)تا کنون  

31- Janis Taurens  
32- Meaning  
33- Context   

  فیلسوف اسالمی.( ملقب به صدرالمتالهین، حکیم در حکمت متعالیه و  979-1045) -34

35- Hazel Conway  
36- Rowan Roenisch  

   (1378-1302عالم مسلمان ) -37

هاي مختلفی قرار دارند به زبان خود بر این موضوع صحه گذاشـت هانـد و شـنیدن را  هایدگر و موالنا با اینکه هر یک در زمینه -38

   اند. متقدم بر زبان داشتن بیان کرده 

39- Details  
40- Finishing  
41- Waste  
42- Archetype  

  Rene Guenon (1886-1951)، سنتگراي فرانسوي  قمحق -43

تـاثیر   -44 تحـت  جدیـد  و صـنعت  قـدیم  هـاي  پیشـه  میـان  تقابـل  قالـب  در  را  کیفـی  و  کمی  دیدگاه  دو  میان  موجود  تقابل  گنون 

مـی تواند    "پیشه ور"و"هنرور" و متعاقبا    "پیشه"و  "هنر"میکند: «توجه به تمایز میان دو واژه    تکنولوژي افسار گسیخته امروز، چنین بیان 

هر دو اتالق می شد، در حالی که در معناي امـروزي هـر دوي ایـن معانی از دست   "هنرمند"و"پیشه ور"به    "هنرور"قدیم،راهگشا باشد. در  

رفتهاند. در قدیم، پیشه تنها ظهور خارجی یک فعالیت نبود بلکه جزئی از مناسک مذهبی انسانها به شمار می آمـد و از این رو قداستی  

ه پیشه ور به کارگري تقلیل یافته است کـه کـار او کـال عبـارت از بـه حرکـت درآوردن ماشین است.»  خاص داشت. در حالی که امروز

هاي مسکونی تبدیل کردهاند.  -( گنون اشاره می کند که حتی بعضی از معماران در این جو آلوده، منـازل را بـه ماشـین  1384: 72)گنون،  

( وي ادامه میدهد: «آیا با دیدن این طرحها، از خود نخواهید پرسید که هنر و علم سنتی قدیم و قواعد همچون مناسک  73:1384)گنون،  

  (.73:  1384لم گذشته بر استقرار شهرها و بناها حکمفرما بود، چـه شـده است؟» )گنون،  دینی منظمی که در تمدن هاي سا

   

 خذ   ما منابع و 

  (. چهار گزارش از تذکرة االولیاء عطار. تهران: نشر مرکز.1386احمدي، بابک. ) -

  (. معماري و راز جاودانگی. برگردان: مهرداد قیومی بیدهندي. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 1381الکساندر، کریستوفر. ) -

پنـاه(، قـم : موسسـه  آموزشـی  و پژوهشی   (. حکمت عرفانی ) تحریري از درس هاي عرفان نظري سید یداهللا یزدان  1390نژاد، علی. ) امینی -

   امام خمینی )ره(.

   . صد میدان. به اهتمام قاسم انصاري. کتابخانه طهوري.(1376انصاري، عبداهللا. ) -

(. مفهوم هستی در قلمرو مابعد الطبیعه. متـرجم: محسـن سـاطع . فصـلنامه علمـی پژوهشـی فلسـفه و کـالم :پژوهش هاي  1379اونی، بروس. )  -

   .109-88: 3. شماره 1379فلسفی کالمی. بهار 

   صوفیسم و تائوئیسم. برگردان: دکتر محمد جواد گوهري. انتشارات روزنه.(. 1385ایزوتسو، توشیهیکو. ) -

. تهـران : انتشارات سوره  "مبـانی عرفـانی هنـر و معمـاري اسـالمی . دفتـر اول: وحـدت وجـود و وحـدت شـهود  "(.1384بلخاري قهی،حسن. )  -

  مهر )پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی(.

 . 127-148: 1385. بهـار 49ویتگنشتاین: از زبان تصویري تا زبان تالیفی. پژوهشنامه علوم انسانـی . شـماره (. 1385پورحسن، قاسم. ) -

-  ( مـریم.  فراهـانی،  منصـور، و  یگانـه،  معمـاري و شهرسازي  1395پـورجعفر، محمدرضـا، و  اندیشـه هـا در  تـاثیر  بـر  (. رویکـردي تحلیلـی 

 173-183.: 1395. پاییز و زمسـتان 17فی و حکمی(. مجله معماري و شهرسازي آرمان شهر. شماره )تحلیل تطبیقی اندیشه هاي فلس
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 . تهران: انتشارات نی.   "پژوهشهاي عرفانی. جستجو در منابع کهن )مجموعه یازده مقاله("(.1385پورجوادي، نصرا...)-

   انتشارات هرمس.(. زبان و اندیشه. ترجمه: کورش صفوي. 1379چامسکی، نوام. )  -

(. تبیین شعر و فلسفه در اندیشه هایدگر. پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد فلسـفه . دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد  1391حاجتی، معصومه. )  -

   تهران مرکز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.  استاد راهنما: محمد اکوان. استاد مشاور: مریم ثقفی.

 55-62.:  24هویت انسانساز. انسان هویت پرداز)تاملی در رابطه هویت و معماري(. نشریه هنرهاي زیبا. شـماره   (.1384حجت، عیسی. ) -

پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن .شماره سوم. پاییز و زمستان  -(. فطري بودن زبان قرآن. دو فصلنامه علمی1392خوشمنش، ابوالفضل. )-

1392 :100-85.   

   ( ، لغت نامه فارسی، چاپخانه مجلس شوراي ملی، تهران.1359کبر)دهخدا، علی ا-

   .15- 31: 21. دوره 53(. معمار در آیینه اسما. نشریه صفه. شماره  1390ذوالفقارزاده، حسن. ) -

شناسـی تودسـتی ها یـدگر. نشـریه پژوهشهاي   (. واکـاوي جایگـاه زبـان در افـق هسـتی 1395سـامع، سـیدجمال، و صـافیان، محمـدجواد . )-

   .205- 173:   1395. پاییز و زمستان 19فلسفی. دانشگاه تبریز. سال دهم. شماره 

اندازهاي معرفتشناسی و زبانشناسی. نشریه ادبپژوهی گیالن. سال چهارم. شماره    (. نگاهی به زبان عارفان از چشم1389سلیمانیان، حمیدرضا. )-

 .   166-144: 1389. بهار 11

   2/1396/26آخرین دسترسی:  www.asriran.com(. سایت خبري الکترونیکی. نشانی سایت : 1396عصر ایران. )-

(. بررسی مفهوم تجلـی و انـواع آن از دي گـاه ابـن عربـی . دوفصلنامة  1391فهیمی، رضا، آقا حسینی، حسین و نصر اصفهانی، محمدرضا. )-

   .120-101:  1391. بهار و تابستان 6پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا. سال سوم. شماره  -علمی

ه معارف. دوره شانزدهم. شماره  (. هستی در زبانشناسی و فلسفه: تحقیق مقدماتی. ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. مجل 1378گراهام، ا.ك. ) -

   .82- 95:  1378آبان -، مرداد2

  (. سیطره کمیت و عالئم آخر الزمان. برگردان: علیمحمد کاردان. مرکز نشر دانشگاهی.1384گنون، رنه. )-

، گردآورنده:  1382آذر    26(. مجموعه مقاالت دومین همایش آموزش معماري: بررسی چالشها. حستجوي راهکارها،  1384مندگاري، کاظم. )-

  سید امیرسعید محمودي. ناشر: نگاه امروز.

  (. معماري: حضور، زبان و مکان، برگردان: علیرضا سید احمدیان. تهران: موسسه معمار نشر.1381نوربرگ شولتز، کریستین. ) -

   تهران: انتشارات شهیدي.(. ریشههاي معماري مدرن. برگردان: محمدرضا جودت. 1386نوربرگ شولتز، کریستین. ) -

  (. پژوهشهاي فلسفی. ترجمة فریدون فاطمی. تهران.1387ویتگنشتاین، لودویگ. )  -

(. زبان، خانه وجود )گفتگوي هایدگر با یک ژاپنی(، ترجمه: جهانبخش ناصر. با مقدمـه رضـا داوري اردکانی. تهران:  1391هایدگر، مارتین. )   -

   انتشارات هرمس.
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