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چکیده
تهی مفهوم وسیییعی اسیید و در وز های گوناگون ،از عرفان ،فلسییفو و متافیزیت تا علومی نون فیزیت ،علم مواد ،نموم و نیز دانو و هنرهایی
نون خوشنویسییی ،موسییی ی و معماری ضییور داردد در وزة معماری ،تهی بو معنای فضییایی خا یسیید و گنمایو با و ای دارد ،این گنمایو
میتواند با در برگرفتن نیزها و انسیانها با فعل شید و برای رفتارهای متتل

ننان استفاد گرددد از میان صا بنظرانِ این وز  ،ریستوفر ا کساندر

بو این مفهوم توجو خاص داشیتو و نن را در ابعادی وسیی تر مطمح نظر قرار داد اسدد وا اوی بستر نظرات وی نشان می دهد تهی در قا ب سو مفهو ِم
منتسیب ،و بو طور مسیت یم ممفاهیم تهیعظیم و تهی) و یا بو طور غیرمسیت یم و میمنی ممفهوم تهیوارگی) بدانها پرداختو شید اسید ،در این بستر
ضور دارد؛ این مفاهیم را میتوان با تعمق در مضامین و ویژگیهایشان در دو دستۀ غیر ا بدی متهیعظیم و تهیوارگی) و ا بدی متهی) جای دادد این
م ا و می وشید ،با توجو بو وسیعد و عمق این مفاهیم و برای شیناخد امل ننان در اندیشۀ ا کساندر ،در بستر اندیشۀ وی متوق
خاسیتاا و موطن اصلی این مفاهیم برردازدد هد

نشد و بو شناسایی

اصلی این م ا و نن اسد و با شناسایی خاستاا اندیشۀ ا کساندر در باب مفهوم تهی ،سرنشمۀ این

اندیشیو را روشین رد و مشیتص ند وی برای تبیین ای این مفهوم وامدار دام وز هاسد و نسبد نن وز ها با ایو های متتل

این مفهوم در

اندیشیۀ وی ناونو اسدد نتایج این تح یق نشان میدهد خاستاا اندیشۀ ا کساندر در باب تهی بو د یل ارجاعات ا کساندر و ویژگیهای مشترک ،بیو
از هر نیز در وزة ادیان و عرفان خاصیو در شیری و نیز وزة علوم ،خاصیو ،فیزیت جدید اسدد در این میان سیطرة ادیان و عرفان بر اندیشۀ وی در
باب تهی بیشییتر اسیید و جوهرة اصییلی این مفهوم را در اندیشییۀ ا کسییاندر تشییکیل میدهد ،درعین ال یافتوهای علم فیزیت وجو تمربی و علمی ،بو
نظرات وی در باب این مفهوم می دهندد در واق ا کسیاندر برای تبیین مفهوم تهی و مفهومی پییید و واجد مراتبِ گوناگونِ متافیزیکی و فیزیکی اسد
از این دو وز با همین مضیییامین بهر میبرد تا تمامی ابعاد و وجو نن مفهوم را مطمح نظر قرار دهد اما نننو در نهاید ارائو میدهد نو بو طور امل
متافیزیکی و نو تماماً فیزیکی اسید بلکو اندیشوایسد تغذیو شد و مُزدوج از ادیان و عرفان شرقی و فیزیت جدید اما سکنی گرفتو در وجود ا کساندر
و بسط یافتو شد توسط وی بو مثابو یت معمارد

کلمات کلیدی :تهی ،تهیوارگی ،تهیعظیم ،ریستوفر ا کساندر ،معماری
* م ا و امیر برگرفتو از رسیا ۀ د تری ناارندة اول ،با عنوان« :تهی در معماری ،با وا اوی و بسط اندیشۀ ریستوفر ا کساندر»
اسیید و با راهنمایی ارزندة اسییتادان راهنما ،د تر اظم مندگاری و د تر هادی ندیمی ،در دانشییکدة هنر و معماری دانشییاا یزد در
ال انمام اسدد
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«تهی» مفهوم وسیعیسد و در وز های گوناگون

از ننجا و ،موموع این م ا و ،شناخد خاستاا

از عرفان ،فلسفو و متافیزیت تا علومی نون فیزیت،

مفهوم تهی در اندیشۀ ریستوفر ا کساندر اسد،

علم مواد ،نموم و نیز دانو و هنرهایی نون

تح ی اتی و بو اندیشۀ ا کساندر و یا بو طور خاص

خوشنویسی ،موسی ی و معماری ضور داردد در

بو مفهوم تهی در این اندیشو پرداختو باشند ،پیشینۀ

مشری زمین «تهی» از مفاهیم بنیادین در عرفان،

این تح یق بو شمار میروندد در این راستا ،میتوان

فلسفو و کمد اسد و بیشتر در این سا د

گفد ،افراد متعددی در باب نظرات و اندیشوهای

معرفتی بسط داد شد اسدد در وزة معماری،

ا کساندر ،تح یق و یا بو شرح و بسط نن همد

« ریستوفر ا کساندر» بو این مفهوم توجو خاص

گماشتواندد از جملو مهمترین ننها« ،نیکوس

و با ارجاعات فراوان

سا یناروس» 9اسد ،و بو شرح و بسط اندیشۀ

مورد نظرپردازی قرار داد اسدد در این م ا و ،در

ا کساندر پرداختو و نندین تاب و م ا و در این

بداید این مفهوم ،و مفهوم بااهمیتی در عرصۀ

باب بو ناارش درنورد اسدد 3نیز« ،پیتر نیزنمن»،3

معماری اسد و نرای ا کساندر میتواند بو ایضاح

و مناظر ای بحث برانایز مابین نن دو در سال

یاری رساند ،در بستر اندیشۀ وی

 9189در یکی از دانشاا های نمریکا برگزار شد

مورد وا اوی قرار میگیرد ،و مضامین و ویژگیهای

اسد« ،ویلیام ساندرز» ،5و م ا ۀ «هر نو مردم

در یت دستوبندی جدید شرح داد میشودد

پسندتر ،متحمرتر ،اصل غمانایز ار ریستوفر

سرس از ننجا و هر اندیشوای سرنشمو و موطنی

ا کساندر» 6در ن د ا کساندر و پاسخ وی بو نن در

دارد ،بو بررسی خاستاا اندیشۀ ا کساندر در باب

م ا ۀ « تاب جدید نویسندة مشهور بحث داغی را

مفهوم تهی پرداختو خواهد شد؛ از اینرو بستری

برپا می ند» 7منتشر شد اسد« ،دیوید سیمون» ،8و

فراهم مینورد و اندیشۀ یکی از نظرپردازان مطرح

در م ا وای تحد عنوان « ریستوفر ا کساندر و

داشتو و نن را در ابعاد متتل

نن در ابعاد متتل
متتل
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مقدمه

پیشینة تحقیق

وزة معماری در باب مفهوم تهی بو طور جام

در

 Seamon2019 ،Seamon2018و نیز در

شناختو شودد

تابی م )Seamon2018بو نظرپردازی در باب

پرسشهای تحقیق
مفاهیم اصلی مرتبط با «تهی» در اندیشۀ ریستوفر

نرای وی میپردازد« ،فیلیپ بال» 93مفیزیتدان)،
گودوین»99

ا کساندر داماند؟

«برایان

این مفاهیم در دام وز ها بو ار برد شد اند؟

استوارت» 99مریامیدان) ،سو دانشمندی و نرای

ارتباط بین این وز ها ناونو اسد؟

ا کساندر را ن د رد و وی در پاسخ بو ن د ننان و

دام وز ها خاستاا
33

پدید شناسی

لید»1

و

یا

م ا ات

9

مفهوم «تهی» در اندیشۀ

ریستوفر ا کساندر هستند؟

مزیسدشناس)

و

«یان

سایر دانشمندان نخرین م ا ۀ خود در باب
پیییدگی93

را مینویسد Bashneen2013 ،و

 Yota&Panagiotis2018تح ی اتی در باب
ا اوهای مطرح شد توسط ا کساندر در تاب زبان
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نظریوهای ریستوفر ا کساندر از ابتدا تا نون

و در بستر معماری مدرن نن ضور داشتو اسدد وی

داشتواند ،همتی م ،)9388نظرات ا کساندر در باب

در این بستر تلاش داشتو اندیشوای را برروراند و در

معماری و راز جاودانای را بو ن د شید  ،نادرنژاد

نن انسان بو معماری شایستۀ خود بازمیگرددد

و ر مانی م )9313بو بررسی مفاهیم معماری خوب

ا کساندر نثار زیادی را بو ناارش درنورد اسد و

ریستوفر ا کساندر پرداختو و ندیمی

در نار نن از طریق معماری نیز نظرات خویو را

م )9313بو پژوهشی در باب مفهوم مر ز از دیدگا

بیان رد اسدد وی بو نظم طبیعد و جهان هستی

ریستوفر ا کساندر میپردازد ،سیروسصبری و

و نیز معماری بومی توجو داشتو و بو تأسی از ننها

ا بری م ،)9319مفهوم نظم را از دیدگا وی در

اندیشوهای خود را و در طول این سالها هموار

تطابق با علم جدید بررسی می نند ،ر مانی و

در ال تغییر و تکامل بود اسد ،تبیین می ندد در

نادرنژاد م ،)9319بو پشتوانۀ نظرات ا کساندر،

نتستین نثار وی ،93ردپای ریامیات و منطق در

ا ساس را در نهاد انسانها بو مثابو یت سنمو برای

تبیین فرایند خلق معماری بو نشم میخورد و پس

تشتیص معماری زند معرفی می نند ،طهوری

از نن وی 95رویکردی انسانشناسانو بو معماری پیدا

م ،)9316از تأثیر هایدگر بر نظرات ا کساندر

می ندد مهمترین نثار وی ،نهار مملد «سرشد

مینویسدد بررسی این تح ی ات نشان میدهد ،بیشتر

نظم» اسد و در ننها وی بو معماری بو معنای

ننها یا بو صورت لی بو بررسی اندیشۀ ا کساندر

ی ی نن توجو داردد در این تابها ،وی از

در وزة معماری پرداختو و یا بو وا اوی برخی

جهانبینی مکانیکی معماران بو ماد و عا م مینویسد

مفاهیم دیار نون مر ز ،نظم وددد در بستر نظرات

و معت د اسد در مفهوم مکانیکی ماد  ،و عا م را

وی میپردازند و متر در باب مفهوم تهی و

تبدیل بو یت مکانیسم ورِ در ال نرخو بو دور

شناسایی خاستاا نن در اندیشۀ ا کساندر پرداختو

خود و تحد تأثیر قوانین طبیعی می ند ، 96معماری

شد اسدد

نمیتواند شایستو باشد ،نرا و درک مکانیکی از

روش تحقیق

عا م ،س زیباییشناسی در معماری را تحد تأثیر

این تح یق ،یت تح یق یفی اسد و در نن از روش

قرار میدهد ،پس نیاز بو بازناری در ایوهای عمیق

تحلیل مضمونی استفاد شد و مبتنی بر استد ال

ذهن معماران و ناا ننان بو عا م وجود دارد تا

منط ی اسدد در این روش با مطا عۀ مناب  ،بو

نااهی متعا ی بو عا م در ننان شکل گیردد وی

استتراج مضامین نهفتو در مفهوم تهی در بستر

شیو ای از ستن را برمیگزیند و در عین ظاهر

از دیدگا

اندیشۀ ا کساندر و ش

ارتباط ایوهای متتل

این مفهوم با وز های متتل

شد تا در نهاید بو

ساد  ،فهم نن نیازمند تعمق و شناخد برخی مفاهیم
بو ار رفتو اسدد این مفاهیم لید ورود بو ایوهای

خاستاا این مفهوم در این اندیشو دسد یابدد

عمیق اندیشۀ ا کساندر هستند و نمیتوان نن اندیشو

 -2اندیشة کریستوفر الکساندر

را جسد مار از را فهم ننان و خاستاا های
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قمی م ،)9387رویکردی تحلیلی بر سیر تحول

تحصیل رد و پرورش یافتو و پس از نن در نمریکا

39
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ا اوها انمام میدهند ،هستندد همننین ،مهاجری و

ریستوفر ا کساندر تا پیو از سال  9158در اروپا

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
شکلگیریشاند از جملو این مفاهیم ،مفهوم تهیسد
و گا بو طور مست یم و گا بو گونوای غیرمست یم

ساختار زند ادراک شودد)(Ibid: 37

و ممنی و در قا ب سو مفهوم لیدی و منتسب در

تهیعظیم و در نرای ا کساندر بو مثابو زمینۀ عا م

اندیشۀ ا کساندر ضور دارد و واجد مضامین و

جهانبینی ا م

هستی از نن تعبیر میشود ،برخلا
بر قرون اخیر و سرشد

ویژگیهای غیر ا بدی و ا بدی اسدد

ی ی عا م را سا ن،

با مضامین

The Great Void

خنثی و مرد میپندارد ،سرنشمۀ هستی اسد،

تهیوارگی غیر ا بدی

Voidness

«با و زند » 99و «با و نگا » 99اسد و نفرینو و

تهیعظیم

تغییر را از درون تدبیر می ندد وی معت د اسد این

با مضمون

تهی

The Void

-1مضامین غیرکالبدی «تهی» در اندیشة الکساندر
مضامین غیر ا بدی از تهی در اندیشۀ ا کساندر با دو
مفهومِ

«تهیعظیم»97

و

«تهیوارگی»98

جلو گر

هستندد این دو درعین ال از مطمح نظر یت معمار
ارتباطی عمیق با ا بد یافتواند؛ بوطوری و وی اساساً
برای ترسیم مسیری بو سوی ساختن ساختارهای
زند بو سراغ مضامین بنیادینِ غیر ا بدی رفتو اسد
تا در ناا معماران بو عا م بازناری ایماد ندد
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ا بدی

الف) تهیعظیم
از ناا ا کساندر ،مهمترین پرسشی و معماران با نن
مواجو هستند ،پرسو در باب «سرشد ماد »
) (Alexander,2004:318اسد و پاسخ بو نن در
قرون اخیر ،بو د یل جهانبینی مکانیکی

ا م،

رد اسدد وی برای پاسخ بو این پرسو و تبیین
مبانی فکری خود ،از مفاهیمی نون «تهیعظیم» بهر
میبرد و سرشد

ی ی ماد را

ی تی متعا ی و

تهی ،بیشکل و بیتعیّن اسد ،معرفی می ند:
موجودی

91

مفهومِ عمیق و بنیادین ،با مفاهیمِ «خودِ

ی ی،

اتمن ،خدا ،یار ،تائو وددد» ) (Ibid: 39در ادیان و
عرفان شرقی خویشاوندی داشتو و ویژگیهای
مشتر ی با ننان دارد ،در عین ال ا کساندر نن را با
بیانی نغشتو بو فیزیت پیوند میزند و معت د اسد
این نارش ،میتواند «در امتداد نظریات علوم تمربی
جدید» ،خاصو فیزیت جدید ،و سرشد

ی ی ماد

را «یت فضای خا ی زند » م اپرا )996 :9366،
میدانند ،باشدد
ب) تهیوارگی

معماران را دنار اشتبا و سردرگمی در هنرِ ساختن

39

بتو مروری از تلاش عملی ما برای ساختن

و من نن را تهی میخوانم ،درون ماد

مباطن و ممیر ماد ) واق شد اسد ،درون ما واق
شد اسد )(Ibid:45دددنن نیزی 93بینام ،بدون
جسم و بدون فرم اسددددو بایستی بو مثابو یت

مضمون غیر ا بدی دیار از تهی ،تهیوارگی اسدد
تهیوارگی نزد ا کساندر ،راهی عملی برای معماران
در جهد ساختن ساختارهای زند اسد؛ وی ارزش
یت اثر هنری را در نن میداند و نیزی و ساختو
میشود از فطرت درونی سازند برنید  ،بو همین
د یل معت د اسد سازند بایستی افکار خویشتنبین
را از خود دور رد و با پاکسازی نفس و خاموشی
هوید فردی با عا م هستی یکی شود تا نننو
میسازد بو مثابو جزئی از یت ل بزرگتر و در
خدمد نن باشد:
من معت دم یت ا د مروری ذهن وجود دارد و
بدون نن دسدیابی بو خلوص ساختار زند ممکن
نیسددددهستۀ این ا د مروری ذهن این اسد و

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
شما هر ساختمان را بو مثابو هدیوای برای خداوند

جایااهی برای نور در قلب ا بد ایماد می ندد علاو

بسازید نو برای این و شما را بستایدد

بر نن ،تهی «شتصیتی دربرگیرند » ) (Ibid:73دارد

همۀ ما تمایلی برای شناخد ساختمان بو مثابو نننو

و وسعد و گنمایشی با و ایماد می ند ،وسعتی

و ما ساختوایم داریم ،این س عمی اً در توانایی
ما برای ساختن تأثیر میگذارد و ممکن اسد ما را
مشهور ند اما ساختمان را خراب می ندد
)(Alexander, 2004:304

و در ا بد با فعل شد اما در تهی میتواند با
دربرگرفتن نیزها با فعل شودد این ویژگیهای
متضاد و در عین ال مکمل ،اگر ادراک درستی از

بو دسد فراموشی سررد شد و بایستی دوبار بو

ساختمان شود؛ ا کساندر ،ادراک تهی و ا بد ،نو بو

ار گرفتو شود» )« (Ibid:309تعا یِ» )(Ibid

مثابو فضایی منفی و مثبد و ادراک هر دو بو مثابو

سازند میداندد در واق

تهیوارگی و «هستۀ

مر زی تمام مکاتب عرفانی شرقی اسد و از طریق
نن بو کمدهای عرفانی نوعی خصیصۀ عملی
میبتشد» م اپرا ،)37 :9366،از ناا ا کساندر بو
مثابو موموعی اربردی برای معماران قابل طرح
اسدد
-9مضامین کالبدی «تهی» در اندیشة الکساندر

یت نیز مثبد را پیو رو مینهد:
93

تهی خودش بو تنهایی یت «مکان» اسد ،ممتد،
راندار و قابل رؤید اسد )(Ibid:76دددنن
برخلا

فضاهای امروز نمریکا ،و از پار ینگها،

را های وسی  ،یاطهای بو معنی و بدون مرزهای
مشتص تشکیل شد اسد ،فضایی مثبد اسد
)(Ibid:73دددو با ا بد وزن مساوی داردد (Ibid:
)112

مفهوم ساختاری نیز مطرح میشود؛ این مضمون از

ساختمان یا ممسموای محاط در خود تعری

تهی برخلا

دو مضمون دیار ارتباط مست یمتری با

میشود ،در واق «شیء ،فضای اطرا

را عینید

ا بد داردد تهی بو مثابو یت مفهوم ساختاری در نار

میبتشد»د منصر )933 :9381،از این منظر ،تهی

متضادهای همجوار خود و ا کساندر ننها را

تبدیل بو یت «فضای نیهیلیستی با معنایی منفی»

«متضاد

مکمل»93

)(Alexander,2004:195

مینامد معنا مییابد؛ تعمق بر این متضادها نشان
میدهد ننها از سو منظر قابل تبیین هستند:
الف) تهی و کالبد
تهی و ا بد نتستین متضاد مکمل و اصلیترین
ننهاسد؛ ا کساندر معت د اسد تهی در درون ا بد،
مانند روح در درون بدن ،است رار مییابد ،هموار
توسط نن «ا اطو شد » ما کساندر )999 :9319،و بو
واسطۀ سکوت ،سادگی و نرامو درونی خود ،یت
«فضای تنفس عمیق» ) (Alexander,2005:46و

)(KulogluandSamlioglu, 2012: 131
میشودد اما نننو ا کساندر در باب تهی مینویسد
یت فضای خا ی مثبد اسد و انبساط و فرصد
نظّارگی ایماد می ند و در درون ا بد وجود داردد
وی معت د اسد در هر ساختن ،معمار در بداید با
یت تهی نغاز می ند و قابلید و گنمایو ساختن
دارد و تا انتها در تمام م یاسهای ساختار ،نیاز بو
ضور تهی در نار متضاد خود وجود دارد:
ما با لید فضای خا ی شروع ردیم ،فضایی و بو
ز مد قابل رؤید بوددددسرس نن را بو نحوی شاخ و
برگ دادیم و ساختار موجود را ماید ند و بو
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در اندیشۀ ریستوفر ا کساندر «تهی» بو مثابو یت

در معماری غربی در ادوار متتل  ،معمو اً تهی با

دوفصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

وی اصل پیمودن این مسیر را و «در زمان امر

تهی و ا بد بو دسد نید ،میتواند موجب تعادل در

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
منصۀ ظهور برساند ما کساندر )89 :9313،تحول

بنفو هستندد از منظر ا کساندر ،جفد رنگها،

منرایو) فضای خا ی ،وجود فضاهای پسماند را

متضادهای مکملی هستند و تعاملشان با یتدیار

وز هایی مفضاهایی) و نسبتاً

میتواند یت نرایو فضایی متعادل مانند نننو در

برطر

میسازدد

نامتمایز اسد و بو وجو تمایزشان نیازی نیسد ،زدود
میشود و بو این ترتیب فضاها همانتر میگردد و بو
وسیلۀ نا یۀ مرزی و بو ننها ممیمو میشود و با
ساختاری متفاوتتر و ننها را در برمیگیرد ،بیوتر
تعری

میشودد ما کساندر)81 :9313،

ب) سادگی و پیچیدگی
ل
از ا بد اسد و از سادگی و می اطلاعاتِ قاب ِ
دریافد برخوردار اسد و متضاد مکمل نن ،بتو
دیار ا بد و از هموم اطلاعات بصری متنوع بهر
میبرد ،هسدد این نوع ناا در وزة معماری قدری
متفاوت از نااهیسد بو مفهوم تهی و نن را تنها،
خویشاوند فضا میداند؛ از این منظر در «سادگی» بو
د یل گنمایشی و بو طور امل با فعل نشد اسد،
ویژگی «تهی بودن» جلو گری می ند و در
پاییز و زمستان 9318
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از منظر دیار ،تهی نو ف ط فضایی خا ی و بتشی

«پیییدگی» بو د یل جزئیات زیاد ویژگی پُر بودن و
بو مال رسیدند ا کساندر معت د اسد ،سادگی و
پیییدگی بو مثابو متضادهای مکمل با نار هم قرار
گرفتن ،زوج شدن ،انسمام و درهمتنیدگی ،از ثابد
ماندنِ ناا در یت ن طو و محصور شدن ذهن
جلوگیری رد و نوعی «تعادل» ما کساندر:9319،
 )995در ادراک را بو وجود مینورندد
ج) جفت رنگها
سومین متضاد مکمل «جفد

رنگها» 95هستندد96

ا کساندر معت د اسد ،رنگها بو صورت جفد عمل
33

می نند؛ جفد رنگها ،رنگهایی هستند و در
نرخۀ رنگ روبوروی هم قرار گرفتو ،تفاوت زیادی
با هم دارند و متضاد هم بو شمار میروند؛ از جملو
این جفد رنگها قرمز-سبز ،نبی-نارنمی و زرد-

باب «تهی و ا بد» یا «سادگی و پیییدگی» گفتو شد،
بو وجود بیاوردد ا بتو این بدان معنا نیسد و یکی از
جفدرنگها معادل تهی میا سادگی) و دیاری
معادل ا بد میا پیییدگی) اسد ،بلکو از نن جهد
و رنگها نیز مانند تهی ،با متضادِ خود ،یا بو تعبیر
ا کساندر با متضاد مکملِ خود ،معنا مییابند ،ننها
نیز در زمرة متضادهای مکملِ مرتبط با تهی قرار
میگیرندد از میان ننها سبز ،نبی ،بنفو و
همخانواد های

ننها،

رنگهای

«پسرو»

م اوسون )66 :9319،و قرمز ،نارنمی ،زرد و
همخانودا هایشان «پیورو» مهمانجا) هستند ،اما
وزن مساوی دارند و مانند تهی و ا بد هر دو مثبد
بود و بو میزان توجو یکسان نیازمندندد
-4خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة الکساندر
ننطور و گفتو شد ،از منظر ا کساندر ،مفهوم تهی،
خاصو مضامین غیر ا بدی نن متهیعظیم و
تهیوارگی) ،مفاهیم خویشاوندی را در وزة ادیان
و عرفان شرقی و نیز در فیزیت جدید دارند؛ از جملۀ
این مفاهیم برهمن ،خدا ،عدم ،تائو ،سونیاتا ،فنا،
نیستی وددددر ادیان و عرفان و یا خلاء ،فضای خا ی
وددددر فیزیت هستندد این مفاهیم و برخی واجد
وجو متافیزیکی و برخی واجد وجو فیزیکی هستند،
در اندیشۀ ا کساندر ،هموار مورد ارجاع واق شد ،
با هم پیوند خورد و خاستاا اصلی اندیشۀ وی
هستندد علاو بر ننها ،در وزة هنر و معماری نیز
برخی مفاهیم یا اندیشوهایی وجود دارد و ممکن
اسد بر اندیشۀ ا کساندر در باب تهی مؤثر باشند،
بنابراین این سو وز مورد تعمق قرار میگیرند تا

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
ارتباط ننها با وجو متتل

اندیشۀ ا کساندر روشن

گرددد

را «یت درة میان تهی یا ظر

تا ابد خا ی میداند

و ظرفید جا دادن بینهاید شکل را دارد»

الف) جوهرة اصلی مفهوم در حوزة ادیان و عرفان

مهمان )996:یا نن را «نوندی تهی و میتوان از نن

شرقی

فیض برد» ماستیس )983 :9358،میخواندد
وجودی91

مفاهیم خویشاوند تهیعظیم و تهیوارگی در وزة

همننین در مذهب اسلام ،تعا ی

ادیان بو طور بنیادی مطمح نظر بود اند؛ از این میان

مطلق و نیز تعا ی معرفتی نن ،بدین معنی و ق از

ادیانی و در درون خود نحلوهای عرفانی قویتری

هر نننو دربار اش اندیشو میشود فراتر اسد و

دارند در این باب بیشتر ستن گفتواندد این نحلوها

هیچ نوع معرفد ایمابی محض از او نمیتوان

بیشتر در مشری زمین یافد میشوند؛ در این نحلوها،

داشد ،سبب میشود و «هموار بتوان او را با یت

این مفاهیم بو دو صورت نمد و جوهرة اصلی مفهوم

بیان سلب شناخد؛ یعنی او را از صفاتی و خود

تهی در اندیشۀ ا کساندر را شکل میدهند :صورت

داشتو یا ماسوی ا لو دارد تنزیو رد»د م ا ایی:9386،

نتسد در باب تهیعظیم اسد و نوعی بیان سلبی

 )36بدینسان بحث تنزیو در لام مذهب اسلام و

ی د مطلق و یاانۀ عا م ،و اشار بو بیشکلی،

مفاهیمی نون عدم ،نیستی و تهی در ادبیات عرفان

فاقد محتوای مادی و اشیئید نن دارد ،را نشان

اسلامی 33از وزن و جایاا خاصی برخوردارندد

میدهدد

صورت دوم ،در باب تهیوارگیسد،
و زیربنای تمام

تهیوارگی هناامی رخ میدهد و فردی معارفی)

از دیدگا

شرقی

پدید هاسد در نن سوی تمام شکلها بود و هرگونو

بتواند از هموم سیات رها شود ،تمام صور سی را

شرح و توصی

ی تی

و تشتیصی را محال و ممتن

از وح ممیر خویو بزداید و سرس همۀ اندیشوهای

ی تیسد بیشکل ،خا ی یا تهید اما نباید از این

محتویات متصوص ذهن را از نن طرد ندد در نن

تهی بودن برداشد هیچ بودن بشود بلکو برعکس،

صورت مسلماً هیچ محتوای ذهنی مروانی) باقی

ی د وجود و جوهر تمام شکلها و سرنشمۀ

نتواهد ماند و ننیو میماند تهیوار یا خلاء محض

این

تمام هستی اسدد م اپرا)995 :9366،

اسدد ماستیس)89 :9358،

برای مثال در هندوئیسم ممذهب برهمایی) ،برتری

نون ننین تمربوای فاقد محتواسد ،عرفا غا باً نن

و تصور سبب

را « اوجود ،وادی ،برهوتِ بیبر ،دریای متلاطم،

میشود هندوها بو بیان سلبی از نن روی بیاورند 97و

وا د

ی ی» مهمان« ،)993:یاانو و نامتناهی»

نن را نامتناهی ،بیشکل ،خا ی یا تهی بتوانند و یا

مهمان )89:میخوانند و «همو و همو معادل و

«سونیاتا»98

با تمربۀ یکسانی از و دتی مطلق اسد و

برهمن ،نن

ی د غایی ،از توصی

در بودیسم ممذهب بودایی)،

ی د،

متراد

خواند میشود و «بو معنای تهی یا خلو اسد»

در نن تمایزات تمربی را ندارد»د مهمان« )993:این

مهمان ،)935:نیز در تائوئیسم ممذهب تائو)« ،تائو

نوع از نگاهی عرفانی اغلب پس از سالها سیر و

وجودی خا ی و بیشکل اسد و خود مو د

سلوک بو دسد مینید و گا «نمدنی» 39میشود و

شکلهاسد» مهمان ،)997:بو طوری و ائوتسو تائو

بیجستمو دسد میدهد»د مهمان)83:

35

پاییز و زمستان 9318

میسازد و از اینروسد و غا باً گفتو میشود و نن

انتزاعی ،شیو های استد ال ،میل و خواهو و سایر
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از

ید
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برای مثال در هندوئیسم ممذهب برهمایی)،

در علم فیزیت ،فضای خا ی ،خلاء یا تهی از مفاهیم

بزرگترین رستااری برای هر سا تِ برهمایی «اتحاد

بنیادین بو شمار میروند و در دو دورة لاسیت و

نفس فردی منتمن) ،با نفس لی مبرهمن) اسد»

جدید قابل تعمق هستندد در فیزیت لاسیت ،تهی

مهمان )18:و م دمۀ رسیدن بو این نوع رستااری،

«فضایی سوبعدی از هندسۀ اقلیدسی ،مطلق ،همیشو

«ریامد ،نلونشینی» م اپرا )15 :9366،و

سا ن و ایتغیر یا بو گفتۀ خو ِد نیوتن ،مطلق در

تهیوارگی اسد ،این مر لو نون « ل شدن

ماهید خود ،بیتوجو بو هر عامل خارجی ،همیشو

قطعوای نمت در نب» ماستیس )991 :9358،اسدد

یکسان و سا ن» م اپرا )69 :9366،بود و بو مثابو

یا در بودیسم ممذهب بودایی) ،تهیوارگی بو مثابو

ظر

خا ی برای عناصر و پدید های فیزیکی عمل

را یاانۀ رستااری نمد اسد ،نیز در تائوئیسم

می ندد عناصری و در این فضای مطلق ر د

ممذهب تائو) ،تهیوارگی بو مثابو را نیل بو تائو ،نن

می نند عناصری هستند از ذرات مادی و «نیوتن

ی د ایتغیر ،نمد اسد؛ بو طوری و ائوتسو

ننها را از اشیا ونت ،صلب و غیر قابل تتریبی

مینویسد« :نن س و علم و دانو را پیایری ند

میداند و تمام مواد از ننها ساختو شد اند»د

هر روز افزایو خواهد یافد و نن س و تائو را

مهمانجا) بدینسان جهان در فیزیت لاسیت «بر

پیگیری ند هر روز اهو خواهد یافد»د

مبنای اعت اد بو ذراتی صلب و ایتمزی و در خلاء

م اپرا )33 :9366،و یا در جای دیار نمد اسد:

در ال ر د هستند ،استوار اسد»د مهمان)999:

«تهی باش تا پر باشی»د مهمان)993:

در فیزیت جدید ،اما ،تمایز بین ذرات و تهی ،شدّت

همننین در مذهب اسلام ،تهیوارگی ،راهیسد و

و دّت خود را از دسد میدهد و تغییر نارش

امکان ع بنشینی انسان از مسیر وجودی خود را

عمی ی در مفهوم لاسیت تهی اتفای میافتدد «فیزیت

فراهم رد و «نوعی یادنوری ممدد از خویشتن

جدید ناا خیرة انسان را از ذرات مرئی برداشتو»

متعا ی و بینهاید برتر از من انسانی اسد

مهمان )998:و بو سرشد

ی ی ننها دوختو و

مینماید»د م ناس )3 :9386،هناامی و بو واسطۀ

نشان میدهد و «دیار نمیتوان بو ذر بو دید یت

تهیوارگی امواج ذهنی فرد خاموش گردد ،تفکری

جسم سا ن ناریسد بلکو باید بو نن بو مثابو ا اویی

یکرارنو و ثابد بر وی مستو ی میگردد و مراقبو،

دینامیت و پدید ای واجد انرژی و خود را بو شکل

شهود و وصل پینمد نن اسدد 39در عرفان اسلامی

جرم ذر ای نمایان میسازد ،ناا رد»د مهمان)89:

د از دسد دادن فردید 33و مزج و محو
این ا ِ

از این منظر ،ذرات «ان باضهای مومعی و

شدن همۀ تشتصات فردی در و دت نندان

ترا مهای انرژی هستند و مینیند و میروند»

مشهور اسد و اصطلاح فنی خاصی از نن خویو

و

دارد؛ «این
36

ا د را فنا یا نیستی مینامند»د

مهمان )993:و تهی «یت فضای خا ی زند

مربانی موزون و بیپایان مینفریند و میمیراند»د

ماستیس)996 :9358،

مهمان 996:ا کساندر نظریات فیزیت جدید در باب

ب) وجوه تجربی مفهوم در حوزة فیزیک جدید

«فضای خا ی زندة موجود در عا م» را با باورهای
دینی و عرفانی موجود در باب «تهیبودن

ید

مطلق از شکلها و مادید» ،پیوند میزند و تلاش

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
می ند وجو تمربی و علمی بو نظر خود ،و اساساً

سکوت36

تأ ید فراوانی بر نن دارد ،بدهدد

« ی د بو ما هو

ج) اندیشههای موازی در حوزة هنر و معماری

با مفهوم سکوت وص

در وزة هنر و معماری ،تهی یا مفاهیم خویشاوند

بسیار بسیار نرام نیسد» مهمان )37-38:بلکو نیزی

نن در نار مفاهیم متضاد با خود بو ار برد شد اندد

اسد و در ژرفای نن هیچ بیانی وجود ندارد ،پس

در این وز این مفهوم بو معنای نننو از اشیا مادی

ی تی باشد و قابل

و مطمح نظر ویی ان اسدد ویی ان
ی د» م مد )59 :9313 ،را
می ند؛ «سکوت بو معنای

میتواند یت بیان سلبی از
نیسدد این مفهوم بر

ی د بی ران و

ظرفید پذیرش نن را دارد ،مطرح میگرددد برای

مستوری د ا د می ند و هیچ بَین و تبیینی در نن

مثال نننو در خوشنویسی بو مثابو بیاض مسفیدی)

را نداشتو و محل عدم تعیّن اسد اما میل و توان بو

و در تضاد با سواد مسیاهی) وجود دارد ،بو تهی

ظهور رسیدن دارد؛ مانند سکوت و بیانی در نن

نزدیت اسد؛ بیاض نن زمینۀ سفیدی اسد و پیو

وجود ندارد اما «طلبِ بیان» مهمان )38:وجود داردد

از سواد وجود داشتو ،بَین و تبیینی در نن نیسد و

پس این

ی د ،گرنو محل عدم تعیّن اسد

ظرفید سیا شدن دارد و یا در موسی ی ،سکوت در

میتواند دنار تعیّن شود« ،نیروی بی رانی»

تضاد با صدا بو تهی نزدیت اسدد

مهمان )35:اسد و توان نن را دارد و تمام نیزهای

در تضاد با ا بد خویشاوند تهی و متضادهای نن در

میشودد ویی ان وظیفۀ معمار را نن میداند و با

اندیشۀ ا کساندر هستندد در این میان فضا ،مفهوم

اثر خود

ی د مسکوت) را بو ظهور برساند و

وسیعی و از قرن 98ام تبدیل بو مفهومی با «هوید

ظهور نن را با جلو گری نور در معماری میداند،

مثبد و یفیتی بیو از یت سطح دو بعدی» م ا ینز،

نرا و معت د اسد «نور ظرفید وجود بتشیدن و

 )356-357 :9375در معماری شد  ،توسط وی در

بن بتشیدن را دارد» مهمان )91:و میتواند بو فضاها

برخی مواق بو جای تهی بو ار برد میشودد ایدة

تعیّن و تفاوت ببتشدد بو نظر میرسد ،تمام این

«فضا-زمان» 33مگیدیون )363 :9386 ،و در قرن

مفاهیم و اندیشوهای مرتبط با نن بو موازات اندیشۀ

91ام ،توسط زیافرید گیدیون 35مطرح میشود نیز

ضور دارند نرا و وی

میتواند خویشاوند تهی بوشمار رودد ا بتو بو نظر
میرسد گیدیون نمیتواند نن را بو ایضاح امل
برساند و «گاهی نن را متردا

ا کساندر در این وز

متر اشار ای بو ننها داردد
 -5ارتباط بین دو خاستگاه اصلی

با بعد نهارم ،گاهی

ز میان وز هایی و بو منظور شناسایی خاستاا

معادل هندسۀ غیر اقلیدسی قرار میدهد»د م ا ینز،

اندیشۀ ا کساندر در باب مفهوم تهی بررسی شد ،دو

)363 :9375

وزة فیزیت جدید و ادیان و عرفان شرقی و بو

علاو بر اینها ،برخی مفاهیم دیار در ادبیات وزة

نظر خاستاا های اصلی اندیشۀ وی هستند ،املاً

معماری وجود دارد و بو مضامین غیر ا بدی تهی

ممزا از یتدیار نیستند؛ بلکو بسیاری از نظرپردازان

متهیعظیم) نزدیت اسد ،از نن جملو مفهوم

معت دند اندیشۀ تصوفی و عرفانی شرقی زمینوساز
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در معماری ،مفاهیمی نون خا ی در تضاد با پُر ،فضا

رانمند از نن برخیزد؛ ن طۀ نغازیسد و تکرار
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خا ی اسد یا متر از ماد برخوردار اسد و ی

وص

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
مناسب و منط ی برای نظریوهای فیزیت جدید

ارتباط با دیاری داشتو باشند؛ نیز ویژگی مشترک در

اسدد این بدان معناسد و جهانبینی و فیزیت

هر دو وزة علم و دین« ،مع

و نارسایی زبان»

جدید بو انسان میدهد وجو اشتراک بسیاری با

متا بوت )67 :9317برای بیان ماهید نننو در پی

جهانبینی عرفان شرقی داردد از جملو نظرپردازانی

ماهید

ش

نن هستند ،اسد ،نرا و توصی

اپرا» 37اسد؛ وی این وجو اشتراک را در «و دت

وابستو و گا متناقض همنون موج-ذر  ،فنا-ب ا

همۀ اشیا»« ،نیرو سرشتی بودن عا م» ،نارش بو

وددددر هر دو وز این امر را نشان میدهدد بنابراین

«تهی» و اهمید بیشتر نن نسبد بو ذرات و اشکال

این ابزار ناقصِ بیان نمیتواند معیاری برای

وی معت د اسد علم و

جداانااری و یا اشتراک علم و دین باشد ،بلکو وجو

ادیان بو طور اساسی با هم متفاوت هستند؛ از د ایل

اشتراک در جهانبینی ترسیم شد توسط این دو

ننان میتوان بو «منحصر بو فرد بودن و ی و ا هام»،38

وز خاصو ادیان و عرفان شرقی و فیزیت جدید

وددد میداندد دیدگا متا

«تمایز بین وجود شتصی و اشیا غیرشتصی» 31و

اسدد

«تفاوت عملکردی زبان علم و دین» 33اشار رد ،از

بنابراین این نوشتار مبنا را بر اشتراک این دو وز -

این میان سومین مورد مهمترین مورد اسد و بر

و قوت بیشتری دارد-میگذارد ،اما نننو بدان

مبنای نن تشابهات فظی نمیتواند د یل موجهی بر

توجو دارد نن اسد و این مشابهدها بو د یل تفاوت

تشابو و اشتراک محتوایی باشدد

ابعاد ادیان و عرفان و علم فیزیت نمیتواند ذاتی
باشد؛ این دو وز یکی در بُعد متافیزیکی و دیاری
در بُعد فیزیکی در پی ش
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و قائل بو این وجو اشتراک هستند« ،فریتیو

غایی عا م فراتر از زبان اسد و استفاد از مفاهیمی

عا م هستند ،بنابراین

دو دستاا فکری متفاوت در دو بُعد متتل

را

تصویر  :9تفاوت علم و دیند

میسازندد در بسیاری از جهانبینیها ،دو بُعد

مأخذ :ناارند

متافیزیت و فیزیت در مراتبی طو ی نسبد بو
موموعشان ،یعنی ش

ی د غایی عا م ،قرار

میگیرندد این نیزی اسد و اندیشمندان غربی بدان
توجو نداشتو و وز ها را در عرض یتدیار قرار

38

تصویر  :9اشتراک علم و دیند

داد و قائل بو وجو اشتراک میا تفاوت اساسی) نن

مأخذ :ناارند

دو شد اند؛ متصاویر 9و  )9گفتنی اسد افلاطون و

ا بتو بو نظر میرسد جداانااری مطلق علم و دین بر

پیروان او نظام خل د را در مثل تمسم رد اندد وى

مبنای این د یل پذیرفتنی نیسد؛ اگرنو این دو وز

عا م را دو بتو رد اسدد فیزیت و متافیزیت،

ماهیدهای متفاوتی دارند ،اما گزار های علمی و

عا م ماوراى طبیعد اصل اسد و عا م طبیعد سایو

دینی هر دو در پی «ارائۀ تفسیری منسمم و هماهنگ

و ظل عا م ماورا اسد ،عا م ماورا عا م ارباب انواع

از ل تمارب بشریاند» مفتحیزاد و محمدی اصل،

اسد و از دیدگا او مثل ا امثال در رأس متروط

 )77 :9313نو این و هر یت زبانی جداگانو و بی

قرار دارد و عا م اجسام در قاعد نند این خل د

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
متروطى شکل بدین گونو اسد و مثل ا امثال و

بو شمار نورد بلکو ننها بو مثابو اندیشوهایی موازی

رب ا ارباب ،از ذات مبدأ اول بو وجود نمد اسد و

در یت

وز وجود دارند و ممکن اسد

فیض بو تدریج متکثر و ارباب انواع یا امثال تکثر

دغدغوهای مشترک ،صا بان اندیشو را بو یت سو

یافتواند تا بو عا م اجسام و قاعد نن متروط اسدد

سوی داد و ننان زوماً از هم متأثر نباشندد اما

در جهانبینی اسلامی نیز مراتب هستی از مرتبۀ ذات

اندیشۀ ا کساندر بو د یل ارجاعات

خاستاا

ق نغاز شد و سرس بو مرتبۀ اعیان ثابتو ،ارواح،

ا کساندر و ویژگیهای مشترک ،بیو از هر نیز در

عا م مثال ،و عا م اجسام و موموع فیزیت اسد

وزة ادیان و عرفان شرقی و نیز وزة علوم ،خاصو،

این مراتب طو ی هستند و رابطۀ ننها ،رابطۀ بین

عرفان بر اندیشۀ وی در باب مفاهیم متتل ِ تهی

علد و معلول اسد؛ یعنی موجودات ماورایی علل

بیشتر اسد و جوهرة اصلی این مفاهیم را در اندیشۀ

وجودی عا م ماد هستندد پس اگر مراتب طو ی این

ا کساندر تشکیل میدهد ،درعین ال بیانِ وی نغشتو

دو دستاا فکری در نظر گرفتو شود ،میتوان گفد

بو بیانی علمی و فیزیکی اسد و یافتوهای علم

ی د عا م در تمام

فیزیت وجو تمربی ،علمی و نزمونپذیری ،و خود

ادیان و عرفان در پی ش

مراتب هستی و فیزیت در پی ش

ی د عا م

تأ ید فراوانی بر نن دارد ،بو نظرات وی میدهندد

در مرتبۀ عا م جسمانی ،و پایینترین مرتبو اسد،
هستند ،بدینسان این دو وز در ا ی و تمامید
و یاانای خود را ارج مینهند ،بو د یل وجو اشتراک
و بو د یل زمینوسازی مناسب و منط ی ادیان و عرفان

تصویر  :3همگرایی دین مادیان و عرفان شرقی)

شرقی برای فیزیت جدید ،بو صورت تصویر  3در

و علم مفیزیت جدید)د مأخذ :ناارند

نظر گرفتو میشوندد

بدینسان بو صورت دقیقتر و بر مبنای مدل ترسیم

-2نتایج

شد در نمودار  ،3و در نن ،این دو وجو متافیزیکی

همانطور و گذشد ،از میان مفاهیم منتسب بو تهی

و فیزیکی در نظر وی ،بو مثابو دو دستاا فکری با

و ریستوفر ا کساندر مطرح می ند ،تهیعظیم و

و ی در عین ال واجد مراتب طو ی،

ابعاد متتل

تهیوارگی هستۀ اصلی ادیان و عرفان شرقی هستند؛

از هم تفکیت شد اند ،میتوان گفد ،خاستاا

نیز تهیعظیم پایۀ محکم و استواری در فیزیت جدید

مفهوم تهی در اندیشۀ ا کساندر ،از ن طۀ مشترک دو

دارد و تهی بو مثابو یت مفهوم ساختاری و مفاهیم

ی د عا م هسد ،نغاز

وز  ،و در واق

ش

خویشاوند تهیعظیم ،همنون مفهوم سکوت ،در

شد  ،از این دو دستاا فکریِ همگرا میگذرد و در

وزة هنر و معماری هم مطرح هستند؛ از این میان

خود او سکنی میگیرد و بسط مییابدد متصویر )3

بو نظر میرسد اندیشوهای موجود در هنر و معماری

در واق ا کساندر برای تبیین مفهوم تهی و مفهومی

را نمیتوان خاستاا و سرنشمۀ اندیشۀ ا کساندر

پییید و واجد مراتبِ گوناگونِ متافیزیکی و فیزیکی

31

پاییز و زمستان 9318

موموعی م ش

ی د غایی عا م) همگرا هستند

دوفصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

میرسدد

فیزیت جدید اسدد در این میان ،سیطرة ادیان و

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
اسد از این دو وز با همین مضامین بهر میبرد
تا تمامی ابعاد و وجو نن مفهوم را مطمح نظر قرار
دهد اما نننو در نهاید ارائو میدهد نو بو طور امل
متافیزیکی و نو تمام ًا فیزیکی اسد بلکو
اندیشوایسد تغذیوشد و مُزدوج از ادیان و عرفان
شرقی و فیزیت جدید اما سکنی گرفتو در وجود
ا کساندر و بسط یافتو شد توسط وی بو مثابو یت

-7پینوشت
 -9خاستاا بو معنای «محل برخاستن ،مبدأ ،جایاا بلند
شدن و طلوع ردن» م غدنامۀ دهتدا ،ذیل واژة
خاستاا ) اسدد
2- Nikos Salingaros
 -3ردکد تاب یت نظریۀ معماری مسا یناروس)9389
و Some Notes on Christopher Alexanderد
4- Peter Eisenman
5- William Saunders

معمار؛ در واق میتوان گفد ،هستۀ اصلی اندیشۀ
یفید خلاء ایماد شد بو واسطۀ ضور نن در

 -7ردکد ا کساندر9389د

ساختارهای زند در عرصۀ معماری و نیز از تعاد ی
و بو واسطۀ همنشینی تهی و متضادهایو ایماد
میشود ،ستن میگوید؛ اما این اندیشو از یت سو
با نمونوهای مشابهی و وی از ساختارهای بسط
یافتو در فیزیت جدید و تی زیسد شناسی معلم
جدید) مینورد ،تا وجو تمربی و علمی اندیشۀ خود
را ت وید ند ،پیوند خورد و از سوی دیار ،وی بو
این سطح از مفهوم تهی در عا م واق بسند نکرد
پاییز و زمستان 9318

دوفصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

وی بو مثابو یت معمار ،ننجاسد و وی از تهی و

 -6ردکد ساندرز9389د

و در مراتبی با اتر ،تهیوارگی معمار را برای
قرارگیری وی در مسیر ساختن ساختارهای زند
مروری دانستو و نیز بو جوهرة اصلی این مفهوم
میپردازد و در بیان سرشد
بودن

ی ی ماد  ،از تهی

ی د عا م هستی متهیعظیم) و سرنشمۀ

یات برای ساختارهای زند در معماری اسد،
میگویدد

8- David Seamon
 -1ردکدSeamon2007د
10- Philip Ball
11- Brian Goodwin
12- Ian Stewart
 -93ردکد.Alexander2003
 -93در تابهای «یادداشدهایی بر تر یب فرم» و «شهر
درخد نیسد»د
 -95در تاب «زبان ا او»د
 -96د ارت ،پیوگام این نوع جهانبینی اسدد
17- Great Void
18- Voidness
19- Entity
20- Something
د21- Potentially living kind of stuff
د22- Potentially conscious stuff
23- Complementary Opposites
متضادهای مکمل ،در واق دو نیمۀ یت نیز هستند و
همجواری و انسمام ننها در نار یتدیار ،تعادل را در
نن نیز بو وجود مینوردد
24- Place
25- Linked Color Pairs
 -96ا کساندر ،برخلا دیدگا مدرنیتو ،و با «اتصال فرد
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بو عا م از طریق رنگ» منیکوس اِی سا یناروس ،یت

تصویر  :3خاستاا مفهوم تهی در اندیشۀ ا کساندرد
مأخذ :ناارند

نظریۀ معماری ،ص )336متا

اسد ،معت د اسد

«رنگ بو تنهایی میتواند عهد دار یت ارتباط قوی،

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
متفاوت و مست ل میان انسان و ساختمان باشد» مهمان،

 ا کساندر،

ریستوفرد 9319د سرشد نظم

ص ،)979بنابراین دو متضاد مکمل را در زمینۀ هندسو و

مساختارهای زند در معماری)د ترجمۀ رما

سومین متضاد مکمل را در زمینۀ رنگ و جزء دیار نظمِ

سیروس صبری و علی ا برید ج9د چ9د تهران:

ساختاری ،اسد ،تبیین می ندد
 -97هندیها بو بیان سلبی برتری میدهند؛ در زبان ننها
لموای و با صفد منفی تر یب میشود نو معنای منفی
و معنای مثبتی را در برداردد برای مثال ناخشوند ارزش
مثبدتر و اخلاقیتری از صلح و نرامو داردد مهاجیمو
28- Synyata
 -91یسَ مِثلوِ شَیء مسورة شوری ،نیۀ )99
« -33بر عدم باشم نو بر موجود مسد  /زان و معشویِ
عدم وافیتر اسد ممثنوی معنوی»)5/395 ،
«گم شدن در گم شدن دین من اسد  /نیستی در هسد
نیین من اسد مدیوان شمس ،غزل شمارة»)333
31- Spontaneous
« -39از وجود خود نو نی گشتم تهی /نیسد از غیر
خدایم نگهی» ما هی قمشوای)

36- Silence
)37- Fritjof Capra (1939
38- Uniqueness of Revelation
39- Distinction between Personal
Existence and Impersonal Objects
40- Functional Differences between
Scientific and Religious Language

-1منابع

 استیس ،وا تر ترنسد 9358د عرفان و فلسفود
ترجمۀ بها ا دین خرمشاهید چ5د تهران :سروشد

نفرینو

یات مبتو نتسد) :تحو ات

ناهدارند ساختار)د ترجمۀ رما سیروس صبری
و علی ا برید ج9د چ9د تهران :پرهام ن ود
 ا هی قمشوای،

سینمحیا دیند 9386د 365

روز در صحبد مو اناد تهران :ستند

 تا بوت ،مایکلد 9317د عرفان و فیزیت جدیدد
چ8د تهران :هرمسد
 مد ،مهدید 9313د ضور و ظهور در شرح
سکوت و نورد تهران :نشر علمید

 ر مانی ،مهسا و نادرنژاد ،امیند پاییز9319د
بازشناسی توانایی ا ساس برای خلق یت
معماری زند با استناد بو نرای ریستوفر
ا کساندرد در صفو 93م98-7 :)3د
 سا یناروس ،نیکوس اِید 9387د یت نظریۀ
معمارید ترجمۀ سعید زرینمهر و زهیر متکید
تهران :مر ز مطا عاتی و تح ی اتی شهرسازی و
معمارید
 ساندرز ،ویلیامد بهار9389د هر نو مردم پسندتر،
متحمرتر،

اصل غمانایز

ار

ریستوفر

ا کساندرد ترجمۀ پردیس فروزید در دوماهنامۀ
معمار 5م93-98 :)93د

 ا کساندر ،ریستوفرد بهار9389د تاب جدید

 سیروسصبری ،رما و ا بری ،علید تابستان

نویسندة مشهور بحث داغی را برپا می ندد

9319د مفهوم نظم ،ریستوفر ا کساندر و علم

ترجمۀ پردیس فروزید در دوماهنامۀ معمار5

جدیدد در صفو 93م39-39 :)9د

م99-93 :)93د

 طهوری ،نیرد زمستان9316د نموختن از هایدگر:
پدیدارشناسی در معماری تأثیر فلسفۀ هایدگر در
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33- Loss of Individuality
34- Spacetime
)35- Sigfried Giedion (1888-1968

 ا کساندر ،ریستوفرد 9313د سرشد نظم مفرایند
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نا امورا ،شیو های تفکر ملل شرقی ،ص 936و )937

پرهام ن ود

خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
نظریوپردازی؛ معماری :هوید مکان در نظریات

 مهاجری ،ناهید و قمی ،شیواد بهار و

ریستین نوربرگ شو تس و ریستوفر ا کساندرد

تابستان9387د رویکردی تحلیلی بر نظریوهای

در یمیای هنر م19-73 :)95د

 فتحیزاد  ،مرتضی و محمدی اصل ،مهدید پاییز

تر یب فرم و زبان ا او تا مفاهیم جدیدی از

و زمستان9313د «باربور و یتپارنای علم و

نظریو پیییدگید در هوید شهر م56-35 :)9د

دین»د در پژوهوهای علم و دین ،پژوهشاا

 نادرنژاد ،امین و ر مانی ،مهساد شهریور9313د

علوم انسانی و مطا عات فرهنایم71-55 : )2د

ریستوفر

 اپرا ،فریتیو د 9366د تائوی فیزیتد ترجمۀ
 ا ایی ،قاسمد پاییز و زمستان 9386د «نیستی و
ار رد نن در مبا ث ا هیات در ناا مو انا و

مفاهیم معماری خوب از دیدگا

ا کساندرد رسا ۀ ارشناسی ارشد معماری،
دانشکدة معماری و شهرسازی دانشاا شهید
بهشتید

 نا امورا ،هاجیمود 9377د شیو های تفکر ملل

مایستر ا هارت»د در پژوهونامۀ فلسفۀ دین

شرقید ترجمۀ مصطفی ع یلی و سین یانید

منامۀ کمد)م69-31 :)9د

ج9مهند-نین)د چ9د تهران :کمدد

 ا ینز ،پیترد 9375د تاریخ تئوری معماری:

 ندیمی ،محید 9313د میانۀ میدان ،پژوهشی در

دگرگونی نرمانها در معماری مدرند ترجمۀ

نیستی مر ز و ن و نن در نفرینو معمارید

سین سنپورد تهران :قطر د
 گیدیون ،زیافریدد 9386د فضا ،زمان و معمارید
ترجمۀ منونهر مزیّنید چ99د تهران :شر د
پاییز و زمستان 9318

دوفصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

بیبا لو دادفرماد چ9د تهران :یهاند

انتشارات علمی و فرهناید

رسا ۀ ارشناسی ارشد معماری ،دانشکدة هنر و
معماری دانشاا یزدد
 نصر ،سید سیند 9381د هنر و معنوید اسلامید
ترجمۀ ر یم قاسمیاند تهران :مؤسسو انتشارات

 اوسون ،برایاند 9319د زبان فضاد ترجمۀ
علیرما عینیفر و فؤاد ریمیاند تهران :مؤسسو
انتشارات دانشاا تهراند
 ناس ،مارتیند 9386د تصو

کمدد
 همتی ،جهانبتود نبان9388د معماری و راز
جاودانای؛ را بیزمان ساختند در تاب ما

نیسدد ترجمۀ

امان ا لو ترجماند تهران :پرشکو د
 مو وی ،جلال ا دین محمد بن محمدد 9378د
مثنوی معنوید بو اهتمام توفیق سبحانید چ9د
تهران :روزنود

 مو وی ،جلال ا دین محمد بن محمدد 9359د
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طرا ی ریستوفر ا کساندر از یادداشدهایی بر

دیوان امل شمس تبریزید م دمو و شرح ال
از بدی ا زمان فروزانفرد چ3د تهران :جاویداند

علوم اجتماعی م65-69 :)93د
 هومن ،محمودد 9338د تاریخ فلسفو :از نغاز تا
نتستین ن ادمید چ9د تهران :طهورید
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