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صدیقی3

چکیده
معماری ،به مثابة هنری که تداعیکنندة عبودیت و گسترش بندگی است ،از روزگاارا گذشاته
جایگاه وحدت و یکپارچگی و وجه تمایز فرهنگ اسالمی -ایرانی بوده اسات اماا ،ایا هنار ،باا
ورود مدرنیته ،دستخوش تغییراتِ محسوسی شد پیامد معماری مدر ا مبتنی بار نگارشهاای
راسیونالیسم و پوزیتیویسما فضاهای تهی و خالی از روح اسات؛ فضااهایی کاه گرچاه باه مادد
امکانات فراوا علمی و فناوری موجودیت یافتهاند ،گویی هنوز در انتظار نفس مسیحاییاناد کاه
در آ ها روحی بدمد انسا  ،با ادراکِ انفسیِ فضا ،به «ای همانیای با فضاا» مایرساد و هویات
خود را در آیینة فضای اطرافش میبیند با توجه به تأثیرات فضا بر ناو ادراک انساانی و غناای
معماری ایرانی -اسالمی ،از یک سو ،و تحوالتِ مدر معماری معاصر ایارا  ،از ساوی دیگار ،در
پژوهش حاضر با مطالعة موردی «خانة عباسیا »ا به منزلاة محیطای باا عناصار متمایزکننادة
سبک معماری ایرانی -اسالمیا و به مدد روش پدیدارشناسی و شیوههای آ  ،از جملاه بررسای
اسناد ،مصاحبه و مشاهدة مشارکتی ،باه بررسای انساا شاناختیِ ادراک بازدیدکننادگا ِ خاناة
عباسیا  ،به مثابة کنشگرا  ،پرداخته شده اسات ادراک حاس آراماش در خاناه ،ادراک حاس
معنویت نسبت به سقفهای گنبدی ،دریافت قابلیتهای مکانی خاناه در جهات خلاوتگزینای،
ابراز عالقهمندی به سبک معماری خانه و توانایی کنشگر معاصر بر رمزگشاایی از اصا حجاا
نمونههایی از نتایج تحقیق است
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مقدمه
معماری از روزگارا گذشته جایگاه وحدت و یکپارچگی و وجه تمایز فرهناگ اساالمی -ایرانای
بوده است معماری ،از لحاظ تاریخی ،نخستی هنری بود که توانست خود را با مفاهیم اساالمی
سازگار کند ،بنابرای  ،مسلمانا از آ استقبال کردند معماری ،به مثابة هنر ،تداعیکنندة هدف
خلقت و غایت آفرینش ،یعنی عبودیت و گساترش بنادگی ،اسات (دبیرخاناة شاورای فرهناگ
عمومی کشور )1 :1383 ،معماری ،از دیدگاه حکمت هنر اسالمی ،عبارت است از :باازآفرینی و
تنسیق فضا متناسب با نیازهای مادی و معنوی انسا در جهت رشد و تعاالی آ هاا (نقارهکاار،
 )35 :1383از ای رو ،معماری اسالمیِ ایرا را باید آییناهای دانسات کاه آماوزههاای اصای ،
معنوی و حکمت اسالمی را در خود نهادینه کرده است و در طی سالها آثاار بایشاماری ذیا
عنوا «مبانی معماری اسالمی» دستهبنادی شاده اسات  1منظاور از مباانی معمااری ایرانای-
اسالمی عبارت است از :اصول و روشهایی کاه نخسات ریشاه در عقایاد و باورهاای آسامانی و
معنوی ایرانیا داشته ،سپس ،بدو انقطا تاریخی ،در اثر ممارست و حقیقتجویی و ناوگرایی
ایرانیا در تماس با سایر تمد ها ،بر پایة جها بینی ایرانی -اساالمی ،راهنماای پدیدآورنادگا
آثار برجسته بوده است (نقیزاده )39 :1373 ،اما ،به نظر میرسد ،معماری معاصر ایرا بار اثارِ
استیالی فرهنگ مدر بهیکباره دستخوش تغییرات محسوسی شده و آماج بازخوردهای ویژه و
ناموزو قرار گرفته است (محمودینژاد)25 :1385 ،
فضای شهری معاصر ،اغلب ،تحت تأثیر نگرشهای مبتنی بر اصاالت خارد (راسیونالیسام) و
اثباتی (پوزیتیویسم) عینیت یافته است تصور بشر به منزلة فاعا شناساا (ساوهه) و جهاا باه
منزلة موضو شناسایی (ابژه) ،قرارداد ابژه در مقاب سوهه و خرد
در مقاب اساطوره ،تحقیار گذشاته ،تنازلیاافت ارزشهاا ،اساتانداردگرایی ،ساادهگرایای،
اصالتداد به خرد ،عملکردگرایی افراطی و سرعت به منزلة کلیدواهههای شهرماشای  ،همگای،
تبلور رویکردهای یادشده و اصول شهرسازی مدر است آنچه حاص آمده (بهویژه در شهرهای
بزرگ) غیرمکا ها و فضاهای تهی است؛ ای فضااها گرچاه باه مادد امکاناات فاراوا علمای و
فناوری موجودیت یافتهاند ،گویی هنوز در انتظار نفس مسیحاییاند کاه در آ هاا روحای بدماد
(پرتوی )11 :1387 ،ای امر ،بهویژه در کشورهایی که خاستگاه مدرنیته نبودهاناد و از تااریخ و
سنتی دیرینه برخوردارند ،مانند ایرا  ،در عی ایجاد تغییراتِ گسترده در سابک زنادگی ماردم،
 1اگرچه برخی صاحبنظرا ای عرصه نامگذاری «معماری اسالمی» را نقد قرار میکنناد ،هار معمااریای را کاه
حائز یک رشته اصول ،از جمله پرورش خرد و دانایی ،زیبایی و اسبا رشد انسا باشد میتوا معماری مورد تأییاد
اسالم دانست اما ،تحقیق حاضر ،که در آ مجالی برای ای طرح و بحث نیست ،بر مبنای معماری مد نظر اساالم و
سبک خاص معماری اسالمی نوشته شده است

271

بررسی پدیدارشناختی سبک معماری ایرانی -اسالمی...

موجب تعارضهای گسترده با سنت نیز شده است؛ تحولها و تعارضهایی که در همة ساطوح و
وجوه زندگیِ چنی جوامعی بهویژه در امری عینی ،مانند مسک  ،بهوضوح آشکار است (فاضالی،
درجشده در )isa.org.ir
خوی بشری ،در اثر سازگاری با محیط زندگی ،ویژگایهاایی را مایپاذیرد کاه آثاار آ در
فرهنگ و رسوم جامعه پدیدار میشود بنابرای  ،میتوا گفت اندیشه و خلق و خوی هر ملتای
متأثر از محیط زندگی اوست (شالچیا  )112 :1383 ،هستی انسا اساساً و در ماهیت فضاایی
است و موجودیتش موجودیتی در جها و درهمتنیده باا آ (پرتاوی )11 :1387 ،در محایط،
مردم مانند سوهههای مرتبط با یک شیء عم نمیکنند؛ بلکه موجوداتی تجرباهکننادهاناد کاه
اعمال ،رفتار و شناخت آنا در محیطی تحقق مییاباد کاه تحات تاأثیر ایا اَعماال قارار دارد
(پرتوی )151 :1387 ،زیستجها جغرافیایی ،بهویاژه جنباههاای فضاایی آ  ،پایاه و اسااس
زیستجها اجتماعی است به عبارت دیگر ،پایة ارتباطهای بی افراد ،کاه دیار یاا زود ممکا
است ابعاد رسمی پیدا کند ،بیش از هر چیز از طریق مالقاتهاای غیررسامیِ رودررو در مکاا
شک میگیرد و اگر منظم رخ دهد ،میتواند در ارتقاای حاس اجتمااعی و حاس مکاا نقاش
مهمی ایفا کند (پرتوی)111 :1387 ،
با توجه به تأثیراتِ فضا بر نو ادراک انسانی ،از یک سو ،و غنای معماری ایرانی -اساالمی و
تحولهای مدر در معماری ایرا  ،طی سالهای اخیر ،از ساوی دیگار ،تحقیاق در باا تاأثیر
معماری و کنش انسانی ضرورت دارد؛ آنچه در مطالعاة حاضار باه مادد روش پدیدارشناسای و
مطالعة موردی «خانة عباسیا کاشا » دنبال شده است خانة عباسیا کاشا  ،به مثابة یکی از
شاهکارهای برجستة معماری ایرانی -اسالمی ،با گذشت سالها ،همچناا مایتواناد کنشاگرا
امروزی را به خود جذ کند بنابرای  ،نمونة موردی مناسبی برای بررسی تأثیرات ذکرشاده بار
ادراک بازدیدکنندگا خانه ،به مثابة کنشگرا  ،به شمار میرود بر ای اسااس ،ایا مطالعاه در
پی پاسخ به ای سؤال اساسی است :حضور در محیطی با عناصر متمایزکننادة سابک معمااری
ایرانی -اسالمی (در اینجا خانة عباسیا ) در کنشگر معاصار چاه ناو ادراکای از محایط ایجااد
میکند؟

پیشینة تحقیق
بررسی تحقیقهای انجامیافته نشا میدهد پیش از ای  ،به طاور خااص ،در باا تاأثیر سابک
معماری ایرانی -اسالمیِ خانه بر ادراک کنشگرا با تأکیاد بار روش «پدیدارشناسای» تحقیقای
انجام نشده است در برخی تحقیقهایِ ناظر بر پدیدارشناسی ،نظیر تحقیق محمدرضا پاورجعفر
و همکارانش ،با عنوا «پدیدارشناسی هویت و مکا در بافتهای تاریخی» کوشش شده اسات،
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از منظری پدیدارشناسانه ،با شناخت هویت و مکا  ،ارتباط میا ایا دو عنصار در بافاتهاای
تاریخی بررسی و مادلی مفهاومی از چگاونگی شاک گیاری هویات مکاانی ارائاه شاود هاادی
محمودینژاد نیز در مطالعهای با عنوا «پدیدارشناسی محیط شهری :تأملی در ارتقاای مفهاوم
فضا به مکا شهری» ،با اشاره به رنج انسا معاصار از بایمکاانی و بایخانماانی ،در رویکاردی
پدیدارشناسانه ،به بررسی پدیدة مکا میپردازد و به ای یافته میرسد که دیگر ضرورتی نادارد
که در پی سبکی جدید در طراحی بود و باید به جستاری برای یافت معانی و ارزشهای اصای
در معماری و شهرسازی ،خاصه شهرسازی سنتی ،پرداخت

چارچوب مفهومی و نظری تحقیق
الف) معماری به مثابة هنری اسالمی
اسالم و فرهنگ و تمد اسالمی روح و جوهر ویژهای در کالباد هنار و معمااری دمیاد کاه باه
واسطة آ استعدادها و خالقیتها شکوفا شاد و دساتاوردهای پیشاینیا باه اوج کماال رساید
(نصر )111 :1381 ،معماری در ای رویکرد ،هنری است برای نظمبخشاید باه فضاا باه مادد
فنو مختلف و با هدف قرارداد انساا در محضار پروردگاار (نصار )151 :1381 ،در فضاای
معماری اسالمی ،معمار نظر به خدایی دارد که هم در آسما ها باید سراغ او را گرفت هم از رگ
گرد به انسا نزدیکتر است او همچو آیینهای است که هستی را بازسازی میکند و اثارش
نیز سفرة گستردهای بر روی زمی میشود تا هر کس از هر کجا به آ مقدار که بتواند بردارد و
جا و دل خویش سیرا سازد (پورمند و ریختهگرا  )51 :1385 ،ای ناو هنار ناه ذهنای و
سوبژکتیو است نه عاطفی و امری اعتباری ،بلکه واقعیت عینی دارد و برخاساته از بطا و مات
وحی الهی و تابع قواعد عینی در ظهور است (نقایزاده 17 :1381 ،ا  )18در ایا میاا  ،هنار
معماری ترکیبی شگفت از رمزهای تصویری است که در ساحتی غیرفانی صاورت پذیرفتاه اناد،
حوادث و ماجراها بر روند شک گیری آ ها بیاثر بوده و از طراوت و جااودانگی خااص روزهاای
ازلی برخوردارند (رهنورد )77 :1387 ،از ای روست کاه هنار معمااری اساالمی در پیادایی و
تکوی خود وامدار مفاهیمی چو تجلی ،ظهور ،نور ،آ  ،آیینه ،خیال ،ایما ثابت ،انسا کام ،
رنگ (با تجلیهای عرفانیاش) ،مراتب نور و وجود در عالم ظهور و تزکیاة دل باه مثاباة جماال
کام حقیقت سرمدی است (بلخاری)372 :1381 ،

ب) تأثیرهای فضا و کالبد از منظر حکمت اسالمی
از دیدگاه حکمت اسالمی« ،فضا» پدیدهای در جها و یکی از آفریدههاای خداوناد اسات؛ ایا
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پدیده ،مانند دیگر اجازای طبیعات ،سااز و کاار و سااختار خاصای دارد و در نظاام و شابکهای
سامانمند با همة اجزای طبیعت ارتباطی عمیق دارد فضای معماری در ای دیدگاه فضایی است
که باید معماری انسانی در آ رخ دهد بنابرای  ،ویژگیهای ریاضی فضا فقاط مقدماه و ابازاری
برای دستیافت به ای هدف غایی است؛ هدفی که به واسطة آشنایی با مؤلفهها و ویژگایهاای
بنیادی وابستگیها و رابطة انسا معنوی با فضا آشکار میشود (نقرهکار 338 :1387 ،ا )333
فضای معماری هنگامی پدیدار میشود که معمار یا علت فاعلی بر پایة علت غایی به ساختمایاه
(مصالح) ،که علت مادی است ،شک و کالبد ویژهای ،که علت صاوری اسات ،بخشایده باشاد از
ای منظر ،میتوا گفت هر اثر معماری واجد دو جنبه است:
 1مفاهیم و موضو هایی که جنبة مادی و ملموس ندارند؛
 2مواد و ویژگیهایی که کامالً ملموساند و قاب اندازهگیری
جنبة اول نگرشی کیفی است در ای نگارش ،اثار معمااری از جنباههاای زیباشاناختی یاا
روا شناختی مانند القای عظمت ،مطلوبیت و وحدت یا از با بعضی مفااهیم اعتقاادی مطالعاه
میشود جنبة دوم نگرشی کمّی است که در آ به جنبههای ملموس و کاربردی اثر مانند ماواد
و مصالح و فناوری و اندازهها و تناسبها توجه میشود (شیخ زی الدی  117 :1318 ،باه نقا از
نقرهکار )199 :1387 ،در واقع ،فضا در معماری اسالمی هرگز مستق از شک فرض نمیشاود،
بلکه به واسطة شک های درو خود جنبة کیفی پیدا مایکناد مفهاوم فضاای کیفای اصاول و
شرایط الزم را برای وصول به وحادت و جامعیات در اختیاار معماار سانتی قارار مایدهاد تاا
ساختمانی بنا نهد که انسا را در تنظیم حرکتها و افعال روزانة خود گرد مرکزی واحاد یااری
رساند (نصر)77 :1318 ،
دیدگاه نصر و بسیاری از اصولگرایا بیانگر آ است که کالباد فضاا در دو مرتباه از ادراک
محیط دریافتشدنی است کالبد در روند «ادراک آفاقی و بیرونی» درک میشود و فضا در روناد
«ادراک انفسی و درونی» به بیا دیگر ،میتوا کالبد را دستاورد رویارویی پدیداری باا محایط
دانست و فضا را حاص برخورد دیداری در ماهیت ،فرهنگهایی که به ادراک آفاقی و محسوس
بیشتر اهمیت میدهند به اصالت کالبد گرایش پیدا میکنند؛ در مقاب  ،فضا برای فرهناگهاای
انفسی ،دیداری و شهودی خواهد بود به سبب انفسیبود درک فضا ،انسا به یک «ای هماانی
با فضا» میرسد و هویتش را در آیینة فضای اطرافش میبیناد محتاوای یاک محایط در واقاع
تصویر انسا است که در فضا متبلور شده است عموم مردم به طور عینی در میا هویات خاود
زندگی میکنند و با آ ای همانی دارند بدی ترتیب ،خانة پدری ،مسجد ،باازار و هماة محایط
زندگی یک فرد مجموعهای است که جزو «م »« ،او» یا «ما»ی جامعه شاده اسات و اساتمرار
هویت آ ها با پیوستگی شکلی فضایی در طول زما دنبال میشود (نقرهکار)291 :1387 ،
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ج) ویژگیهای خانة مطلوب از منظر قرآن و روایتها و ضرورت توجه به آن
خانه نمادی از خود انسا و تجلیگاه سن فرهنگی یک جامعه اسات در ایا معناا ،بار مبناای
تصویری که انسا از جها دارد خانه طراحی و ساخته میشود اگر انسا تصور یک نظم متعالی
مبتنی بر آرامش را از جها در نظر داشته باشد ،مح سکونت او بازتا ای اندیشه خواهاد باود
انسا  ،آرام و باطمأنینه ،با طراحی و ساخت ،سرپناهی برای آرامش دل خود پدید مایآورد و در
آ سکنی میگزیند انسا ِ آشفته ،نگرا  ،سردرگم و فارغ از تماشای صفای هستی چه داعیاهای
دارد که فضای مسکونی خود را مح آرامش بداند؟ از همی روست که انساا مادر فراماوش
کرده که کیست و معنای وجود او چیست؛ از ای رو ،حس مکا خود را از جهاا از دسات داده
است (پورمند و ریختهگرا  )13 :1385 ،بر ایا اسااس ،تأما در قارآ و روایاتهاا در باا
ویژگیهای خانة مطلو میتواند راهگشا باشد؛ از جمله آیههای زیر:
ا از نظر قرآ  ،خانه مح سکونت و آرامش است« :واهلل جع لکم م بیوتکم ساکنا» (نحا :
)83؛
ا زیبایی و نوآوری در خلق فضاها و اجزای معماری :در داستا حضرت سلیما و ملکة سبا
(نم )13 :؛
ا استحکام در بنا و نکوهش کمکرد مصالح سازهای و اساتحکامی باه دلیا صارفهجاویی
(مجلسی 1312 ،ق ،ج )151 :71؛
ا برخورداری از موقعیت مناسب و شایسته در مجموعاة همساایگی و شاهری و گساتردگی
محوطه  ،مجلسی 1312 ،ق ،ج )151 :71؛
ا توجه به زیبایی و لطافت در معماری و پرهیز از خشونت و زمختای و رعایات بهداشات در
ساخت بنا (العاملی 1371 ،ق ،ج )312 :3؛
ا ارزش وسعت خانه (بر اساس نیااز و باه منظاور اساتفاده از فضااها) و نکاوهش اساراف و
بیهودهسازی و منع ساخت فضاهای بدو استفاده ( مجلسی 1312 ،ق ، ،ج )159 :71؛ توضایح:
در قرآ از بهشت به مکانی فراخ و وسیع و از جهنم به مکانی تنگ و ضایق تعبیار شاده اسات
(سورة حدید :آیة 21؛ سورة فرقا  :آیة )13؛
ا نهی از تقلید در ساخت و ساز مسک و باهروزباود فنااوری و سااختار فضااها (الکلینای،
 1382ق ،ج )525 :1؛
ا بایسته و شایسته بود فضاها در شهر و رعایت حقوق همجاواری و نهای از مناع مواهاب
طبیعی نظیر تهویة نور و منظر مناسب بر اساس قاعدة «ال ضرر و ال ضرار» (مجلسی 1312 ،ق،
 ،ج )119 :1؛
ا استفاده از عناصر تزیینی بهویژه نقش و نگار در فضااها و نهای از باه کاار بارد تصاویر و
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تمثی انسا و حیوانات (سورة اعراف :آیة 32؛ مجلسی 1312 ،ق ،،ج )188 :53؛
ا تأکید بر گسترش افقی بناها و نکوهش حرکت در ارتفا و اهمیت استقرار بار روی زمای
(مجلسی 1312 ،ق ،ج )159 :71؛
ا تجلی مظاهر اخالقی و منویات انسانی (تواضع ،تکبر ،ریا و ) در ظاهر ،سااخت و اساتفاده
از بنا (مجلسی 1312 ،ق ،ج )159 :71؛
ا پوشیده و ایم بود فضاهای مسکونی از دید اغیاار و امنیات کاافی در فضااها (مجلسای،
 1312ق ،ج )183 ،157 ،151 :71؛
ا ارتباط با خالق و معنویت در معماری مسکونی و ایجاد فضای خالی اختصاصای در مساک
جهت ارتباط با خدا (مجلسی 1312 ،ق ،ج )112 :71؛
ا لزوم ایجاد سرویسهای بهداشتی و حمام در جنب سایر فضاهای مسک و اهمیتداد به
طهارت جسم در کناار طهاارت روح (مجلسای 1312 ،ق ،ج 151 :71؛ اماامی 121 :1383 ،ا
)121

د) اصول و عناصر معماری ایرانی -اسالمی
به طور کلی ،میتوا گفت اصول بهکاررفته در معماری ایرانی و نموناههاایی کاه ایا اصاول را
متجلی کردهاند با عناصر هنر اسالمی چنا پیوندی دارد که بهکارگیری عبارت معماری ایرانی -
اسالمی انکارناپذیر است سیر از کثرت به وحدت ،عام مربع و تبادی آ باه دایاره و اساتفادة
هدفمند از عام نور ،رنگ و آ در کنار اصولی مانند تقدم درو گرایی بر برو گرایی ،پرهیاز از
بیهودگی ،مردمواری و خودبسندگی ،که برخی آ را از اصول خاص معماری ایرانای مایدانناد،
معماری ایرانی را واجد ویژگیهایی ممتاز کرده است
 .4سیر از کثرت به وحدت :مفهوم بنیادی «وحدت» مبتنی بر اص توحید در جها بینای
اسالمی موجد و پدیدآورندة اص «حرکت از کثرت به وحدت» در هنر اسالمی بوده است نکتاة
مهم در درک صحیح معنای «وحدت» آ است که ای امار فقاط در ساایة «هادفداری» یاک
سامانه در مجموعهای از سامانهها معنی پیدا میکند در واقع ،معمار تالش میکند اجزای کثیار
را در سایة هدفی ویژه نظم و ساما دهد و از کثرت اجزا به صورت وحدت حرکات کناد ماثالً،
در باغسازیها و محوطهسازیها ،طبیعت جمادی و گیاهی حاضر در حیاط مظهر کثرت با اناوا
شک ها و رنگهاای گونااگو اسات؛ معماار هنرمناد ایا کثارت گونااگو را باا حفا هماة
جاذبههایش در هندسهای منظم و قرینهسازیشده مهار میکند و بار گارد محورهاا و فضااهای
اصلی ساختما به گونهای ساما مایدهاد کاه در قطاب و قلاب محوطاه آ حیااتآفاری و
وحدتبخش قرار گیرد (نقرهکار 191 :1387 ،ا  )191بر همی اساس ،طرحهاای هندسای باه
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نحو بارزی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نمایش میدهند؛ همراه با نقوش اسلیمی ،کاه
نقش ظاهری گیاهی دارند ،آ قدر از طبیعت دور میشوند که ثبات را در تغییر نشا میدهناد
و فضای معنوی خاصی را ابدا میکنند که رجو به عالم توحیاد دارد (ماددپور)113 :1371 ،
بهعالوه ،فردبود تقسیمات نماا سهدری ،پنجدری و هفتدریا را نیز میتوا ناشای از اعتقااد
به وحدانیت خداوند دانست (بمانیا )12 :1383 ،
 .2عامل مربع و تبدیل آن به دایره :اه فلسفه و معماارا باه شاک اصاولی از مرباع و
تبدی آ به دایره به عنوا خصوصیتی ویژه از معماری سنتی ایرا یااد کاردهاناد چهاارگوش
ساختما کعبه ،که در حیاطها و بناهای قدیمی تکرار میشود ،یک چهاارگوش صارف نیسات؛
بلکه نماد ثبات و کمال و بازتا معبد چهارگوش بهشتی است که کعبه خود تصویر زمینای آ
است و در معماری اسالمی ای شک  ،در حقیقت ،نخستی سنگ هر بنا یا سنگ پایه است کاه
در پایی تری نقطة عمارت گذاشته میشود و ک ساختما بار آ اساتوار مایشاود و ثباات و
استحکام آ را موجب میشود (پورمند و خزایی )58 :1381 ،در واقع ،به سبب آنکه فضای بااز
بدو حائ قربت بیشتری برای ایجاد ارتباط بی خالق و مخلوق به وجود میآورد ،در معمااری
درو گرای ایرانی تقسیمبندی فضاها و بهویژه شک فرمهای همگارا بار اسااس هندساة معلاوم
(تناسب و نظم ریاضیات) با گرایش به طرف هندسة نامعلوم (هما درجة شاهود و از محساوس
به معقول رسید ) طرحریزی میشد و همة طرحها و عناصر از شک مربع ،که نماد کا زمای
است ،و دایره ،که نماد ک آسما است ،الهام گرفته بود (نایبی)171 :1381 ،
 .9استفادة هدفمند از عامل نور :ایرانیا ا چه پیش از اسالم چه پس از اسالما بر اسااس
اعتقادشا به ماورای طبیعی ،که هما ذات الهی است ،همواره چشم به آسما مایدوختناد و
چیزی جز نور نمییافتند؛ از همی روست که نور را نشانهای از ذات الهی میدانستند و در خلق
معماری نیز با دقت و هنری خاص به هادایت ناور مایپرداختناد (بمانیاا  58 :1383 ،ا )53؛
بنابرای  ،عام نور نهفقط به منزلة عنصری مادی ،بلکه باه مثاباة تمثیلای از «وجاود» و «خارد
الهی» است که همچو جوهری معنوی در غلظت و تیرگی ماده نفوذ میکند و به آ کرامات و
شایستگی میبخشد تا نفس بشری را ،که خاود ریشاه در عاالم ناور دارد ،آشایا دهاد (نصار،
 )87 :1379تجلی هالة نور در تصویرگری نقوش هندسی انتزاعی به صورت شمسه متجلی شد
شمسه نوعی طرح ساتارهای یاا خورشایدمانند نزدیاک باه دایاره در هنرهاای تزیینای ،مانناد
کاشیکاری ،گچبری ،نجاری و کتابت است در واقع ،میتوا گفات حضاور شمساه در اسالیمی
نو بارزی از شیوة تزیی با شک های دقیق هندسای و نقاشهاای گیااهی ساادهشاده و دور از
طبیعت (انتزاعی) در هنر اسالمی است (بلخاری 189 :1381 ،ا )181
 .1استفادة هدفمند از عامل رنگ :رنگ از تجزیة نور باه دسات مایآیاد و نشاانة وجاوه
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گوناگو وجود است با توجه به معنای تمثیلی هر رنگ و تأثیرِ ترکیب رنگها بار روح ،در هنار
ایرانی از رنگها استفاده میشود؛ بنابرای  ،استفاده از رنگها بیش از آنکه به تقلید از رنگهاای
طبیعی باشد ،در پی تذکار حقیقتی آسمانی است (نصر 78 :1318 ،ا  )73در سانت اساالمی،
رنگ از دیدگاهی مابعدالطبیعه در نظر گرفته میشود؛ چیزی که ناظر بر دوگانگی ناور و ظلمات
در حد امکانات همیشگی مضمر در عالم مثال است عالم رنگ عاری از تضااد نیسات ،بلکاه باه
نوعی تبلوری از تضاد است و بیا کنندة نظامی از نظم حسی کاه چیادمانی از سلسالهمراتاب را
پذیراست
رنگ سبز و آبی از رنگهای غالب در هنر اسالمیا که همراه رناگهاایی چاو سارخ ،زرد،
خاکی و الجوردی به کار گرفته میشوندا رنگهایی درخشا و باس فارحانگیازناد کاه نرمای،
لطافت ،زیبایی ،هیجا و شیدایی عالمی دیگر را روایت میکنند (بلخاری)182 :1381 ،
 .5استفادة هدفمند از عامل آب :آ در منظومه تفکر اسالمی مظهر طهارت و پاکیزگی
است با ورود اسالم در روندی تکاملی ،معماری ایرانی شااهد مرکزیات آ در سااختما باود و
مفاهیم قرآنی مانند چشمه های جوشا و نهرهای روا الهام بخش معمارا مسلما گردید در
ای راستا ،معمار ایرانی به داخ کرد و گذرداد آ از میا فضا و ساختما اقدام کارده و باه
ای ترتیب آ چنا در ساخت و ترکیب بناها وارد شد که عماالً نمیتاوا آ را از فارم سااخته
شده ،جدا دانست (لیتکوهی و لیتکوهی)153 :1339 ،
پ وجود حوض و آ نما در دل حیاط ،با توجه به اص طهارت در اسالم ،مقدمات طهارت را
یادآوری میکند (پورمند و خزایی)58 :1381 ،؛ در واقع ،نظام هندسی محوطاهساازی حیااط و
قرارگرفت آ نما در مرکز آ ْ طبیعت زنده را به نمایش میگذارد سیّالیت آ و انعکاس ناور و
پیوند آسما و آ پیامآور وحدتی آسمانی است (نقرهکار)119 :1387 ،
 .2تقدم درونگرایی بر برونگرایی :درو گرایی ،پایش از هرچیاز ،نماادی از خلاوت باا
خداوند و اندیشه در کار خلقت است (بمانیاا  )53 :1383 ،در معمااریهاای درو گارا ،نماای
بیرونی بسیار ساده کار میشود؛ به گونهای که ،با گذشت از گذرگاههای بیرونی ،هویت ویژة هار
ساختما بازشناخته نمیشود (نقرهکار )191 :1387 ،معمارا ایرانی ،با ساما دهی انادامهاای
ساختما در گرداگرد یک یا چند میا سرا (حیاط) ،ساختما را از جها بیرو جدا میکردناد
و فقط یک هشتی ای دو را به هم پیوند میداد که ای امر به گونهای معماری ایرا را درو گرا
ساخته است سردرِ ای خانهها دارای دو سکو بود و درها دارای دو کوبة جدا ویژة مردا و زنا
دو داال ا یکی از بخش بیرونی و دیگری از بخش اندرونی خانه ا به هشتی راه داشتند انادرونی
جایگاه زندگی خانواده بود و بیگانگا بدا راه نداشتند (پیرنیا)31 :1339 ،
 .7پرهیز از بیهودگی :در معماری ایرا  ،معمارا تالش میکردند در ساختما سازی کاار
بیهودهای انجام ندهند و از اسراف بپرهیزند؛ ای اص هم پیش از اسالم هم پاس از آ مراعاات
281

جامعهشناسی هنر و ادبیات ،دورة  ،7شمارة  ،2پاییز و زمستان 4931

میشد در حالی که در کشورهای دیگر هنرهای وابسته به معماری ،مانند نگاارگری (نقاشای) و
سنگتراشی ،پیرایه (آذی ) به شمار میآمده ،در کشور ایرا هرگاز چنای نباوده اسات ماثالً،
گرهسازی اُرسی (باز) و روز با چو یا گچ و شیشههای خرد و رنگی گرهسازی ناه باه سابب
زیبایی صرف ،بلکه راهی برای نیازرد چشمها در برابر آفتاا تناد و گااهی ساوزا ِ شاهرهای
کویری به شمار میرفته است (پیرنیا)28 :1339 ،
 .8مردمواری :مردمواری به معنای رعایت تناسب میا اندامهای ساختمانی باا انادامهاای
انسا و توجه به نیازهای انسانی در ساختما سازی اسات (پیرنیاا )21 :1339 ،ماردمواری ،در
آموزههای اسالمی ،بیانگر ای حقیقت است که اسالم عباادت صارف و دوریکارد از ماردم را
مجاز نمیداند و از طرفی نگاه معماری به انسا به منزلة روح بناست و کالبد بناا هماا جسام
است که معمار میسازد؛ پس ،معمار موظف است متناسب با روح آ بیافریند (بمانیاا :1383 ،
)57
 .3خودبسندگی :معماارا ایرانای تاالش مایکردناد سااختمایاة ماورد نیااز خاود را از
نزدیکتری جاها به دست بیاورند و خودبسنده باشند؛ بدی گونه کار ساخت با شاتا بیشاتری
انجام میشد و ساختما با طبیعت پیرامو خود سازوارتر درمیآماد و هنگاام نوساازی آ نیاز
همیشه ساختمایهاش در دسترس بود (پیرنیا 31 :1339 ،ا )33

روش تحقیق
در مطالعة حاضر به سبب اقتضای موضو و به منظور دسترسی و تحلیا دادههاا از روشهاای
کیفی ،از جمله پدیدارشناسی ،1بهره گرفته شاده اسات روش تفسایری باه بررسای و تفحا
نظاممند کنش معنادار انسانی از طریق مشاهدة مستقیم رفتار انسانی در بستر خود و چگاونگی
خلق معنای مبتنی بر آ میپردازد در پدیدارشناسی ،مکا ْ فضاای زیساته خواناده مایشاود؛
یعنی جایی که تهی نیست ،سکنیگزینی را تجلی بخشیده و از هویت آکنده است فضای زیسته
مکانی است با تنوعی از موقعیتها و شرایط برای برقراری تعام انساانی؛ در حاالی کاه امکاا
مداومی را برای بازنگری ،تفسیر و تأوی خود ارائه میدهد (پرتوی 12 :1387 ،ا )11
در مطالعااة حاضاار از روشهااای پدیدارشناساای هرمنوتیااک و اگزیستانسیالیسااتی باارای
دستیابی به دادهها و شناخت پدیدة مورد نظر بهرهگیری شده است
رویکرد هرمنوتیک ،مبتنی بر تئوری و عم تفسیر است و بهوجودآورندة مت  ،معموالً بارای
توضیح اثر خود حضور ندارد از ای رو ،محقق باید روشهایی بیابد تا بتواناد معاانی منادرج در
مت مورد مطالعه را کشف کند (پرتوی 113 :1387 ،ا  )172در واقاع ،تأویا هرمناوتیکی در
1. phenomenology
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جستوجوی اکتشاف و پردهبرداری از تجربة بشری است؛ در حالی که میکوشد باه فهام بهتار
ارتباط جامع و کلی بشر در جایی که زندگی میکند نائ شود (پرتوی)15 :1387 ،
رویکرد اگزیستانسیالیستی را نیز میتوا مبتنی بر مراح چهارگانة زیر تعریف کرد:
 1شناسایی پدیدهای که پدیدارشناس به آ عالقهمند است؛
 2تهیة گزارشهای توصیفی از پاسخگویانی که پدیدة مورد نظر را تجربه کردهاند؛
 3مطالعة دقیق گزارشها به منظور شناسایی وجوه اشتراک و الگوهای اصلی و مهم؛
 1ارائة نتایج به پاسخگویا و نیز همکارا تحقیق در قالب جلسة پرسش و پاساخ (پرتاوی،
 113 :1387ا )172
با توجه به اینکه در ای رویکرد به تجربة افراد و گروههایی که درگیر موقعیتهای واقعیاناد
توجه می شود ،برای انتخا مصاحبهشاوندگا  ،بازدیدکننادگا ِ (خاناة عباسایا ) هرفبای تار
گزینش شدند تا بهتر بتوانند تجار خاود را بیاا کنناد نگارنادگا باا پدیادة ماورد مطالعاه
همچو یک مبتدی برخورد کردند و بارای توصایف و شاناخت پدیاده از افاراد باتجرباه بهاره
گرفتند
در راستای آشکارگی معنای پنها کنش بازدیدکنندگا ا آنچه در رویکرد هرمنوتیک دنبال
میشودا و نی به اعمال مراح چهارگانة رویکرد اگزیستانسیالیستی از روشها و تکنیاکهاای
مختلفی در طی تحقیق استفاده شد ،از جمله گزارش توصیفی از خانه توسط محققا  ،مصاحبة
عمق ای نیمااهساااختیافتااه ،مشاااهدة مشااارکتی ،بررس ای اسااناد مکتااو (دسااتنوشااتههااای
بازدیدکنندگا ) ،تهیة گزارش و جدولهاای تحلیلای ،و تشاکی جلساههاای مشاترک توساط
نگارندگا به منظور مبادله و مباحثه در با نتایج

تاریخچه و گزارش توصیفی خانة عباسیان
الف) تاریخچه
مجموعة تاریخی عباسیا در محلة سلطا امیراحمد در خیابا علوی کاشا قرار دارد وساعت
مجموعه حدود پنجهزار متر مربع و زیربنای آ حدود هفتهزار متر مرباع و دارای پانج طبقاه
است معمار ای مجموعه فردی ناشناس است؛ او ایا بناا را طای بیسات ساال سااخته اسات
(نیکوکار نوشآبادی ،درجشاده در  )keyashiyan.comخاناة عباسایا در حادود  1215ق باه
همت پدربزرگ آیتاهلل سیدمحمد علوی بروجردی (حدود  53سال پس از زمی لرزة مهیاب در
کاشا ( 1132ق)) ساخته شده است با توجه به اینکه مرحوم سایدمحمد علاوی بروجاردی از
مراجع و علمای طراز اول شیعه بوده است و در دورة رضااخانی محادودیتهاایی بارای علماا و
تشکی حوزههای علمیه به وجود میآید ،کاربری خانه در زما حیات ایشاا بادی گوناه باوده
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است :حیاط مسعودیفر اندرونی ،حیاط حقانی مدرس (مح تدریس) و حیاط موسوم به تقوی،
که به صورت باغخانه یا گودال باغچه بوده ،باا توجاه باه محادودیتهاای آ زماا  ،مخصاوص
مجالس روضهخوانی و نماز جماعت از ای رو ،ایشا در افواه عمومی به «سیدباغ» معاروفاناد
ای مجموعه در زمرة خانههای مجموعهای است و باه صاورت چهارجبهاهای و در پانج حیااط
مرتبط به هم ساخته شده است؛ همة حیاطهای آ هماکنو به نام یکی از مالکاا بعادی (ناه
مالک حقیقی و اولیة آ ) «عباسیا » نامیده میشود (فرخیار)382 :1339 ،

ب) گزارش توصیفی خانة عباسیان (تجلی هنر ایرانی -اسالمی)
برای ورود به خانة عباسیا  ،باید از داالنی طوی و نسبتاً پیچوخمدار عبور کرد ایا داال  ،کاه
موسوم به «داال حجا » است ،ضم از بی برد دید مساتقیم باه داخا بناا ،شایب مالیام
طوالنی دارد که با رعایت اص مردمواری سبب میشود افاراد متوجاه اخاتالف ارتفاا زیااد باا
کوچه نشوند (تصویر  )1پس از عبور از ایا ساطح شایبدار ،باه یاک هشاتی زیباا و مساقف
میرسیم هشتی نیز دید مستقیم از داخ کوچه به داخ بنا را از بی میبارد و ناوعی حجاا
ایجاد میکند
کاربندیها در سقف هشتی ورودی ،عالوه بر اینکه شخ را مرحله به مرحله با تزیی هاای
منزل آشنا میکند ،ارتفا محیط را به ارتفا انساانی نزدیاک مایکناد تاا شاخ واردشاونده
احساس حقارت نکند و فرصتی برای تصمیمگیری بیابد باه عاالوه ،در طراحای هشاتی ورودی
خانه به طرز هوشمندانهای ،با کاست روشنایی فضا نسبت به گذر و افزایش مرحله به مرحلة نور
در مسیر حرکت به سمت حیاط ،سلسلهمراتبی در نورپردازی ایجاد میشاود و شاخ را بارای
دید فضای جدید و پُرنور حیاط کنجکاو و آماده
میکند (بمانیا  58 :1383 ،ا )53
پس از گذر از هشتی ،وارد فضایی مایشاویم
که اصطب خانه به شمار میرود و از اینجا خاناه
بااه دو بخااش اصاالیِ بیرونای و اناادرونی تقسایم
میشود درهای چوبی ورودی خانة عباسایا در
ای بخش ،با دو کوبة متفاوت و جدا ،یکای بارای
آقایاا و دیگااری باارای خااانمهااا ،رعایاتِ اصا
درو گرایی ای خانه را بهخوبی به رخ میکشاد
درو گرایی اصلی است که پس از ورود به خانه و
تصویر 4
ساختار حیاط مرکز معماری خانه بیش از پایش
آشکار میشود (تصویر )1
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عالوه بر دو بخش اصلی ذکرشده ،میتوا بخش خدمه را نیز بخشی جادا در نظار گرفات و
ک مجموعة خانه را به سه بخش اصلی تقسیم کارد :بخاش انادرونی ،بخاش بیرونای و بخاش
خدمه بیرونی بخشی از خانه است که برای اسکا موقت از آ استفاده میشد در ای قسامت
در دو بخشا طبقههای باال و پایی ا اتاقها و فضااهایی وجاود دارد کاه از آ هاا بارای اقامات
میهمانا تجاری ،مسافرا و اقوام استفاده میشد اتاقهای کار صاحبخانه هم در بخش بیرونی
قرار داشته است اتاق آیینه ،1اتاق شاهنشای  ،2سرپوشایدة بازرگ ،3اتااق مرکازی ،1اتااقهاای
آیینهمانند ،5سرپوشیدة کوچک ،1ایوا بهاره 7و آ انبار از قسمتهاای مختلاف بخاش بیرونای
خانة عباسیا است
اندرونی مکانی برای زندگی روزمرة خانواده بوده است؛ در واقع ،انادرونی متعلاق باه محاارم
خانواده بود و با درها و راههای مخصوص از سایر بخشها جادا مایشاد بناابرای  ،ناامحرمهاا و
میهمانا به ای بخش دسترسی نداشتند اتاق شاهنشی  ،دریچاة راه مخفای باه منزلاة کاناالی
 1یکی از مجل تری اتاقهای ای مجموعه است که به دلی زیبایی خاصش مهماانیهاای مهام ،از جملاه مراسام
عقد و عروسی ،نیز در آ انجام میشد؛ به همی دلی  ،به «اتاق عروس» هم معروف بوده است
 2اتاقهای شاهنشی زیباتری و مجل تری اتاقهای خانههای قدیم بودند تزیینات بسایاری ،اعام از گاچباریهاا،
آیینهکاریها ،درها و پنجرههای رنگی و پنجرههای گچی نازک در ساخت ایا اتااقهاا باه کاار رفتاه اسات ایا
آیینهکاریها ،عالوه بر تزئی اتاق ،در شب و با روش کرد چراغی کوچک ،توسط انعکاس نور ،ضم تأمی بخشای
از روشنایی اتاق ،طرح یک آسما مجازی را (در سقف) بازسازی میکردند
 3سرپوشیده فضایی است که از آ در مراسم مذهبی ،جش ها ،عازاداریهاا و اساتفاده مایشاد سرپوشایدههاا
معادل سال های اجتماعات یا اتاقهای همایش امروزیاند سرپوشیده در دو طبقاه بناا شاده اسات :طبقاة پاایی
(مخصوص آقایا )؛ طبقة باال (مخصوص خانمها) هوای سرپوشیده با یک بادگیر تهویه میشد
 1ای اتاق ،به علت قرارگرفت در مرکز بنا ،به نوعی قلب ساختما به شمار میآیاد و دارای یاک ویژگای شااخ
است :تسلط و دید به طرفی از ای اتاق هم میتوا بخش اندرونی بنا را نگاه کرد هام بخاش بیرونای را زیار نظار
داشت؛ بدی سبب ،ای اتاق متعلق به صاحبخانه بوده است ای اتاق تزئینات بسیار زیبایی دارد
 5اگر روبهروی یکی از درهای ای اتاقها بایستید ،به سبب تودرتوبود اتااقهاا و قرارگارفت کلیاة درهاا در یاک
راستا ،گویا همة درها به روی شما گشوده شده است در واقع ،تکارار چاارچو درهاا مانناد تصاویر در آییناههاای
موازی است و ای تکرار منظرة زیبایی را به وجود آورده است؛ از ای رو ،ای اتاقها را «اتاق آیینه» میگویند
 1ای سرپوشیده نیز مانند سرپوشیدة بزرگ است که توضیحهای مربوط به آ ذکار شاد سرپوشایدة کوچاک در حادّ فاصا
اندرونی و بیرونی واقع شده است و برای برگزاری مراسم خصوصیتر از آ اساتفاده مایشاد بناابرای  ،کوچاکتار اسات ،ولای
تزیینات آ بیشتر است
 7از ایوا بهاره در فصول معتدل سال استفاده میشد طرفی ایوا بهاره کاامالً قریناه و مشاابه یکادیگر سااخته
شدهاند در کنار ضلع سمت چپ ایوا  ،اتاقهای متص به سرپوشیده واقع شده اسات؛ حاال آنکاه در ضالع سامت
راست ،اتاقی وجود ندارد بهعبارت دیگر ،پشت ضلع راست زمی همسایه قرار دارد و ،در اصاطالح معمااری ،زمای
در ای بخش «قناصی» دارد معمار با استفاده از اص قرینهسازی دو وجه را کاامالً شابیه باه هام سااخته و عیاب
زمی را پوشانده است

285

جامعهشناسی هنر و ادبیات ،دورة  ،7شمارة  ،2پاییز و زمستان 4931

طوالنی برای فرار یا راه مخفی خانه و اتاقکی مخفی 1از جمله بخشهای اندرونی خانة عباسایا
در طبقة باالست طبقة پایی اندرونی ای خانه شام ای بخشهاست :عبادتگاه ،2سردر راهپلاة
بخش اندرونی ،3حوضخانه ،1چاه آ  ،5حیاط باغ ،سردا بازرگ ،1سارویسهاای بهداشاتی 7و

 1در گوشة یکی دیگر از اتاقهای بخش اندرونی ،دریچهای وجود دارد که ،برخالف دیگر اتاقها ،به جایی وص نیست؛ بلکاه باه
اتاقک کوچک و تاریکی متص است دربارة کاربری ای اتاقک حدسهای گوناگونی زده میشود؛ آنچه قویتر است بدی صاورت
است که محلی برای نگهداری اشیای قیمتی و گرا قیمت بوده است معمار ،با هوشیاری تمام ،مکا مخفی را در طبقههاای بااال
طراحی کرده است؛ در صورتی که تصور عمومی ای است که مکا های مخفی باید در طبقههای پایی و زیرزمی ها باشد
 2در مجموعة تاریخی عباسیا تقریباً همة امکانات الزم برای زندگی روزمرة انسا وجود دارد ای بنا حتی مجهاز
به نوعی مسجد هم است پسسردابی که در حدّ فاص اندرونی و بیرونی قرار گرفته عبادتگاه و خلوتگااه خصوصای
بوده و داخ آ با گچبری اسمای مقدسه ،ادعیه و آیات قارآ تازئی شاده اسات همچنای  ،در گوشاهای از ایا
پسسردا تاریخ« /سنة  »1252به چشم میخورد که تنها سند موجود در بنا است و سال اتمام سااخت عبادتگااه
را مشخ میکند
 3در ای سردر نقوش شمعدا های بلوری گچبری شده که اشارهای اسات باه شاغ صااحب اولیاة بناا در قادیم
مرسوم بوده که شغ صاحب بنا داخ گچبریها و تزئینات منعکس شود تاا ناوعی تبلیاغ و معرفای باشاد؛ از ایا
دست میتوا به طرح فرش در خانة طباطباییها و طرح سماور و ساعت در خانة بروجردیها اشاره کرد
 1به علت قرارگرفت شهر کاشا در ناحیة گرم و نیز مجاورت با کویر ،معمارا و طراحا بناهای قدیمی سعی میکردناد ،بارای
تعدی دمای بنا و و خنکشد ساکنا خانه در فصول گرم ساال ،حاداکثر اساتفاده را از معمااری بکنناد کاه طراحای فضاای
حوضخانه از جملة ای تمهیدات است حوضخانه به سبب حوضها و نهرهای آ  ،کانالهای گردش آ از اطراف اتاقهای آ ،
کانالهای متص به بادگیر و مسائ خاص معماری دارای هوایی مطبو است و خنکی آ در مقایسه با سایر بخشهای بنا کاامالً
محسوس است آ قنات نخست وارد حوضخانه میشود سپس ،به یکی از اتاقهای جنبی هدایت میشاود داخا ایا اتااق
حوض کوچکی وجود دارد و در طرفی ای اتاق کانالهای عبور آ وجود دارد کاه باعاث خنکای فضاای ایا اتااق مایشاود
عایقبندی دقیق ای کانالها بسیار جالب است و ،با توجه به آنکه هر گونه نشتی باعث تخریب پایهها و طبقههای فوقانی میشود،
دقت عم و شجاعت معمار درخور تحسی است
 5در سیستم آ رسانی بنا ،عالوه بر آ قنات ،از چاههای آ نیز استفاده مایشاود دو حلقاه چااه عمیاق در بناا
وجود دارد :یکی از آ ها برای ذخیرة آ و دیگری برای تأمی آ مورد نیاز حوضها ،باغچهها و سایر بخشهاست
آ را در حوضچههای کناری میریختند سپس ،با کانالهای زیرسطحی به سیستم آ رسانی بنا تزریق میکردند
 1در قدیم از سردا برای استراحت و خنکشد استفاده میکردند هوای سردا خنک است ،ولی ای خنکی مرطو نیست،
بلکه مطبو است و عواملی چو معماری خاص سردا  ،اختالف سطح زیاد با کوچه ،بادگیرها ،کانالهای عبور آ از زیر ساطوح
و نیز پسسردا های کناری در خنکی هوای آ تأثیر بسزایی دارد پسسردا ها اتاقکهای کوچکی هستند که داخ خااک و
با استفاده از نوک تیشه حفر میشوند و در بدنة آ هیچ گونه مصالحی به کار نمیرود به دلی خنکی زیااد پاسساردا  ،ماواد
غذایی فاسدشدنی را در آ نگهداری میکردند
 7سرویسهای بهداشتی ای مجموعه پشت راهپلههای متص کنندة طبقهها ساخته شده است؛ جایی که رفتوآماد
کم است ،دید مستقیم وجود ندارد و بوی بد نیز آزاردهنده نیست جالب است بدانید که در طراحی توالتها رعایات
ای نکته الزامی بوده که فاصلة بی توالت تا نزدیکتری اتاق حداق هفات قادم باشاد (مایدانایم کاه در مساائ
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رختشویخانه بخش خدمه نیز متعلق به خدمتکارا و مستخدما و دارای حیاط و راه عبور و
مرور جداگانه است؛ ای بخش شام اتااقهاای کاار
خدمه ،مطبخ و حیاط خدمه است
خانة عباسیا بارای دسترسای مطلاو باه آ
(قنااات نصاارآباد) و همچناای اسااتفاده از همااة
بخشهای بنا در فصاول ساال باه صاورت «گاودال
باغچه» ساخته شده است طبقة فوقانی بنا از جوانب
خانه و در پیرامو طارمی برای زنادگی در زمساتا
است و طبقة تحتانی ،که بناهای اتاقها ،حوضخاناه
و زیرزمی در جوانب حیااط و در اطاراف حاوض و
باغچه شک گرفتهاند ،برای زندگی در تابستا است
(فرخیار)383 :1339 ،؛ ای امر را میتوا نموناهای
از رعایت اص خودبسندگی در معمااری ایا خاناه
تصویر 2
برشمرد در کاشا  ،زواره و نائی آ زیرگذر بود ،به
همی دلی  ،میا سرا را چنا گود میساختند که تنة درختا باغچه در گودی پنها میشاد
معمارا خاک برداشتهشده را دوباره در هما ساختما به کار میبردند گودشد ساختما به
ایستایی تاقها نیاز کماک مایکارد؛ چاو زمای ،
پشتبند در برابر رانش باود (پیرنیاا 31 :1339 ،ا
( )33تصویر )2
نماهااای قاب ا رؤیاات در نمااای حیاااطهااا ب اه
گونههای خاصی گچبری شدهاند و درو اتاقها ،بار
حسب نو بهرهبرداری از آ ها ،تزئی های مناسابی
داشته است و معموالً از تزئی های گچبری ،نقاشای،
آیینهکاری ،پنجرههای چوبی آلتچینیشدة نفیس،
مشبکهای گچی ظریف و ارزناده و درهاای چاوبی
دولنگااه و ارساایهااای ارزشاامند برخااوردار اساات
(فرخیار )383 :1339 ،در معماری ای خاناه هایچ
چیز برای زیبایی صرف نیسات ،بلکاه در تازئی هاا
تصویر 9

شرعی آمده که پای نجس با هفت قدم راه رفت روی خااک پااک مایشاود) (نیکوکاار ناوشآباادی ،درجشاده در
)keyashiyan.com
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همواره اص پرهیز از بیهودگی مد نظر بوده است مثالً گرهسازی اُرسی (باز) و روز با چو یاا
گچ و شیشههای خرد و رنگی گرهسازی نه به سبب زیبایی صرف بوده ،بلکه راهای باوده اسات
برای نیازرد چشمها در برابر آفتا تند و گاهی سوزا شهرهای کویری (پیرنیاا)28 :1339 ،؛
ضم آنکه شیشههای رنگی و نورپردازی فرحانگیزشا در اتاقها هنگام روز هر مخااطبی را باه
هیجا میآورَد و کاربرد هنرمندانة عنصر رنگ در ای خانه را یادآور میشود (تصویر )3
س ایر از کثاارت بااه وحاادت در کنااار اسااتفادة
هدفمند از عام نور در جایجای خانه از جمله در
طرحهای هندسای و نقاوش اسالیمی ساقفهاا و
نماها (تصویر  ،)1تقسایمات نماا باه صاورت فارد
(سهدری و پنجدری) ،مرکازیباود حیااطهاا و
بهخوبی آشکار است
تأم در سیستم دقیاق آ رساانی خاناه ،کاه
بهخوبی در حوض و آ نماهای واقع در حیاطهای
مختلف خانه ،حوضخاناه ،چااه آ  ،ساردا هاا و
سرویسهای بهداشتی نمودار اسات ،رعایات اصا
تصویر 1
وحدت و مرکزیت عنصر آ را در فضایی عااری از
ناپاکی همراه با طهارت یادآور میشود
فضای باز حیاطهای ای خانه در کنار معماری
درو گرای آ شوق به دید آساما را در آدمای
زنده میکناد در واقاع ،در معمااری و طارحهاای
هندسی خانه عام مربع باه مثاباة نمااد زمای و
تبدی آ به دایاره باه مثاباة آساما باه زیباایی
تصویر 5
متجلی شده است (تصویر )5

گزارش تحلیلی پدیده؛ تحلیل پدیدارشناسانه
تحلی پدیدارشناسانه تالشی برای شناخت ابعاد ناپیدا و مکنو در اذهاا کنشاگرا اسات؛ در
واقع ،خوانش بی االذها کنشاگرا باه رویکارد پدیدارشناساانه نیااز دارد در ایا بخاش باه
ویژگیهایی پرداخته میشود که از مصاحبههای همدالنه و نفوذ به اعماق ذهنی بازدیدکنندگا
خانة تاریخی عباسیا کاشا به دست آمده است طبیعی است ای ویژگی به یاک «مثاالواره»
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انتسا داده شده و استثناها را برمیتابد  1با الگوگیری از رویکارد ماذکور و باا اساتفاده از ساه
روش مشاهده ،مصاحبه و بررسی اسناد به منظور شناخت ابعاد ناپیدای اذها کنشگرا  ،نتاایج
زیر ارائه میشود:

الف) مشاهدهها
 .1مشاهدههای نگارندة اول

2

با گذر از داال تنگ و تاریک در ورودی خانه ،روبهروشد با حیااطهاا و بخاشهاای روشا و
باصفای خانه تقریباً پیشبینیناپذیر است و بیننده شگفتزده میشود بوی گِ مرطو  ،که باه
واسطة مصالح خانه در فضا پیچیده شده ،بهشدت آرامشبخاش اسات ساردا و پاسساردا
محیط بسیار خوبی برای خلوت و سکو و آرامش به نظر میرسد و با دید هر یاک از اجازای
خانه و کاربریهایش آرزوی زندگی در چنی مکانی از ذه میگاذرد نقاش و نگارهاای خاناه،
برخالف مظاهر تجمالت ،انسا را با طبیعت و خدا آشتی میدهاد گرچاه بزرگای خاناه بارای
زندگیکرد نامناسب به نظر میرسد ،تعدد اتاقها و ویژگیهای سابکیِ آ هاا بسایار جالاب و
تحسی برانگیز است تفکیک عناصر کاربری منازل رؤیاایی اسات؛ البتاه ،باا شارط حفا ایا
ویژگیها در ابعاد کوچکتر آ خنکی مطبو و بیصدای خانه ،آ هم در گرمای تیرماه کاشا ،
عالقه به مدت زما حضور در خانه برای مشاهده ،درنگ و بررسی را فزونای مایبخشاد گرچاه
سقفهای گنبدی خانه مشاابه معمااری مسااجد اسات و توقاف و ایساتاد زیار آ هاا بسایار
آرامشبخش ،شاید به سبب نقوش خاص و رنگینش تداعی حس و حال آنجا را نداشات و حاس
متمایز خانه را با صااحبخاناهای پُارآوازه منتقا مایکارد درو گرایای خاناه و بازشاد در و
پنجرههای خانه به حیاط تداعیکنندة دنیاای ارتبااطی سااکنا خاناه اسات؛ گاویی زنادگی و
ارتباطهای آنا را میتوا نظاره کرد خانه خیلای خاو مرمات شاده اسات؛ پایش از دیاد
عکسهای قب از مرمت ،گما میرفت اثر موجود حااکی از هماا قادمت و معمااری اسات و
تغییری نکرده است؛ به عبارت دیگر ،مرمت خانه به فضای تاریخی و سابقة زماانی آ لطماهای
نزده است خالصه اینکه معماری فکورانه و هنری کاه از الباهالی نقاوش نماودار باود (قبا از
معرفی راهنما) ،نگارنده را محو خود کرده بود
 1مثالواره در رویکرد پدیدارشناسانه نوعی تیپ آرمانی است که محقق با توجه به مشاهدهها و درو فهمی خویش
با هدف درک معنای پنها کنش اجتماعی آ را ساما میدهد (خا محمدی)58 :1388 ،
 2نگارنده پیش از ای خانه را ندیده بود و ،در راستای پژوهش پدیدارشناختی ،پیش از مصاحبهها و مطالعاه راجاع
به خانة عباسیا به عنوا فرد مبتدی به پدیده نزدیک شد و به منظاور شاناخت و رمزگشاایی پدیاده باه صاورت
مستقیم و منعطف با آ مواجه شد
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با مشاهدة رفتار بازدیدکنندگا  ،قشر متفکر و اه اندیشه و احساس از قشر صرفاً بینناده و
مسافر ،با اهدافی صرفاً تفریحی و سرگرمی ،متمایز بود اما ،نکتة درخور توجه اینکه بینندگا ِ به
ظاهر سطحی هم جذ خانه و ویژگیهایش شده بودند؛ ای موضو را از توقفها ،گفاتوگوهاا،
عکسبرداری و اغلب ابراز تعجبشا میشد دریافت

 .2مشاهدههای نگارندة دوم

1

همواره دید بناهایی با سبک معماری سنتی انسا را به تأما وامایدارد و باه وجاد مایآورد
درست از لحظة ورود به خانة عباسیا کاشا مایتاوا ایا امار را باهروشانی دریافات داال
ورودی تنگ ،تاریک و تقریباً طوالنی ای خانه و تمایز نور و تاریکی در لحظة ورود تداعیکننادة
تمایزی تفکربرانگیز و هیجاا آور اسات پاس از گاذر از داال و قرارگارفت در هشاتی ،حاس
کنجکاوی و هیجا قدری فروکش میکند و آدمی را برای ورود به فضایی دیگر آمادهتر میشود
با ورود به فضای اصلی خانه ،باشکوهتری تجربة دیدار شک میگیرد؛ چشم بهیاکبااره فضاایی
میبیند که دیگر تنگ و تاریک نیست؛ بلکه باز است و دلگشا ایوا هایی که از یک ساو پاای در
آسما آبی کویر دارند؛ حیاطهایی که مزیّ به آبی حوضها و سبزی باغچهها هستند؛ نماهاایی
پُرنقشونگار که مخاطب را به دید و تجربة چشید زیبایی هنار ایرانای دعاوت مایکنناد در
کنار ای همه زیبایی ،سقفهای بلند گنبدی بیش از هر چیاز دیگار خودنماایی مایکناد؛ ایا
سقفها مخاطب خویش را به وحدت و آرامش حقیقی دعوت میکنند با نگریست باه معمااری
آ ها ،میتوا با رهایی از هیاهوی عالم ناسوت به راههای نی از کثرت به وحدت اندیشید
بیشتر بازدیدکنندگا با خانواده به بازدید آمده بودند و در گروه سانی جاوا و میاا ساال
بودند با مشاهدة رفتار بازدیدکنندگا میشد تالش افراد خانوادها بیشتر پدر یاا پادربزرگاا را
برای رمزگشایی بنا بهخوبی مشاهده کرد؛ پدری که در جمع خانواده ایستاده و با اشاره به نقااط
مختلف ساختما توضیحاتی در باا خاناه مایداد بسایار دیاده مایشاد طای مشااهدههاای
مشارکتی با گروههای گوناگو آشکار بود که نو سبک معماری برای بسیاری از بازدیدکنندگا
جالب و پرسشبرانگیز است« :ای همه اتاق برای چه بوده اسات؟»« ،چارا پلاههاای ایا خاناه
ای قدر بلند است؟» و «باا امکاناات آ دوره ،چگوناه توانساتهاناد ساقفهاای گنبادیِ بلنادی
بسازند؟»
در ای میا  ،نو واکنش کودکا نیز بسیار جالب توجه باود؛ آ هاا باه مثاباة کساانی کاه
 1نگارنده ،به دلی سکونت در کاشا و سابقة ذهنی دید خانه ،کوشیده در مشاهدههای خود به بُعد روش پدیدارشناختی توجه
کند :مشارکت محقق و تجربة مصاحبههای عمیق با شخ یا افرادی واجد تجربة مورد نظر ،مشاهدة دقیق و توصایف موقعیات
مرتبط با تجربه
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مکانی رؤیایی یافته بودند ،با شادی به ای سوی و آ سوی میدویدند ،با هیجا از پلاههاا بااال
میرفتند و با یافت اتاقهای تودرتو ،مانند افرادی که جایی جدید را کشف کاردهاناد ،باا فریااد
میخواستند همگا را از ای کشف جدید باخبر کنند« :ماما ! اینجا رو بیا ببی ! وای!»؛ هرچند
سرک کشید کنجکاوانه به اتاقها و مکا های متعدد خانه مخت کودکا نباود و ایا حاس
کنجکاوی برای دید بخشهای مختلف خانه در بیشتر بازدیدکنندگا نمودار باود ایاوا هاای
مشرف به حیاط یکی از مکا هایی بود که کنشگرا اغلب برای نشسات برمایگزیدناد از ناو
نشست آ ها و بررسی حرکتهای غیرکالمی چهرهشا میشد تعجب همراه با تفکر را دریافت؛
هرچند نمیتوا از بازدیدکننادگانی کاه ایا مکاا را فقاط بارای اساتراحت برگزیاده بودناد
چشمپوشی کرد نکتة جالب و درخور توجه در طی مصاحبه و مشاهدة رفتار کالمی و غیرکالمی
افراد گوناگو ای است که حس درونی مشترکی بی بیشتر بازدیدکننادگا ِ ایا خاناه وجاود
داشت و هر یک به زبانی آ را بیا میکرد؛ عدهای به زبا اعتراض و حسرت و برخی باا زباا
سکوت و اندیشید « :خونههای امروزی آرامش نداره؛ خاوش باه حالشاو کاه تاوی همچای
خونههایی زندگی میکردند!»؛ عبارتهایی نزدیاک باه ایا مضامو را بارهاا مایشاد از زباا
بازدیدکنندگا شنید تأثیر بازنمایی رساانهای سابک سانتی در چگاونگی ادراک فضاا توساط
بازدیدکنندگا نیز آشکار بود« :مث توی فیلمهاست 1آدم یاد قدیما میافته »

ب) مصاحبه
مصاحبهها در روزهای تعطی پس از عید فطر و پایا تعطیالت تابستانیا با توجه باه اساتقبال
بیشتر بازدیدکنندگا در ای ایاما انجام شد و برای دستیابی به نتایج درخور اعتمااد باا زناا ،
مردا و تیپهای گوناگو مصاحبه شد هما طور که بیا شد ،هدف اصلی ای تحقیق عباارت
است از :بررسی تأثیر سبک معماری ایرانی -اسالمی بر ادراک کنشگرا  ،ارتباط برقرارکارد یاا
نکرد ِ بازدیدکنندگا  ،بهمنزلة کنشگرا معاصر و مدر  ،با ایا ناو سابک معمااری و نحاوة
برقراری ای ارتباط
از تأثیر دانش و تجربة سابق و نو جنسیت هر یک از کنشگرا در چگاونگی ادراک فضاایی
آ ها از خانه نیز نباید غاف ماند ارتباط کنشگرا مارد باا فضاا معماوالً ارتبااطی عاقالناهتار و
متناسب با شغلشا بود؛ تا جایی که گاه تأثیر شغ آ ها در نو پاسخگوییشاا کاامالً آشاکار
میشد و در پاسخ به سؤالهایی که مرتبط با سنجش احساس آ ها در برخورد با معمااری باود،
 1خانة عباسیا  ،به دلی دارابود ِ چشماندازهای زیبای معماری اسالمی -ایرانی ،بارها از آ برای ساخت مجموعههای تلویزیونی
و سینمایی استفاده شده است ،همچو سریالهای مسافر ری (زندگی حضرت شاه عبدالعظیم) ،مالصدرا ،خانهای در تاریکی
(ماه تابا ) ،جابر ب حیا
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به گرانی مصالح و سختی ساخت خانههایی با سبک معماری سنتی اشاره میکردناد در مقابا ،
ارتباط زنا با خانه ارتباطی عاطفیتر و تقریباً فارغ از شغلشاا باود؛ ایا موضاو را باهخاوبی
میشد در نو ارتباطات غیرکالمی آنا در حی مصاحبه مشاهده کرد؛ تعجب ،شادی و هیجاا
در چشما بسیاری از بازدیدکنندگا ز دیده میشد و در حالی که لحا کاالم ماردا اغلاب
آرام و باطمأنینه بود ،زنا معموالً با هیجا بیشتری سخ میگفتناد و بارای رسااند پیاام از
حرکتهای دست بیشتر استفاده میکردند نتایج مصاحبههای انجامشده را میتوا به شرح زیر
طبقهبندی کرد:
 1ادراک حس آرامش در خانه؛
 2ادراک حس معنویت نسبت به سقفهای گنبدی؛
 3دریافت قابلیتهای مکانی خانه برای خلوتگزینی؛
 1ابراز عالقهمندی به سبک معماری خانه (آرزوی داشت خانهای به ای سبک و سیاق یا با
سبک تلفیقی)؛
 5اعتقاد به تأثیر سبک معماری بر رفتار (توجه به بُعد تأثیرهای روانی -ارتباطی خانه)؛
 1وصف زیبایی خانه؛
 7توانایی کنشگر معاصر بر رمزگشایی از اص حجا (بخشهای اندرونی و بیرونی خانه)؛
 8برقراری ارتباط با نماها ،گچبری ،تزیی ها و خانه؛
 3ارتباط نو معماری خانه و تأثیر آ در روحیات و رفتار ساکنا خانه؛
 19حس افتخار به ایرا و ایرانیبود ؛
 11بازخوانی تاریخ ایرا از قا ای خانهها

ج) بررسی اسناد (گونهشناسی دستنوشتهها در دفتر پیشنهادها و انتقادها)
با توجه به اینکه در ایام تعطیالت نوروز شمار بازدیدکنندگا از خانة عباسایا کاشاا بیشاتر و
متنو تر است ،برای تکمی مصاحبههای انجامشده ،نوشتههاای دفتار انتقادهاا و پیشانهادها از
تاریخ  1339/12/27تا 1331/1/13ا که در درِ خروجی خانه گذاشته شده بودا نیز بررسی شد
از  232موردِ ثبتشده 121 ،جمله مرتبط با موضو و درخور تأم باود تاأملی در نوشاتههاای
غیرمرتبط و سبک نوشتههاا به سبک دیوارنوشتهها و نوشتههاای یادگااری متاداول در امااک
زیارتی و بر روی درختا و ایستگاههاای بای جاادهای و ا ایا ساؤال و اندیشاه را در ذها
نگارندگا به وجود آورد که آیا بازدیدکنندگا نتوانستهاند با خانه و معماری ارتباط برقرار کنند؟
آیا انسا امروزی به ای دقایق و ظرافتها با شتا و بدو ِ تمرکز ماینگارد و فرصات و مجاالی
برای اندیشید ندارد؟ و سؤالهایی از ای قبی که تحقیق مجزایی میطلبد به هر حال ،بایش
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از نیمی از نوشتهها به نکتة خاصی نپرداخته بودند و در قالب «هرچه میخواهد دل تنگات بگاو»
قاب طبقهبندی بودند البته ،از میا جملههای مرتبط نیز بخشی راجع باه کاشاا و زیباایی آ
بود در برخی عبارات نیز بازدیدکنندگا دقیقاً خانه و حس و حال خویش را وصف کرده بودناد
جملههای مرتبط با خانه به طور کلی در شش قالب ،بر حسب بیشتری فراوانی ،به صاورت زیار
طبقهبندی شد:
 1وصف خانه به زیبایی؛  2وصف حس درونی بازدیدکنندگا و برخورداری از حس آرامش؛
 3حس افتخار به ایرا و ایرانیبود ؛  1توصیف خانه به دشواری و نیازمندی باه توضایحات؛ 5
ضرورت بازگشت به معماری قدیمی و ای چنینی؛  1توصیه به حف آثار ،بازخوانی تاریخ ایرا از
قا ای خانهها و آرزوی داشت خانهای به ای سبک و سیاق (هر سه به یک میزا نوشته شده
بود) 1
جدول  1تحلی مقایسهای -پدیدارشناسانه
روش
نتیجه
ادراک حس آرامش
ادراک حس معنویت
دریافت قابلیتهای مکانی خانه
ابراز عالقهمندی به سبک معماری خانه
اعتقاد به تأثیر سبک معماری در رفتار
وصف زیبایی خانه
وصف خانه به دشواری و ناتوانی در رمزگشایی
توانایی کنشگر معاصر بر رمزگشایی از اص حجا
حس افتخار به ایرا و ایرانیبود
بازخوانی تاریخ ایرا از قا خانه
تأثیر بازنمایی رسانهای سبک سنتی در ادراک فضا

مشاهدة
مشارکتی

مصاحبه

*
*
*
*
اا
*
*
اا
*
*
اا

*
*
*
*
*
*
اا
*
*
*
*

بررسی اسناد (ترتیب
اعداد نشا دهندة
بیشتری فراوانی است)
2
اا
اا
5
اا
1
1
اا
3
1
اا

 1نمونههایی از دستنوشتهها:
«بسیار زیبا بود؛ واقعاً گنج به تمام معنا به امید روزی که همة ما به اصالت و اعتقاد خودماا برگاردیم »؛ «بیخاود
نیست میگ معماری کویر آدم رو سر به هوا میکنه آفری به آنچه بودیم! صد افسوس به آنچه هستیم!»؛ «اینجاا
رو دیدم هوس کردم ای کاش یک روز توی ای خونه زندگی میکردیم! خیلی باهیادمانادنی باود »؛ «اگاه اصافها
نصفِ جهانه ،ای مکا ک جهانه واحیرتا! در معماری ای شاهکار در او برهه از تااریخ »؛ «هرگااه باه ایا خاناة
تاریخی میآیم احساس آرامش وصفناپذیری به م دست میدهد »؛ «عالیه! خیلی قشنگه! حفظش کنید »؛ «اتااق
نیایش رو دوست دارم »؛ «بنایی بسیار زیبا که همراه با توضیحها بیشتر چسبید و دلچسب بود »
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نتیجهگیری
مطابق آنچه در ای مطالعه در دو بخش کلی مبانی مفهومی و تأثیر آشکار آ در عناصر کالمای
و غیرکالمی گروه هدف بیا شد ،میتوا معماری خانه را یکی از بسترهای مهام شاک دهنادة
فرهنگ افراد یک جامعه به شمار آورد ،زیرا معماری خانه بر ساکنا آ و بر ارتباطات آ هاا در
ابعاد مختلفی اثرگذار خواهد بود ،از جمله:
 1رابطة انسا با خود ،عناصر فطری ،روح متعالی و کمالجاویش در هساتی ،در ایا دنیاا
بود و غرقنشد در آ  ،مسکنی رو به آسما و اقامتگاهی برای سفر به بینهایت؛
 2رابطة انسا با طبیعت و پیرامونش ،رفاقت با طبیعت و نه تسلط بر آ  ،با جها و عناصر
طبیعی بود برای آرامش و نه تسلط بر جها و عناصرش برای سلطهجویی؛
 3رابطة انسا با سایر انسا ها و مخلوقات ،پیوندهای ارتباطی ،شدت ارتباط و کیفیت ایا
ارتباطات؛
 1بهرهمندی از بستر ارتباطات در جهت ارتباط با حضرت حق ،انسا هایی کاه یااد خادا را
برای آدمی زنده میکنند ،طبیعتی که نشانة خداست و خویشتنی که «خلاق اکبار» اوسات؛ در
نهایت همراه با همة اجزای ای جهانی (جمادات ،نباتات ) ،رو به سوی او داشت ؛
در واقع ،ادراکها و احساسهای بازدیدکنندگا خاناة عباسایا بارای محقاق ایا عرصاه
حاوی پیام است :انسا ایرانی ،اگرچه در خانههایی باا فرهناگ مادر و غیروابساته باه کشاور
خویش زندگی میکند ،پیوندهای فرهنگی و تاریخیاش هنوز گسسته نشده است؛ از یاک ساو،
فطرت زمینه را برای بازگشت فراهم کرده و ،از سوی دیگر ،سنتهایی که همچناا در زنادگی
ایرانی رنگ نباختهاند پیشِ روی اندیشمندا و کارشناساا فرهناگ و سابک زنادگی فرصاتی
نهاده است برای تأم جدی در با اصول ایرانی -اسالمی معماری خاناة ایرانای و ابعااد و آثاار
فرهنگی آ ؛ فرصتی که اگر به موقع درک نشود ،برای جامعة اسالمی و ارزشها و فرهناگهاای
اصی آ و جنبههای عمیق زندگی انسانی به تهدیدی تبدی خواهد شد پُرواضح است که ایا
سخ به معنای بازگشت به گذشاته و نادیادهگارفت پیشارفتهاای علمای ،دساتیافتاههاا و
ساختههای مفید بشری نیست؛ بلکه بازخوانی و بهرهگیاری از اصاول و مباانیای اسات کاه بار
اساس فطرت انسانی در همة اعصار عام بیبدی و مشترک انسا ها بوده و در هر دورهای قابا
بهرهبری است
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