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ویدا تقوایی

از زمان تا سرمد در انسان و معماری

چكیده
علمی  و  منطقی  دیدگاه های  به  معطوف  كمتر  و  »آن جهانی«،  و  وجود  باالی  مراتب  بر  متكی  زمان  شناخت 
»این جهانی« بوده و چگونگی های تجلی آن در انسان و معماری از اهداف این مقاله است. به دنبال پی جویی زمان 
در نظریه های هستی شناسانة عرفانی- ایرانی به زمان در مرتبه سرمدی و نفی اطالق قراردادی، اندازه گذاری 
شده، همگن، یک سویه و تهی از معنای آن رسیدیم. معماری های گذشته، زمان را هم در فضاهای گذر و هم در 
خلوت های مكث به ظهور می رساند. مركز در آن معماری ها نمودی از زمان متوقف شده در »آن« های حضور 
و امكانی برای قطبی كردن فضای اطراف بود، یعنی آنچه كه در »فضای پیوستار« و »همزمانی مكان« معماری 
مدرن و یكسانی ملهم از دمكراسی روز، به محاق رفت. زمان در معماری می تواند همانند وجود مترتب و با آن 
متعامل باشد. این ویژگی به هنرمندان این امكان را می دهد كه فضایی متحرك با سطوح و الیه هایی مختلف را 
خلق كنند، كه بدون رابطة یكسان در كنار یكدیگر ظاهر شوند تا مراتب مختلف آن به دست مدِرك های متفاوت، 
درك گردد. این رویكرد در مظاهر مختلف فرهنگی و هنری سبب می شود كه در موقعیت های »آن جهانی«، زمان 
قراردادی و آفاقی كه به وجود خارجی و محسوس ابژه ها مربوط می شود، در محاق تعلیِق نوع سرمدی آن 

قرار گیرد. بدین وسیله مدِرك می تواند از ظاهر حوادث به ذات و باطن آنها ناظر شود.

واژه های کلیدی:  زمان، سرمد، انفس، انسان، معماری. 
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مقدمه
ما  روزگار  در  آن،  مختلف  مظاهر  تبیین  جهت  خودی  فرهنگ  سرچشمه های  به  بازگشتن  لزوم 
آن  از  بالواسطه ای  آگاهی  انسان  زیرا  می آید،  ساده  نظر  به  زمان  مفهوم  می نماید.  ضروری 
معنای زمان آشكار می كند كه  بیشتر  تحلیل  و  تجزیه  اما  را می شناسد.  آن  كاماًل  و گویی  دارد، 
پدیدار  عالم  محتوای  حاوی  ظرف  مكان  و  زمان  است.  كیهانی  وجود  شاخص  اغفال كننده ترین 
هستند )Schuon, 1981(. به همین سبب پرداختن به آن با توجه به نگاه های كّمی و كیفی متفاوت 
از جمله معماری و سینما شود. در  فرهنگی و هنری  انشای مظاهر  و  قرائت  می تواند راهگشای 
از مرتبة  ماهیت و مراتب مختلف زمان،  بنیادهای نظری سعی در شناخت  در  تأمل  با  مقاله  این 
به »دهر« و »سرمد« خوانده شده،  ایرانی  آنچه در عرفان  تا  اندازه گذاری شده اش،  قراردادی و 
نظام  متغیر  جنبة  به  كلمه،  متعارف  معنای  به  زمان  درك  منظور  به  است.  گرفته  قرار  نظر  مد 
خلقت و ظهور و به عبارتی به جهان »شدن« نیازمندیم؛ و جهت درك زمان سرمدی به مرتبه های 

متعالی تر وجود و جهان »بودن« روی داریم )نصر، 1379(.
    از آنجا كه مقصود صرفًا تاریخ نگاری نبوده، لذا با گذری كوتاه در نوع نگاه به زمان در عالم 
تا  این معنا در فرهنگ خودی مبنا قرار گرفته است،  غرب، به سراغ سرچشمه ها و مبانی نظری 
شاید بتوانیم دستمایه ای برای شناخت بهتر مظاهر مختلف هنری آن و از جمله معماری و سینما 

به دست آوردیم.
    این مقاله نیز به تاسي از گرابار]1[ معتقد است كه در ساز و كار ادراك هنر، دانسته یا ندانسته، 
مانند كاربران بیشتر رایانه ها به سیستم عاملی نیاز داریم تا مكانیسم هایی كه برای پرداختن به 
نظریه پردازی  لذا شاكلة   .)Grabar, 1992, 231( كنند  معنا دار  برایمان  داریم،  اختیار  در  را  هنر ها 

این نوشتار بر مبنای بعد هستی و وجود شناسی توحیدی است.

1. زمان از گذشته های دور تا کنون در عالم غرب
زمان به عنوان یكی از ابعاد وجودی جهان و دایرة ممكنات همواره مورد توجه اندیشمندان بوده 
این مقوله پر رمز و راز را به میدان سنجش  ایرانیان  است. چینیان، هندیان، یونانیان باستان و 
و شناخت خود برده اند.]2[ مفهوم زمان در فرهنگ های مختلف با تصور آن فرهنگ از حقیقت و 

واقعیت توأم بوده است. 
     در نظر افالطون زمان، تصویر متحرك ابدیت است كه علی الدوام در حال وحدت و سكون بوده 
1357(. بعد از وی ارسطو منسجم ترین  و بر طبق كثرت عدد پیوسته در حركت است )افالطون، 
نظریات را در مورد زمان بیان كرده است. وی زمان را در ارتباط و قیاس با حركت به ما عرضه 
با  نیز  را  زمان  بلكه  می گیریم،  اندازه  زمان  با  را  حركت  تنها  نه  »ما  می گوید:  كه  آنجا  می دارد، 
22(. و برای زمان یک   ،1363 حركت می سنجیم زیرا آن دو یكدیگر را تعریف می كنند« )ارسطو، 
می شوند  آن سنجیده  با  حركات  بقیه  كه  است  فلک  جنبش  همان  كه  می دهد  قرار  مبنا  را  حركت 
)ارسطو، 1363(. البته زمان نه خود حركت و نه مستقل از حركت، ولی در هر حال ورود حركت 
در برداشت از زمان در آن روزگاران نیز خود مصداقی از توجه به تجربة انسانی را به منصة 

می رساند. ظهور 
هم راستا  می دید  در سطح  را  همه چیز  كه  اقلیدسی  هندسه های خطی  با  زمان  به  نگرش  این      
پایانی،  نه  نه آغازی داشت و  دایره ای بود كه  از زمان،  یونانیان  بود. و بر همین اساس تصور 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
119

زي
سا

هر
ش

و 
ي 

ار
عم

ة م
نام

اساسًا  كه  بوده،  زمان  از  مسیحیان  دنیوی  مفهوم  تصور  این  عكس  آینده ای.  نه  و  گذشته ای  نه 
به موجب  است.  اندازه گیری  قابل  و  به صورت همگن  آینده  به  دیروز  از  كه  است. زمانی  طولی 
این مفهوم، زمان از صفر پیدایش شروع شده است و پیوسته به سوی روز قیامت و آخر زمان 
نزد  از زمان در  بر تصور معاصر  اساسًا  این مفهوم  یوحنا پیش می رود.]3[  مندرج در مكاشفه 

حكمفرماست. مسیحیان 
انیشتین]4[ در نسبیت عام زمان را به انرژی و ماده تبدیل كرد. وی زمان را به عنوان »بعد      

چهارم« فضایی كه ما در درونش مكان را تجربه می كنیم، بیان نمود. 
جهت مشخص شدن چگونگی های پیوستگی زمان با مكان مطلبی از ایزاك آسیموف]5[ با عنوان 
299782 كیلومتر در ثانیه  »پارادوكس ساعت« را می آوریم: »فرض كنیم فضا نوردی با سرعت 
اگر  زمین می گذرد.  او می گذرد، سی ساعت روی  برای  كه  یک ساعتی  برابر  در  حركت می كند، 
او یكسال به همین ترتیب سفر كند )به شرطی كه در یک لحظه شتاب گرفته باشد( و سپس دور 
بزند و با همین سرعت باز گردد )به شرطی كه در یک لحظه دور زده باشد(، در خواهد یافت كه 
نظر خودش دو سال بیشتر در سفر نبوده، در حالی كه ساكنان زمینی ادعا دارند كه او سی سال 
بنابراین زمان در جهان علوم خاص، بدون در نظر   .)117  ،1363 )آسیموف،  غیبت كرده است« 

گرفتن مكانی كه زمان در طول آن می گذرد، میسر نیست.
    نظریة نسبیت قوانین حركتی را از زمان مطلق رهایی داد. »در این نظریه، زمان واحد مطلقی 
وجود ندارد، بلكه به جای آن هر فردی دارای سنجش مشخصی از زمان است كه بستگی به محلی 

دارد كه در آن جا قرار گرفته و حركتی كه به آن مشغول است« )هاوكینگ، 1369، 50(.
    از جمله اولین تالش هایی كه برای نزدیكی نگاه به عامل زمان در عالم شرق و غرب صورت 
غیر خطی  زمان  معنای  به  دیرند]7[  وی  كه  آنجا  بود.  برگسن]6[  هانری  كوشش های  پذیرفت، 
از  كه  روان شناسانه  زمان  بحث  وی  از  پس  داد.  قرار  خطی  زمان  مقابل  در  را  غیر همگن  و 
طریق احساس و نه علم ناب درك می شود در  آثار اندیشمندانی چون سوزان النگر]8[، موریس 

مرلوپونتی]9[ نوربرگ شولتز]10[، هوسرل]11[ و هایدگر]12[ به منصة ظهور رسید.

2. زمان در عالم ایرانی- عرفانی
همانا  كه  معین  آغاز  یک  از  زمان،  كلی  نگاه  در  و  ایرانی- عرفانی  ایرانی، مخصوصًا  در تصور 
خلقت است شروع می گردد و از طریق یک حركت دوری، همان عمل خلقت اولیه را در یک مسیر 
مارپیچی و صعودی و در جهت اعتال و وحدت نهایی بی زمان كه با وجود یكتاست، تكرار می كند. 

)اردالن، 1376(
    در این تصور از زمان، بسط افقی دایره با زمان این جهانی مترادف است، كه در آن تمامی 
نقاط به سمت مركز گرایش دارند. ولی نقطه مركزی دایره در امتداد محور عمودی و در مسیری 

به سوی جهان ماورایی در حركت است. )تصویر شماره 1(

تصویر شماره 1: تصور زمان در عالم اسالم )مأخذ: نگارنده(
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چون  اسالمی  فالسفة  نظریات  حركت،  با  آن  نسبت  در خصوص  و  زمان  چیستی  تبیین  در      
مقدار  را  زمان  نیز  نداشت.]13[ مالصدرا  ارسطو  نظر  با  عمده ای  تفاوت  زمان،  باب  در  ابن سینا 
حركت در جوهر می داند.]14[ و آن را به عنوان بعد چهارم در كنار ابعاد سه گانه جوهر جسمانی 
را  زمان  خود  جوهری  حركت  تبیین  در  مالصدرا  می دارد.]15[  عرضه  ارتفاع(  عرض،  )طول، 
تلقی  كه  افالك  دوری  حركت  با  زمان  به  نگاه  این  می نماید.  معرفی  تبدل«]16[  و  تجدد  »مقدار 
در  »زمان  كه:  می دارد  اعالم  به صراحت  مورد  این  در  وی  است.  متفاوت  بود  آن  از  پیشینیان 
نزد قدم، مقدار حركت دوری فلک است و نزد ما مقدار وجود طبیعی متجدد به نفس است«.]17[

این مقوله در  دیرینة  به ریشه های  نمی توان سخن مالصدرا را شنید ولی  تبیین مسئله زمان  در 
ایران باستان توجهی نكرد. در روزگارانی كه زمان چنان فهم می شد كه آن را خدا و تعیین كنندة 

می دانستند. آدمیان  سرنوشت 

مقاله  نویسنده  زبان  از  الیاده]18[  ویراستاری  به  مذهب  دایره المعارف  در  زمینه  همین  در       
مذهب  یک  زروانیسم،  آیا  كه  نیست  معلوم  روشنی  به  كه:  است  آمده  زروانیسم  عنوان  تحت 
باستانی قبل از اسالم مستقل از زرتشت است یا یک جریان از اندیشه فلسفی و مذهبی است، كه 
در درون خود آئین زرتشت رشد كرده است. اگرچه به نظر می رسد كه دومی صحیح تر باشد، 
اما به هر حال نام مذهبی است كه از زبان پهلوی مشتق شده و نام این مذهب به نام خدا یعنی 
زروان )zurvan( یا )zaman( به معنای زمان است. این انتزاعی ترین خدا می توانست بدون اینكه 
از منزلتش كاسته شود، بر زندگی مادی و معنوی ایرانیان گسترده گردد )Gnol, 1987(. به عقیده 
كربن]19[ نیز، زمان ازلی و ابدی به عنوان یک بعد از وجود خاكی است. این زمان تشكیل دهنده 
هر چیزی اعم از وجود فیزیكی یا فكری این جهان خاكی است كه به عنوان رونوشت آن واقعیت 
علوی – MENOK - است و با هم یک جفت را می سازند. كه واقعیت علوی، وجود نفسانی این 

)corbin, 1983(.موجود و طرح اولیه و فرشته و ملكوت آن موجود است

    كربن زمان را تشكیل دهندة هر چیزی می دانست و وابستگی آن را با حقیقت و الیه های مختلف 
و  انفسی  بلكه  نیست،  طبیعت  با  مرتبط  و  قراردادی  زمان  وی  نگاه  در  است.  نموده  مطرح  آن 
معطوف به پدیده هایی است كه فرد در طول و عرض آنها و در پیوستگی با آنها زندگی می كند. 
زمانی كه نه صرفًا معطوف به گذشته و نه متوجه آینده است. و نه از به هم پیوستن لحظه های 
متوالی حاصل می شود. بلكه عرصه ای است كه زندگی در آن محقق می شود. به عقیدة میرداماد 
فیلسوف عصر صفوی نیز، سرشت باطنی انسان همیشه میان عالم زمان و بی زمان و عالم حس 
و شهادت پل می زند )نصر، 1374(. در نگاه عرفای مسلمان این مهم در عالم مثال و خیال محقق 

می شود.]20[ 

    عالم خیال یا ملكوت واسط بین عالم ملک و جبروت است. این مراتب و حضرات]21[ از كثرت 
طولی وجود و حقیقت هستند كه در آنها واحد با حفظ وحدت و بساطت ذات، مراتب و درجاتی 
مانند  واحده هستند.  همان حقیقت  تجلیات  از  درجات شئونی  و  مراتب  این  كه  به طوری  یافته اند، 
نور كه در عین وحدت دارای مراتب و درجات مختلفی است. این مراتب با الیه های مختلف زمان 

)2 قابل تبیین و تعامل است. )تصویر شماره 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
121

زي
سا

هر
ش

و 
ي 

ار
عم

ة م
نام

سعید  قاضی  یادداشت های  از  آن  مختلف  الیه های  و  حقیقت  با  زمان  ناپذیر  جدایی  اصل      
قمی]22[ نیز به دست داده می شود. از نظر وی نیز نمی توان از حقیقت بدون زمان سخن گفت و 
بر اساس تقسیمات سه گانه عوالم به حسی و غیبت و غیب الغیوب به مراحل سه گانه زمان شامل 
»زمان كثیف«، »زمان لطیف«، و »زمان الطف« نیز می توان رسید )ابراهیمی دینانی، 1382(. »زمان 
كثیف، زمان كائنات مادی و مدت حركات حسی را تشكیل می دهد، زمان لطیف امتدادی است كه 
الهام در آن انجام می پذیرد، اما  حركت امور روحانی و حركت فرشتگان جهت رساندن وحی و 

زمان الطف، به ارواح عالیه و انوار قدسیه اختصاص دارد« )ابراهیمی دینانی، 1382، 12(. 

3 . انسان و زمان 
بی شک برای هر انسانی زمان فلكی و گذرا رام نشدنی ترین و موحش ترین وجه زندگی این جهانی 
بردن  جلو  و  عقب  به  یا  ایستادن،  ُكند كردن  در  آید. وی  فائق  بر آن  نتوانسته   تاكنون  كه  اوست، 
زمان موفقیتی كسب نكرده است. زمان بی وقفه وی را از كودكی به جوانی و پیری می كشاند. و 
او را به سراشیبی مخوف مرگ نزدیک می كند. اما در مقابل این زمان گذرا، انسان جنس دیگری 

از زمان را هم می شناسد كه ایستا، ازلی و سرشار از خوشی است. 
برایمان  را  زمان  از  نوع  این  بیان  چگونگی های  اسالمی  معارف  و  دینی  فرهنگ  در  گذر       
از زمان می توان  تلقی  نوع  این  با  فقط  را  آنها  از حوادث دینی كه  روشن تر می كند. چه بسیاری 
دریافت. مثاًل در معراج حضرت محمد )ص( آورده اند كه وقتی حضرت از معراج و سیر و سلوك 
ایشان  دست  گرمای  و  می  خورد  تكان  خانه اشان  دِر  دستگیرة  هنوز  بازگشتند،  ملكوت  عالم  در 
در آن باقی بود. پس این حادثه در زمان به معنای مادی و آفاقی اش رخ نداده بلكه در »انفس« 
و »سرمد« واقع شده است. نمونة دیگر شش روزی است كه خداوند طی آن جهان را آفرید]23[؛ 
كه قابل قیاس با زمانة قرار دادی ما نیست. در این زمان فاصلة ما با گذشتگان چند ساعتی بیش 
نیست. آینده و حال دو انگشت قرین یک دست اند. این رویكرد به سادگی در رفتار مردم معتقد 
از خود  زمان سرمدی  در  گرفتن  قرار  و  بودن  راه  در  است.  بازخوانی  قابل  عارفان  تنبیهات  و 
به در شدن و باز ایستادن از خود است. در الك خود بودن، هراس از آینده و حسرت از گذشته 
را برایمان به ارمغان می آورد و لحظه لحظه  ما را به مرگ نزدیكتر می كند. انسان های مسافر و 
از ریشة عود به معنی  از وقایع گذشته برای جاودانگی زمان بهره جسته اند. عید  رهگذر زمینی 

تصویر شماره 2: نسبت مراتب زمان با وجود )مأخذ: نگارنده(
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بازگشت به زمان گذشته است. مراسم عزاداری كه هر ساله تكرار می شوند، شاهدی از نگاه به 
پشت سر و نه روبه رو هستند. بهترین نمونة این معنا برای ما مسلمانان واقعة كربال است؛ كه هر 
سال نو به نو می شود. وقوع همه سالة این اتفاق از نشانه های وقوع آن در زمان سرمدی است. 
رویدادی كه در هیچ یک از مختصات و جهات آفاقی زمینی محصور نمی شود، ولی توانسته  كه 

زمان و مكانی خاص را كه همواره »هست«، عزیز و متبرك گرداند. 
و   - امام  آن  تولد  سالگرد  مراسم  در  نه  و   - )ع(  حسین  امام  عزاداری  مراسم  در  شركت      
است.  آن  و سرمدی  انفسی  نوع  به  آفاقی  و خود  زمان  كردن  نزدیک  برای  آن  آیین های خاص 
هر  كه  تجربه ای  است.  »بودن« رسیده  مرتبة  به  حقیقت خود  در  و  گذشته  »شدن«  از  كه  زمانی 
از  را  ما  »مكانی«  و  »آن«  چنین  در  گرفتن  قرار  می شوند.  بازآفرینی  آن  اتفاقات  و  تكرار  سال 
یاد زمانة قراردادی و گذرا رهانیده و در حضور پر شور و مانای بالقوة خود به صورت بالفعل 

غوطه ور می كند. در چنین حالتی است كه انسان به ادراك زمان سرمدی رهنمون می گردد. 
    به نظر نصر، نسبت اكنون به سرمدیت مثل نسبت نقطه به مكان است )نصر، 1379(. بودن در 
آن نقطة اصلی به معنی به سر بردن در آن ذات سرمدی است كه همیشه حضور دارد و از مرتبة 
شدن و گذر كردن افقی گذشته است. تحقق چنین زمانی در هنرهای مختلف از جمله معماری و 

سینما می تواند واقعیات آنها را به حقایق شان نزدیكتر كند. 

4 . معماری و زمان 
همه ساختمان  زیرا  ندارد،  ارتباطی  و حركت  زمان  با  معماری  كه  می رسد  نظر  به  اول  نگاه  در 
و  آغاز  كه  سینما  با  مقایسه  در  می كنند.  تلقی  »غیر منقول«  اصطالح  در  و  غیر متحرك  ایستا،  را 
انجامی داشته و زمانی خاص بر موضوع داستان حاكم است كه قابل درك برای بینندة ساكن بر 
صندلی است؛ در معماری توقع این است كه بیننده و بهره ور آن، با حركت و توقف، یا به عبارتی 

با گذر زمان در فضای معماری، آن را درك كند. 
نقاشی حركت را فقط در یک لحظه و  نقطه ای در  با كشف پرسپكتیو یک      هنرمندان رنسانس 
»آن« به تصویر كشیدند. این تلقی از زمان در معماری نیز با طراحی »مكان «هایی منفرد و تأكید 
و تمركز بر مركزی نمادین به منصة ظهور رسید. این عقیدة مورد پذیرش فرهنگ های سنتی، كه 
عقایدی یک درخت، ستونی  بنابر  این مركز  و  به وجود می آید  عالم(  )ناف  از مركز خودش  عالم 
داشت  آن  بر  را  شوان]24[  است،  بوده  مسلمانان  قبله گاه  كعبه  یا  معبد  مشخص،  خاص،  كوهی 
اندیشه  دو  تاثیر  تحت  آنان،  كاماًل  سنت های  و  كهن  روزگار  مردم  هستی  »سراسر  بنویسد:  كه 

.)Schuon, 1965,7( »فرمانروا قرار داشت. یكی از اندیشة مركزیت و دیگری سرچشمه
مركز وجود خودش رسوخ  به  وقتی  انسان  كه   است  بوده  این  بر  عقیده  كهن  آیین های  در       
می كند و ذهنش متوجه مركز می گردد، دیگر امواج ذهنی او خاموش می گردد و مراقبه، شهود و 
یكپارچه،  تفكری  ایجاد  جهت  مركز  طراحی  در  معماران  هنرمندی  نهایت  است.  آن  پی آمد  وصل 
متوقف كردن زمان در »آن «های حضور و نقطه ای در فضا بوده كه در آن بتوانند »باقی بمانند«. 
در این نقطه بوده كه پرمعنی ترین و با ارزش ترین لحظات حاضر می شده است. این مركز باعث 

قطبی شدن فضای اطراف نیز می گردید. 
     در هنر مدرن، به دنبال تحوالت نسبیت انیشتین، از جمله اولین تالش ها جهت نفی زمان ثابت 
پایین، چپ،  باال،  ثابت، فضاهای  نقطة دید و زمان  نفی  با  آنان  نمودند.  نقاشان كوبیسم محقق  را 
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راست و... منتج از گذر زمان را به تصویر كشیدند. 
این  به  فوتوریست ها]25[ حتی   )3 )تصویر شماره 
نیز اكتفا نكردند و سعی در نشان دادن حركت در 

 .)4 تصاویر شان داشتند. )تصویر شماره 
عنوان ورود  با  معماری  در فضای  ویژگی  این     
متجلی  را  خود  چهارم«  »بعد  به عنوان  زمان  عامل 
نمود. )شكل شماره 5( فضایی كه دیگر با سكون و 
خلوت زمانی و در »آن«های حضور و در »مكان«  
معنا  »جا«ها  دیگر  از  متفاوت  و  و جایی متشخص 
معماری  این  در  پیوستاری  فضای  بلكه  نمی شد. 
معرفی شد كه به »پالن آزاد« متكی بود. پالنی كه 
و  می شد،  تلقی  آن  فرعی  خاصیت  انعطاف پذیری 
قدیم-  مراكز  چون    - غالب  و  مسلط  مكانی  فقدان 
را  آن  آنچه شولتز  می گرفت؛  قرار  اصل  در طرح، 
 ،)1379 )شولتز،  است  نامیده   ذاتی«  بودگی  »آزاد 
انسان ها  برابری  زمان ها،  همان  در  كه  همان گونه 
در جامعه و دمكراسی را اصل جامعه شناسی قرار 

داده بودند. این روند باعث شد سازماندهی متمایز 
و سلسله مراتبی قرون میانه جای خود را به فضای پیوستار و همزمانی مكان ها دهد.

تصویر شماره 3: پیكاسو، مرد با گیتار، 1911

الیا، ایستگاه قطار و  4: آنتونیو سنت  تصویر شماره 
فرودگاه، 1914

تصویر شماره 5: روبردلونی، برج ایفل، 1910
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نقطه  یک  از  نمی  توان  را  فضا ها  بین  مرزهای  وندروهه]26[  میس  اثر  بارسلون  پاویون  در 
تشخیص داد. برای شناسایی آن بیننده احتیاج به حركت - و در نتیجه گذر زمان- دارد )گروتر، 
1375، 395( )تصویر شماره 6(. در این معماری اگر چه جسمًا در یک زمان و مكان هستیم، اما 

.)1379 وجودمان »همزمانی مكان  ها« را تجربه می  كند )شولتز، 
به عنوان  را  دارند و فضا  به عنوان چیزهایی واقعی كه وجود  را  این معماری زمان و مكان       
اضافة  را حروف  آنها  تعبیر شولتز  به  می توان  با جمله نویسی  قیاس  در  كه  ارتباطات  از  نظامی 
كار  میز  روی  را   )Norberg�schulz, 1988( دانست  و...«  باالی  روی،  »در،  درون،  قبیل  از  جمله 
با  كه  را  گذشته  بستة  و  ایستا  مكانی  واحدهای  می خواست  الگو  این  داد.  قرار  معمار  هنرمندان 
سكون و تأمل قابل دریافت بود با تمامیت یكپارچه، پیوسته و متكی به زمان گذرا، كه نشانه ای 

از شیوة مدرن زندگی بود، جایگزین كند. 
    معماری مدرن، همزمانی مكان ها و فضای پیوستار، سلطة یک بخشی از بنا را به عنوان مركز 
به  دیگر  انسانی  مدرن درك  در جهان  برد.  بین  از  را  نمادین  مركز  معماری  این  لذا  بر نمی تابید؛ 
از بعد نظری،   وسیلة چیزی كه در رأس موضوع قدرت قرار دارد هدایت نمی شد، بلكه دست كم 
آزادی معینی در آن وجود داشت و در دسترس هر كسی نیز قرار می گرفت )شولتز، 1379(. هر 
چند كه شولتز در ادامه اقرار می كند كه نبود »مركز« درك ما را از جهان شدیداً دشوار می سازد، 
قرار  این معماری مبنا  ثابت و غیر گذرا در  به معنی رد زمان  نقطة مشخص  ولی عدم تسلط یک 
متداوم  و  همیشگی  پویای  و  حركت  دارای  فلكی اش  دور  چون  آنان  نظر  در  كه  زمانی  گرفت. 

می باشد و مكث و توقف و ایستار ها را بر نمی تابد. 
قرار  استفاده  مورد  مركز  در  آن  ایستار  صورت  به  فقط  زمان  گذشته  معماری  در  البته      
نمی گرفته است، بلكه در مسیرهای حركت و راه های عبوری و هم در اجزاء ساكن بنا همچون نما 
و شكل سطوح آن،  مورد توجه بوده است. در این مسیرها حوادث و رویداد هایی اتفاق می افتاده 
كه ضمن باال بردن بار تجربی مسیر،  ما را به هدف نزدیكتر كرده است. در این معماری میزان 
زمانی كه برای طی مسیر رسیدن به بخشی از بنا هزینه می شده، مبتنی بر شناخت درونی مدِرك 
معماری ها  این  زمان  آمد  كه  همچنان  ولی  است.  می شده  تلقی  غیر خطی  به صورت  و  فضا  آن 
همواره متحرك نبوده است. در كاخ هشت بهشت اصفهان پنهان كردن پله هایی كه وسیلة حركت 
زدن  هم  بر  از  جلوگیری  جهت  ناپیدا،  گوشه  های  و  كنج ها  در  گیری اش  قرار  و  بوده  بنا  آن  در 
سكون، سكوت و زمان متوقف شده در مركز فضا بوده است. از طرفی حركت به سوی این مركز 
انتقال از ناسوت به الهوت، از شكل]27[ به  و زمان هزینه شده در طی آن، نوعی آیین عبور و 

صورت]28[، از حركت به سكون، از زمان به سرمد و از انسان به خدا بوده است.

تصویر شماره 6: میس وندروهه، پاویون بارسلون، 1929
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از  5 . زمان در سایر مظاهر فرهنگی
را  آن  آنچه  آینده است،  و  به حال  از گذشته  تدریجی و یک سویه  به گذر  كه معطوف  این زمان 
سینما  در  جمله  از  هنری  مختلف  مظاهر  در  را  نامیده اند،  گذاری شده  اندازه  و  قراردادی  زمان 
تبیین زمان را در الیه های فرهنگی خاص  بیان قرارداد ها،  از  بسیار می بینیم. در مرحلة باالتری 
جوامع شاهدیم. مثاًل تصویر سینمایی سامسارا]29[ اعتقاد به زنجیرة بی پایان زایش های دوباره 
و گذر های سریع از آن را در هندوستان به منصة ظهور می رساند. زمان متعلق به الیه های باالی 
وجود آنچه آن را زمان »انفسی« و »سرمدی« نامیده اند، زمانی كه محاط در ما و نه محیط بر ما 

می باشد، كمتر در مظاهر فرهنگی و لحظه های هنری و سینمایی تبیین شده است.
    این زمان در عالمی متعلق به آدمی ظهور می كند، نه در عالمی مستقل از وی. در این مرتبة 
از  فراتر  مرتبه ای  در  مشتركشان،  منشأ  با  یا  هم،  با  حقایق  رابطة  و  مناسبت  كه  است  وجودی 
»در  كتاب  در  هم  پروست]30[  مارسل  كه  است  زمانی  همان  این  می یابد.  معنا  قراردادی  زمان 
جستجوی زمان گمشده« به دنبال باز یافتن تجربة لحظه ای ابدی از آن است. بیان ارتباط این معنا 
از زمان با امر مطلق، اكسیری است كه با تمسک بدان می توان بخشی از مس هنرها را به كیمیا 

كرد. تبدیل 
    این زمان كه »راه انسان تا خدا« را می نمایاند، از مفاهیم كّمی وابسته به تدریج و پیوستگی 
و  »روز سوم«]31[  فیلم هایی چون  در  نقطه ای  به سوی  است. جهت گیری  به دور  مكانی  زمانی- 
در اواخر فیلم در پالن گودال و یا حركت »داش مجید« در میدان مین جهت مشخص كردن مسیر 
عبوری برای دوستانش در اواخر فیلم »اخراجی ها«]32[، از جمله سفرهایی است كه برای بعضی 
و  معنا  عالم  در  مفهومی  پی جوی  بتواند  بی آنكه  می شود،  تلقی  طول  در  فیلم ها  آن  بازیگران  از 
عرض باشند، ولی در خیال گروه یا افرادی دیگر كه زمان محسوس در طول فیلم در وجود شان 

متمثل شده، طول و اندازه ای دیگر داشته و قادر است جنبه هایی لطیف از هستی را بنمایاند.
قوانین  با  ستیز  به  می توان  كه  است،  سینما  جمله  از  مختلف  هنر های  در  فضا هایی  چنین  در 
به  از سطحی  آن چشم  در  كه  گذاشت  نمایش  به  را  و جهانی  برخاست  زمانی  توالی  و  امتدادی 
سطح دیگر بگذرد، بی آنكه اعتنایی به قوانین گذر زمان قراردادی را داشته باشد. و رویدادهای 
متقارن می توانند بدون رابطة زمانی یكسان، در كنار یكدیگر ظاهر شوند، تا چشم مدِرك به تجلی 
و ظهور جهانی گشوده شود كه به نظر می رسد بیشتر از طریق همدلی، انتظام می یابد. در چنین 
از تعاقب منطقی  با تصویر درست، می توان  پالن هایی فضا ها دارای سطوح متعددی می شوند و 

گذشت. رویدادهایش 
نقطه ای در درون خود حركت  از  به سوی مرتبة متعالی وجودی،  از طریق  نوع  این      در طی 
اینكه هیچ گونه جابجایی فیزیكی صورت پذیرد، حركتی در یک »آِن جاودانه«  می كنیم، گاه بدون 
طول  به  روز  یا  ساعت  چندین  زمینی  زمان سنج های  و  مكانیكی  ابزارهای  با  كه  می یابد،  تحقق 
در  تفاوت  این  نمایش  است.  حضور  از  شده  لبریز  و  متوقف  آن،  مدِرك  برای  ولی  می انجامد، 

مراتب مختلف زمان، در سینما و سایر هنرها می تواند حقیقت آن را بازنمایاند.
    هنر مبیِن این تعبیر از زمان، هنری جهانی است، زیرا حوادث الیه های زیرین اقیانوس وجود 
به  را  است  به دور  روزمرگی ها  پر هیاهوی  و  موضعی  سطحی،  تالطم های  از  كه  را  انسان هایی 
را تجربه  از سرمد  لحظاتی  ابتدا در وجود خودشان  كه  افرادی  در  تعالی  این  تصویر می كشد. 
مظاهر  و  آثار  متفاوت،  آفاقی  مكان  های  و  زمان ها  در  حضور  علی رغم  شده  باعث  كرده اند، 
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بزرگانی  را  دید  افق های  نزدیكی  این  از  نمونه هایی  كه  دهند  بروز  خود  از  را  مشابه ای  فرهنگی 
بین الئوتسه]34[ عارف قرن  را  این گفتگو و همسانی  از  ایزوتسو]33[ نوعی  بیان كرده اند. مثاًل 
ششم چینی با ابن عربی]35[ عارف مسلمان قرن سیزدهم میالدی، در ورای تاریخ و زمان مادی 
و  اندازه گیری  غیر قابل  كه  كان]37[  لوئی  امریكایی  بیستم  قرن  معمار  یا  و  می كند.]36[  مطرح 
نامیده است  را می آفریند، جهت بخش هستی چیزها  به وجود«  كه »خواست معطوف  سكوت]38[ 
)Lobell, 2000(، توسط رودخانة زیرزمینی وجود بشری و در فرا زمان، به عبدالرحمان جامی در 

مثنوی یوسف و زلیخا می رسد، آنجا كه می گوید:]39[ 

در آن خلوت كه هستی بی نشان بود                    به كنج نیسـتی عـالـم نـهـان بـود
وجـــودی بود از نقش دویــی دور                      ز گفتـــگـوی مــایی و منـی دور

مظــاهــر                      به نور خویش هم بر خویش ظاهر قیـد  از  مطلـق  جـــمالی 
ولـی آنجا كه حكم خـوب روییست                      ز پـرده خوبـرو در تنگ خـوییست

نــدارد                      ببنـــدی در ز روزن ســـر بـرآرد مستــوری  تــاب  نكـــو رو 

نتیجه گیری
مؤثر  فرهنگی اش  مظاهر  تجلی  در  كه  انسان  ابعاد وجودی  از  زمان،  از  آمد، تصویری  آنچه  در 
می باشد، به دست داده شده است. با مراجعه به بنیادهای نظری در فرهنگ عرفانی- ایرانی نشان 
دادیم كه زمان محدود به نوع كّمی و قرار دادی اش نیست، بلكه در مراتب مختلف وجود،  انسان 
مرتبة  آن  شرایط  به  پاسخگو  كه  سرمد  و  دهر  زمان،  شامل،  آن  از  مختلفی  انواع  با  زمان مند، 

وجودی هستند، رو در روست. 
زمان  اگر  نكند.  اعتبار  بدان  و  گذارند  سر  پشت  را  آفاقی  زمان  باید  مواردی  در  هنرمندان      
اسالمی  معارف  و  دینی  فرهنگ  در  گذر  رسیده ایم.  »ال زمانی«  یا  »بی زمانی«  به  نكنیم،   اعتبار  را 
بلكه روزها  از زمان را برایمان روشن تر می كند. زمانی كه ساعت ها  این نوع  بیان  چگونگی های 
انفسی و سرمدی آن می رساند. زمانی  به نوع  آفاقی را  را در یک »آن جاودانه«  متجلی و خود 
كه قرآن به آن قسم خورده]40[، و از »شدن« گذشته و در حقیقت خود به مرتبة »بودن« رسیده 

است. 
     معماری گذشته زمان را هم در گذر آفاقی و هم در توقف و مكث انفسی به نمایش می گذاشت. 
قطبی  را  اطراف  معماری،  فضای  در  می شد،  حادث  آن  از  زایشی  هر  سنتی  تفكر  در  كه  مركز 
به سكون و  به صورت، حركت  از شكل  انتقال  و  آیین عبور  نوعی  آن  به سوی  می كرد. حركت 
زمان به سرمد بود. آنچه در فضای پیوستار و همزمانی مكانها در معماری مدرن رنگ باخت و 

اصول دمكراسی و برابری ارزش های فضایی، آن را برنتابید. 
افراد، علی رغم حضور در زمان ها و مكان های آفاقی  از  این تعالی زمانی باعث شده بعضی      
متفاوت، آثار و مظاهر فرهنگی مشابه ای را از خود بروز دهند. مظاهر مختلف فرهنگی، نمی توانند 
میان ذهنی«  ال زمان  »فضای  باشند  قادر  آنكه  مگر  بیاورند،   واقعیات  به  حقایق  جهان  از  را  زمان 
را كه متعلق به مدِرك است را بیافرینند. مؤلف این آثار آنگاه كه قادر باشد لحظه هایی از زمان 
را با متصل،  مهار و قفل كردن شان را، با روند خاصی از تحول  پذیری انفسی كه در طول زمان 

مادی و در فضایی خاص رخ می دهد، همراه كند، قادر خواهد بود مدِرك را به الزمان برساند. 
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از      این رویكرد در آثار هنری از جمله در سینما سبب می شود كه موقعیت های مربوط به زمان كه 
به وجود خارجی ابژه ها مربوط است، در محاق تعلیق قرار گیرد و بدین وسیله می توان از وجود 
قرائت  انشاء  و  را كسانی می توانند  فرهنگی  ناظر شد. چنین مظاهر  آنها  باطن  و  ذات  به  ظاهری 

كنند كه در ابتدا خود با تجربه كردن آن زمان ها، اهلیت یافته و به »تذكر« روی آورده  باشند. 

پی نوشت ها
1. Grabar, Oleg (1929� )

2. برای اطالع بیشتر نگاه كنید به كتب زیر كه نگارنده نیز از آنها بهره برده است:
فالمكی، محمد منصور )1371( شكل گیری معماری در تجارب ایران و غرب، تهران: نشر فضا.

فالمكی، محمد منصور )1381( ریشه ها و گرایش های نظری معماری، تهران: نشر فضا.
طالیی مینایی، اصغر )1356( معماری به مثابه فرآیند پویای ساخت گیری ماده-انرژی در دنیای فضا و زمان، تهران: 

دانشگاه تهران با همكاری مؤسسه انتشارات فرانكلین.
3. از تبعات و لغزش ها در این نوع نگاه به زمان آنكه از قرن هفدهم به بعد، پیشرفت نیز صرفًا طولی و متداوم و در 
امتداد زمان معنا شد. امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز دانسته شد. نگاه كنید به: پازوكی، شهرام )1378( 

»هنر جدید و مبادی فكری مدرنیسم«، مجله رواق، شماره 4.

4. Einstein, Albert (1879�1955)
5. Isaac Asimov(1920�1992)
6. Bergson, Henry (1859�1947)

7. این اصطالح را استاد فردید در برابر كلمة »دوره«، »Duree« كه برگسن به كار برده است، قرار داد و منظور وی 
زمان غیر همگن و غیر خطی است كه با درهم رفتن گذشته با حال و آینده حاصل می شود. نگاه كنید به: برگسن، هانری 
)1368( پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار، رهیافتی به نخستین داده های وجدان، ترجمه دكتر علی قلی بیانی، تهران: 

شركت سهامی انتشار.
8. Langer, S. K.(1895�1985)
9. Merleau�Ponty, m. (1908�1961)
10. Norberg� Schulz, C.(1936�1999)
11. Husserl, Edmund (1859�1938)
12. Heidegger, Martin (1889�1979)

13.ابن سینا مفهوم زمان را از راه مقیاس و تطبیق با حركت به دست می دهد. در نظر وی: »زمان بذات خود مقدار 
حركت است كه آن هم بذات خود متقدم و متأخر است.« نگاه كنید به: اشرف الملک شیخ الرئیس ابوعلی سینا )1361(، 

»فن سماع طبیعی« از كتاب شفا، نگارش محمد علی فروغی، چاپ دوم، تهران: امیركبیر، ص 201.
14.حركت جوهری، حركت ساری و جاری در جوهر و ذات اشیا است. دگرگونی در اعراض و ظواهر ناشی از توفان 
دریای مواج است. این حركت از وجود ناآرام طبیعت انتزاع می شود و در نگاه مالصدرا عین سیالنیت و شوق به سوی 
مبدأ نخستین و غایت ذاتی است. نگاه كنید به: ابراهیمی دینانی، غالمحسین )1380( قواعد كلی فلسفی اسالمی، جلد 

دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 591 و بعد.
15.در این مورد نیز امام فخرالدین رازی، زمان را بعد چهارم متصل و آن را مقدار حركت دانسته است. نگاه كنید به: 
رازی، امام فخرالدین محمدبن عمر )1346( جامع العلوم، به كوشش محمدحسین تسبیحی، تهران: انتشارات كتابخانه 

اسدی، ص145.
16.مالصدرا شیرازی، محمد بن ابراهیم، عرشیه، ص15؛ برداشت شده از مقاله: كرمانی، دكتر طوبا )1375( »سیمای 

زمان در حكمت متعالیه«، خردنامه صدرا، شماره پنجم و ششم، ص 93.
17.مالصدرا شیرازی، محمد بن ابراهیم اسفار اربعه،جلد 7، ص304، برداشت شده از مقاله پیشین.
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18. Eliade, Mircea(1907�1986) 
19. Corbin, Henry (1903�1978)

20. در علم اصطالح شناسی غرب واژة خیال با امر غیر حقیقی، واهی و اسطوره مانند هم معنی دانسته شده است، در 
صورتی كه فهم دیگری از كاربرد این كلمه در عالم اشراقی- ایرانی مستفاد می شود. این عالم چنان كه سهروردی 
و ابن عربی از شارحان آن و ُكربن به تأسی از آنان آورده عالمی میان غیب و شهادت است. این عالم زادة ادراك 
انسان نبوده بلكه ادراك توسط »قوة خیال« مسافر آن عالم می شود. قوه یا به عبارتی عالمی كه حدود و مرزهایش را 
عالم مادی ما تشكیل می داده است و به محض خارج شدن از این حدود، وارد آن عالم و صورتش می شویم. در این 
عالم است كه زمان در عرضش و نه طولش كاربرد دارد. نگاه كنید به: كربن، هانری )1372( »عالم مثال«، ترجمه سید 

مرتضی آوینی، مجله نامة فرهنگ، سال سوم، شمارة دوم و سوم.
21.حضرت در عرفان به معنای مظهر است، یعنی چیزی كه محل ظهور و حضور حق و جمال و كمال اوست. عارفان 
موجودات جهان را جلوه گاه حق دانسته و از این رو همة اشیا، حضرتند كه محل حضور شئونات و تجلیات خداوند و 
لذا حضرات را می توان الیتناهی دانست. ولی در یک تقسیم بندی كلی در سه یا پنج مرتبه در نظر گرفته شده است. نگاه 
كنید به آملی، شیخ حیدر )1375( نص النصوص در شرح مخصوص الحكم، ترجمه محمد رضا جوزی، تهران: روزنه. 
22.محمد سعید بن مفید، معروف به قاضی سعید، در حوالی نیمة قرن پانزدهم / هفدهم تولد یافت و چون ستاره ای در 
افق دانش و حكمت درخشیدن گرفت. در دربار شاه عباس دوم صفوی مرتبه ای شامخ داشت. اساتید وی مالمحسن 
نمونه های  به  می توان  او  آثار  میان  از  بودند.  تبریزی  مالرجبعلی  و  الهیجی  فیاضی  مالعبدالرزاق  كاشانی،  فیضی 
ممتازی از قبیل شرح توحید الصدوق، اسرار العبادات و حقیقه الصلوه و شرح حدیث بساط، اسرار الصنایع و كلید 

بهشت را نام برد. وفات وی به سال 1692/1103 بوده است.
23. سورة ق آیة 38

24. Schuon, Frithjof (1907�1998)
Futurism.25 . جنبشی كه در سال 1909 با بیانیة نویسندة ایتالیایی فیلیپو تاماسو مارینتی ظهور كرد و به نفی 

گذشته و توجه به سرعت و حركت و نمایش  آن در هنر ها معتقد بود.
26. Mies van der Rohe (1886�1969)

figurer .27، منظور نمود كالبدی و عینی معماری است. 
 form .28، منظور نمود ذهنی معماری است. یعنی كالم و ایده آلی كه در ذهن معمار است و هنوز به منصة ظهور 

نرسیده است. 
 Samsara .29 ؛ مسئله گریز از زمان و گسستن از بند باز پیدایی و پیوستن به حیات واقعی، از آرزوهای دیرینة هند 
است. و تمام همت هندیان مصروف این شده است كه آدمی را از بند »سامسارا« یا چرخ زایش دوباره كه به علت آثار 
و اعمال پیشین به گردش درآمده است، برهانند و او را به ساحل آرامشی كه ابدی است و نه طلوعی دارد و نه غروب، 

هدایت كنند. نگاه كنید به: شایگان، داریوش، )1380( بت های ذهنی و خاطرة ازلی، تهران: امیركبیر.
30. Proust, Marcel (1871�1922)

31. فیلمی از محمد حسین لطیفی، تولید سال 1385.
32. فیلمی از مسعود ده نمكی، تولید سال 1385.

33. Izutsu, Toshihiko (1914�1993)
 34. Lao� Tze (531�600)

35. عارف مسلمان 560-638 ق / 1165-1240 میالدی.
36. نگاه كنید به: ایزوتسو، توشیهیكو )1379( صوفیسم و تائوئیسم، ترجمه محد جواد گوهری، تهران: روزنه.

37. Kahn, Louis I.(1901�1974)
38. در فرهنگ غرب سكوت، یاد آور ساكت بودن خداوند نیز هست كه وقتی به نطق آمد و كلمه اهلل و لوگوس متجلی 

شد، منشأ همة مخلوقات گردید.
39. جامی، عبدالرحمن )1378( هفت اورنگ، تصحیح اعالخان افصح راد و احمد تربیت، ج 2، دفتر تهران: نشر میراث 

مكتوب، ص 34.
40. سوره والعصر.
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