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چکیــــده: 

تبیین جایگاه معنا و خیال در فرآیند طراحی معماری

مریم عظیمی*

استادیار گروه معماری، دانشگاه هنر اصفهان

تاریخ دریافت مقاله:97/06/25                 تاریخ پذیرش نهایی: 98/04/17

در اندیشه و تفکر اسالمی، خیال، جایگاه و اهمیت ویژه ای در آفرینش هنری دارد. ماهیت برزخی خیال، باعث شده که هر مفهوم و معنایی 
برای تجسم یافتن در دنیای محسوس، بایستی از خیال بگذرد. عالم خیال، واسطه بین معنا و محسوس است. انسان در خلق هنری، بیشتر از 
ادراک خیالی و قوه خیال خود بهره می گیرد. هنرمند قدسی در هنگام آفرینش فارغ از عالم محسوس عمل می کند. حتی در هنگام بازآفرینی 
طبیعت یا شی ای مادی نیز، تالش می کند حقیقت و معنای آن را در اثرش متجلی سازد. قوه خیال هنرمند به او کمک می کند تا تصاویر و 
مفاهیم جدیدی، فراتر از ماده خلق کند. معنا در معماری و هنر اسالمی، نقشی بنیادین دارد. معمار همچون دیگر هنرمندان، با ادراک عالم 
ماده و شناخت آن به معانی، مفاهیم و ارزش های ازلی نائل می آید؛ و به یاری قوه خیال، این معانی را به صورت معماری و فضا در عالم 

محسوس، باز می آفریند.
هدف این پژوهش، تبیین جایگاه خیال به عنوان واسطه تجلی حوزه معانی در طرح معماری و نقش آن در فرایند طراحی معماری است. در این 
پژوهش، پیشینه مرتبط با خیال در اندیشه اسالمی در حوزه های عالم خیال و مراتب آن، ادراک خیالی، آفرینش و هنر قدسی، مورد بررسی 

قرار می گیرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و متکی بر استنتاج به بررسی داده ها و مطالب گردآوری شده می پردازد.
مطالعات نشان می دهد؛ سیر نزولی »معنا، خیال، معماری« به عنوان یک فرآیند سه مرتبه  ای، می تواند در طراحی معماری مورد توجه قرار 
گیرد. با کمک این فرآیند، حوزه های معنایی در معماری، همچون ارزش ها، نمادها و مفاهیم ذهنی طراح که با فرهنگ، اجتماع و درونیات 
فطری او مرتبط هستند؛ مورد توجه قرار می گیرند و به واسطه خیال در ایده معماری می نشینند. این فرآیند را می توان شامل سه مرحله 
اصلی دانست: توجه و دستیابی به مفاهیم و معانی، تبدیل این معانی به صورت های خیالی و طراحی اولیه، بازآفرینی این صورت ها در عالم 

محسوس به گونه ای که هم با عالم خیال و هم با محدودیت های عالم محسوس منطبق باشد )اثر معماری(.

واژه های کلیدی: معنا، خیال، عالم خیال )مثال(، فرایند آفرینش، طراحی معماری.
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ریشه  این  و  نگاه  این  می شود.  دیده  الهی  ذات  و  توحید 
توحیدی که در همه چیز مستتر است؛ در هنرهای دنیای 

اسالم نیز قابل شناسایی و مشاهده است.
هنر، دنیا و آخرت را به هم پیوند می دهد و به انسان مدد 
می رساند تا آیات و مفاهیم الهی که در طبیعت و در وجود 
از  قدسی  هنر  نماید.  درک  را  شده  گذاشته  ودیعه  به  او 
حقایق معنوی و مفاهیم روحانی بر می آید. »خالقیت هنری 
عبارت است از توانایی انسان در نقل این حقایق یا معانی به 
صورت هایی که آن ها را از طریق حواس انسانی قابل درک 
می سازد: مانند بینایی در مورد هنرهای بصری و تجسمی و 

یا شنوایی در مورد موسیقی« )میشون 1378، 60(.
اثر  خلق  فرایند  در  ایده پردازی  مرحله  حوزه  در  بررسی ها 
ابتدای  در  گوناگونی  حوزه های  می دهد؛  نشان  معماری 
طراحی مورد توجه قرار می گیرند. برای رسیدن به معماری 
اصیل و ارزشمند، الزم است حوزه هایی از جنس معنا مورد 
توجه قرار گیرد و توجه به حوزه های کمی و محسوس به 
تنهایی کافی نیست. حوزه معنا در معماری را می توان در 
ارزش ها، نمادها، فرهنگ، اجتماع و درونیات فطری طراح 
ارزشمند تجلی معنا در  ابزار  جستجو کرد. خیال واسطه و 
اثر معماری )فضا و فرم معماری( است. با توجه به مطالعات 
فرایندطراحی  در  مهم  این  نقش  به  خیال،  باب  در  متعدد 
معماری کمتر توجه شده و همین امر لزوم مطالعات در این 

حوزه را نشان می دهد.
2. روش تحقیق

هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه خیال به عنوان واسطه 
تجلی حوزه معانی در طرح معماری و تبیین نقش آن در 
فرایند طراحی معماری است. در این راستا، پیشینه مرتبط با 
خیال در اندیشه اسالمی در حوزه های عالم خیال و مراتب 
آن، ادراک خیالی، آفرینش و هنر قدسی، مورد بررسی قرار 
می گیرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و متکی بر 
استنتاج و استدالل )حافظ نیا 1377، 199( به بررسی داده ها 
و مطالب گردآوری شده می پردازد. در نهایت، جایگاه معنا 
و به کارگیری آن در فرآیند طراحی معماری، ارائه می گردد.

1. مقدمه
قوه خیال و امر تخیل را می توان مهم ترین و بنیادی ترین 
ابزار خلق هنری دانست. »انسان موجودی است داننده و 
سازنده و بر صورت خداوند خلق شده و یکی از صفات او 
آفرینشگری است« )داداشی 1378، 128(. در ادبیات حوزه 
بوده  توجه  و  اشاره  مورد  بارها  و خلق، خیال  آفرینشگری 
خالقه  قوه  و  تخیل  قوه  متفکران  برخی  که  چنان  است؛ 
را یکی دانسته اند. در عرفان اسالمی -همانطور که وجود 
دارای مراتب است- برای معرفت هم مراتبی مقرر گردیده 
است. در این مراتب، خیال، مرز و واسط دو عالم ماده و روح 
است )ابراهیمی دینانی 1385، 29(. »شأن خیال، به عنوان 
برزخ، این موقعیت را برای آن ایجاد کرده که هر امر معنوی 
برای متمثل شدن به صورت محسوس و جزئی می بایست 
در خیال صورت بگیرد و در این امر استثنائی وجود ندارد« 

)داداشی 1378، 130(.
را  یا جسم  ماده  وجود،  عالم  از  مرتبه ای  عنوان  به  خیال، 
با روح یا عقل پیوند می دهد )پروین پیروانی 1381، 88(. 
)پیراوی  است«  ارواح  و تجسم  اجساد  تروح  عالم  »خیال، 

ونک، 1388، 126(.
انسان دارای مجموعه ای از رفتارهای پیچیده است و عقل 
نقش نظارت و حکمرانی بر آن را به عهده دارد؛ در این میان 
تخیل یکی از قابل توجه ترین کنش های آدمیست )اسپرهم 
1390، 8(. خیال به مثابه بنیاد و عامل اولیه آفرینش هنری، 
اندیشه و روح هنرمند را در عالم هستی تجلی بخشیده؛ روح 
میان  ارزشمندی  ارتباط  و  ساخته؛  متأثر  را  خود  مخاطبان 
اندیشه  در  می سازد.  برقرار  هنری،  اثر  مخاطب  و  هنرمند 
سپس  و  فارابی  همچون  متفکرانی  توسط  خیال  اسالمی، 
ابن سینا، به عنوان یکی از قوه های باطنی انسان طرح شد. 
معرفت شناسی  در  قوه  این  نقش  و  تعریف خیال  با  سپس 
)حضور صورت ها در زمان نبودن محسوس ها در این قوه(، 
در جهت فهم و تبیین مفاهیمی چون نبوت و وحی مورد 

استفاده قرار گرفت )شفیعی و بلخاری 1390، 20(.
اندیشه اسالمی، تمام ابعاد و وجود زندگی انسانی را پوشش 
می دهد. در این دیدگاه همه چیز وام دار تفکر معنوی و امر 
قدسی است. بنابراین در همه موارد، مراتب وجود و ریشه 
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3. پیشینه پژوهش
3-1.  مفهوم خیال  

مفهوم خیال و تخیل، در ساحت اندیشه و فلسفه، جایگاهی 
قابل تأمل دارد )ذبیحی و خادمی 1386، 110(. این مفهوم 
کار  به  نبودند  توضیح  قابل  پیشتر  که  مواردی  توضیح  در 
آمده و مسائلی مثل شناخت و زندگی اخروی به مدد آن 
توجه  اندیشمندان  برخی  که  طوری  به  گشته اند؛  تشریح 
اسالمی  اندیشه  متمایز  و  شاخص  نقاط  از  را  بحث  بدین 

می دانند )اکبریان 1388، 3(.
در فلسفه، برای نخستین بار افالطون در کتاب جمهوری، 
مراتب معرفت را معرفی نمود و خیال را یکی از این مراتب 
عقلی  تخیل  و  علمی  تخیل  به  را  تخیل  ارسطو  دانست. 
که  نمود؛  معرفی  انسان  را مختص  عقلی  تخیل  و  تقسیم 
کند  ثبت  و  حفظ  انسان  نفس  در  را  صورت ها  می تواند 

)بلخاری قهی 1387، 2(.
»فلسفه اسالمی که در طلیعه خود به بازخوانی متون یونانی 
در فلسفه پرداخت؛ برخی از بنیادهای افالطون و ارسطو و 
را به  نو  افالطونی و اسکندرانی  آنان در حوزه  نیز مکاتب 
منزله پایه پذیرفت؛ اما نواقص و نواقض آنها را برنتافت. فلذا 
دست به تنقیح، تصحیح و تکمیل آرای فالسفه افالطونی 

زد« )بلخاری 1386، 75(.
را  تخیل  اسالمی،  فلسفه  آغازگران  از  کندی  ابواسحاق 
و کندی، خیال  ارسطو  معرفی کرد.  نفس  قوای  مراتب  از 
مثل  مختلف  نام های  با  و  می پنداشتند  یکی  را  تخیل  و 
فانتازیا، متخیله و مصوره بدان اشاره می کردند. اما ابن سینا 
از اندیشمندان مهم فلسفه اسالمی، خیال و تخیل را از هم 
تفکیک نمود و کارکردها و ویژگی های این دو را برشمرد 

)بلخاری قهی 1387، 2(.
»خیال در فلسفه ابن سینا، قوه ای است از قوای باطنی نفس 
و جزء مهمی است که نفس را برای پذیرش اشراقات علوی 
آماده می کند و دارای نقش بسیار فعال و مؤثری است در 
تلقی قوه عقلیه که موجب آمادگی نفس برای قبول فیض 
از عقل فعال شده و با اتصال عقل فعال صورت های خیالی 
و  )ذبیحی  می گردند«  بالفعل  معقول  بالقوه اند؛  معقول  که 

خادمی 1386، 110(. 

فخرالدین رازی ادراک قوه خیال را مجرد می داند و مادی 
بودن آن را با ذکر دالیل مختلف رد می کند )سبحانی فخر 
1380، 257(. خیال از نظر فارابی واسطه میان دو ادراک 
حسی و عقلی و نیز راه رسیدن به مفاهیم عقلی و حقیقت 
حفظ  عهده دار  که  است  قوه ای  فارابی  نزد  »خیال  است. 
از  محاکات  و  آنها  ترکیب  و  تجزیه  و  محسوسات  صور 
محسوس و معقول توسط صور محسوس است« )مفتونی و 

فرامرزقراملکی 1386، 97(.
غزالی بیان میکند که بین عالم ملکوت و عالم ماده »فاصله 
غیرمحدودی« وجود دارد. او معتقد است معنا تنها با کمک 
تمثیل وجود می یابد و با کمک این تمثیل، مفاهیم و حقایق 
بازنمود شیواتری می یابد. غزالی با اتکا بر آیه نور، بین قوای 
نفس و مراتب نور ارتباط برقرار می کند و از مفهوم »فانوس 
خیال« به عنوان عنصر مهم و اصلی هنر استفاده می نماید 

)بلخاری قهی 1385، 5(.
سهروردی با اتکا به مفهوم عالم خیال،  بسیاری از مسائل 
را توضیح میدهد و بین دین و فلسفه ارتباط برقرار میکند. 
اما  میدانند؛  ماده  را  خیال  ابن سینا  مانند  نیز  سهروردی 
خیال  عالم  در  که  می شمارد  مجرد  را  خیالی  صورت های 

باقی اند )اکبریان 1388، 4(.
که  است  محیي الدین بن عربي  تأثیر  تحت  »مالصدرا 
»نظریه عالم خیال« را در قوس نزول طراحي کرده است. 
اما مالصدرا برخالف فالسفه پیشین، بر طریقت قوه خیال 
در قوس صعود و سیر معرفت شناسانه تأکید کرده است؛ و 
تجرد قوه خیال را به عنوان نقش اساسي معرفي کرده که 
در فرآیند شناخت، با حفظ صور مواد خارجي، جمع ضدین، 
آینده،  مقایسة صور، تداعي صور گذشته و تصور صور در 
زمینه هاي تفکر، تعقل، مقایسه، استنتاج و استنباط را فراهم 
صدرالمتالهین،  واقع  »در   .)92  ،1387 )صانع پور  مي کند« 
قوای  به  باقی  و  مثالی-  به تجرد  قوه ای مجرد-  را  خیال 
نفس و به نعییر دقیق تر، عامل بقای نفس پس از مفارقت 

از بدن می داند« )اکبریان 1388، 4(.
مالصدرا جهت اثبات مجرد بودن خیال چنین بیان می کند 
که انسان ها در خیال خود صورت هایی را تصویر می کنند 
خون.  دریای  مثل  ندارد؛  خارجی  وجود  واقع  عالم  در  که 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 21

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1228-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و چهارم /  پاییز  1398 / سال هفتم 80

صورت  انسان  چون  هستند؛  وجودی  امور  صورت ها،  این 
متمایز آنها را تصویر و درک می کند. به عالوه جایگاه این 
صورت ها در جسم انسان نیست؛ زیرا جسم انسانی و مادی، 
قابلیت پذیرش این صورت ها را ندارد. صورت  خیالی بزرگتر 
از ظرفیت انسان است؛ بدین لحاظ محل صورت های خیالی 

می بایست غیر مادی باشد )مطهری الهامی 1381، 8(.
»بر بنیاد این دیدگاه ها با تفاوت نظر، »صور خیال« وجودی 
به همین  و  دارند  انسان  ادراکی  از ساحت  منفصل  و  جدا 
سبب به صفت منفصل، موصوف می شوند.« جایگاه صور 
عالم  برزخ،  عالم  نام های  با  و  دارد؛  نام  عالم خیال  خیالی 
است  شده  برده  نام  آن  از  و...  منفصل  خیال  عالم  مثال، 
)مددپور 1374، 52(. اثبات وجود عالم خیال باعث می گردد 
که ابزار شناخت انسان تنها محدود در دنیای حس و عقل 

نماند )مرادی و اکبریان 1387، 85(.
دیدگاه حکمت متعالیه و اسالمی در باب خیال، عالم وجود 
و مراتب تنزل آن را در پنج مرتبه تعریف نموده است. عرفا 
حکیمان  نهاده اند.  نام  الهیه  حضرات  را  وجود  مراتب  این 
اسالمی نیز )از سهروردی به بعد( به چنین طبقه بندی قائل 
هستند و آن را پذیرفته اند؛ با وجود این که مفاهیم دیگری 
بسته اند.  کار  به  عوامل  این  تشریح  و  تبیین  برای  نیز  را 
»حضرات الهیه یا مراتب هستی بدین قرار است: نخست، 
عالم ُملک یا جهان حس و طبیعت؛ دوم، عالم ملکوت یا 
مقرب؛  فرشتگان  عالم  یا  جبروت  عالم  سوم،  خیال؛  عالم 
پنجم،  الهی؛  و صفات  اسما  عالم  یا  عالم الهوت  چهارم، 
عالم الوهیت ذات یا همان مرحله غیب الغیوب که مخصوص 

ذات باری تعالی است« )نصر 1375، 175(.

و  مادی  عالم  بین  واسطه  خیال«  »عالم  یا  مثال«  »عالم 
عالم عقول است )ابراهیمی دینانی 1381، 13(.  این عالم از 
یک طرف محسوس و دارای مقدار است؛ و بدین جهت به 
عالم ماده شبیه و نزدیک می شود )نمودار 1(. از طرف دیگر 

نورانی مجرد و عقلی است )شاملی و حداد 1390، 162(.
مظهر،  هرگونه  ماورای  آن  فوق  مراتب  و  جبروت  مرتبه 
صورت و شکل است؛ اما عالم خیال دارای صورت می  باشد 
و  حس  بین  خیالی  شناخت   )9  ،1381 الهامی  )مطهری 
عقل است. بدین ترتیب که نه می توان آن را به طور کامل 
وابسته به حس دانست؛ و نه می توان آن را به طور کامل 
به عقل منصوب کرد، در عین حال ویژگی های هر دو را 
داراست. این ویژگی تضاد گونه، بر سیر معرفتی انسان نیز 
تأثیر می گذارد؛ بدین لحاظ که شناخت خیالی ممکن است 
صعود کند و به معرفت عقلی میل نماید یا بر خالف آن به 

سوی معرفت حسی نزول کند )اسپرهم 1390، 12(.
»در ترتیب آفرینش، عالم ها از نیستی- به اعتبار ناممکن 
بودن معرفت به آن ساحت قدسی و نبود هیچ گونه تعین- 
به هستی آمده اند؛ و از آن نیستی، در طی مراتبی، آشکار 
و متجلی شده اند که پایین ترین یا به عبارتی، آشکارترین 

مرتبه آن هستی مادی است« )داداشی 1381، 10(. 
3-3.  ادراک خیالی

انسان  شناخت  و  خیالی  ادراک  وجود  درباب  حکما  اکثر 
در  فیلسوفان  نظر  اما  دارند؛  نظر  اتفاق  قوه  این  کمک  با 
باب چگونگی درک صورت های خیالی و همچنین چیستی 
مدرکات قوه خیال با هم یکی نیست و اختالفاتی در این 

زمینه وجود دارد )کاوندی 87، 1(.
»ادراک یا شناخت انسان از لحاظ نوع برخورد قوه مدرک او 
با امر بیرونی، )ُمدَرک( و آنچه از ُمدَرکات انتزاع می شود بر 
چهار مرتبه است: حسی، خیالی، وهمی، عقلی.« همچنین 
باید گفت این مراتب ادراک در طول هم هستند و با یکدیگر 

مخالفت و تعارضی ندارند )ابراهیمی دینانی 1381، 6(.
اکثر فالسفه معتقدند انسان دارای شناخت و درک خیالی 
آنچه  که  می گذارند  صحه  امر  این  بر  همچنین  و  است؛ 
است  خیالی  درک  مقدمه  می یابد  وقوع  حسی  ادراک  در 
از  می بندد؛  نقش  خیالی  ادراک  در  که  صورت هایی  و 

نمودار 1. عوالم وجودی هستی و جایگاه عالم خیال )مأخذ: نگارنده(
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این  )کاوندی 87، 2(.  صورت های حسی حاصل می شوند 
قرار گیرد که صورت های درک  توجه  باید مورد  نیز  نکته 
شده توسط خیال مادی نیستند؛ پس قوه ای که آنها را درک 
و  ماده  از  باالتر  مرتبه های  در  و  نیست  مادی  نیز  می کند 

حس قرار می گیرد )برقعی 1391، 32(. 
از ادراک حسی است؛  ادراکی خیالی باالتر  بنابراین مرتبه 
نه حواس  و  ادراک شده  با وجه  مواجه شدن  نه  آن  در  و 
شرط الزم نیست. زمانی که یک شیء مقابل حواس انسان 
قرار می گیرد؛ در زمان نبود آن، همچنان انسان آن شیء 
با  شیء  حالت  این  در  خیالی(.   )ادراک  می کند  درک  را 
حواس ارتباطی ندارد و آنچه در ذهن انسان نقش می بندد 
دارای  می شود  درک  آنچه  اما  نیست؛  حواس  واسطه  به 
تصویر و صورت جزئی است. مفهوم این جزئی بودن همان 
مصداق یا نمونه است. »امر جزئی یعنی: مصداقی معین از 
امری کلی؛ مثال محبت مفهومی کلی است و محبت خاص 
کسی به ما مصداق یا جزئی از آن است. در ادراک خیالی، با 
مفهوم جزئی سر و کار داریم که صورت یا شکل دارد. وقتی 
چیزی را به یاد می آوریم یا در خواب می بینیم یا به عمد، 
مثاًل در هنگام آفرینش هنری یا هر نوع کار خالقانه دیگر، 
در ذهن تصور کنیم که جزئی باشد و صورت داشته باشد؛ 

ادراک خیالی رخ داده است« )ابراهیمی دینانی 1381، 7(.

از یک طرف مثل  آنچه توسط قوه خیال در می شود؛  هر 
محسوسات شکل و صورت دارد؛ اما از طرف دیگر در حوزه 
ماده نیست و مدت نمی پذیرد )ابراهیمی دینانی 1381، 13(.

3 -4. خیال، ماده اصلی آفرینش هنری
و  تصویرسازی  قدرت  اگر  است.  خداوند  مثال  »انسان 
زندگی،  نام  به  چیزی  شود؛   گرفته  انسان  از  صورتگری 
)پیراوی  کند«  نمی  پیدا  واقعیت  صنعت  و  هنر  شناخت، 

ونک، 1388، 119(.
هنرمند  تخیل  و  محاکات  آن،  مادی  علت  و  هنر  »ماده 
خیالی،  صورت  و  هنر  »با   .)39  ،1384 )مددپور  است« 
وجودی که برای انسان نهان است به پیدایی می آید و بدین 
معنی کار هنرمند »ابداع« است؛ یعنی پیدا آوردن« )مددپور 

.)40 ،1384
با اضافه کردن کم کردن  در هنرهای زیبا خیال و تخیل 
همسان کردن و یکی شدن با اصل و غایت پدیده ها نمود 
می یابد به طوری که در تشبیه و مجاز از کم کردن و در 
اغراق و مبالغه از اضافه کردن در استعاره از همسان کردن 

و این همانی بهره می جوید )جهاندیده 1387، 144(.
»خیال از حواس باطني است که نقش اصلي آن در فرآیند 
و  )رضایی  است«  حاصله  صور  ذخیره سازی  فعل،  صدور 
همکاران 1392، 72(. خیال رابطه های چندگانه با قوه های 
ادراکی دیگر دارد؛ این قوه واسطه بین معقول و محسوس 
دو  این  پیوند  شود  حذف  رابطه  این  از  چنانچه  و  است 
گسیخته شده و تبدیل محسوس به معقول و یا معقول به 

محسوس میسر نخواهد بود )همان(.

نمودار 2. مرتبه ادراک خیالی )مأخذ: نگارنده(

نمودار 3. سیر صعود از محسوس به معانی مجرد با واسطه گری قوه خیال )رضایی و همکاران 1392، 72(
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از اهمیت  یا قوه مصوره، در حکمت صدرایی  قوه متخیله 
زیادی برخوردار است. »این قوه تجلی گاه صفت خالقیت 
را در ذهن  خداوند است؛ ولی فقط می تواند صور مختلف 
خلق کند؛ در حالی که خالق عالم به ماهیات، وجود عینی 
و خارجی عطا می کند« )ندیمی 1378، 9(. مالصدرا، خیال 
است  معتقد  و  می داند؛  هنرها  ریشه  را  خیالی  تصاویر  و 
آثار هنری مشهود است )هاشم نژاد  تأثیر ردپای خیال، در 
و نعمتی 1390، 152(. قوه خیال در نظرات اکثر حکمای 

هر صورتی، تجلی بخشی از کیفیت وجود است )بورکهارت 
1381، 12(. خیال را می توان، تمام اموری دانست که به 
صورت های گوناگون تجلی می یابند و برای درک آنها تاویل 
و تعبیر نیاز است. شاید بتوان گفت تنها هنر است که چنین 
ویژگی دارد؛ چون آثار هنری، خود صورت هایی خیال گونه 
هستند. این صورت ها تجلی و تبیین حقایق و معانی  است 
که به انسان هنرمند الهام شده؛ توسط قوه خیال به صورت 
را ممکن ساخته  تبدیل شده و تخیل آن معانی و حقایق 
است. در مقابل مخاطبان نیز به مدد قوه خیال و با تأویل اثر 
هنری، به اصل معانی و حقیقت درون هنرمند آگاه می گردد 
این صور  از  )مددپور 1384، 193(. »آنچه هنرمند قدسی 

اسالمی مورد توجه قرار گرفته؛ اما آنچه صدرا  بدان اضافه 
از  است.  قوه  این  بقای  و  خیال  بودن  مجرد  اثبات  کرده؛ 
آنجایی که نفس انسان صاحب کلیه جنبه ها و مرتبه های 
عالم امکان است؛ اگر عالم ماده از پیش چشم او کنار رود؛ 
خیال منفصل به مدد شهود قابل درک است. بدین معنا، قوه 
مصوره جایگاه تبلور و تجلی خالقیت خداوند است )ندیمی 

.)9 ،1378

بر  حق  جانب  از  که  است  معانی  می کند؛  مشاهده  حسی 
که  است  معانی  و  همین صورت ها  از  است.  تابیده  قلبش 
هر  زیرا  می کند؛  سیر  عرفان  و  حکمت  جهان  به  هنرمند 
آنچه در عالم حس بر قلب ظاهر می شود مانند آن چیزی 
هرچند  می شود؛  متجلی  )مثال(  خواب  عالم  در  که  است 
برخی از انسان ها از ادراک اسرار حقایق و معانی صورت ها 
ناتوان اند. در واقع، نور خیال در هنر قدسی این گونه عمل 
می کند که اندیشه های حکمت متعالیه عرفان عرشی را در 
در نفس منعکس  و تصویر  تمثیل  به صورت  جهان حس 
هنرمند،  انسان   .)14  ،1381 الهامی  )مطهری  می کند« 
همانند دیگر آدمیان، از همه مراتب ادراک بهره می جوید؛ 

نمودار 4. فرآیند خلق در هنر اسالمی )مأخذ: اشرافی و نقی زاده 1394، 41(
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اما در خلق هنری از ادراک خیالی خود بیش از بقیه مدد 
می گیرد. هنرمند، مفهوم ذهنی خود را در قالب کلمات یا 
تبدیل می کند  و صوت  نغمه  به  یا  بیان می کند؛  تصاویر 
آفرینش ها،  این  تمام  در  می سازد.  سنگ  و  آجر  با  یا  و 
و  حس  از  فارغ  می سازد؛  ذهن  در  قدسی  هنرمند  آنچه 
عالم جسمانی است. حتی زمانی که طبیعت را در آثارش 
خیال،  قوه  بلکه  نیست؛  طبیعت  عین  می کند؛  بازآفرینی 
تصور و خالقیت او نیز در اثرش تجلی می یابد. همچنین، 
آنچه در ذهن هنرمند نقش می بندد؛ جزئی و تصویر دارد و 
بدین ترتیب در حوزه ادراک خیالی است. به همین خاطر 
او  متخیله  قوه  به  تمامًا  می کند؛  خلق  هنرمند  که  آنچه 
وابسته است. بنابراین، »میزان شرافت اثر هنری، وابسته 
)ابراهیمی  است«  اندوخته صور خیال هنرمند  به شرافت 

دینانی 1381، 8(.
قوه خیال با کنار هم قرار دادن صور مختلف، صورت های 
واقعی  معنای  بدون  بعضًا  که  می آورد  وجود  به  جدیدی 
است؛ اما خیال منفصل، با بهره گیری از حقیقت و معنای 
نیز  قدسی  هنر  می کند.  خلق  دیگری  صورت های  آن، 
مبتنی  حقیقت  شهود  و  واقع  بر  منفصل  خیال  همچون 
هنرمند،  خیال  در  حقیقت  گفت؛  می توان  واقع  در  است. 
تصویر می گیرد و در عالم ماده تجلی می یابد )نمودار 4(. 
منشأ  نیست.  برقرار  رابطه ای  چنین  دنیوی،  هنر  در  ولی 
هنر مادی، بشر و عالم مادی اوست )خوش نظر و دیگران 

.)12  ،1398
از  اگر  هنرهاست.  همه  اشتراک  و  تشابه  وجهه  خیال 
نمی ماند.  باقی  صنعت،  جز  چیزی  بگیرید؛  را  خیال  هنر 
هنر از وجه تجلی دادن حقایق و هستی دارای مرتبه ای 
باالست؛ بدین لحاظ که در کنار کشف عالم، هستی را به 
که  است  نگاه  این  از  می سازد.  ظاهر  خیالی  صورت های 
مخاطب را متأثر کرده و منشأ تغییر است )باوندیان 1389، 
آفرینش  در  هم  و  هستی  شناخت  در  هم  هنرمند   .)91

.)5 )نمودار  مدد می جوید  از خیال  هنری 

3-5. طراحی معماری و خلق ایده ها
خلق ایده های اولیه از مهم ترین مراحل فرایند طراحی است 
و بی شک کیفیت و خاستگاه ایده های اولیه در کیفیت نتیجه 
نهایی معماری بسیار مؤثر است. در این میان، زمینه های فکری 

طراح و نوع نگاه او از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
به نظر می رسد بسیاری از طراحان و معماران در مراحل اولیه 
طراحی، گزینه ها و راه حل های متفاوتی را تولید نموده که با 
انتخاب و اصالح ایده ها همراه است )الوسون 1384، 183(. 
تولید ایده های طراحی فرایندی است که ریشه در دانش فردی 
دارد؛ هر شخص از موقعیت های موجود در دنیای اطراف تأثیر 
گرفته و آن محفوظات را در مسائل و طرح های بعدی به کار 

می گیرد )اکرت1 و دیگران 2003، 3(.
 طراحان در ابتدای خلق خود به دنبال تولید ایده و طرحواره های 
می دهند.  قرار  توجه  مورد  را  گوناگونی  حوزه های  طراحی، 
مطالعات زیادی درباره تنوع این حوزه ها و تأثیر آنها در محصول 
نهایی انجام گرفته است و بررسی آنها می تواند در رمزگشایی از 

این فرآیند، راهگشا باشد.
 در طی مراحل اولیه طراحی، معماران از تجارب و مهارت های 
درونی  مختلف محرک های  انواع  و همچنین  پیش زمینه ای 
و بیرونی -که ممکن است به آنها دسترسی داشته باشند- 
استفاده می کنند. در این فرآیند، طراحان تمایل دارند به نحوی 
فعال اقدام به گردآوری نمونه های فیزیکی و یا بصری ذهنی 
برای اهداف الهام بخش نمایند )کلر2 و دیگران 2009، 69(. 

نمودار 5. مرتبه ادراک خیالی )مأخذ: نگارنده(
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از  الهام می تواند در میان مقوله های مختلف  احتمالی  منابع 
محرک های درونی تا بیرونی متغیر باشد. محرک های درونی 
در حافظه ی بلند مدت و کاری جای دارند؛ و می تواند برای مثال 
شکل اطالعات کالمی و تصویری ذهنی بگیرد. محرک های 
بیرونی، ماهیت هایی در محیطهای اطراف یک شخص هستند 
که برای مثال، می توانند شامل ماهیت هایی باشند که تصویری، 
کالمی، شنیداری یا قابل لمس هستند )ایستمن3 2001، 4(.  
طراحان مرحله ایده یابی، به طور گسترده تحت تأثیر چیزهایی 
که در زندگی روزمره اطرافشان را فرا گرفته  اند قرار می گیرند 
و در واقع به طور فعال یا تصادفی از محیط الهام می گیرند 
)هرینگ4 و دیگران، 2009(. الهام طراحان از موارد گوناگونی 
نمونه های  از  است  ممکن  مثال،  برای  می گیرد.  سرچشمه 
مدارک  هنری،  اشیاء  ساختمان ها،  یا  محصوالت  طراحی 
مکتوب و همچنین اشکال متنوع زندگی از طبیعت یا سایر 
پدیده ها نشئت بگیرد. یکی از مهم ترین ابعاد در بررسی منابع 
توسط طراحان، شکل یا فرم فیزیکي آنهاست )دو5 و گراس6 

 .)40  ،1995
در مجموع درباب محرک ها در خلق ایده معماری، می توان 
گفت طراحان معمواًل مجموعه ای از منابع را برای طراحی 
بررسی می کنند. اما بحث و چالش اصلی اینجاست که این 
منابع تنها در حوزه عالم محسوس و ماده قرار می گیرند؛ و از 
آنجا که انسان موجودی چندساحتی است؛ بدون شک معماری 
و ظرف زندگی او نیز، دارای ساحت های گوناگون و پیچیده ای 
است و باید مطابق و همگام با مراتب گوناگون وجودی انسان 
باشد. بدین ترتیب، جستجو در حوزه عالم ماده به عنوان محرک 
و منبع طراحی، جهت رسیدن به یک معماری جامع و پاسخگو 
به نیازهای انسان کافی نیست؛ و آنچه در این میان مورد غفلت 
و بی توجهی قرار گرفته؛ توجه به حوزه معنا و خیال است. در 
اندیشه اسالمی، آفرینش هنری و معماری از معنا آغاز می شود 
و خیال واسطه تجلی معانی در عالم محسوس است. بدین 
ترتیب در ادامه نقش معنا و خیال در خلق معماری متعالی، 

تشریح می گردد. 
4. معنا و خیال در معماری 

معنا در معماری اسالمی، همچون دیگر هنرها، مفهومی بنیادی 
و ضروری است، که در قالب عوامل کالبدی و غیر کالبدی، 

تجسمی از عالم معنا را در جهان ماده به تصویر می کشد 
نقش  علی رغم  اما   .)7 سراج 1393،  مهدی زاده  و  )حجازی 
اساسی معنا، جای آن در مطالعات معماری امروز خالی است.

»تمام ادیان انسان ها را دعوت به سیر از ظاهر به باطن کرده اند 
و آنچه در نزد ایشان اصیل بوده، عالم معناست«. به همین 
دلیل، عالم ماده و ظاهر، از جهان معنا اعتبار می یابد. این نگاه 
در تمامی وجوه زندگی، خصوصاً در معماری و هنر اسالمی 
جاری است؛ و لذا آثار هنر و معماری اسالمی، انسان را به 
عالم دیگری -که همان عالم معناست- توجه و تذکر می دهد 

)صدری 1387، 69(.
انسان هنرمند دارای شهود است. بنابراین اثر مخلوق او هم، از 
همان شهود و الهام بهره می گیرد. خیال هنرمند تفکرات متعالی 
و برتر او را در عالم ماده، به صورت اثر هنری، تجلی می بخشد. 
»در چنین دیدگاهی هنر از جهان حس تأثیر نمی گیرد؛ بلکه 
و  مجرد  نیز  منفصل  خیال  که  همانگونه  دارد.  مجرد  جنبه 
منفصل از جهان حس می باشد« )نقره کار و همکاران 1390، 

.)101
»می توان گفت بین مفاهیم و به اعتبار آنها عملکردهای مورد 
نیاز معماری با شکل ها و صورت ها رابطه ای از نوع نسبی )و نه 
مطلق( برقرار است که بیانگر تجلی محتوا در کالبد است و نه 
حلول و تحویل کامل محتوا در کالبد و یا بی ربطی مطلق این 
دو. بدین ترتیب مفاهیم و محتوای اثر هنری درون اثر هنری 
است و با آن یکی نیست؛ و بیرون از آن است و از آن جدا 
نیست و این رابطه همان مفهوم تجلی نسبی معنا در صورت 

است« )نقره کار و رئیسی 1391، 11(.
در واقع، هنرمند مسلمان دنیای واقع را ادراک می کند؛ اما در 
آفرینش خود، تنها تقلید نمی کند؛ بلکه تالش می کنند حقیقت 
آن را تجلی دهد. بدین معنا، او شناخت را از ماده شروع می کند؛ 
اما هرچه بیشتر می رود؛ شناخت خود را عمیق تر ساخته؛ از عالم 
ماده جدا شده و به معقوالت و مفاهیم دست می یابد. این فرایند 
در عالم خیال رخ می دهد که از عالم واقع مجرد شده و به 
ادراک عالم عقل نائل می آید )اشرافی و نقی زاده 1394، 41(.

می توان سیر سه مرحله ای از معنا به محسوس با واسطه خیال، 
را بر سه مرحله از ایده تا اثر معماری منطبق نمود و روندی 

تکمیلی جهت آفرینش معماری ارائه نمود )نمودار 6(.
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نمودار 6. تجلی سه حوزه معنا، خیال و ماده در طراحی معماری )مأخذ: نگارنده(

5. نتیجه گیری
در اندیشه اسالمی، آفرینش از معنا آغاز می شود و خیال، 
واسطه بین معنا و صورت است بدین معنی که هر معنا و 
مفهومی برای فرآیند طراحی معماری با خلق ایده آغاز و 
با بازآفرینی آن در دنیای معماری دنبال می شود. طراحان 
و معماران از انواع محرک ها و اطالعات جهت خلق طرح 
ایده یابی و حدود  در حوزه  بررسی ها  بهره می گیرند.  خود، 
آن در طراحی معماری نشان می دهد؛ خاستگاه این ایده ها 
معمار  فرد  اطراف  دنیای  و  محسوس  دنیای  از  عمومًا 
می باشد. اما نظر به چند ساحتی بودن انسان، ابعاد غیرمادی 
و مراتب ادراکی وجود او، تنها حوزه عالم ماده و محسوس 
معماری  خلق  جهت  هستی(  مراتب  از  مرتبه  )پایین ترین 
انسان )استفاده کننده معماری(،  با وجود  متعالی و متناسب 
گرفته؛  قرار  غفلت  مورد  میان  این  در  آنچه  نیست.  کافی 
حوزه های معنا و خیال و نقش آن در طراحی معماری است.

تجلی در عالم محسوس ابتدا باید صورت خیالی پیدا کند و 
هنرمند برای ساختن صورت در عالم ماده  می بایست ابتدا 
تصویر آن را در عالم خیال بسازد. در سلسله مراتب وجود، 
مرتبه خیال واسطه عالم محسوس و عوالم معقول است؛ 
با هم جمع می شوند. خیال دارای  و در آن ظاهر و باطن 
صورت ملکوتی است و در عین حال مجرد از ماده است.

با شناخت دنیای محسوس و  انسان معمار  در این دیدگاه 
ادراکات  و  معانی  ادراک، که همان  باالتر  به مراتب  ماده، 
خیالی است؛ دست می یابد و تالش می کند آن را در طرح 
معماری خود متجلی سازد. برای ساختن اثر معماری می توان 
از سیر معنا به محسوس با کمک خیال بهره گرفت و آن را 
در فرآیند خلق معماری مورد توجه قرارداد. این امر دارای 

سه مرحله است:
o توجه و دستیابی به مفاهیم و معانی 

o تبدیل این معانی به صورت های خیالی و ذهنی 
o بازآفرینی این صورت ها در عالم محسوس به گونه ای که 
با محدودیت های عالم محسوس  با عالم خیال و هم  هم 

باشد.  منطبق 
جهت بهره گیری از معنا و خیال، باید به حوزه های متناسب 
با آنها مراجعه کرد؛ در حالی که در بیشتر فرایندهای موجود، 
ترتیب  بدین  معنا.  نه  از حوزه محسوس می آید  اولیه  ایده 
معنا وابسته به وجود هنرمند است؛ و تصویر خیالی معنا در 
اثر می نشیند. سیر از معنا تا محسوس توسط هنرمند و سیر 
محسوس تا معنا توسط مخاطب، درک می شود. به همین 
دلیل است که هنرمند و مخاطب از طریق اثر با هم ارتباط 

برقرار می کنند. 
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نمودار 7. جایگاه معنا و خیال در فرآیند طراحی معماری )مأخذ: نگارنده(
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Explaining the Role of Meaning and Imagination in Architectural 
Design Process
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Abstract

In Islamic thought, imagination has a special importance and place in artistic creation. The 
nature of imagination has created such opportunity to realize this fact the each spiritual affair 
to be imagined should occur partially and tangibly in imagination. In fact, the imagination is 
the interface between meaning and material and its images, on one hand, are similar to the 
matter and on the other hand, are separated from the body and spirit. With regards to such 
nature and capability of this power, using the imagination in the creation of valuable art and 
architecture is highly effective. The artist, like all other human beings, enjoys all aspects of 
perception, but uses his imaginative perception in artistic creation more than others. The artist 
expresses his mental concept, within the words or images or changes them into the sound, or 
makes it with brick and stone. In all of these creations, what the sacred artist creates in his 
mind is free of sense and the physical world. Even, when he recreates the nature in his works, 
it is not the same as nature, but his imagination and creativity power are reflected in his work. 
What is formed in the artist’s mind is partial with an image and hence is in the imaginative 
perception area. For this reason, what is created by artist is fully dependent on his imaginative 
power.   
Like other arts, meaning in Islamic architecture is a fundamental and necessary concept which 
visualizes an imagination of the meaning world in a matter world by physical and non-physical 
factors. But, despite the critical role of meaning, current studies have not discussed such issue. 
In fact, the architect perceives the real world, but in his creation, he does not only imitate, 
but tries to manifest that fact. Hence, he starts recognition from the matter, but the more he 
progress, he makes his recognition deeper, separates from the mater and achieves the concepts 
and rationales. This process occurs in imagination world which is separated from the real 
world and the wisdom world perception is attained. 
The present study aims at explaining the imagination position as the interface for manifestation 
of meanings in architecture design and its role in architecture design process. In this research, 
the background related to the imagination in Islamic thought in areas of imagination world and 
its steps, imaginative perception and sacred art and creation are investigated. By descriptive 
– analytic method focusing on the rational inference and reasoning, this study deals with the 
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data and collected materials. 
To start the design from meaning area, it is necessary to take areas of meaning into account. 
Meaning area in architecture is the same as the mental concepts of designers which is related to the 
culture, innate feelings and values of designer. Therefore, starting the design from the architectural 
qualities like life and presence in space paves the way to achieve the ideas with meaning substance. 
Trend of meaning manifestation in architectural works (architectural space and form) is made 
with the help of imagination. Accordingly, each concept or meaning should initially takes and 
imaginative aspect to become evident in the real and tangible world. Meaning comes from the 
designer’s entity and the imaginative images of meaning are manifested in architectural space and 
form. Enjoying the meaning movement is design process is: paying attention and achieving the 
concepts and meanings (meaning), transforming these meanings into the intellectual images and 
ideas creation (imagination), recreation of these images in tan bilge world while conforming with 
both the imagination world and limitations of tangible world (architecture work). Movement of the 
meaning of the tangible is understood by artist and movement of the tangible to meaning by the 
audience. For this reason, artist and audience, communicate through affecting each other. 
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