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نقش انديشة معماري در سازماندهي فضا
منصير فالمكي*

نخست :نگاهي به زمينة معماري
آنگاه كه در زبان روزمرّه واژة اندیشه یا اندیشیدن را به كار ميبریم ،بويیهه موا مامواران ،مي وين ایوم كارموان را
نمي تيانیم ،به قید اطمینان ،براي دیگران تاریف یا تشریح كنیم .اندیشویدن ،در پننوة زموان تققوم مويیابود و ررآینوه
بخياریم به تصيیررایي دست یابیم كه رر یك متالم به لقظه اي از ایوم سویر در طويل زموان اسوت ،روز صويرتنایي
منفصل ،به دست نميآوریم .نزد ایرانیان ،اندیشه رمانند درختي زنده است؛ ميريدیتي كوه پیشوینهاش قابول شناسوایي
است؛ اما از شكل آیندهاش اطمیناني نداریم .اندیشه ،عنصري سرزنده است و بیش از ایوم ،پيیرنودة تاویم و پيیرنودة
حكم نیست بيیهه حكمي كه برون از گسترة كاوش و پردازش او زاده شيد.
چنانكه ميدانیم ،ماماري فراوردة سنجشنا و یافتهرایي است كه به قید تدبیر و نظم فضایي خوا

 -كوه آفریننودة

اثر دوست داشته -به دیگران عر ه ميشيد .یك اثر مامارانة شكل گرفته و مققم شده كه طبم خياستهرواي متاوار
آدمیان غیرمامار به آنان عر ه شده ،به میزان تيان تقلیلي بینندهاش ،ميريدیتي بقثانگیز و تفسیرپيیر دارد .یك اثر
مامارانه ،از یك نمازخانة فروتم تا مسجدي كه پرابنت و گرانقدر زاده ميشيد ،رمیشه و براي رمگان ،سخني یكسان
ندارد .و ایم نكتهاي است كه رر آینه تا كتابت نگردد ،بردانستماش ادّعا ميكنیم.
ایم یادداشت در مقدمه را با ایم سخم كيتاه به پایان ببریم كه اندیشیدن به ماماريِ در حال آفریده شدن ،بسیار پر
ابنام است و حكایت كنندة نكتهرایي است كه در طيل راه یا روند آفرینشاش رخ ميكنند .ایم نكتهرا یا یافتهرا ،پو
از آفریده شدن و به میدان بنرهوري مردمان قرار گرفتم ،پر رمز و راز ميشيند؛ رمانند غزلي سروده شوده ،سروسورّي
«رر بار دگر را» به دیگر بیننده مينمایاند.
اگر بتيانیم یافتهرایمان را به قید تایّم با خياننده در میان بگياریم ،به تجربة زندگي بدل ميشويند و انورژي رزینوه
شده براي آفرینش اثري مامارانه ،در طيل زمان تققم ميیابند؛ و مامار ،نه تاییم كننودة طويل راروي اسوت كوه طوي
ميكند تا به نقطة پایاني كارش برسد و نه خيد اثري كه گام به گام به دنیوا مويآیود و رخنوایي را مويزایود كوه الزاموا
رمارنگ و رمسيي و رمدل نیستند ،سیر كار آفرینش ماماري را و ایتي خطي نميدرد.
راه آفرینش ماماري ،نه خطيّ است و نه یكسيیه؛ و ایم از رنت آن است كه اندیشه بر آن فواقم مويشويد؛ زیورا
اندیشة انساني ،پيیراي حكم نیست؛ بلكه ريیندة آن است .حكمي برخاسته از ذرم مامار ،تا مگر بتياند ،به قید آمد و
شدرایي كه به قصد تنيیر صيرت ميگیرند ،...فضایي مرافم با حركتنایي غیر مكلف را در پننة فضاي ماماري سازمان
درد و اینجاست كه ماتقدیم ماماریناي ایران زمیم ،براي رمگان سخم دارند؛ ماماریناي از دیرباز گرفته تا امروز.
* استاد دانشگاه تنران

صاحب نظران
دوم :نگاهي به جهان معاني و گونه گونيهاي زبان و بيان معماري ايراني
ادیبان ایران زمیم مي دانند كه مانا ،وريدي ثبات یافته ندارد؛ آنوان مويداننود كوه آزادگوي ننفتوه در ذات
آدمیاني كه ربر را براي حفظ عالم اخالق پيیرا شدهاند ،بر گسترده بيدن و بر پيیا بويدن زنودگي مانيیشوان،
رمدل و رمسي است.
چنانكه در تاریف ماماري ننفته است ،صيرت یا وره برون فضاي ساخته شده ،در فاصلة میان رنان ماده
و رنان مانا ،كاراتریم ميريدیتي دانسته ميشويد كوه ذات پيیوا و پیيسوتة مقوی مصونين را بوه رخ آدمیوان
ميكشد .در سطرراي پیش روي ،ما دوست داریم در ایم زمینه بیشتر بگيییم توا مگور بوا قودر گوران مامواري
به اندیشه داشتیم و نقش آن را در تدبیر و در تدویم فضاي ماماري تيره كردیم.
از دیدگاه ما ،اندیشه بر تمام ميريدیتنایي حكم ميراند كه در رنان روزمورّه و در رنوان تصوير و خیوال
آدميزاد مداخله دارند و در ایم امر ،بر رر سه مقيلة اساسي -كه در ایم بخش از یادداشتمان آوردهایوم؛ یانوي
صيرت و ماده و مانا و اثر دارد.
در ایم زمینه ميتيان به فضایي بنگریم كه رمة پدیدهرا ،عيامل و ميريدیتنایي در آن حضير دارند كه بوه
زندگي ایم رناني و آن رناني آدمي مانا ميبخشند .به سراغ حافظ ميرویم و به یاد ميآوریم در غزلي كه بوا
مطلع «دوش دیدم كه مالقك در میخانه زدند» آغاز ميشيد ،رمگان و رمه چیز حضير دارنود؛ از «در میخانوه»
تا «ساكنان حرم ملكيت»؛ از «ملت»را و از «راه»را تا «شواله» و «شومع» و پروانوه» توا «پنودار» و آدمیواني كوه
گرد آمده اند تا فضاي وريدي آدمي بتياند در بستري مجازي و واقاي رليهگر شيد .در ایم اثر ،حافظِ مودبّر و
آفرینندة فضا ،به نقش «اندیشه» مينگرد و به واالیي آن اشاره ميكند و یوادآور مويشويد كوه تننوا اوسوت كوه
ميتياند نقاب از «رخ اندیشه» بركشد و نقش آن را در رستي بخشیدن به فضا به نمایش بگيارد و ب :
ك

چي حافظ نكشید از رخ اندیشه نقاب
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پیيندشان با «خاك» ،راز پرشماري و بيانتنایي وريدشان را تاریف ميكند .در ایوم مقفول ،رموة ميريدیتنوا
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آشنایي مطليبي پیدا كنیم؛ اما پیشتر به نكته بازگردیم كه در بخش نخست ایم گزارش آوردیم؛ رایي كه اشواره

تا سر زلف عروسان سخم شانه زدند

باري ،اندیشه بر تمام روند شكل گرفتم و به بارنشستم رویدادرا فاقم است .اندیشه كه بر صويرت و مواده
و در شكلگیري مانا كمك ميكند ،ميريدیتي مستقل از ایم سه ندارد .از ایم سه ،به مناسبت رر تركیبي توازه
كه پیدا ميكنند ،برداشتي ني دارد و آن را مایة تركیبناي بادي قرار ميدرد.
از دیدگاه ما ،در طيل روند تركیب شدن و به عالم وريد درآمدن ماده و صيرت و مانا ،دو شاخة متموایز،
مكمل و متمم یكدیگر در حیطة اندیشه فاالاند :اولي ،بر تركیبناي لقظهیوي نوا ر اسوت و دوموي بور كلیوت
روندي مينگرد كه زایندة رمان تركیبات لقظهاي است .ایم دو رلية متمایز از اندیشة یگانهاي كه بر آفورینش
فراوردراي مامارانة آدمي ررنمين ميشيند با ذاتي یگانه ،پیش از آنكه و ایت مادّهاي یا تشخصّ بروني خيد
را به زبان و بیاني قطاي درآورند و به عالم روزمرّه درآیند ،در رنان ذرم مامار بررسي و ارزیابي ميشويند و
مامار ،تا آنجا كه بخيارد و بتياند ،از آوردنشان به رنان واقایتناي روزمره سرباز ميزند و دربارة آننا اندیشوه
ميكند.
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تمام گامنایي پیاپي كه مامار در طيل ایم فرایند برميدارد ،زمینوة برگزیودن و رمودلي و رمسويیي كوردن
شكل درون و شكل برون اثرش به شمار ميآید .مامار ،بيیهه مامار ایراني كنم نگران ابزاررایي است كوه بوه
اثرش وره برون ميدرند؛ رایيكه وي به سخم ميآید و واژگان خويد را در رموالت و در چوارچيب بیواني
خا

 كه نمایان كنندة تشخصّ رنري او رستند ،به رنان روزمرّه عر ه ميكند.سوم :جلوههاي معماري ايراني
در طيل یادداشتي كه عر ه كردیم ،بر نقش اندیشه در روند شكلگیري ماماري اشارهروایي داشوتیم و در

ایم باره ،بر عنایت خياننده براي دریافت زمینه و ابزارراي كالمي متم كيتاري كه عر ه شده است ،ب

امیود
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بستهایم .از سيي دیگر باید به خاطر آوریم كه دستكم در طيل شش درة اخیر تاریخ ادبیات مكتيب ماماري و
و بيیهه آن بخش از كتابنایي كه روي به فضواي علموي و آكادمیوك دارنود و در پوي آن نیسوتند كوه شوناخت
ماماریناي رنان مردم پسند را رد

قرار درند و آن را واال بدارند و شناخت مامواري و رمننیویم آفورینش

فضاي ساخته شدة بنینه زیر عنيان ماماري ،تكیه بر دو سرفصل ني را پیش گرفته است كه عبارتاند از «زبوان
شناسي ماماري» و «نشانه شناسي ماماري و شنري» .ایم دو گسترة علمي ني ،كه در حودود یوك قورن پیشوینة
علمي دارند ،به مقيلة مقید بيدن به نظم مينگرند و از سيي دیگر به مقیاسنا اتكا و عنایتي ویهه دارند.
زبان شناسي ماماري به كار برقراري ارتباطي نظم یافته و سنجیده میان ماموار و مامواري و بنورهوران یوا
مخاطبان ماماري مي آید و نشانه شناسي ماماري و شنري ،به قید آزاد سوازي مامارینواي مقبويلتر و شوناخته
پاییز و زمستان 9314

شدة شنر از كاربریناي روزمرّه خيد ،به صيرتي ني ،به مي ين بنرهوري مانایي و نمادیم ميپردازد.
در فرصت كيتاري كه پیش روي داریم مجال سخم در زمینهي مقيلهراي علمي پویش گفتوه نیسوت و اموروزه
نمي تيانیم به سبك و سیاق رایج در مدارس ماماري گيشته ،از ماماري سخم بگيییم .از آنجا كه توالش ایوم
یادداشت نمایاندن رایگاه اندیشه در آفرینش ماماري در گسترة فررنگي كشيرمان بيد؛ مويخياسوتیم بوه پيیوا
بيدن اندیشه اشارهاي داشته باشیم و بر امر تمایز یا ردا بيدنش از مفنيم و ماناي ایودهروا ،ارزشونا و سونتناي
رایج در ريامع شنرنشیم مدرن ،تيره داشته باشیم.
ماماري پدیدهاي است بيمي ،ليا در رر مكاني كه زاده شيد ،نميتياند رنگ و بويي رموان عرصوه را نداشوته
باشد؛ ماماري ،عالوه بر اینكه پاسخگيي نیازراي مادي و مانيي متاار

و رایج در مكان زاده شدنش است و

سياي اینكه به حرمت گزاري بر آداب و رسيم و ارزشناي بيمي متاند اسوت ،در برگیرنوده و بازتواب درنودة
تالشنایي رست كه رر ماماري ،براي متجلي كردن و براي سرزنده نگوهداشوتم و بوراي بازتواب دادن و كوارآ
كردن اندیشهراي خيیش ،مققم ميكند .مققم كردن اندیشة ماماري سياي اتكا بور ذاتوي پيیوا ،راروي پویش
روي خيد ندارد.
901

