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چکیده

بیان مسئله :معماری اشراقی یعنی آن معماری که در تعریف مبانی اولیه اعم از اجزاء ،مقدمات
و کلیت مبتنی بر نظریة فلسفی و وجودشناسی اشراق باشد؛ فلسفهای که مؤسس آن در عالم
اسالمی شیخ شهابالدین سهروردی معروف به شیخ اشراق است و قطبالدین شیرازی از
مفسران مشهور آن است .این معماری تا آنجا که فلسفه اشراقی نظریه ارسطویی ماده و صورت
را در خود هضم و جذب کرده و با آن همراه است از معماری کالسیک که مفاهیم فلسفی صورت
و ماده جوهر و عرض را مفروض میشمارد ،تمییز داده نمیشود .ماده تا بینهایت تقسیمپذیر
است و آنچه به آن وحدت میبخشد صورت است ،اما آن اصل متافیزیکی مهمی که مخصوص
معماری اشراقی است و بر صورت افزون میشود و حتی بر آن غلبه دارد؛ نور است.
هدف مقاله :در این مقاله دربارة فرضیه معماری نور و امکان انطباق آن با نور محصور در فیزیک
و معماری مبتنی بر صورت فضایی بحث میشود .این مقاله هنوز مدعی استخراج معماری
موسوم به اشراق نیست بلکه در مبانی فرضیة چنین معماری غور و تحقیق میکند که میتواند
موردعالقه اندیشمندان معمار ملی و اسالمی این سرزمین باشد.
نتیجهگیری :فضاهای نوری در معماری یعنی آن فضاها که به صورت مستقیم و غیرمستقیم
از شعاع نور بهرهمندند بر فضاهای غیرنوری نهتنها در ظهور غلبه دارند بلکه معنی و مفهوم و
حتی مفاهیم بنیادی فضاهای غیرنوری جهان منوط به معنی و مفهوم فضاهای نوری است .این
فضاهای نوری در حکم آینههایی هستند که فضاهای واقعی و جهان واقع ما را احاطه کردهاند و
از آنها گریزی به خارج نداریم .اما ما جهان واقعی و فضای واقعی را پذیرفتهایم زیرا ما به فضاهای
نوری که متمایز کنندهاند واقف هستیم .از سوی دیگر میتوان گفت در کنار فضاهای نوری
فضاهای کور و تاریکی وجود دارند و ازاینرو که آنها را تنها در فضاهای روشن و نوری میتوان به
جای آورد تابع فضاهای روشن یافته میشوند .فضاهای روشن آینهاند و فضاهای گم شده را در
آنها میتوان به جای آورد و بازشناخت .برخالف عقیده تیموتی میشل که میگوید جهان و امر
ً
واقعی کامال بیرون از تجلی و ظهور ظاهر میشود و قلمروی ناب واقعی است که مقدم بر همه
ظهور است1به نظر ما فضای نوری در شناخت مقدم بر فضای واقعی ،تاریک و موهوم است و
فضای موهوم و هیوالیی بدون نور قابل شناخت نیست .معماری اشراقی یک معماری ضد راز
و ضد استعارهای است .همه چیز را باید آنچنانکه شرقی است ،تعریف کرد و ساخت .در زبان
این معماری روشنی جای استعاره را میگیرد و همه چیز برای دیدن و دیدهشدن به کار میآید.
واژگان کلیدی :معماری ،معماری اشراقی ،فضای معماری ،فضای نوری ،نور اشراقی ،طراحی نور،
نور /فضا ،شهابالدین سهروردی ،مارتین هایدگر.
1. The other: Art History And / As Museology, Timothy Mitchell.
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Abstract:
Statement of the problem: Ishraqi architecture expressed a kind of architecture theory
of which primary foundations including participles, constituents and generality
are based on the philosophical and ontological theory of Ishraq. The philosophy
of Ishraq described in Hecmat o Aleshraq, wrote by the great Persian philosopher
Shahoddin Sohravardi, known as Sheikh Eshraq and famous commentaries on the
book done by Ghotboddin Shirazi. As far as Ishraqi philosophy entitled Aristotle's
theory of matter and form, the proposed architecture not confronted with the
classics. Philosophical conceptions as matter and form, substance and accidents
taken approximately as similar or even united. Matter faces divisions unlimitedly
while unity and preservation continuously given to it by form.
The important principle of Light identified in Iahraqi philosophy been added to
other metaphysical principles over which has a great authoritarian domination.
Purpose of the article: This article tried to explore the possible architecture of light
conditioned correspondingly with the architecture based on spatial form. The author
is not intended yet in introducing a defined Ishraqi architecture, rather would take
in favor of examining hypothetical foundation that might useful in architectural
discourses trended in the Islamic studies of art.
Keyword: Architectural Space, Optical Space, Illuminated Light, Light Design, Light
/ Space, Shahab al-Din Suhrawardi, Martin Heidegger.
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

11

* Dibadj@hotmail.com | musadibadj@ut.ac.ir | + 98٢2
١۶۶۴٧٧٢۴ 166477240

References:
- Alperson, P. (1992). The philosophy of the
visual arts
- Hall, A. R. (1993). All was light: an introduction
to Newton’s Opticks. Oxford University Press, USA.
- Davey, N. (1999). Interpreting visual culture:
Explorations in the hermeneutics of the visual.
Psychology Press.
- Hall, R. W. (1974). Plato’s Theory of Art: A
Reassessment. The Journal of Aesthetics and Art
Criticism, 33(1), 75-82.
- Vasseleu, C. (1998). Textures of light: Vision
and touch in Irigaray, Levinas and Merleau Ponty.
Routledge.
- Wilson, G. M. (1986). Narration in light: Studies
in cinematic point of view. Johns Hopkins University Press.
- Textures of light: vision and touch in Irigaray,
Levinas, and Merleau- Ponty, Cathryn Vasseleu,

London; New York: Routledge, 1998.
- Colour and colour theories, Christine Franklin,
New York: Arno Press, 1973.
- All was light: an introduction to Newton’s Optics,
A. Rupert Hall. Oxford: Clarendon Press; New
York; Oxford University Press, 1993.
- Painting with light, John Alton, Berkeley; University of California Press, 1995.
- Narration in light: Studies in Cinematic Point of
View, George. M. Wilson, Baltimore; The Johns
Hopkins University Press, 1992.
- Space and geometry: In the light of physiological,
psychological and physical inquiry, Ernst Mach;
Translated from the Germany by Thomas J. Mc
Cormack, Illinois: The Open court publishing
company, 1988.
- Interpreting visual culture: explorations in the
hermeneutics of vision.
- The Philosophy of the visual arts.
- Plato’s theory of art.

شماره اول
1399 تابستان

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

12

شماره اول
تابستان 1399

مقدمه و بیان مسئله:

معمارانــی چــون برونــو زوی ،1اگوســت پــره ،2ادوارد میلــر،3
المونــت مــور 4فضــا را اصلیتریــن جــزء معمــاری میداننــد.
لوکوربوزیــه بــه اهمیــت حجمهــای معمــاری همــان قــدر واقــف
اســت کــه بــر اهمیــت نــور :معمــاری بــازی اســتادانه ،درســت
و شــگفتیبخش حجمهــا تحــت نــور اســت .5برایناســاس
معمــاری همچــون هنــری بــرای ســاختن فضــا از طریــق محصــور
کــردن آنهــا بــه فضــای دیگــر اســت .امــا خصوصیــت مهــم
تهــای انضمامــی ســاخته معمــاری یعنــی ســهبعدی
صور 
بــودن فضاهــای مســکون انســانی کــه در برگیرندگــی فضایــی را
نشــان میدهــد از صورتهــای نــوری در معمــاری کــه متعالیتــر
و لطیفتــر از صــرف صورتهــای فضایــی اســت -جداشــدنی
نیســت و ازایــنرو تعریــف فضاهــای معمــاری در حقیقــت
تعریــف فضاهــای مــادی مکانهایــی اســت کــه امتیــاز آنهــا
از مکانهــای انتزاعــی ســهبعدی ،همچنــان کــه در ریاضیــات
توپولوژیــک میبینیــم ،در قبــول نــور آنهاســت .خلــق فضــای
معمــاری بــا کنــش نــور متعیــن میشــود .در خلــق و تولیــد
یــک محصــول معمــاری ،هیــچگاه نمیتــوان نــور را نادیــده
گرفــت .آنتونیــاس میگویــد« :بوطیقــا از واژه یونانــی ریشــه
ً
میگیــرد کــه مشــخصا بــه معنــی ســاختن اســت :ســاختن فضــا،
ســاختن موســیقی ،ســاختن معمــاری ،ســاختن شــعر»...؛ بــا
ایــن تجویــز میتــوان از بوطیقــای نــور در کنــار بوطیقــای فضــا
گفــت .وظیفــه اساســی یــک معمــار ایجــاد تــوازن و تعــادل تــا

حــد مطلــق بیــن بوطیقــای فضــا و بوطیقــای نــور ،اصــل نــور و
تعاریــف مفهومــی یــک معمــاری اســت .در علــم الهــی فضــا بــه
نحــو مطلــق فقــط فضــا و امــکان اســت و فضــای جوهــر یکتایــی
همچــون نــور اســت و بــه همیــن دلیــل نــگاه دو جانبــه نــور-
فضــا در طراحیهــای معمــاری رجحــان دارد .اصــل نــور و اصالــت
معمــاری نــوری معــرف یــک معمــاری شــرقی اســت.
بــر اســاس آنچــه اشــاره شــد مقالــه حاضــر در پــی کاوش
در امــکان تألیــف نظــم نــوری بــا نظــم فضایــی اســت .تعریــف
اثــر معمــاری جــز در ذیــل تألیــف ایــن دو نظــم ممکــن نیســت
و ازای ـنرو پیشــنهاد هرگونــه تعریــف بــرای اثــر معمــاری یــا متــن
معمــاری مســتلزم ادغــام مفاهیــم و حــدود آفرینــش نــوری از
یــک ســو و مفاهیــم و حــدود محــض آفرینــش فضایــی از جانــب
دیگــر اســت .ایــن تحقیــق موجــز بــه دلیــل انتزاعــی بــودن و
ابداعــی بــودن مباحــث بــه ناچــار بیشــتر محــدود بــه تبییــن
تشــناختی و نــه کاربــردی و تفصیلــی و
تعاریــف بنیــادی و معرف 
تکنولوژیــک از موضــوع ســرلوحه اســت.

فضای نوری و اشکال هندسی

ب ــه رغ ــم محص ــور ش ــدن ن ــور در فضاه ــای داخل ــی ب ــه پرتوه ــای
منعکـــس بـــر دیوارهـــا ،ســـتونها ،ســـقف و کـــف ،دریچهه ــا
و دره ــا ،ای ــن ن ــور مح ــدود ب ــه فض ــای درک ش ــده ب ــر اس ــاس
اندازههـــا و تناســـبات طـــول و عـــرض و ارتفـــاع نیس ــت و
میتوانـــد حـــدود مـــادی و انضمامـــی فضاهـــای داخل ــی را
کمابی ــش واس ــازی کن ــد .ب ــرای مث ــال در ک ــف ات ــاق دای ــرهای

1. Bruno Zwui
2. Auguste Pernet
3. Edwaed Miller
4. Lomont Moore
5. Le Corbusier: Towards a New Architecture; Charles Èdouard Jeanneret; from: Encarta, 1993- 2002. Under Le Corbusier.
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شـــکل شـــش نورافکـــن در محـــل رئـــوس زوایـــای یـــک
شـــشضلعی متداخـــل نصـــب میکنیـــم .ایـــن کار میتوانـــد
س ــبب کاه ــش خمیدگ ــی و انحن ــای ص ــورت ات ــاق ب ــرای ناظ ــری
باش ــد ک ــه در درون ات ــاق نشس ــته اس ــت .چنانچ ــه تاب ــش ن ــور
بی ــش از ان ــدازه معم ــول ب ــر روی تابل ــوی س ــفید کالس درس
ج ــاری ش ــود دانشآم ــوزان فاصل ــه خ ــود را ب ــا تابل ــوی س ــفید
کمت ــر احس ــاس خواهن ــد ک ــرد.
ارتب ــاط هندس ــی از تعاری ــف و قواع ــد و قضای ــای هندس ــی
ب ــه وج ــود میآی ــد .ایوانه ــای سیوســهپل ب ــه نح ــو متق ــارن و
مت ــوازی ش ــکل گرفت ــه اس ــت ،ام ــا ظه ــور ن ــور ب ــه هن ــگام طل ــوع
آفت ــاب و ی ــا پرت ــو نورافکنه ــا در هن ــگام ش ــب ،پرســپکتیوهای
زیب ــا و متع ــددی را ب ــر ایوانه ــا حم ــل میکن ــد و فض ــا را ب ــه نح ــو
ن ــور تصری ــف میکن ــد و ب ــه همی ــن دلی ــل چن ــد تعری ــف ب ــرای
ایوانه ــا ب ــه وج ــود میآی ــد ک ــه از آن می ــان تعاری ــف مش ــخص
ش ــبانه و روزان ــه آنهاس ــت .میت ــوان ب ــا تنظی ــم ن ــور احس ــاس
ش ــادمانی را در انس ــان برانگیخ ــت و او را ب ــا لبخن ــد س ــاخت.1
میتـــوان گفـــت تمامـــی فضـــای یـــک عمـــارت بـــه یکبـــاره
درکشـــدنی نیســـت بلکـــه تنهـــا آن مقـــدار از فضـــای
ســـاختهوپرداخته شـــده بـــه نحـــو بیواســـطه درک میشـــود
ک ــه از ن ــور جل ــوه مییاب ــد .تداخ ــل دو و ی ــا چن ــد فض ــای متمای ــز
در یـــک صـــورت جدیـــد فضایـــی نیـــز میتوانـــد بـــا مفاهیـــم
ن ــوری تداخ ــل یافت ــه و جل ــوهای دیگ ــر یاب ــد .دو فض ــای نیم ــه
اســـتوانهای بـــا زاویـــه نیـــم قوســـی  180درجـــه روبـــروی هـــم را
تصـــور کنیـــد کـــه از طریـــق نورافکنهـــا بـــه دو ســـوی دیـــواره
مقاب ــل ای ــن دو نی ــم اس ــتوانه ن ــور متمرک ــز پرت ــاب میش ــود.
چنیــن تأثیــری از نــور در چش ــم مــا ایــن دو نی ــم اســتوانه را کمتــر
از آنچـــه در واقـــع امـــر اســـت از یکدیگـــر دور میســـازد.
اشـــکال هندســـی در نـــور همـــان اشـــکال هندســـی در
ً
تاریکـــی اســـت امـــا فضاهـــای ســـاخته شـــده کامـــا در نـــور و
بینـــوری تغییـــر میکنـــد .مربـــع ،مثلـــث ،دایـــره و شـــکلهای
دیگـــر در نـــور تغییـــر نمیکنـــد امـــا نـــور ســـبب میشـــود
فضاه ــای س ــاخته ش ــده از ای ــن اش ــکال بهت ــر تعری ــف ش ــده و
بهت ــر م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گی ــرد .اش ــکال بنی ــادی ب ــا مداخل ــه
نــور و ورود نــور در هــر تجزیــه ،ترکیــب ،انفصــال و اتصــال هویــت
مضاعف ــی مییاب ــد .س ــتون ن ــور از طری ــق پنج ــره مربع ــی ش ــکل
ب ــاالی یــک س ــقف ،منش ــور بــدون س ــری را در زی ــر آن ب ــه وج ــود
مـــیآورد و مربـــع پنجـــره را از یـــک پدیـــده فضایـــی -هندســـی
ص ــرف ب ــه ی ــک پدی ــده فضای ــی ن ــوری ارتق ــاء میده ــد.

نور -فضا و طراحیهای معماری

نــور میتوانــد مــرز دو فضــای همســایه را تغییــر دهــد و ماهیــت
جدیــدی از همســایگی فضایــی جدیــد بــه وجــود آورد .دو
فضایــی کــه یکــی از آنهــا دیگــری را دربرگرفتــه بــا نــور از هــم
جــدا نمیشــود امــا بــا تنظیــم نــور میتــوان جدایــی فضایــی دو
بخــش دربرگیرنــده و دربرشــونده را از یکدیگــر تخفیــف داد و
یــا بالعکــس آن را تشــدید کــرد .نــور میتوانــد حصــار فضاهــا را
ممکــن و یــا معنـیدار کنــد .بــه اشــاره متذکــر م یشــویم کــه تأثیــر
ترفندهــای نــوری کمتــر از ترفندهــای هندســی و صوری نیســت.
فضــای خارجــی ســاختمانها و احجــام ســاختمانی بــا
نــور طبیعــی و در مــواردی نــور مصنوعــی پیرامونــی در طــول
شــبانهروز وحــدت دارد .بــا معماریهــای دوره مــدرن ،طراحــی
هــر ســاختمانی از بیــرون بــدون ارزیابــی نســبتی از تألیــف و
ترکیــب احجــام نــوری و احجــام فضایــی صــورت نمیپذیــرد.
طراحــی و ســاخت نــور فضــای داخلــی نیــز بدیــن منــوال تألیفــی
ممکــن اســت .مطالعــه فرآیندهــای ســاختههای مــدرن و
کالســیک در معمــاری تألیــف شــده از فضــا و نــور ضــروری
اســت زیــرا بــدون تقلیــد فضاهــای نــوری ســاخته شــده چگونــه
میتــوان بــه فضاهــای نــوری نویــن دســت یافــت؟

نور ،فضا و فرم

نور فضا و فرم را به هم آشنا میسازد .گیدئون درک معماری را با
سازماندهی فضا و فرم ساخته شده ممکن میداند .آفرینش
فضای ساخته شده یعنی آفرینش فرم یا صورت برای غلبهی
بر بینظمی ماده و خروج از هیوالی آن با بوالفضولی نور رخ
میدهد .نور نیز با طرد همین هیوال و بینظمی و کائوس
خود را ظاهر میسازد .عالوه بر مداحله نور در فضای درونی آن
میتواند بر کیفیت پیوند متقابل فضاهای درونی و بیرونی اثر
گذارد .نور میتواند خروج انسان از خانه را به نحوی سامان دهد
که او در این هنگام پای خود را بر یک فضای محیطی بیگانه در
خارج بگذارد و یا در برابر احساس خودمانی از فضای دیگر را در
او تحریک کند.
نــور رواقهــا فضاهــای واســطهای و میانــی را کــه فضاهــای
حایــل هســتند بــا بیــرون و درون پیونــدی بیــش از وســاطت
میدهــد .حرکــت نــور میتوانــد حرکــت فضــای درون از بیــرون
و از بــرون بــه درون یــا را تشــدید یــا تضعیــف کنــد .واضــح اســت
سلســلهمراتب نــوری ،سلســلهمراتب مبتنــی بــر اختــاف
ارتفــاع فضاهــا در طراحــی نیســت .البتــه تعــارض ذاتــی بــا آن
نیــز نــدارد .ازایــنرو بــه رغــم اســتفاده عملــی از اســتعاره نــور

1. Painting with Light, John Alton Berkeley: University of California Press, 1995. p. 34.
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توســط معمــاران گوتیــک میتــوان گفــت ایــن معمــاری هنــوز
یــک معمــاری کامــل نــوری و اشــراقی در نظریــه نیســت .در ایــن
معمــاری هنــوز فاصلــه بســیاری تــا تشــخیص سلســلهمراتب
نــوری وجــود دارد .بــا توســل بــه نــور حایلهــا ،پردههــا و
دیوارهــای شــفاف ســاخته میشــوند .ایــن چشــماندازها و
فضاهــای مرتبــط پیدرپــی امــکان پرســپکتیو یــک نقطــه را
متنــوع ،متعــدد و فــراوان میســازند.
بــا نورهــای عارضــی اشــیاء و اجســام بــرای دیگــری ظاهــر
م یشــوند .اینکــه بــا نــور عارضــی شــیئی بــرای دیگــری ظاهــر
میشــود بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــرای خــود آشــکار باشــد.
حتــی یــک حایــل شیشــهای کــه بــه نظــر میرســد بــرای خــود
ظاهــر اســت بــرای خــود ظاهــر نیســت بلکه تنهــا در یــک عمارت
بــه ایــن منظــور بــه کار میآیــد تــا چیزهــای آن ســوی حایــل از نــور
بهرهمنــد باشــند .پــس یــک حایــل شیش ـهای همچــون اشــیاء
مــادی دیگــر بــرای ظاهــر شــدن بــر مــا نیازمنــد نــور اســت و
خودبهخــود ظاهــر نیســت .تفــاوت حایــل شیشــهای تنهــا بــا
اشــیاء مــادی دیگــر ایــن اســت کــه آن بــر خــود مخفــی نیســت،
آن برخــاف اشــیاء دیگــر خودبهخــود مانــع ظهــور نیســت.

معماری نور و معماری هستیشناسی

در برابــر ســخن اگوســت پــره کــه میگویــد ســاختمان بــا
درخشــش حقیقــت زیبایــی دارد ،1میگوییــم درخشــش نــور
اســت کــه ســاختمان را حقیقــت میبخشــد .همــان گونــه کــه در
جهــان حقیقــت از نــور اســت در ســاختمان و ســاخته معمــاری
کــه ســاخته بشــر اســت ،حقیقــت یــک ســاخته و ســاختمان
از نــور اســت .هایدگــر فیلســوف آلمانــی نســبت هســتی را بــا
ظهــورات هســتی تمایــزات هستیشــناختی نــام م یگــذارد .او
معتقــد اســت کــه هســتی هرگــز ظاهــر نمیشــود بــه رغــم آنکــه
شــأن هــر موجــود فــردی از هســتی اســت .پــس پدیدارشناســی
هایدگــر از هســتی آغــاز میشــود و هستیشناســی دانــش
هســتی اســت کــه بــا هســتی اشــیاء بــه عنــوان انعــکاس
ویژگ یهــای دو جانبــه ســروکار دارد .در نظــر شــیخ اشــراق
فیلســوف ایرانــی موجــودات یــا مظاهــر هســتی بــه نوراالنــوار
شــناخته میشــوند و ازایـنرو نســبت موجــودات و انــوار ســافله
بــه نوراالنــوار کــه نــور اول و ظاهــر باطــن اســت جــز بــه وحــدت

مراتــب طولــی نــوری قابــلدرک نیســت.2
نظــم اشــیاء در معمــاری اشــراقی جــز بــر اســاس نظــم نــوری
نیســت .روابــط اشــیاء بــر اســاس فاصلــه و دوری آنهــا از منبــع
غایــی نــور تعییــن میشــود .هایدگــر معتقــد اســت هــر شــیئی
نامــی دارد کــه آن نظــم اســت ،نظمــی کــه بــه اشــیاء هســتی آنهــا
را میبخشــد .امــا ایــن نظــم بــرای هایدگــر نــوری نیســت .بهرغــم
آنکــه معنــی حقیقــی لوگــوس بــرای هایدگــر آن اســت کــه ظاهــر
میگــردد و ظاهــر میگردانــد .3در فلســفه اشــراقی ایــن توصیــف
مختــص «نوراالنــوار» اســت و نــه لوگــوس .چنانچــه بــه انصــاف
حکــم کنیــم تأکیــد بیــش از انــدازه هایدگــر بــه زبــان انســانی
در طریــق معرفــت بــه وجــود و اشــیاء ،امــکان بهوجــودآوردن
یــک معمــاری پدیدارشناســی از نــوع هایدگــری را دشــوار و
انتزاعــی میکنــد درحالیکــه رجــوع معمــاری اشــراقی بــه اصــل
مراتــب نــوری کــه بهراســتی قابــل تطبیــق در فضاهــای ســاخته
شــده اســت -ترجیــح معمــاری اشــراقی را بــر شــیوه بهاصطــاح
معماریهــای هایدگــری آشــکار میســازد .نــور همچــون زبــان
اســت .اگــر چنانکــه هایدگــر میگویــد؛ معنــی حقیقــی لوگــوس
کشــف و مشــاهده اســت 4نــور واســطی بــرای ایــن کشــف و
مشــاهده اســت .زیــرا بــه نــور اشــیاء بــه ظهــور درآینــد و چنانچــه
زبــان ماتقــدم وجــود دارد ،نــور نیــز امــری ماتقــدم اســت و از
ظهــور نــور اســت کــه اشــیاء نورانــی و معــرف شــود .بــه خصــوص
در قلمــرو معمــاری بــه جــای رجــوع بــه زبــان بــه عنــوان امــری کــه
آشــکار کننــده اشــیاء اســت بایــد بــه نــور ارجــاع داد زیــرا اشــیاء
معمــاری ،اعــم از ســاختهها یــا پدیدههــا در معــرض نــور آشــکار
میشــود و کشــف و مشــاهده اشــیاء از طریــق زبــان پــس از
کشــف و مشــاهده آنهــا در نــور ممکــن اســت .تاریــخ معمــاری
نیــز چیــزی جــز آگاهیهــای متناســب بــا فضاهــای نــوری
نیســت .هــر معمــاری بــه راحتــی ادراک میکنــد کــه نــور اســت
کــه بــه نحــو ماتقــدم اشــیاء معمــاری اســت و زبــان نســبت بــه
نــور مقــدم نیســت.5
زبــان بــرای هایدگــر همــان مقــام و جایــی را دارد کــه نــور بــرای
شــیخ اشــراق .زبــان پیشــاپیش وجــود دارد .نخســتین کارکــرد
زبــان ظهــور وجــود اســت .زبــان همچــون پیششــناخت
ماتقــدم اســت و از طریــق زبــان پیششــناخت واقــع شــود،
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شماره اول
تابستان 1399

نشــدگی وجــود در زبــان
یعنــی ویژگــی در حجــاب یــا برو 
منعکــس شــود ،ایــن زبــان اســت کــه خــود ســخن میگویــد.
ســخن گفتــن انســان از آن روســت کــه بــه زبــان گــوش فــراداده
و پاســخ میدهــد .وظیفــه تاریخــی انســان آشــکار ســاختن
وجــود بــه کمــک زبــان اســت؛ بنابرایــن زبــان کــه در بنیــاد خلــق
معمــاری قــرار دارد محــل اشــیاء معمــاری و ســاختههای اســت.
ً
چنانچــه صرفــا بــه نظریــه هایدگــر اکتفــا کنیــم بایــد بپذیریــم کــه
معمــاری چیــز جدیــدی نم ـیآورد بلکــه معمــاران پیشــاپیش از
عناصــر انضمامــی موجــود -کــه زبــان جامــع و ضابــط آنهاســت
اســتفاده میکننــد.

مفاهیم بنیادی معماری اشراقی

در ایــن نوشــته غــرض مــا معرفــی قابلیتهــا و ارزشهــای
زیباشــناختی آنچــه آن را میتــوان «معمــاری نــوری» نامیــد
در فرمهــا و ســطوح و ســازههای جزئــی و کلــی نیســت.
مــا نمیخواهیــم امــکان معمــاری نــور را در فضــای داخلــی
ســاختمان و یــا فضــای بیرونــی آن بــه طــور تــام و تمــام بســط و
توضیــح دهیــم .غــرض از ایــن نوشــته معرفــی کوتــاه مفاهیــم
بنیــادی معمــاری نــور یــا معمــاری اشــراقی و بیــان تعاریــف
اجمالــی آن اســت .غــرض مــا در اینجــا تبییــن یــک نظریــه تــام
و کامــل معمــاری نیســت زیــرا تنهــا هنگامــی میتــوان چنیــن
ادعایــی داشــت کــه آن بــا آمــوزش و آزمایــش همــراه شــود.
تیموتــی میشــل فضــای خارجــی یــا واقعــی را به شــرق تشــبیه
ً
میکنــد .1چــرا؟ او میگویــد فضــای خارجــی صرفــا ’هســت‘.
ً
هماننــد «شــرق» کــه صرفــا ’هســت‘ .ایــن تعبیــر تیموتی میشــل
خــاف حقیقــت واقــع و اســم شــرق و جهــان شــرق و آسیاســت.
ایشــان بــا ایــن تعبیــر جانــبداری از اروپــا میکنــد درحالیکــه
نادیــده میانــگارد خورشــید از فضــای شــرق ســربرمیآورد و
ســرانجام در فضــای مغــرب غــروب میکنــد .انتظــار نــور از جانــب
مشــرق اســت نــه از جانــب مغــرب .تیموتــی میگویــد در شــرق
هنــوز ذوات و مفاهیــم بــه تاریــخ وارد نشــدهاند .2شــرق یــک
صــورت محــض بدیعــی از واقعیــت خارجــی اســت کــه جهــان
بهمثابــة جایــگاه تجلــی آن را ظاهــر میســازد .مــا بــه تیموتــی
توصیــه میکنیــم ایــن عقیــده تاریخــی خــود را بــه گونـهای برهانــی
ســازد کــه بــا بدیهیــات جغرافیــای زمیــن «شــرق» در تنافــی و
تعــارض نباشــد .اســتعاره نــور و اشــراق بالــذات منســوب بــه
شــرق اســت و نــه غــرب.
در مشــاهده اشــراقی فضــا ،انســان طبیعــت نــوری خــود

را در فرآوردههــای معمــاری بهتــر ادراک خواهــد کــرد .عــاوه بــر
ایــن ،فضــای نــوری اشــراقی ،مکانهــای بنیــادی معمــاری را
افزایــش میدهــد و نــه کاهــش .فضــای اشــراقی در اثــر اتصــال
پــس از انفصــال بــه وجــود نمیآیــد ،بلکــه در اســاس چنیــن
فضایــی توانایــی فروریختــن مکانهــا در نــور اســت.
بدیهــی اســت یــک چنیــن نظریــهای از معمــاری اشــراقی
هنــوز در یــک ســاختمان بــه نحــو تــام و تمــام مصــداق نیافتــه
و اتفــاق نیفتــاده چــه رســد بــه معمــاری و شهرســازی در حــد
یــک شــهر و تــا چــه رســد بــه اینکــه ایــن نظریــه نــوری در قلمــرو
دورهای -فراتاریخــی و تمدنــی بســط و مطــرح شــود .بااینهمــه
بــه رغــم اینکــه اصــول خــاص اشــراقی در ســنت معمــاری مــا بــه
صــورت مــدون و مقنــن جــای نیافتــه اســت امــا وضــع ایجابــی
فرهنگــی و معمــاری ســنتی مــا نســبت بــه اصــول متافیزیکــی
راه را بــرای چنیــن برداشــتی امکانپذیــر میســازد .تاریخنــگاری
و نظریهپــردازی راجعبــه معمــاری بــا اصــل «نــور» شــیوه دیگــری
یهــای گوناگــون در
مییابــد .بــدون چونوچــرا مطالعــه معمار 
جهــان بــا مالحظــه «نــور» بهمثابــة یــک اصــل جهــت و تعیــن
خاصــی مییابــد .نســبت میــان معمــاری حقیقــت و زیبایــی در
ذیــل اصــل «نــور» و مفــروع آن اســت .اصــل نــور خودبهخــود،
در تعریــف و در واقــع امــر ،ضــد ابهــام و تاریکــی و بههمریختگــی
اســت .در معمــاری اشــراقی بیــش از هــر چیــز نــام جاللــی و
جمالــی خداونــد یعنــی «نوراالنــوار» اســت کــه همچــون منشــأ
هســتی و خلقــت و مرجــع مظاهــر نــوری آشــکار میشــود و نــه
خداونــد «معمــار جهــان» 3کــه اســم و نــام غیــر تنزیلــی حاکــم
بــر معمــاری اواخــر قــرون وســطی و کالســیک و آغــاز دوره
جدیــد اســت .معمــاری را در فضاهــای قدســی و دینــی تجربــه
کنیــم .کلیســاهای گوتیــگ نســبت بــه ایــن اصــل تئولوژیــک
خاموشانــد .میتــوان گفــت آیزنمــان و الــدوراس بیشــتر بــه
مفاهیــم اشــراقی آشــنایند تــا معمــاری گوتیــگ.
ذکــر ایــن نکتــه نبایــد فروگذاشــته گــردد کــه ســاخت
معمــاری نــوری در مقابلــه بــا فضــای معمــاری هوشــمند نیســت.
ً
اتفاقــا بســیاری از مفاهیــم و اشــکال فضــای معمــاری مجــازی در
بنیــاد همــراه بــا فضــای نوریانــد .میــزان حضــور نــور ،اشــکال
نــوری ،تعــدد و تکثــر در ســطوح بــا تکنولــوژی هوشــمند بهتــر
دســتیافتنیتر مینمایــد .بــه لحــاظ نظــری ســاختمان نــوری
غیرقابــل ســاخت نیســت امــا نــور کــه از نظــر فیزیکــی قابــل
ســاخت اســت از نظــر ماهــوی همچــون اصــل فضــا غیرقابــل
1. Mitchell Timothy, The Other: Art history And / As Museoligy, p. 465.
2. Ibid.
3. Architecticus Moundos
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ســاخت اســت .مــا همــان گونــه کــه فضــا را نمیســازیم نــور را هــم
نم یســازیم بلکــه مقدمــات ظهــور آن را بــا اســباب تکنولوژیــک
پایهریــزی میکنیــم .مباحــث معمــاری اشــراقی بهطورکلــی
قابــل کاربــرد و مطابقــت در دو ســبک ســنتگرایی و ســبک
پیشــرو اســت .قوانیــن و اســتانداردهای منــدرج در آن میتوانــد
بــه معماریهــای هــر دو دوره منطبــق شــود.

اشراق نوری در فضاهای معماری

در معم ــاری مف ــروض اش ــراقی ،پی ــش از ه ــر چی ــز دیگ ــر بای ــد
ب ــه خاط ــر بس ــپاریم ک ــه ای ــن ن ــور پایی ــن نیس ــت ک ــه ب ــه ن ــور
ب ــاال مس ــلط و محی ــط اس ــت بلک ــه در براب ــر ای ــن ن ــور ب ــاال اس ــت
ک ــه ب ــه ن ــور پایی ــن محی ــط مس ــیطر اس ــت .ع ــاوه ب ــر ای ــن در
چنی ــن معمـــاری فضاهـــا بایـــد بهگونـــهای تعریـــف و تعییـــن
ش ــود ک ــه ش ــوق انس ــان را ب ــه جان ــب فض ــای ن ــور ب ــاال برانگی ــزد.
ق ــدرت ن ــور از باالس ــت .ن ــور ب ــاال ب ــه گونــهای اس ــت ک ــه ظه ــور
آن از ظه ــور نوره ــای س ــافل و دان ــی ش ــدیدتر و قویت ــر اس ــت.
اش ــراق ن ــور بـــاال و عالـــی مســـتلزم فاصلـــه شـــیئی فضایـــی از
منب ــع ن ــوری نیس ــت.
در فلســفه اشــراق نــور حاصــل از نوراالنــوار در نــور مجــرد
نــور ســانح خوانــده میشــود .نــور ســانح نــور عــارض اســت ولــی
نــور عــارض متحصــر بــه نــور ســانح نیســت .نــور در اجســام نیــز
نــور عــارض اســت؛ بنابرایــن در معمــاری اشــراقی بههرحــال مــا
بــا نــور مــادی ،نــور فیزیکــی و یــا نــور طبیعــی کــه بــه اصطــاح نــور
عارضــی خوانــده میشــود ســروکار داریــم.
در محــل واحــدی میتوانــد انــوار و اشــراقات نــوری فراوانــی
رخ دهــد ولــی ایــن بــدان معنــی نیســت کــه جســمی کــه ایــن
اشــراقات را میپذیــرد بــا تــوارد بیشــتر ایــن نورهــا ،آشــکار گــردد.
در ســاختمانی بــا فضایــی اشــراقی مشــاهده نــور همــان
شــعاع آن نیســت .المشــاهده غیــر فیــض الشــعاع .شــعاع
چنانچــه بــر جســمی افتــد در آن نــور را شــدید کنــد امــا مشــاهده
آن فضایــی کــه مــا را بــه مراتــب اعلــی نــوری یکــی بعــد از دیگــری
رهنمــون کنــد هیــچگاه بــه نحــو مســتقیم بــه ســبب همــان
شــعاعی نیســت کــه بــه اجســام و ســطوح افتــد و آنهــا را نورانــی
ســازد .از طــرف دیگــر در معمــاری اشــراقی بایــد کــه دیــد و
مشــاهده انســان بــه ســوی بــاال و برتــر باشــد و ایــن میــل در او بــه
وجــود آیــد کــه بــه جانــب فضاهــای لطیفتــر و نورانیتــر هدایــت

شــود .1درحالیکــه اشــراق نــور غیــر از مشــاهده انســان اســت.
اشــراق نــور از جانــب منبــع متعالــی بــه جانــب تیرگیهــا اســت
و مشــاهده از جانــب انســانی بــه طــرف فضاهــای اعلیتــر .پــس
نبایــد چنیــن پنداشــت کــه انســان در فضــای اشــراقی همــان
و همــان را بنگــرد کــه از آن شــعاع خــارج شــود .خــروج شــروع
غیــر از وقــوع مشــاهده اســت .مشــاهده مــا را بــه نــور هدایــت
کنــد درحالیکــه اشــراق نــور را بــه اجســام ،فضاهــای تاریــک و
حایلهــا برانــد.
شــیخ اشــراق شــعاع نــور را جســمانی ندانــد .اگــر شــعاع نــور
جســم میبــود از منشــور گــذر نمیکــرد و پنهــان میگشــت.
چنانچــه شــعاع نــور جســمانی بــود هنگامیکــه شــعاع از
خورشــید برمیخاســت جــرم خورشــید نقصــان مییافــت .او
گویــد چنانچــه شــعاع همــان جســم باشــد جــز بــر زوایــای قائــم
حاصــل نمیشــد و امــکان رویــت آن از جهــات مختلــف حاصــل
نمیگشــت .اختــاف جســم و نــور ایــن اســت کــه نــور برخــاف
جســم در جهــات مختلــف حرکــت میکنــد.
اختالفنظــر دربــاره طبیعــت و ذات نــور همچنــان باقــی
اســت .2آیــا همچنــان کــه نیوتــن میپنداشــت نــور متشــکل
از اجــزاء یــا ذراتــی اســت کــه توســط منبــع نــور رهــا میشــود و
میتوانــد فضــای خالــی را طــی کنــد یــا اینکــه نــور امواجــی اســت
کــه بــه واســطه اتــری کــه فضــا را پــر کــرده اســت انتقــال مییابــد.
(عقیــده کریســتیان هویگنــس چنیــن اســت) .چنانچــه نــور
جســمانی بــود اضــواء منابــع گوناگــون درهــم انبــوه و غلیــظ و
متعمــق میگردیــد و بــه نســبت افزونــی ایــن اضــواء بــر عمــق
آن افــزوده م یشــد حالآنکــه چنیــن نیســت .شــیخ اشــراق
میگویــد انتقــال نــور انتقــال از محلــی بــه محــل دیگــر نیســت و
نــور انتقــال نیابــد بلکــه نــور بــه واســطه جســم شــفاف همچــون
هــوا عبــور میکنــد.
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ورود نور اشراقی

نــور ســبب میشــود کــه اجــزاء ســاخته ،بخشهــای تعریــف
شــده و هویتهــای موردنظــر جزئــی و کلــی در ســاختمان
همچــون نــور ،نورانــی شــود .در معمــاری اشــراقی نــور فقــط
بــرای عرضــه 3عرضــه نمیشــود .نــور در اینجــا بــرای نشــان دادن
اشــیاء نیســت بلکــه بــرای بینشــان ســاختن اشــیاء اســت.
در ایــن معمــاری نــور جهــت 4اجــزاء ســاخته و وضــع 5اجــزاء

 . 1بــرای مثــال بایــد بگویــم از طرحهــای برگزیــده مســابقه یادمــان شیخاشــراق طــرح احمدرضــا آی و کیــوان منیــری بــر روی جلــد بوطیقــای معمــاری انتونــی ســی ،آنتونیــاس
ترجمــه احمدرضــا آی ،تهــران :انتشــارات ســروش ،2002 ،بــه جــز بــازی بــا ســطوح منعکــس کننــده نــور هیــچ اثــری از مفاهیــم بنیــادی شیخاشــراق را در آن نخواهیــد یافــت.

2. Richard Padovan, Proportion, Science, Philosophy, Architecture, London: E & FN SPON, 1990, p. 260.
3 .Exposure
4 .Orientation
5 .Mood
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
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یشــناختی فضــا
ســاخته را نورانــی میســازد و بــرای درک زیبای 
بایــد دوبــاره بــه نــور اندیشــید .در ایــن معمــاری ادراک عمــق و
بعــد بــدون نــور گرچــه نفــی نمیشــود امــا ترجیــح نــدارد .البتــه
ورود اشــراقی نــور بــه جســم و قطعــهای کــه نورگیــر اســت
ســبب تجــرد آن جســم و قطعــه ،همچــون دریــا ،دیــوار ،کــف و
ســقف نمیشــود زیــرا بههرحــال اجســام و مــواد هیــچگاه بــه
تجــرد درنمیآیــد و تنهــا صورتــی کــه هــر جســم مــاده ،شــیئی
ســاخته بــه خــود میگیــرد میتوانــد بــه امــر مجــرد شــبیه شــود
و ماهیــت نــوری یابــد .یــک دیــوار ،چــه چــوب باشــد یــا آهــن و
یــا از پالســتیک و یــا از گــچ باشــد از آن روی کــه جســمانی اســت
تجــرد نــوری نخواهــد یافــت؛ بنابرایــن شــعاعی کــه بــر روی کــف
بــر ســنگ ســختی میافتــد نــور بــودن آن شــدیدتر منعکــس
میشــود تــا یــک جســم لطیــف همچــون فضــای هوایــی کــه از
طریــق آن نــور پنجــره وارد عمــارت شبســتان میشــود.
نــور دارای مراتبــی اســت .در ســینما مرکــزی کــه بــه نظــر
بعیدتریــن نقطــه اســت نورانیتریــن نقطــه اســت .نزدیکتریــن
فضاهــا بــه مــا همــان اجســام ماســت کــه تاریکتریــن نقــاط و
اشــیاءاند .بــرای درک عمــق بــر صفحه بایــد تابع جریان از ســیاهی
بــه روشــنایی بــود .متخصصــان ســینما نــور را بــه شــدید و نــرم
تقســیم میکننــد .نــور شــدید ســبب پدیــدار شــدن ســایههای
تیــره و شــدید میشــود .ولــی نــور نــرم ســایههای خفیــف ایجــاد
میکنــد و نرمتریــن نــور دیگــر ســایه نــدارد .1مــا میگوییــم نــور
از فضایــی بــه فضــای دیگــر و از آن فضــا بــه فضــای ســوم و از
ســوم بــه چهــارم وارد شــود تــا آنجــا کــه نتــوان مراتــب فضایــی
نــوری را شــمارش نمــود .هــر مرتبــه فضایــی نســبت بــه مرتبــه
فروتــر نورانیتــر و نســبت بــه مرتبــه فراتــر کمنورتــر اســت .پــس
فضاهــای نــوری درهــم نمیتننــد و از هــم ســبقت نمیگیــرد زیــرا
هــر فضایــی در جــای خــود اســت و از مرتبــه خــود تمــرد نکنــد .هــر
مرتبــه پایینتــر نــور از مرکــز نــور اعلــی را بــه توســط مرتبــه باالتــر
خــود دریابــد .نــور بــه وســاطت مرتبــه بــه مرتبــه ادراک و دریافــت
شــود .امــا نبایــد نادیــده گرفــت کــه فضــای مرتبــه مــادون هــم از
فضــای مرتبــه مافــوق بیواســطه خــود نــور دریافــت کنــد و هــم
از فضــای مافــوق بالواســطه و ازایــنرو مرتبــه فضــای دون در
قبــول نــور و ولــع بــه نــور از مرتبــه باالتــر خــود بیشــتر اســت .ایــن
فضــا همــه نــور مراتــب برتــر را بیواســطه و باواســطه دریافــت
میکنــد امــا همچنــان در مظهریــت نــور ضعیفتــر از مرتبــه
باالتــر اســت .همیــن امــر خــود اشــاره بــه ذاتــی بــودن ظهــور
نــوری اســت.

ایــن نــور کــه ســاختمان را پــر میکنــد فینفســه غنــی
نیســت زیــرا اگــر ایــن نــور غنــی بــود بــه در و دیــوار محتــاج نبــود
تــا خــود را بنمایانــد .پــس ایــن نــور ،نــور فینفســه نیســت امــا
همیــن نــور آنچنانکــه اشــیاء و مکانهــای یــک عمــارت را
روشــن میســازد؛ از ایــن اشــیاء و مکانهــا نیســت.
همــان گونــه کــه در درهــای شیش ـهای ،پنجرههــا و
ســتونهای شیشــهای مشــاهده میکنیــم ظهــور نــور بــرای
خــود آن بــه مــاده و هیئــت دیگــری نیــاز نــدارد .امــا اجــزاء
انضمامــی خــود قائــم بهنفــس خــود اســت .آن عیــن مــاده و
بــرزخ ایــن اجــزاء اســت .یــک ســتون ،یــک حایــل و یــک حاجــز نــه
از آن نظــر کــه ســودمند بــرای کاری در ســاختمان اســت بلکــه
ازآنرو کــه از مــاده اســت عیــن بــرزخ اســت .هیئــت نــوری بــرزخ
قائــم بــه خــود نیســت امــا خــود بــرزخ قائــم بــه خــود اســت.
بــا نورهــای عارضــی اشــیاء و اجســام بــرای دیگــری ظاهــر
میشــوند .اینکــه بــا نــور عارضــی شــیئی بــرای دیگــری ظاهــر
میشــود بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــرای خــود آشــکار باشــد.
حتــی یــک حایــل شیشــهای کــه بــه نظــر میرســد بــرای خــود
ظاهــر اســت بــرای خــود ظاهــر نیســت بلکــه تنهــا در یــک
عمــارت بــه ایــن منظــور بــه کار میآیــد تــا چیزهــای آن ســوی
دیگــر خــود از نــور بهرهمنــد باشــند .پــس آن حایــل شیش ـهای
همچــون اشــیاء مــادی دیگــر بــرای ظهــور بــر مــا نیازمنــد نــور
اســت و خودبهخــود ظاهــر نیســت .تفــاوت حایــل شیش ـهای
تنهــا بــا اشــیاء مــادی دیگــر ایــن اســت کــه آن بــر خــود مخفــی
نیســت ،بلکــه آن بــر خــود ظهــور دارد زیــرا آن خودبهخــود مانــع
ظهــور نیســت.
پرســش در ایــن زمــان ایــن اســت آیــا میتــوان ســاختمان
نمونــهای ســاخت کــه منابــع نــوری کــه آن را در اجــزاء مختلــف
آن بــا نســبتهای معینــی روشــن میســازد از اصــل ســاختمان
ً
منفــک نباشــد ،ســاختمانی کامــا کریســتالی .ایــن ســاختمان
لســیتی در ایالــت ویرجینیــا نیســت
دیگــر همچــون کریستا 
ً
کــه صرفــا نــام و اســمی مســتعار دارد ،بلکــه بهراســتی یــک
کریســتالبلدینگ و یــک کریســتالهاوس خواهــد بــود .شــاید
بخشهایــی از کافــه تریــای کاندناســت نیویــورک 2مثــال خوبــی
بــرای تمییــز قــدرت اشــراقی فضــای نــوری باشــد.
ایــده نــور را میتــوان در یــک اثــر معمــاری بــه وجــود آورد.
بــه ایــن معنــی عمــارت اشــراقی مظهــر متافیزیــک نــور اســت
و بــه راســتی آنتونیــاس از ایــن حقیقــت غافــل مانــده کــه کل
متافیزیــک بــه حــوزه ناشــناختهها تعلــق نــدارد .از ایشــان

 .1نورپردازی در سینما ،کریس مالکیهویج ،ترجمه احمد وخشوری ،تهران :انتشارات گلبرگ ،1370 ،ص.167 .
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، همــه چیــز را بایــد آنچنانکــه شــرقی اســت.اســتعارهای اســت
 در زبــان ایــن معمــاری روشــنی جــای.تعریــف کــرد و ســاخت
اســتعاره را میگیــرد و همــه چیــز بــرای دیــدن و دیدهشــدن بــه
.کار میآیــد

میپرســیم آیــا متافیزیــک نــور نیــز بــه ناشــناختهها بازمیگــردد
درحال یکــه بنیادیتریــن تعریــف نــور یعنــی تعریــف ظاهــر
لنفســه و مظهــر لغیــره از همــه تعاریــف وجــودی آشــناتر و
.1بدیه یتــر اســت
در ی ـککالم معمــاری اشــراقی یــک معمــاری ضــد راز و ضــد
.98 . ص، بوطیقای معماری.1
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