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مهردادقیومیبیدهندی1،شبنمحاجیجعفری2

اندیشۀذاتناتاریخی
معماریاسالمیایران:
نقددودیدگاه
)»حاِلوحدت«و»خشتوخیال«(

مدرنیته، در طی پانصد سالی که از پا گرفتن آن 
هم  فرودهایش،  و  اوج  و  فرازونشیب ها  در  می گذرد، 
چیزهای  هم  و  گرفت  انسان ها  از  بسیاری  چیزهای 
بسیاری به آنان بخشید.3 میل مدرنیته به برداشتن مرزها 
و به هم ریختن بنیادهای مستقر، گاه به مدرنیسم های 
انجامید  معماری،  در  مدرن  جنبش  قبیل  از  افراطی، 
انباشت تجربه های  بر  ناگزیر متکی  و معماری را، که 
انسان هاست، از عقبٔه هزاران ساله اش کمابیش منقطع 
کانون  از  که  ایران،  چون  سرزمین هایی  مردم  کرد.4 
مدرنیته دور بودند و در نتیجه از پا گرفتن تدریجی آن 
کمتر بهره مند بودند، ناگهان با محیطی بی سروسامان 
مواجه شدند  ــ  باال  از  مدرن سازی  عمدتًا حاصل  ــ 
در  گرفت.  آنان  از  را  عینی  و  ذهنی  قرار  و  آرام  که 
بر  مبتنی  اما  نو،  راه های  پی  در  کسانی  میانه،  این 
محیط های  در  انسان  مشکالت  حل  برای  فرهنگ، 
مصنوع برآمده اند؛ کسان دیگری در پرستش گذشته و 
دادن  امتداد  پی  در  مانده اند؛ و کسانی هم  آن  سودای 
جنبه های بنیادین معماری گذشته و احیای آن مطابق 
اوضاع زمانه بوده اند. گروه اخیر برای معماری روزگار 
پیشامدرن ایران دو الیه قایل اند: الیٔه زبریِن متغیر که 
با دگرگونی احوال و روزگار و سالیق و نظام ها و سیاق 
تغییر می کند؛ و الیٔه زیریِن کمابیش ثابت که زمانه و 
دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در آن اثر 
نمی کند و به رغم دگرگونی الیٔه زبرین، می پاید. به نظر 
زبرینی  و الیٔه  بازشناخت  را  زیرین  آن الیٔه  باید  آنان، 
و  نیازها  و  زمانه  اوضاع  با  سازگار  و  آن  با  متناسب 

خواسته های نو ساخت. 
ایرانی/  معماری  به نام  ذاتی5  ــ  زیرین  الیٔه  آن 
که  است  اصول  یا  قاعده ها  از  مجموعه ای  ــ  اسالمی 
با اقلیم ایران، فرهنگ ایرانی، یا جهان بینی ایرانیان )و 

گاهی مسلمانان( پیوندی استوار دارد.6 آنان معتقدند:
به نام  واحد  چیزی  پیشامدرن،  ایران  1.  در 
اسالمی  »معماری  یا  ایرانی«،  »معماری 

ایران«، وجود دارد؛
2.  آن چیز کمابیش در همٔه ایران )و گاهی جهان 
قومی،  و  تنوعات سرزمینی  از  فارغ  اسالم(، 

مشترک است؛

و  ثابت  ذاتی  به  قائل  کسانی  ایران،  معماری  اندیشمندان  میان  در 
بی زمان اند و از این ذات با عنوان »معماری ایرانی« یا »معماری اسالمی 
ایران« یاد می کنند. از نظر ایشان، این ذات در مواضع گوناگون تاریخ 
جلوه های مختلفی یافته است و امروز نیز می توان آن را مطابق زمانه 
بازساخت؛ در این صورت، معماری ای باهویت و متفاوت با معماری 
این ذات را مشخص می کند قاعده هایی  آنچه  بیگانه خواهیم داشت. 
اصول  این  می خوانند.  معماری«  »اصول  را  آن ها  معمواًل  که  است 
اما، در هر  متفاوت است؛  اندیشمندان  این  از  به دیدگاه هریک  بسته 
و  ایرانی  معماری ای  آن ها  مراعات  که  است  بی زمان  اصولی  صورت، 
اسالمی و مطابق نیازها و خواسته های روحی و روانی و جسمی ایرانیان 
پدید می آورد. از بین این اندیشمندان، سه دیدگاه در قالب کتاب ها و 
اصول  ــ  پیرنیا  محمدکریم   .1 است:  شده  منتشر  منسجم  مقاله های 
ـ حاِل وحدت؛ 3. کامبیز  معماری ایرانی؛ 2. نادر اردالن و الله بختیارـ 
نوایی و کامبیز حاجی قاسمی  ــ خشت و خیال. پیش از این، دیدگاه 
نخست از حیث ماهیت اصول معماری ایرانی وارسی شده است. در 
این مقاله، به بررسی و نقد دو دیدگاه دیگر، صرفًا از حیث قول به ذات 

معماری ایرانی/ اسالمی و اصول بی زمان آن، می پردازیم. 
راهبرد این تحقیق »تاریخ فکری« و »هرمنوتیک عینیت گرا«، 
و شیؤه آن نقد درونی به منزلٔه شیوه ای در روش »تاریخ انتقادی« است. 
پرسش اصلی این تحقیق چیستی ذات معماری ایرانی در هریک از این 
دو متن و انسجام درونی مدعیات مربوط به ذات و اصول معماری ایرانی 
است. در بررسی هر یک از این دو دیدگاه، نخست هدف و مبانی نظری 
و سپس اصول معماری اسالمی ایران بیان می شود. آن گاه، آن دیدگاه 
گزاره های  و  معرفت شناختی  و  هستی شناختی  گزاره های  قالب  در 
عملی یا هنجاری تلخیص و تبیین می شود. بدین نحو، نقشٔه آن دیدگاه 
پیش چشم قرار می گیرد و نقد منصفانٔه آن از منظر پرداختن به ذات و 
اصول معماری اسالمی ممکن می شود. باب آخر هر فصل، با عنوان 
»دشواری ها و ناسازگاری ها« به نقد درونی هر دیدگاه اختصاص دارد. 
به رغم  هردو،  که  می شود  داده  نشان  دیدگاه،  دو  مقایسٔه  با  پایان،  در 
ادعاهای متفاوت، کمابیش مبانی نظری یکسانی دارند؛ و تفاوت آن ها 
در رویکرد است: رویکرد اولی رمزگرایی و رویکرد دومی تحلیل صوری 

آثار است. 

نقد
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3.  آن چیز )معماری ایرانی/ اسالمی( را می توان 
شناخت؛

یعنی  اسالمی  ایرانی/  معماری  4.  شناختن 
شناختن اصول آن؛

آن  مبنای  بر  روزگار  همین  ایران  در  5.  می توان 
آورد  پدید  معماری ای  و  کرد  معماری  اصول 
این  با  متناسب  و  گذشته  معماری  امتداد  در 

روزگار. 
ایرانی«  معماری  اصول  به  »قایالن  را  گروه  این 

می خوانیم.
در این مقاله، به بازخوانی و فهم اصول معماری 
و  مفروضات  و  پرداخته  اصول  به  قائالن  نزد  در  ایرانی 
از حیث  ذیربط  نوشته های  آنان روشن می شود؛  روش 
تقید به الزمه های سخنشان، نسبت میان مفروضات و 
مقدمات با نتایج، طرز استدالل، اعتبار و کفایت و اتقان 
منابع، و مناسبت روش و دیدگاه آنان نقد می گردد. نوشتٔه 
حاضر از نوع نقد درونی است و در طی آن به فهم و نقد 
پاره های دیگر آن می پردازیم.  پاره از متن بر مبنای  هر 
بنابراین، شناخت این اقوال در سیاق7 فکری و فرهنگی 
و اجتماعی و سیاسی آن ها، از دامنٔه این تحقیق بیرون 
می کند.  مهیا  را  آن  مقدمٔه  حاضر  تحقیق  اما  است؛ 
حال  همٔه  نقد  به هیچ وجه  تحقیق  این  هدف  همچنین 
وحدت یا خشت و خیال نیست؛ بلکه فقط نقد پاره هایی 
از این دو کتاب است که به ذات معماری ایرانی/اسالمی 

و اصول پایدار آن مربوط است.
این تحقیق بخشی از تحقیقی مفّصل دربارٔه تاریخ 
راهبرد  بنابراین،  است.  ایران  معاصر  معماری  فکری8 
هرمنوتیک  اصول  بر  تکیه  با  فکری  تاریخ  تحقیْق  این 
ذیل  در  درونی  نقد  آن  شیؤه  و  قصدگرا9،  عینیت گرا/ 

روش تاریخ نگاری انتقادی10 است.11

موضوعومنابع
دارند:  گسترده  طیفی  ایرانی  معماری  اصول  به  قائالن 
از کسانی که  نظر؛  اهل  تا  اهل طراحی و ساختن12  از 
معماری ایرانی را بیشتر ایرانی می دانند تا کسانی که آن را 
شاخه ای از معماری اسالمی می شمرند. در بین اهل نظر، 
بسیارند کسانی که اندیشه های خود را در مجالس درس 

و مصاحبه ها گفته اند و کمتر نوشته اند، و اگر نوشته اند، 
نوشته هایشان به مجموعه ای کمابیش جامع منجر نشده 
است که بر اصولی معین داللت کند. شماری اندک از 
نوشته هایی  قالب  در  اقوالشان  که  اصول اند  به  قائالن 
مفصل و مدون منتشر شده است: 1. محمدکریم پیرنیا 
ـ  ــ اصول معماری ایرانی؛ 2. نادر اردالن و الله بختیارـ 
ـ  حاِل وحدت؛ 3. کامبیز نوایی و کامبیز حاجی قاسمیـ 
خشت و خیال. شمار اندیشمندان قائل به اصول بیش 
از این هاست؛13 اما الزمٔه هدف این مقاله در دست بودن 
متنی واحد و مدون است که از این سه بیرون نیست. از 
این سه، دیدگاه نخست، یعنی دیدگاه »محمدکریم پیرنیاـ 
اصول معماری ایرانی«، پیش از این در یک پایان نامه و 
سه مقاله به دقت و تفصیل بررسی شده است و ما را از 
بررسی دوباره کفایت می کند.14 بنابراین، در این مقاله به 
دو دیدگاه دیگر می پردازیم. قرابت بیشتِر دو دیدگاه اخیر 
یادشده  به دو متن  نقد  بر وجاهت محدود کردن دامنٔه 
می افزاید. از شواهد قرابت بیشتر این دو دیدگاه و فاصلٔه 
آن ها از دیدگاه پیرنیا این است که پیرنیا قایل به »معماری 
اما هردو  از اصول آن سخن می گوید،  ایرانی« است و 
آن  اصول  و  ایران«  اسالمی  »معماری  از  دیگر  دیدگاه 
دیدگاه  دو  بر خالف  پیرنیا،  می گویند؛ همچنین  سخن 
باالتر سخنی  عوالم  در  معماری  اصول  منشأ  از  دیگر، 

نمی گوید. 
حاِل  از  است  ما عبارت  نقد  متون  ترتیب،  بدین 
نادر  از  ایرانی،15  معماری  در  تصوف  سنت  وحدت: 
اردالن و الله بختیار؛16 و خشت و خیال: شرح معماری 
اسالمی ایران، از کامبیز نوایی و کامبیز حاجی قاسمی. 
دو  این  مبنای  بر  دیدگاه  دو  از  هریک  نقد  و  تفسیر 
منبع انجام خواهد گرفت و منابع دیگر، از جمله دیگر 
منظور  منابع کمکی  به منزلٔه  دانشوران،  این  نوشته های 
خواهد شد. در بررسی کتاب حال وحدت، به متن اصلی 
کتاب به زبان انگلیسی نظر خواهیم داشت و ترجمه های 
آن مد نظر نخواهد بود. همچنین، به رغم اهمیت مبانی 
نظری سنت گرایان جدید )اصحاب حکمت خالده( در 
به  و  در صورتی  فقط  مبانی  این  نقد  به  ما،  منبع  هردو 
میزانی وارد می شویم که نقد درونی این کتاب ها ایجاب 
دیدگاه  نقد  دیگر،  عبارت  به  می دهد.  اجازه  و  می کند 



13
98

یز 
 پای

/ 1
ر7

 هن
تان

لس
گ

88

سنت گرایی به نفسه در دامنٔه این تحقیق نیست؛ و فقط 
به تبع متون محل نقد به آن خواهیم پرداخت. 

پیشینه
مقالٔه  حاضر  مقالٔه  موضوع  به  نوشته  نزدیک ترین 
مشترک لیزا گلمبک و آنه ماری شیمل است با عنوان 
حاِل وحدت: سنت تصوف در معماری  »مرور کتاب 
هر  که  دارد  متمایز  بخش  دو  مقاله  این  ایرانی«.17 
که  خود  دیدگاه  با  نویسنده،  دو  این  از  یکی  را  بخش 
در  گلمبک،  است.  نوشته  است،  دیگری  با  متفاوت 
بخش اول مقاله، انتساب صورت های معماری ایرانی 
به مفاهیم عرفانی را ناتاریخی و نامستند و فاقد مبنای 
حیث  از  را  کتاب  همچنین  می شمارد.  استوار  نظری 
و  ناقص،  گونه بناها  و  بناها  بررسی  دامنٔه  محدودیت 
بخش  در  شیمل،  می داند.  نامعتبر  را  آن  تعمیم های 
دوم مقاله، با نویسندگان کتاب از این حیث که در پی 
آن  برخاستن  و  ایرانی  معماری  در  دادن وحدت  نشان 
از تجربٔه عمیقی دینی اند همراهی می کند؛ اما یادآوری 
می کند که تصوف مورد نظر در این کتاْب عرفاِن مابعد 
ابن عربی است؛ نه همٔه سنت عرفانی ایران. این مقاله 
با همٔه نکات ارزنده ای که دارد در حد مرور کتاب است 
و به عالوه معطوف به آراء دیگر قائالن به اصول نیست.
گل رو نجیب اوغلو در هندسه و تزیین در معماری 
آثار  و  اقوال  برخی  نقد  به  توپ قاپی،  طومار  اسالمی: 
و  پرداخته  وحدت،  حال  کتاب  جمله  از  سنت گرایان، 
به ویژه نظر آنان را از حیث قول به ذات ثابت و ناتاریخی18 

برای معماری اسالمی نقد کرده است. 
نوشتٔه  دو  تنها  تاکنون  خیال،  و  خشت  باب  در 
مروری منتشر شده است.19 یکی از آن ها معرفی ای از 
این کتاب است.20 دیگری نیز مقاله ای مروری و متکی 
به دنبال سنجش  نویسنده  و  است  کتاب  مفروضات  بر 

تطابق یافته های کتاب با آن مفروضات نبوده است.21 
فکرها  و  دیدگاه ها  به دسته بندی  دانشور  چندین 
از جنبه های  برخی  به  گاه  و  پرداخته  ایران  در معماری 
کتاب های موضوع مقالٔه حاضر یا مبانی آن ها پرداخته اند. 
از جملٔه آن ها، کتاب شرح جریان های فکری معماری 
و شهرسازی در ایران معاصر، متعرض قائالن به اصول 

معماری ایران شده است؛22 اما چیزی را در جهت هدف 
»شناخت شناسی  مقالٔه  در  نمی کند.  روشن  مقاله  این 
معماری ایران«، در ذکر نگرش های موجود در مطالعٔه 
و  حال وحدت  کتاب  و  از سنت گرایان  ایران،  معماری 
نویسندگانش در دستٔه »آشنایی با معماری ایران از زاویٔه 
عرفان ایران« نام برده، اما به نقد آن ها نپرداخته است.23 
شهرسازی  و  معماری  تبیین  کتاِب  نخست  فصل  در 
پنجم،  الگوی  ذیل  ایرانی،  اسالمی ـ  هویت  بر  مبتنی 
نادر  از  آندو  تادائو  از  پس  معنوی،  سنت گرایی  نگرش 
اردالن نام برده و مختصری از نظر او مطرح شده است. 
در فصل هفتم این کتاب، در نقد رمز گرایی سنت گرایان، 
شده  نقد  و  بازگو  ارکون  محمد  و  نجیب اوغلو  دیدگاه 
است. در مجموع، نویسندگان این کتاب با سنت گرایان 
هم رأی اند؛ و تنها جایی از کتاب که ظاهرًا متضمن نقدی 
که  در فصل هشتم است  فقره ای  است  بر سنت گرایان 
تأیید مطلق همٔه آثار دوران اسالمی را نفی می کند. در این 
کتاب، از خشت و خیال نقل قول و، بدون هیچ نقدی، به 

آن استناد شده است.24 
در این مقاله، نخست به بازخوانی هریک از دو 
خشت و خیال( از حیث اصول  متن )حال وحدت و 
معماری اسالمی ایران پرداخته و هدف و دیدگاه و مبانی 
آن ها بیان می شود. آن گاه، مشخصه های هریک از دو 
دیدگاه در قالب گزاره هایی بیان می گردد تا دریافتنی تر 
یعنی  آن ها،  درونی  سنجیدن  صورت،  این  در  شود. 
در  دیدگاه  هر  گزاره های  ناسازگاری  یا  سازگاری 
یکدیگر  با  آن ها  مقایسٔه  و  سنجیدن  و  خود،  درون 
گزاره ها  این  از  برخی  روشن تر خواهد شد.  و  آسان تر 
»گزاره های  را  آن ها  که  بازمی گردد،  خارج  عالم  به 
هستی شناختی« می خوانیم. برخی دیگر به شناخت ما 
معرفت شناختی«  که »گزاره های  بازمی گردد،  آن ها  از 
و  اندیشه ها  بخشیدن  تحقق  به  دیگر  شماری  است. 
اصول در عالم خارج راجع است، که »گزاره های عملی 
یا هنجاری« است. در پی این گزاره ها، به دشواری ها 
از  از دو متن، صرفًا  ناسازگاری های درونی هریک  و 
آن حیث که به ذات ناتاریخی معماری ایرانی معطوف 

است، پرداخته می شود.
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۱.اردالنوبختیارــحاِلوحدت
ایرانی  معماری  در  تصوف  سنت  وحدت:  حاِل  کتاب 
در  انگلیسی  به زبان  ش.   1352 م./   1973 سال  در 
مورد  از همان سال  و  رسید  به طبع  دانشگاه شیکاگو 
توجه دانشوران قرار گرفت. هردو نویسنده نوشته های 
دیگری هم دارند؛ اما در موضوع این مقاله، این کتاب 
تقریبًا حاوی همٔه دستگاه اندیشٔه ایشان است. کتاب 
که  می شود  آغاز  نصر  سیدحسین  از  پیش گفتاری  با 
کتاب  گویاست.  بسیار  کتاب  مبانی  کردن  روشن  در 
مفاهیم«؛  »ریخت شناسی   .1 بخش  دارد:  بخش  سه 
 .3 بخش  سنتی«؛  صورت های  »مفهوم   .2 بخش 
»مراتب تحقق«. در حاشیٔه بیشتر بخش ها، پاره هایی 
متن  در  بی آنکه  است؛  شده  عرضه  سنتی«  »متون  از 
از  جمله  از  باشد؛  شده  ارجاع  آن ها  به  مستقیمًا 
مصنفات  جامی،  زلیخای  و  یوسف  مولوی،  مثنوی 
غزالی،  ابوحامد  احیاء العلوم  کاشانی،  افضل الدین 
رسایل اخوان الصفا، گلشن راز شیخ محمود شبستری، 
انسان  ابن عربی،  االحدیٔه  رسالة  و  الحکم  فصوص 
کامل عبدالکریم جیلی، و متنی نامعلوم از ابوالمواهب 
ذومراتب  سخناْن  این  همٔه  مضمون  است.25  شاذلی 
با مرتبٔه  از مراتب  بودن جهان و نسبت رمزِی  هریک 
مبانی  از  نویسندگان  مقدمه،  در  است.  خود  باالتر 
دیدگاه خود سخن می گویند، که برای فهم کتاب بسیار 
مهم است: جایگاه  سنت در جامعٔه سنتی و طرز انتقال 
آن، معناداری جهان و راه پی بردن به معانی، زبان رمز، 
طرز انتقال رمزها، و رمزی بودن هندسه، اصل کثرت 
اسالمی،  در جهان شناسی  انسان  در وحدت، جایگاه 
هنر انسان در مقام خلیفٔه خدا و مشارکت او در صنع، 
انتقال زبان رمزِی  از طریق نظام آموزش سنتی، کسب 

لیاقت هنرمند سنتی از طریق آیین تشرف.
بخش 1 »فضا«ست26  از  فصل  نخستین  عنوان 
مقصود  می شود.  آغاز  فضا«27  »ساختار  مبحث  با  و 
نویسندگان از ساختار فضا  نسبت فضا با الگوی آفرینش 
است. در باب بعد، »جهت یابی در فضا«،28 باز سخن از 
جهات و دستگاه مختصات افالک است. در باب »حاِل 
مکان«29، سخن از ایجاد تعامل انسان سنتی بین دریافت 
خود از مکان جهان و عناصر طبیعت و ساختن مکان، 

از جمله شهر، است. در باب »تداوم فضای مثبت«30، 
سخن از اهمیت فضا )در برابر شکل( در سنت معماری 
فضای  »نظام های  مبحث  در  است.  اسالمی  ایران 
مثبت«31، پیوند میان فضاها در درون بنا و بناها در شهر 
برگ،  و  مانند رودخانه و شاخ  نظام های طبیعی،  با  را 
مقایسه می کنند. در باب »فضای انسان«32، سخن از 
ایجاد حریم و خلوت برای انسان در بناها و شهرهای 
و  زمان  »مقارنت  باب های  در  سپس  است.  سنتی 
به  را  زمان  پای  زمان«34،  در  »نواخت  و  صورت«33 
میان می آورند. در اینجا، حرکت مستمر در بازار سنتی 
را به »خلق مدام« نَفس الّرحمن در نزد ابن عربی تأویل 

می کنند. 
ابواب  در  ــ  »شکل«35  عنوان  با   ،2 فصل  در 
»ریاضیات و طبیعت«، »ریاضیات تناسب«، »انسان 
اندیشٔه  میان  نسبت  از  ــ  »عدد«  و  سنجه«،  چون 
سخن  ریاضیات  با  سنتی  انسان  نزد  در  »توحید« 
می گویند. سپس به »هندسه« می رسند و اینکه چگونه 
هندسه زادٔه عدد است و این زایش چه مناسبتی با نظام 
آفرینش دارد. در مبحث »تربیع دایره«، همٔه معماری 
دایره،  تربیع  بنیادی  مضمون  گسترش  نتیجٔه  را  سنتی 
یعنی تبدیل دایره به مربع از طریق مثلث، می شمارند. 
در مبحث »َمنَدل« )مانداال(، می گویند این شکل در 
به واسطٔه عدد  و  همٔه فرهنگ ها مظهر جهان است36 
و هندسه، نمایندٔه ُمُثل یا اسماء و صفات الهی است.

در فصل 3، »سطح«،37 از این سخن می گویند 
از  رمزی  می کند،  محدود  را  فضاها  که  سطح،  که 
پیوند میان عوالم پایین و باالست. باب »مفهوم خط« 
»نقوش  مبحث  به  پرداختن  برای  است  مقدمه ای 
هندسی«، که رمز38 آشکار وحدت در کثرت و کثرت در 
وحدت است. »نقوش گیاهی« یا اسلیمی نمونه ای دیگر 
از رشد و گسترش کثرت از طرح هایی ساده و تک یاخته 
با  هنر  این  نسبت  از  »خوشنویسی«،  باب  در  است. 
کالم خدا می گویند و اینکه خوشنویسی در هنر اسالمی 
نظیر شمایل نگارِی حضرت عیسی )ع( در هنر مسیحی 
است. کتیبه گویای این است که عالِم صغیر بنا، همچون 
عالم کبیر، از کلمٔه خدا ساخته شده است. فصل دیگر 
رنگ ها  تأویل  به  آن  در  و  دارد  نام  »رنگ«39   1 بخش 
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می پردازند. آخرین فصل از بخش 1 »ماده«40 است و در 
آن از عناصر چهارگانه، کیمیا و استعالی ماده، و تضاد 

طبایع مواد می گویند.
سنتی«،41  صورت های  »مفهوم   ،2 بخش 
که  می شود  شروع  این باره  در  مقدماتی  توضیحی  با 
صورت های مادی پلی میان این جهان و عالم خیال اند. 
از جمالت بعدی معلوم می شود که منظور خاص ایشان 
چیزهایی  معماری  در  رمزی«  نوعِی  »صورت های  از 
و  مناره  اتاق،  دروازه،  ایوان،  باغ، حیاط، سکو،  چون 
یکی  به  هرکدام  بعدی  ابواب  است.  چهارطاق  و  گنبد 
از این صورت های نوعی اختصاص دارد. در هریک از 
آن ها، توضیح مختصری دربارٔه کیفیت کالبدی می دهند 

و به تأویل آن ها و ویژگی هایشان می پردازند. 
انتظام  انواع  به  تحقق«،42  »مراتب   ،3 بخش 
مبحث  دو  با  بخش  این  دارد.  اختصاص  معماری  در 
می شود.  آغاز  شهر«  »صورت  و  صورت ها«  »ترکیب 
نخستین فصل از این بخش »انتظام طبیعی«43 است؛ 
با سه باب »انتظام تصادفی«، »انتظام خطی«، »انتظام 
خوشه ای«. فصل »انتظام هندسی«44 با وصف چغازنبیل 
آغاز می شود که نماد کوه مقدس است و مقدمه ای برای 
این  دیگر  ابواب  موضوع  که  بعدی  مرکزدار  شهرهای 
نویسندگان  موزون«45،  »انتظام  در فصل  است.  فصل 
می پردازند.  ایرانی  در شهر  متداول  اندامیِن46  انتظام  به 
از  کتاب  عمومی  فضای  بازار،  نمونه های  از  بحث  با 
جّو عرفانی و فلسفی به جّو معماری نزدیک تر می شود 
و تأویل معماری به مفاهیم عرفانی که همٔه کتاب را تا 
به حد تک جمله هایی البه الی  اینجا در سیطره داشت 

متن فرومی کاهد.
۱-۱.هدفومبانی

حاِل  است:  آن  محتوای  گویای  به خوبی  کتاب  عنوان 
عنوان  از  ایرانی.  معماری  در  تصوف  سنت  وحدت: 
دوران  در  ایران  معماری  همٔه  دایرٔه سخْن  که  برمی آید 
بختیار،  ـ  اردالن   نظر  به  می گیرد.  بر  در  را  اسالمی 
شده  ظاهر  ایرانی  معماری  در  که  دارد  سنتی  تصوْف 
آن را  ایجاد کرده است که  آن  و حاِل واحدی در همٔه 
از  وحدت  حال  این  اما  خوانده اند.  وحدت«  »حال 
به نظر سیدحسین نصر در مقدمٔه کتاب،  کجا می آید؟ 

معماری اسالمی نوعی از هنر اسالمی است و  »هنر 
بلکه  و  ماده  عالم  در  روح  تجلی  جز  چیزی  اسالمی 
متأسفانه  اما  نیست؛  قرآنی  وحی  صورِت  جز  چیزی 
به قصد فهم معنای  به ندرت  بسیار  را  این هنر  تا کنون 
اما  کرده اند«؛  مطالعه  طبیعی اش  ماورای  و  رمزی 
»نویسندگان این کتاب با تحلیل عناصر معماری سنتی 
به  نماد هریک( کوشیده اند که  و  ماده  نور و  و  )رنگ 
معنای درونی معماری اسالمی سّنتی ایران راه ببرند.« 
و  کل  به  سنتی  انساِن  نگرش  »فهم  به  کار،  این  برای 

جزء معماری« مبادرت کرده اند.47 
در  ناتاریخی  امری  فهم  نویسندگاْن  هدف  پس 
برای  و  است؛  ایران  اسالمِی  سنتِی  معمارِی  درون 
رسیدن به چنین فهمی به تحلیل عناصر این معماری 
پرداخته اند. این عناصْر رمزی است؛ رمزهایی برآمده 
آشکار  ایرانی  انسان سنتِی  بر  آن ها  معانی  که  از وحی 
آن  و  کرد  عبور  کالبدها  این  ظاهر  از  باید  است.  بوده 
دست  »ذات«ی  به  این چنین  بازشناخت.  را  معانی 
می یابیم که جاویدان و همواره درست و کارآمد است.48 
این ذات در یکی از مفاهیم اصلی حال وحدت، یعنی 
»سنت«،49 ریشه دارد.50 اردالن  ـ بختیار یکسره پیرو 
سنت گرایی یا حکمت خالده51اند.52 مقصود ایشان از 
سنْت امری فرهنگی، اجتماعی، یا صنفی نیست؛ بلکه 
هستی  گوناگون  مراتب  در  که  است  سنت الله  همان 
طریق  از  وحی  به واسطٔه  را  سنت  خدا  است.  جاری 
حقیقتی  سنْت  است.  کرده  معرفی  انسان ها  به  ادیان 
واحد است؛ اما، در تنزل به مرتبٔه پاییِن این عالم، در 
هرجا به مقتضای سیاق آن صورتی دیگر به خود گرفته 
در  فرهنگ های سنتی،  که همٔه  این روست  از  است. 
عین تفاوت هایشان، به هم شبیه اند. برای فهم جایگاه 
سنت و نیز نسبت ذات معماری اسالمی با صورت آن در 
دستگاه نظرِی حال وحدت، باید به نظام هستی شناسی 
مورد نظر ایشان در کتاب توجه کنیم. در مقدمٔه کتاب، 
هستی،  نظام  در  او  جایگاه  و  انسان  دربارٔه  سخن  در 
دستگاه  مطابق  الهیه،  حضرات  یا  هستی،  مراتب 
کرده اند.53  معرفی  سنت گرایان  از  نقل  به  و  ابن عربی 
این مراتب هستی در طول هم اند؛ یعنی مثاًل هرچه در 
عالم طبیعت هست، در همان حال، در عالم های دیگر 
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نیز هست. هر چیزی در هریک از عوالْم ظاهری است 
برای نظیر آن در عالم باالتر. هر شیء ماّدْی ظاهری 
چیزها  و  دارد؛  فراتر  عوالم  در  باطن  شش  که  است 
باطنی  یا  باالتر  مرتبٔه  برای  نمادی  یا  رمز  عالْم  هر  در 
خودند. برعکس، هر چیزی در عالمی باالتر باطن و 
معنای همان چیز در عالم فروتر است. این نظام رمزْی 
نظامی جهان شمول است و هیچ چیز در جهان نیست 
که رمزی از چیزی دیگر نباشد. به عالوه، پیوند رمزها 

با معانی شان پیوندی وجودی است؛ نه قراردادی. 
به نظر نویسندگان، چون انسان خلیفٔه خدا روی 
زمین است، الزمٔه خالفتش این است که خالقیت او 
با اطاعت  اگر  باشد.  در زمین مطابق نظام خلق خدا 
از خدا دست به آفرینش بزند، آفرینش او مطابق نظام 
هستی است. سنت است که به انسان می آموزد چگونه 
چنین کند. در این صورت، اثر هنرِی انسان نیز رمزی 
است و بواطن و معانی ای دارد مطابق نظام هستی.54 
و  هنر  یعنی  است؛  معماری ای »سنتی«  و  هنر  چنین 
تعّلم  یا  مثال  عالم  شهوِد  محصول  است  معماری ای 
داشته اند.55  شهودی  چنین  که  کسانی  محضر  در 
ورای  بلکه  نیست؛  دلخواه  معماری  صورت های 
ذهنیت فردی و سلیقه های شخصی، و برآمده از سنت 
 است؛56 سنت نه فقط معانی و مفاهیم رمزی معماری، 
بودِن  د  مؤیَّ این  می دهد.  به دست  نیز  را  صورت ها  که 
در  »وحدت«  مایٔه  سنْت،  به  سنتی  هنر  صورت های 
معماری سنتی است. پس معماری سنتی ذاتی واحد و 
ناتاریخی دارد و این ذات با نظام هستی مرتبط است. 
خوِد  شهود  یا  است؛  هنرمند  شهود  نتیجٔه  نو  کار  هر 
او یا شهودی که به واسطٔه نظام سنتِی تعلیم و تعلم به 
تحقق  معماران  صنوف  در  نظام  این  است.  رسیده  او 
هم  و  بود  صوفی  هم  صنف  هر  »استاد«  و  بود  یافته 
صنعتگر.57 از همین رو، هنرمند سنتی برای کار هنری 
ناچار نیست الهیات سنت را تمامًا بشناسد؛ زیرا سنِت 
مبتنی بر آن الهیاْت خوْد سرمشق ها و قواعد را به دست 
می دهد و ارزش معنوی صورت ها را تضمین می کند.58 

۱-۲.اصولمعماری
سنت گرایان(،  از  پیروی  )به  بختیار  اردالن ـ  به نظر 

که  اندازه  همان  به  است،  بی زمان  امری  سنت  چون 
پس  دارد.  تعلق  امروز  به  است،  گذشته  به  متعلق 
آورد.  پدید  معماری سنتی  باید،  و  نیز می توان،  امروز 
ذات بی زمان معماری سنتی همان سنِت نهفته در پِس 
این  تشکیل دهندٔه  عناصر  است.  معماری  این  ظواهر 
اردالن ـ  بنابراین،  است.  معماری  اصول  همان  ذات 
اما  قایل اند؛  ایرانی  معماری  برای  اصولی  به  بختیار 
بیشتر با تکیه بر معماری ایرانِی پس از اسالم که آن را 
»معماری اسالمی« می خوانند. برای فهم این اصول، 
»صورت ها«،61  »مفاهیم«60،  به  معماری  تحلیل59  به 
تا  می پردازند  صورت ها«  از  مرکب  »ساختارها62ی  و 
آن ها  جاویدان  اصول  و  یابند  در را  آن ها  رمزی  معانی 
با  کتاب  بخش  سه  در  را  بررسی  این  کنند.  کشف  را 
عناوین »ریخت شناسی مفاهیم«، »مفهوم صورت های 

سنتی«، و »مراتب تحقق« انجام داده اند.

الف. اصول مفهومی
بنیادین63  عناصر  وحدت،  حال  در  مفاهیم،  از  منظور 
و  رنگ  و  سطح  و  شکل  و  فضا  چون  معماری 
به  معطوف  مفهومْی  اصول  و  ساخت مایه هاست؛ 
مربع  و  مثلث  بختیار،  اردالن ـ  به نظر  همین هاست. 
بلکه  نیستند؛  دنیا  این  در  رهاشده  اشکالی  دایره  و 
پیوند  رمِز  مثلْث  باالترند.  عالم  در  چیزهایی  از  رمزی 
آسمان و زمین است. مربع ایستاترین و بی جنبش ترین 
همین  به  خلقت.  جنبٔه  ثابت ترین  رمز  و  شکل هاست 
دلیل است که مکعب را در مقیاس بزرگ رمز زمین و 
در مقیاس کوچک رمز انسان می دانند. دایره از عناصر 
پنجگانه ای تشکیل شده است که رمز چرخ فلک است. 
و  از سُبکی  است  رمزی  کامل تریِن شکل هاست؛  کره 
حرکت کلی روح.64 کل معماری سنتی را می توان بسط 
یک نقش مایٔه کلی و بنیادی دانست: تربیع دایره؛ یعنی 
دایره ای که به کمک مثلث به مربع می رسد.65 نمونه های 
این رمز مهم و بنیادی در معماری هخامنشی، چهارطاقی 
ساسانی، مقرنس سلجوقی، و عالِم رنگارنگ معماری 

صفوی دیده می شود.66
است:  حقیقتی  از  رمزی  بنا  سطوح  از  هریک 
و  جهان  قائم  محور  رمز   دیوار  است؛  زمین  رمز   کف 
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نفس بالندٔه انسان است؛ سقف رمز ی از آسمان است 
درونی  سطح  اعتالی  این،  بر  افزون  روح.67  مقام  و 
فضاها با کاشی کاری و نقاشی تأکید بر درون است و 
رمز ی از اینکه حقیقت در درون نهفته است و انسان 
می تواند، با جستن درون خود، به بهشت راه یابد. رنْگ 
رمِز عالم کثرت و تنوع در برابر عالم وحدت و یکرنگی 
و بی رنگی است.68 کّل هر بنا رمز  همٔه عالم است. از 
این روست که بناها را، همچون عالم کبیر، از عناصر 
به کار  ساخته اند.  ــ  آتش  هوا،  خاک،  آب،  ــ  اربعه 
عالِم  از  رمز ی  بناها  نقاط عطف  در  عناصر  این  بردن 

ساخته از عناصر اربعه است.69

ب. اصول صوری
همه  آن(   کالبدی  واحدهای  )یعنی  بنا  صورت های 
تخت  بهشت؛  رمز   حیاط  و  باغ  دارند:  رمزی   معنای 
اورنگ های  و  طاووس  تخت  و  جمشید  تخت  )مثل 
شاهی و شاه نشین های خانه ها( رمز  کوه مقدس؛ ایوان 
و  مساجد  ایوان های  و  کسری  طاق  )همچون  تاالر  و 
خانه ها( رمز  راه و طریقت؛ طاق رمز  کثرت؛ گنبد رمز  
وحدت و سراپردٔه جهان و خیمٔه دهر؛ و میل و منار رمز  
محور هستی، رمز  روح طالب آدمی، رمز  عدد 1 و حرف 

»الف«، و نمایندٔه خدا در زمین است.70

ج. اصول انتظام
انتظام در معماری بر سه نوع است: طبیعی، هندسی، 
طبیعت  رمز   را  طبیعی  انتظام  بختیار  اردالن ـ  موزون. 
با  مأنوس  انساِن  به دست  که  می دانند  خدا  مخلوق 
طبیعِت بکر، در دل طبیعت و در قالب معماری روستایی 
رمز   را  هندسی  انتظام  می رسد.  ظهور  به  گانه  ناخودآ
وحدت در وحدت )کمال و خلوص( و انتظام موزون را 
رمز  کثرت در وحدت از یک سو و رمز  وحدت در کثرت 

از سوی دیگر معرفی می کنند.71

۱-۳.گزارههایدیدگاه
حال وحدت را می توان در  آنچه گذشت، دیدگاه  بر  بنا 
قالب این گزاره های هستی شناختی و معرفت شناختی و 

عملی/هنجاری خالصه کرد:

الف. گزاره های هستی شناختی
1.  ذاتی بی زمان به نام »معماری اسالمی« وجود 

دارد.
2.  معماری اسالمی نوعی از معماری سنتی است 

که بر سنت اسالمی مبتنی است.
3.  معماری سنتی معماری مبتنی بر سنت است. 
این نوع از معماری تا پیش از روزگار جدید در 

همٔه جهان رایج بوده است.
4.  سنت مراتبی دارد که باالتریِن آن ها وحی الهی 
جوامع  در  ادیان  طریق  از  الهی  وحی  است. 
ساخته  را  سنت  دیگِر  مراتب  و  شده  جاری 

است. 
5.  مراتب دیگر سنت است که در جوامع سنتی، 
نسبت  طرز  هنر،  معانی  هنر،  صورت های 
میان صورت ها و معانی، طرز تحقق بخشیدن 
اندیشه ها در قالب هنرها، طرز تعلیم و تعلم 
معین  را  هنری  سنت های  انتقال  و  هنرها 

می کند. 
6.  سنت های گوناگون در ادیان و جوامع مختلِف 
سنتی با هم وحدت حقیقی دارند و همٔه آن ها 

بر حکمت خالده مبتنی اند. 
7.  از سنت های الهی این است که عالم ذومراتب 
است و نظام رمزی  دارد. هرچیزی در هر مرتبه 
عالم  باالتر  مرتبٔه  در  رمِز همان چیز  عالْم  از 
است؛ و، برعکس، هر چیزی در مرتبٔه باالتر، 
معنا و باطن همان چیز در مرتبٔه پایین تر است. 
8.  پدید آوردن هنر و معماری سنتی بدون وقوف 
آن  مطابق  عمل  و  رمزی ای  نظام  چنین  بر 

ممکن نبوده است.
او  به  سنت  آنچه  مبنای  بر  سنتی،  9.  هنرمند 
آموخته است، آفرینش خود را با سنت آفرینش 
الهی تنظیم می کند و تطبیق می دهد. پس هنر 
او ذومراتب و رمزی  است و به حقایق عوالم 

باالتر هستی راه می برد.
به واسطٔه  از طریق سنت،  10.  صورت های سنتی 
سنِت تعلیم و تعلم، یا از طریق شهوِد بی واسطٔه 

صورت ها در عالم مثال به دست می آید.72
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ب. گزاره های معرفت شناختی
11.  فهم هنر و معماری سنتی بدون وقوف به نظام 
نظام  آن  با  سنتی  هنر  پیوند  و  هستی  رمزی  

ممکن نیست.
12.  پس فهم معماری سنتی نیازمند تأویل است، 
تأویلی برای راه بردن از رمز ها و صورت ها به 
و  از عناصر  بردن  پی  برای  بواطن،  و  معانی 

صور به سنت ها.
13.  برای این تأویل، باید به نگاه انسان سنتی به 

عالم و به معماری نزدیک شد. 
متون  همدالنٔه  مطالعٔه  طریق  از  تقرب  14.  این 
و  کشف  نیز  و  سنتی  جهان  از  به جامانده 
شهود سنت در درون محقق ممکن می شود.

15.  هر انسانی از آن حیث که انسان است می تواند 
خود را برای فهم سنت مهیا کند؛ اما انسان 
غربی، به واسطٔه فلسفٔه دکارتی که بسیاری از 
مفاهیم »کیفی« را محو کرد، قادر به درک 

برخی از مفاهیم سنت نیست. 
برای  بیشتر  سنت  به  تقرب  و  همدلی  16.  این 
کسانی ممکن است که خوْد اهل این سنت 

باشند و بتوانند از درون به آن نظر کنند.
آثار  دارد:  منبع  سه  سنتی  معماری  17.  فهم 
و  دیدگاه ها  بر  گواه  نوشتارِی  آثار  معماری، 
طرز عمل انسان سنتی، دروِن پاکیزٔه محقق. 
راه فهم این منابْع تأویل همدالنه، و ابزار این 
غیراستداللی  و  شهودی  »عقل«73  تأویل 

است.
و  »مفاهیم«  به  معماری  آثار  تحلیل  18.  با 
»صورت ها« و »انتظام ها«، می توان به تأویل 

آن ها پرداخت.
فکری  دستگاه های  همٔه  سنتی،  عالم  19.  در 
ظاهری شان،  تفاوت های  به رغم  عملی،  و 
وحدت دارند. به همین سبب، می توان از همٔه 
آن ها برای فهم هنر سنتی بهره گرفت؛ فارغ 
از اینکه در چه تاریخی ظهور یافته باشند یا 
چه تعارضات ظاهری ای با هم داشته باشند.

دیگر  و  ایران  اسالمی  سنتی  معماری  20.  چون 

معماری های سنتی، از جمله معماری سنتی 
پیش از اسالم ایران، وحدت حقیقی دارند و 
معماری  فهم  برای  سنت اند،  بر  مبتنی  همه 
دیگر  نمونه های  به  می توان  ایران  اسالمی 

معماری های سنتی نیز رجوع کرد.
21.  همین قضیه در خصوص معماری شهری و 
برای فهم  و  نیز صادق است  ایران  روستایی 
معماری سنتی می توان بین آن دو تردد کرد.74

ج. گزاره های عملی یا هنجاری
معتبر  سنت  گذشته،  همچون  نیز،  22.  امروز 
است. پس معمارِی سنتِی امروزی نیز ممکن 

و الزم است.
بلکه  معانی،  و  باطن ها  نه فقط  23.  سنت 
صورت ها را معین می کند. بنابراین، امروز 
طریق  از  یا  سنت  فهم  طریق  از  باید،  نیز 
شهود، به صورت های سنتی معماری دست 

یافت و آن ها را تحقق بخشید.75

۱-۴.دشواریهاوناسازگاریها
بررسی جایگاه این کتاب در تاریخ فکری معماری ایران 
در چهار دهٔه اخیر نیازمند تحقیقی دیگر است. این قدر 
باب گفتگو دربارٔه معماری  این کتاب  روشن است که 
ایرانی با عنایت به معنای آن را گشود و مدت ها بر عرصٔه 
همین  داشت.  بی منازع  سلطٔه  ایران  معماری  در  تفکر 
را، در کنار  آن  جایگاه خطیر است که شناخت عیوب 
حسن هایش، مهم تر می کند. چنان که در آغاز مقاله گفته 
شد، قصد ما در اینجا نقد همه جانبٔه این کتاب نیست؛ 
با  نتایج کتاب  بلکه صرفًا سنجش مقدمات و مسیر و 
هم، آن هم فقط از حیث اندیشٔه ذات ناتاریخی معماری 

اسالمی ایران، است. 
به  بردن  پی  برای  بختیار،  اردالن ـ  که  گفتیم 
معماری  کالبدهای  پس  در  ایشان  نظر  از  که  معنایی 
نهفته است، کالبد بناها را به اجزایی تحلیل می کنند. 
از طرفی، معتقدند که معماری اسالمی را باید از درون 
شناخت؛76 لیکن در هیچ جا توضیح نمی دهند که این 
ایشان چگونه تحقق  از درون در کتاب خود  شناختن 
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یافته است. آیا شناخت از درون به منابع ایشان مربوط 
معماری  سنت  درون  منابع  ایشان  منابع  یعنی  است، 
درونی  منابِع  منابع  کدام  این صورت،  در  است؟  ایران 
جمله  از  دیگر،  دانشوران  آیا  می شود؟  شمرده  سنت 
آیا  نگرفته اند؟  بهره  منابع  همین  از  غربی،  دانشوران 
شناخت از درون به روش ایشان مربوط است؟ روش 
کار خود، مثاًل روش »تحلیل« ریخت شناختی ای که 
به کار برده اند، روشی درونی و سنتی است؟ این روش 
را از کدام منبع سنتی به دست آورده اند؟77 دوم، ایشان 
و  عالمان  آثار  اعتبار  که  گفته اند  تلویح  و  به تصریح 
وحی  پیرو  زیرا  است؛  زمان  از  فراتر  مسلمان  عارفان 
الهی است. در جایی از کتاب معلوم نکرده اند که آیا این 
یا  رأی شامل همٔه عالمان و عارفان مسلمان می شود 
برخی از آنان. آیا آثار این عالمان و عارفان همان منابع 
سنت است؟ آیا خود این منابع است که تعیین می کند 
این  در  نیست؟  چیزی  چه  و  است  سنت  چیزی  چه 
صورت، در تشخیص سنت و امر سنتی و منبع سنت 
آیا چنان پیوند کالنی که  گرفتار دور نمی شویم؟ سوم، 
و  مکان ها  در  را  انسان  ساختٔه  معمارِی  صورت های 
مرتبط  هستی  نظام  به  و  هم  به  دراز  و  دور  زمان های 
می کند چیزی است که به چنگ فهم انسانی بیفتد؛ یا 
یا شهود به دست می آید؟  الهام  یا  فقط از طریق وحی 
ذکر  کتاب  کجای  در  مهم  مبنای  این  وحیانی  شواهد 
شده است؟ شواهد دریافت آن از طریق کشف و شهود 
چطور؟ آیا شهوْد امری بین اذهانی است که بتوان آن را 

در چنین کتابی با دیگران در میان گذاشت؟ 
استناد  و  منابع  گزینش  شیؤه  اینها،  بر  عالوه 
روشن  نویسندگان  چون وچراست.  محل  نیز  آن ها  به 
نکرده اند که بر کدام مبنا مثاًل اخوان الصفا، سهروردی، 
جهان شناسی  همٔه  نمایندٔه  مولوی  یا  ابن عربی، 
اسالمی اند. طرز استنادها و ارجاعات کتاب این شبهه 
را  رمزی   معانی  از  ایشان شماری  که  می آورد  پیش  را 
منابعی  از  پاره هایی  به  فقط  و  گرفته  درست  پیش  از 
دیگر،  بیان  به  باشد.  رأیشان  مؤید  که  کرده اند  استناد 
چنین نیست که در خصوص معانی یا حتی نظام مراتب 
هستْی منابع را به روشی معتبر گزیده و آن ها را ُجسته و 
نتیجٔه آن جستجو را عرضه کرده باشند. رأیی را از پیش 

)با اتکا بر آموزه های آنری کورَبن78 و نصر و مانند آنان( 
اختیار، و سپس به شیوه ای خطابی، فقط به پاره هایی از 
منابعی استناد کرده اند که با رأیشان موافق بوده است. 
این  انتساب  طرز  که  می شود  بغرنج  آنجا  مشکل  این 
توضیح  از  فارغ  و  منبع  بدون  هم  صورت ها  به  معانی 
به  معنایی  انتساب  که  است  کافی  باشد.  خردپسند 
باشد؛  شاعرانه  و  دل نشین  معمارْی  صوِر  از  صورتی 
هزاران  از  یکی  در  آن  به  شبیه  چیزی  که  است  کافی 
و  استدالل  به  نیازی  دیگر  بیابند؛  سنتی  عالم  نوشتٔه 
و  شباهت ها  برخی  نمی بینند.79  استناد  و  استشهاد 
همین  است؛  آورده  وجد  به  را  نویسندگان  مقارنت ها 
وجد را نشانٔه درستی قول خود گرفته اند و از خواننده 

توقع دارند همین را یافتٔه »عقل« بشمارد و بپذیرد. 
اگر از نویسندگان بپرسیم به چه دلیلی مثاًل گنبد 
نشانٔه عالم ملکوت است و پایٔه چهارگوِش گنبد نشانٔه 
عالم ناسوت، به شباهت آن به گنبد آسمان و نمونه های 
استناد  سنتی  منثور  و  منظوم  متون  در  تشبیهی  چنین 
به  آن در متون سخنی  از شواهد معارض  اما  می کنند؛ 
میان نمی آورند. همچنین هیچ دلیلی نمی آورند که چنان 
پیشین  فرهیختگان  و  اندیشمندان  نزد  در  اندیشه ای 
مورد  در  است.  می شده  منتشر  متن جامعه  در  چگونه 
اخیر، تنها از نظام اصناف سخن می گویند و استاد هر 
از  می شمارند.80  ذکر شاهدی، صوفی  بدون  را،  صنف 
این گذشته، ایشان، در نهایت تسامح، تصوف را با فتوت 
یکی می گیرند و حکم های مربوط به تصوف را به آسانی 
عرفان  و  نظری  عرفان  بین  می دهند؛  تعمیم  فتوت  به 
عملی فرقی نمی گذارند و، بر مبنایی ناگفته و نامستدل، 
اندیشه های عرفان نظری امثال ابن عربی یا اندیشه های 
فتیان  و  متصوفان  میان  در  جاری  و  ساری  را  اشراقی 

می انگارند.
نویسندگان در برابر این پرسش مقّدر که از کجا 
معنای  یک  و  معین  میان یک صورت  نسبت  می توان 
از  سنتی،  متون  و  شهود  بر  عالوه  دریافت،  را  معین 
کرده اند.  یاد  )کهن الگو(81  سرنمون  چون  مفاهیمی 
روان شناسی  دستگاه  به  اصطالح  این  که  می دانیم 
یونگ82 تعلق دارد که نه تنها سنتی نیست، بلکه برخی 
از اندیشمندان برجستٔه سنت گرا به شدت با آن مخالفت 
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به  منحصر  استحسانْی  و  ذوقی  گزینش  کرده اند.83 
پاره های آن ها نیست و در جنبه های دیگر  نظریه ها و 
شهرها  و  بناها  انتخاب  می شود.  دیده  نیز  کتاب  این 
به دلخواه  نیز  بناها  اجزای  ندارد.  اعالم شده  معیاری 
انتخاب شده است. از بین اجزای منتخب نیز به دلخواه 
به برخی معنا نسبت داده و برخی دیگر را در خارج از 
نظام رمزِی مقدس توضیح داده اند؛ مثاًل ایوان و صفه را 
رمز  کوه مقدس گرفته اند، اما برای گودال باغچه فایدٔه 

کارکردی و اقلیمی ذکر کرده اند. 
در  نهفته  معانی  فهم  معتقدند  بختیار  اردالن ـ 
معماری سنتی از طریق مطالعٔه همدالنٔه متون به جامانده 
از جهان سنتی و نیز کشف سنت در درون محقق ممکن 
کتاب  بر  مقدمه اش  در  نصر  سیدحسین  می شود.84 
اظهار خشنودی می کند که نویسندگان کتاب خود اهل 
همان سنتی اند که به مطالعه اش پرداخته اند.85 هیچ یک 
روشن نمی کنند که معیار اهل این سنت بودن چیست. 
آیا محقق باید در دل سنتی زیسته باشد تا آن را فهم کند؟ 
آیا چنین چیزی برای محقق امروزی ممکن است؟ و، به 
چه دلیل، نویسندگان این کتاب خود اهل همین سنت اند 
و دیگران نیستند؟ خواننده از کجا می تواند این اهلیت را 

دریابد و به آن اعتماد کند؟  
تأویل  در  مفرط  تسامِح  و  منابع  گستردٔه  دایرٔه 
و  مفاهیم  از  برخی  اولیٔه  فهم  در  خطا  موجب  گاهی 
اصطالحات هم شده است. از جملٔه آن ها اصطالحی 
هندسی است به نام »تربیع دایره«. گفته اند کل معماری 
بنیادی  و  کلی  نقش مایٔه  یک  بسط  می توان  را  سنتی 
مثلث  به کمک  که  دایره ای  یعنی  دایره؛  تربیع  دانست: 
به مربع می رسد؛ و این را به سنتی در نزد ریاضی دانان 
بنا  می شود.86  خوانده  دایره  تربیع  که  داده اند  نسبت 
قاعدتًا  را  قول  این  گفته اند،  کتاب  در  که  مبانی ای  بر 
از کدام  اما نگفته اند  به دست آورده اند؛  از منابع سنت 
منابع  در  آنچه  با  سخن  این  اعتبار  سنجش  منابع. 
مقاله  این  دایرٔه  از  است  آمده  مسلمان  ریاضی دانان 
اینجا، همین قدر روشن است که، از  بیرون است. در 
حیث معنای اصطالح، آنچه منظور ایشان است، یعنی 
تبدیل مربع پایه به دایرٔه زیر گنبد، »تدویر مربع« است 

نه تربیع دایره.87 

۲.نواییوحاجیقاسمیـخشتوخیال
ایران  اسالمی  معماری  ذات  به  معطوف  نظرگاِه  دومین 
متعلق به کامبیز نوایی و کامبیز حاجی قاسمی است و 
اسالمی  معماری  بر  و خیال: شرحی  خشت  کتاب  در 
به  کتاب  این  سابقٔه  است.  شده  منتشر   )1390( ایران 
پایان نامٔه مشترک کارشناسی ارشد این دو با همین نام 
آن  ایشان  به گفتٔه خود  اما  باز می گردد؛  در سال 1357 
پایان نامٔه دوجلدی و این کتاب به جز ناْم وجه اشتراکی 
ندارند.88 این اختالف از تحول فکری ایشان در سال های 
1357- 1360 ناشی می شود.89 سخن ما در اینجا ناظر 
خشت و خیال است؛  به اندیشٔه اخیر ایشان در کتاب 
فقط در حدی خواهیم  ایشان  پیشین  اندیشه های  به  و 

پرداخت که شاهدی بر آن در همین کتاب بیابیم.
کتاب ساختاری روشن دارد و خالصٔه محتوای 
آن نیز در مقدمه به روشنی بیان شده است و نقل مضمون 
آن ما را از سخن بیشتر معاف می کند: خشت و خیال 
شامل یک مقدمه )»پیش درآمد«( و ُنه فصل )»گفتار«( 
حاوی  نهانی«،  »لطیفٔه  عنوان  با  پیش درآمد،  است. 
هدف و مبانی نظری کتاب است. گفتار اول، »حریم و 
خلوت«، دربارٔه اصل درون گرایی در معماری اسالمی و 
تأثیر آن در طرح بناها و مجموعه ها و بافت های شهری 
است. گفتار دوم، »نظم بلورین«، دربارٔه اصول انتخاب 
شکل و حجم و فضا و ترکیب آن هاست، اصولی چون 
خلوص و کمال شکل ها، اهمیت مرکز، محور و جهات، 
تقارن و تکرار. این فصل دارای حاشیه ای دربارٔه »عناصر 
به  درون«،  در  »گوهری  سوم،  گفتار  است.  کالبدی« 
معماری درون فضاهای بسته، به ویژه معماری سقف ها 
)تنوع و هندسٔه آن ها(، مربوط است. گفتار چهارم، »تار 
و پود پنهان«، دربارٔه هندسٔه پنهان در بناهاست. موضوع 
گفتار پنجم، »خاک و کیمیا«، ساخت مایه ها )مصالح( 
و طرز رفتار معماران با آن هاست. گفتار ششم، »نقش 
از  نقوش هندسی و گیاهی،  به  عجب«، مربوط است 
جمله روش طراحی و ابداع آن ها. گفتار هفتم، »صدای 
سخن عشق«، به رنگ و اصول زیبایی شناختی حاکم بر 
انتخاب آن ها و تأثیر رنگ در معماری اختصاص دارد. 
نویسندگان در گفتار هشتم، »کلک خیال انگیز«، به طرز 
آخرین  پرداخته اند.  اسالمی  معماری  در  خط  حضور 
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گفتار، »در گلستان خیال«، دربارٔه اصول طراحی فضای 
باز، مانند حیاط و باغ و محوطه های شهری در معماری 
اسالمی  »معماری  کتاب،  موضوع  است.90  اسالمی 
ایران« است؛ یعنی، به قول نویسندگان، معماری ای که 
ایران  دامنٔه جغرافیایی اش  دارد،  اسالم  دیانت  در  ریشه 
بزرگ است، و دامنٔه تاریخی اش از ظهور اسالم تا اواخر 

دورٔه قاجاریان.91 

۲-۱.هدفومبانی
نویسندگان کتاب می گویند خشت و خیال »می کوشد 
تا با ادراک تمامیت اثر، به اصل و باطن آن، به فضای 
مطلوب، آن گوهر نابی که در مخّیله و جان طراح وجود 
دارد، تقرب جوید« و »از خود اثر، یا آثار، به حکمت 
موجود در پس و پشت آن اتفاق و انتخاب ره برده شود« 
به  توجه  از  ناشی  ارزشمنِد«  »کشف  این   .)9 )همان، 
معماری »به معنای کامل کلمه« ما را با »معماری غنی 
نفس،  به  »اعتماد  ما  به  و  می کند  مواجه  گذشته مان« 
شخصیت و هویت« می بخشد، » تا از این پس در مقابل 
مکاتب معماری بیگانه منفعل نباشیم و بیش از گذشته 
به خود اتکا کنیم تا سکونتگاه هایمان را رنگی از باورهای 

خود بزنیم«.92
عنوان  با  کتاب،  نخست  فصل  در  نویسندگان 
را  خود  کار  مبانی  و  دیدگاه  و  هدف  نهانی«،  »لطیفٔه 
ایشان اصالت خیال در  مبنای  بیان کرده اند. مهم ترین 
از فضایی  معماری است. معمار در درون خود خیالی 
آرمانی دارد. او می داند که آن خیال در مقام تحقق باید 
کارکردی را در دل فرهنگ و در بستر جغرافیا و اقلیمی 
برآوَرد. اگر او، مانند معماران سنتی ایران، کارکشته و 
ماهر باشد، می تواند همان خیال مطلوب خود را چنان 
در فضای معماری محقق کند که آن کارکردها را جای 
عهدٔه  از  و  بدهد  پاسخ  مادی  نیازهای  آن  به  و  بدهد 
برآید.  هم  فناورانه  و  امکانات سازه ای  و  محدودیت ها 
پس آنچه »شخصیت« و »ماهیت« معماری را روشن 
می کند خیال معمار است؛ و مؤلفه های دیگر در حاشیه 
در  باید  ایران  اسالمی  معماری  دربارٔه  تحقیق  است.93 
جهت شناخت همین فضا و خیال نهفته در آن باشد؛ 
اثر  با  خواننده  انس  موجب  که  است  صورت  این  در 

معماری می شود. به نظر ایشان، تا کنون هیچ تحقیقی، 
به جز خشت و خیال، در این جهت نبوده؛ بلکه در جهت 
شناختن حواشی معماری بوده است؛ به همین سبب، 
ماهیت این معماری گنگ و مبهم مانده است.94 خیال 
و آرزوی معمار در »اثر« معماری تجسم و تجسد یافته 
است؛ نه در اطالعاِت مربوط به پیرامون اثر. پس باید 
برای شناخت آن به سروقت »خود اثر« رفت. مهم ترین 
راه فهم هر معماری نه شناخت فرهنگ و مفاهیم بنیادین 
خود  »مطالعٔه  بلکه  معماری،  آثار  سیاِق  مطالعٔه  و  آن 
آثار« است؛ زیرا، اواًل، از معماران نوشته ای به جا نمانده 
که نظریات آنان و مراحل شکل گیری اثر را روشن کند؛ 
ثانیًا، برای شناخت کیفیات فضاسازی در هر معماری، 

چیزی موجه تر و موثق تر از خود آثار نیست.95
نوایی  ـ حاجی قاسمی، چون خیال ریشه  به نظر 
»خیال  دارای  مسلمان  معماران  دارد،  جهان بینی  در 
اسالمی«اند و خیال های معمارانه شان از آن رو به هم 
شبیه اند که ریشه در »روح جهان بینی و دیانت اسالمی« 
در  مسلمانان  معماری  که  است  همین سبب  به  دارند. 
سرزمین های گوناگون اسالمی به هم شبیه است.96 در 
پس همٔه تنوعات معماری اسالمی ایران، »امری ثابت« 
هست که از همان خیاِل مشترک برمی خیزد.97 مادام  که 
دارای اصول  و  این سرزمین مشترک  انسان های  خیال 
واحد بود، معماری شان نیز وحدت داشت؛ اما به مجرد 
آنکه این خیال، به ویژه از سدٔه دوازدهم هجری به بعد، 
نیز رخت  آثار  آن وحدت  تکثر شد،  دچار  و  کرد  تغییر 
بربست.98 آن خیال واحد هنوز در پیلٔه خود زنده است 
و، هر وقت که زمینه آماده شود، می تواند از پیله بیرون 
بیاید و هدایت معماری زمانه را به دست گیرد.99 برای نیل 
به این مقصود، باید ابتدا آن ویژگی های مشترک سازندٔه 
ذات واحد این معماری، یعنی »اصول معماری اسالمی 
ایران«، را شناخت. این اصول را بیشتر در آثاری می توان 
یافت که دست معمار برای تحقق خیال گشوده تر بوده 
است، یعنی در آثار بناشده در شهرها.100 به نظر ایشان، 
با فرهنگ موضوع پژوهش خود آشناتر  هرقدر محقق 
باشد، بهتر می تواند آن را درک کند؛ فهم »از دروِن« هر 
فرهنگ برای شناخت محصوالت آن فرهنگ موجه تر 

است.101 
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۲-۲.اصولمعماری
ذاتی  ایران«  اسالمی  و خیال، »معماری  خشت  بر  بنا 
گوناگون  نقاط  در  معماری  این  است.  بی زمان  و  ثابت 
داشته  متفاوتی  جلوه های  ایران  جغرافیای  و  تاریخ 
مشترکی  بارز  ویژگی های  جلوه ها  این  همٔه  اما  است؛ 
از  دارند که خاستگاهشان همان خیاِل واحد برخاسته 
دیانت اسالمی است. چون آن ذات ثابت است، امروز 
معماری  آن  آثار  باید  بخشید.  تحقق  را  آن  می توان  نیز 
بازشناخت؛  را  ذات  آن  کلی  صفات  و  کرد  مطالعه  را 
»بنیادهای  یا  ایران«  اسالمی  معماری  »اصول  یعنی 
این  را.103  آن  اصلی«  »شاخصه های  یا  طراحی«102 
صفاتی  مهم ترین  و  خیالی  تصویر  از  گوشه ای  اصول، 
است که در آثار هر معماری وجود دارد، صفاتی که ذهن 
معمار را پر کرده و در آثارش بروز  یافته است )همان جا(. 
این اصول در آثاْر تحقق یافته؛ یعنی به شکل و صورت 
تبدیل شده است. بنابراین، اصولی که به دست می آوریم 
صوری  اصوِل  یعنی  است؛  صورت  و  شکل  جنس  از 
صورت  اصلی  ویژگی های  بر  که  است  کالبدی ای  و 
خیالِی معمار داللت می کند.104 »کلی ترین، مهم ترین و 
اصلی ترین خصوصیات یک معماری« همٔه این اصول با 
هم است، نه تک تک آن ها.105 ممکن است برخی از آثار 
این معماری استثنائًا فاقد برخی از این اصول باشد؛ یا، 
برعکس، برخی از آثار معماری های دیگر دارای برخی 
اصوِل معماری  را  این اصول  آنچه  باشد.  این اصول  از 
اسالمی ایران می کند و از ذات این معماری خبر می دهد 
وجود »همٔه آن ها« در »بیشتر« آثار این معماری و تأکید 
بر آن هاست.106 اصول مورد نظر ایشان به اختصار از این 

قرار است:107
1.  درون گرایی: معماری اسالمی ایران معماری ای 

درون گرا و محجوب است. 
2.  انتظام هندسی با تکیه بر خلوص شکل ها: در 
معماری سنتی، همواره از شکل های خالص 
منظم  شکل های  یعنی  است؛  شده  استفاده 
ادغام  هم  در  هیچ گاه  که  متقارن  و  مرکزگرا  و 

نمی شوند، بلکه در کنار هم قرار می گیرند.
مرکزی:  انتظام  بر  تکیه  با  هندسی  3.  انتظام 
یا  بنا  در  مشخصی  قلب  یا  مرکز،  هسته، 

بنِد  به  مجموعه هست که اجزای مختلف را 
وحدت می کشد.

جهت:  و  محور  بر  تکیه  با  هندسی  4.  انتظام 
به هم  از  که  هست  اصلی  محوری  طرح،  در 
پیوستن نقاط مهم بنا پدید می آید و خودبه خود 
عناصر دیگر طرح را تحت سلطه می گیرد و به 
هم پیوند می دهد. این محوْر فضاهای اصلی 
را، که در درون خود معمواًل فاقد جهت اند، 

در جهتی به رشته می کشد.
با تکیه بر محورهای متقاطع  5.  انتظام هندسی 
و جهات چهارگانه: دو محور عمود بر هم بر 
اثر  طرح حاکم است که در همه جای طرح 
می گذارد. غلبٔه آشکار این اصل در همٔه بناها 

موجب وحدت آن ها می شود.
6.  انتظام هندسی با تکیه بر تقارن: در کل و جزء 
طرح، در برش افقی و به ویژه در نماها، تا حد 

امکان تقارِن محوری مراعات می شود.
7.  انتظام هندسی با تکیه بر تکرار برخی از عناصر: 
در  تکرارشونده  از عناصر  غالبًا ساخته  طرح 
فضایی  واحدهای  از  است؛  گوناگون  مراتب 
نشستِن  حال،  عین  در  نقوش.  تا  گرفته 
عناصری متمایز در متِن عناصِر تکرارشونده، 

تضادی دل نشین پدید می آورد.
8.  اهمیت دادن به سقف: سقف مهم ترین عنصر 
موجب  گاهی  چندان که  فضاست،  درون 
این  در  نیاید.  به چشم  دیگر  عناصر  می شود 
معماری، انسان همیشه طاقی آراسته و منظم 
احساس  خود  سر  باالی  بر  را  یکپارچه  و 

می کند که تمامی فضا را در بر گرفته است.
9.  استفاده از هندسٔه پنهان: برای ایجاد تناسب 
و  عمودی  و  افقی  برش  در  بنا  اجزای  بین 
زیرنقش طرح  به منزلٔه  از هندسٔه طالیی  نما، 
این  از  استفاده  با  معمار،  می کنند.  استفاده 
هندسه، معیاری دقیق برای کار پدید می آورد، 
و  طرح  درستی  ضامن  می تواند  که  معیاری 

اطمینان معمار باشد.
در  مواد:  ارتقای  و  مصالح  به  دادن  10.  اهمیت 
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با  آن ها  ترکیب  مصالح،  کاربرد  و  گزینش 
هم، و همسویی شان با کل طرح دقت بسیار 
ماده  ذاتی  قابلیت های  از  می کنند؛  ِاعمال 
برای کمال و تعالی بخشیدن به آن، تشریف 
صورت طبیعی و مادی مواد و نزدیک کردن 

آن ها به اصل و حقیقتشان استفاده می کنند.
جای  همه  در  نقش  نقش:  به  دادن  11.  اهمیت 
بناها حضور می یابد و همٔه سطوح را نفیس 
آن ها  به  و  می کند  تصرف  مواد  در  می کند؛ 

هویت می دهد.
ایران  معماری  نور:  و  رنگ  به  دادن  12.  اهمیت 
است.  رنگین  به شدت  طوالنی  دوره ای  در 
طرز  و  محل  و  است  محدود  رنگ ها  دامنٔه 
کاربرد هر رنگ قاعده ای دارد. ترکیب رنگی 
با  معمواًل  و  دارد  سرد  و  جدی  شخصیتی 
نقش همراه است. نور را نیز طوری می پرورند 
که این لطیف ترین عنصر طبیعْت همٔه خواص 

ذاتی خود را آشکار کند، مثاًل با آیینه کاری.
13.  اهمیت دادن به خط: از خط به وفور استفاده 
شده، چندان که گویی بنا بافته از حروف و 
کلمات است. معمواًل کتیبه ها برای خواندن 
به  را  معانی  خْط  صورِت  کِل  بلکه  نیست؛ 

جان مخاطب القا می کند.
باز  فضاهای  طراحی  بر  باز:  فضای  14.  اصول 
نیز، از حیاط خانه ها و بناهای دیگر گرفته 
تا باغ ها و میدان ها، عالوه بر اصول یادشده، 
از  استفاده  جمله  از  است،  حاکم  اصولی 
حجم سبز به جای سطح سبز، ترکیب حجم 
سبز با آب، مراعات چشم انداز اتاق ها، ایجاد 

سایه.108
از  ایران«،  اسالمی  معماری  »شاخصه های  مقالٔه  در 
اصول دیگری هم یاد شده است: شباهت جزء به کل، 
به  میل  طبیعت،  با  هم نشینی  اعتدال(،  و  )وقار  توازن 
با  معماری  دیگر،  از سویی  و وحدت  از سویی  کثرت 
و  سهل  معماری  سالست،  و  صراحت  تمام،  قصه ای 

ممتنع، معماری شاعرانه، معمارِی آرامش جان.109

۲-۳.گزارههایدیدگاه
بنا بر آنچه گذشت، دیدگاه خشت و خیال را می توان در 
قالب این گزاره های هستی شناختی و معرفت شناختی و 

عملی/هنجاری بیان کرد:

الف. گزاره های هستی شناختی
مانند هر هنر دیگری،  1.  معماری هنر است و، 
»بیان«  محصول  و  هنرمند  خیال  بر  مبتنی 

خیال او برای »مخاطب« است.
2.  خیال هر معمار ریشه در جهان بینی او دارد؛ 
جهان بینی  در  ریشه  مسلمان  معماِر  خیال  و 
اسالمی. پس معماری اسالمی ریشه در دین 

اسالم دارد.
و  اسالمی«  »معماری  دلیل،  همین  3.  به 
و  بی زمان  ذاتی  ایران«  اسالمی  »معماری 

فراتاریخی است.
4.  معماری ای خودی و باهویت است که دارای 

همین ذات باشد.
فضای  می کند  مشخص  را  ذات  این  5.  آنچه 
مطلوب در خیال معمار سنتی اسالمی است.

6.  این فضای مطلوِب خیالی در صورت و کالبِد 
معماری اسالمی ایران تجسم یافته است.

7.  آثار معماری اسالمی ایران، به رغم تفاوت های 
جزئی شان، پیکره ای واحدند. 

8.  آثار شهری فاخِر به جامانده بهترین نمایندٔه آن 
پیکرٔه واحد است.

ادبی  و  فلسفی،  عرفانی،  دینی،  متون  9.  همٔه 
به رغم  اسالمی،  دوران  ایران  در  پدیدآمده 

تفاوت های جزئی شان، پیکره ای واحدند.110 

ب. گزاره های معرفت شناختی
10.  فقط آن نوع شناخت از معماری اسالمی ایران 
این  به  انس  و  قرب  موجب  که  است  معتبر 

معماری شود.
این  به  انس  و  قرب  موجب  شناختی  11.  فقط 
معماری می شود که به فهم ذات این معماری 

بینجامد.
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طریق  از  فقط  معماری  این  ذات  12.  شناخت 
شناخت اصول کالبدی ای به دست می آید که 

در آثار این معماری تحقق یافته است.
و  آثار  خود  با  انس  با  اصول  این  13.  شناخت 
بررسی دقیق آن ها ممکن است؛ زیرا خیال 
معمار در آثار تجسم یافته است، نه در ارادٔه 

بانی یا محیط فرهنگی و تاریخی اثر.
حاکم  اصول  و  اثر  کالبد  اثر  از خود  14.  منظور 
بر آن است. منظور از فهم اثر فهم کالبد آن 
از حیث مطابقت با اصول طراحی معماری 

اسالمی است.
15.  بنابراین، »خوِد اثر« منبع شناخت معماری 
به  معماری  شناخت  حال،  عین  در  است؛ 
شناخت اثر می انجامد )از آن حیث که گواه 
خیال معمار است(. پس اثر هم منبع تحقیق 

است و هم محصول آن.
اصول  واحدند،  پیکره ای  موجود  آثاِر  16.  چون 
همه  به  می توان  را  برخی  از  به دست آمده 
مبانی فکری ای  داد. همچنین است  تعمیم 
به دست  مسلمان  اندیشمندان  متون  از  که 

می آید.
17.  فقط کسانی قادر به شناخت خیال در پس 
داشته  درازمدت  انس  آثار  این  با  که  آثارند 

باشند.
نیازمند  آن  عمیق  فهم  و  خیال  به  بردن  18.  راه 
با  معماری  صوری  اصول  نسبت  شناختن 
جهان بینی اسالمی است. الزمٔه این کاْر انس 
با فرهنگ اسالمی و متون آن و شناختن دین 

اسالم است.
19.  تحقیق و اندیشه دربارٔه معماری آن گاه اصیل 
است که همچون حضور در فضای معماری 

موجب التذاذ مخاطب گردد.111

ج. گزاره های عملی یا هنجاری
بی زمان  ایران  اسالمی  معماری  اصول  20.  چون 
را  آن ها  می توان  نیز  امروز  است،  جاودانه  و 

متناسب با زمانه تحقق بخشید.

در  باهویت  معماری ای  به  رسیدن  راه  21.  تنها 
ایران امروز وفاداری به همین اصول است.

22.  برای تحقق بخشیدن به این اصول در معماری 
امروز، نخست باید آن ها را با دقت و تعمق 

شناخت.
23.  برای طراحی معماری مطابق اصول معماری 
اسالمی، صرِف شناختن ظاهرِی این اصول 
کافی نیست؛ باید این اصول را عمیقًا فهم کرد 
و برای طراحی مطابق آن ها مهارت به دست 
آورد. یک شبه نمی توان به مقام واالی معمار 

سنتی رسید.112

۲-۴.دشواریهاوناسازگاریها
تاریِخ  در  مهم  رویدادی  خیال  و  خشت  انتشار 
نویسندگانش  ولو  است،  ایران  معماری  تاریخ نگاری 
تاریخ معماری نمی شمارند. به عبارت  به درستی آن را 
تاریخ  تحقیق های  زمرٔه  در  کتاب  این  اینکه  با  دیگر، 
معماری ایران است، نمی توان آن را تحقیقی »تاریخی« 
یا »تاریخ نگاشت معماری« شمرد. با این حال، اهمیت 
شرح  حاوی  کتاب  که  است  بابت  این  از  رویداد  این 
قواعد  مهم ترین  دربارٔه  مبسوط  و  ملموس  و  بدیع 
کالبدِی بخشی از معماری ایران، یعنی معماری رسمی 
و مستقر و شهری حاشیٔه بیابان، است. تقریبًا هیچ یک 
ایران  اسالمی  معماری  اصول  عنوان  با  که  مواردی  از 
در کتاب بیان شده است یکسره تازه نیست؛ اما شرح 
گویا  تصاویر  با  همراه  روشنی  و  شیوایی  چنین  به  آن 
این  در  می شود.  یافت  نوشته ای  کمتر  در  آموزنده،  و 
و  ظرایف  و  شرح  را  کتاب  همٔه  که  نداریم  بنا  مقاله، 
محاسن و معایب آن را بیان کنیم. آنچه وظیفٔه این مقاله 
و  نتایج،  و  استدالل  مسیر  و  مقدمات  سنجش  است 
همچنین ارزیابی اعتبار منابع و طرز انتخاب آن ها فقط 
ناتاریخی  اندیشٔه ذات  به  از آن حیث است که  و فقط 
مربوط  آن  لواحق  و  مبانی  و  ایران  اسالمی  معماری 
می شود. ای بسا مواضع ارزنده ای در کتاب که در جای 
خود آموزنده و پرمایه است؛ اما از آن حیث که گفتیم 

نااستوار می نماید؛ و برعکس.
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الف. مبنای نظری تفسیر
نویسندگان خشت و خیال بارها در این کتاب گفته اند 
که، برای فهم معماری اسالمی ایران، آنچه باید موضوع 
داده اند  توضیح  و  است  اثر«  گیرد »خود  قرار  شناخت 
که منظور از خود اثر جنبه های کالبدی )صوری( آثاری 
رسیده  ما  به  دست  ایران  اسالمی  معماری  از  که  است 
است؛ اما در هیچ جا توضیح نداده اند که خود این قاعدٔه 
فهم را از کجا به دست آورده اند. به عالوه، نگفته اند که 
جایگاه بنیادی خیال در معماری را چگونه از خود آثار 
خیال  که  عقیده  این  است  همچنین  آورده اند.  به دست 
معماران ریشه در جهان بینی آنان دارد؛ خیال معماران 
در قالب آثار مجسم می شود؛ در بررسی آثار معماری باید 
را حاشیه؛  بقیٔه جنبه ها  و  را اصل گرفت  آن ها  صورت 
و اینکه از بررسی صورت آثار می توان به خیال معماران 
راه برد؛... هیچ یک از اینها از بررسی خود اثر، آن هم 
با اکتفا به صورت اثر، به دست نمی آید؛ و، اگر به دست 

می آید، نویسندگان توضیحی دربارٔه آن نداده اند. 

ب. خیال، خاستگاه و مسیر شناخت آن
مطابق خشت و خیال، مهم ترین کار در مطالعٔه معماری 
یعنی  ایران«،  اسالمی  معماری  »حقیقت  به  بردن  پی 
باب  از  اثر  به  مراجعه  بنابراین،  است.113  معمار،  خیال 
خیال  کشف  هدْف  هدف.  نه  است،  وسیله  و  طریق 
است. بر این اساس، توقع می رود که نتیجٔه کتاب خشت 
و خیال همان خیال معمار باشد؛ اما، در واقع، محصوِل 
از قواعد صوری معماری  خشت و خیال مجموعه ای 
است. اینها شاید »خشت«هایی مرتبط با خیال باشد؛ 
اما »خیال« و »آرمان« و »معنا« و »حقیقت معماری« 
نیست و حتی وجاهت و اعتبار آن ها هم موکول به این 
نیست که آن ها را آرمان و معنا و حقیقت بخوانیم. الگوی 
این کتاب برای شناختن خیال معمار گرفتار دور است: 
خیال را باید از روی آثار شناخت و آثار را از روی خیال.

از اینها مهم تر اینکه در کتاب روشن نمی شود که 
علِت  هم  و  است  که هم هدف شناخت  معمار،  خیال 
خود  شناخت،  محصول  خوِد  هم  و  شناخت  محصول 
چگونگی  از  هم  سخنی  دارد.  ماهیتی  چه  و  چیست 
پیدایِی خیال، و دفعی یا تدریجی بودن آن نیست. توضیح 

خیال با تعابیر »صورت ذهنی و قلبی؛ تصویری مه آلود 
از مکان مطلوب در اعماق وجود هنرمند؛ جوهر اصلی 
در  فضا  از  تصوری  هنر؛  هر  و الینفک  ثابت  عنصر  و 
کمال خود؛ مکانی برای زندگی آن چنان که باید باشد، نه 
آن گونه که هست؛ الگویی بی زمان و مکان؛ نمونٔه مثالی 
وجود  اعماق  در  نهانی  لطیفٔه  مطلق؛  و  همیشگی  و 
و  تفکر  باب  که  نه چندان  اما  مفید هست؛  هنرمند«114 
بحث دربارٔه خیال را باز کند. نویسندگان الگوی مسیر 
پدید آمدن بناهای معماری اسالمی ایران را چنین تقریر 
می کنند: معماِر متعالی از طریق مکاشفه به عالم مثال 
می رود و در آنجا صورِت مثالی و آرمانی مکان را با قؤه 
خیال خود مشاهده می کند، که صورِت مطلوب مکان 
باشد«.  »باید  که  آن چنان  بنا  از  تصوری  یعنی  است؛ 
نیازها  با  با مهارت معمارانٔه خود، آن صورت را  سپس 
وفق  مادی  و  زمینی  موقعیت  امکاناِت  و  و خواسته ها 
می دهد و صورتی مادی پدید می آورد که جلوه ای از همان 
صورت خیالی است.115 اما در اینجا روشن نمی شود که 
اگر او آن صورت ها را از عالم خیال )خیال منفصل یا 
مثال( آورده است، آیا آن صورت ها با زندگی انسان ها در 
این عالم مناسبتی ماهوی دارد یا نه. اگر دارد، آن مناسبت 
از کجا به ذهن یا دل معمار وارد شده است؟ اگر ندارد، 
البد ذهن یا دل معمار دارای مرحلٔه دیگری هم هست که 
آن صورت های خیالی در آنجا زمینی تر و مادی تر می شود 
و با این عالم متناسب می گردد. آن مرحلٔه متناسب کردن 

با این عالم از چه چیزهایی متأثر است؟ 

ج. ذوالحّدین و طرد ناقد موهوم
معماری  در  خیال  اصالت  دربارٔه  بحث  نویسندگان 
به  را دوقطبی کرده اند: یکی نظر خود ایشان، که قایل 
اصالت خیال تقریبًا منقطع از سیاق عالم خارج اند؛ و 
اهمیت  یا حتی  اصالت  منکر  که  قطب فرضی دیگری 
از  برآمده  معماری  چیز  همه  می گوید  و  است  خیال 
و  اقلیم  و  محیط  و  بانیان  و  قدرت  اصحاب  خواست 
زندگانی معمار است. آن گاه این قطب دوِم فرضِی افراطی 
به سادگی رد کرده اند )ذوالحّدین جعلی(.  را  و پوشالی 
همٔه  که  می شود  توهم  این  گرفتار  خواننده  کار،  این  با 
نظرهای مخالف رد شده و ناگزیر نظر نویسندگان کتاب 
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درست است، غافل از اینکه نظرها در این زمینه منحصر 
طرف های  و  نیست  تفریط  و  افراط  قطب  دو  این  به 
آیا  مثاًل  است؛  محتمل  گفتگو  این  برای  هم  دیگری 
نمی توان اصالت را با خیال معمار گرفت و در طرز تکّون 
تاریخی و سیاقی116 خیال او بحث کرد و به نسبت میان 

آن و سیاق پرداخت؟ 

د. خیال جمعی
نویسندگان کتاب گفته اند از آن رو می توانیم از معماری 
واحدی به نام معماری اسالمی ایران سخن بگوییم که 
معماران این سرزمین در طی دوران پس از اسالم خیال 
معماری  خیال  مهم  جنبه های  یا  داشته اند،  مشترکی 
خیاِل  صورت،  این  در  است.117  بوده  مشترک  آنان 
معمارْی امری جمعی است. در هیچ جای کتاب روشن 
نکرده اند که منظورشان از این خیال جمعی چیست و 
این خیال چگونه پدید می آید و به چه دلیل آن را جمعی 
بودن  جمعی  برای  شما  دلیل  بپرسیم  اگر  می شمارند. 
در  که  صورت هایی  اشتراک  می گویند  چیست،  خیال 
آثار به کار رفته است؛ و، اگر بپرسیم علت اشتراک این 

صورت ها چیست، می گویند خیال مشترک.

ه . از بیان خیال تا خشت
از  متعالی  معماِر  کتاب،  نویسندگان  به نظر  که،  گفتیم 
طریق مکاشفه به عالم مثال می رود و در آنجا صورِت 
مشاهده  خود  خیال  قؤه  با  را  مکان  آرمانی  و  مثالی 
می کند. سپس، با مهارت معمارانٔه خود، آن صورت را 
با نیازها و خواسته ها و امکانات و قیود موقعیت واقعی 
وفق می دهد و صورتی مادی پدید می آورد که جلوه ای 
از  مواضعی  در  اما،  است.118  خیالی  صورت  همان  از 
کتاب، این مسیر را  به نحوی دیگر تقریر کرده اند: معماْر 
آن صورت مطلوب را در اثر خود به »مخاطب« »بیان« 
تقریر  با  اخیر  پیداست که گزارٔه  یا »ابالغ« می کند.119 
سنت گرایانه  کاماًل  اولی  دارد:  بنیادی  تعارض  قبلی 
است و دومی کاماًل مدرن. نقاش یا معمار مدرن است 
کند.  »بیان«  مخاطب  به  را  خود  حس  می خواهد  که 
را  مدرن  معمار  یا  نقاش  این جهانی  حس  نویسندگان 
گذاشته اند؛  را  مثال  عالم  شهود  آن  به جای  و  برداشته 

متعارض  فکرِی  دستگاِه  دو  به  اینها  اینکه  به  بی توجه 
تعلق دارند.120 از این گذشته، نویسندگان نگفته اند که این 
الگو را از کجا به دست آورده اند و مبنایشان چیست. آیا 
حضور انسان در بنا با حضور او در برابر تابلو نقاشی از 
یک قبیل است؟ آیا معمار، همچون نقاش، در اندیشٔه 
انسان  در  معماری  که فضای  اثری  آیا  مخاطب است؟ 
می گذارد »بیان معماری« است؟ اگر پاسخ نویسندگان 
ایشان  از سخن  پاره  این  باشد،  مثبت  پرسش ها  این  به 
از خیال معمار و عالم خیال سخن  پاره ای دیگر که  با 

می گویند تعارض دارد.
که  عقیده  این  در  اینها،  بر  عالوه  نویسندگان، 
صورت مدار  اثر«  »صورت  با  است  برابر  اثر«  »خود 
اصطالحات  از  گاهی  حال،  این  با  )فرمالیست(اند. 
»خیال  مانند  می کنند،  استفاده  یونگی  روان شناسی 
با  را  اینها  اما  مشترک«؛121  فرهنگی  از  برآمده  جمعی 
اندیشه ها و اصطالحات برگرفته از حکمای اشراقی خلط 
می کنند )مثاًل »نمونٔه مثالی«122(. به همین سبب است 
که از ذهن و روان در کنار روح و دل )شاید با این تصور 
نادرست که خیال در »ذهن« است( سخن می گویند. 
مخالفت با کارکردگرایی مدرن یادآور برخی جریان های 
پسامدرن است؛ و تأکید بر طراح و طرح تصوری معمار 
و نیز اهمیت فضا در معماری یادآور نگرش های مدرن. 
در تشبیه معماری به زبان و قول به بیان و لحن و لهجه و 
کلمات معماری، و نیز بیان اصول طراحی و قواعِد نحوِی 
تعابیری  می شود.  دیده  ساختارگرایی  از  تأثر  معماری 
و  معماری«  »اتفاق  و  معماری«  اصلی  »واقعٔه  چون 
دریافت بی واسطٔه آن اتفاق شاعرانه123 نیز آشکارا متأثر از 
پدیدارشناسی است. در نظر سنت گرایان، خاستگاه صوِر 
هنر دینی در عالمی دیگر است، نه در فرهنگ. به همین 
جهت است که سنت گرایان معمواًل نه از فرهنگ سخن 
می گویند و نه از خاطره های جمعی و مانند اینها. لیکن 
نویسندگان خشت و خیال به آسانی از این اصطالحات 
بر  متکی  خیال  چون  گفته اند  مثاًل  کرده اند؛  استفاده 
جهان بینی و دین است، پدیده ای فرهنگی است؛124 این 
این معماری«  پرورش دهندٔه  فرهنگ  بر  کتاب »متکی 
است125 و به فهم بهتر این حقیقت مهم کمک می کند که 
»معماری مقوله ای فرهنگی« است.126 سیر از »اصول 
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زیباشناسی حاکم بر آثار« به »حکمت موجود در پس آن 
صورت«127 نیز از قبیل همین مسامحه هاست.128 اصل 
بهره جویی از این نظرگاه ها برای نیل به هدف اشکالی 
ندارد؛ مشکل بر سر تردد آزادانه بین اینها و مقید نبودن 
به توابع و پیامدهای این دستگاه های فکری و، در همان 
حال، انکار فواید آن ها و نقدشان و ادعای این است که 
همه چیز از مکاشفه در خود اثر و از مؤانست با معماری 
و درک عالم معماران سنتی به دست آمده و کشف شده 

است و هیچ تأثری از نظریه ها و دیدگاه ها در آن نیست.
ویژگی های مهم مبانی نظری خشت و خیال در 
اتصال  نمی گذارد:  تردید  جای  سنت گرایی  به  آن  تعلق 
هنرمند به عالم مثال از طریق مکاشفه و شهود؛ پیوند 
خیال متصل هنرمند به عالم مثال؛ تحقق بخشیدن به 
صورت های مثالی در قالب جسم بناها؛ نگاه ناتاریخی 
تاریخ فقط اطالعاتی جنبی دربارٔه معماری  از  اینکه  و 
به دست می آید؛ یکی گرفتن آراء همٔه اندیشمندان مسلمان 
و نادیده گرفتن تفاوت های بنیادی آنان؛ یکی گرفتن آراء 
اندیشمندان مسلمان با دین اسالم؛ آسان گیرِی فوق العاده 
از  نقدگریزی  استدالل؛  و  ذوق  درآمیختن  تعمیم؛  در 
و  عرفانی  معیارهای  به  خواننده  دادن  حواله  طریق 
سنت گرایی  از  نویسندگان  روی گردانی  پس  یافتنی. 
روی گردانی ای  نه  کتاب129  به  پایان نامه  تبدیل  آغاِز  در 
اساسی، بلکه صرفًا تغییری در محل تمرکِز نگرش بوده 
همان  به  هنر  بررسی  در  معمواًل  سنت گرایان  است. 
با  مادی  میان صورت های  پیوند  بر  جنبه های ِحکمی، 
صورت های مثالی، تکیه می کنند؛ اما نویسندگان خشت 
کالبدی  صورت های  همین  طراحِی  اصول  بر  خیال  و 
تمرکز کرده و حکمت ها را به حاشیه برده اند. این اعراِض 
ظاهری به آنان امکان داده است که به دلخواه بین مبانی 
و اصطالحات سنت گرایان و دیگر دستگاه های فکری 
یک  از  احتمالی،  نقد  هر  مقابل  در  و،  کنند  رفت وآمد 

دستگاه به دستگاه دیگر پناه ببرند.130

و. خاطرٔه سنت گرایی
تبدیل  سه سالٔه  فاصلٔه  در  می گویند  کتاب،  مقدمٔه  در 
پایان نامٔه خشت و خیال به کتاب )1357- 1360ش(، 
به  که  شد  اساسی  تحولی  دستخوش  ایشان  دیدگاه 

متأسفانه  انجامید.131  پایان نامه  آن  بنیادی  دگرگونی 
پایان نامٔه یادشده در آرشیو دانشکده نیست تا بتوان از این 
تحول درکی روشن تر به دست آورد و آن را در دل تاریخ 
فکری معماری ایران بررسی کرد. در کتاب نیز توضیحی 
بود و  پایان نامه و مبانی آن چه  آن  نداده اند که محتوای 
تحول محققان در چه حیطه و حدودی بود.132  این قدر 
معلوم است که در مقدمه و جاهای گوناگون کتاب، با 
تکیه بر »خود اثر« و مانند آن، هم می خواهند از مورخان 
تاریخ باوِر133 معماری فاصله بگیرند و هم انتساب خود به 
سنت گرایان را نفی کنند. با این حال، بوی سنت گرایی از 
همه جای کتاب به مشام می رسد. ایشان، در مباحثی که 
هیچ محتوای عرفانی ندارد، بارها از الفاظ متعلق به زبان 
عارفان استفاده کرده اند: راه بررسی آثار را »منزل به منزل« 
به  و  پرداخته اند  آثار  در  »مکاشفه«  به  و  کرده  سلوک 
»لطیفٔه نهانی«، »حریم و خلوت«، »گوهری در درون« 
راه برده اند. در »گلستان خیاِل« معمار سنتی گشته اند، به 
نقش عجب و کلک خیال انگیز او نگریسته اند، صدای 
که  دیده اند  و  شنیده اند،  رنگ هایش  از  را  عشق  سخن 
معماران چگونه »خاک را به نظر کیمیا کنند«. براعِت 
از یکی  با مضمون عرفانی  بیتی  استهالِل هر فصل هم 
»خاطرٔه  نشانٔه  قوی ترین  است.134  مشهور  شاعران  از 
سنت گرایی« در خشت و خیال استشهادهای حاشیه ای 
)و گاهی متنی( به متون فلسفی و عرفانی )یادآور همین 
سبک در کتاب حال وحدت(، معمواًل بی هیچ استدالل 
و توضیح و بی هیچ تقّید تاریخی، است. اینها هیچ یک 
به خودی خود عیب نیست؛ اما تعارض پاره ای از سخن 
به  تقید  در عین  نفی سنت گرایی  آن،  از  دیگر  پاره ای  با 
آن، تعارض عمل و نتیجه با ادعا، و ادعای کشف های 
بی سابقه بدون سنجیدن عملی کار با پیشینٔه آن، عیب 

است. 
در  نهفته  حکمِت  جستِن  خصوص  در 
»مصادیق«، می گویند: »در هر گفتار در برشی خاص 
بررسی  کنار  در  اما  کرده ایم؛  مداقه  معماری  این  از 
جهان بینی  و  چشم انداز  به  چشمی  گوشٔه  همواره  اثر 
به  بتوانیم  هردو  این  به مدد  شاید  تا  داشته ایم  اسالمی 
مقصود اصلی نزدیک شویم و راهی برای تقرب بیشتر به 
آن مطلوب ذهنی و لطیفٔه نهانی معمار بازگشاییم«.135 
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معماری  خشت های  بین  پیوند  تبیین  حال،  این  با 
یعنی  آن،  پس  در  واقع  خیال های  با  ایران  اسالمی 
آثار  در  زدن  نقب  از  مدعی اند  که  حکمت هایی  تبیین 
به دست آورده و البه الی مطالب به شیوه ای هنرمندانه 
بیان کرده اند، هیچ یک نه تازه است و نه دارای بیانی نو 
استدالل های  به  متکی  یا  نو  یافته های  به  نه مستند  و 
خردپسند، از پیوند ظاهر و باطن گرفته تا تشرف مکان 
و هم نوایی با جهان و وحدت در کثرت و تمثیل باغ به 
بهشت.136 می دانیم که نظایر این سخناِن استحسانی در 
نوشته های سنت گرایان بسیار است. بحث در درستی 
یا نادرستی این نسبت ها در دایرٔه مقالٔه حاضر نیست؛ 
بلکه مجادلٔه ما بر سِر نسبت نتایج کتاب با روش آن و 

میزان پای بندی اش به مبانی اعالم شدٔه آن است.

ز. منابع
نویسندگان می گویند اصول معماری اسالمی ایران را از 
انس با دو دسته منبع و غور در آن ها به دست آورده اند: 
یکی آثار معماری اسالمی ایران؛ دیگری متون اسالمی. 
در تحقیق، ناگزیر آثاری را از بین هزاران اثر موجود در 
به کفایت  گزینش ها  این  معیار  از  اما  برگزیده اند؛  ایران 
را  شهرها  در  واقع  بناهای  که  گفته اند  مثاًل  نگفته اند. 
برگزیده اند، »چرا که در شهرهاست که بیشترین امکان 
اما  است؛137  شده  مهیا  معماری  غنی  جلوه های  بروز 
نگفته اند، هنگامی که هنوز اصول را به دست نیاورده اند، 
چگونه  دیگر،  به عبارت  می دانسته اند.  را  این  کجا  از 
توانسته اند آثاری را بر مبنای اصولی برگزینند که قرار بوده 
از همان آثار به دست آورند؟ همین مشکل در خصوص 
برگزیدن آثار حاشیٔه بیابان های نجد ایران )فالت مرکزی 
ایران(138 صادق است، یعنی مثاًل آثار موجود در اصفهان 
را بر آثار موجود در بوشهر و گرگان ترجیح داده اند؛ اما 
بوده  قرار  که  است  آمده  به دست  اصولی  از  ترجیح  این 

محصول تحقیق باشد. 
در مقدمه، گفته اند که دامنٔه جغرافیایی تحقیق، 
از  سند،  تا  میان رودان  از  است،  ایران زمین  سرتاسر 
ورارود تا خلیج فارس؛ اما آیا متن کتاب چنین ادعایی 
بافت  و  و مجموعه  بنا  از 123 عنوان  تأیید می کند؟  را 
در عکس ها و طرح ها، یک مورد )سمرقند( متعلق به 

از 82  و  است؛  امروز  ایران  مرزهای سیاسی  از  خارج 
عنوان بنا و مجموعه و بافت در نقشه ها، به همین نحو، 
یک مورد به بنایی خارج از ایران امروزی تعلق دارد. در 
کل متن و پی نوشت های کتاب، فقط از حدود هشت بنا 
یا مجموعه در خارج از مرزهای ایران کنونی نام برده اند 
در  ذکرشده  مرزهای  از  هند(  )در  آن ها  از  مورد  دو  که 

مقدمٔه کتاب بیرون است. 
نوشتاری،  اول139  درجٔه  منابع  خصوص  در 
گزینِش منابع کاماًل ذوقی است؛ و البته بیشتر با اتکا بر 
کتب سیدحسین نصر و حتی نقل باواسطه از آن ها.140 
اواًل  بنیادی تر است:  اما گزینش منابع گرفتار مشکلی 
منابع دین اسالم را با آثار فیلسوفان و عارفان )بیشتر اهل 
عرفان نظری( یکی گرفته اند، بدون آنکه دلیلی بیاورند؛ 
ثانیًا، بنا بر ذائقٔه سنت گرایان، همٔه فیلسوفان و عارفان 
مسلمان را هم نظر شمرده اند و نظر یکی را نظر همه و نظر 
کل دیانت اسالم پنداشته اند؛ ثالثًا، در برقرار کردن پیوند 
تقریبًا  نیز  آن حکمت ها  با  معماری  مزعوم  میان خیاِل 
حاصل  نه  ذوقی  هم  آن  کرده اند،  عمل  ذوقی  یکسره 
مکاشفه یا مطالعه )برخالف مدعای کتاب(، بلکه نتیجٔه 
همین  سنت گرایان.141  کتب  از  شتاب زده  برداشت های 
با  را  حروفیه  است  شده  موجب  که  است  آسان گیری 
متصوفه یکی بگیرند142 و تفسیر کشف االسرار میبدی را 
تفسیر خواجه عبدالله انصاری بشمارند.143 شبهٔه خلط 
که  هم،  ادراک خیالی  و  عالم خیال  و  تخییل  و  خیال 
قراینی از آن در این کتاب و دیگر نوشته های ایشان دیده 
می شود،144 شاید ناشی از همین شتاب زدگی در مراجعه 

به منابع اصیل باشد.
که  تحقیق،  دوم145  درجٔه  منابع  خصوص  در 
گردآوری  صرف  طوالنی«  زمانی  و  بسیار  »نیرویی 
کرده اند  معین  به ندرت  کرده اند،146  آن ها  از  اطالعات 
قاعدٔه  برگرفته اند.  منبعی  چه  از  را  اطالعات  کدام  که 
استناد است و  ارجاع و  از  پرهیز  این کتاب  مسلط در 
موارد ارجاع به آثار دیگران نادر نزدیک به معدوم است. 
با همٔه  که،  نقوش است  دربارٔه  آن بحث مفصل  نمونٔه 
به  مقید  اصطالحاْت  از حیث  پرمایگی اش،  و  نوآوری 
آنکه  بدون  دستگاه اصطالحات اصغر شعرباف است، 
به  مربوط  تدابیر  این  همٔه  شود.147  ارجاع  او  آثار  به 
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منابع ــ یعنی مبهم گذاشتن دامنٔه آثار؛ سخن گفتن از 
به منزلٔه مبنای حکمت  »کل« منابع فرهنگ اسالمی 
آثار، از ملک الشعرا بهار گرفته تا ابن عربی، از ابن سینا 
و اخوان الصفا گرفته تا عطار و عزیزالدین نسفی؛ بیان 
حکمت ها البه الی مباحث صوری؛ احتراز از ذکر منبع؛ 
ـ خواه ناخواه در خدمت این است که کتاب  و مانند اینهاـ 

از دایرٔه نقد ناقدان احتمالی دور شود.148 

ح. تعمیم نابجا
نویسندگان خشت و خیال مدعی اند اصول معماری را 
از غور در خود آثار معماری  به دست آورده اند؛ اما طرز 
انتخاب آثار و دایره و تعداد و تنوع آن ها، دست کم آنچه 
در کتاب منعکس شده است، با نتیجه ای که می گیرند 
به  که  آثاری  نیست.  سازگار  می دهند  که  تعمیمی  و 
را  که خواننده  نیست  کرده اند در حدی  استشهاد  آن ها 
نادیده  یا سهو،  به عمد  را،  احکام خود  ناقض  آثار  و  کند  قانع 
و ناگفته گذاشته یا کم اهمیت شمرده اند. در مقدمه، گفته اند 
به هنگام نگارش متِن گفتارها، اصل بر سیر از صورت 
اثر آغاز  به معنا بوده است، یعنی از اصول زیباشناسی 
صورت  آن  پس  در  موجود  حکمت  به  سپس  و  کرده 
»اما  می گویند:  بعد  جملٔه  چند  در  لیکن  رسیده اند؛ 
روش بیان مطلب، به جز در چند مورد، بر اساس سیر 
در مصادیق نبوده و از مصادیق تنها به عنوان شاهد مثال 
این است که  احتمااًل مقصود  استفاده شده است«.149 
بیان  در  اما،  نکرده اند؛  آغاز  مصادیق  با  را  مبحث  هر 
اصول، ابتدا جنبه های صوری اصول را گفته اند و سپس 
می گویند  تحقیق،  مسیر  مورد  در  را.  آن ها  حکمت 
»همواره نتایج مطالعه از سیر در مصادیق حاصل شده 
بنابراین، گویی چنین مسیری طی  است« )همان جا(. 
کرده اند: آثار را به درستی و به تعادل در سرتاسر ایران زمین 
»اتفاق«  و  آثار،  در خود  برگزیده اند.  اسالمی  و دوران 
تأمل  مخاطب،  روح  در  آن  آنی  تأثیر  و  فضایی  مهم 
اتفاق  آن  که  دریافته اند  آثار،  در خود  تأمل  از  کرده اند. 
دیگر  عالمی  در  مکان  مکاشفٔه صورت مطلوب  نتیجٔه 
است. ویژگی های مشترک کالبدی همٔه آثار را به دست 
آورده اند و فهمیده اند که پیوند میان آن ویژگی ها و خیال 
معمار و جهان بینی او همان است که متفکران سنت گرا 

از ابن سینا و اخوان الصفا و ابن عربی و مولوی و عطار 
نقل کرده اند. لزومی ندیده اند که نشان دهند، در هریک 
از اصول یا آثار، چگونه به آن پیوند معنایی پی برده اند. 
گذشته از آنکه این مسیر عقالیی نیست و قسمت هایی 
کنده از  از آن سخت محل چون وچراست، خود کتاب آ
شواهد نقض بسیاری از این عبارت هاست. از جمله، در 
خصوص سیر در مصادیق، ترکیب کتاب چنان است که 
گویی نمونه هایی که از آثار در تأیید اصول ذکر کرده اند 
»مصداق« قضیه هایی ازپیش معلوم است. شاید به همین 
بیشتر  در  گاهانه،  ناخودآ نویسندگان،  که  باشد  سبب 
از اصطالح »مصداق«  یا »بنا«،  به جای »اثر«  جاها، 
)محل صدق قضیه( استفاده کرده اند. در هر مورد، از 
بیان  یا، بدون  ناقض قول خود طفره رفته  بیان شواهد 

کامل، آن ها را استثناهای ناچیز شمرده اند.150 
از نمونه های بارز تعمیِم نابجا در کتاب تعمیم نتایج 
به دست آمده از معماری نواحی حاشیٔه بیابان در ایران به 
همه جای ایران است. در برابر شواهد متعدد نقض اصول 
یا  زاگرس  یا  البرز  شمال  در  ایشان  نظر  مورد  معماری 
حاشیٔه خلیج فارس و دریای عمان، شواهد موجود را 
استثنا می شمارند و معتقدند شواهد مؤید نظر ایشان بر 
اثر اوضاع نامساعد جّوی از میان رفته است.151 اگر این 
شیؤه استدالل پذیرفتنی باشد، به همین نحو می توان بر 
ضد این نظر استدالل کرد. از کجا معلوم که نمونه های 
معماری  مشابه  که  البرز  شمال  معماری  از  باقی مانده 
خیال  و  خشت  مدنظر  اصول  واحد  و  مرکزی  نواحی 
به تقلید از معماری  نباشد که آن ها را  است استثناهایی 
بناهای  و خیال،  خشت  مطابق  پایتخت ها ساخته اند؟ 
شهری غیرفاخر در آن نواحی نمونه هایی است که فرصت 
و امکان تحقق »خیال« در آن ها وجود نداشته و در حد 
»استثناهایی« بر آن اصول است. گویی معماری و بافت 
و  ناقص  صورت هایی  ایران  شهرهای  همٔه  در  شهری 
نارس از شهرهای مرکزی ایران است؛ زیرا در هیچ جا 

مانند اقلیم مرکزی امکان تحقق آن اصول وجود ندارد.

ط. بنیاد نظری و تاریخی هندسٔه پنهان
قصد ما در اینجا ارزیابی مبحث هندسٔه پنهان در این 
کتاب نیست. نقد اندیشٔه هندسٔه پنهان و شیؤه نیل به آن 
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و نقد تاریخی مناسبت آن با کار عملی معماری در ایران به 
مقاله ای دیگر موکول می شود. آنچه در دایرٔه مقالٔه حاضر 
است سنجش مبحث هندسٔه پنهان در این کتاب با منابع 
آن و ارزیابی مسیر و طرز استنتاج و نتایج آن است. منبع 
معماری  از  باقی مانده  آثار  خود  پنهان  هندسٔه  مستقیم 
اسالمی ایران بوده است. طبعًا ایشان هندسٔه پنهان را در 
همٔه بناهای به جامانده، حتی همٔه بناهای فاخر، بررسی 
نکرده اند. خود می گویند معیارشان در انتخاب بناها برای 
این بوده که نمونه ها از مهم ترین  پنهان  مطالعٔه هندسٔه 
بناهای تاریخی باشند؛ به دوره های مختلف تعلق داشته 
باشند؛ از گونه بناهای مختلف باشند؛ و هر کل یا جزئی 
از بنا که مطالعه می شود یکباره ساخته شده باشد.152 در 
کتاب روشن نیست که از کجا دانسته اند مثاًل همٔه نمای 
مسجد شیخ لطف الله اصفهان، که هندسٔه پنهان منسوب 
به آن را به زیبایی ترسیم کرده اند، اصیل و متعلق به دورٔه 
صفویان است و در طی تاریخ، از جمله در مرمت های 

اساسی دورٔه پهلوی اول، در آن تصرفی نشده است. 
این کار دشواری نظری و روشی دیگری هم دارد 
کتاب  مدعیات  و  مبانی  با  مبحث  این  تعارض  از  که 
برمی آید: هنگامی که از باال و با استفاده از پالن و مقطع 
و نما به سروقت بنا می رویم و هندسٔه آن را وامی رسیم، 
کاری یکسره مدرن می کنیم. یافتن هندسٔه پنهان به این 
برای  راهی  را  آن  نمی توان  و  است  امروزی  کاری  نحو 
پیداست  کرد.  قلمداد  سنتی  معمار  به خیال  زدن  نقب 
که »رفتار از باال« با ادعای مکاشفه و انس با بناها و 

هم نشینی و همدلی با معماران سنتی سازگار نیست. 

ی. نسبت این تحقیق با تحقیق های دیگر
آنچه نویسندگان دربارٔه کتاب می گویند با چنین تعابیری 
بحث های  »به مدد  که  ارزشمند  کشفی  است:  همراه 
مقاالت  و  »کتب  بسیار«،  تحقیقی  »منابع  مفصل«؛ 
انسانی«،  علوم  و  عرفانی  فلسفی  مباحث  حاوی 
مشورت با »صاحب نظران متعدد«، تهیٔه آرشیو تصویری 
رایانه ای؛  نقشه های  طوالنی  و  پردقت  ترسیم  جامع؛ 
»نیرویی  صرف  و  طوالنی«؛  و  ممتد  »جستجوهای 
)همان،  است  آمده  حاصل  طوالنی«  زمانی  و  بسیار 
2- 6، 178(. این سخن البته از جهاتی درست است؛ 

اما مشکل در آنجا معلوم می شود که این داوری دربارٔه 
خود را با داوری دربارٔه زحمات دیگران قیاس کنیم. در 
مقدمٔه کتاب آمده است که تحقیق جدید ایشان از سال 
1360 تا 1370 طول کشید. پس از آن، »انتشار خشت 
افتاد.«  به تعویق  و خیال ناخواسته نزدیک به دو دهه 
در این فاصله، کارهای همٔه دانشوران معماری اسالمی 
در جهان در طی دست کم بیست سال آن چنان یافته ای 
نداشت که تغییری در کتاب را الزم آورد؛ بلکه حتی مؤید 
چیزهایی بود که نویسندگان خشت و خیال سال ها پیش 
نشده  آن ها  انتشار  به  موفق  اما   یافته،  دانشوران  آن  از 
بودند )همان، 2(. این بیست سال مقارن است با دهٔه 
1990 و 2000 که از برهه های پرمایه در مطالعات معماری 

اسالمی است. 
در مبحث هندسٔه پنهان می گویند بر اثر انس بسیار 
با آثار و تأمل در آن ها احساس مبهمی در ذهن ایشان 
به وجود آمده که چیز مرموز دیگری هم باید در کار باشد. 
وجود هندسٔه پنهان را کشف خود در نتیجٔه جستجوها و 
موشکافی های بسیار در نمونه های کثیر می شمارند که، 
با »روش خاص مطالعه«، نتایجی داشته که، در مقایسه 
با »پژوهش های بالنسبه محدود و مختصر پژوهندگان 
همین جا  تا  پژوهش  »این  نو.  است  کاری  دیگر«، 
شگرفی  و  جالب  نتایج  به  م.([   2011 ش./   1390([
اندازه اعجاب انگیز  به آن  تا  نتایجی  یافته است،  دست 
اما،  نباشد.  باورکردنی  بعضی  برای  است  ممکن  که 
بابی دانست،  تنها فتح  باید  را  این همه  به هر صورت، 
سرآغاز راهی که باید تا انتها پیموده شود«.153 سپس، 
در پی نوشت، صاحبان آن کارهای مختصر را این طور نام 
برده اند: »اریک شرودر، آرتور آپهام پوپ، کیت کریچلو، 
به  کلی  و  توجهی گذرا  پارمان  و عایشه  السعید  عصام 
این موضوع داشته اند که شاید کامل ترین آن ها مطالعٔه 
مسجد  تاج الملکی  یا  خاکی  گنبد  روی  شرودر  اریک 
جامع اصفهان در بررسی هنر ایران باشد«.154 در خشت 
و خیال، هندسٔه پنهاِن هشت بنا بررسی و معرفی شده 
محقق  بوالتف،  مدحت  که  بدانیم  است  کافی  است. 
روس، درسال 1357ش/ 1978، یعنی در همان سال 
دفاع از پایان نامٔه ناشناختٔه خشت و خیال و 33 سال 
پیش از انتشار کتاب آن، کتابی با عنوان هماهنگ سازی 
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تا  نهم  سده های  مرکزی،  آسیای  معماری  در  هندسی 
پانزدهم )مطالعٔه تاریخی و نظری( منتشر کرد که حاوی 
معرفی و تحلیل هندسٔه پنهان 45 بناست )گرچه بیشتر 
و  خشت  نقشه های  تفصیل  و  به دقت  آن  نقشه های 
می گوید  صادقانه  کتابش  در  بوالتف  نیست.155  خیال 
که او نخستین کسی نیست که به وجود هندسٔه پنهان 
در معماری، از جمله معماری اسالمی، پی برده است و 
به دقت از پیشاهنگان این اندیشه نام می برد.156 در اینجا، 
در مقام مقایسٔه کارهای بوالتف با مبحث هندسٔه پنهان 
خشت و  خشت و خیال نیستیم؛ ادعا نمی شود که  در 
خیال پیرو همان شیؤه بوالتف در هندسٔه پنهان است و 
حاوی سخن تازه ای در این باره نیست. چنین داوری ای 
سر  بر  ما  سخن  است.  بیرون  حاضر  مقالٔه  حیطٔه  از 
هندسٔه  اندیشٔه  خصوص  در  محض  نوآوری  ادعای 
ایشان  از  نکردن  یاد  و  پیشینیان  گرفتن  نادیده  و  پنهان 
است، به ویژه نادیده گرفتِن دقیق منبعی که بیش از همٔه 
از  است.  پرداخته  پنهان  هندسٔه  به  گفته اند  که  منابعی 
اینها گذشته، پیشینٔه مستقیم و آشکار خشت و خیال، 
کتاب حال وحدت است. در فصل بعد، به مقایسٔه این 

دو پرداخته خواهد شد.
آنچه در اینجا بیان شد نقد خشت و خیال فقط 
از حیث موضوع این مقاله، یعنی ذات معماری اسالمی 
را  این کتاب  دیگر  بررسی جنبه های  بود.  آن،  و اصول 
کتابی  خیال  و  خشت  وامی گذاریم.  دیگر  مقاالت  به 
مهم و ارزنده و آموزنده است؛ از بابِت بازگویِی مفصل 
ویژگی های غالب  مهم ترین  از  برخی  و مصوِر  دقیق  و 
صوری معماری مناطق مرکزی ایران با زبانی معمارانه، 
با فاصله گرفتن از نگاه و زبان  بنا،  با عنایت به کلیت 
تاریخ هنر و باستان شناسی؛ روشن کردن طرز طراحی 
نقوش با زبانی امروزی؛ و بیان دقیق و مصور برخی از 
جنبه های هندسی در معماری مناطق مرکزی ایران. این 
پیراست؛  محاسن  همین  گرفتن  محور  با  باید  را  کتاب 
مدعیات نظری آن را زدود؛ نااستواری های آن از حیث 
طرز انتخاب منابع و استنتاج، و سستی های آن در برخی 
از مدعیات را زدود؛ باید آن را دوباره نوشت و خواند و 

از آن بهره مند شد.

مقایسهونتیجه
جّوی  نخست،  بخش  دو  در  وحدت  حال  که  گفتیم 
جنس  از  آن  سخنان  بیشتر  و  دارد  سنت گرایانه  کاماًل 
حکمت هنر است، با ذکر شواهدی از معماری ایرانی. 
با عنوان »اصفهان«،  بابی  به ویژه  اما، در بخش سوم، 
لحن عوض می شود؛ ذکر حکمت ها به حداقل می رسد 
و نویسندگان بیشتر به تحلیل صوری و ریخت شناختی 
از  خیال،  و  خشت  کل  می پردازند.   شهر  و  معماری 
حیث جنِس سخن، صورت بسیار بسط یافته و دقیق تر و 
مفصل تِر باب آخر حال وحدت است؛ و، در همان حال، 
مباحث دیگر حال وحدت در البه الی مطالب کالبدِی 
معماری در خشت و خیال پخش شده است.157 از این 
حال وحدت شمرد.  فرزند  باید  را  خشت و خیال  رو، 
مهم ترین تفاوت این فرزند با پدر در تأویل است: حال 
وحدت بیشتر به تأویل رمزی  فضاها و عناصر معماری 
معطوف است؛ و خشت و خیال به تأویل رمزی  اصول 
ترکیب در معماری. حتی طرز تدوین خشت و خیال، 
از حاشیه های مربوط به متون سنتی گرفته تا ختم کتاب 
به اصفهان، مقتبس از حال وحدت است. این فرزند، 
هم در وجود و هم در رشد و بسط، سخت وام دار پدر 
نمی کند، مگر  یاد  پدر هیچ  آن  از  اینکه  است. شگفت 
ذکر عنوان کتاب در فهرست مفصل منابع در میان ده ها 
منبع دیگر )که موضع استفاده از بیشتر آن ها هم در متن 
سابقٔه  نبوده اند  مایل  نویسندگان  گویی  نیست(.  معلوم 
بیاورند158 و،  دیگران  و  به یاد خود  را،  سنت گرایی خود 
اجازه  بزرگ،  دانشوران  و  اندیشمندان  همٔه  همچون 

بدهند دیگران این تحول ها را ببینند و از آن ها بیاموزند. 
گزاره های  از  بسیاری  گفت  باید  به اجمال 
هستی شناختی و معرفت شناختی و هنجاری دو دیدگاه، 
یکسان یا مشابه است. هردو قایل به ذاتی بی زمان به نام 
معماری اسالمی ایران اند، ذاتی که می توان آن را در قالب 
اصولی بیان کرد، اصولی که می توان آن ها را در هر زمانی 
به کار برد و معماری سنتی یا معماری اسالمی پدید آورد. 
اما کانون تمرکز آن ها با هم فرق دارد: حال وحدت بیشتر 
متوجه واژه های زبان رمزی  معماری و شهر است؛ اما 
نظر خشت و خیال بیشتر معطوف به اصول طراحی و 
ترکیب است. حال وحدت بیانیه ای سنت گرایانه دربارٔه 
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معماری اسالمی ایران است و خشت و خیال بیانیه ای 
پنجرٔه  از  اگر  سنت گرایانه.  روحیه ای  با  صورت مدارانه 
حال وحدت به مجموعه بناهایی بنگریم، نخست کالبد و 
ساختار را می بینیم و سپس واژه های سازندٔه بنا و معنای 
از  اگر  رمز پردازانٔه سنت.  و  زبان شاعرانه  در  را  هریک 
خشت و خیال به همان مجموعه بناها بنگریم،  پنجرٔه 
از  اسالمی  معماری  اصول  پی مصداق های  در  نخست 
قبیل انتظام کلی فضاها، محورها، مرکز، تقارن بر می آییم. 
آن گاه، می کوشیم معانی ای را که حال وحدت به مفاهیم و 
صورت ها و ساختارها نسبت می داد به این اصول طراحی 

نسبت بدهیم. 
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