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چکیده
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تأثیرگذارترین ارکان هوی .سوای اامعوه دارای ماهیو .ع مو و کواربردی اسو .کوه ای فالسو گ گونواگون تووأثیرا

بسویاری نیو

پذیرفتهاس .این ت او ها در ف س ه دیدگا های افراد را در حوی های مخت ف در شرق و غرب تح.تأثیر قورارداد اسو .بحوا ای
واود موضوع در ف س ه اس .که هست شناس را بر معرف.شناس مقدم م داند اگ یستانسیالیسمها در صدد نشواندادن ت واو
میان واود یا بودن انسان در این دنیا با سایر اشکال هست اند ،در حال که اصال .واودی کوه مالصودرا درنظوردارد ،انسوان را بوه
عنوان مرک ی .نم شناسد و خداوند را مرک تمام هست دانسوته و هموهچیو را ای او واوود مو کنود ایون ماحوا بوا اسوت اد ای
هست شناس مالصدرا به عنوان فی سوف شرق و هایدگر ،یک فی سوف غرب  ،در صدد اس .تعری
ای این دو فی سوف به نمایش گذارد و تأثیرا

ک

ای ییاای شناسو را بوه طوور

این نگا را در ییاای شناس معماری بیان کنود ایون پوشوهش کوه بوا متالعوا

کتابخانهای امعآوری شد اس ،.م کوشد با بیان استنتاا و تح ی  ،ت او ها و شااه.های احتمال تأثیرگوذاری ایون ف سو ه را
در ییاای شناس معماری و چگونگ ت سیر معیارهای ییاای واودی را در معماری مشخص کند
ک ما

ک یدی :واود ،هایدگر ،مالصدرا ،معماری ،ییاای شناس  ،اگ یستانسیالیسم
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این فی سوفان اس .فرضویا

مقدمه
اگ یستانسیالیسوووم ) (Existentialismیکووو ای
مکاتب ف س

پشوهش ساختار اص

مقاله را تدوین م کند

فرضیات

اس .کوه بخوش ب رگو ای ف سو گ

معاصر را دربرم گیرد فی سوفان اگ یستانسیالیس.
بر هست انسان همچون گونهای متموای ای هسوت

و پرسوشهوای ایون

 -بهنظرم رسد ت کرا

اصال .واود در شرق

و غرب ،در معماری این دو گستر سهیماند

Existence

عرصووگ شوورق و غوورب دارای مظووامین وواهری

میان واود

به معماری نی یکسان

تموای  ،هسوت

انسوان را «واوود» یوا

م نامند آنها در صدد نشاندادن ت او

یا بودن انسان در این دنیا با سایر اشکال هست انود

یکساناند در نتیجه ،القائا
اس.

در نتیجه ،به تحقیق در شیو و شکل بودنِ انسان در
دنیا و بررس مااحا واودی و حاال

پرسشها

او ناچارنود

(ص وی مقودم ،)31 :9318 ،در حوال کوه اصوال.

 آیوووا اگ یستانسیالیسوووم و اصوووال .واوووودمالصدرا ،تدابیر مشابه در یمینگ ییاای دارند؟

واودی کوه مالصودرا در نظور دارد ،انسوان را بوه

 -آیا معماری معاصر را م تووان بوا معیارهوای

هست دانسته و همهچی را ای او واود م کند این

هستیشناسی وجودگرا

دیدگا ها هست شناس فالس ه هستند کوه هرکودام

طرح مسئ گ واود بوه هور صوور

کوه باشود،

اختصاص و اسوو .ایوون رو هووا خووود تعوواریف

یعن آغای متالعه ای واود «مون حیوا هوو» یوا ای

ای ییاای شناسو پدیود

یوک اصول

مت اوت به صور

تح ی

م آورند این شیو ای ت کرا

به مسئ گ واوود در

متالعگ مواودا
فس

باشد ،در هر صور

اس .و ای طاع بشر حاصل شود اسو .کوه

شرق و غرب دارای طرفداران و منتقدان اسو .ای

م خواهد بداند انسان تا دالیل هست خود و دالیل

و ایدئولوژیها سواکهوا را در

هست حوادث را نداند ،آرام نم گیورد و همچنوین

معماری م سایند ،فالس ه نیو مو تواننود در ایون

عدم امکان تعریف هست  ،پرسش در باب معن آن

شکلده ساختارها و دیدگا ها بوا ت ریوق شوالودة

را ایبیننمو بورد ،ب کوه ایون پرسوش را ضوروری

فکریشان سهیم باشند که الاته صدور درسوت ایون

م ساید

آنجای که ت کرا

فرض و چگونگ اعمال آنها در ایون پوشوهش کوه
با متالعا

کتابخانهای ای کتب و مقاال

ع مو

و

در مورد اگ یستانسیالیسم در غورب ،در اغ وب
نقوا

عوالم ایون تصوورر غ و

پدیودآمود کوه

پشوهشو امووعآوری گشووتهاسوو ،.مووورد بررسو

اگ یستانسیالیسم در اصل یوک حکمو .فرانسووی

قرارم گیرد شایان ذکر اس .کوه در ایون مقالوه ای

اس .و یمان هور آن قورن بیسوتم و سوردمدار آن

)(Heidegger

سارتر ) (Sartreاس ،.در حال که با انودک دقو.

نظریا

مالصدرا در شرق و هایدگر

در غرب بهر گرفتهایم و مانوای مقایسوه ،نظریوا
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عنوان مرک ی .نم شناسد و خداوند را مرک تموام

ییاای واودی ت سیر کرد؟

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

دیگر هستندگان تأمل م کننود و بوا دقو .بوه ایون

 -بهنظرم رسد ییاای شناسو واوودی در دو

در تاریخ ف س گ غرب ،بهخوب م توان دریاف .که
هموگ ایون تصوورا  ،واهو و غیرع مو اسو:.

81
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نخسوو ،.چووون اغ ووب مت کووران اصوویل
اگ یستانسیالیسم آلمان اند نه فرانسوی دوم ،آغوای

انسان در نسا .با آن به معنای حقیق واود خوود

تج ّو ایون نهظو .بوه نیموگ اول قورن نوویدهم

م رسد تح ی ى که هایدگر ای واود بهدسو.داد ،

برم گردد ،نه قرن بیستم و سوم ،سارتر را م توان

نه نوا ر بوه اثاوا

خداونود اسو .و نوه انکوار آن

فی سوف متأثر ای هایدگر معرف کورد (هموان)68 :

بهیقین ،هایدگر واود را با خدا یکى نمىدانود ،اموا

در مورد مسئ گ اصال .واود یوا ماهیو .در شورق،

ص اتى که او براى واود برمىشمارد ،ص اتى اس.

م توان گ  .که آن به صور

یک مسئ گ ف سو

که فق در خدا مىتوانیاف .وی بر آن اسو .کوه

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

در یمان ابنسینا مترح ناود و ابنسینا در هیچیک

مسئ گ واود خدا در سوتحى ای ت کّور کوه تح یول

ای آثار برااماندة خود به این مسئ ه نپرداختوهاسو.

واووودى انسووان بوودان وابسووته اسوو ،.نمووىتوانوود

.این مسوئ ه بوه طوور مشوخص ای یموان میردامواد

مترحشود تنها در ستح مقدرس اس .که مىتوان ای

متورح و ای

مسئ گ واود خدا سخن گ  .هایودگر خداونود و

(9869ق) به عنوان یک مسئ گ ف سو
یمان صدرالمتألهین اثاا

م شود و مهمترین اصل

ف س گ صدرای قرارم گیرد

شناخ .حقیقو .را دسو.یوافتن نمو دانود ،ولو
مالصوودرا شووناخ .خداونوود را ای شووناخ .انسووان

اگ یستانسیالیسم تقدرم واود بر ماهیر .را قاوول

م داند ،به گونهای که هرک

خود را بشناسد خودا
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دارد و در ف س گ صدرای واوود هور پدیود را در

را شناختهاس .الاته ،ایون شوناخ ،.شوناخ .ذا

مقابل ماهی .همان پدید اصیل م داند آن بنیوان

اله نیس ،.ب که راهیاب به افعال خداوند اس .که

که واود انسوان را معنوا مو بخشود ،چیو ی او

در انسووان نهادینووه شوود اسوو .ای نظوور مالصوودرا،

حقیقوو .واووود نیسوو .هایوودگر در ت سوویری

شناخ .شوهودی اصویلتورین را شوناخ .هسوت

هرمنوتیک  ،رابتگ دوگانگ معنابخش بوین انسوان و

اس.

حقیق .واوود برقورار مو کنود یعنو  ،انسوان در

هرچه واود کاملتر و قویتور باشود ،مصوداق

حقیقو .واوود و در قوربِ بوه آن حقیقو ،.معنوا

بودنش برای معان و ص ا

کمال بیشوتر اسو .و

یافتهاس .ای طرف دیگر نی خودِ انسان افق بورای

مانای بودنش برای آثوار و افعوال افو ونتور اسو.

فهووم معنووای واووود اسوو« .هسووت » م هوووم

(الشوویرایی )926 :9301 ،در ف سوو گ اسووالم  ،آن

بوودیه التصووور اسوو .هوورک

08

در ف س گ مالصدرا ،واود امر مت ق اس .کوه

ایوون م هوووم را در

حقیق .که اصول در تحقّوق هموگ کثورا

اسو .و

شناخ.های خود و در گ ار هوای کوه مو سواید،

کثرا

بهکارم برد و بنابراین م هوم هست برای هرکسو

اس .منتها مراتوب واوود روی ع وم عنوای حوق

فهمپذیر اس .یعن  ،ما هر مواوودی را کوه درك

ترتّا دارند که نظام هست یعن ترتیب و عالم بور

م کنیم ،پیشواپیش فهمو ای هسوت آن داشوتهایوم

همین نظام استوار اسو( .حسونیاد آم و :9360 ،

( )Heidegger, 1966: 23حال ،هایدگر یک چی

)330

را نادید گرفتوهاسو .و آن نیو نووع ایون معرفو.
اس.

بدان متک و قائم به او هستند ،نوور واوود

ای نظر هایدگر خصوصیا
اس:.

انسان به نحو ییور
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عوودم و در اهووان انووداختگ (تش وخّص

-

داد و اایگوا معینو را

واود به خود اختصوا

بوودون وابسووتگ بووه واووود و اهمیوو .بعوود مووادی

اشغال کرد اند اما ،در مورد انسان وضوعی .کوامالا

انسان) :انسان ش ء نیس .چی ی نیس .کوه قابول

مت او

اس ،.چراکوه واوود انسوان یوک واوود

تعریف باشد انسان منشأ معان اسو .عودم تعوین

تمامشد و شکلیافته نیس ،.ب که این انسان اسو.

ناپایودار

قانون انسان اسو .رابتوگ او بوا خوود

که با انتخابهای خود م تواند به آن شکل دهد

الیووق اسوو .بگویوود «موون» او یووک واووود دارای

عین آیادی انتخاب)« :قُل کُلّ یَعمَول ع و شواکِ :ته:

شخصی .و من اس.

بگو ای محمد که هر کس عم ش بر وفق مقتظای

-

ثاب .نیسو ،.او یوک تحوورل روانشوناخت اسو.
انسان توانای بودن و سرچشمگ امکانا
-

اس.

آیادی :او هست خود را انتخاب م کنود

و بعظ تعینا
او ،این فق

را بر خود تحمیل م کند بوه نظور
انسان اس .که ای نسا .خود با واود

و ای حقیق .واود پرسش مىکنود و آنچوه نسوا.
ذا

آدمى را با واود روشن موىکنود ،فعول ت کور

-

ذا

را انجام نم دهود بوه او آنچوه مناسوب و

عم

مشابه با فتر

اوس .پ  ،عوالم واوود سرتاسور

عمل خدا و فعل و صنع اوس( .الشویرایی:9388 ،
)80
تشخّص وابسته به واود :در اینجا ،نظریگ

وحد

واود یایید م شود و تواوه بوه وحود

حقیق .واوود ،در عوین تمای هوای کوه در عوالم
مشاهد مو شوود ،یاییودة نظریوگ تشوکیک واوود

ع وومگوورای خودبنیوواد :ای نظوور هایوودگر،

خواهوودبود اگوور واووود اصوویل اسوو ،.تشووخّص

باینمووای بیشووتری ای

به واود خواهدبود تغییرات که در یک

معموواری در گذشووته قوودر
سنّ.ها و اعتقادا

مواودا

را داشتهاس ،.اما با بروی عصور

واود متشخّص در ط یمان حاصل م شود ،تغییر

روشن کری ،این درگیری بین سون.هوا و معمواری

در واود اسو .و بوا تواوه بوه وحود

واوود و

کمرنگ و گا محو شد بنابراین ،ساختمان امکانا

تشوووکیک آن ،ایووون حرکووو .ای نووووع اشوووتداد

کمتری برای تج ّ معنا در اختیار قرارداد اس .اما،

بهشمارم آید با تواه به اشتداد واود ،یک واوود

در یمینگ بررسو ف سو گ هایودگر ،تج ّو معنوا توا

م تواند صوور هوای گونواگون داشوتهباشود کوه

اندای ای که بورای انسوان قابولدرك باشود ،واوود

همگ یک صور

در حال اشتداد هستند (اکاوری،

دارد این ع مگرای  ،ع وم حصوول اسو .و اناوگ

)13 :9366

باطن ندارد

ع مگرای حقیق  :ای نظور مالصودرا مقصوود ای
ع مگرای  ،ع مگرای اریش و تج ّ معناسو .در

وجود انسان از نظر مالصدرا
-

دارای فراام :یک واود ناتموام اسو.

ت کر صدرای  ،گرچه نوع رابتگ متقابل میان ع وم

متمای

و عمل برقرار اس .یعن  ،ع م در نهای .مو بایود

یعن  ،انسان با این ویشگ ای سایر مواودا
اس .که مواودا
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اس)Heidegger, 1966( .

و مشابه با فتر

اوس ».بدین معن که هیچ

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

اس( .ییرا که همیشه در شوک اسو ).هور انسوان

-

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری :انسوان اووهر

قائل بوه فتور

(عودم آیادی فتوری در

دیگر هریوک حود معینو را در

به عمل منتج شود و عمل اان آدم را م سواید و
شکل م دهد و عمل م باید ماتنو بور معرفو .و

09
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آگواه باشوود آنچوه در نهایوو .تورایح دارد ع ووم

خووود را شووکوفا مو کنوود یعنو  ،بووه کسووب ع ووم

اس ،.ییرا ع م آدم را به کمال م رساند و عمول

م پرداید تعیین حدود هندس مناسوب و درخوور

نی باید در خدم .همان ع م باشود کوه آدمو را

در هر فع

را با ادراك عالم انجواممو دهود ایون

به کمال مت وب م رساند انسوان بوا درك عوالم و

یعنوو و بووووه سوووووی کمووووال برتوووور رفووووتن.

تأکید بر اینکه همهچی ای آن خداونود اسو ،.عقول
ادول  9بررس مقایسهای دیدگا های مالصدرا و هایدگر در یمینگ بحا ای واود (مأخذ :نگارندگان)

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم
بهار و تابستان 9315

دیدگاههای زیباییشناسی مالصدرا و هایدگر

شاخهای ای ف س ه شد که به بحا پیرامون ییاای و

واژة ییاای شناسو ریشوگ یونوان داشوته و بوه

هنر م پرداید (هاشمنشاد و نعمت )936 :9318 ،

معنای دریاف .اس .این واژ برگردان فارس واژة
 Aestheticاس .نخستین بوار ،الکسواندر گوت یو

فرآیند ،مشواهد گور موورد تواوه قرارمو گرفو.

بامگارتنر ( )Alexandr Gottlieb Baumgartnerدر

الکساندر گوت ی

قرن هجدهم این واژ را بهکواربرد او در کتواب بوه

همردیف اخالق و منتق به میانآورد همان نقشو

همین نام ،نخس Aesthetic .را در معنای شوناخ.

را که عقل در ع وم اخوالق دارد ،ذوق و سو یقه در

حسو بوهکواربرد ،سوپ

02

ییاای در ارتاا با دریافو.هوا بوود و در ایون

آن را در ادراك ،ییاوای

بامگارتنر م هوم ییاای شناس را

ع م ییاای شناس ای وا مو کنود ذوق ،احسواس و

حس بهویش ییاای محسوس هنری استعمال کورد

قریحه بوهتوایگ وارد آمووی هوای ییاوای شناسو

ایمانوئل کان .با بوهکواربردن ایون واژ در احکوام

شد اند به این ترتیب ،در قرن بیستم ،ییاای شناس

ییاای شناخت  ،رواج و رونق بیشتری بوه اسوتعمال

به ع م و ف س گ تموام طورحهوا و شوکلهوای ییاوا

این واژ بخشید .رفتهرفتوه ،ایون اصوتالح عنووان

تادیلشد (گروتر)35 :9361 ،

مقایسۀ تطبیقی تأثیرات اندیشۀ فالسفۀ وجودگرای شرق و غرب بر اصول زیباییشناسی معماری

هدف ای ییاای شناس این اس .که چگونوه

واود را در تاریخ م بیند ،نسا بود و با تغییورا

به معنای واقع درك کند ییاوای شناسو متالعوگ

م کند و نگرش حصری به عالم پیدا مو کنود در

وضعی .احسواس آدمو نسوا .بوه امور ییااسو.

این صور

نگا ییاای شناسانگ او پیشین گشوته و

(پسین یا پیشین بودن) و مالحظگ امر ییااسو .ای

این حقیق .را ایجاب م کند تا ییاای را بخواهود،

آن حیووا کووه بووه حالوو .احسوواس آدم و مربووو

ییرا که با نگا پیشین آنچه را ییاا بود ییاا م داند

م شود منظور ای ییاا چی ی نیسو .او آنچوه بوا

(تحمی و ) در صووورت کووه در حکموو .متعالیووه،

نشاندادن خویش ،این وضوعی .را ایجواد کنود ای

گذشته در کنار آیند معنوا پیودا مو کنود و حوالت

آنجا که امر ییاا به طایع .مربو مو شوود یوا بوه

پیشرو دارد و با تواه به ایمان به ینودگ در عوالم

هنر ،ییاای شناس نی باید هم به ییاای تواه کنود

قا

(درونو )

و هم به ییاای که در هنرهای ییاا رخ م نماید ،اما

م گوید و انتخاب را بر اساس عقول بشوری قاوول

معموالا ییاای شناس آن نوع مالحظگ هنرهای ییاوا

دارد ،وی توصی

ای ییاای برای خود قائل اسو.

ت ق م شود که در آنها آشنای آدم با امر ییاوای

که ای واود محض گرفتهاسو .و بورای درك ایون

که توس هنرها عرضوه شود اسو( .کوک موان ،

ییاای حقیق (باطن باطن) حرکت اوهری را ط

)6 :9362

و آیند تعریف م شوود ،ای فتور

م کند ،پ

پیشین و هم پسین اس.

همووانطووور کووه آموود ،در ف س و گ غوورب آنچووه

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

محی اطراف و اایگا شخص را در محی اطراف

یمان تغییر م کند ،نسا گورا بوود و مت وق را رد

بهار و تابستان 9315

تعیینکنند اس ،.تاریخ اس .انسان کوه حقیقو.

نمودار  9دیدگا های ییاای شناس مالصدرا و هایدگر (مأخذ :نگارندگان)

مقایسۀۀۀ تطبیقۀۀی زیبۀۀاییشناسۀۀی از منظۀۀر

نم گذاش .و خودنموای نمو کورد ،ییورا واوود
مع ول ای واود ع  .اس( .الشیرایی)86 :9388 ،

مالصدرا و هایدگر
ای نظر مالصودرا ،هویچ مواوودی در سرتاسور

مالصدرا ،به عنوان یک فی سوف مس مان در شورق،

عالم واود ای غیب توا شوهود یوا در دایورة هسوت

دید ییااشناسانها

نتوانوود خودنمووای کنوود ،مگوور اینکووه بوورای او در

تکیه بور معوارف دینو او اسو .ییاوای ای منظور

حظر

الوهی .صورت اس .مشابه و مشواکل بوا

او و اگر صور

همگ اشویاء در حظور

الوهیو.

ناووود ،هوویچ مواوووودی در عووالم واووود قووودم

در نتیجوگ هسوت شناسو و بوا

هست شناس مالصدرا دارای موارد ییر اس:.
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-

اصالت زیبایی :خداونود اصویل اسو .و

چی ی که اصیل اس ،.خ ل و فرج در آن را ندارد
در نهای ،.م توان گ  .که ییاای نی اصیل اس.

اله در مواودند
حرکت اشتدادی زیبایی :اگور ییاوای و

-

در ت سویر

واود عنوانهای واحدی برای یک حقیق .هستند،

آیگ ماارکگ «الذی أ:حسن :کُلَّ ش:و ء خ: :ق:وه» (سوجد :

اشتداد واود اشتداد ییاای خواهدبود ییاوای کوه

پرتوی ای صو .

همان اشتداد اس ،.ای مراتب پایین به بواال حرکو.

-

شمول زیبایی :ای طریق نق

 ،)0با این بیان که همگ مواودا

حوق هسوتند و ا وو ای ای ذا

م کند عامل ایون حرکو .ادراك ییاوای و کموال

باریتعال و چون حقتعال امیل مت ق اس ،.پ

مراتب باالتر اس .که همان عشق نامیود مو شوود

اموال حظور
دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

تج یا

و پرتوهای حقتعال هم در کمال حسن و

(اکاری)11 :9366 ،

ییاای هستند (هاشمنشاد و نعمت  )969 :9318 ،در

مالصدرا ییاای شناس را در عشق مجوایی بوا

ادامه ،م توان ابرای کرد که خداونود بوه هور شو ء

ییاای شناس هنری پیوند م دهد ای این حیوا ،او

مناسووب خ ووق (اا و ا بووه تناسووب اووای

را باید نخستین فرد در اهان اسالم یا تواریخ بشور

قرارگیری ای گوناگون کی ی.های مخت ف انتخواب

ق مداد کورد ای نظور مالصودرا ،مراتوب خاصو ای

خود را به

عشق م تواند با هنر یوا ییاوای شناسو در صونایع

هندسگ محدود به شیئی .داد و آثوار و نشوانههوای

لتیف نسا .داشتهباشد مالصودرا عشوق مجوایی

ییاای اناگ باطن پیدا م کند

(رفتارهای معاشقهآمی ) را محصول آن محا .وافور

صووور

شد اند) را داد به عاار

بهار و تابستان 9315

-

تشۀکی

دیگر ،صور

زیبۀایی :موراد ای تشوکیک،

به کس م داند که دارای شومایل لتیوف ،تناسوب

مرتاهمندی ییاای اسو .کوه ای تشوکیک حقیقو.

اعظا و ترکیب خو

واود ساطع مو گوردد بنوا بور تشوکیک حقیقو.

اسوو( .امووام امعووه )996 :9366 ،دسووتاوردهای

واود ،خداوند عال ترین مرتاگ هسوت را داراسو.

هنری م توانند مخاطب را به درون خود بکشاند و

و مواودهووای امکووان مراتووب دیگوور را واادنوود،

او را در درون بوا حقیقو .و ییاوای هوای حقیقوو.

آنگا اریان تشکیک متکامل م شود و به وحد

موااه کند

و موویون آ نهوا بوا یکودیگر

شخص تاودیل خواهدشود و در ایون حوال ،اصول

در حال که هایدگر م گوید ت ق ییااشناسوانه

واووود یعنو «بووود» منحصوور در خداسوو .و همووگ

ای هنوور بووه عنوووان یووک نظریووه ای یمووان باسووتان و

مواودهای امکان که مخ ووق و آیو .اوینود ،بوه
صور
06

صورت ذهن دارند که همان تج

صا

و افعال

صور

«نمود» مترحم شوند نه «بود»
وجۀود عینۀی و ذهنۀی زیبۀایی :بودین
که مواوودا

(ای ریشوگ واود ،بوه معنو

بهخصو

با افالطون آغای شد ،اموا صورفاا پو

ای

برپاشدن مدرنیته ،هنر در عمل هم ییااشناسانه شود
(یانگ )25 :9366 ،برای هایدگر ،ت کر صحیح بوه
طووور براسووتهای بووه حقیقوو .هسووت و آثووار آن

هرآنچه پدیدار گش ).صورت عین و قابول ادراك

بایم گردد این آثوار و نشوانههوا ماننود سوایههوا و

بینای دارند که وابسته به گذشوته و آینود اسو .و

ختو پیرامون یک کوو و صودای ناشو ای آوای
پرندگان یا اریوان آب بوه عنووان یوادآور حظوور
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آنها یادآور این امر هستند که چگونه یک مکوان یوا

در نظوور هایوودگر ،مانووای غووای غ اووگ دیوودگا

فظا م تواند در اهان شوگ .انگیو بوهنظربرسود

ییاای شناسانه بر هنر ،س تهط ا عقل اس .یعن ،

(شار )38 :9361 ،به نوع دیگر م توان بیان کورد

غ اگ این دیدگا که ع م و صرفاا ع م را به حقیق.

که هایدگر برای ییاای اصالت حقیق قائل نیسو.

دارد (همان )32 :ای دید هایدگر ،انسان بیشتر یوک

و تنها هست را در بعد اهری مترح مو دانود کوه

مواوود فعوال و عم گراسو .و ایون تجربوه را بوا

خوشایند انسان باشد ،بنابراین نظر هر فرد در مورد

عملکردن و تعامل با محی اطراف کسب م کند و

خواهدبود هنر در برابر هست برای

هرآنچوه

ییاای مت او

هایدگر قابل تعریف اسو .و الاتوه تعری و کوه ای

هرآنچه در طایع .هس ،.ییااسو .پو

باعا تعامل بشر با هست م گردد ،ییااس.

انسان را شوناخ .توا بتووان ت کور وی را در موورد

آمویة رفتار آدم ای اناگ احساسا

و

طایع .دریاف .و نتیجگ هنری را پدیودآورد کوه ای

شناخ( .تواه بوه یمینوه) ایون مت وب اسو .کوه

نظر وی ییاا باشد ای نظر وی ،ای هنر انتظار م رود

چگونه این احساسا

باید تعیین شوود

که تجربههوای ییااشناسوانه ایجادکنود کوه بوه ایون

(کوک مووان  )3 :9362 ،سوواک موودرن بووه عقوول و

معناس .که هنر و همچنین طایع .بر مانای قاب ی.

ادراك وابسته اسو ،.ولو پسو.مودرن بیشوتر بوه

آنها در ایجاد حال .ییاای شناسانه مورد بررسو و

احساس و عواطوف متکو اسو( .گروتور:9361 ،

ارییاب قرارم گیرند (یانگ)25 :9366 ،

 )23در ییاووای شناسوو هایوودگر ،موودل یمووان

و اتصاال

و اتصواال
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واود انسان برخاسوتهباشود یعنو  ،بایود نخسو.

بر اساس ت کر هایدگر ،ییاای شناس به معنای

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

معج آسا در عرصگ اهان (اناوگ واهری) اسو.

ییاای را باید با درك حقیق .هسوت دریافو.

پس.مدرن اس.
جدول  .5بررسی مقایسهای دیدگاههای مالصدرا و هایدگر در زمینۀ زیباییشناسی (مأخذ :نگارندگان)
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حووال ،پوو
ت کرا

ای مشووخصشوودن نوووع بیوونش و

ییاای شناسانگ این دو فی سوف ،به تأثیرا

بینش مالصدرا و هایدگر در ییاای شناس معماری
م پرداییم

مقایسۀ تطبیقی تأثیرات اندیشۀ فالسفۀ وجودگرای شرق و غرب بر اصول زیباییشناسی معماری

قواعد زیباییشناسی در معماری با توجه بۀه

شناخ .ص ا

بینش مالصدرا و هایدگر
همانطور که آمود ،ای نظور مالصودرا ،حقیقو.

اله نی پیشیمینگ الو ام آن در

یندگ بشر اسو .یکو ای صو ا

خداونود خیور

اس .و تنها مواوودی

اس .به معنای آنکه هرآنچه خداوند آفرید اس،.

و گ ینشهای خود در تموام

دارای سودمندی و همچنین نظام ویش ای اس .کوه

این مراتب حاضر باشد ،انسان اسو .وی شوناخ.

نظام دیگور ااو اء را تحو.الشوعاع قرارنمو دهود

خداوند را الیمگ شناخ .انسان و افعال او م دانود

معماری اسالم با تأکید بر فروتن سواختمانهوا ای

معماری به عنووان فعول انسوان بایود دارای مشوی

منظر ارت اع و همچنین همخوان با یمینوه ،اعوم ای

تعریفشد باشد و آن هم راووع بوه اسوماء الهو

فرهنگ و اق یم ،ایون مسوئ ه را در نظور دارد پو

اس .مالصدرا مستقیماا در موورد اصوول معمواری

سوواختمانهووای کووه ایوون اصوول را رعایوو .کننوود،

بحث نکرد اس ،.اما با تواه به مااحوا مسوتخرج

م توانند ییاا باشند

واود دارای مراتب مت او
که م تواند با امکانا

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

در بوواال ،در مووورد ییاووای شناس و کووه بووا تح یوول

در کتاب هایدگر برای معماران ،ای رای ،.گری،

هست شناسو وی صوور گرفتوهاسو ،.مو تووان

آلتو ،وی سون ،لوی کان به عنووان مدرنیسو.هوای

واضوح و مسوتقیم

نرم و ای لوکوربوییه به عنوان مدرنیس .سخ .یواد

در ادامگ معماری اسالم و تکمیلکنندة آن دانس،.

شد اس ،.ییرا آنهوا در کنوار طراحو هوای مودرن،

چراکه بینش وی باعا پیدایش اصول گشتهاس.

نگاه به محی اطوراف دارنود و بوا آن در تعامول

نمودهای این ت کر را به صور
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هایدگر ا و معدود فالس های اس .که خود به
صور

مسوتقیم در موورد سوکون .انسوان بحوا

هستند این ای نظریا

هایودگر در یمینوگ بحوا ای

واود بود ارتاا با سای .م اهیم همسوایبودن بوا

کرد اس .هایدگر م گوید اندیشیدن در خصو

اق یم را یادآور م گردد و رابتوه بوا مکوان ،ارتاوا

ساختن ،هرگو بوا ایون فورض پویشنمو رود کوه

تنگاتنگ معماری را با فرهنگ تأکید م کنود (شوار،

اید های معماری را کشف کند ،ب که با گذار ای این

 ،)9361ول ت او

با حکم .متعالیه در این اس.

مسئ ه قواعدی را برای ساختن ارائه م دهد (شوار،

که این ال امِ رعای ِ.یمینه را انسان بهواوودم آورد

 )01 :9361مدل معماری هایدگر حوول مرک یو.

و در حکم .مالصدرا واوود مت وق کوه خداونود

ویشگ های تجربگ انسان قرارم گیرد در حقیقو،.

اس ،.عامل اس.

او سوواختمان را بووا سووکناگ یوودن یک و کوورد (بووا
امعکردن عمل ساختن با فعالی.ها و ویشگ هوای
سکناگ یدن در آن) (همان)28 :
این قواعد به صور
08

زمینهگرایی

اشتراکا

طبیعتگرایی
در نگر

مالصدرا ،روح یاییدة اسوم اسو،.

این اسم خود ای طایع .اس .خداوند بوا تحقّوق

تتایق با لحاظکوردن

خود در طایعو ،.باعوا تکامول انسوان بوه سووی

اهری آمد اس .که ت او هوای آن بوه

مراتب باال مو گوردد ،چراکوه خداونود در طایعو.

شرح ییر بیان م گردد:

تج ّ کرد و اسمای اله را نمایانگر هستند ،ییورا
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با درك حقایق طایع ،.روح انسان تکامول یافتوه و

رمزگرایی

کامل م گردد

با تواه به بینش مالصدرا ،با تواه به اینکه هر
فع

باید بسته به افعال خداوند باشد (با تواوه بوه

تأکید بر ع مگرای ) ،بایست ت یینا

نی بوه سوم.

خدای شدن پیش رود ،نوه اینکوه انسوان را ای ایون
ت کر دور کند همانطور که قواعد ک و اسوالم بوا
نمودار  2تواه مالصدرا به طایع( .مأخذ :نگارندگان)

به وضوح دید باغ نموادی ای بهشو ،.حظوور آب
نماد تتهیر و انهار بهشت  ،درختان یوادآور درختوان
بهشت مانند سدر و  ،قرارگیری کوشکها همگ
در راستای یادآورشدن ذا

حوق اسو .همچنوین،

واود باغ شهرها ،حظور لحظه به لحظوگ انسوان را
در پیشگا خداوند یادآور اس.
در نگر

غرب  ،طایع.گرای همرا با بوار

معنای نیس .در اثر رابتگ سهگانه میوان انسوان و
ادید دوگانه ایجاد شد اند در تموام ایون روابو ،
همووووار یکووو ای سوووه قتوووب اصووو

کنوووار

گذاشتهشد اس( .گروتر)58 :9361 ،

واقع اشویاء نیسوتیم و تنهوا ت یینوا
انت اع شکل م گیرند ت یینا

بوه صوور

را تنها م تووان در

راسووتای رمو و رای نمووودن بنووا در را رسوویدن بووه
شناخ .واود مت ق است اد کرد به عاارت دیگور،
اایگاه خوا

ت یینا

دارنود و ایون اایگوا را

هست شناس مالصدرا ،که همان بهکوارگیری عقول
در راسوتای شووناخ .افعوال و صو ا

خداونوود در

قالب اسماء الهو اسو ،.تعیوین مو کنود م واهیم
ییاای شناسانه نم توانند ص ا
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طایع .و خداونود ،تعوداد بسویاری ای رابتوههوای

مسااد اسالم  ،شاهد ت یینا

به صوور

اشوکال

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

گرایش به طایع .را م توان در باغهای ایرانو

تواه به بیانا

رسول اکرم مترح مو کنود کوه در

حسن را بوه طوور

کامل در عالم ماد تعیین کنند ،ب که رم تج و گوا
این ص ا

اس.

کارسووتن هوووری

) (Karsten Harriesدر

کتاب عم کرد اخالق معماری ،در اسو.واووی
احساس معناده در معماری بوود کوه او احسواس
کرد عقالنی .ع م گم شد اسو .بورای هوری ،
ت یینووا
نمودار  3طرح غرب  :رابتگ میان الوهی ،.طایع .و انسان
(گروتر)50 :9361 ،

رایوو .بووا عنوووان معموواری کووه مسووتقیماا

ای اهووان باسووتان تووا کنووون معموواری را

قابلفهم کرد و ااایة دسترس به معوان آن را بوا
انعکاس داستانهای دربارة طایع .و تج یول ای آن
ارائهکرد اس .او بر آن اسو .کوه اغ وب ت یینوا

تح.تأثیر ت کر هایدگر اس ،.معماری ارگانیوک را

عم کرد شاعرانهای دارند و به مردم کمک مو کنود

پایهگذاری مو کنود و تعامول بوا طایعو .را دارای

تا با احترام به مکان و ااتماع ،سکون .یابند (شار،

اری

ییاای شناس در معماری م داند ،ییورا کوه

طایع .ا ئ ای هست اس .و برای واوود انسوان
و بهر گیری او ای آن به واود آمد اس.

)980 :9361

00

مقایسۀ تطبیقی تأثیرات اندیشۀ فالسفۀ وجودگرای شرق و غرب بر اصول زیباییشناسی معماری

یشوو .باشوود وحوودانیت ای بوواب هسووت شناسوو

کثرتگرایی و وحدتگرایی
شووائاه و رنگ و اسوو .ای کثوور ،

در وحوود

همانطور که کثر

که مقابل وحد

هایدگر ،اصل وحد گرای را ایجاب نم کند
کارکردگرایی

اس ،.ای قایل

غیری .و خالف و تناقض و تظاد شوائاه و رنگو
(الشیرایی )983 :9388 ،با تواوه

اس .ای وحد

به اینکوه ای نظور مالصودرا ،تموام صو ا
خداوند یک ذا

حقیقو

و حقیق.اند ،م اهیم آنها فوراوان

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

و بسیار اس( .همو )928 :9301 ،حقیقو .هسوت
محض اس .و ای آن بوه وحود

اس .که وحد

در موتن

شخص یاد م شود که هویچگونوه کثور

با تواه به بینش مالصدرا که قائل به شومول و
اصال .ییاای اس ،.خداوند در عالم هیچچی ی را
بیهود نیافرید اس .هرشک

داد اس ،.دلیل داشتهاس .و فق مالك ییاای های
اهری مدر نظر ناود اس .در معماری ما نی ناایود
چیوو ی سوواختهشووود کووه در عم کوورد توووایه
نداشتهباشد

هویروو .آن را نوودارد و موضوووع حکموو .متعالیووه
حقیق .واود اس .که کثر
اوسوو .و کثوور

مانند وحود

ذاتو

کوه بوه مواوودا

آندو به عنوان یک معمار معاصر که تح.توأثیر
اندیشههای هایدگر اس ،.م گوید معمواری خ وق

در عرفووان بووه هووور واووود

فظا و باالتر ای همه ساختن یوک مکوان اسو .کوه

بایم گردد نه خود واوود (اووادی آم و :9360 ،

همانند شالودة فظا عمول مو کنود معمواری بایود

)916/9

حامل معنای دوگانه باشد یعن  ،م بایس .در ابتدا

این دیدگا اصول وحد

و کثر گرایو را در

فظای یندگ رویمر باشد و عم کردهوای را کوه

بهار و تابستان 9315

کنار یکدیگر به واود م آورد که ال ام کثر گرای

الیم اسوو .در خووود اووای دهوود و در عووین حووال

را وحد گرایو مو دانود کوه ای ام وه احووال و

نمادین و کارکردی نی باشد (آندو)9366 ،

خصوصیا

وحد  ،هوی .و تجوان

و تمایول و

جمعبندی

تشابه و تساوی و تناسب اس( .الشویرایی:9388 ،
 )983وحد
شد ،وحد

در بررس مقایسهای ییاای شناسو هایودگر و

حقیق همانطور کوه کوامالا روشون

مالصدرا ،آنچه مشهود اس ،.این مسئ ه اسو .کوه

عوددی کوه ای

در ف س و گ اصووال .واووود مالصوودرا ،شووناخ .ای

عددی نیس .وحود

تکرار آن عدد حاصول مو شوود ،در مقابول کثور

خداوند آغای م شود این شناخ .ای خداوند ،حت

عددی اس( .اوادی آم )28/3 :9360 ،

با دیدن طایع ،.انسان را در حظور خداوند و ع م
مت ق او م یابد به هرچه انسان نگا م کند ،تج ّ
و ذا

نمودار 6کثر گرای در عین وحد گرای در بینش مالصدرا
(مأخذ :نگارندگان)

06

در ف س گ هایدگر ،به دلیل نسا بودن هموهچیو
کووه در ارتاووا بووا انسووان اسوو .و همچنووین عوودم
قتعی ،.کثر گرای حکومفرماسو ،.ییورا چیو ی
م تواند برای یک انسان ییاا باشد و برای دیگوری

خداوند اس .و این خود پیشفرضو بورای

افعال انسانهاس ،.به عنووان مخ ووق کوه قودر
درك این مسائل را خالق در او قرارداد اسو .اموا،
در ت کر هایدگر ،انسان و می ان درك و معرفتو او
ای مواودا  ،تعیوینکننود اسو .کوه الاتوه بسویار
محدود اس .در حقیق ،.دیودگا معمواری غورب
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حت با اسوت اد ای ییاوای شناسو هایودگر ،موادی

معناگرا نیس .در این امعبنودی مو تووان اذعوان

اس ،.در حال که در شرق ،اصول و معرف .خوود

کرد کوه دیود ییاوای شناسوانگ حاصول ای ت کورا

پایگ ف س گ مالصدرا بود و این چی ی نیسو .او

ف س و گ واووود بووا واووود اشووتراکا

معنووا در معموواری کووه آن را ییاووا ا ووو مو دهوود

ت او های بنیادین اس.

ل ظ و دارای

معماری اسالم چی ی ا تحقّق ع م بوه صوور
ادول  3بررس تتایق قواعد ییاای شناس در معماری بر اساس بینش مالصدرا و هایدگر(مأخذ :نگارندگان)

ای بررسووو و مقایسوووگ بحوووا ای واوووود و
ییاووای شناس و حاصوول ای آن ای نظوور مالصوودرا و
هایدگر ،م توان به فرضیا

بایگش .و با قتعیو.

ت کرا

-

ییاای شناس واودی در دو عرصگ شرق

و غرب دارای مظامین یکسان نیستند ،ییرا دیودگا
ایون دو فی سوووف بووه واوود مت وواو

اسوو .ایوون

اس.

اصال .واود در شرق و غورب،

در معماری این دو گستر سهیماند ،اما هرکودام بوه
نوع خا

موارد ییر را بیان کرد که:
-

صور

صد در صد نی مت او

ا ئیا
-

و شاید با تعاریف ک

یکسان ،اما در

دارای ت او های بنیادین هستند
در پاسخ به پرسش اص

که آیا معمواری

سنّت و معاصور را مو تووان بوا معیارهوای ییاوای

را برای نمود در معماری

واودی ت سیر کرد ،م توان با قتعیو .گ و .ب وه،

ایجاد م کند ،ییرا هایدگر معماری و ییسوتن را بوا

ییرا در هردو ،شناخ .انسان مترح اس .و انسوان

م هووم واووود کوه انسووان اسو .مو سونجد پو

معماری را م ساید ،اما با ت او های همچون نیول

همهچی را در گسترة ذهن انسان و بوه منظوور نیول

این اهداف به هدف واالتر که در شورق ای مااحوا

انسان به هودف انسوانوار مو دانود ،اموا مالصودرا

اعتقادی و توحیدی پیروی مو کنود ،اموا در غورب

واود را ای آن خداوند م داند و هرچی را که به او

خدا آنچنان دسترسناپذیر بهنظرم آید کوه انسوان

ختم گردد ،ییاا م داند و مراتا برای ایون تکامول

غای .درنظرگرفتهشد و واود اوس.

ت او

یمینههای مخت

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

نتیجهگیری
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قائل اس .در نتیجه ،القائوا

بوه معمواری ،نوه بوه
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در معموواری غوورب ،ت کوور هایوودگر بووه

-

صورت مستقیم بر مشو معمواران آن یموان توأثیر

( )9388الشووواهرالربوبیووه فوو المنووافعالسوو وکیه،

گذاش .و انسانواری معمواری را بوا درك حقوایق

ترامگ اواد مص ح ،تهران :سرو

مرتا با محی اطراف همچون فرهنگ و اق یم و

0

به سم .درك اری ها برد و ایون اری هوا خوود

( )9301االس اراالربعه ،ترامگ محمود خوااووی،

تج ّ معنای برای معماران بود که انسان را یوادآور

تهران :مول

م شد ،در حال که ت کورا

مالصودرا ،ت کراتو

6

الشوویرایی ،صوودرالدین محموودبنابووراهیم

اوووادی آم و  ،عاووداه ( )9360تحریوور

دو فص نامگ اندیشگ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

ااری و ساری در حیتگ ک یگ افعال انسان اس .که

تمهید القواعد ،ج  9و  ،3به کوشش حمید پارسانیا،

معماری یک ای آنهاس.

قم :صدرا
1

منابع
9

آندو ،تادائو ( )9369شعر فظوا ،تراموگ

2

اکاووووری ،رضوووووا (« )9366ارتاوووووا

واودشناس و ییاای شناس در ف س گ مالصودرا»،
فص نامگ ع م و پشوهش دانشگا قم،
3

9

امام امعه ،سید مهدی ( )9366ف سو گ

بهار و تابستان 9315

هنر در عشقشناس مالصودرا ،تهوران :فرهنگسوتان

حسنیاد آم و  ،حسون ( )9360شورح

فارس االس اراالربعه ،قم :بوستان کتاب

(تأم

پیشینگ ف س ههای اگ یستان
98

شار ،آدام ( )9361هایدگر برای معماران
بر سونّ .معمواری مودرن) ،تراموگ رویبوه

احمدینشاد ،تهران :طحان

و برخ برداش.های

کووووور

9

گروتوووور ،یووووور

()9361

ییاای شناس در معماری ،ترامگ مجتا دولتخووا
و س مای همت  ،تهران :دولتمند
99

کولکمووان  ،یووویف ( )9362هیوودگر و

هنر ،ترامگ محمداواد صافیان ،آبادان :پرسش
92

هنر
6

ص ویمقدم ،ناژین (« )9318یمینههوا و

ناصواب» ،غربشناس بنیادی،

محمدرضا شیرایی ،تهران :غ ال

5

68

8

الشوویرایی ،صوودرالدین محموودبنابووراهیم

هاشمنشاد ،حسین و سوید اوواد نعمتو

(« )9318ییاای شناس در ف سو گ صودرالمتألهین»،
نشریگ ف س ه،
93

2

یانووگ ،اولیووان ( )9366ف سوو گ هنوور

هایدگر ،ترامگ امیر ماییار ،تهران :گام نو
Heidegger, Martin (1966). Being and
Time, Translated by John Macquarrie and
Edward Robinson, Oxford: Blackwell.

