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چکیده

موضوع این مقاله بررسی تأثیر اندیشهها بر شکل گیری آثار معماری و شهرسازی است .اندیشههای حکمی وفلسفی تأثیر
بنیادینی در تاریخ معماری شهرسازی دنیا داشته اند .به عبارتی ،هنر و معماری هر ملتی در طول تاریخ ،نمود بیرونی و
مادیشده اندیشههای مختلف ،به عنوان تبلوردهنده درونمایههای فکری و فرهنگی مردمان آن سرزمین بوده است .به
عبارتی هنر و معماری دارای حقیقت تاریخی ای است که در هر دوره به اقتضای الگووارههای غالب بر اذهان ،افهام و
قلوب به نحوی ظهوردارد .شکل گیری فضاهای کالبدی و آثار هنری در هر شرایطی متأثر از اندیشههای فلسفی و حکمی
بوده است .در تحلیل اندیشمندان به طور عام و اندیشمندان شرقی به طور خاص تمایز مشخصی بین این اندیشهها و
تأثیرات آنها به چشم نمی خورد .این مقاله با هدف بررسی دقیق تر مفاهیم فلسفه و حکمت و بیان ویژگیهای اندیشههای
نشأت گرفته از مفاهیم و مبانی فلسفی و حکمی سعی در تبیین ویژگیهای هنر ،هنرمند و آثار هنری برخوردار از این
اندیشهها دارد .روش تحقیق مقاله ،بررسی اسنادی و تحلیلهای توصیفی -تفسیری متون و آثار معماری مختلف است،
که با بهره گیری از استدالل منطقی و تحلیلهای کیفی بررسی شده اند .نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که
اندیشههای فلسفی و حکمی تأثیرات بنیادینی بر شکل گیری آثار مختلف معماری گذاشته است .نوع تأثیرگذاری و
خاستگاه این دو نوع اندیشه دارای تفاوتهای جوهری بوده و آثار هنری و معماری غرب و شرق به ترتیب بیشتر متأثر
از اندیشههای فلسفی و اندیشههای حکمی می باشند .حکمت همان فلسفه غربی نیست ،بلکه دارای تفاوتهای جوهری
و اساسی با آن بوده و به تبع آن نیز اندیشههای فلسفی و حکمی دارای تفاوتهای ماهوی می باشند .معماری شرقی
به خصوص معماری ایرانی بیشتر متأثر از اندیشههای حکمی الهی است و مبتنی بر تجربه استحسانی و شهود .هر نوع
شناخت از آن ،با شناخت عوالم آن جهاني و اين جهاني آفريننده آن قابل درك و استنباط خواهدبود .در حالی که هنر و
معماری غرب عمدتاً ،تبلور اندیشههای فلسفی و تجربه و تعقل است.

واژگان کلیدی :بیان ،زبان ،تمایز و تشابه ،صورت ،معنا ،آفرینشگری ،شرق ،غرب.
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آفرینش اثر معماری مکاشفه ای استحسانی مبتنی بر حمل اندیشه و مفهوم خاص است .معماری ،همواره نمود بیرونی و
مادیشده اندیشههای مختلف بهشکل فضا و مکان انسان ساخت از راه کنش و آفرینش معمارانه بودهاست (Pourmand,
 .)2010, p. 85معماری کمال یافته در هر دوره ،متأثر از اندیشههای برتری است که سخن زمانه خود را چهره ای مادی و
ماندگار بخشیده است ( .)Pourmand, 2007, p. 11در معماری ایران ،شکل گیری فضاهای کالبدی ،به شیوههای متعدد،
از فضای اندیشه ای فلسفی 1و حکمی 2حاکم بر آن متأثر بوده است( .)Hekmati & Kabir, 1995, p. 85از یک سو ،فضای
کالبدی متناسب با بستر فرهنگی ،اندیشهها ،رسوم ،سنن و ارزشهای زیستی شکل یافته است .از سوی دیگر ،مجموعه ای
از نشانهها ،نمادها و مبانی فکری و مبادی ُصوری ،مفاهیم و تصاویری برخاسته از آیینها ،اسطورهها ،صورتهای مثالی
اندیشههای ایرانی ،درشکل گیری فضاهای کالبدی نمود یافته اند ( .)Ardalan & Bakhtiar, 1973در بررسی دورههای
تاریخی مختلف معماری جهان به طور اعم و در معماری ایران به طور اخص تأثیر این اندیشهها به راحتی قابل انکشاف
است( .)Mirmiran, 2004در تحلیل اندشمندان متعدد از این تأثیرات ،تمایزی مشخص بین اندیشههای فلسفی و حکمی
به چشم نمی خورد ،در حالی که این تفاوتها و تمایزها بسیار جوهری و اساسی است .هدف این مقاله بررسی این تمایزها
و بررسی آن به طور تفصیلی تر در معماری و شهرسازی می باشد.

 .1معماری و رابطه آن با اندیشه
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معماری در طول تاریخ ،محملی برای بیان اندیشه و تمنیات درونی بشری بوده که تالش داشته است تا تبلور درونمایههای
فکری و فرهنگی خود را به ترسیم و تجسیم مادی قرین کند .این امر به پهنای وسعت تاریخ بشری ،مراحل و مراتب تغییر
و استحاله گوناگونی به خود دیده است .چنانچه هر آنچه به نام دین و مذهب تسمیه دارد ،در معماری خود را به صور
گوناگون پدیدار می کند ،تا بتواند پاسخی به تمنیات بشری باشد و او را در این باب یاری دهد .به عبارتی آنچه به عنوان
آثار معماري مشاهده ميشود ،مستقيم يا غير مستقيم با انديشهاي پيوند خورده و دردير و زود زمان تبلور فيزيكي يافته
است .اندیشه در آفرینش ،اثر پنهان ولی حضوری عاشقانه دارد ( .)Antoniades, 1992اندیشه در ساحت آفرینشگری به
معنای ساختن چیزها از طریق دمیدن روح عشق و زندگی در آنها و به لحاظ زیبایی شناسی ،خوشایند کردن آنهاست؛
درست مانند مسیر خلقت الهی.
معماري را مي توان هنر ساختن و بنا كردن تعريف كرد و معماري مفهومي است كه مصالح ،قوام و دوام خويش را از ماده
و شكل و فرم و زيبايياش را در روح و ذوق و شهود آدمي مي گيرد ( .)Bolkhari Ghahi, 1995, p. 13اگر چه هر سرزمين
و هر زماني معماري خاص خود را داشته و در آينده نيز خواهد داشت ،ليكن در يك تحليل ژرف خطوط واحدي كليه آثار
معماري را در تمامي زمانها و سرزمينها به يكديگر پيوند ميدهد .به نظر ميرسد تمامي آثار با ارزش معماري ،هنگامي
كه با يكديگر و يكجا بررسي شوند از دو ويژگي اصلي برخوردارند.
 )1معماري جهان در مجموع يك سير تكاملي را نشان ميدهد و تمامي عناصر ،اجزاي اين سير تكاملياند و مشخصه
اين سير تكاملي عظيم كه در بيش از چند هزار سال رخ داده است ،حركت عمومي آثار معماري به موازات حركت كلي
جهان هستي ،يعني حركت از يك كيفيت مادي به يك كيفيت روحي و بيان معمارانه ،كم كردن ماده و افزايش فضاست.
 )2آثار معماري ای كه در سلسله آثار معماري در آمده اند داراي خالقيت هستند ( .)Mirmiran, 2005, p. 19معماري
همواره غني ترين بيان کننده فرهنگ و تمدن دوران شکل يابي خود بوده است .گامي فراگير از ازل معني تا نهايت
رياضي(فراز علوم مثبته) و بينابين ايندو ،به رهور از مباحث انساني ،هنر و علوم و فنون گوناگون .دستاورد مادي بشر از
تالشهاي متمادي ،تمدن است و دستاورد معنوي او و فرهنگ ،در اين رهگذر علم و هنر مقام وااليي دارند(Bemanin,
 .)2008, p. 21معماري آميخته و فرآيندي از علم و هنر ،ذوق و سليقه ،اعتقاد و ايمان ،و مهارتهاي خاص است كه در
راستاي تمدن و فرهنگ و در رهگذر تاريخ ،زبان گوياي زمانه خويش است( .)Abolghasemi, 2003, p. 378به مدد اين
هنر جنبههاي مختلف رشد و پويايي هنر و فرهنگ هر زمان را مورد پژوهش و تحقيق قرارداد(.)Bemanin, 2008, p. 25
هنگامي كه سخن از ايجاد بنايي مي رود ،ساختمان اين بنا صرفاً نمي تواند مورد نظر قرارگيرد .ابعاد گسترده ديگري در
كنار اين بنا از قبيل شرايط اقليمي ،فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و هنري مطرح مي شود و به همين دليل معماري تنها
شاهد زنده و سند گوياي فرهنگ و هنر هر قوم است .معماري ،همان فرهنگ پذيري يا هدايت ماده است كه در عمل
امانت داري است كه به هر مرتبط با خود ،فرهنگ و هدايت خود را ارائه و او را متأثر نموده ،از جمله زمان و مكان را در
مي نوردد ( .)Poustindoz, 1995, p. 4هنر معماري در بيان هنرهايي كه محيط انسان را شكل مي دهند و آن را مهياي
نزول بركت مي سازند ،جايگاه اصلي را دارا است (.)Bemanin, 2008, pp. 20-25
سه بخش" علوم ،تكنيك و هنر "مؤلفههای سازنده معماری هستند .از سه بخش مذكور آنچه پيش از دو بخش ديگر به
منظر و بينش فرد ،گروه و جامعه وابسته به آن مربوط مي شود بخش هنر است .به طور كلي مبحث هنر است كه موجب
شده تا مكاتب فكري و سبكهاي كنوني معماري پديدار شوند .ابعاد علمي و تكنيكي بیشتر از زمان متأثرند در حالي كه
هنر ،چندان اين چنين نيست .رابطه اندیشه با وجوه متفاوت معماری در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  :1رابطه اندیشه با معماری

3

 .2روش تحقیق

روش تحقيق مقاله حاضر ،توصيفي -تحليلي و همچنین تفسیری از نوع کیفی است كه درصدد است با شیوه های
گردآوری كتابخانه اي و اسنادي به واكاوي مفهومي اندیشه های فلسفی و حکمی در معماری شهرسازي و تدوين
مؤلفههاي كالبدي آن بپردازد .رویکرد تحقیق حاضر ،تاریخی و معرفت شناسانه 4است(Yeganeh & Bemaninan, 2015,
 .)p. 316در مقام گرد آوری اطالعات از رویکرد تاریخی و در مقام داوری از رویکرد معرفت شناختی استفاده شده است.
رویکرد تاریخی ،مکاتب و گرایش ها فلسفی و حکمی را در وضعیت زمانی و مکانی خاص و ویژه پیگیری میکند .رهیافت
تحقیق ،نیز تأویلی 5است که بر اساس آن اندیشه های حکمی و فلسفی تبلور یافته در آثار معماری مورد بررسی قرار
گرفته است .اسناد و متون با بهره گیری از استدالل منطقی و تحلیل های کیفی بررسی شده اند.

 .3ویژگی های بیانی و زبانی معماری در تبیین اندیشه
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گفتمان حکمت و فلسفه در معماری ،به دلیل همراهی دائمی معماری ،شهر و انسان ،بالفاصله سکونتگا ه های انسانی
را در اذهان متبادر میکند .گرچه معنی و مفهوم تاریخی معماری و در نتیجه فلسفه و حکمت شهر و معماری در
طول زمان تغییر مییابد ،لیکن شهر نشینی و پیدایش معماری همواره به عنوان مبداء تکوین تمدن های بزرگ دانسته
شده و حضور جمعی انسان ها را در یک فضای مشترک مبتنی بر یک فرهنگ ،به فضا و مکان شهری تعبیر شده است
( .)Madadpour, 2008, p. 88معماری در حقیقت اگر هنر و فن شکل دادن به فضا و مکان ،برحسب نیازمندی های این
جهانی و آن جهانی و بر مبنای نگاه و تصور و خود آگاهی تاریخی آدمی نسبت به عالم و آدم و مبداء آنها تلقی شود،
کامل ترین نماد و مظهر فرهنگ آدمی در هر دوره تاریخی خواهد بود .با این نگاه معماری از منظر هرمونتیکی قابل بررسی
خواهد بود که در آن معماری دارای حقیقت تاریخی ای است که در هر دوره به اقتضای الگوواره های غالب بر اذهان
و افهام و قلوب به نحوی ظهور دارد .بدین ترتیب معماری میتواند به عنوانی زبانی برای بیان اندیشهها ،باورها ،بایدها
و نبایدهای آفرینندگان آن دوره مطرح شود".بیان ،فرآیند تحقق یا ظهور یک" بود" درونی است آنگاه که یک واقعیت
همچون یک مفهوم ،حس یا رابطه در فضای اندیشه ای ،احساسی ،خیالی ،شهودی ،آرمانی یا تجربی درون انسان درک،
حس ،تصور ،مشاهده ،آرزو یا تجربه میشود"( .)Mahvash, 2006, p. 45بیان ،عمل شناساندن یا نمایاندن چیزی است که
با به کارگیری نشانه هایی آشنا و مشترک انتقال آن چیز را برای دیگران ممکن میسازد ( .)Nasr, 1989در این انتقال،
ابزارهای مختلفی چون رنگ ،شکل ،خطوط ،عناصر و گاه یک بنا و حتی شهر بسته به آنکه یک مفهوم یا ارزش در چه
ساحتی قابلیت بروز پیدا میکند ،به کار میرود .بدین گونه زبان به عنوان واسطه ی تحقق بیان تعریف میشود .زبان به هر
چیزی که در قالب یک سیستم تعریف شده و بنابر اصول ،مفاهیم و قواعدی تدوین شده به عنوان ابزار بیان اندیشه جهت
قابل ادراک و احساس نمودن ایدهها ،مشهودات و انگاره ها برای بروز در عالم برون و به اشتراک گذاشتن با دیگران به کار
میرود ،میتواند اطالق شود .بنابراین انتظار میرود ،باور و فرهنگ همسان در اندیشه ،طریق بیان مشترک و همسانی را
از طریق به کارگیری ابزار ،اجزاء و عناصر مشترک مورد استفاده در پی داشته باشد(.)Madadpour, 2008, pp. 88-90
معماری به عنوان ظرف زندگی انسان ،میتواند بیانگر تمام یا برخی از ابعاد زندگی انسان باشد .بیانکنندگی معماری در
قالب مفهوم زبان و از نقطه نظر تشابه ساختار معماری با ساختار زبان قابل بررسی است و این بیان نسبت میان زندگی
تعریف شده با معماری و اجزای آن؛ اندیشه برپا دارنده آن همراه با ویژگی های مکانی و زمانی و همچنین ویژگی های
فرا زمانی و فرا مکانی را تبیین خواهند نمود( .)Mahvash, 2006, p. 47مانایی و میرایی یک اثر معماری نیز بسته به میزان
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انطباق آن اثر با ارزش ها ،نیازها ،باورها ،اولویت ها ،محدودیت ها ،بایدها و نبایدهای کاربر دارد .تجربه اثر معماری بنا به
فضای اندیشهای هر بهره ور تعبیر و معنایی خاص پیدا میکند( .)Ayatooalhzadeh Shirazi, 1982تأویل اثر معماری نیز
بسته به میزان توافقات ذهنی بهره وران درخواندن و تعبیر مشترک از ابعاد و ویژگی های مختلف اثر میباشد .پس معماری
میتواند پیرو الگو و زبانی باشد که " به کسی که آن را به کار میبرد قدرت میدهد بی نهایت بنای تازه و بی همتا بوجود
آورد؛ درست همانطور که زبان عادی به او قدرت میدهد که بی نهایت جمله متفاوت بسازد"(.)Alexander et al., 1977

 .4اندیشه های حکمی و فلسفی

تاريخ فكر بشر به همراه آفرينش انسان تا فراسوي تاريخ پيش ميرود .هرگاه انساني ميزيسته ،فكر و انديش ه را به عنوا 
ن
ن انواع انديشههاي
ي گا م نهاد ه تعقل و تفكر را با خود برده است .در ميا 
يك ويژگي جداييناپذير با خود داشته ،هر جا انسان 
ن روي
ت مذهبي بوده است .از اي 
ي و آغاز و انجام آن است در آغاز ،توأم با اعتقادا 
ي آنچه مربوط به شناخت هست 
بشر 
ي شرقي جستجوكرد (. )Mesbah yazdi, 2000, pp. 24-26
ن گفت :قديمیترين افكار فلسفي را بايد از ميان افكار مذهب 
ميتوا 

 -4-1مروری برتاریخ فلسفه وحکمت
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ي آغازين ،از نظم و ترتيب الزم ،برخوردار نبوده و مسائل مورد پژوهش و تحقيق ،دستهبندي نداشته است و
انديشهها 
ً
ي داشته و اجماال همه انديشهها به نام علم و حكمت و
بنابراین هر دست ه از مسائل ،نا م و عنوان خاص و روش ويژها 
معرفت و مانند آن ها ناميد ه ميشده است( .)Avani, 1995, p. 25سقراط برای اولین بار در مقابل "سوفیست ها" خود
ي ب ه شكل "فيلسوف" در آمده و
ت كه در زبان عرب 
ن واژه اس 
ت ناميد و همي 
را "فيالسوفوس" يعني دوستدار علم و حكم 
ن نام را دو چيز دانستهاند :يكي تواضع سقراط
كلمه "فلسفه" از آن گرفته شده است .تاريخنويسان فلسفه ،علت گزينش اي 
ي تعريض به سوفيست ها كه خود را حكيم ميخواندند .وی حتی خود
كه هميشه به ناداني خود اعتراف ميكرد و ديگر 
ن لقب نميدانست و خود را فقط "دوستدار حكمت" ميخواند .بعد از سقراط ،شاگردش افالطون به تحكيم
را سزاوار اي 
ي رساند و قواعد تفكر و استدالل را به
ج شكوفاي 
ي فلسفه ،همت گماشت و سپس شاگرد وي ارسطو ،فلسفه را به او 
مبان 
ي همه علو م حقيقي ،تلقيشد و به دو دسته كلي علوم
ي برا 
م عام 
ت علم منطق ،تدوين نمود .بدين ترتيب ،فلسفه اس 
صور 
نظري و علوم عملي تقسيم شد .این روند با فراز و فرودهایی ادامه داشت تا اینکه بعد از ظهور دین مبین اسالم پیامبر
ن فرهنگ ها را در جهان پيريزي كرده ،پيروان خود را ب ه آموختن علم
ن تمدن ها و بالندهتري 
پايه بزرگتري 
عظیم الشأن 
ن زندگي(من المهد الي اللحد) و از نزديكترين تا دورترين نقاط جهان(ولو بالصين) و ب ه هر بها
و حكمت از آغاز تا پايا 
و هزينهاي (ولو بسفك المهج وخوض اللجج) تشويق نمود( .)Mesbah yazdi, 2000, pp. 28-50پس از ترجمه فلسفه
يونان و به ويژه فلسفه ارسطو به زبان عربي،از آنجا كه براي مترجمان ،اين فلسفه بسيار با ارزش و ترديدناپذير مينمود،
واژه حكمت را براي فلسفه انتخاب كردند .پس از مدتي عدهاي بر آن شدند كه حكمت مطرح شده در قرآن را بر برهان
فلسفه ارسطويي تطبيق كنند .شايد اين كار براي نخستين بار توسط ابن رشد اندلسي انجام شد که از طرفداران سرسخت
فلسفه ارسطو بوده و همتش شرح آثار ارسطو و دفاع از آن ها بود .به همين جهت در غرب از او با عنوان شارح كبير فلسفه
ارسطو ياد ميشود .ابن رشد كه از يك سو مسلمان و از سوي ديگر حامي فلسفه ارسطو بود و در صدد ارائه راهحلي براي
تعارضات فلسفه ارسطو با دين اسالم بود ،به اثبات و توجيه فلسفه و بهخصوص فلسفه قدما و ارسطو از طريق آيات قرآن
پرداخت .از جمله كارهاي ابن رشد آن بود كه در تفسير آيه  125سوره نحل ،حكمت را بر برهان مصطلح فلسفي كه
اساس استدالل هاي فلسفه ارسطويي بود ،تطبيق كرد .پس از او بسياري ديگر از اندیشمندان اسالمی در جهت تطبیق
مبانی فلسفه با علوم اسالمی برآمدند.
در شکل  2جایگاه فلسفه معماری و شهرسازی در پیکره دانش بشری آورده شده است.

رویکردی تحلیلی بر تأثیر اندیشه ها در معامری و شهرسازی
شامره صفحه مقاله173-183 :
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شکل  :2جایگاه فلسفه معماری و شهرسازی در دانش بشری

 -4-2حکمت
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حکمت در لغت به معنای نوعی محکم کاری است که در آن رخنه ای راه ندارد و در معلومات عقلی که ابدا" قابل بطالن
و کذب نیست به کار می رود ( .)Rahnavard, 1999, p. 24در عین حال حکمت به معنای دانایی ،علم ،دانش ،دانشمندی
و عرفان به کار رفته است و نیز شناسایی حق و فراگرفتن علوم شرعی و علوم طریقیت و حقیقت و برهان هر چیز و غایت
معنی شده است ( .)Dehkhoda, 1995, pp. 47-80اما در اسالم گفتمان حکمت در دین ،فلسفه و عرفان از شخص پیامبر
آغاز می شود که از حکمت بسان رازی که گشودن آن پایان سر درگمیها و حیرانیهاست ،سخن می گویند ":حکمت
گمشده مؤمن است " و قرآن ضمن اشارات مکرر به حکمت به صورت واژه ای کلیدی که در زبان شناسی قرآن دارای بار
معنایی خاصی است ،حکمت را یکی از واپسین محصوالت ابالغ تلقی می کند" .خداوند از میان مردم ،رسوالنی برانگیخت،
نشانههای او را بر آنان برخواند و پاک و خالصشان نمود و کتاب و حکمت را به آنان بیاموخت (The Noble Quran, soureh
 .)Al e emran, Ayeh. 164بدین گونه ،از حکمت به عنوان اولین هدف از آمدن رسوالن ذکر می شود .با توجه به اینکه واژه
حكمت از جمله مفاهيم اسالمي است و یکي از وظايف شش گانه علم كالم ،ايضاح مفاهيم اعتقادي طرح شده در متون
مقدس ديني است (.)Zeymaran, 2005, p. 15

178
بنابراين بررسي ،اين گونه مفاهيم،ضمن اينكه جنبه قرآني دارد ،از خصلت كالمي و اعتقادي نيز برخوردار است .ريشه حكمت
به معناي منع و جلوگيري بوده و اين معنا در دوجنبه نظري و عملي لحاظ شده است؛ در جنبه نظري ،حكمت چيزي است
كه از جهل جلوگيري ميكند و در جنبه عملي ،حكمت آن است كه انسان را از اخالق ناپسند منع ميكند (Tabarsi,
 .)Majmaolbayan, p. 494همچنين معناي محكم و مستحكم بودن نيز در حكمت و حكيم ديده ميشود كه اشاره به
خطاناپذيري آن دارد .نكته قابل توجه اين است كه معناي لغوي مذكور در واژه عقل نيز ديده ميشود؛ بدين صورت كه معناي
لغوي عقل نيز منع است و عقل انسان را از جهل و اعمال ناروا باز مي دارد .پس ميتوان گفت عقل يكي از منابع حكمت يا از
شرايط دريافت حكمت است.
صدرالمتألهین عبارتی جزئی در تعریف فلسفه ارائه کرده که از هر جزء آن تعریفی به دست میآید :ان الفلسفة استکمال النفس
االنسانیة بمعرفة الحقایق الموجود علی ما هوعلیها والحکم بوجودها تحقیقا بالبراهین ال اخذا بالظن والتقلید بقدر الوسع االنسانی
التشبه بالباریء تعالی »...بنابر این تعریف ،فلسفه
و ان شئت قلت نظم العالم نظاما عقلیا علی حسب الطاقة البشریه لیحصل
ّ
ابزاری است که استکمال نفس انسانی را حاصل میآورد.
تعریف دیگر به دست آمده از عبارت صدرالمتألهین« ،حکمت نظری» است(نظم العالم نظما عقلیا  .)...جهان منظم به نظم
عینی و علّی ،نظامی علمی دارد که فلسفه نامیده شده است .پس فیلسوف کسی است که نظم خارجی جهان را در ظرف فهم
خود ادراک کند؛ یعنی خطوط کلی هستی در جان وی ترسیم شود .بنابراین ،تعریف فلسفه همان استکمال نفس به نظم عقلی
جهان هستی و نه به معرفت نظم عقلی عالم است .باید توجه داشت که هم مسائل حکمت نظری و هم مسائل حکمت عملی
«تشبه
حاصل فعالیت عقل نظری انسان هستند .بنابراین ،تعریف فلسفه به حکمت نظری ،موجه خواهد بود .مقصود از قید
ّ
بالباری تعالی» این است که انسان میتواند مظهر تام و آیت کبرای الهی شود که از آن به «تخلق به اخالق ا »...یاد شده است .به
عبارتی ،برآیند و حاصل فعالیت این دو قسم حکمت ،حصول معرفت به همه حقایق هستی است که در انسان مکنون میباشد.
شکل  :3رابطه فلسفه و حکمت
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 -4-3حكمت در قرآن وا حاديث

در قرآن كريم آمده است«:يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا ً كثيرا ً و ما يذكر
 .)(Noble Quran, soureh Baghareh, Ayeh. 269خداوند حكمت را به هر كس كه بخواهد ميدهد و به هر كه حكمت
داده شود ،خير فراوان داده شده است و جز خردمندان متذكر نميشوند» .قرآن كريم؛ خدا ،انبياء ،عقل ،اهل بيت،كتب
آسماني و رعايت اصول اخالقي را از منابع حكمت برشمرده است .مراد از اینکه تنها اولوااللباب ،خردمندان و عقالء متذكر
اين مطلب ميشوند ،نشان دهنده این است که شرط وجدان حكمت ،عقل بوده و هر كس به ميزان بهرهمندي از عقل،
از حكمت برخوردار است .حكمت و حكم تنها در قرآن 50،بار به كاررفته و صفت حكيم كه از صفات خدا نيز هست97 ،
مورد در قرآن استعمال دارد .درآيات  12تا 19سوره لقمان به منابع حکمت و شرایط حصول آن اشاره شده است .مراد از
حكمت در اين آيه فهم و عقل است .در حديثي از پيامبر اكرم (ص) تصريح شده كه لقمان پيامبر نبود ،بلكه فردي بود
كه بسيار فكر ميكرد و يقينش نيكو بود و خدا را دوست ميداشت؛ پس خدا نيز او را دوست داشته ،حكمت را به او داد
(.)Tabarsi & Majmaolbayan, p. 494

االاولوااللباب(The

در حديثی كه از امام صادق (ع) در ذيل آيه شريفه نقل شده ،حكمت به فهم و قضا تفسير شده است .در حديث ديگري
از امام صادق (ع) ضمن بيان شيوه زندگي و فضايل اخالقي دليل اعطاي حكمت از سوي خدا به لقمان ،همان فضائل ذكر
شده است .نتيجه بررسي آيات مذكور را ميتوان در چند مطلب كلي خالصه كرد.

رویکردی تحلیلی بر تأثیر اندیشه ها در معامری و شهرسازی
شامره صفحه مقاله173-183 :
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مبداء اصلي حكمت خداست و شرط بهرهمندي از حكمت تعقل ،تفكر ،تهذيب نفس و رعايت مسائل اخالقي است.
می توان نتيجه گرفت كه خداوند ،عقل و فهم معارف حكمي در آيات ياد شده را به لقمان داده است .مؤيد اين بيان،
احاديث بسياري است كه عقل و فهم را منشاء حكمت و شرط دريافت آن بيان كردهاند .عالمه مجلسي احتمال ميدهد
مراد از فهم ،الهام باشد و مراد از قضا،دانش قضاوت بين انسان ها،يا مراد از فهم ،مطلق علوم بوده و اشاره به حكمت نظري
دارد و مراد از قضا ،حكمت عملي .منظور از عقل ،حقیقتی است که در آفرینش هستی بر هر امر دیگری تقدم داشته و
شناخت حق و حقیقت هستی به مدد آن میسر است؛ فطرت آن را تائید می کند و در کالم وحی باالترین منزلت و کرامت
را دارد ( .)Norouzitalab, 1997,p.6خدا معطي حكمت بيان شده است .مؤيد اين مطلب ،آيات زيادي است كه در آنها
خداوند خود را حكيم 5خوانده است .طبق سنت الهي که در اكثر موارد ،مواهب الهي پس از آماده بودن زمينههاي الزم،
از طريق واسطهها در اختيار آدميان قرار گيرد ،حكمت يا بخش اعظم آن نیز ،از طريق پيامبران ،كتاب هاي آسماني و
اولياي خاص و معصوم خدا براي مردم بيانشود .آيات قرآن منبع حكمت قلمداد شده و محتواي آن مصداق حكمت است
( .)Noble Quran, soureh Asraa, Ayeh. 39يكي از تفاسير حكمت ،اصول اخالقي است .در احاديث ديگر ،رعايت مسائل
اخالقي و عبادي اسباب حكمت و به عبارت دقيق تر از شرايط وجدان حكمت و دريافت آن از خدا تلقي شده است .با توجه
به موارد ذکر شده در خصوص فلسفه ،فلسفه اسالمی و حکمت ،وجوه تمایز فلسفه و حکمت در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1ویژگی های حکمت و فلسفه و میزان تشابه آن ها
ردیف

2

روش رسیدن به حقیقت

کشف حقیقت قابل استدالل و سپس سنجش
آن با شرع (کتاب و سنت)

تجزیه و تحلیل عقلی و استباط حقیقت از
آنها

کم

3

شرایط حصول

تعقل ،تهذیب نفس ،رعایت مسائل اخالقی

ذهن قوی و علم به شرایط اقامه برهان

کم

4

نوع تأثیر بر فاعل

حکمت ،حکیم را از رذایل باز میدارد.

برهان فلسفی ربطی به عمل صالح و اخالق
ندارد.

کم

5

نوع ارزش

ارزشی(الهی)

اثباتی

کم

6

مخاطبان

همه انسان ها

افراد دارای قدرت برهان

متوسط

7

صفات

خیر کثیر

خیر و شر

متوسط

8

میزان مصونیت

خطا ناپذیر

خطا پذیر

متوسط

9

مبداء اصلی

موهبت الهی

تراوش از ذهن قوی

کم

10

نوع دریافت

حضوری

حصولی

کم

11

دانش مربوطه

عقلی و نقلی

عقلی

متوسط

12

نوع قوه معطوف

قوه نظر و قوه عمل

قوه نظر

متوسط

13

شیوه بیان

اذعان به مشاهده و شهود

برهان

متوسط

14

ابزار شناخت

دل (قلب)

عقل (خرد)

کم

15

منبع سرچشمه

قوه ذوق

قوه عقالنی

کم

16

ساحت

ساحت نظر و عمل

ساحت نظر

متوسط

17

نوع برنامه

مقطی (عالوه بر ارائه برنامه کلی)

برنامه قطعی و کلی

متوسط

18

رویکرد

شهود محوری

دلیل محوری

کم

19

رهیافت

اندرز و گزیده گویی

ارائه جهان بینی

کم

20

موضوع

زندگی(تعلیم و تربیت) و غیره

هستی ،جامعه ،انسان،تکنولوژی و غیره

متوسط

21

روش

تعلیم و گزیده گویی

تحلیلها و موشکافی های عقلی

کم

22

هدف

کاستن از آالم انسان و درد غربت

نمایاندن واقعیت ها

کم

23

غایت

ذات حقه (حقیقت)

ذات واقع

کم

  شماره  .17پاییز و زمستان 1395

1

مالزمه شرطی حصول به حقیقت

شرط کافی

شرط الزم

متوسط

معماری و شهرسازی آرمانشهر

حکمت

فلسفه

میزان
تشابه

180
با توجه به این که خاستگاه اصلی هنر در غرب و شرق به ترتیب اندیشه های فلسفی و اندیشه های حکمی می باشد ،در
ادامه به بررسی هنر و هنرمندی از دیدگاه حکمت شرقی و فلسفه غربی پرداخته می شود.

 .5هنر و هنرمندی از منظرحکمت الهی شرقی و فلسفه غربی

هنر ،فعاليتي آفرينشگر ،روشمند و غايتمند كه با بهرهگيري از كيفيات ذهني يا مهارت دستي توسط انسان به ظهور
رسيده و عالوه بر خلق زيبايي به خلق آثاري عيني ،ملموس و غالباً مادي و كاربردي منجر مي شدود(�Pourjafar & Mousa
 .)vi Hejazi, 2002, p. 13از منظر فلسفه غرب كه بر آن نوعي بينش متجددانه و غيرسنتي حاكم است ،هنر و معماري
فعاليتي است آفريننده و هدفمند كه عالوه بر خلق زيبايي به خلق آثاري عيني ،ملموس و مادي منجر مي شود ،چنانكه
در زيبايي شناسي غربي ،اساس زيبايي تطبيق با واقعيت هاي ملموس است ( . )Ayatollahi, 2000, p. 41از اين روست كه
دانش جديد و فن آموزي بر مبناي علم نوين به عنوان شالوده و اساس پيشرفت بشري ،پديدآورنده نوعي ديدگاه كمي در
عالم غربي هنر مي شود و هدف از آفرينش هنري ،بيان حاالت و اوضاع و احوال انساني است و الهام از طبيعت ،واقعگرايي
و نوپردازي اساس كار هنرمند را تشكيل مي دهد ( .)Pourjafar, 2008, pp. 70-75اما ساحت شرقي هنر مبتنی بر اندیشه
حکمی بر عنصر معنويت استوار است يعني آنچه كه عدم وجودش هنر امروز غرب را با بحران مواجه ساخته است .به طور
كلي ،هر تصوري كه به معني" ،باطن" و "حقيقت" امور بازگردد و در حيطه ماوراء الطبيعت قرار گيرد ،مصداق "معنويت"
يا "عالـــــم معــــني" مــــي باشد كه نقطه مقابل "ماديت" و "عالم محسوسات" است .بوركهارت معتقد است ،هنر بر
وفق كليترين بينش اسالمي قرب به آن يگانه اعالء ،روشي براي شرافت روحاني دادن به ماده است (Burchhardt, 1986,
 .)p. 134هنر در عالم دین و اسطوره از نظم موجود در کیهان و عالم مثال و الگویی مقدس پیروی میکند و از اینجاست
که شهر و موسیقی قدسی ابداع مثال ها و خیال 7های سماوی یا محاکات نغمات کیهانی و نیز صنایع و اشیاء هنری
تقلیدی از نمونه های ازلی و هنر آسمانی ابداع آن ها است(  .)Madadpour, 2008, p. 99اهل هنر نیز كساني هستند كه
مقرب خدايند  ...اهل هنر ،اولياءا ...اند .از اين رو ،ممكن است شخصيتي هنرمند باشد اما اثر هنري نداشته باشد .زيبايي
شكوه خلقت است و خالق عالم عالوه بر همه صفات كمالي كه در خدا واجد است ،هنرمندترين نيز هست و بنابراين عالم
را زيبا آفريده است ( .)Khandaghabadi, 2001, p. 150به گفته نصر ،بيان حقيقت هميشه با زيبايي همراه است« .هيچ
مذهبي بدون هنر قادر به آفرينش فضايي مناسب براي نمودها و تجليهاي زميني خويش نخواهد بود (Nasr, 2001, p.
.)80البته نبايد از نظر دور داشت كه توجه به حكمت الهي در سنتهاي ايران باستان وجود داشته و توجه به حكمايي
چون سهروردي به ادوار بعد منتقل شده است.
جدول  :2تمايز ويژگيهاي هنر و هنرمند و اثر هنري از منظر فلسفه غربی و حکمت شرقی
رديف

ويژگيهاي هنرمند از منظر

ويژگيهاي هنر از منظر

ويژگيهاي اثر هنري از منظر
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فلسفه غرب

حکمت شرقی

فلسفه غرب

حکمت شرقی

فلسفه غرب

حکمت شرقی

1

هنر

پيشه

هنرمند

پيشه ور

غير مقدس

مقدس

2

واقع گرايي

نماد گرايي

3

بينش متجددانه

بينش سنتي

نوآوري بر مبناي
خالقيت

نوآوري بر مبناي
اصل و ريشه

غير ديني

ديني

مادي

معنوي

4

صنعت

حرفه

توان فيزيكي

شايستگي معنوي

زميني

آسماني

5

دانش جديد

علم سنتي

عصيان گري

خليفه اللهي

سطحي

عميق

6

ديدگاه كمي

ديدگاه كيفي

سليقه جمعي

طبع فردي

غير اصيل

اصيل

7

فن آموزي بر مبناي
علم نوين

راز آموزي بر مبناي
علم قدسي

ابعاد جهاني

ابعاد منطقه اي

متغير (گذرا)

ثابت (جاودانه)

()Pourjafar, 2008, pp. 53-87

غربت ،جوهره اصلی حکمت می باشد .غربت در هنر سرچشمه تکاپوهای متنوع زیباشناختی وصل جویانه انسان برای
نجات از تنهایی و برای وصول به جاودانگی و در اوج آن بطور آگاهانه یا ناآگاهانه وصل به خداوند است .این تکاپوی “عینی
شده” زیباشناختی از کنه مکنون روح به قلمرو صورت های “عینی” و به ظهور رسیده ،قدم می نهد و به بیان هنری آثار
تبدیل می شود .بدین ترتیب غربت ،کلید واژه خلق و دریافت هنری تلقی می شود که تالش میکند ،دنیا را به نحوی
سامان بخشد که غم غربت انسان و دغدغه دهشتناک بیگانگی و فراق را به نحو قابل تحملی کاهش دهد .مطهری معتقد
است غربت ،آن احساس بیگانگی است که در اثر احساس عدم تجانس انسان با همه موجودات عالم حاصل می شود ،چون

رویکردی تحلیلی بر تأثیر اندیشه ها در معامری و شهرسازی
شامره صفحه مقاله173-183 :

181

موجودات فانیاند و آدمی مایل به جاودانگی ( .)Motahhari, 1990, p. 93به عقیده صدرالمتألهین ،هنرمندان و صنعتگران
هم مظهر اسم و صفت خالقیت و اَحسن الخالقیت خداوند هستند و از این حیث آنها هم جانشینهای خداوند هستند.
طبق این دیدگاه ،زیبا آفرینی هنرمند از روحی خدایی که بهطور جبلّی وارث برخی صفات حق تعالی است سرچشمه
میگیرد .در شکل  4جایگاه شروع مرحله آفرینشگری بر مبنای اندیشههای حکمی متعالی ترسیم شده است.
شکل  :4جایگاه مرحله شروع آفرینشگری در سفر انسان از مرحله حس به مرحله فنا فی ا...

آفرینشگری از منظر حکمت شرقی در واقع پرده برداشتن از زیبایی های حقیقی است و هنرمند در واقع خالق اثر نیست
بلکه به حقیقت جنبه کالبدی و قابل حس می بخشد ( .)Pourjafar, 2004, p. 54بر اساس اندیشه های حکمی ،آفرینشگر
حتماً باید به صفت نیکو متصف بوده و فهم عمیقی از حقیقت داشته باشد .شکل  5آفرینشگری بر مبنای اندیشه های
حکمی الهی را نشان می دهد.
شکل  :5آفرینشگری بر مبنای اندیشه های حکمی الهی

  شماره  .17پاییز و زمستان 1395

معماری و شهرسازی آرمانشهر

182

 .6جمع بندی و نتیجه گیری

معماری کمال یافته در هر دوره ،متأثر از اندیشه های برتری است که سخن زمانه خود را چهره ای مادی و ماندگار بخشیده
است .در معماری ایران ،شکلگیری فضاهای کالبدی ،به شیوه های متعدد ،از فضای اندیشه ای فلسفی و حکمی حاکم بر
آن متأثر بوده است .از سویی ،فضای کالبدی متناسب با بستر فرهنگی ،اندیشه ها ،رسوم ،سنن و ارزش های زیستی شکل
یافته است و از سوی دیگر ،مجموعه ای از نشانه ها ،نمادها و مبانی فکری و مبادی ُصوری ،مفاهیم و تصاویری برخاسته
از آیین ها ،اسطوره ها ،صورت های مثالی اندیشه های ایرانی ،در شکل گیری فضاهای کالبدی نمود یافته اند .در بررسی
دوره های تاریخی مختلف معماری جهان به طور اعم و در معماری ایران به طور اخص ،تأثیر این اندیشه ها به راحتی قابل
انکشاف است.
در مجموع می توان نتیجه گرفت؛ که حکمت همان فلسفه غربی نیست ،بلکه دارای تفاوت های جوهری و اساسی بوده
و به تبع آن نیز اندیشه های فلسفی و حکمی دارای تفاوت های ماهوی می باشند .هنر و معماری شرقی به خصوص هنر
و معماری ایرانی بیشتر متأثر از اندیشه های حکمی الهی و مبتنی بر تجربه استحسانی و شهود است .درحالی که هنر و
معماری غرب تبلور اندیشه های فلسفی و تجربه و تعقل است .از منظرحکمت ،ادراك معماري و اجزايش وسعتي دو جهاني
مي يابد .با واردشدن به عالم عرفاني و شهودي سازندگان و عالم اين جهاني آنها درك صحيح ساخته هاي آن ها حاصل
مي شود .به عبارتي هر نوع شناخت از اينگونه هنر و معماری ،با شناخت عالم آن جهاني و عالم اين جهاني آفريننده آن
قابل درك و استنباط خواهدبود.

پی نوشت
1. Phisophia
2. Wisdom

 .3برگرفته از جزوه درسی معماری ادیان محمدرضا پورجعفر 1384 ،
.4رویکرد معرفت شناختی در این تحقیق به این معناست که درصدد پرداختن به مسائل درون فلسفه و حکمت را ندارد
(در پی اثبات مسائلی چون اصالت وجود ،ماهیت و امثال اینها) بلکه نگرش فرانگرانه و درجه دوم به مسائل؛ یعنی کالن
و بیرونی به مکاتب و گرایش ها و رویکردها دارد.
 .5تأویل یا هرمونوتیک ( )Hermeneuticsنگرشی است که تالش می کند از ظاهر به باطن حرکت کند و معنی صور و
واژگان را به افق های معنایی متفاوت گسترش دهد.

 -5حكيم كسي است كه عاقل ،هوشمند ،مدبر بوده ،و از نظر فكر و عمل ،پاك ،خالص و رشديافته
.باشد
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رویکردی تحلیلی بر تأثیر اندیشه ها در معامری و شهرسازی
173-183 :شامره صفحه مقاله
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