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 ـــــده چکی

در  های متعددی که  رغم پژوهشی حوزه معماری است و علیخلق و ادراک آثار معماری از مسائل مهم و  پیچیده شناخت فرایند  
هنوز برخی از ابعاد این فرایند ناشناخته باقی مانده است. با توجه به اینکه شناخت مناسب  ؛های اخیر پیرامون آن صورت گرفتهدهه 

 ؛ل پیش روی معماران کمک نمایدئو به حل بسیاری از مسا ؛ارتقا کیفیت آثار معماری را فراهم آورد یتواند زمینه از این فرایند می
و  گاه حکمت متعالیه درنظرگرفته شدهحاضر بازخوانی ساختار  فرایند خلق و ادراک آثار معماری، براساس مبانی دیدمساله پژوهش 

های  برای انجام آن  از راهبرد استدالل منطقی  استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا به تعریف دقیق انسان، هستی، ابعاد و ظرفیت
ماری بر اساس  عامل انسان و هستی و بازتاب این رابطه را بر فرایند خلق و ادراک آثار معو سپس نحوه  ت  ؛هه شدهریک پرداخت

 مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.؛ نظری این پژوهش است یکه شالوده ،مبانی حکمت متعالیه
ترین رت خود آفریده و متعالی همچنین با توجه به آن که بر اساس مبانی حکمت متعالیه، خداوند انسان را در صفت خالقیت به صو

گرفته و با الگوگیری از آن ساختار فرایند   مورد بازخوانی قراراین پژوهش فرایند خلق عالم هستی  در    ؛خلق نیز عالم هستی است
آثار معماری در پنج مرحله تبیین شده   و  عبارتند از: مرتبه نفس معمار    ارکان اصلی سازنده این ساختار  است؛ کهخلق و ادراک 

)قوه متصرفه، خیال )خزانه صورت(،    و قوای باطنی او  ،مخاطب، قوای ظاهری انسان )بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و المسه(
)فرم، کاربرد، معنا، طرح و ساخت،    های سازنده معماری)خزانه معنا(، حس مشترک و واهمه( در معمار و مخاطب، مقوله  حافظه

و روحانی(، و در نهایت با شناسایی عوامل موثر   ،عقالنی،  (، نیازهای چهارگانه انسان )مادی،روانیبافت و پیوستگی، روحیه و اراده
هد با قرار دادن  دنتایج حاصل از این پژوهش نشان می.  ئه شده استکیفیت آن ارا  یبرکیفیت این فرایند پیشنهاداتی جهت ارتقا

 ل پیچیده در حوزه معماری کمک نمود. ئتوان به حل مساهای معماری میعنوان شالوده نظری پژوهشمبانی جامع مکتب اسالم، به

 

 

 

 
  خلق، ادراک، حکمت متعالیه ،نفس انسان، عوالم هستی، فرآیند معماری :های کلیدیواژه 
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 مقدمه
معماری»موضوع   آثار  ادراک  و  خلق  شکل «فرایند  از  و ،  گیری 

و  ر محسوس و ادراک آن، موضوعی مهم  پرورش ایده تا خلق آثا

بنیان  استدارای  فلسفی  و  حکمی  اساسی  ؛ هایی  با  ترین  که 

و همین    ؛در ارتباط است  الت مربوط به ماهیت انسان و هستیسؤا
حوزه  از  بسیاری  با  معماری  حوزه  پیوند  سبب  علوم  مقوله  های 

عنوان شناخت انسان به  شده است. بنابراین در این فرایندانسانی  

عنوان زمینه و  خالق اثر و مدرک اثر، و توجه به جهان هستی به

ا ، با مبنه تعامل این دو، در یک بستر علمیبستر پیدایش اثر و نحو

برخوردار   باالیی  اهمیت  از  مشخص  نظری  چارچوب  دادن  قرار 

 است. 
در این پژوهش در نظر است به بازخوانی فرایند خلق و ادراک آثار 

معماری و عوامل موثر بر کیفیت آن با توجه به تعریف انسان و 

شکل بر  آنها  تعامل  نحوه  و  اساس هستی  بر  فرایند،  این  گیری 

پرداخته شود اسالمی  دیدگاه  مبانی  پژوهش  این  . شالوده نظری 

خلق و ادراک و به دنبال شناخت فرایند  « است؛  حکمت متعالیه»

به نقش  ارکان اصلی سازنده این فرایند که    آثار معماری با توجه
تمرکز هایی از آن که  لذا در بخش  ؛باشدانسان و هستی است می

نحوه    قوا و مراتب ادراکی انسان،   بر شناخت هستی و عوالم آن، 

های انسان تعامل انسان و هستی، فرایند تحقق افعال و آفرینش 

، نیاز است تا تعاریف روشن و دقیق باشند و از آنجا که در  ؛است

برخی از این تعاریف میان فیلسوفان مسلمان اختالف نظر وجود 

به مشخصی  فلسفی   مکتب  باید  گرفته  دارد  نظر  در  مبنا  عنوان 
میان در  که  آنجا  از  فلسفی   شود.  مکتب  مطرح،  فلسفی  مکاتب 

متعالیه«-صدرا  مال »حکمت  عنوان  با  می  که  به    -شودشناخته 

مبانی اسالمی با رویکرد نظریه که  –  شالوده نظری این پژوهش

این مکتب مبنا قرار گرفته ؛  تراستنزدیک   -است  «دین حداکثری»

 است.

 اهمیت و ضرورت پژوهش 
انسان و   ادراک آثار معماری، و نقش تعامل موضوع فرایند خلق و 

گیری این فرایند و بیان این رابطه به زبانی علمی  هستی بر شکل

و دقیق همواره از اهمیت باالیی در حوزه معماری برخوردار بوده  

و هست. زیرا انسان خود هم خالق اثر و هم مخاطب اثر است و  

ه عبارتی معمار  هستی نیز بستر و زمینه خلق اثر معماری است. ب

و رابطه آنها با یکدیگر   به دیدگاهش درباره انسان و هستی  با توجه

و مخاطب نیز بر  ؛  پردازدبه طراحی محیط و خلق آثار معماری می

 اثر معرفت و دیدگاهش به این دو آثار معماری را ادراک می کند. 

های فراوانی جهت شناخت انسان های اخیر  پژوهشدر طی سال

و تاثیر این رابطه بر فرایند و   محیط پیرامون او و رابطه این دو 
؛ که هر کدام از آنها خلق و ادراک آثار معماری صورت گرفته است

زیرا   ؛انده دستاوردهای کاربردی با نواقصی روبرو بودهبا وجود ارائ

محیط پیرامون انسان را به صورت جامع تعریف ننموده و همچنین 

های میدانی و تمرکز بر  شتر متکی به برداشتدر تحقیقات خود بی

 . (1390اند )ر.ک: لنگ ها بودهبازخوانی رفتارهای انسان

انسان و هستی و تاثیر آن بر خلق آثار   یدر راستای شناخت رابطه
هایی معماری و ادراک آنها، بر اساس مبانی اسالمی نیز پژوهش

وله توجه ظری خاص به این مقصورت گرفته است که هریک از من

ها بنیادی بوده و مباحث کالن این  اند. برخی از این پژوهشنموده

کار  قره؛ ن( 1380ندیمی  ؛1375  نصرمانند    ؛اندحوزه را مطرح نموده 

  خاکی قصر ؛  1382  سمیعی یس؛ رئ1384بلخاری    ؛ 1390؛  1387

و  برخی  دیگر کاربردی بوده    ؛(1390  خواجوی و همکاران؛  1391
اردالن و  ) مانند ؛انداین فرآیند را بررسی نموده  هایی ازو  یا بخش

کرمانی  ؛  1380  بختیار یسی  ئر؛  1389خیراللهی  ؛  1388رنجبر 

علی  .( 1392عظیمی؛  1392 پژوهشاما  های صورت گرفته،  رغم 

رسد تا حدی مغفول مانده  موضوعی که در این حوزه به نظر می

پژوهش انجام  ضرورت  و  میاست  طلب  را  بیشتری   ؛کندهای 

بررسی تناظر میان مراتب وجودی انسان و هستی و نحوه تعامل  
گیری  ب این رابطه برساختار و نحوه شکلآنها با یکدیگر و بازتا

و جهتفراین آثار معماری  ادراک  و  خلق  که  د  است  آن  به  دهی 

 پژوهش حاضر قصد دارد به آن بپردازد. 

 های پژوهشپرسش
و الزم    که این پژوهش با هایی  مهمترین پرسش آن روبرو بوده 

است بر اساس مبانی اسالمی با تاکید بر دیدگاه حکمت متعالیه به 

 به قرار زیر است: ؛آن پاسخ دهد

رابطه   این  انسان  چیستی  تاثیر  چگونگی  و  هستی  و 

 گیری فرایند خلق و ادراک آثار معماری رابطه بر شکل

فرایند خلق و ادراک آثار معماری بر اساس چه ساختار 

 شود؟ میمراحلی محقق  و 
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عوامل موثر بر کیفیت فرایند خلق و ادراک آثار معماری  

 ند؟ کدام

می ارتقاتوان  چگونه  شکل   یسبب  در  گیری  کیفیت 

 فرایند خلق و ادراک آثار معماری شد؟

 روش تحقیق 
بنیادی است نوع  از  تحقیق  نوع  .  این  دو  بر  خود  بنیادی  تحقیق 

این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی نظری نظری و تجربی.  ؛است

توان گفت راهبرد انجام این تحقیق استدالل است.  به اختصار می

ها  از مطالعات اسنادی و  منطقی است و در مرحله گردآوری داده 

ای، و در مراحل بعدی از روش استدالل قیاسی استفاده  کتابخانه
که در مراحل این پژوهش  نظری  ی  یهاگزاره  اصول و  نموده است.

عنوان مفروضات  ؛ بهحکمت متعالیه استخراج شده استاز مبانی  

اند قرار گرفته و این ظرفیت را داشته اصلی در تحقیق مورد استفاده  

که بر اساس آنها نتایجی منطقی در حوزه تبیین ساختار و مراحل  

ن فرایند  تحقق فرایند خلق و ادراک آثار معماری و ارتقا کیفیت ای

 ارائه شود.

 موضوع یپیشینه

به صورت  که یک طراح  است  مراحلی  فرایند طراحی، مجموعه 

کند.  خودآگاه یا ناخودآگاه برای رسیدن به طرح و ایده خود طی می

«( چینگ  نظر  قابل 1371از  حیاتی،  است  فرایندی  طراحی   )

و سازنده که در نهایت فرایندی است خالقه.  بخش  دسترس و لذت
طراحی  معم فرایند  در  ممتازی  و  مهم  نقش  سنتی  طور  به  اران 

دارند   هاگز  1گری)معماری  بنابراین می( 2001  2و  توان گفت  . 

که   است  پیچیده  فعالیتی  معماری،  طراحی  بخصوص  و  طراحی 

توانایی و  دانش  کیفیت  طراح،  همچنین  و  فرایند  در  او  های 

می تاثیرگذار  نهایی  مطالعات  محصول  حوزه   باشد.  این  در  اخیر، 

عنوان یک فرایند  توان به طراحی بهدهد که دیگر نمینشان می
طراح،   تفکر  نحوه  بلکه  نگریست؛  عقالیی  صرفاً  و  مشخص 

فرهنگ، وجود و شخصیت او در این فرایند موثر و مهم هستند«  

به(  15،  1392)ر.ک: عظیمی   را  فرایند طراحی  -برایان السون 

حل از طریق سه فعالیت   سئله و راهورت نوعی مذاکره بین مص

،  1384کند )السون  تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی توصیف می

ریزی، ماریو سالوادوری فرایند طراحی معماری را به برنامه؛ و (44

های اجرایی و مرحله تدوین انگاره اولیه، طراحی اولیه، تهیه نقشه

 (. 43همان کند )اجرا تقسیم می

توان گفت  های ارائه شده برای فرایند طراحی، میبا دقت در مدل

مدلمجموعه از  داللت ای  فرآیند  بودن  عینی  و  عقالیی  بر  ها 

دانند. ها ماهیت فرآیند را جدلی میکنند؛ وگروه دیگری از مدل می
( گروه اول را نسل اول، و گروه دوم را نسل 1972هورست ریتل )

زمانی این تفکیک نیز  های طراحی نامیده است. ترتیب  دوم مدل

 صرفاً  دگاهیامروزه د  اما؛  ( 25،  1390)لنگ  تا حدودی درست است  

س  یعقل طراح  کیستماتیو  به  و   رییتغ  یمعمار  ینسبت  کرده 

و ذهن او تاک  یمطالعات بر رو   یامروزه توافق»  .کندیم  دیطراح 

حل   ندیعنوان فرابه  یوجود دارد که به طراح  دهیا  نیبر ا  یعموم
خالق-  3نامشخصمسائل   به  است  تیکه  نگرد« یم  -وابسته 

های ارائه شده برای  (. مشکل اساسی مدل47،  2008  4کاسکین)

های انسان یا  فرایند طراحی این است که از پرداختن به توانایی

های محیط و یا متغیرهایی چون معنای نمادین محیط که واقعیت 

 د. انشوند؛ اجتناب ورزیدهمشکل درک می

می گرفته  صورت  مطالعات  بر  سال  بنابر  از  گفت    1960توان 
تاکنون، تحقیقات بسیاری در این حوزه انجام شده است. در دو  

تفکر   مطالعه  به  میچل،  ویلیالم  و  السون  برایان  گذشته،  دهه 

طراحی و منطق طراحی معماری پرداختند. کنترل بر فرآیند، هدف  

چر بود که کمتر مورد توجه مطالعات کریستوفر، جونز و بروس آر

قرار گرفته است. ساختار موضوع مورد طراحی، توسط پیتر لوین، 

بری پوینر و ملوین وبر به همراه هورست ریتر بررسی شده است 
جنبه1392)عظیمی   ایکن، (.  امر  توسط  طراحی  شناختی  های 

های طراحی بیشتر توسط برایان السون، جین درک و فلسفه روش

و نگاهی جامع به    ؛( 1984 5کراس)اس مطالعه شده  برادبنت و کر

برداری فرآیند خلق اثر معماری از ایده تا اجرا و ارزیابی پس از بهره

ت مورد  لنگ  بیشتر  و  سوینبرن، السون  جونز،  استوجه  و   ؛بوده 

 اند. های در این باره ارائه نمودهمدل ؛همانطور که اشاره شد
جمع  یک  میدر  کلی  گفت  بندی  دیدگاه توان  سه  کلی  طور  به 

برخی آن را فرآیندی    .پیرامون فرآیند طراحی معماری وجود دارد

غیر و  میقابلشهودی  عقلی    .دانندتوضیح  فرآیند  را  آن  برخی 

دانند. اما با وجود و گروهی دیگر آن را فرآیند جدلی می اند؛دانسته 

مراحلی را قائل    نظرها، بیشتر افراد برای فرآیند طراحیاین اختالف 

لنگ  اندشده  کرد علی   .(42،  1390  )ر.ک:  اشاره  کثرت باید  رغم 
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های صورت گرفته در این حوزه نتایج حاصل شده از آنها   پژوهش

اند نقشی در تکمیل نتایج قبلی داشته  به طور محسوسی نتوانسته

باشند. زیرا هر کدام از منظری خاص به تبیین این فرایند و مراحل  

پردا مدلخته آن  در  البته  ارااند.  کلی  فرایند های  برای  شده  ئه 

اند تا که مراحل اصلی این فرایند را توضیح داده طراحی معماری  
می دیده  همگرایی  الکساندر،   ؛شودحدی  السون،  مدل  مانند 

 سوینبرن.   

نکته مهم و قابل توجهی که از مطالعات انجام شده حاصل شده   

پژوهش اکثر  که  این  بررسی  های  است  به  تنها  گرفته  صورت 

پرداخته  معماری  آثار  خلق  مخاطب  فرایند  ادراک  مرحله  و  اند 

ای در امتداد این  )تاثیر اثر( از منظر متفکران جایگاه تعریف شده
فرایند ندارد و آنها این دو مرحله را جدا در نظر گرفته و آن را  

خالء آن  دهند. لذا آنچه صورت منسجم مورد مطالعه قرار نمیبه

مشهود است و امروزه در حوزه فرآیند خلق و ادراک آثار معماری  

این فرآیند در   بازخوانی ساختار  به آن پرداخته شود  بیشتر  باید 

مرحله خلق و ادراک، توامان و بر اساس مبانی مشخص و یک  

نگر است که به منشأ درونی و بیرونی این فرآیند و تاثیر  نگاه کل
ماید. همچنین الزم به اشاره است منشأ و  آن بر مخاطب توجه ن 

های هنرمندان و  آغاز فرآیند خلق و ادراک آثار معماری که ایده 

معماران است نیز؛ کمتر مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار  

گرفته؛ و به این بسنده شده است که »فرایند خلق اثر معماری  

ت انسان  سیستماتیک نیست و به خالقیو  ی عقل  صرفاًیک فرایند  

در   است«.  پیچیده  بسیار  نیز  خالقیت  حوزه  و  است.  وابسته 
های او در  صورتی که مرتبه وجودی طراح، نحوه تفکر و توانایی

باشد. باید مد نظر قرار داشت که  گیری این فرایند موثر می شکل

عمیق ایده از  طراحی  فرایند  در  معماران  الیههای  های  ترین 

می  سرچشمه  آنها  تاثیر    گیرد وجودی  نیز  آنها  مخاطبان  بر  و 

عنوان یک پدیده در نظر بگیریم؛  گذارد. پس اگر معماری را بهمی 

غایی    شناخت و بررسی علت مادی، صوری، فاعلی و هم علت 
آن  امری مهم و ضروری است که علت فاعلی و غایی آن جزو  

به  مباحث معرفت  بررسی این پدیده توجه  لذا در  است.  شناسی 

شناسی و هستی شناسی از اهمیت باالیی برخوردار   حوزه انسان 

مادی،    است. بنابراین در مجموع، معماری با هر سه حوزه علوم

برای   حوزه  هر سه  و شناخت  دارد  کار  و  انسانی سر  و  زیستی 

 شناخت این فرآیند امری ضروری است. 

مبنای   بر  معماری  آثار  ادراک  و  خلق  فرآیند  بررسی 
 دیدگاه اسالمی

برخی   پژوهش در  فرآیند  از  بررسی  حوزه  در  گرفته  صورت  های 

مبنای  بر  پژوهش  و مفروضات  مبانی نظری  آثار معماری،  خلق 

دیدگاه حکمت متعالیه بوده و نتایج ارائه شده آنها بر اساس این  
؛ 1388  قصر؛ خاکی1382  سمیعییس )رئمبانی شکل گرفته است  

و همکاران و همکاران  ؛  1389  خواجوی  تا  (  1390اخالصی  که 

 گیری پژوهش حاضر نزدیک است. حدودی به جهت

پژوهش  این  از  ویژه   هایکی  در  توجه  وجود  مراتب  نظریه  به  ای 

آنجا    و مطرح کرده از  ؛(1382  سمیعییس )رئمعماری نموده است  

پدیده نکه   هر  جایگاه  وجود  مراتب  هستی ظریه  عالم  در  را  ای 
توان مرتبه وجودی هر این نظریه میبه کمک  ؛  کندمشخص می

چیزی را، از حالت انسان گرفته تا یک اثر هنری و معماری، مورد  

تفحص هستی و  داد.تأمل  قرار  به   شناسانه  توجه  با  نهایت  در  و 

، طراحی و معماری اشاره ریزیجایگاه برنامه نظریه مراتب وجود به  

تحلیل و تأمل البته نتایج این پژوهش بیشتر در راستای    .کندمی

آثار معماری مورد استفاده قرار گرفته است و بسط   شناسی برهستی 
حوزه در  معماری  هایآن  طراحی  آموزش روش  و   فرایند  های 

، به عهده سایر پژوهشگران در این حوزه قرار داده شده معماری

 است.

نیز در این حوزه از منظر     های دیگریهای اخیر پژوهش در سال

که بیشتر به فهم فعل انسان، به    است  حکمت متعالیه انجام شده

خصوص در خلق آثار هنری و گاهی معماری پرداخته و نقش قوای  
را در  خصوص قوه خیال و نحوه تعامل آن با حس و عقل  انسان به

عی  ؛ اما ساندیات نشده زئ هر چند وارد ج  کلیات مورد توجه قرار داده؛

و با توجه  ؛اند رویکردهای نویی را در این حوزه مطرح نمایندکرده 

وجود دارد؛ سعی به تناظراتی که میان مراتب وجود و نفس انسان  

های هنری انسان تبیین  ای درحوزه فرآیند آفرینش دارند مبانی پایه

؛  1390؛ اخالصی و همکاران  1389  )خواجوی و همکاراننمایند  
های صورت گرفته در حوزه بررسی فرایند  شژوه. پ(1392عظیمی  

نماید  طراحی معماری بر اساس مبانی حکمت متعالیه مطرح می

گردد. سیر تجلی معنا در اثر معماری فرآیند آفرینش از معنا آغاز می

گیرد. بدین قرار که هر مفهوم با کمک و واسطه خیال صورت می

وس ابتدا باید یا معنایی برای گرفتن صورت در عالم واقع و محس

آید و تصاویر خیالی  تصویری خیالی بگیرد. معنا از وجود طراح می
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نشیند. در روش معنا، خیال، معماری  معنا در فضا یا فرم معماری می

خیالی و حوزه کمی  ایده طرح از برآیند و تعامل تجلی معنا در ایده  

می حاصل  ارتقای  معماری  نهفتگی،  به  دستیابی  باعث  که  شود 

  )عظیمی  گرددتر میمعماری و رسیدن به محصول متعالی کیفیت

1392). 
آثار معماری پژوهش  هایی نیز به بسط این در حوزه فرآیند خلق 

پرداخته  بیشتر  جزئیات  ارائه  با  بر   ؛اندنظریات  آنها  از  هریک  و 

های موثر بر آن را و مولفه  ؛هایی از این فرآیند تمرکز یافتهبخش

بیشتر   جزئیات  نموده با  پژوهش مطرح  گونه  این  بیشتر  ها اند. 

پیش  ارائه  تا  فرآیند معماری  مراحل آغاز  اولیه طرحپیرامون  های 

است کرمانی  صورت گرفته  از    .( 1389خیراللهی  ؛  1388  )رنجبر 
های حاصل شده از  آنجا که رویکرد این پژوهش توجه به معرفت 

دستاورده بر  مروری  بود.  هم  کنار  در  نقل  و  عقل  ای  راه 

دیدگاه  سایر  آثار  صاحبنظران  ادراک  و  خلق  فرایند  حوزه  در  ها 

آخرین   دادن  قرار  نظر  مد  ضمن  تا  گرفت  صورت  معماری 

دستاوردهای این حوزه، درصورت امکان از نتایج آنها در کنار نتایج  

مطالعات   اما  شود.  گرفته  بهره  اسالمی  مبانی  از  شده  استخراج 
های نظری، عدم وت دیدگاه صورت گرفته نشان داد به دلیل تفا

توجه توامان به دو مرحله خلق و ادراک آثار معماری در ساختارها 

آثار معماری، همچنین   ارائه شده از فرایند خلق و ادراکهای  و مدل

دهنده به آثار معماری بر عدم توجه به علت فاعلی و غایی شکل

، شناسیشناسی و هستیپایه مبانی نظری مشخص در حوزه انسان

برداری از این بخش از مطالعات در ادامه پژوهش وجود امکان بهره
 نخواهد داشت.

مختلفی  های  پژوهش  بخش دوم مرور ادبیات موضوع نشان داد

صورت گرفته   بر اساس مبانی اسالمی در حوزه مساله این پژوهش  

که   پژوهش است  این  از  مباحث  برخی  و  بوده  بنیادی  نوع  از  ها 

اند و  فرآیند خلق و ادراک آثار معماری را مطرح نموده کالن حوزه 

هایی از این فرآیند را مورد بررسی قرار داده و برخی دیگر  بخش
مطالعات این بخش نشان از آن دارد کلیات   اند.نتایجی ارائه نموده

ساختار فرایند خلق و ادراک آثار معماری براساس مبانی اسالمی 

در آن    آن بخش که نیاز به پژوهش  تا حدی بازخوانی شده است و

و ادراک    تبیین ساختار و و ارکان سازنده فرآیند خلق   ؛است  ضروری

متعالیه   بر پایه مبانی حکمت آثار معماری و مراحل آن با جزئیات،  

تا مراحل کار از ابتدا تا انتها با هم دیده شود و محتوای هر  ؛است

و   درک  شناخت،  قابل  راحتی  به  نیز  فرایند  این  مراحل  از  یک 

 ارزیابی باشد. 

اساس   بر  معماری  آثار  ادراک  و  خلق  فرآیند  تبیین 
 مبانی حکمت متعالیه 

حوزه  معماری   سه  هر  با  که  است  بشری  معارف  دسته  آن  از 

حوزه علوم طبیعی، علوم انسانی، خالقیت و   شناسی یعنیمعرفت

گیری و پرورش ایده تا خلق و فرآیند شکل  ؛هنر در ارتباط است

باید اشاره کرد   بعدی است.اثر معماری و ادراک آن یک مقوله چند

علم بریده از  »در حال حاضر دو دیدگاه نسبت به علم وجود دارد  

طور کلی حکمت به  )  حکمت و علمی که متصل با حکمت است
فهم وجود و فهم مبادی و اصول وجود است. حکیم کسی است 

  . (بردفهمد و به مبادی کلی هستی پی میکه مبادی وجود را می

امور بی این  به  است علم  اصالًممکن  و  باشد  به    تفاوت  توجهی 

اینها نداشته باشد. در واقع علوم جدید نسبت به این مبادی تقریبا 

و این علوم   ؛( 1390  )اعوانی  «توجهی ندارند  اند یا اصالًتفاوتبی

داند که در بیشترین وجه هم افق با وی است  آنچه را می منحصراً
و   ؛(50،  1380  )ندیمی اصول  دارای  هستی  اسالم،  منظر  از  اما 

و   است  انسانی  قوانین  مبادی  آثار  خلق  و  افعال  ازتحقق   خارج 

  معماری نیز   فرایند خلق آثار  ،. بر این اساسقوانین هستی نیست

و مبادی هستی دیدگاهی که  بنابراین  .  باشدمی  مطابق با اصول 

آن را مد  همراه بودن معماری با حکمت و یا جدایی معماری از  

قرار می دو  دهدنظر  به؛  متفاوت نسبت  به جهت   نقطه نظر  دهی 
فرایند خلق و ادراک آثار معماری و محتوای اثر خواهند داشت و 

و این دیدگاه   ؛بیان معماری متفاوت خواهد بودهدف غایی آنها در  

  تاثیر جدی خواهد گذاشت   آنان بر کیفیت و اصالت آثار معماری نیز

 .شودمیمبسوط به آن پرداخته  بخش،که در این 

و خداوند    ؛انسان به اعتبار اینکه خلیفه خداست و صورت الهی دارد

شیا را به  تواند صورت امی  ؛صفت خالقیت را به او عطا کرده است
وجود آورد. مطالعات صورت گرفته در این پژوهش نشان داد خلق  

مراتبی و آفرینش در انسان امری تدریجی بوده و در قالب سلسله

لذا  فرایند خلق آثار معماری ساختاری حساب شده    ؛تحقق می یابد 

به نظر می باشد.  داشته  دقیق  مناسبی و  اگر معمار شناخت  رسد 

آف فرآیند  به  نمایدنسبت  پیدا  الهی  فرآیند    ؛رینش  شناخت  بالتبع 

راحت او  برای  معماری  آثار  ادراک  و  این  خلق  و  بود  خواهد  تر 
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نماید تا آثار معماری خلق شده از کیفیت بهتری  شناخت کمک می

و   خلق  فرآیند  که  اینجاست  اصلی  سوال  حال  باشند.  برخوردار 

مراحلی   چه  طی  و  ساختاری  چه  با  معماری  آثار  تحقق ادراک 

ند و کدام کیفیت این فرایند کدام  یو عوامل موثر بر ارتقا  ؛ یابدمی

 توانند تحت تعلیم و تربیت قرارگیرند. مراحل این فرایند می

 ساختار کلی فرآیند خلق و ادراک آثار معماری
های انسانی، فعلیت  براساس دیدگاه حکمت متعالیه فرآیند آفرینش 

تر است که  ر قوای مراتب پایین و ظهور حقایق مراتب متعالی نفس د

یابد و از خالل  در نهایت در بدن جسمانی و در عالم ماده نمود می 

آید. به عبارتی انسان در  آن اثری محسوس و عینی، به وجود می 
کند و نفس  خلق آثار خود، یک سیر نزول از معنا به ماده را طی می 

ت؛ »ابتدا  انسان معنایی را که متناسب با مرتبه وجودی خویش اس

آورد؛ یعنی از قوه تخیل معانی  به تعقل، و سپس نزوال به تخیل می 

(.  42،  1ج   1380زاده  دهد )حسن کلی را به اشکال جزئی تمثیل می 

در ادامه این تجلیات پی در پی در مرتبه مادی نفس، یعنی بدن نمود  

ای محسوس  کند؛ و در نهایت همان معنا را به شکل آفریده پیدا می 

سازد. این فرآیند همان فرآیند حرکت از معنی  لم ماده حاضر می در عا

ادراکات مخاطب نیز در یک    به ماده یا تجلی علم در عمل است.
در آن فعلیّات نفس که در قوای  سیر صعودی شکل می  گیرد که 

گانه، یا اعمال  یابند؛ مانند ادراکات حواس پنج جسمانی او ظهور می 

بازتابی در نفس پیدا کرده و جوهر آن را تغییر  اعضا و جوارح، خود  

دهند؛ باید توجه داشت خالق اثر اولین مخاطب اثر است و تحت  می

می  قرار  آن  رابطه تاثیر  از  ناشی  موضوع  این  که  و  گیرد  ذاتی  ی 

 ضروری میان نفس و بدن انسان است. 
می   فرآین بنابراین  مدل  با  توان  را  معماری  آثار  ادراک  و  خلق  د 

گیری از قوس نزول در آفرینش الهی به صورت اجمالی در قالب  الگو 

.نشان داد 1نمودار 

                                         

ا  ا    ل 

ا  ا   یا  

ا  ا   ا 

  ا   اه ی 

  ا     ا   

                         

 ا      ا

 ا    یا 

 ا    ا ه

       

                       

 
آثار معماری براساس مبانی حکمت متعالیهساختار کلی  فرایند خلق و ادراک  .1نمودار 

دهنده به این فرایند متاثر از عوالم باید توجه داشت که مراتب شکل 

ها است که در تناظر دقیقی با یکدیگر  هستی و مراتب نفس انسان

و در حقیقت همین تناظر است که امکان خلق و ادراک    ؛قرار دارند

انسان به  را  و معماری  هنری  آثار  از    ؛دهدها میمتقابل  قبل  لذا 
یات ساختاری  ئحل این فرایند و پرداختن به جزبسط ساختار و مرا

و چگونگی تحقق مرحله به مرحله آن، به  تناظر میان مراتب نفس  

)محیط( اشاره نموده و بر اساس آن   انسان هنرمند و عوالم هستی

به تبیین رابطه انسان و هستی و بازتاب آن بر اثر معماری پرداخته  

تری از ساختار و  ناسبخواهد شد تا به کمک آن بتوان شناخت م

 مراحل فرایند خلق و ادراک آثار معماری بدست آورد.

 تبیین رابطه انسان و هستی و بازتاب آن بر اثر معماری
می متعالیه  حکمت  دیدگاه  اساس  میان بر  تناظری  گفت  توان 

  یا  هرعالم و ؛ مراتب وجودی انسان و هستی با یکدیگر وجود دارد

  ؛ دارد  تعلق  آن  به   که   ادراکی  نوع   واسطه  به  وجود  از  ایمرتبه 

  ویالی  خ  ادراک حسی،)  ادراک  اصلی  مرتبه  سهو    شودمی  شناخته
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 الموع) هستند خارجی وجود مراتب که عالمی سه بر  دقیقاً ،(عقلی

باشد؛ و وجود این ظرفیت می  منطبق؛  (عقول  و  مثال  محسوس،

عوالم برتر بخشد که با تصور  است که به انسان این توان را می

معماری  و  هنر  بستر  در  آنها  بازآفرینی  به  خود  درون  در  هستی 

و    بپردازد. پژوهش  این  نظری  مطالعات  دستاوردهای  البته 
های مستخرج از آنها نشان داد در یک تعریف دقیق بر اساس یافته 

  دیدگاه اسالمی باید برای نفس انسان چهار ساحات )نامی نباتی، 

قدس ناطقه  حیوانی،  نیاز  ،یحسی  مرتبه  چهار  و  الهی(  ملکه   و 

و روحانی( قائل شد. همچنین نشان داده   ، )مادی، روانی، عقالنی

چهار ساحت   قابلیت هماهنگی با هر  تواندمی  فضای معماریشد  

سازی برای پاسخگویی به نیازهای چهارگانه  انسان و بسترنفس  
 او را داشته باشد.  

اشاره شد آنچه  در  ؛ بنابر  باطن می  فضای معماری  و  تواند  ظاهر 

قابلیت هایی متناظر با مراتب نفس انسان و عوالم هستی داشته  

های ادراکی باشد و به انسان کمک نماید تا با استفاده از قابلیت 

د( شناخت و معرفت مناسبی از هستی خود )حس، خیال، عقل، شهو

و بستر پاسخگویی به نیازهای چهارگانه متناظر با مراتب  کندپیدا 
نفس خود را )مادی، حسی روانی، عقالنی و روحانی( متناسب با  

آورد.   فراهم  مکانی  و  زمانی  حائز  مقتضیات  مقوله  این  در  آنچه 

مار و  سطح معرفت مع  ؛ اهمیت است و نباید مورد غفلت واقع شود

عنوان یک انسان متناسب زیرا او به  ؛مرتبه ادراک او از هستی است

باشد وجودی  مرتبه  چه  در  او  نفس  اینکه  به    ؛با  نسبت  ادراکی 

الهامات او شده پس هر اندازه معمار    أهستی پیدا نموده که منش
باشدبه باالتری  وجودی  مرتبه  دارای  معماری  اثر  خالق   ؛عنوان 

خلقدرک عمیق از  آن  تری  قوای  و  انسان  آن،  مراتب  ت هستی 

او  الهامات  و  آورد  خواهد  تجلیمیتر  متعالی  بدست  و  این    شود؛ 

آثار او قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین اثر معماری   الهامات در 

 متناسب با مرتبه نفس معمار و منشأنیز دارای یک مرتبه وجودی 

به همین نحو، هرقدر مخاط  ؛الهام او خود خواهد وو    ب معرفت 
باشد داشته  باالتری  وجودی  اثر  مفا  ؛مرتبه  در  شده  متجلی  هیم 

با استفاده از ابزار ادراکی خود بهتر بازخوانی )تاویل( و  معماری را  

ین امر که انسانی کند »ااعوانی در این باره بیان مینماید.  فهم می

پردازد چگونه انسانی است در معماری امر مهمی  که به هنر می

بیند و  آیا انسانی معنوی است که عالم را معنوی و الهی میاست. 

یا این گونه نیست. همچنین این امر که انسانی که برای او معماری  

چگونه انسانی است این امر هم نقش   ؛کنیمو فضایی را ایجاد می

موجودی   قرآن  تعبیر  به  انسان  باالخره  دارد.  معماری  در  مهمی 

اسفل از  که  تا است  می  السافلین  علیین  داشته اعلی  تواند ظهور 

باشد. مخاطب معماری چگونه انسانی است؟! انسان مورد نظر هنر 

معنوی یک انسان به معنای انسان کامل، معنوی و الهی با تمام 
نیازهای اوست و بنابراین در واقع هنر سنتی به نفس انسان برای  

می کمک  معنوی  کمال  به  دیگررسیدن  تعبیر  به   یا  هنر  ،کند. 

 در  انسان  به  تواندمی  یا  ؛باشد  معنوی   کمال  راه  بازدارنده  تواندمی

 که  دارد  این  به   بستگی  امر  این  و   کند  کمک  معنوی  کمال  پیمودن

 لذا انسان هنرمند  .(1390  )اعوانی«  ا به کار ببریمر  هنری  چه  ما

باید با کسب ایمان و معرفت و عمل به آن )انجام عمل    )معمار(
حرکت جوهری مرتبه وجودی نفس خود را  ارتقا دهد  صالح(، طی  

تا تمامی قوای ادراکی او بالفعل و تعامل حداکثری میان انسان و  

و در نتیجه منشا  الهامات  او متعالی  شده و   ؛هستی  برقرار گردد

گردد. به همین خاطر است که  زمینه خلق اثری شایسته فراهم  

ی در راستای مراقبت از  های اسالمهای بسیاری در آموزه توصیه 

ادراکات انسان که زمینه اتصال او به عوالم برتر و بستر ساز کمال  
نمونه گفته شده که به  آن»  وجودی اوست شده است. به عنوان 

 ؛داند که هرچه مراقبت قویتر باشدنعمت مراقبت متنعّم است مى

ار تر، و عبارات که اخبتمثّالت و واردات و ادراکات و منامات زالل

 . (29 ،1386 زاده آملی)رک: حسن «اند، رساتر و شیواترندبرزخى

یک   ؛ آنچه این پژوهش قصد دارد در این بخش به آن تاکید نماید

های وجودی انسان در طراحی فضای معماری  نگاه جامع به ساحت
است. زیرا نفس انسان دارای مراتب چهارگانه است و هر کدام از  

حیات   از  اشاره شد  آنها سازنده بعدی  که  همانطور  و  او هستند. 

در نهایت قرب الهی    و   6هدف زندگی انسان دستیابی به حیات طیّبه

جن به  باعنایت  طیّبه،  حیات  اسالمی  درنگرش  و  های  به است 

مختلف زندگی انسان  و استقالل نسبی آنها از یکدیگر، در بردارندة  

شئون متعددی است که در ارتباط و تعامل با هم، این مفهوم پویا 
سازند و نباید از توجه مناسب به هیچ یک  و متکامل را محقق می

از این شئون غافل شد. لذا با تسری این مفهوم به معماری، که  

باید نتیجه گرفت که نباید هیچ  ؛ دگی انسان استظرف و بستر زن

بعدی  از وجود انسان را در طراحی فضای معماری نادیده گرفت.  

بنابراین بر اساس مبانی حکمت متعالیه تناظر دقیق و معناداری 

میان مراتب نفس انسان و ساحات ادراکی او با مراتب هستی وجود 
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و نیازهایش با هستی ها دارد و انسان برای پاسخگویی به خواست 

اید و فضای معماری این قابلیت نم )محیط پیرامون خود( تعامل می

و پاسخگویی    عنوان یک واسطه، بستری برای تعاملرا دارد تا به

قرار نماید. لذا معماری شایسته از منظر اسالم به نیازهای انسان بر

 هایی متناظر با مراتب وجودی نفسظاهر و باطن قابلیت  باید در
انسان و مراتب هستی داشته باشد و بستر اغنای نیازهای چهارگانه  

نفس انسان را متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی فراهم آورده و  

به تبع آن زمینه رشد و تعالی او و ارتباط با حضرت حق را مهیا  

دارای مرتبه   ؛نماید و به هر میزان در تحقق این امر موفق باشد 

بندی و کاربردی نمودن جهت جمع   د بود.وجودی باالتری خواه

تناظر  نسان، هستی و معماری و رابطه و  نتایج این بخش درباره ا 

جدول    مراتب یک  از  اسالمی  دیدگاه  اساس  بر  آنها   وجودی 
چهارگانه  چهاربخشی مراتب  با  متناظر  که  ان،  تنظیم نفس  سان 

(.1 جدول) شده، استفاده شده است

 نسان و هستی و بازتاب آن در معماری بر اساس مبانی حکمت متعالیه . تبیین سطوح تعامل ا1جدول 

 معماری  هستی  انسان
 نوع و سطح تعامل

 انسان و هستی 
 مرتبه نفس 

نیازهای 

 انسانی 

ابزار  

 ادراکی 

 مرتبه هستی 

 منشا الهام معماران 

مرتبه اثر  

 معماری 

 سطوح قابلیت 

 فضای معماری 

 نامی نباتی 
رشدکننده  )

 ( گیاهی

نیازهای  
مادی و  

 فیزیولوژیک 

 قوای 
 نباتی 

 عالم ملک 
 )عالم طبیعت( 

فضای  : 1 مرتبه
 فیزیولوژیک 

بستر سازی برای اغنای  
نیازهای مادی و  

 فیزیولوژیک 

 انسان محاط در 
 عالم ملک 

 )نوع ارتباط جبری است( 

 حسی حیوانی 
  کنندهحس )

 (حیوانی

نیازهای  
 روانی 

 حس 
 و

 خیال 

عالم ملک و عالم مثال  
 )خیال متصل(  مقید 

 :2مرتبه 
 فضای روانی 

بستر سازی برای اغنای  
نیازهای روانی فردی،  
 خانوادگی و اجتماعی 

انسان محاط در عالم ملک وگاهی در ارتباط با  
 اش عالم خیال متصل، متناسب با مرتبه وجودی 

 )نوع ارتباط جبری است( 

 ناطقه قدسی 
تدبیرگر   )

 ( قدسی

نیازهای  
 عقالنی 

 عقل

عالم ملکوت )مثال(  
 )خیال منفصل(

 و
عالم جبروت اسفل  

 )عقول مجرد( 

 :3مرتبه 
 فضای عقالنی 

بستر سازی برای اغنای  
 شناختی  -نیازهای عقلی 

 انسان محیط بر 
  عالم ملک وگاهی در ارتباط با عالم ملکوت

)خیال منفصل( و عالم عقول مجرد، متناسب با  
 اش مرتبه وجودی 

 اختیاری است()نوع ارتباط 

 کلی الهی 
 ( ملکه الهی )

نیازهای  
 روحانی 

 قلب 
 عالم جبروت اعلی 

 )اعلی علیین( 
 :4مرتبه 

 فضای روحانی 

بستر سازی برای اغنای  
نیازهای روحانی و  

معنوی با توجه به هنر و  
 زیبایی 

انسان به عنوان خلیفه اهلل محیط بر عوالم  
 هستی 

 )ملکوت و جبروت( 
 اختیاری است()نوع ارتباط 

یاد  به  الزم  اینجا  نفس در  متعالیه  حکمت  دیدگاه  از  است  آوری 

پذیرد و با حرکت انسان از ابتدای وجود خود درجات متعددی را می

می سپری  را  وجودی  مختلف  اطوار  نفس جوهری  بنابراین  کند. 
هریک کامل تر از  انسان دارای مراتب طولی متعددی است که  

و یافتن مراتب عالی به معنای از دست دادن  ؛ باشدمادون خود می

بلکه هرمرتبه متمم  ؛  مراتب مادون و کماالت مربوط به آنها نیست

به همین دلیل سیر انسان را از ظاهر به باطن،    مرتبه قبلی است.

و از مفهوم    شود؛میاز صورت به معنا و از کثرت به وحدت تعبیر  

ارتقاصیرو  یعنی  بحث مرت  یرت  متعالیه  حکمت  در  وجودی  به 
 شود.می

 بازخوانی فرآیند خلق آثار معماری 
مطابق   بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه فرآیند خلق آثار معماری

بنابراین نگارنده با کمک مطالعات  ؛است با اصول و مبادی هستی
  ( مطرح 51،  1393حوزه )ر.ک: تقدیر  مبسوط صورت گرفته در این  

توان ساختار این فرایند را با کمک ساختار فرایند  نماید که میمی

اثر   آفرینش  مراتب  توضیح  در  نمود.  بازخوانی  خلق عالم هستی 

الگ با  مراتب خلق عالم هستی میمعماری  از  گفت  توان  وگیری 

از مرحله  معماری   تکوینی  فرآیند  بر یک  تا   معنا )مفهوم(مبتنی 

میکالبد)  صورت شکل  اثر    ؛گیرد(  در  صورت  و  معنا  رابطه  و 
است.م تنیده  هم  به  رابطه  یک  رابطه    عماری  این  توضیح  برای 
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محصول  مالصدرا روح را  توان به رابطه روح و کالبد اشاره کرد.  می

این به آن معنا نیست که روح معلول  ؛  داندحرکت جوهری کالبد می

  ؛ کندکالبد تنها شرایط ظهور روح را فراهم می  . بلکهکالبد است

  اما در بقا و دوام   ؛ظهور نیازمند زمینه مادی استروح در پیدایش و  

ماده تنها زمینه حلول روح را    ؛ مستقل از ماده و شرایط مادی است
 .سازدفراهم می

مفهوم یا    توان اظهار داشت کهریف میا مد نظر قرار دادن این تعب

البته این تقدم به    ؛ر مصداق یا همان کالبد تقدم داردهمان معنا ب

بایست چرا که مصداق یا کالبد می   ؛معنای نفی مصداق نخواهد بود

نحوی شایسته   را به   معنا ی تجلی گردد که زمینه ظهور  وبه نح 

همچنین باید توجه داشت    .  (57،  1380  آشتیانی  ر.ک:فراهم سازد )
از آنجا که فعلیت و حیات نفس به معارف است و انسان جز علم  

پس معنای   ؛دو با نفس اتحاد وجودی دارندو عملش نیست و آن

است که هنرمند  مرتبه وجودی  انعکاس    ظهور یافته در اثر معماری

لذا است.  نموده  پیدا  مادی  در  ،صورتی  اصلی  آثارعامل   کیفیت 

ه چیز  معماری  هر  از  غنای   است  معمار   مرتبه نفسم بیش  که 

است؛ و  ی صورت و معنا در نفس او به آن وابسته  محتوای خزانه

و انگیزه او   ؛ باشدر از برآیند علم و عمل او میدو متاث در اصل هر

 کنند. دهی میا در شروع این فرایند جهتر

و   گیرد اگر در معمار قوه متصرفه را واهمه یا نفس حیوانی به کار 

کند؛ تصرف  جزئی  معانی  و  صور  نامیده   در  »متخیّله«  قوه  این 

شود و اگر در استخدام عقل و نفس ناطقه قرار گیرد و عقل به  می
و استدالل بپردازد آنها به تعریف  به آن »متفکّره« گفته ؛  کمک 

فرایمی جهت  اصل  در  به  شود.  وابسته  معماری  اثر  خلق  ند 

استجهت متصرفه  قوه  در    ؛گیری  متصرفه  قوه  میزان  هر  به  و 

 ،تراختیار نفس حیوانی انسان قرار گیرد کیفیت آثار معماری پایین

و بالعکس به هر میزان قوه متصرفه در اختیار نفس عقالنی انسان  

 کیفیت آثار معماری بهتر خواهد بود. ؛قرار گیرد
کلی ارائه شده از فرایند خلق و ادراک  با مد نظر قرار دادن ساختار  

آثار معماری بر اساس قوس نزول خلق و قوس صعود ادراک )نمودار  

های این بخش پیرامون بازخوانی مراحل خلق آثار معماری  ( و یافته 1

توان ساختار فرایند خلق و ادراک آثار معماری و مراحل آن را در  می

. در این نمودار به شکلی  نشان داد  2قالب یک مدل به صورت نمودار  

ساده ساختار و مراحل این فرایند نشان داده شده است. 

 
 ساختار و مراحل فرایند خلق و ادراک آثار معماری بر اساس مبانی حکمت متعالیه .2 نمودار

نکته مهمی که در این  مدل به آن توجه شده است؛ توجه توامان 
به مرحله خلق و ادراک اثار معماری است که شامل مرحله مواجهه 

معمار، شکل ناطقه  توسط نفس  اثر  با مساله معماری  ایده  گیری 

گیری اثر گیری صورت مجازی اثر معماری، شکللمعماری، شک

محسوس معماری، ادراک اثر معماری و مرحله تحول نفس ناطقه  
انسان مخاطب است.  البته برای بسط این ساختار با جزئیات بیشتر 

و تبیین چگونگی  تحقق مراحل آن الزم است ابتدا شناختی نسبت  

 د.به خزانه معنا و صورت در نفس انسان صورت گیر
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 خزانه معنا و صورت در نفس معمار
هر انسانی متناسب با مرتبه وجودی نفس خویش سطحی از تعامل  

می برقرار  هستی  عوالم  قوای با  بواسطه  و  آن  سبب  به  و  نماید 

مجموعها خود  صورتدراکی  و  معانی  از  خویش  ای  نفس  در  ها 

حداکثری در  توان گفت اگر ظرفیت  نماید. بنابراین میذخیره می
و صورت محقق شود معنا  دارای چهار سطح   ؛خزانه  معنا  خزانه 

عالم عقول    عالم خیال،  )معانی دریافت شده از عالم طبیعت،  کیفت

مجرد و معانی ترکیب شده توسط قوه متصرفه( و خزانه صورت  

های دریافت شده از عالم طبیعت،  دارای سه سطح کیفیت )صورت 

خواهد    یب شده توسط قوه متصرفه(های ترکعالم مثال و صورت

 . ( 60، 1396 تقدیر بود )ر .ک: 
الزم به تذکر است زمانی که معمار دید جامعی به عوالم هستی نداشته 

و محیط پیرامون خود را به عالم طبیعت )ملک( محدود نماید و تنها 

با آن در تعامل باشد این خزانه از حداقل ظرفیت خود برخوردار خواهد 

تواند قّوه حافظه و خیال ته مالصدرا قوه متصرفه انسان می بود. به گف 

آنها  در  و صور جزئی موجود  معانی  در  درآورد؛  استخدام خود  به  را 

بپردازد. بدین  آنها  یا ترکیب  و تحلیل  سان، تصرف کند و به تجزیه 
متصرفه با اشراف بر خزانه صور و معانی، از راه تجزیه و تحلیل آنها، 

آفریند و حسّ مشترک را در معرض مشاهده و می های نوینی صورت 

آنها قرار می  به کارگیری قّوه دهد. بدین درک  با  وهم  سان، عقل یا 

یابند. البته باید ای از صور و معانی دست می متصّرفه، به حجم گسترده 

 الگوبرداری  بدون   حتی  تواند می   خود   خیال   قوه   با انسان توجه داشت » 

  شبیه   جهت  هر   از  که   کند   خلق   هایی صورت   حواس،   های داده   از 
(؛ که 17، 1390« )ارشد ریاحی و واسعی باشد   خداوند  ابداعی آفرینش 

از اینگونه خلق در انسان با عنوان »تخیل خالق«  نامبرده می شود 

 (.208،  1384)ر.ک: نامور مطلق  

 رابطه خزانه معنا و صورت با کیفیت خلق آثار معماری
حوزه   در  آفرینش  و  با  خلق  متناسب  در سطحی  و معماری  هنر 

گیرد مرتبه نفس انسان و غنای خزانه صورت و معنا در او انجام می

زمینه امر  این  و   سازو  هنری  شده  آثارخلق  در  مختلف  کیفیات 

می معنا، ؛  گرددمعماری  و  صورت  خزانه  غنای  کنار  در  البته 

و     گیری خلقتوانمندی و استعداد ذاتی انسان نیز در کیفیت شکل

طبقه یک  در  دارد.  سزایی  به  تاثیر  شده  خلق  اجمالی  آثار  بندی 

های توان چگونگی خلق آثار معماری را  با توجه به توانمندیمی

: در این سطح  1سطح    .در دو سطح کلی تقسیم نمود  انسان هنرمند

صورت و  معانی  بازنمایی  به  تنها  خود  آفرینش  در  های هنرمند 

: در 2سطح    پردازد.دریافت شده که در خزانه نفس خود دارد می

  های موجود در خزانه این مرتبه هنرمند با جستجو و تر کیب داده 

نماید. این نوع خلق است که با  صورت و معنا اقدام به خلق می
راه است. در هر دو سطح آنچه سبب کیفیت متفاوت  نوآوری هم

کیفیت تعامل انسان هنرمند با    ؛شوددرهمان سطح از خلقت می

ه به گفته پژوهشگران خالقیت و عوالم هستی )محیط( است. البت

دوم مح نو بیشتر در سطح  هنرمندان  کار  در  و قق میآوری  شود 

آثار خلق شده صورتباعث می که برای  ه باشند  هایی داشتشود 

 (. 208، 1384 )ر.ک: نامور مطلق همگان آشنا نیست
توان گفت کیفیت آثار  با توجه به دستاوردهای این پژوهش می

معماری در دو بخش قابل بررسی است. در بخش یک که حوزه  

محتوا است؛ کیفیت تا حد زیادی وابسته به مرتبه نفس معمار و  

اکتسابی است    غنای خزانه معنا و صورت در آن است که امری 

بالفعل طریق  از  باید  معمار  و  و  نظری  عقل  قوای  سازی 

های عقل عملی )با تهذیب نفس، تهذیب باطن، تزکیه،  ظرفیت 
و   معانی  به  دستیابی  و  خویش  وجودی  مرتبه  ارتقای  در  و...( 

های ماوراء عالم طبیعت )ملک( همت نماید. اما در بخش  صورت 

الب آثار هنری و معماری است  دوم که مربوط به ارائه محتوا در ق

مجموعه  به  نیاز  فراگیری  معمار  و  ذاتی  استعدادهای  از  ای 

 های تخصصی دارد.  مهارت

مراحل فرایند خلق و ادراک آثار معماری وعوامل موثر  
 بر کیفیت آن بر اساس مبانی حکمت متعالیه 

 گیری ایده : شکلمرحله اول
معماری است و درآن ایده مرحله اول شروع قوس نزول خلق آثار 

)ایده مفهومی(    7آن کانسپتگیرد. که به  اولیه معماری شکل می

می گفته  نیز  که ای  شود.معماری  است  بذری  مانند  ایده  ن 
ها  های زیادی در آن وجود دارد و معمار متناسب با تواناییقابلیت 

های خود می تواند آنها را شکوفا نماید و کیفیت خلق آثار  و مهارت

عماری تا حد زیادی متاثر از این ایده و کیفیت این ایده متاثر از  م

ترین عامل موثر بر  مرتبه نفس معمار است. به همین دلیل مهم

کیفیت ایده اولیه معماری و به تبع آن کیفیت اثر معماری خلق 

 شده مرتبه نفس معمار است. 
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 مرتبه نفس معمار
ل عملی و تعامل میان  مرتبه نفس انسان نتیجه تحقق عقل نظری و عق 

این دو است که یکی مبدا ادراک و علم انسان و دیگری مبدا عمل و  

اخالق اوست و این دو همواره در یک رابطه رفت و برگشتی با یکدیگر  

(. به عبارتی مرتبه  125،  1393هستند و بر هم تاثیرگذارند )ر.ک: تقدیر  
او متناسب با  نفس انسان برآیند حاصل از تعامل علم و عمل اوست و  

نماید؛ و مبانی نظری خود نسبت به انسان و هستی  آن کسب معرفت می 

و مراتب هریک را شکل داده است. در حقیقت سطح معرفت معمار است  

گیری فرایند خلق آثار معماری را  دهد؛ و جهت که انگیزه او را شکل می 

ای  ه تواند در مرتب نماید. زیرا نفس انسان مختار است و می مشخص می 

بین مرتبه نباتی تا مرتبه کلی الهی )که همان مرتبه انسان کامل است(؛  
قرار گیرد. و در واقع انگیزه معمار که همان نیت اوست؛ عامل اصلی  

عالوه بر این مرتبه    دهی به فرایند خلق و ادراک آثار معماری است. جهت 

  کند و وجودی انسان است که سطح تعامل او با هستی را مشخص می 

تر باشد؛ خزانه معنا و  گونه که اشاره شد هرچه این مرتبه متعالی همان 

صورت در نفس او غنی تر خواهد بود و به همان میزان و متناسب با  

بود.   خواهد  باالتر  نیز  شده  خلق  آثارمعماری  کیفیت  معمار،  استعداد 
شکل   معنا  و  صورت  خزانه  کاملترین  زمانی  شد  گفته  که  همانطور 

معمار به مرتبه انسان کامل رسیده باشد و بتواند حداکثر  گیرد که  می 

تعامل با عوالم هستی را داشته و به احصا و ادراک متعالی ترین معانی  

نایل آید. که این مبانی بر اساس مبانی حکمت متعالیه اسما و صفات  

الهی هستند. زیرا در حقیقت تمام هستی تجلی خداوند هست )اصل  

باشند  ات الهی واسطه میان ذات و مصنوعات او می توحید(؛ و اسما و صف 
 . ( 267،  16تا ج  )طباطبایی بی 

 گیری طرح معماریمرحله دوم: شکل

آثار  خلق  فرایند  شروع  در  انسان  ناطقه  نفس  شد  اشاره  آنچه  بنابر 

وسیله قوه متصرفه با مراجعه به خزانه معنا و صورت فراهم معماری به 

برای خلق فضای معماری در قوه ا شده در نفس خود، ایده اولیه  ی 

آفریند که این ایده نیاز به بسط و تکمیل برای رسیدن خیال خود می 

به  طرح معماری )صورت مجازی آثار( خواهد داشت. در این مرحله 

کند ایده معماری خود را با توجه به مخاطب از فرایند، معمار سعی می 

و مکانی آن تکمیل   و نیازهای او، بستر قرارگیری، و شرایط زمانی 
نماید. حال در این قسمت دو سوال مهم مطرح می شود. سوال اول: 

است چه ظرفیت  آثار معماری  مخاطب  و  خالق  چه انسان که  و  ها 

نیازهایی دارد و غایتی که برای آن خلق شده چیست؟ سوال دوم: 

مقوله  و  اجزا  معماری،  تعریف معمار،   چگونه  را   آن  سازنده  های 

 کند؟می 

سوال پ این  به  به  اسخ  نظری معمار نسبت  مبانی  از  برگرفته  ها 
شناسی است؛ و این  شناسی و هستیشناسی، خدا های انسانمقوله 

آثار معماری خواهند  مبانی جهت دهنده به فرایند خلق و ادراک 

 بود. 

ظرفیت انسان،  اساس تعریف  بر  او  نیازهای  و  ها 
 دیدگاه حکمت متعالیه 

ترین وجوه تمایز مکاتب فکری، تعریف آنها از انسان  یکی از مهم

توان گفت از منظر اسالمی انسان یک  باشد. میو نیازهای او می

باشد؛ و بدن چیزی  حقیقت است که دارای مراتب گوناگون می

  جز مرتبه نازل نفس نیست؛ و انسان برحسب فطرت و آفرینش 

نفس انسان  خود، جویای همة مراتب کمال )تاحد بینهایت( است.  

دارای مراتبی چهارگانه است شامل: نامی نباتی، حسی حیوانی،  
ناطقه قدسی، و کلی الهی. و متناسب با آن دارای چهارگونه نیاز  

که عبارتند از: نیازهای مادی و فیزیولوژیک، نیازهای روانی در  

و اج خانوادگی  نیازهای  ابعاد فردی،  و  نیازهای عقالنی  تماعی، 

این نیازها و نتایج پاسخگویی به آنها که  )روحانی(.  عالی روحی

اند. معرفی شده  2در جدول  

 . مدل جامع از نیازهای انسان بر اساس دیدگاه اسالمی3جدول 

 نمونه هایی از نیازهای متناظر  نتیجه حاصل ازپاسخگویی به نیاز  مرتبه نیاز انسان 

 غریزه جنسی مسکن، امنبت فیزیکی،   خوراک، پوشاک، رشد و نمو  مادی و فیزیولوژیک  نیازهای 

 خشنودی  روانی  نیازهای 
 امنبت روانی،  شادی، آرامش،  :نیازهای فردی و خانوادگی

 معاشرت، مبادله، تعاون، احترام، عزت نفس، محبت   :نیازهای اجتماعی
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 نیازهای انسان بر اساس دیدگاه اسالمی . مدل جامع از 3جدول ادامه 

 نمونه هایی از نیازهای متناظر  نتیجه حاصل ازپاسخگویی به نیاز  مرتبه نیاز انسان 

 عقالنی  نیازهای 

 حکمت و نزاهت 
ها  ها، زیبایی ها و بدی )تشخیص و درک خوبی 

 خیر و شر(  ها،و زشتی 

 ها و حقایق. مانند: شناخت واقعیت  جوییحق
، تکامل فـردی، شـناخت ماهیت  استعدادهای بالقوه انسانپی بردن به  

 ن، فراگیری علم خویشت 
 زیبایی طلبی مانند: عدالت، حریت  خواهیفضیلت 

 روحانی  نیازهای 
 رضایت  و تسلیم 
 در برابر خداوند 

 )ذات باری تعالی( پرستش و میل به حقیقت و زیبایی مطلق 

هایی که معمار در خلق آثار خود ایجاد می نماید  آنجا که قابلیتاز  

توجه باشد؛  او از انسان و نیازهایش میهمواره تحت تاثیر تعریف  

به تمامی مراتب نفس و نیازهای چهارگانه انسان نقش مهمی در  

 کیفیت خلق آثار معماری خواهد داشت.   یارتقا
ازهای انسان برای فرایند  ه شده از نیئهای ارابندیها و طبقهمدل

و  ؛  آورند خلق و ادراک آثار معماری چارچوب مناسبی را فراهم می

ای امکان خلق فض ؛ تر باشدهر قدر مدل ارائه شده از انسان کامل

 . (21، 1393تقدیر آورد. )ر.ک: تری را فراهم میمعماری مناسب

روانی حیات جنبه مادی و حداکثر    با توجه به تمرکز جهان امروز بر

انسان و نیازهای متناظر با آنها و تاثیری که این تفکر بر معماری  
و نیازهای می؛  جهان نهاده است توان با توجه به ساحات حیات 

آنمغفول با  متناظر  در جهت مانده  موثر  گامی  انسان  در  دهی ها 

ادر و  خلق  فرایند  به  جهت  مناسب  و  برداشت  معماری  آثار  اک 

 یند را به سمت وضعیت شایسته هدایت نمود. گیری این فراشکل

مقوله و  اجزا  اساس  هتعریف  بر  معماری  سازنده  ای 
 حکمت متعالیه  دیدگاه

از   یکی  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر  پژوهش  این  منظر  از 

استفاده های سازنده معماری،  های مناسب در معرفی اجزا و مقوله روش 
های فلسفی است که این رویکرد سابقه بسیار طوالنی در از مقوله 

دار  معماری  )ر.ک:کاپن  حوزه  حکمت (.  1383د  دیدگاه   اساس  بر 

گانه اند عبارتند از: این )مکان(، زمان، کمّ ، کیف، متعالیه مقوالت نه 

ُملک که مشابه همان مقوالت  ُینفعل،  ان  یُفعل،  ان  وضع،  اضافه، 

های صورت از آنجا که در بیشتر پژوهش   ارسطویی هستند؛ اما   گانهنه 

های معماری سعی شده در جهت تسهیل گرفته در حوزه تبیین مقوله 
ها تعداد آنها کاسته شود. در پژوهش فهم و کاربردی نمودن این مقوله 

های حاضر نیز همسو با سایرین از شش مقوله اصلی در تبیین مقوله 

، 3گانه معماری در جدول  های شش است. مقوله معماری استفاده شده  

. اند های فلسفی معرفی شده در تناظر با مقوله 

 گانه معماری در تناظر با مقوالت فلسفیمعرفی مقوالت شش . 3 جدول

 های معماری مقوله های فلسفی مقوله

 و...(  ،)صورت، شکل، الگو، ساختارهندسی فرم  کمیت 

 ی به نیازها، تاثیرات، تبادل و...( پاسخگوی عملکرد، )کاربرد  فعالیت 

 )محتوا، مفاهیم و...( معنا کیفیت 

 ...( )مصالح، ساخت، و طرح و ساخت ماده 

 )رابطه ساختمان با محیط طبیعی و مصنوعی( بافت و پیوستگی  رابطه 

 )نیت، انگیزه، دیدگاه سازندگان( روحیه و اراده اراده )فاعل بودن( 

ثر معماری هستند  های اجزای سازنده اباید توجه داشت این مقوله 
ها یافته در صورت حکمت متعالیه معانی تجلی  و بر اساس مبانی

ها محقق خواهند در نهایت شاکله معماری را در قالب این مقولهمی

عوارض    سازند؛ این  با  ملک  عالم  در  موجودات  شناخته  زیرا 

این مقولهمی که  مفاهیمی  و  معانی  لذا  آنها  شوند.  به  توجه  با  ها 
می از  شکل  بود.  گیرند  برخوردارخواهند  بسزایی  این اهمیت  با 

توان گفت برای خلق آثار معماری شایسته، دستیابی توصیفات می

مقوله در  آنها  و ظهور   متعالی  مفاهیم  و  معانی  سازنده  به  های 
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قرار مد  با  با    معماری  متناسب  انسان  چهارگانه  نیازهای  دادن 

و محدودیت اصلی نفس خالق امکانات  دغدغه  های بستر طرح 

 انسان خواهد بود.

و  معمار  اعتقادی  مکتب  نبایدهای  و  بایدها  جایگاه 
 مخاطب 

از مهم  دیگر  بر جهت یکی  عوامل،  تاثیرگذارترین  و  به  ترین  دهی 

بخشی به آن در مرحله  کیفیت فرایند خلق و ادراک آثار معماری  و  

سازی طرح معماری و همچنین در اجرای  تکمیل ایده طراحی و آماده 

و   اعتقادی معمار  مکتب  نبایدهای  و  بایدها  به  توجه  معماری  آثار 

ترین   جامع  پژوهش  این  نظری  شالوده  بنابر  که  است؛  مخاطب 
مکاتب، مکاتب الهی و کاملترین آن هم اسالم است. لذا همانطور  

در طول این پژوهش به مبانی نظری )حکمت نظری( مکتب    که

اسالم تاکید شد و ساختار و فرایند خلق و ادراک آثار معماری بر پایه  

آن تبیین شد. در این مرحله نیز الزم است حکمت عملی اسالم در  

طیفی    در  نبایدها  و  بایدها  این  گیرد.  قرار  توجه  مورد  آنها  کنار 

مس مرحله پنج  صورت  به  حرام،  ای  و  مکروه  مباح،  حالل،  تحب، 
احکام حوزه  سه  شامل  آن  شمول  طیف  و  اند.   شده  ،  8تعریف 

 اخالقیات و حقوق است. 

سازی صرفاً نباید بر مبنای مختصات مورد نظر  در این مرحله تصمیم 

طور که اشاره شد در  کارفرما، معمار و مخاطب آثار باشد؛ بلکه همان 

ه هستی است؛ دستگاهی که  نگرش اسالمی که نگرشی توحیدی ب

شود؛ دارای هدف متعالی است و بسیار  آثار معماری در آن خلق می 
ای که از یک طرف تمام عوالم هستی  گردد. به گونه وسیع تعریف می 

و از طرف دیگر تمامی ساحت  وجود(  و  )مراتب  وجود انسان  های 

ای  نماید بستری برگیرد؛ و سعی می نیازهای چهارگانه او را فرا می

سازی او به سوی هدف نهایی  حیات طیبه انسان و در نهایت آماده 

اش که قرب الهی است فراهم آورد. چنین نگرشی به دنبال خلق  

آثاری است تا درآن بستری فراهم گردد تا هرچه بیشتر انسانها را  
ترغیب نماید تا احکام دین را جاری ،حقوق انسان نسبت به خدا،  

ها، سایر جانداران،  هم محله و سایر انسان خود، خانواده، همسایه،  

محیط زیست، و... را به رسمیت شمارد؛ و اخالقیات را در زندگی،  

ساری و جاری نمایند.  زیرا در مبانی اندیشه اسالمی عمران و آبادانی  

ها و  ی وجودی انسان ساز ارتقای مرتبه ها زمینه فضای زندگی انسان 

 احیای آنهاست. 

آنچه گفته   ایده معماری    ؛شدبنابر  به بسط  این مرحله معمار  در 

خاطب، پردازد. یعنی ایده خود را با مد نظر قرار دادن نیازهای ممی

اخالقیات و    ، احکام اولیه و ثانویه،مجموع شرایط زمانی و مکانی 

اسالمی مقوله)به  حقوق  قالب  در  ثابت(  متغیرهای  های  عنوان 

)متغیر وابسته( شکل    هستندمعماری که عناصر سازنده اثر معماری  
معماری  ؛دهدمی صورت طرح  به  را  آن  اثر(    و  مجازی  )صورت 

 نماید.  آماده می

 مرحله سوم: ایجاد اثرمادی و محسوس معماری
بعد از تکمیل طرح معماری در قالب صورت مجازی اثر یا همان  

به نقشه نوبت  معماری،  آثار  عالم    های  در  معماری  آثار  ایجاد 
گردد. در تمامی مراحل اجرای اثر معماری، معمار دو  طبیعت می

وظیفه مهم بر عهده دارد. وظیفه اول اینکه او باید مجموع شرایط  

آنها را مد نظر قرار   زمانی و مکانی بستر اثر را کامل شناخته و 

م در  دهد؛ و وظیفه دوم، توجه به بایدها و نبایدهای مکتب اسال

چه  حوزه احکام اولیه و ثانویه، اخالقیات و حقوق است بنابر آن

شرح داده شد به طور کلی فرایند خلق آثار معماری در سه مرحله  
می شکل  شکل اصلی  معماری،  ایده  خلق  طرح  گیرد.  گیری 

معماری، و ایجاد اثر مادی و محسوس معماری در عالم طبیعت.  

و  فرایند  توضیح  به  ادامه  در  معماری    حال  آثار  ادراک  مراحل 

 پرداخته می شود. 

 ادراک اثر معماریمرحله چهارم: 

شروع می زمانی  معماری  اثر  ادراک  در  فرایند  مخاطب  که  شود 

و شروع به تاویل و بازخوانی   ؛گیردمواجهه با آثار معماری قرار می 

آثار می بار دیگر  یک   ،در این مرحله  نماید.معنای نهفته در باطن 

مخاطب  تریمهم انسان  نفس  مرتبه  رمزگشایی،  در  عامل  ن 

انسان متناسب با مرتبه   ؛زیرا همانطور که توضیح داده شد  ؛شودمی

آورد. ای از معنا و صورت در نفس خود پدید مینفس اش خزانه
غنی  خزانه  هرچه  باشدبنابراین  آثار  ب  ؛تر  باطنی  معانی  ازخوانی 

 گیرد.تر صورت میتر و صحیحبرای مخاطب سهلمعماری 

تواند در توضیح مراتب ادراک آثار  در اینجا بازخوانی یک رابطه می

و آن توضیح رابطه میان    ؛ معماری توسط مخاطب راهگشا باشد

های کاربردی در هنرمند، آثارهنری و مخاطب است. یکی از مدل

بر حوزه  میان    این  نسبی  همزبانی  مدل  اسالمی  مبانی  اساس 
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با طرح موجودیت هنرمند،آثارهنری و مخاطب است. این دیدگاه  

فطری، ثابت و بالقوه انسان و پذیرش هویت بالفعل، متغیر و  

پذیر انسان، رابطه هنرمند، آثار هنری و مخاطب را تبیین تربیت 

می می  مطرح  و  ی نماید  ابتدا  مخاطب  و  هنرمند  رابطه کند  ک 

ذاتی و فرازمانی و مکانی دارند؛ چون فطرت انسانی مشترک 
دارند. و در رابطه دیگر هریک وابسته به مجموع شرایط زمانی  

می  آن  تأثیرات  تحت  و  خود  مکانی  و و  متغیر  که  باشند 

 پذیر است.  تربیت 

می  پژوهش  این  از  آمده  بدست  نتایج  اساس  مدل بر  توان 

، آثارهنری و مخاطب را با مبانی همزبانی نسبی میان هنرمند 

ای دیگر نیز تبیین نمود. آنچه حاصل از  حکمت متعالیه به گونه 
این مدل بر آن تاکید دارد حول محور دو اصل است. اصل اول 

و   ذاتی  و  فطری  رابطه  سبب  به  مخاطب  و  هنرمند  همزبانی 

سطوح  وجود  امکان  دوم  اصل  و  آنهاست؛  مکانی  و  فرازمانی 

 اوت ادراک در هنرمند و مخاطب است.مختلف و متف 

بر اساس دستاوردهای این پژوهش گفته شد که مرتبه وجودی 

او   نفس  در  گرفته  شکل  صورت  و  معنا  خزانه  و  انسان  نفس 
شکل مهم  در  عامل  آثار ترین  ادراک  و  خلق  فرایند  به  دهی 

هنری اعم از معماری و سایر هنرها است؛ و نفس ناطقه انسان  

زگذاری و رمزگشایی را با تکیه بر آن انجام  مسئولیت این رم 

توان این مدل را این گونه توضیح داد که دهد. بنابراین، می می 

داده  از  سطوحی  از  گرفته  منشا  معنایی  همزبانی  های بخش 

دریافت  حاوی  که،  معناست  و  صورت  از خزانه  مشترک  هایی 
طبیعت  عالم  در  موجود  اشتراکات  یا  و  طبیعت  مافوق  عوالم 

ها شده است اند؛ و بخشی که سبب تفاوت ادراک در انسان ه بود 

ها و معانی دریافت شده از عالم مربوط به آن دسته از صورت 

طبیعت )ملک( است که گاه در شرایط مختلف زمانی و مکانی  

شده  صورت ذخیره  و  معانی  از  دسته  آن  به  مربوط  یا  ها اند؛ 

ان هنرمند و  هستند که به دلیل تفاوت مرتبه وجودی نفس انس 
مخاطب، متفاوت از هم و متناسب با سطح تعامل آنها با عوالم  

 مافوق طبیعت در آنها ذخیره شده است. 

توان گفت که از منظر مبانی اسالمی، کالبد یا متن اثر  بنابراین می

معماری نقش مهمی در تعامل میان انسان هنرمند و مخاطب بر  

شوند. البته باید تقل میها منعهده دارد و معانی از طریق صورت

برداشت  که  داشت  صورت  توجه  معماری  اثر  یک  از  که  هایی 

و فهم    با مرتبه وجودی مخاطب و قدرت درکگیرد متناسب  می

  ست؛ آنها از صورت اثر، متناسب با خرانه معنا و صورت در نفس آنها

که   روست  این  از  در  »و  و  است  متفاوت  اشخاص،  فهمِ  مراتب 

تواند فقط به اندازه فهم و میزان  حقایق، هر کسی میبرخورد با  

بهره آنها  از  خود  مراتب  ادراک  که  داشت  توجه  باید  گردد.  مند 
نمی وارد  لطمه  آن  وحدت  به  حقیقت  یک  یک متفاوت  و  سازد 

)ابراهیمی دینانی    « تواند تجلیات گوناگون داشته باشدحقیقت می

آموزه20،  1379 پایه  بر  فهم  (  اسالمی،  مخاطبانِ  های  های 

های عقالنی و روحانی آنها[ در  مختلف یک اثر ]مبتنی بر ساحت 

برخالف رویکردهای    ؛گیرندگرا قرار میای طولی و وحدترابطه

گریز ای وحدتها، مجموعهمعاصر غربی، که از نظر آنها این فهم
می تشکیل  را  متکثر  رابطهو  در  و  قرار  دهند  هم  با  عرضی  ای 

 . (84، 1392دهند )رییسی می

 مرحله پنجم: تاثیر بر نفس مخاطب 
باید اشاره کرد بعد از بازخوانی معانی نهفته در آثار معماری نفس  

شود با معنای بازخوانی شده و این معنا سبب تغییر ناطقه مواجه می
رتی مخاطب با تمرکز  شود. به عباو تحول مرتبه نفس مخاطب می

را، در جهتی خاص به  قوای حسی و ادراکی خود  بر روی شیء،  

و وجود خویش را به تناسب ادراکِ برخاسته از  رساند؛  فعلیّت می 

و نتیجه این ادراک بر مرتبه   ؛نمایدی خود، متحول میشیء آفریده 

 گذارد. علم و عمل او تاثیر می

باید توجه داشت که فرایند ادراک اولین بار در نفس معمار محقق  
اولین مخاط  و   ؛شودمی در معمارخود  او  و نفس  است  آثارخود  ب 

زیرا    ؛مواجهه با آثار خلق شده توسط خود دچار تحول خواهد شد

به  معنی  از  سویه  دو  فرایندی  هنری  آثار  ادراک  و  خلق  فرایند 

 صورت و صورت به معنا خواهد بود. 

ا  در  آنها،  کیفیت  بر  موثر  عوامل  و  مراحل  شناخت  از  ین بعد 

مرحله در راستای کمک به ارتقای کیفیت فرایند خلق و ادراک 
بستر  و  معماری  شایسته، آثار  معماری  آثار  خلق  جهت  سازی 

عوامل موثر بر کیفیت این فرایند را که به تفصیل در این بخش 

و  فرایند  این  از  شده  ارائه  مبسوط  ساختار  بر  شدند؛  معرفی 

)نمودار   آن  و  2مراحل  داده  بازتاب  برای (  پیشنهادی  مدلی 

نمودار  جهت  قالب  در  فرایند  این  تحقق  به  داده   3دهی  ارائه 

. است 
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، در حقیقت 2توجه داشت که ساختار ارائه شده در نمودار  باید  
اساس  بر  معماری  آثار  ادراک  و  خلق  فرایند  ساختار  بازخوانی 
مبانی حکمت متعالیه است؛ و هر انسان معماری خودش غایت 

نماید؛ اما ساختاری که در و کیفیت این فرایند را مشخص می 
شده به سمت دهی  معرفی شده یک فرایند جهت  3قالب نمودار  

 به کارگیری مبانی اسالمی در محتوای این فرایند است.  

 گیری نتیجه 
 توان گفت: ها و نتایج این پژوهش می بر اساس یافته 

کیفیت فرایند خلق و ادارک آثار معماری تحت تاثیر مستقیم  
و   علم  تعامل  از  حاصل  برایند  که   است  معمار  نفس  مرتبه 

 عملی در اوست. عمل او یا همان  عقل نظری و  

انسان   افعال  سایر  مانند  معماری  آثار  ادراک  و  خلق  فرایند 

به مرتبه نفس   دارای جهت است؛ که این جهتگیری وابسته 

گیری این فرایند است. اگر قوه متصرفه  معمار در شروع شکل 

در اختیار نفس ناطقه انسان و عقل او باشد؛ این فرایند جهت  
ر قوه متصرفه در اختیار نفس  قرب الی اهلل خواهد داشت و اگ 

حیوانی و وهم باشد؛ این فرایند در جهت غفلت از خدا تحقق  

 یابد. می 
 

 ترین عوامل موثر برکیفیت اثر معماری عبارتند از: مهم 

 مرتبه نفس معمار و انگیزه او از خلق اثر  •

 سطح تعامل معمار با عوالم هستی  •

 خزانه صورت و معنا در نفس معمار  •

 معمار از مقوله های سازنده معماری تعریف   •

 تعریف معمار از انسان، قوا و نیازهای او  •

میزان توجه به بایدها و نبایدهای مکتب اعتقادی معمار   •

 و مخاطب  

 استعدادهای ذاتی معمار  •

 های بیان در معماری میزان آشنایی معمار با مهارت  •

 میزان تجربه و آشنایی با معمار آثار برگزیده معماری  •

ظر حکمت متعالیه، هستی دارای اصول و مبادی است و از من 
قوانین هستی   خارج از تحقق افعال و خلق آثار انسانی  قوانین  

نیزنیست  معماری  آثار  ادراک  و  خلق  فرایند  اساس  این  بر   . 

هستی  مبادی  و  اصول  با  راستای باشد می   مطابق  در  لذا  ؛ 

به  معماری،  آثار  ادراک  و  خلق  فرایند  ساختار  ترین بازخوانی 

تواند از آن الگوگیری نماید فرایند خلق فرایندی که انسان می 

فرایند  این  محتوای  ارتقای  راستای  در  و  است؛  هستی  عالم 

غنی  به  مراجعه  روش،  و  بهترین  اسما  یعنی  معنا،  منبع  ترین 

 صفات الهی و تالش برای ادراک و احصا این معانی است.
این   در  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  ساختار  بر  پژوهش 

فرایند خلق و ادراک آثار معماری از پنج مرحله اصلی تشکیل  

شده است. در مرحله اول، معمار در مواجهه با مساله معماری  

معنا   و  خزانه صورت  به  متصرفه  قوه  آوردن  در  به خدمت  با 

نماید تا ایده خود را به صورت مثالی در خیال خود  مراجعه می 

م، معمار این ایده را با مد نظرقرار  ترسیم نماید. در مرحله دو
و محدودیت  های  دادن نیازهای مخاطب متناسب با امکانات 

مقوله  با کمک  و  قالب  بستر طرح،  در  های سازنده معماری، 

می  بسط  اثر(  مجازی  معماری)صورت  طرح  در  یک  و  دهد؛ 

به   بستر طرح،  شرایط  به  توجه  با  را  طرح  این  سوم،  مرحله 

نماید. در مرحله چهارم، این  اد می صورت اثری محسوس ایج 

اثر مورد ادراک مخاطب اثر، که اولین آن خود خالق اثر است،  
به باطن طی می  از ظاهر  و سیری  تا معانی  قرار گرفته  شود 

نهفته در اثر معماری دریافت گردد. و در نهایت نفس مخاطب  

 گیرد. تحت تاثیر معنای دریافت شده از آن قرار می 

و  ارکان اصلی سا زنده این ساختار عبارتند از: مرتبه نفس معمار 

و   چشایی،  شنوایی،  بویایی،  )بینایی،  ظاهری  قوای  مخاطب، 

المسه( و قوای باطنی )قوه متصرفه، خیال )خزانه صورت(، حافظه  
مخاطب،   و  معمار  در  واهمه(  و  مشترک  حس  معنا(،  )خزانه 

و  مقوله امکانات  انسان،  نیازهای  معماری،  سازنده  های 

و  محدودیت زمانی  شرایط  مجموع  با  متناسب  طرح  بستر  های 

 مکانی. 

 هانوشتپی 
1 .Gray 

2 .Hughes 

3 .Ill defined problem 

4 .Casakin 

5 .Cross 
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سوره  )  «فلنحیینه حیاة طیبه » قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است:   .  6

به  .  (97  / نحل اشاره  برای  طیبه«  »حیات  تعبیر  از  شایستة  استفاده  وضعیت 

به مثابة مصداق عینی و   بر اساس نظام معیار دینی و  انسان در دنیا  زندگی 

پیش از این در بیانات متفکران    قرب الی اهلل« »   ملموسِ مفهوم عمیق و عرفانی

 . (121، 1390 زادهصادق ) اسالمی سابقه دارد

7 .Concept 

ات فقهای شیعه  عنوان یکی از سه بخش دین اسالم، در تقسیم احکام به  .  8

حکم اولیه حکمی است که  . »دارای دو قسم احکام اولی و احکام ثانوی است

شود؛ مثل وجوب نماز صبح و  بر افعال خداوند به لحاظ عناوین اولی آنها بار می

نوشیدن شراب. به وصف    حرمت  بر موضوعی  است که  ثانویه حکمی  حکم 

بار می عارضی  عناوین  دیگر  و  اکراه  ماه    ؛شوداضطرار،  در  افطار  جواز  مانند 

رمضان در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد یا موجب حرج است و سبب  

گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم واقعی اولی  نام 

تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه متعلق به کسی است  باید اشاره کرد    . «قرار دارد

و این والیت را خداوند به وی اعطا کرده است.  که در جامعه دارای والیت بوده  

لذا در جامعه اسالمی وضع احکام ثانویه در درجه اول متعلق به پیامبر گرامی  

در عصر  ؛ و  اشدبو جانشینان به حق او یعنی ائمهعلیهم السالم می   )ص(اسالم

این حق متعلق به نواب عام امام زمان)ع(    ؛باشدحاضر نیز که عصر غیبت می 

  ؛ توانند در موارد خاص مثل آنچه در باال ذکر کردیم باشد و آنها می فقها می یعنی  

ثانویه  سازند احکام  جاری  اولیه  احکام  به جای  و  وضع  ،  1348)مشکینی    ای 

121 .) 
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 .هندسی در معماری ـهای فضاییبا ایده پردازی در محوریت تعامل انساننظریه ةرسال. 1390. ______________ .34
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Abstract 

Cognition towards creation and perception process of architecture is an important and complicated 
subject of architectural realm. Despite numeral related researches of recent decades, some of the aspects 

of this subject are still unknown. Considering the fact that proper cognition of this process could create 

the groundwork of quality improvement in architectural pieces and will help to find solutions for many 

of the architects’ assumed problems, the issue of this research is about reviewing the structure of creation 
and perception process in architectural pieces on the basis of transcendent wisdom. In order to do this, 

the strategy of logical reasoning has been selected. At the first step of this research, an accurate 

description of human, existence and their aspects and capacities is defined, and then the interaction 
between human and existence and its refection on creation and perception process in architectural pieces 

is analyzed on the basis of transcendent wisdom as the theoretical foundation of this research.  Since 

transcendent wisdom asserts on the fact that God created the human as himself when it got to the sense 
of creativity, and that the most perfect creation of God is the world of existence, this research will also 

review the creation process of the world, making a pattern to define the creation and perception process 

in architectural pieces  in five steps. The main components of this structure include: the soul grade of 

architect and spectator, and their Appearance powers (vision, smell, hearing, taste, touch) and their 
internal powers (Hes-E-Moshtarak, Motesarefeh, Vahemeh, imagination, memory), Architectural 

categories (form, function, meaning, design & construction, tissue and cohesion, mood and will), and 

quadripartite needs of human (physical needs, psychical needs, rational needs, spiritual needs) 
Finally, Identifying the effective factors of this process on the quality of architectural pieces will lead to 

presented suggestions of this research which can improve the quality of this process. Results show that 

by considering the comprehensive foundations of Islamic thoughts as the theoretical foundation of 

Architectural researches will help to suggest solutions for complicated problems of architectural realm.  
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