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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و یکم / زمستان 1397 / سال ششم

چکیــــده: 

و  رایج  رویکردهای  بررسی  معمار:  هندسی  تربیت  برای  ارزش  معیار 
نگرش اسالمی

مهدی ممتحن*

مسعود ناری قمی **
استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

استادیار دانشگاه فّنی و حرفه ای، دانشکدة پسران قم

تاریخ دریافت مقاله: 96/03/07       تاریخ پذیرش نهایی: 97/11/17

موضوع هندسه به رغم ظاهر ماّدی آن کاماًل وابسته به حوزه های ارزشی و فرهنگی پذیرفته شده در معماری است. در این 
مقاله در بخش نخست با روش تفسیریـ  تاریخی چهار حوزه ی ارزش دهنده به موضوع هندسه )چه از نظر مبنا و خاستگاه 
و چه از نظر معیار و میزان( شناسایی و اثر آنها در تولید گونه های متمایز رویکرد به هندسه بررسی شد. این چهار حوزه 
عبارت بودند از حوزه ی استعالیی، حوزه ی فردی، حوزه ی اجتماعی و حوزه ی مادی. اصالت دادن به هر یک از این حوزه ها 
به عنوان مبدا ارزشمند بودن ساختار هندسی و نیز محل تجلی اصلی این ارزش در حوزه های چهارگانه دو موضوعی است که 
گونه بندی های متمایزی از رویکرد هندسی را به دست می دهد. این گونه ها به دلیل وابستگی پایه ای به بحث ارزش و تجلی 
آن ارتباط مستقیم با بحث تربیت دارند. در این پژوهش  پنج گونه پایه ی هندسی بر اساس نحو ه ی ظهور ارزش  ها بازشناسی 
شد: 1. هندسه خنثی، 2. هندسه به منزله تصویر امر استعالیی، 3. هندسه به منزله ی ظهور سرشت فردی، 4. هندسه به 
منزله ی ظهور طبیعت ماّدی، و 5. هندسه به منزله ی سرشت واحد عالم. هر یک از این انواع هندسه دارای تداعیات مشخصی 
در آموزش معماری در دوره های تاریخی و معاصر بوده است. بررسی نسبت تربیت اسالمی با هندسه ، نشان دهنده ی آن است 
که امکان بازتعریف برخی از گونه های پنج گانه در باال به سود موضع گیری های انسانی تر و در نهایت اسالمی تر وجود دارد. این 
گونه در پژوهش، به عنوان گونه ی ششم به صورت »هندسه به منزله ظهور امر استعالئی اجتماعی« توصیف شد. در این گونه از 
هندسه، سه بحث »ماورائی دینی«، »روانشناسی-جامعه شناسی« و »هندسه مادی« با هم پیوند برقرار می کنند. کلیدواژه های 
قدر و کیل در معارف دینی اتصال دهنده ی این سه حوزه است. مفهوم »کیل« در قیاس با »قدر« نسبت بیشتری با اهداف 
تکلیفی اسالم در معماری دارد که اثار آن در تأثیر هندسه ی اجتماعی- استعالیی، ظهور می کند و محصول تربیتی آن فرایندی 

مبتنی بر »استعالی خاّلقانه« و »به آوری مسئوالنه« خواهد بود.

هندسه، اصالت ارزش، آموزش معماری، اصالت استعالیی، اصالت فردیّت، اصالت سرشت 
ماّدی، کیل.

واژه های کلیدی: 

* mehdimomtahen@gmail.com ** msnarighomi@ut.ac.ir
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شود  مطرح  زمانه  هندسه ی  چارچوب  در  الجرم  اخالقی 
)استوالد3 2015، 638(. نقره کار در نظریه ی ثبت شده خود، 
هندسه را به عنوان بخشی از نیاز حوزه های ادراکی مختلف 
انسان )حواس پنج گانه، نفس عقالنی، حضور قلب( مطرح 
کرده است که مبنای اصلی ارتباط هندسه با هر زمینه، در 
کیفیت حرکت و سکون متبلور شده است. به این صورت 
در دستگاه ارزش گذاری هندسه در هر تراز ادراکی به شرط 
هماهنگی با ایده آل ارزشی آن بخش می تواند واجد ارزش 
در  وی   .)33  ،1390 )نقره کار  شود  تلقی  اخالقی  و  باشد 
نظریه ی کعبه، بعد ارزشی هندسه را بجز سه نیاز انسان و 
موضوع سکون و حرکت، به دو امر سیر افاقی و انفسی نیز 
متصل می کند و با افزودن وجوه سمبلیک به آن، الگوهای 
ایده آلی را نیز وارد بحث ارزش هندسه می نماید )نقره کار 

.)1392
موضوع  به  مختلف  رویکرد های  می گردد  تالش  ادامه  در 
»نسبت هندسه و ارزش«، احصا و اثرات تربیتی آن در قالب 

یک مدل و چارچوب نظری، گونه بندی گردد.
2. چهار حوزه ی اصالت ارزش

امر تربیت مرتبط با مقوله ی ارزش است و ارزشمند تلقی 
شدن چیزی برای آدمی، به نحوه ی ادراک او از امور وابسته 
است و جنبه ی ذهنی و اعتباری دارد )باقری 1382، 36(؛ 
اگر ارزش »شیوه ای از بودن یا عمل که یک شخص یا یک 
جمع به عنوان آرمان می شناسد و افراد یا رفتارهایی را که 
و متشخص می سازد«  داده می شوند مطلوب  نسبت  بدان 
) رشه 1367، 76( تعریف شود؛  این نکته که بنیان و اصالت 
امر ارزشی )که اخالق و اهداف تربیت نوع انسان بر اساس 
آن شکل می گیرد( در کجا و در چه حوزه ای تعریف گردد؛ 
دیگر  تعبیر  به  شد.  خواهد  موجب  را  تربیت  در  اختالف 
همانگونه که از دیدگاه کسانی چون کانت »اخالق« مبانی 
مابعدالطبیعی »تعلیِم فضیلت« )یا همان تربیت(، و فضیلت 
بیان می شود )ندیمی 1385، 126(؛ تراُدف  هدف اخالق  
اخالق با فضیلت )ارزش(، ما را در تبیین بنیان های تربیت 
شاگرد، ناگریز در ورود به بحث ارزش می نماید. بنابراین در 
این جا نخست الزم است براساس ادبیات فلسفه، چارچوبی 
در  منظور  بدین  گردد.  تبیین  ارزش  اصالت  حوزه های  از 

1. درآمد
هندسه  ایران،  معاصر  و  سنتی  معماری  مقایسه ی  در 
است.  معماری  دو  این  بین  فاحش  تفاوت  عوامل  از  یکی 
در  پیچیده  هندسی  ساختار  بودن  دارا  و  بودن  هندسی 
پذیرفته  اصل  یک  به عنوان  آن  آموزش  و  سنتی  معماری 
شده و به واسطه ی جنبه ی ماورائی آن نوعی قداست یافته 
موضعی  چنین   .)255-253  ،1379 )نجیب اوغلو  است 
در  عمدتًا  اسالمی،  معماری  به  مربوط  نظریه های  در 
جریان های وابسته به سّنت گرایی معاصر دیده می شود که 
در آن، برخی فرم ها به واسطه ی اتصال به حقیقت ازلی به 
بدل  )سّنتی(  اسالمی  در حوزه ی  معماری  عنصر ضروری 
می شوند. )نگاه اردالن در »حس وحدت«(، چنین ضرورتی 
از نگاه فرهنگ گرایان حوزه ی اسالمی و به عبارت بهتر، 
واجد  ملّی  فرهنگ  با  اتصال  منظر  از  را  دین  که  کسانی 
اهّمّیت می شمرند؛ با درجه ی کمتری از غلظت طرح شده 
حّداقلّی  درجه ی   .)... و  حّجت  بهشتی،  آرای  )نظیر  است 
این نگاه به الگوها به موضوع هندسه بازمی گردد که تحت 
عنوان »قدر« با ادبیات سّنت اسالمی پیوند یافته است و 
ضرورت آن در آرای نقره کار )»درآمدی بر هویت اسالمی 
در معماری«( و ندیمی )»کلک دوست«( ابراز شده است. 
اما آیا می توان وضعیت معاصر را فارغ از هندسه یا بدون 
توجه به ارزش هندسه تصور کرد؟ این پرسشی است که در 
این مقاله نخست از زاویه ارزشی و سپس از دید آموزشی 

می شود. پرداخته  آن  به 
رویکرد  جمله  از  مختلف  دیدگاه های  بررسی  در  استوالد 
هریس  کارستن  تفسیر  یا  و  هندسه  به  نسبت  افالطونی 
دیوید  نظریات  یا  و  با روح زمانه ی هگل  از نسبت هندسه 
الکرمن1، بیان می دارد که در واقع صاحبان این اندیشه ها 
ایجاد  را  هندسه  انسان  که  فرض  این  بجای  معتقدند؛ 
می کند؛ این هندسه است که می تواند شکل دهنده ی تفکر 
و اثر انسان باشد. یعنی او موضوع هندسه را امری ماقبل 
به عقیده ی  تعریف می کند.  به آن  یا چیزی شبیه  تجربی 
دقیقًا  را  فرم  اخالقی  هندسی،  ساخت  هریس2،  کارستن 
شکل می دهد. لذا مافوق زمان و مکان بودن هندسه، منتّج 
یعنی هر عمل  اخالق می گردد.  به  آن  دادن  چارچوب  به 
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حوزه ی  چهار  ارزشی  امر  معیار  و  )خاستگاه(  بنیان  مورد 
اصلی اصالِت ارزش قابل تفکیک است:

الف( ارجاع ارزش به امر استعالیی )ماورائی(: از متقدمین 
افالطون،  است.  افالطون  فلسفی  نگرش  این  صاحب 
از  را  کلّی  معانی  عقل  که  نیست  معتقد  ارسطو،  برخالف 
از  بلکه  می آورد.  به دست  جزئی  محسوسات  انتزاع  طریق 
آن جا که او ادراک حّسی را امر متغیر مبتنی بر ظن و گمان 
گردد.  حاصل  دیگری  منبع  از  باید  معرفت  لذا  می شمرد؛ 
او معتقد است که انسان در زندگی پیشین، به مشاهده ی 
مثل ازلی از نزدیک متمتع گشته؛ اما به سبب خطائی که 
مرتکب شده است از آن عالم دور افتاده و جان او در این 
جهان فرودین هبوط کرده؛ در این کالبد خاکی زندانی شده 
و معرفت اندوخته ی خویش را از دست داده است؛ اما هر 
را  عالم  آن  اکنون حس می کند؛ خاطره ی  شی جزئی که 
در او زنده کرده و از معرفت پیشین چیزی عاید او می کند 
که  جهت  آن  از  لذا  و  55-56(؛   ،1373 َجر  و  )فاخوری 
»معرفت، به بازشناسی ارزش و تشخیص ارزش های اصیل 
از ارزش های غیر اصیل کمک می کند« )رهنمایی 1387، 
61(. در این دیدگاه، اصالت ارزش نیز به عالمی برتر، احاله 
می شود؛ که در اینجا به عنوان امری استعالیی نامیده شده 
است. به این ترتیب، ارزش ها، اخالقیات و مفاهیم تربیتی 
مرتبط با همه ی ادیان الهی نیز شامل همین دسته بندی از 

ارزش می گردند. حوزه ی خاستگاه و اصالت 
ب( ارجاع ارزش به امر ماّدی: »ارسطو معتقد است که تمام 
تفکر و استدالالت عقلی ما مسبوق به تجربه حّسی است؛ 
می شوند؛  گرفته  حّسی  ادراکات  از  ابتدا  ادراکات  این رو  از 
بعد نوبت به تصدیقات عقلی و آن گاه نوبت به تصدیقات 
حّسی می رسد. وی معتقد است در حوزه ی تصورات اصالت 
از حس است و در حوزه ی تصدیقات اصالت از عقل است« 
به  ارزش  موضوع  در  ماّدی  امر   .)96  ،1380 پناه  )خسرو 
دو صورت دارای اصالت شده است: نخست به عنوان مولّد 
مشاهده  را  آن  می توان  مدرن  تجربه گرایی  در  که  ارزش 
دیدگاه  در  که  ارزش  معیار  به عنوان  دیگری  و  نمود؛ 
کاپیتالیسم نهادینه شده است. ریشه ی تجربه گرایی مدرن 
را می توان در فلسفه ی یونان قدیم )یونیائی( جستجو کرد. 

در آنجا ضمن آنکه اصالت به تجربه داده می شد؛ اصالت 
ماده در ایجاد عالم )چهار عنصر اولیه( موضوع اصلی بحث 
به عنوان  الک  جان   )31-30  ،1373 جر  و  )فاخوری  بود 
پایه گذار تجربه گرایی مدرن، در کتاب اول »فهم انسانی« 
اصالت را از تمام امور مابعدالطبیعی معزول کرد؛ و در کتاب 
دوم خود، ماّده و تجربه متصل به ماّده را منشأ تمام مفاهیم 
و ارزش ها قرار داد )راسل 1340، 463(. امتداد تجربه گرایی 
در قرن بیستم در پوزیتیویسِم منطقی، حالتی بنیادگرایانه تر 
به خود می گیرد و اصل وجود متعالی را بواسطه فراتجربه 
بودن نفی می کند. »پوزیتیویسم منطقی، شناخت شناسی را 
تا حّد روان شناسی و احکام درباره کارکردهای ذهن انسانی 
کاهش داد و اخالق متعالی را که از عالم تجربه برتر و فراتر 

باشد؛ تخطئه کرد« )خسروپناه 1380، 399(. 
ج( ارجاع ارزش به امر فردی: حوزه ی دیگر اصالت ارزش 
را می توان از بستر اندیشه های مبتنی بر انسان و فردیت او 
معّین کرد: »قسمت اعظم فلسفه ی جدید تمایلی به فردیت 
و ذهنیت در خود نگاه داشته است. این موضوع در دکارت 
بر  را بر »یقین  بسیار به چشم می خورد؛ که تمام معرفت 
وجود خود« بنا می کند و »وضوح« و »تمایز« را )که هردو 
امری ذهنی هستند(؛ به عنوان محک صحت می پذیرد« ) 
راسل 1340، 378(. همچنین »اصالت وجود انسانی عمومًا 
عبارت است از بیان ارزش وجود فردی. و این نظریه متعلق 
سارتر  بردیائف،  هیدگر،  یاسپرس،  کگارد،  کی یر  به  است 
و دیگران این مذهب دارای بعضی ویژگی های عمومی و 
عصر  شروع  از  بعد   .)662  ،1366 )صلیبا  است«  مشترک 
روشنگری »انسان وجودی بود کاماًل فردگرا و مصّمم به 
مغرور  روحی  خویش؛  بالقوه ی  قدرت های  تمام  پروراندن 
داشت که خضوع مسیحیت را تحقیر می کرد؛ ضعف و ترس 
با  و حتی  پاپ ها  عرفیات، محرمات،  با  خوار می شمرد؛  را 
 .)613-612 ج5،   ،1370 )دورانت  می کرد«  معارضه  خدا 
وجودگرایی مدرن، به اصالت فردیت به عنوان مبنای ارزش 
پرداخته است که تقریرهای مختلفی از آن ارائه شده است. 
مثاًل »اصالت وجود انسانی« به معنی خاص نظریه ی فلسفی 
ژان پل سارتر است که آن را در کتاب »وجود و عدم« خود 
بیان کرده است: »وجود ]انسان [ مقدم بر ماهیت اوست و 
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انسان دارای آزادی و اختیار کامل است، به نحوی که خود 
او خویشتن خویش را می سازد و هستی خود را به نحوی که 
سازگار و مناسب خود اوست؛ غنی و پربار می کند«  )صلیبا 
1366، 662( و یا تداوم این نگرش همچنان روح غالب بر 
از  بنابراین حوزه ی دیگری که  اندیشه و عمل بشر است. 
منشأ و اصالت ارزش در آن می توان سخن گفت حوزه ی 

فردی است.
د( ارجاع ارزش به امر اجتماعی: در فلسفه ی مدرن نقش 
قبول  به  است  وابسته  ارزش  منشأ  به عنوان  اجتماع  مولد 
را  موضوعاتی  بتواند  که  )سوژه(  فرد  از  کلی تر  امر  وجود 
به فرد القا کند. چنین موجودیتی بطور مشخص با فلسفه 
هگل مطرح شد و در مارکسیسم تعبیر خاصی از آن شکل 
گرفت که امر اجتماعی را از موضع مولد بودن به جایگاه 
معیار بودن برای ارزش تغییر وضع داد )راسل 1340، 547(.
اصالت دادن ارزش به امری اجتماعی رویکردی است که 
در ماتریالیسم دیالکتیکی مشهود است. یکی از نتایج قهری 
و منطقی »ماتریالیسم دیالکتیکی« مارکسیسم در حوزه ی 
مسائل روانشناسی -حتی اگر آن را بدین شکل بیان نکنند- 
این است که همه ی ابعاد وجودی انسان از جمله ابعاد روحی 
و روانی وی، تابع اوضاع اقتصادی و اجتماعی اوست. گرچه 
معلول  یک جا  گرایش ها  همه ی  مارکس  نظریه  اساس  بر 
اجتماع و اقتصاد نیست و او سائق ها را به دو گونه ی دائم 
)مانند میل جنسی و گرسنگی( و گونه ی نسبی )مانند آز و 
امثال آن( تقسیم می کند و گون هی دوم یعنی سائق های 
است  واضح  اما  می داند؛  جامعه  و  اقتصاد  معلول  را  نسبی 
که بنابر نظر مارکس دین، اخالق و ارزش از گونه ی دوم 
است )پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه 1372، 462-463(. در 
اندیشه ی سوسیالیسم، نقص و کمال انسانیت، در دو چیز 
خالصه می شود: نقص در آنجاست که بشر هر چه بیشتر 
در  انسانیت  کمال  و  باشد  داشته  بیشتری  فردیت  جنبه ی 
جنبه ی جمعی او است. این مکتب در این جهت با مکتب 
عرفا شراکت دارد که طرفدار منهدم شدن و شکستن »من« 
است؛ ولی نه برای اینکه »او« پیدا شده و ظاهر و آشکار 
 ،1367 )مطهری  شود  پیدا  »ما«  اینکه  برای  بلکه  گردد؛ 
272-271(. در اندیشه ی مارکسیستی انسان جز از قالب و 

منظر جبر اجتماعی و طبقاتی خود نمی تواند به عالم بنگرد 
)مطهری 1369، 89-88(.

 همچنین در موضوع اصالت دادن به جامعه، به عنوان مبنا 
و بنیان امر اخالقی و ارزشی، نظر امیل دورکیم نیز قابل 
بیان این موضوع که »اگر توتم به طور  با  او  توجه است. 
همزمان نماد خدا و جامعه باشد؛ آیا این به دلیل آن نیست 
الوهیت دو  که خدا و جامعه تنها یک چیزند؟ اگر گروه و 
می  گروه  عالمت  و  نشانه  چگونه  باشند؛  متمایز  واقعیت 
 )1380 )دورکیم  شود؟«  الوهی  نیمه  این  مجسمه   تواند 

احاله می دهد. به جامعه  را  ارزشی  امر  خاستگاه 
»برساخت گرایی  نگرش  این  با  مرتبط  معاصرتر  بحث 
است  انسانی  معرفت  حوزه ی  در  )آفاقی گرایی(  اجتماعی« 
که در آن وجود یک ذات اجتماعی مولّد مفاهیم و ارزش ها 
به طور ضمنی پذیرفته می شود. زیرا »معرفت یا اندیشه به 
معنای آفاقی شامل مسائل، نظریه ها و احتجاجات معرفت 
است؛  دانستن  به  افراد  ادعای  از  مستقل  کاماًل  آفاقی  به 
همچنین مستقل از اعتقاد، تمایل به توافق، اظهار و یا عمل 
انسان ها است. معرفت به معنای آفاقی معرفتی بدون داننده 
است؛ معرفتی بدون فاعل دانستن است« )چالمرز 1379، 

.)143
بر این اساس هر یک از گرایش های فکری بشر، وجه غالب 
تأثیرگذار و یا منشأ ارزِش اندیشه و عمل انسان را در یکی 
از چهار حوزه اصالت ارزش فوق الذکر تبیین می نمایند که 

خالصه آن در تصویر 1 مدل سازی شده است.
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3. نسبت هندسه با چهار حوزه ی اصالت ارزش
همان گونه که پیش تر آمد؛ پرسش ابتدائی و مهم پژوهش 
رابطه ی  ارزش  و  هندسه  بین  فی الواقع  که  است  این 
معناداری وجود دارد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است؛ 
تشخیص  را  معماری  در  هندسه  از  گونه هائی  بتوان  باید 
تطبیق  قابل  پژوهش،  رویکرد  اساس  بر  نمود که  احصا  و 
ادامه ی  از اصالت ارزش باشد. در  با دسته بندی پیش گفته 
بحث، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی تفسیری- 
تاریخی و با تکیه بر استدالل منطقی، تالش می شود نوعی 
دسته بندی از انواع نگرش های موجود در ارتباط هندسه و 
خاستگاه های ارزش، ارائه گردد و نمونه هائی از نگرش های 

معماری مبتنی و یا مرتبط با آن بیان شود.
1-3. هندسه ی خنثی )بدون ارجاع به اصالت بیرونی(

از دیدگاه ارسطوئی شی و هندسه ی آن واجد هیچ کیفیت 
ذاتی اخالقی و تربیتی نیست و امر اخالقی کاماًل وابسته 

یا  و  می گیرد  کار  به  را  شی  که  است  انسانی  اراده ی  به 
در حوزه شی قرار می گیرد )استوالد 2015، 634(. نگرش 
فلسفه ی  مشائی  نگرش  حوزه ی  در  ارسطویی،  تفکیکِی 
دوره اسالمی، کاماًل مشهود است. به طور مثال بحث فارابی 
در »احصاءالعلوم« کاماًل بطور منفصل از وجوه متافیزیکی 
دنبال می شود؛ در آنجا معماری زیرمجموعه ی علم هندسه 
علم الحیل4  هم ردیف  نیز  هندسه  و  آن-  عملی  نوع  -از 
)تقریبًا معادل علم مکانیک امروزی(، نجوم، مناظر و غیره، 
زیرمجموعه ریاضی قرارداده شده است. گونه ی دیگری از 
نوع  از  و  علم الحیل  ذیل  احصاء العلوم،  در  معماری  جایابی 
حیل هندسی بیان گردیده است )طاهری 1394(. بنابراین 
در آنجا قواعد هندسه خنثی است و خیر و شر ذاتی بر آن 

نمی شود. بار 
طراحی پارامتریک در دوره ی معاصر و در حوزه ی علم گرایی 
مورد  در  دیگری  نوع  به  را  بودن  خنثی  ادعای  همین  نیز 

تصویر 1. چهار حوزه ی متّصور از اصالت ارزش
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هندسه ی پیچیده و فراکتالی ناشی از برنامه های کامپیوتری 
را  پیچیدگی  این  تمام  که  صورت  این  به  می کند؛  مطرح 
فقط و فقط ناشی از اعمال دقیق تر قواعد فیزیکی بر کالبد 
شده  امکان پذیر  کامپیوتر  کمک  به  که  می داند  معماری 
اینجا عالوه بر هندسه، ذهن انسان نیز به نوعی  است. در 
خنثی و قابل مقایسه و البته ضعیف تر و محدودتر از رایانه، 
به دلیل ضعف در هم آوردی در سه عرصه ی حافظه، دقت، 
و سرعت محاسبات )گالبچی 1391، 56( فرض می گردد. 
در  رایانشی5(  )هندسه  هندسه  به  نگرش  نوع  این  وجود 
معماری پارامتریک )خبازی 1391، 58-68(، منجر به عدم 
توجه به وجه انسانی )چه به عنوان طراح و چه به عنوان کاربر 
که اساس و مبنای شکل گیری اثر معماری است( می گردد. 
چراکه در شیوه ی غیرپارامتریک حداقل وجود یک انسان در 
میانه ی مسیر خلق اثر به انسانی شدن طرح کمک می کند؛ 
نیز  معمار  نقش  این  پارامتریک  معماری  در  که  حالی  در 

تاریخ  در  هندسه  به  نسبت  خنثی  و  ابزاری  نگاه  نوع  این 
دیده  وضوح  به  پلی تکنیک ها  سنت  در  معماری  آموزش 
»گاسپار  بویژه  پلي تکنیک،  در  فعال  مدرسان  می شود. 
مونژ«7 و »ژان نیکوالس لویي دوران«8، برنامه ی تدریسي 
را با جهت گیري فني و تحقیقاتي  پدید آوردند و برنامه اي 
آموزشي را  متناسب با دوران صنعتِي پیش رو، ترتیب دادند؛ 
)مالگریو9  شد  موسوم  پلي تکنیک«  »مدل  به  که  چیزي 

حذف می گردد. گرچه در پاسخ به این اِشکال، صاحبان 
را  توجیه  این  پارامتریک،  طراحی  رویکرد  طرفداران  و 
بیان می کنند که تعیین دقیق پارامترهای تطبیق دهنده ی 
معماری با بدن انسان، این مشکل )انسانی نبودن معماری( 
دیدگاه  با  نیز  پاسخ  واقع همین  در  اما  می نماید؛  رفع  را 
الکرمن )استوالد 2015، 638( به معنای یک نوع برخورد 
شدید دکارتی هندسه پارامتریک با عالم مبتنی بر دیدگاه 
دکارتی است. و به همین دلیل )به واسطه ی خودمحوری 
قوی نهفته در نگاه دکارتی( توجه به کلّیت انسان در آن 
نفی می شود. اما در نگرش های تئوری معماری معاصر، 
تعابیر دیگری از هندسه ی دیجیتال وجود دارد که آن را 
به نوعی به اراده ی  برخاسته از ذات ماده احاله می کند که 
متناسب با روح زمان در نفی تمام ابعاد متافیزیکی است 
)شوماخر6 2011، 30(؛ که این موضوع نیز در این جا به 

عنوان هندسه ی نوع اول تعریف می گردد )تصویر 2(.

هندسه ی  )واضع  مونژ  را  نظام  این  9-68(؛   ،2005
تنظیم  فیزیک  و  ریاضي  تحصیل  برمبناي  ترسیمي( 
توصیفي  هندسه ی   )48-51  ،1384 )بنه ولو  بود  کرده 
وسیله ی ارتباط دروس پایه و آموزش هاي عملي بود که 
نخستین بار توسط گاسپار مونژ )پایه گذار این هندسه( در 
پلي تکنیک تدریس شد و مسایل دشواري چون پله هاي 
پیچیده ی  مسیرهاي  ترسیم  یا  دوکوژ  صفحات  پیچ، 

تصویر 2. الگوی اول اصالت ارزشی هندسه: حالت خنثی و فاقد اصالت ارزش
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 .)91-40  ،2000 )پفامتر10  شد  ممکن  آن  با  حرکت 
2-3. هندسه ی  به منزله تصویر امر استعالیی

در این حالت هندسه به عنوان مهمترین ابزار ظهور یک امر 
اصیل -که در عالم واقع و عینی ناپیدا است- تلقی می شود. 
و  افالطون  فلسفه ی  در  نگرش  این  نمونه های  نخستین 
جایگاه هندسه در آن دیده می شود. در آنجا هندسه مظهر 
عالم  از حقایق  بخشی  اما  نیست؛  مثال  عالم  تمام حقایق 
به  که  می دهد  تشکیل  هندسی  خالص  الگوهای  را  مثال 
حقیقت  واجد  دیگری  چیز  به  ارجاع  بدون  و  خودی خود 
است. احجام افالطونی اموری مثالی هستند که هیچ عینیت 
کاملی از آنها در عالم طبیعت وجود ندارد و تنها با تجریدی 
عینیات  به صورت  است؛  درک  قابل  انسان  برای  تنها  که 
هندسی روی صفحه تصویر ظاهر می شود. در نگرش های 
جستجوی  در  که  کسانی  معاصر،  معماری  فرم گرایانه ی 
بار  بوده اند؛  فرم  برای  جهانی  و  فرافرهنگی  اصالت های 
دیگر به اصالت احجام افالطونی در تولید تمام هندسه عالم 
باز گشته اند. نمونه ی این نگرش در تحلیل لوکوربوزیه از 
مفهوم »اصالت فرم« در مقابل »اصالت سبک« )به عنوان 
هگلی  مارکسیستی-  دیدگاه  از  که  فرهنگی  نماینده ی 
این  به  دیده می شود.  تلقی می شد(  انسانی  ازخودبیگانگی 
اصالت  این  از  را  او ضرورت شروع مجدد معماری  ترتیب 
افالطونی متذکر شده است )پاکزاد 1386، 370(. کارستن 
هریس در بررسی خود در مورد اصالت فرم کره در معماری 
غرب، ظهور آن فرم خالص را در پانتئون برخاسته از نگرش 

افالطونی می داند که در دوره ی مدرن نیز با همان کیفیت 
در آرا و آثار لدو11  و بوله12 و حتی لوکوربوزیه ظهور پیدا 
کرده است. برای آنان زیبایی افالطونی الگوهای مثالی در 
حوزه ی فرم در نهایت خود منتهی به احجام پایه می شد 
که اجزای الینفک عالم مثال افالطونی بودند؛ لذت ناشی 
از دیدن یک حجم خالص در میانه ی طبیعتی که مطلقًا 
فاقد چنین موجودیتی هست؛ به منزله ی مالقات عینی با 
عالم نادیدنی مثال افالطونی است چیزی که در نقل قول 
اثر آن دیده می شود  از واندویسبرگ14 به خوبی  هریس13 

)هریس 2002، 157- 159(.
توجه  قابل  نیز  اسالمی  حکمت  منظر  از  موضوع  این 
و  »ابعاد  می کند:  اشاره  سبزواری  حکیم  چنان که  است؛ 
مقادیر و اشکال و صور گوناگون و اجسام و هیئآت آنها، 
با »اضعاف« و »مضاعفه« جمیعا هست. و اساطین ]جمع 
اسطوانه به معنای ستون )دهخدا([ حکمت فرموده اند که: 
وجود دو نشئه است؛ نشئه »معنی« و نشئه »صورت««15 
با  نشئه صورت  نسبت   .)300  ،1383 سبزواری   )محقق 
ابراز شده است.  هندسه در دیدگاه های مختلف اسالمی 
ندیمی نسبت هندسه به شی را به  صورت تقدم وجودی 
ر  هندسه با دیدگاه صدرایی پذیرفته است و عبارت مصوِّ
بودن پروردگار را معادل کاربرد هندسه دانسته است. او 
دارای سابقه طوالنی  را در حکمت اسالمی  این دیدگاه 

)ندیمی 1385، 85(. می داند 

تصویر 3. الگوی دوم اصالت ارزشی هندسه: به منزله ی تصویر امر استعالیی
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تربیت معمار برای انس گرفتن با این نگرش افالطونی به 
است.  کرده  را مطرح  متفاوتی  آموزشی  مسیرهای  هندسه، 
مثاًل در نگرش سنت گرای اردالن معمار باید سلوک صوفیانه  
فردی تحت نظر پیر و مرشد را بگذراند تا با پیمودن مراتب 
شهود به درک عالم ملکوت یعنی محل حضوِر اعیاِن ثابته 
و فرم های بنیادی برای اِعمال آنها در معماری آماده شود 

)اردالن و بختیار 1390، 37(.
نمونه ی دیگر مربوط به عالم مدرن وسبک تعلیمی باهاوس 
است؛ در آنجا در کارگاه مقدماتِی ایتن -که بعدها کاندینسکی 
اداره آن را به عهده گرفت- به جای کار با الگوهای شناخته 
شده معماری و فضاهای قابل زندگی و حتی هر فرم معنادار 
دیگر، صورت های بنیادی مانند خط نقطه صفحه و یا احجام 
می شد  قرارداده  دانشجویان  کاری  دستمایه های  افالطونی 

)شایبنروت16 و شوب17 2009(.
3-3. هندسه ی به منزله ی ظهور سرشت فردی

فردی  ذات  آن  در  که  به صورتی  فردیت  با  هندسه  نسبت 
اصالت داشته باشد؛ به دو حالت قابل طرح است. در حالت 
اول فردیت یا همان سوژه، محور فهم عالم است؛ و عناصر 
فضا نیز از طریق نسبت مستقیمی که با سوژه می یابند؛ فهم 
می شوند. شولتز این نوع فهم از فضا را یک هندسه ی وجودی 
می داند که به بیان او هم در کودکی و هم برای کل انسانها 
وی  که  بودن  سوژه محور  است.  توپولوژیک  و  سوژه محور 
از روانشناسی پیاژه وام گرفته است؛ منتهی به آن می شود 
که عناصر اساسی ادراک هندسه در سه موضوع »مرکز«، 
»محور« و »حوزه« خالصه شود. توپولوژیک بودن نیز به 
معنی نفی اصالت اندازه و جایگزینی نسبتهای سوبژکتیوتر 
مانند محصوریت، کانونی بودن یا نبودن و جهت به عنوان 
که  مرکز  بحث  در  به ویژه  است.  هندسی  ادراک  پایه های 
این موضوع محسوب می شود  اصلی ترین فهم هندسی در 
می توان فرد محوری را مشاهده کرد. به بیان الیاده تقدس 
مرکز به عنوان چیزی در دوردست که باید به سوی آن سفر 
روحانی انجام داد، در فرهنگی های بومی در نهایت برخاسته 
از همان سوژه محوری مرکز است؛ زیرا بازگشت این سفر در 
نهایت به سوی خود خواهد بود و مقدس شدن مرکز نیز از 
طریق محوریت خود فهم می شود )نوربرگ شولتز18 1971، 

18-19(. الیاده در تئوری اصلی خود که ساخت محیط را تابع 
دو فهم کیهانی و فهم بدنی قرار می دهد عناصر هندسی این 
فرد  ادراکی  نهادینه  از شباهت  ناشی  را  کیهانی فضا  تولید 
بومی مابین بدن خود و ساختار کیهان فرض می کند )الیاده 
1390، 155-165(. اما در ادامه بحث الیاده می توان حالت 
عبارت  آن  و  نمود  مطرح  را  هندسه  با  فردیت  نسبت  دوم 
است از نقش تولیدی فردیت در هندسه، به بیان الکرمن هر 
دستگاه هندسه ای پیش از آنکه امری ریاضی و مجرد باشد، 
مختصات  مثاًل  که  معنا  این  به  است.  موضوعی سوبژکتیو 
نگرشی دکارت صادر  با خصوصیات  از فردی  تنها  دکارتی 
می شود که خود را به عنوان نقطه ی مرکزی فهم عالم تصور 
می کند و لذا به دستگاهی از هندسه اعتماد می کند که در آن 
تغییر مبدأ قضاوت از هر مرکز مفروض به سوژه ی دکارتی 
امکان پذیر باشد. یا مثاًل دستگاه اقلیدسی از سوی ذهن هایی 
به ظهور می رسد که اجزای عالم  را در تناسب دو به دو با 
یکدیگر تصور می کند )استوالد 2015، 638(. نمونه ی ظهور 
فردیت در تولید هندسه در معماری در دوره ی رنسانس دیده 
می شود. نگرش اومانیستی رنسانسی ها قوه ی محرکه اصلی 
نقطه ی  آن  در  که  بود  پرسپکتیوی  هندسه ی  برای کشف 
دید ناظر اصالت بخش همه پدیده های هندسی است. معماری 
رنسانسی در الگوها و سازماندهی فضایی خود کاماًل به این 
نگرش پرسپکتیوی وابسته است )بنه ولو 1381، 131-136(. 
شدن  ارزشی  موضوع  دیگر  نوعی  به  نیز  راسکین19  جان 
هندسه را در تمایز ظهور شخصیت فرد در دو حالت ترسیم 
خطوط هندسی به صورت دستی )دست آزاد( و تجریدی )مثاًل 
با خط کش( بیان می کند )استوالد 2015، 638-639( و اصالت 
را به دلیل نسبت با فردیت، به هندسه ی دست آزاد می دهد.
اروپا  در  بعد  به  رنسانس  از  معماری  آموزشی  رویکرد  تمام 
معمار  مورد  در  فردگرایی  به  متکی  زیادی  تا حد  آمریکا  و 
بوده است. این فردگرایی در برخی از چارچوب های آموزشی 
کاماًل به هندسه انتخابی تسّری داده شده است. از این بابت 
باهاوس و چه مدارس  آوانگارد مدرن )چه در  آموزش های 
ماقبل آن مانند »وخوتماسه« در روسیه( بیش از نمونه های 
بوزاری بر فردگرایی تأکید داشت )فورگاس20 1995، 184( 
که در موضوع هندسه نیز بازخورد آن مشهود بود؛ زیرا در 
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تمایالت  از  جدای  کالسیک  معماری  هندسه  کلّیت  بوزار 
نمونههای  در  اما  می کرد؛  حفظ  را  خود  حاکمیت  فردی، 
مدرن تر، آزادی فردی در تولید شکل معماری به یک ایده آل 
تبدیل شد. در باهاوس که بیانیه ی آموزشی آن متکی بر دو 
موضوع سوسیالیسم و اهداف اجتماعی و همچنین پیروی از 
قاعده ی صنعت در تولیدات بود؛ در فرآیند واقعی آموزشی هر 

نام هندسه 3  به  از هندسه که  نوع  این  تصویر 4 وضعیت 
خوانده شده است را؛ در مقایسه با چهار حوزه ی اصالت ارزش 
ارائه می نماید. در این نوع از هندسه که اصالت ارزش را چه 
مبتنی  معیار،  و خاستگاه و چه در حوزه ی  مبنا  در حوزه ی 
انسان می بیند؛ منشأ هندسه معماری خواست و  بر فردیت 
)اثر  ماّدی  از طریق صورت  که  است  معمار  فردی  اراده ی 

معمار(، بر جامعه تأثیر می گذارد.
4-3. هندسه به منزله ظهور طبیعت ماّدی

نگرش به فرم به عنوان یک جوهر مستقل در ذات شی و یک 
امر خودارجا، در آرای ارسطو کاماًل تبیین شده: »او از واژه 
morphe برای اطالق به فرم در مفاهیم متعدد آن نظیر شکل 

به عنوان  را  واژه  این  اصواًل  ولی  استفاده می کرد؛  فیگور  یا 
مترادفی برای eidos ، entelechia ]شرایطی که در آن ذات شی 
به تحقق کامل رسیده است[ -که مفهومی ویژه در فلسفه ی 
ارسطو بود- بکار می برد. به این ترتیب ارسطو فرم را ذات 
شی و جزء غیرعرضی آن محسوب می کرد »منظور من از 

دو موضوع به سود نمایش فردی دانشجو در اثر خود تا حد 
زیادی کنار گذارده شد. این موضوع در انتقاد صریح نوربرگ 
شولتز مشهود است که: »برنامه باهاوس قطعاً حاوی یک 
تناقض بود؛ تناقض در اینکه می خواست بیان فردی را آزاد و 
در عین حال یک زبان رسمی مشترک و نوین ایجاد نماید« 

)ندیمی 1375، 24(. 

فرم همانا ذات هر شی است«« )تاتارکیه ویچ 1381(.
مدرن  اوج  دوره ی  در  نظری  بحث  یک  هندسه  مورد  در 
متافیزیکی  از وجود  را  فرم  آیا می توان  است که  بوده  این 
ایده آل  شد؟  متصور  ارزش  فرم  برای  و همچنان  کرد  رها 
الهّیاتی  ارجاعات  که  بود  نهاده شده  بنا  این  بر  روشنگری 
هستند؛  عینی  واقعیت  از  خارج  که  ما بعد الطبیعی  حتی  یا 
از  غیرهندسی  امر  با  هندسه  توجیه  خارج شوند.  از عرصه 
راه حل  می شد.  مدرنیته محسوب  ایده آل  نظر خالف  این 
بود  بیستم  ابتدای قرن  فرمالیسم  نخست، در حوزه ی هنر 
که از یک سو، به تجّرد استعالیی فرم در غالب فرم های پایه 
منتهی می شد؛ و از سوی دیگر، غایت بودن فرم را مزیت آن 
به دلیل نفی هرگونه فایده ی  می شمرد. این گرایش دقیقاً 
تجربی از فرم در ابتدا نتوانست در حوزه ی معماری جایگاهی 
پیدا کند؛ اما در نیمه ی دوم قرن بیستم و قرار گرفتن معماری 
در کانون مناقشه های نظرِی پس از مدرن، این مجال برای 
کسی مثل آیزنمن21 پیدا شد که همان ایده آل را در غالبی 

تصویر 4. الگوی سوم اصالت ارزشی هندسه: ظهور ارزش فردی
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جدید مطرح کند. وی در مقاله  »پساعملکردگرایی22« رهایی 
فرم را از ارجاع به غیر خود )ارجاع متافیزیکی( در گرو یکی از 
دو شیوه می داند. شیوه ی نخست همان روش فرمالیست های 
اولیه است که در معماری توسط لوکوربوزیه مطرح شد و در 
اینجا ذیل هندسه نوع 2 شرح آن آمد. اما شیوه ی دوم روشی 
است که فرم را به زعم آیزنمن از همین »ارجاع سلسله مراتبی 
فرم غیر اصیل به فرم اصیل« نیز رها می کند )آیزنمن 1998، 
236-239(. در پساعملکردگرایی آیزنمن، فرم، کالژی است 
از اجزای بی ارتباط، چه با یکدیگر و چه با ماورای فرم، در 
عمل هندسه ناشی از این نگرش نه وابسته به نظم خاصی 

است؛ و نه تابع زمان مشخصی است. 
ارجاعات  )حذف  نظری  هدف  این  با  برخورد  دیگر  نوع 
استعالیی از فرم یا هر عینیت بیرونی( در ساختارگرایی دیده 

رویکرد  همچنان  دیدگاه،  این  بر  مبتنی  شده  ایجاد  تربیت 
نگرش  داعیه دار  معماری  دانشکده های  بسیاری  در  غالب 
آوانگارد است. این موضوع در طیفی از رویکردهای آموزشی 
کاماًل مدرن و مبتنی بر ابزار و فن آوری های نوین، مشاهده 
می شود. مدارس معماری معاصری نظیر »ای-ای«، »سای 
آرک«، یا »کوپر یونیون«، به انحای مختلف تا حد زیادی بر 
اساس این آزادی فرمی در بیان معماری، برنامة آموزشی خود 
را تنظیم کرده اند )برای نمونه رجوع شود به: روحی 1393(. 

5-3. هندسه به منزله سرشت واحد عالم

می شود که در قرن بیستم با روانشناسی گشتالت وارد عرصه 
زبان شناسی  مباحث  در  آن  از  پیش  و  شد  معماری  و  هنر 
مطرح شده بود. آثار هرتزبرگر23 در آمستردام و آلدو فان آیک 
)المپوگنانی24  هستند  هندسه  نوع  این  بروز  از  نمونه هایی 
1986، 322-323(. در ساختارگرایی فرم و نظام فرمی، خود، 
مولد معنا است و هر مفهوم انسانی یا اراده ی ماورای انسانی 
از فرم پیروی  مستند به روابط فرمی است شعار »عملکرد 
می کند« به معنی مولّد بودن فرم برای افعال و افکار انسانی 
است. به این صورت اگر در فرمالیسم، فرم است که به فرم 
به هیچ  فرم  آیزنمن  پساعملکردگرایی  در  و  ارجاع می شود 
ارجاع می شود. در ساختارگرایی هر ارجاعی در هر زمینه در 
نهایت به فرم منتهی می شود و این باالترین جایگاه برای 

اصالت دادن به اشکال و روابط هندسی است. 

وحدت هندسه ی عالم در سه حالت نظری در تاریخ بیان شده 
است. صورت اول آن مربوط به نگرش فیثاغورثی است که 
در دوره ی اسالمی در نظریات اخوان الصفا اثرگذار بوده است 
)اردالن و بختیار 1390، 56(. در این صورت موضوع هندسه 
یک موجودیت پیشینی و مقدم بر عالم است و قالبی است 
که همه ی اجزای عالم بر اساس آن شکل می گیرد. صورت 
دوم موضوع به نگرش وحدت وجودی مالصدرا باز می گردد 
در این نگرش تمایز هندسه ی اشیا )قدر( و هندسه ی انسان 
)ُخلق( مفروض گرفته می شود. اما به دلیل توسعه ی وجودی 

تصویر 5. الگوی چهارم اصالت ارزشی هندسه: ظهور ارزش مادی
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انسان که در تمام ابعاد غیب و شهود تصور می شود؛ امکان 
ل یا تأتیر و تاثُّر سرشت انسانی و سرشت مخلوق  تبدیل و تبدُّ
او نه تنها وجود دارد؛ بلکه ضروری است )سجادی 1379، 46(. 
حالت سوم به نگرش وحدت وجودی تائوئیستی و بودائی باز 
می گردد که در آن سنخیِت »طبیعت«، »انسان« و »مصنوع 
انسان« یک ضرورت تلقی می شود. تفاوت این حالت با حالت 
اول در عدم مفروض بودن دستگاه نظری هندسی و ضرورت 
اکتشاف آن از ذات طبیعت است )الکساندر 1390(. قیومی 

ویژگی های فلسفی و نظری رویکردهای هندسی مورد بحث 
به همراه رویه های تربیتی مرتبط با آن در جدول 1 خالصه 

)1385( بر اساس متن رساله ی معماریه هستی شناسی مبتنی 
)انسان، مصنوعات و کل کائنات( را  بر سرشت واحد عالم 
الیور  می کند.  ذکر  سنتی  شاگردی  و  استاد  آموزش  پایه ی 
)1997( در ضمن بیان ابزار فرهنگی انتقال مفاهیم دیدگاه 
فوق را در قالب انتقال مستقیم و غیرمستقیم فرهنگی نوعی 

آموزش بومی معماری می داند. 
تصویر 6 نسبت الگوی اخیر و چهار الگوی هندسی قبل را با 

چهار حوزه ی اصالت ارزش بیان می دارد.

شده است.

تصویر 6. مقایسه ی الگوهای پنج گانه اصالت ارزشی هندسه

جدول 1. جمع بندی نظریه های فلسفی و تربیتی مرتبط با ارزش هندسه در معماری

مقصد ارزش مبدأ ارزش
مکتب تربیتی مرتبط 
در حوزه ی تربیتی 

غرب

مکتب تربیتی مرتبط 
در حوزه اسالمی ـ 

ایرانی
نظریه فلسفی مرتبط نوع هندسه

هندسه هندسه

سبک آموزشی 
معماری 

پلی تکنیک ها، 
معماری پارامتریک

تلقی از معماری به 
عنوان بخشی از علم 

هندسه در نظریه 
فارابی

فلسفه ارسطویی، 
مشائی، دکارتی هندسه خنثی
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در  هندسی  رویکرد  با  اسالمی  تربیت  رابطه ی   .4
آموزش

معماری  در  هندسه  مفاهیم  و  مبانی  مورد  در  که  حالی  در 
اسالمی پژوهش های گسترده ای وجود دارد در حوزه ی نسبت 
آن با تربیت معمار بحث قابل توجهی یافت نمی شود. نسبت 
و  استاد  موضوع  طریق  از  عمدتاً  معماری  آموزش  و  اسالم 
شاگردی سنتی بحث شده و در آنجا به برخی مباحث تربیتی 
اشاره گردیده است25. در این پژوهش ها موضوع تربیت بیشتر 
با منش استاد و فضای آموزش مرتبط شده است و به نسبت 
محتوای آموزشی )از جمله هندسه( و تربیت معمار مورد توجه 
نبوده است. همچنین در برخی پیشنهادهای پژوهشی معاصر 
نیز به امکان استفاده از روش های تربیتی اسالمی برای ارتقای 
آموزش معماری توجه شده است26؛ در عین حال در این موارد 
نیز ارتباط مستقیمی بین محتوای آموزشی و موضوعات پرورشی 
برقرار نشده است و در همان کیفیات اجتماعی فضا منحصر 
شده است. در این میان پژوهش غریب پور و توتونچی مقدم 
)1395( با تحلیل محتوای دروس موجود و پیشنهادی آینده 
و لحاظ کردن نقش اسالم تا حدی به موضوع بررسی حاضر 

نزدیکتر است.
نسبت تربیت اسالمی با هر موضوع از جمله بحث هندسه در 
قالب دو موضوع »محتوا« و »روش« قابل بررسی است. در 
بحث محتوا موضوع عبارت است از این که اسالم چه مواردی 

از اشکال، ابعاد، اندازه ها یا نظام های هندسی را در شکل دهی 
به محیط رشد انسانی اولویت داده و یا مهم تلقی کرده است. 
در بحث روش نیز، به این پرداخته می شود که اسالم چه نوع 
نسبتی میان هندسه و فرد ایجاد کننده ی هندسه را دارای اولویت 
می داند و برای ایجاد این نسبت در فرد مولّد هندسه چه برنامه ای 

ارائه می کند.
1-4. نسبت اسالم با محتوای تربیت هندسی معمار: 

قدر و ِکیل
اصطالح متداولی که در منابع دینی به هندسه داده شده است؛ 
واژه »َقدر« است )ندیمی 1385، 84(. روایت مورد استناد در این 
باره منسوب به امام رضا)علیه السالم( است: َفَقالَ  »َیا ُیونُُس، 
َیا  َو َقضی ؛  َر  َقدَّ َو  أََراَد،  َو   ُ اللَّ َماَشاَء  إاِلَّ  اَلَیُکوُن  لَْیَس هَکَذا، 
ْکُر اْلَوَّلُ  َفَتْعلَُم  ُیونُُس، تَْعلَُم َما الَْمِشیَئُة؟«، ُقلُْت: اَل، َقاَل: »ِهَي الذِّ
َما اْلَِراَدُة؟«، ُقلُْت: اَل، َقاَل: »ِهَي الَْعِزیَمُة َعلی  َما َیَشاء َفَتْعلَُم َما 
الَْقَدر؟«، ُقلُْت: اَل، َقاَل: »ِهيَ  الَْهْنَدَسُة َو َوْضُع الُْحُدوِد ِمَن الَْبَقاِء َو 

الَْفَناِء« )کلینی 1429، ج1، 383(.
نظامی  در  خلقت  عالم  کل  مسلمان  حکمای  اندیشه ی  در 
بر  عالوه  عالم،  از  فهم  نوع  این  می شود؛  نگریسته  هندسی 
استواری بر نظام استنباط عقلی، ریشه در آیات و روایات قرآنی 
»هندسه«  کلمه  به  تازی  -در  پارسی  »اندازه«  واژه ی  دارد: 
تعریب شده است- یعنی هندسه همان اندازه است .  بنابراین از 
دید بسیاری از حکمای قدیم، هر پدیده ای در عالم که با اندازه 

امر اجتماعی امر استعالئی سبک آموزش 
معماری باهاوس

تلقی از معمار به 
عنوان صوفی

)نظریه اردالن( 

افالطون، حکمت 
اشراق هندسه استعالئی

امر اجتماعی فردیت

سبک تربیتی 
آکادمی های 

رنسانسی، بوزار، 
وخوتماسه

-
اومانیسم رنسانسی، 
همسانی اسطوره ای 

انسان و کیهان
هندسه فردی

امر مادی امر مادی
سبک تربیتی 

آکادمی های آوانگارد: 
AA و سای آرک

-
فلسفه ارسطویی، 
فلسفه هایدگری ـ 

دریدایی
هندسه مادی

تمام وجوه ارزشی تمام وجوه ارزشی تربیت بومی معماری سبک تربیتی استاد و 
شاگردی قدیم

فیثاغورث، 
اخوان صفا، مالصدرا، 

بودیسم، تائوئیسم

هندسه به منزله 
سرشت واحد عالم
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مرتبط است، با هندسه دارای نسبت است؛ و هر چیزی )قبل 
از خلق و ایجاد( نیازمند هندسه است )طوسی، 1374، 143-
144(. چنانکه می فرماید27: »که ما هر چیزی را با اندازه گیری 
قبلی آفریدیم« )طباطبایي )عالمه( 1374، جلد 19 137(؛ و یا 
»پروردگاری که هر چیزی را دارای حدود و اندازه ای کرد به 
طوری که برای رسیدنش به هدف نهایی از خلقتش مجهز 
باشد28« )طباطبایي )عالمه( 1374، ج 20، 437(. اخوان الصفا 
که هندسه را به دو نوع محسوس و معقول تقسیم نموده اند؛ 
هندسه ی محسوس را مدخلی بر صناعت و هندسه ی معقول 
را مقّوم فکر و آفریننده علم می دانند؛ و هر دو راهی برای ورود 
به درک گوهر حکمت و جوهر نفس. بر این اساس ندیمی 
معتقد است که هندسه که اصالتی استعالیی دارد در عالم ماده 
که کدرترین مرتبه ی وجود است؛ در ماده ی کمیت پذیر عینیت 
می یابد و »هندسه تعین بخش ذات، در اینجا رابطه ای عمیق 
با اسم و صفت می یابد... پس هندسه در این مقام، با ماهیت، 
ذات، اسم و صفت قرابت می یابد و در مفهوم جامع خویش، 
حضوری طولی در تمامی مراتب هستی پیدا می کند« )ندیمی 
1385، 86(. با وجود مباحث فوق به هر حال کلمه قدر در بیان 
امام رضا)علیه السالم( و با توجه به ریشه عربی بیشتر از هندسه 
بر اندازه داللت دارد. البته اندازه دانی )به مفهوم اعم آن( می تواند 
شناخت و بصیرتی را به شخص دهد که اندازه و درستی و 
نادرستی هر عملی را بداند؛ گرچه ممکن است به آن عمل 
نکند: »)وقتی همفکرانش درباره ی قرآن از او داوری خواستند( 
فکری کرد و اندازه ای گرفت )18( مرگ بر او باد با آن اندازه ای 
که گرفت )19( و باز هم مرگ بر او باد با آن اندازه گیریش 

)20(«29 )طباطبایي )عالمه( 1374 ، ج 20، 132(.
کلمه ی دیگری که در قرآن و روایات با همین معنی به کار 
گرفته شده است؛ واژه »َکیل« است. پرداختن به این واژه و 
کاربردهای آن می تواند دریچه ی دیگری را به سوی هندسه 
در نگرش اسالمی باز کند. واژه ی کیل به معنای پیمانه کردن 
است )قرشی 1371، ج 6، 172(؛ که بیشتر »برای پیمانه کردن 
غالت و حبوبات بکار مي رود« )راغب اصفهانی 1412ق، ج 4، 
96(. اما کاربرد وسیع این واژه و مشتقات آن در قرآن کریم و 
همراهی آن با ابزاری چون »میزان« و مرتبط دانستن آنها با 
مفاهیمی چون حق و انصاف و مساوات و... و سفارش مؤکد 

بر آن نشان از اهمیت فوق العاده موضوع در امور اجتماعی دارد. 
اجتماعی  ضروری  و  مهم  امر  این  به  توجه  اهمیت  تفصیل 
)رعایت کیل( از دیدگاه قرآن در آیات متعدد دیگر ازجمله آیه 85 
سوره هود، مورد تأکید چندباره قرار گرفته است: »کلمه »اوفوا« 
امر حاضر از باب »ایفاء« افعال است و ایفا به معنای آن است 
که حق کسی را بطور تمام و کامل بپردازی، به خالف »بخس« 
که به معنای نقص است؛ در این آیه بار دیگر سخن از مکیال 
و میزان را تکرار کرد؛ و این از باب تفصیل بعد از اجمال است 
که شدت اهتمام گوینده به آن کالم را می رساند و می فهماند 
که سفارش به ایفای کیل  و وزن آن قدر مهم است که مجتمع 
شما از آن بی نیاز نیست. چون جناب شعیب در بار اول با نهی از 
نقص کیل  و وزن، آنان را به سوی صالح دعوت کرد و در نوبت 
دوم به ایفای کیل  و وزن امر کرد و از بخس مردم و ناتمام 
دادن حق آنان نهی نمود و این خود اشاره است به اینکه صرف 
اجتناب از نقص مکیال و میزان در دادن حق مردم کافی نیست« 

)طباطبایي )عالمه( 1374، ج10، 542(.
 موضوع »قدر«، دست کم در تعبیرات متداول ذکر شده ی آن 
)مواردی چون »سنت گرایی« که ذکر آن پیش تر آمد( یک امر 
نازل شده از وجه استعالیی در قالب اشکال و اندازه ی آنها است. 
به  امر عرفی صعودکننده  در مقابل می توان گفت کیل یک 
سمت وضعیت استعالیی است؛ یعنی شامل قالب ها و اندازه هایی 
است که فرد و اجتماع واجد آن هستند )یعنی آن شکل ها و 
اندازه ها نیست که برای حرکت استعالیی در بطن فرد و جامعه 
ظهور پیدا کرده باشد(؛ اما اکتشاف آنها و جدا کردن آنها از آنچه 
که کیل نیست؛ گام ضروری برای تنظیم رابطه ی فرد و جامعه 
برای حرکت به سمت وضعیت استعالیی است. در حالی که قدر 
امری است که از بیرون فرد و جامعه نزول کرده و به آنها عرضه 
می شود. برخالف کیل که از درون آنها کشف می شود. در بیان 
»هر آن چه به عین خارجی تحقق می یابد؛ مسبوق به »اندازه« 
است که چون به وقوع می پیوندد به قدر و اندازه ی معینی ایجاد 
و اختراع می گردد« )ندیمی 1385، 85(، تعبیر قدر برای انسان ها 
به سمت ایجاد چیزی که از قبل نبوده تمایل دارد؛ اما کیل 
ظرفیت اصالحی جامعه یا فرد را در قالب هندسه قرار می دهد.
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2-4. نسبت اسالم با روش تربیت هندسی معمار: 
به آوری مسئوالنه و  استعالی خاّلقانه 

نسبت تربیت اسالمی با آموزش هندسه از طریق مد ل سازی 
انجام شده در این پژوهش، می تواند صورت های مختلفی به 
خود بگیرد. یک صورت این موضوع مربوط به هندسه ی نوع 
2 است )این هندسه با موضوع َقدر سازگاری بیشتری دارد( که 
مبنای آن تزکیه و سیر و سلوک درونی برای رسیدن به مرتبه ی 
تجربه حضوری صور ملکوتی است. در این حالت وقوع چنین 
تجربه ای غایت اصلی تربیت است که معادل اسالمی آن از 
جانب مربّی صرفاً کمک به امر تزکیه است و بخش تعلیمی به 
دلیل اتّکا به علم حضوری در نهایت بر عهده ی متربّی است و 
حتی تعلیم مستقیم آن از جانب مربی نقض غرض علم حضوری 

این امر در ادبیات اخالق حرفه ای معاصر به  صورت مقایسه 
میان دو الگوی »انسان در مقام سازنده« و »انسان در مقام 
پاسخگو« طرح شده است. این موضوع اخیر همچنان متکی به 
نگرش های الهیاتی دینی مسیحی است )میچم 1392، 187(. 

است. در مقابل، صورت دوم نسبت تربیت اسالمی با آموزش 
هندسه می تواند در مورد نوع دیگری از هندسه استعالیی مطرح 
شود که در پنج گونه ی پیشین مطرح نبوده است. در این حالت 
امر استعالیی در هندسه وجود دارد اما نوع حضور آن به صورت 
موضوعی تکلیفی یا مسئولیتی است با این معنا که متربی بخاطر 
مسئولیتی که از سوی منشأ ملکوتی در قبال انسان های دیگر 
می پذیرد؛ به هندسه به عنوان یک ضرورت برای حضور روحانی 
انسان ها در اجتماع از زاویه ی دینی نگاه می کند یعنی نوع بودن 
انسان ها در کنار یکدیگر قالب های مشخصی در حوزه ی دینی 
دارد که ابعاد و شکل فضاها در قبال این قالب وضعیت تکلیفی 
)وظیفه گرا( پیدا می کند؛ که این وضعیت با موضوع کیل نسبت 

بیشتری پیدا می کند.

در این رویکرد وظیفه گرا هندسه از نقش ایده آلی و سمبلیک 
مندرج در هندسه 2 به جایگاه ابزاری در راستای امر ایده آلی 
)که دیگر هندسی نیست؛ بلکه کیفیت حضور انسان مخاطب 
در عالم است( بدل می شود وضعیت نسبت متربی و هندسه 

تصویر 7. چهار حوزه ی رویکرد اسالمی ممکن در تربیت هندسی
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در این حالت وضعیت یک درمان گر )اصالح گر( و ابزار درمان 
)اصالح( است که می توان آن را با حالت قبلی مقایسه کرد که 
در آن نسبت متربی و هندسه به  صورت خالق و ایده ی خالقه 

است )الگوی مثالی افالطون(.
به  با رویکرد  تربیت هندسی  الگوی  پیشنهاد   .4-3

َکیل مفهوم 
اگر اصلی ترین هدف تربیتی ایجاد حس مسئولیت نسبت به 
وضع موجود و ایده آلی مخاطب معماری در فرهنگ اسالمی 
قرار داده شود؛ در مورد اول )وضع موجود( »هندسه ی حضور« 
وضع موجود انسان ها یک موضوع اساسِی »شناختی« است که 
برداشت و فهم عملی آن، به عنوان یک هدف رفتاری- تربیتی 
باید در برنامه ی آموزش قرار گیرد؛ به عالوه، به دلیل نسبت 
مستقیم این موضوع با انگیزه های درونی متربی در برخورد 
نه  و  به دیگران  متعلق  امری  به عنوان  با مسئله ی معماری 
موضوعی شخصی، اهداف عاطفی تربیتی به همان اندازه ی 
اسالمی  چارچوب های  می کند.  پیدا  اهمیت  رفتاری  اهداف 
برای بخش عاطفی اهداف، مشتمل است بر موضوعاتی نظیر 
رابطه اخّوت مؤمنین، حقوق همسایگان، همنوعان و حتی دیگر 
موجودات و اشیای عالم، صرف نظر از اینکه این موجودات در 

وضعیت ایده آلی دینی مستقر باشند یا در وضعیت دانی )پَست(؛ 
در این حالت حتی وضعیت غیر ایده آل بیشتر مسئولیت برانگیز 
با  آموزش  حین  در  متربی  فرد  که  حالتی  در  مثاًل،  است. 
مخاطبینی مواجه می شود که فضای بدون مرزهای تعریف 
شده در حوزه ی دینی را بر فضای دارای هندسه ی منسجمی از 
حریم های اسالمی ترجیح می دهد؛ دغدغه ی عمیق تری برای 
تغییر وضعیت نگرش مخاطبین در او پدید آید و در جستجوی 
ابزار هندسی معماری برآید که بتواند ضمن پذیرش اولیه از 
سوی این مخاطبین برای تغییر الگوهای فهم و رفتار آنها به 
سمت هندسه مطلوب اسالمی در حوزه ی حریم ها کارایی داشته 
باشد )هندسه  نوع 6 در تصویر 4(. موضوع خاصی که در این 
زمینه ممکن است مطرح شود؛ گونه ی دیگری از هندسه است 
که با شش گونه مطرح شده در ابتدای بحث تفاوت ماهوی 
دارد. این هندسه شأنی ابزاری برای تحقق کیفیت های حضور 
اجتماعی انسان دارد که این کیفیت ها و مطلوب بودن آنها 
از حوزه ی استعالیی اخذ می شود. بنابراین ابزار هندسی مورد 
بحث، می تواند قرابت زیادی با نگرش توپولوژیک شولتز از یک 
سو و فواصل روانشناسانه مطرح شده در ادبیات روانشناسی 
محیطی یا انسان شناسی فرهنگی از سوی دیگر داشته باشد.

تصویر 8.  الگوی ششم اصالت ارزشی هندسه: به منزله ظهور امر استعالئی اجتماعی
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در حالتی که اسالمی بودن معماری، هدف باشد؛ کیفیات 
حضور  برای  دینی  متون  در  شده  اشاره  فرمی  و  ابعادی 
هندسی  آموزش  محتوای  از  بخشی  به عنوان  انسان ها 
در  متربی  شخصیتی  ملکات  از  بخشی  باید  که  چیزی  و 
قابل  زیر  موارد  آن جمله  از  می شود.  مطرح  باشد،  طراحی 
افراد در  فاصله  یا  ارتفاع سقف30، حّد مؤمن31  است:  شاره 
مسجد النبی32  سازمان دهند ه ی  پیموِن  زمستان،  و  تابستان 

آله(.  و  علیه  الل  )صلوات 
5. نتیجه گیری

هندسه  ارزشی  مبانی  به  دستیابی  پژوهش،  اصلی  پرسش 
برای انتخاب رویکرد مناسب در تربیت هندسی شخصیت 
پژوهش،  این  بررسی  بود.  اسالمی  حوزه ی  در  معمار 
ظاهر  به رغم  هندسه  موضوع  که  است  آن  نشان دهنده ی 
فرهنگی  و  ارزشی  حوزه های  به  وابسته  کاماًل  آن،  ماّدی 
چهار  پژوهش،  این  در  است.  معماری  در  شده  پذیرفته 
مبنا  نظر  از  )چه  هندسه  موضوع  به  ارزش دهنده  حوزه ی 
و خاستگاه و چه از نظر معیار و میزان( شناسایی و اثر آنها 
بررسی شد.  هندسه  به  رویکرد  متمایز  گونه های  تولید  در 
این چهار حوزه عبارت بودند از حوزه ی استعالیی، حوزه ی 
فردی، حوزه ی اجتماعی و حوزه ی مادی. اصالت دادن به 
هر یک از این حوزه ها به عنوان مبدأ ارزشمند بودن ساختار 
هندسی و نیز محل تجلی اصلی این ارزش در حوزه های 
چهارگانه، دو موضوعی است که گونه بندی های متمایزی 
از رویکرد هندسی را به دست می دهد. این گونه ها به دلیل 
می تواند  آن،  تجلی  و  ارزش  بحث  به  پایه ای  وابستگی 
نظریه ی  در  باشد.  داشته  تربیت  بحث  با  مستقیم  ارتباط 
نقره کار با نسبت دادن هندسه به نیازهای سه گانه ی انسان، 
سه نسبت تربیتی هندسه با مخاطب معماری می  تواند احصا 
شود )هندسه در خدمت تربیت مادی، عقالنی و یا روحانی 
انسان است(. اما در این پژوهش چهار گونه پایه هندسی 
بر اساس نحوه ی ظهور ارزش ها بازشناسی شد: 1. هندسه 

امر استعالیی، به منزله تصویر  خنثی، 2. هندسه 
3. هندسه به منزله ظهور سرشت فردی، 4. هندسه به منزله 

ظهور طبیعت ماّدی، 5. هندسه به منزله سرشت واحد عالم.
انواع هندسه دارای تداعیات مشخصی در  این  از  هر یک 

آموزش معماری در دوره های تاریخی و معاصر بوده است.
مورد  در  اسالمی  تربیت  شد  انجام  که  بحثی  مطابق 
موضوع هندسه، هم در خصوص محتوای آموزشی و هم 
در  باشد.  تأثیرگذار  می تواند  آموزشی  روش  در خصوص 
این حالت دو وضعیت قابل تصور است. ابتدا وضعیتی که 
اسالمی بودن معماری به عنوان یک هدف از قبل تعریف 
شده باشد؛ یا اینکه معماری از بابت نسبتش با دین خنثی 
فرض شود و تنها از منظر تأثیر در روش آموزشی به آن 
محتواهای  اخیر  وضعیت  در  که  است  مسلّم  شود.  نظر 
و  ندارد  موضوعیتی  خود  خودی  به  اسالمی  هندسه ی 
همچنان  نیز  معماری  آموزش  در  متداول  روش های 
حتی  حال،  این  با  کنند.  حفظ  را  خود  اهمیت  می توانند 
در این حالت نیز امکان بهره برداری از محتواهای بحث 
نظری  چارچوب  اگر  مثاًل  دارد.  وجود  اسالمی  هندسی 
آموزش کالس یا آتلیه مبتنی بر معماری فرهنگی باشد؛ 
در حوزه ای که هندسه،  اسالمی چه  نمونه های هندسی 
اردالن(؛  نظر  )مانند دستگاه مورد  دانسته می شود  غایت 
تسهیل  برای  ابزاری  نقش  هندسه،  که  حالتی  در  چه  و 
یا  اشراقی  بحث های  )مانند  دارد  انسان  فرهنگی  حضور 
پدیدارشناسانه معماری اسالمی(؛ می تواند تجارب تربیتی 
مثبتی را در ضمن تمرین های آموزشی مطرح کند. با توجه 
به این بحث الزم است که یک محور سوم به دو محوری 
که در بحث های فوق مطرح شد )تصویر 9( افزوده شود. 
این محور بر اساس هدف بودن و یا هدف نبودن اسالم 
به  می شود.  تعریف  معماری  اصلی  موضوع  عنوان  به 
معمار  هندسی  تربیت  با  اسالم  نسبت  نظر  از  این ترتیب 
تصّور  زیر  نمودار  مطابق  متمایز  حوزه ی  می توان هشت 
کرد. که تربیت هندسی پیشنهادی در باال بر مبنای مفهوم 

کیل در آن مشخص شده است.
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تصویر 9. نسبت تربیت اسالمی با هندسه در گونة نگرش اسالمی و نگرش عام به معماری.

تحقق  برای  ابزاری  هندسه  پیشنهادی  تربیتی  الگوی  در 
زندگی اسالمی است که در آن از مفهوم کیل برای ارتقا و 
اصالح نسبت انسان و محیط استفاده می شود. یعنی اندازه 

و شکل فضا در ارتباط با حضور بهینه انسان )بهتر از وضع 
موجود و قابل تصور برای خودش( ساماندهی می شود.
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hand drawings and sketch found a special attention from artistic architects. This view has been 
extended into current educational content of architecture. But it has its counterparts in primitive 
architectural analysis. The homology of body, home and the universe that Eliade among others 
presented is a semi-subjective theory of geometry for vernacular architecture. Presentation of 
self via hand sketch has a symbolic use in architectural education today; 4. Geometry as the 
manifestation of nature of the materiality: it is another product of Aristotle’s geometric thought 
that was manifested in his conception of the term of “form” but in contemporary architecture 
formalist movement of deconstruction and other critical theories is based on self-referring 
formal composition of either absolute formal components or synthetic collage. Architectural 
education of some Avant-grade schools such as AA school of London follows this current of 
geometric bias; 5. Geometry as united nature of the world: ancient view of Pythagoras about 
numerical order of the world has been an examplary vision for some traditions of architecture. 
Molla Sadra’s theory of existence presents a different unity concept between human and nature. 
In currnt times some other theories claim this role of geometric order that unites world of 
subject with nature. Christopher Alexander’s view in “Nature of Order” proposes such a vision 
to geometric value of artifacts that can make them like living beings. In terms of architectural 
education apart from vernacular tools of cultural transmission could be traced in works of 
Alexander’s followers.
The second part of the study concentrates on Islamic view in terms of training attitude 
towards the geometry. This part of study is basically centered on Islamic original context (i.e. 
the Holy Quran and Ahadith). Two main words are found in this Islamic texts that relate to 
geometry: 1. “Ghadr”: it is about measure in material world which has been considered as 
basic Quranic term in this respect within Islamic theorists of architecture. A notation that is 
strengthened amongst Shiiets by a verse from Imam Reza that equals the Quranic term with 
geometry (Hendeseh in Arabic and Persian). But this understanding of his verse is some doubt.  
Architectural consequences of this interpretation are about type 2 of five above mentioned 
types of geometry. 2. “Kail”: this second term which is emphasized by our research as a new 
approach toward geometrical content of Islamic view in architecture is about deep humane 
relation with geometrical form. Kail upon its Quranic usage is those measures of materiality 
that are parallel to individual as well as social measures.   This view has its effect on both 
content and method of geometrical education. Acceptance of Kail as main geometric concept in 
Islamic geometry has its effect in method and content of architectural education. In method the 
term replaces individualist motivation with social responsibility toward users and in content the 
psycho-social spaces which are defined by humane distances in environmental psychology are 
put in transcendental place of absolute geometry.

Keywords: Child, Environment, City, Child and Environment Intercommunication, Islamic Thought.
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Abstract

This article is about value-based foundations of internalizing of geometry in young students 
of architecture. Training of geometry has long been an important part of architectural 
education that can be pursued back up to ancient Egypt and Babylon. But in modernity it 
has passed a radical change from a sacred one to a value-free job. But more precise look 
will show that this value-free claim has not been of real truth. Here via interpretative-
historical analyze it has been shown that four basic values are historically attached to the 
geometric facts of architecture that all of them have affected architectural education. The 
four value-giving areas of human life are the transcendental, the individual, the social and 
the materialistic ones. Putting emphasize on every of the four as canon of value makes 
a different type of architectural training system of geometry. In this study five types of 
geometrical approaches towards architecture upon value structures are introduced: 1. 
the absolute geometry: this approach refers to mathematical view of geometry and could 
be traced back to Platonic academy. But in its relationship to architecture the absolute 
geometry is linked to Aristotle’s conception of geometry and its Islamic followers such as 
Avicenna and Farabi where he considered form as a production of the mind upon given 
information of the object. He sees form of no value-based content or meaning.  This 
aspect of form could be realized in contemporary paradigm of parametric design while it 
has its counterparts in 19th century model of education of architects i.e. the tradition of 
polytechnics; 2. Geometry as a mirror of the transcendent: it has been the main stream of 
geometrical thought in Islamic world as well as some other traditional civilizations. But 
in the contemporary time it was modern movement that put such a heavy value on form 
a distinct platonic view of le Corbusier. It has its base in enlightment thinking of Ledoux 
and Bulee. In the field of education this was crystallized in Bauhaus style where Platonic 
volumes had their transcendental place as highest reference of creation; 3. Geometry as 
manifestation of the subject: this trend can be linked to Romantic thought. In Romanticism 
the hidden part of Kantian self was perceived to be emerged in artistic work of hand. So the 
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