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چکیده
بیان مسئله: شعر و معماری به عنوان دو شاخۀ هنری جهت انتقال پیام، زبان و ابزار خاص خود را به کار 
می برند. هر یک از دو هنر مذکور با ابزاری که در اختیار دارند فضایی را ایجاد می کنند که توسط مخاطب 
یا  به سمت متن بودگی سوق می دهد. شاعرانگی  را  آنها  ویژگی )خوانش پذیری(  این  است.  قابل خوانش 
و ساختن در هنرها که  فضا  عناصر کیفی  تکوینی،  زیبایی شناسی  نشان دادن  برای  است  واژه ای  بوطیقا 
همچون زیرساختی است که با گذر از ویژگی های متن بودگی اتفاق می افتد و موجب ارتقای کالم به شعر و 
به همین ترتیب موجب تمایز بین ساختمان سازی از دنیای معماری می شود. راهبردهای شاعرانگی در شعر 

توسط فنون ادبی مختلفی شناسایی و دسته بندی شده اند. 
اهداف پژوهش: هدف تحقیق حاضر آن است که با بررسی و تطبیق شاعرانگی در فضای شعر با معماری، 
عناصر و راهبردهای شاعرانگی در فضای معماری را کشف کند و به این پرسش پاسخ دهد که چه شباهت هایی 
در فنون ادبی شعر و راهبردهای معماری وجود دارد که موجب شاعرانه شدن فضا در شعر و معماری می شود؟

روش پژوهش: در این راستا از معماری معاصر مذهبی بهره گرفته  شده است، چرا که در معماری مذهبی 
فراهم  معماری  در  بیان شاعرانه  برای  مناسبی  بستر  و  دارد  اهمیت  نیز  مفاهیم  بیان  کارکرد،  بر  عالوه 
می کند. بناهای انتخابی از بین بناهای مذهبی و از ادیان مختلف برگزیده  شده است. نمونه های موردی 
بررسی شامل »معبد آب« اثر »تادائو آندو«، »نمازخانۀ پارک الله« اثر »کامران دیبا«، »مسجد سانجاکالر« 
اثر »امره آروالت« و »کلیسای سان جیو وانی« اثر »ماریو بوتا« است. نخست، زیرساخت های مشترک میان 
معماری و شعر گفته  شده است؛ سپس، زبان به عنوان عامل مشترک بین دو هنر شناخته شده و مبنایی 

جهت تطبیق آنها قرار گرفته است. 
نتیجه گیری: »بوطیقا« به عنوان محور بحث شده و در نهایت بررسی ها نشان داد که معماران نیز همچون شاعران 

با فنون ادبی مانند تلمیح، حس آمیزی، آشنایی زدایی، استعاره و مجاز به ایجاد معماری شاعرانه پرداخته اند.
واژگان کلیدی: مطالعۀ تطبیقی، بوطیقا، شاعرانگی فضا، شعر، معماری مذهبی. 

*  این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری معماری »فاطمه نوری« با عنوان »بوطیقای 
روایت در معماری ایرانی اسالمی، مطالعۀ تطبیقی روایت در معماری سبک آذری و 
شعر سبک عراقی-با تأکید بر آثار موالنا« به راهنمایی دکتر »محمدمهدی سروش« 

و دکتر »منوچهر فروتن« و مشاورۀ دکتر »حمیدرضا شعیری« است که در سال 
1399 در »دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان« انجام شده است. 
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مقدمه
بوطیقا1 از واژۀ یونانی »poetic« ریشه می گیرد که مشخصاً 
فضا، ساختن موسیقی،  است: ساختن  معنای »ساختن«  به 
ساختن معماری، ساختن شعر و ... . از افالطون و ارسطو تا 
زیبایی شناسی  نشان دادن  برای  را  واژه  این  باشالر  گاستون 
کار  به  موسیقی  ساختن  و  فضا  کیفی  عناصر  تکوینی، 
این  روست که  از  بوطیقا  برده اند. آشفتگی در درک معنای 
از  یعنی ساختن  مرتبط می دانند،  با شعر  تنها  را  آن  اغلب 
است.  هنر  »ساختن«  بوطیقا  که  حالی   در  کلمات.  طریق 
و شعر  شاعرانه اند  ذاتاً  هنرها  »هایدگر«،  اندیشۀ  اساس  بر 
بهترین نحو اندیشیدن. وی شاعرانه اندیشیدن را نه فقط در 
نیز دارای جایگاه  نظریه پردازی معماری  فلسفه که در مقام 
»معماری  امروزه  چنان که  می داند،  بایسته ای  و  شایسته 
)طهوری،  است  و شناخته  شده  رایج  اصطالحی  شاعرانه«2 
1396(. تا آنجا که پیشگامانی از معماری پسا نوگرایی، چون 
کریستین نوربرگ شولتز و کریستوفر الکساندر، با پیروی از 
روش پدیدارشناسی و رویکرد هایدگر به نقش زبان و شعر در 
معماری پرداختند و نشان دادند که بین شعر، پدیدۀ مکان و 

الگوهای زبانی با معماری ارتباط ویژه ای وجود دارد.
انتقال  برای  متن،  به عنوان یک   را می توان  معماری  و  شعر 
غیرمستقیم پیام با استفاده از ابزارهای هنری دانست. انتقال 
بیان  که  است  دلیل  این  به  هنرها  در  پیام ها  غیرمستقیم 

هنری بر عنصر خیال استوار است. 
عناصر  از  ترکیبی جدید  و  تلفیق  هنری،  اثر  یک  آفرینش 
آفرینش  است.  رسانه  و  واسطه  یک  با  آنها  درهم تافتن  و 
موجود  و  ازپیش آماده  عناصر  این  دوبارۀ  هنری شکل دادن 
و  شعر  در  که  است  شاعرانگی  وجه  همان  که  است 

معماری قابل  بررسی و بحث است.
معناست.  از خالل  معنا،  به  از صورت  حرکت  معماری  در 
به همین  دارند،  با هم  رابطۀ چرخه ای  ماده و صورت  معنا، 
به  می توان  که  زد  معماری دست  نوعی  به  می توان  دلیل، 
آن معماری ذهنی یا معماری شاعرانگی گفت. این بوطیقای 
ماده  طریق  از  و  کند  حرکت  صورت  از  می تواند  معماری 
تفسیر و تبدیل به معنا شود یا برعکس از معنا آغاز کند و به 

صورت برسد )فالمکی، 1390(.
اساس تفکر شاعرانه بر این موضوع استوار است که باید پیش 
آندو3  ساخت.  را  ساختن  فکر  ساخت،  ساختمان  اینکه  از 
معماری را چون یک متن می انگارد و معتقد است که معمار 
پیش از آنکه متن خود را با عناصر معماری بسازد آن را در 

کلمه می نویسد و می اندیشد.
لذا با این دیدگاه و با تطبیق دو مقولۀ »شعر« و »معماری« 

سعی در دستیابی به پاسخ به این پرسش هاست که:
1. معماری به عنوان یک متن چه قابلیت های شاعرانه ای دارد؟ 

2. فنون شاعرانگی شعری چگونه در فضای معماری ظهور 
می کنند؟

بررسی  به  حاضر  تحقیق  فوق،  سؤال  دو  به  پاسخ  در 
از جمله  هنر  نمودهای مختلف  در  زیرساخت های مشترک 
موجب  که  زیرساخت هایی  می پردازد.  معماری  و  شعر 

کیفیت بخشی و ماندگاری آنها می شود. 
بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف خوانش فنون شاعرانگی 
در معماری از طریق تطبیق با آرایه های شاعرانه در شعر، از 
روش تحلیل توصیفی-تحلیلی بر مبنای مقایسۀ دو هنر شعر 
و معماری بهره می گیرد. دست یافتن به زیرساخت های هنری 
معماری بر اساس ویژگی های یک متن شاعرانه شناخته و در 

نمونه های موردی معماری جست وجو خواهد شد.
راهبردهای  به  دستیابی  تطبیق،  و  جست وجو  این  حاصل 
فضاهای  انتخاب  بود.  معماری خواهد  فضای  در  شاعرانگی 
مذهبی، با این دیدگاه که معمار ضمن توجه به سایر عوامل 
بیان  که  تا حدی  است  مشخص  مفهوم  یک  بیان  درصدد 
مفاهیم بر عملکرد فضا اولویت دارد، مبنای عمل قرار گرفت. 
مفهومی  از  بنا  عملکرد  آنکه  بر  عالوه  هنرها  گونه  این  در 
زبان صوری آن هنر  مشخص )مقدس( سرچشمه می گیرد، 
نیز بر وجود همان منبع گواهی می دهد. بورکهارت )1389، 
7( عنوان »هنر مقدس« را به این گونه آثار می دهد: هنری 
روح  و  صورت  میان  و  است  مذهبی  موضوعی  واجد  که 

مشابهت دقیق و خدشه ناپذیری وجود دارد.

پیشینۀ تحقیق
معماری،  »بوطیقای  کتاب  در   )1391( آنتونیادس  آنتونی 
ارتباط  معماری«  به سوی خالقیت  نامحسوس  راهبردهای 
معماری  در  برای خالقیت  ابزاری  به مثابۀ  را  دیگر هنرها  با 
به  نامحسوس  را به عنوان راهبردی  ادبیات و شعر  می داند و 
سوی خالقیت معماری معرفی می کند. وی به شرح استعاره 
می پردازد.  شعر  و  معماری  میان  مشترک  عامل  به عنوان 
را  زبان گونه  راهبردی  الگو  زبان  ارائۀ  با  الکساندر )1381( 
آفرینش  در جهت  الگوهایی  به مثابۀ  معماری  تعریف  برای 
بناها و شهرها به دست داده است. آزاده خاکی قصر )1383( 
شاعرانه«،  معماری  »به سوی  عنوان  تحت  خود  رسالۀ  در 
باید  که  دارد  وجود  معماری شعری  »در  که  می کند  بیان 
باشد«. وی دستاوردهای سفر شاعرانه  امکان خوانده شدنش 
را در منازل مشترک بین شعر و معماری معرفی می کند که 
عبارت اند از »خیال، حیرت، معنی، لحظۀ تمنا، راوی، پیام، 
پرواز، و جاودانگی«. شعیری )1395( در کتاب خود  لحظۀ 
تحت عنوان »نشانه-معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل 
به عنوان  پویا  گفتمانی  به عنوان  را  ادبیات  ادبی«  گفتمان 
به  می تواند  نشانه-معناشناسی  که  می کند  معرفی  مرجعی 
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نشانه-معناشناسی  وی  بپردازد.  نظریه  تولید  به  آن  کمک 
می کند  معرفی  گفتمان  تحلیل  روش  و  نظریه  به عنوان  را 
در کتاب »شعر فضا«ی آندو )1395( نیز شاعرانگی در آثار 
قرار گرفته است. وی  بررسی  به عنوان شاعر فضا مورد  آندو 
معماری را چون یک متن می انگارد و معتقد است که معمار 
پیش از آنکه متن خود را با عناصر معماری بسازد آن را در 

کلمه می نویسد و می اندیشد.
تحت  مقاله ای  در  طهوری )1397(  و  فروتن  سرمستانی، 
عنوان »آفرینش شاعرانه در فضای شهری« به جست وجوی 
به فضای شاعرانه  پرداختند که می تواند  فنون و روش هایی 
که  یافت  دست  بدان  تحقیق  این  شود.  منجر  شهر  در 
زبان  از  انحراف  واسطۀ  به  آشنایی زدایی  مانند  روش هایی 
محور  در  تصرف  طریق  از  ایهام  و  تعلیق  ایجاد  معیار، 
کتاب »خیال مجسم«  در  پاالسما )1395(  بود.  هم نشینی 
طریق  از  معماری  هنری  تأثیرات  همۀ  که  می کند  بیان 
بیان  به  وی  تجربه می شوند.  و  برانگیخته  شاعرانه  خیاالت 
»بوطیقای  می پردازد.  شاعرانه  و خیال  متعدد خیال  وجوه 
شاعرانه  خیال  محصول  باشالر )1397(  گاستون  اثر  فضا« 
این  کلیدواژگان  از  »تخیل«  و  » گریزان  از علیت«  و  است 
اثر هستند. نویسنده معتقد است که تخیل برای فعال شدن، 
داشتن  آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  شرایطی  نیازمند 
به  پدیدارشناسانه  رویکردی  با  لذا  است.  مناسب  فضایی 
بازشناسی فضا می پردازد و مادۀ کار خود را در ادبیات و شعر 
می یابد. حاصل کار باشالر بازشناسی فضا و در نتیجه مکانی 
است که دیگر نسبت به وجود ما، که آن را درمی یابیم، بیگانه 

و خارجی نیست و در اعماق روان ما جای گرفته است.

زیرساخت های مشترک در شعر و معماری
تفاوت  طبیعی  زبان  یا  متعارف  زبان  با  شعر  زبان 
متون دستۀ  در  دو دسته اند:  بر  متون  اساس،  این  بر  دارد. 
ارائه  ساده  و  روشن  زبانی  راه  از  خاص  پیامی  نخست، 
متوجه  اساساً  متونی  چنین  خواندن  زمان  در  ما  می شود. 
زبان نمی شویم. در اینجا توجه ما صرفاً به معنای نهایی پیام 
متون  نیست.  پیام  برای درک  ابزاری  از  بیش  زبان  و  است 
علمی در این دسته جای می گیرند. روالن بارت چنین زبانی 
پیام  دوم  متون دستۀ  در  اما  است،  علمی« خوانده  »نثر  را 
وابسته به شیوۀ بیان است. در این متون به دلیل پیچیدگی 
و  ابهام  او  می شود.  پنهان  بی شمار  تأویل های  پشت  معنا 
ایهام معنایی را مهم ترین عنصر متن ادبی می داند )احمدی، 
1394، 68-69(. محمود بستانی، ضمن تفسیری که از هنر 
دارد، به نقش مؤثر آن در انتقال پیام های مهم اشاره می کند. 
وی می نویسد: »هنر در تجربۀ انسانی، روش خاصی از بیان 
ما  که  عادی  یا  علمی  زبان  اگر  یعنی  است،  زندگی  حقایق 

این  دارای  کار می گیریم  به  روزمرۀ خود  زندگی  در  را  آن 
نیز  زبان هنر  بیان مستقیم حقایق هست،  ویژگی است که 
این ویژگی را دارد که بیان غیرمستقیم همین حقایق است. 
تفاوت این دو زبان آن است که زبان نخست بر نقل حقایق 
به صورت واقعی خود استوار است، در حالی  که زبان هنر بر 

عنصر تخیل استوار است« )بستانی، 1371، 12(. 
عیان  ساختمان سازی  با  معماری  تفاوت  اساس،  این  بر 
می شود. آنچه معماری را در زمرۀ هنرها قرار می دهد شیوۀ 
به  را چگونه  اینکه معماری خود  یعنی  است،  بیان معماری 
با  آشنایی  این مسیر  در  قدم  اولین  منصۀ ظهور می رساند. 

فضای معماری و تطبیق آن با فضای شعر است. 
فضا در شعر و معماری   

 .)246  ،1388 )زوی،  است  اصلی  عامل  فضا  معماری،  در 
از طریق عناصر و مفاهیم معمارانه به منصۀ ظهور  معماری 
می رسد. هاسپرز و اسکراتن )1379( معماری را جزء هنرهای 
دیداری سه بعدی معرفی می کنند. اگرچه این هنر از طریق 
حس بساوایی نیز قابل لمس است، اما چون در درجۀ اول و نه 
به صورت انحصاری، با حس بینایی سروکار دارند، وی آن را 
در رسانۀ دیداری یک ابژه برمی شمرد، اما آندو معتقد است 
یک فضا هرگز به یک چیز نمی پردازد. فضای معماری مکانی 
و مسائل  برای حواس متعدد: بصری، شنوایی، المسه  است 
عنصر  آندو سه  رخ می دهد.  میانگاه  در  که  توضیح ناپذیری 
طبیعت  و  هندسه  مصالح،  می داند:  الزم  آن  تبلور  برای  را 
)آندو، 1395، 25(. معماری با هندسه و گردهم آمدن عناصر 
فضا  می گیرد.  یک چشم انداز شکل  در  محیطی  کیفیات  و 
که  آنجا  تا  دانست،  معماری  ویژگی  مهم ترین  می توان  را 
اثر معماری وابسته به کیفیت و چگونگی تعریف  درک یک 
فضاهای آن است. اوکاکورا در تأیید نقش فضا در قضاوت یک 
باید در فضایی  را  اتاق  معمارانه می گوید: »واقعیت یک  اثر 
در  نه  و  احاطه  شده جست وجو کرد  دیوارها  و  با سقف  که 
 .)24  ،1383 رحیمیان،  از  نقل  )به  دیوارها«  و  خود سقف 
»نحوۀ شکل دهی  است:  معتقد  رابطه  این  در  کولهاس  رم 
تداخل  و  ترکیب  توزیع فضاها،  قاب گیری فضاها،  به فضاها، 
معماری هست«  اساس   ... و  فضاها  ریخت شناسی  و  فضاها 
)به نقل از اعرابی، 1388، 48(. بنابراین مهم ترین احساس، 
احساس فضاست و این امر هرگز مربوط به ماده نیست. در 
گزینش  از چگونگی  نثر  و  »شعر  است:  گونه  این  نیز  شعر 
واژگان پدید نمی آید، بلکه از چگونگی چیدمان واژگان پدید 
می آید« )فرشته حکمت، 1389، 41(. می توان گفت، تقریباً 
شناخت معانی کلمات است که ادراک و فهم هنر ادبیات را 

میسر می کند. 
خوانش متن در نسبت با شعر و معماری   

متن مجموعه ای از نشانه هاست که مانند زنجیره ای از عناصر 
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معنادار شکل می گیرد و به کار می رود. این مجموعه با هدف 
انتقال معانی در زمینه ای معین به کار می رود. به گفتۀ هینمن 
)Heinemann & Heinemann, 2002, 96( متن  و هینمن 
ارتباطی  در یک عمل  پاره گفتار  زبانی  واحد  نمود  یا  تجلی 
است. شعله )1390، 20( معتقد است که واحدهای غیرزبانی 
تلقی  به منزلۀ متن  و  تعامل گنجانده  این  نیز می توانند در 
را گسترش می دهد  ریکور )1382، 43( مفهوم متن  شوند. 
متن  را  تاریخ  حتی  و  اسطوره ها  نمادها،  چون  اموری  و 
می پندارد. بویر )Boyer, 1994, 74( فضا را به عنوان یک متن 
با دیدگاهی دیگر، آندو معتقد است معماری یک  می خواند. 
»متن« است. به نقل از البرزی )1386(، متن با هفت معیار 
قبولی  هدفمندی،  یا  نیت  بینامتنیت،  انسجام،  پیوستگی، 
و  تحقق می یابد  پیام رسانی  و  موقعیت مداری  پذیرندگی،  یا 
هرگاه یکی از این معیارها تحقق پیدا نکند، آنگاه متنی وجود 

.)Beaugrande & Dressler, 1981, 3( نخواهد داشت
در فرایند خوانش و تأویل معنای یک اثر، مؤلفه های متعددی 
تأثیرگذارند، نظیر پیش دانسته ها و پیش فهم های مخاطب در 
تأویل و خوانش معنای اثر. اما بر پایۀ کلیۀ مؤلفه های مؤثر بر 
معنا )امل خالق اثر، اثر، مخاطب و زمینه(، دامنۀ معنایی هر 

متن متعین و نسبتاً بسته است )رئیسی، 1395، 56(.
خوانش اثر محصول کلیۀ ذهنیت هایی است که یک محرک 
برای ناظر به وجود می آورد. بنابراین، معنای محیط کالبدی 
بر اساس نوع رابطه و تعامل انسان با محیط سطوح متفاوتی 
مبنای  بر  آنها  را شامل خواهد شد که معروف ترین  معنا  از 
نظریۀ »جیمز گیبسون« است که شامل معانی آنی و ابتدایی 
)عملکرد  کارکردی  معنای  فضایی(،  آشکار  )ویژگی های 
ارزشی  معنای  کاربری(  به  )پاسخگویی  ابزاری  معنای  بنا(، 
نشانه ای  معنای  قابل درک(  احساسی  )جنبه های  عاطفی  و 

)جنبه های نشانه ای محیط( و معنای نمادین می شود.
این  زبان شناسی  و  معماری  در  معناشناسی  اشتراک  وجه 
و ساختمان ها  »بناها  زبان شناختی  متون  است که همچون 
نیز حامل معنایند« )نزبیت، 1386، 135(. به همین دلیل، 
که  کرد  تلقی  معماری  متن  نوعی  را  معماری  اثر  می توان 
بناست  تشکیل دهندۀ  اجزای  و  بافت  احجام،  آن  کلمه های 
که از طریق رمزگان پیام خود را منتقل می کنند )شیرازی، 
1381، 13(. بر این اساس، معماری نتیجۀ عملکرد پیچیدۀ 
به عنوان یک  قابلیت خوانش های مختلف  که  است  رمزگان 

متن را داراست.

شاعرانگی در شعر و معماری
ارتقا  را  زبان  که  زبانی هستند  تمهیداتی  زبانی شعر  فنون 
می بخشند و به ساحت شعر وارد می کنند. وزن و قافیه که 
در  اگرچه  تبدیل می کنند،  موزون  به سخن  را  منثور  کالم 

ایجاد فضای شاعرانه نقش دارند، باعث خلق شعر نمی شوند 
و حاصل بهره مندی از آنها نظم است و نه شعر. خیال جوهر 
تخیل  نیروی  از  که  است، چیزی  ثابت شعر  و عنصر  اصلی 
حاصل می شود )شفیعی کدکنی، 1391، 18(. همین عنصر 
خیال است که باعث تأثیرگذاری بیشتر شعر نسبت به کالم 
معمولی و متعارف هم می شود. درواقع سرچشمۀ اصلی هنر 
منبع الهام و کشفی است که توسط عقل یا خیال رخ می دهد 
)نقره کار، 1393، 142(. دید ویژۀ شاعر در لحظۀ بیداری در 
برابر نوعی ارتباط میان طبیعت و انسان، ما را به جهانی دیگر 
می کشاند، جهانی که تازگی دارد و با اینکه اجزای آن عادی 
و ساده و در دسترس همه  است، نوع ترکیب آن، یعنی طرز 
پیوند برقرارکردن شاعر میان انسان و طبیعت، چیزی تازه و 
پرداختۀ تخیل اوست )شفیعی کدکنی، 1391، 2(. به گفتۀ 
مک لیش، در شعر کوشش بر این است که چیزی که همه از 
پیش می دانند چنان گفته شود که هیچ کس آن را بدان گونه 
اهمیت  توفیق حاصل شود،  راه  این  اگر در  و  بوده  نفهمیده 
که  آنها  و  نیست  کمتر  علمی  قانون  یک  از کشف  کار  این 
تخیل را نخستین شکل دانش دانسته اند، توجهشان به همین 
اصل است )کروچه، 1391، 211(. آنچه اهمیت خیال را این 
قدر باال می برد شاید توجه به این نکته باشد که حیرت انسان 
از تخیل بیشتر از تصدیق است )طوسی، 1367، 558(. باید 
است  شده  مکرر  که  خیالی  که  داشت  توجه  نکته  این  به 
ژراردونرال  مثال،  به عنوان  است.  واقعی  فاقد قدرت و جذبۀ 
می گوید: »اولین کسی که روی خوب را به گل تشبیه کرده 
شاعر بوده و بقیه مقلد او هستند« )جعفری، 1389، 216(. 
بنابراین بدیع بودِن تخیل است که خیال اولیه ایجاد می کند. 
البته باید توجه داشت که در دوره ای، هر نوع ادراک حسی 
با  اما  بوده،  تازگی داشته و حیرت آور  انسان  برای  از محیط 
مکرر شدن عوامل بیدارکننده، دیگر بیداری و آگاهی نسبت 
بیداری  از  نوعی آگاهی  بلکه  نیست،  اولی  و  آنها شعوری  به 

دیگران است )همان، 218-216(.
و  دسته بندی  ادبی  آرایه های  توسط  شعر  در  خیال  عنصر 
شناخته  شده اند. این آرایه ها در دو دستۀ آرایه های لفظی و 
آرایه های معنوی تقسیم بندی می شوند. آرایه های معنوی بر 

پایۀ تناسب های معنایی واژه ها شکل می گیرد.
که  می دهد  نشان  معماری  و  شعر  مشترک  زیرساخت های 
راهکارهای  مشابه  می تواند  شعر  در  شاعرانگی  راهکارهای 
کارکردی موجب  این شباهت  باشد.  معماری  در  شاعرانگی 
و  قرارداد  یکدیگر  مقابل  را  راهکارها  این  بتوان  می شود که 

قابل تطبیق دانست.
یا  و  »نوشتاری-دیداری«  محور  روی  بر  کالمی  متن 
متن  که  حالی   در  می شود،  ساخته  »گفتاری-شنوایی« 
و  سطح(  )در  دوبعدی  هم نشینی  دارای  می تواند  معماری 
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تطبیق  با  لذا  باشد.  مکان  گسترۀ  در  )در حجم(  سه بعدی 
راهکارهای شاعرانگی در دو سطح شعر و معماری، مواردی 

دریافت می شود که عبارت اند از:
تکرار منظم  به  ریتم  - ریتم در معماری )جناس در شعر(: 
یا رنگ ها گفته می شود  فرم ها  اشکال،  یا هماهنگ خطوط، 
و شامل نظریۀ بنیادی تکرار است که به عنوان تدبیری برای 
معماری محسوب می شود.  در  فضاها  و  فرم ها  سازمان دهی 
تقریباً تمامی انواع بناها از اجزائی تشکیل شده اند که بالطبع 

تکرار می شوند.
را می تواند  ریتم چهار دسته ضرباهنگ بصری  به طور کلی، 

ایجاد کند:
1. تکرار یکنواخت: در این نوع ضرباهنگ یک تصویر به طور 

یکنواخت و به صورت متوالی تکرار می شود؛
2. تکرار متناوب: در این ضرباهنگ یک عنصر بصری تکرار 
می شود، اما تکرار آن با تغییرات متناوبی متنوع خواهد شد، 

به طوری که مخاطب همواره نوعی انتظار برای تکرار دارد؛
3. تکرار تکاملی: در این نوع ضرباهنگ یک تصویر و یا یک 
عنصر بصری از یک مرتبه و حالت خاص شروع می شود و به 
تدریج با تغییراتی، به وضعیت و یا حالتی تازه تر می رسد، به 
طوری که نوعی رشد و تکامل را در طول مسیر تغییرات خود 

دنبال می کند؛
با استفاده از  4. تکرار موجی: این نوع ضرباهنگ، که عمدتاً 
حرکت منحنی سطوح و خطوط به وجود می آید و از نوعی 
تناوب هم برخوردار است، نمونۀ کاملی از ضرباهنگ تجسمی 

است، مانند شن های صحرا.
معاني  معماری(:  و  )در شعر  ایهام  و  ابهام  - چندمعنایی، 

اشتراکي در فضای کالبدی شامل سه دسته می شوند: 
1. برون یافت یا وجه عیني مبتني بر تشخیص معاني فوري 
توصیفات  و  مصالح  رنگ،  شکل،  شامل  )حسي(،  ساده  و 

عملکردي؛
2. درون یافت یا وجه ذهني مبتني بر تداعي معاني ضمني؛

قواي  یا  معنوي  جنبۀ  به  که  معرفتي  وجه  یا  فرایافت   .3
این وقتي است که در ساحت  و  انسان مرتبط است  باطني 
ظاهري نیز عنصري از معنویت در کار است )سپهری مقدم 
و ذکری، 1391، 87(. بنابر شگرد معمار در بروز هر یک از 
معانی فوق ممکن است یکی از حالت های ابهام یا ایهام و یا 

چندمعنایی در فهم اثر ایجاد شود؛
- هماهنگی در معماری )مراعات نظیر4 در شعر(: هماهنگی 
نظمی است که بین اجزای تشکیل دهندۀ یک پدیده وجود 
نیز  )زمینه(  پدیده  از  با خارج  این هماهنگی  دارد. چنانچه 
اتفاق بیفتد، قابل تطبیق با آرایۀ مراعات نظیر در شعر است. 
بدین معني که بین ساختمان های موجود و طرح پیشنهادي 
که حاصل  به طوری  آید،  وجود  به  کافي  بصري  ارتباطات 

نتیجۀ  هماهنگی  باشد.  منسجم  مجموعه ای  شکل گیری، 
ارتباط است و می تواند از منظر جنس، ابعاد، اندازه ، شکل و 

فرم و ... باشد )گروتر، 1375، 153(. 
در  )حس آمیزی6  و  معماری  در  محیطی5  حسی  - ادراک 
کیفیت های  دارای  بصری،  ابعاد  بر  عالوه  معماری  شعر(: 
دیگری نیز هست که توسط دیگر گیرنده های حسی انسان، 
قابلیت ادراک دارند )صالحی نیا و نیرومند شیشوان، 1397، 
20(. تجربۀ معماری به گونه ای که کیفیت های ماده و فضا 
و مقیاس نه تنها با چشم، بلکه با گوش، بینی، پوست، زبان، 
اسکلت و عضالت سنجیده می شوند )شیرازی، 1391، 32( 

موجب حس آمیزی فضا می شود.
- تضاد )در شعر و معماری(: تضاد در معماری به این معنی 
که آنچه ساخته می شود به عمد خود را از محیط جدا می کند 
و به عنوان چیزی دیگر خود را نشان می دهد )گروتر، 1375، 

.)153
- تداعی معنا در معماری )تلمیح7 در شعر(: شناخت یک بنا 
به عبارتی، خوانابودن  بیان می دارد.  را  بنا  معنای صریح آن 
استفاده کنندگان  ازنظر  آن  با عملکرد  آن  فرم  انطباق  و  بنا 
ورای شناخت عملکرد  معنای ضمنی  اما  آشکار می کند.  را 
بناست. معانی ضمنی معانی هستند که با واسطۀ یک معنای 

صریح تداعی می شوند )رضازاده، 1383، 41(.
- تقابل در معماری )متناقض نما8 در شعر(: تقابل یعنی آنچه 
ساخته شده، عالوه بر اینکه جدا از محیط است، با آن مقابله 

هم می کند )گروتر، 1375، 153(.
در  بزرگنمایی  اغراق در شعر:  و  معماری  - بزرگنمایی در 
ابعاد و اندازه ها )مقیاس( به طوری که شعارگونه و غیرواقعی 

نیز جلوه نکند.
نقل می شود  رویدادی  - روایت مندی )در شعر و معماری(: 
می تواند  رویداد  این  است.  رفته  به  کار  تخیل  آن  در  که 

داستانی یا غیرداستانی باشد.
به  عناصر  به کارگیری  معماری(:  و  شعر  )در  - استعاره 
الیه های  با خود  و  رفته  فراتر  از جمع جبری  که  شیوه ای 
معنایی زیادشونده را به همراه آورد. به واسطۀ بیان استعاری 
اثر واجد ابعاد زیادشونده و گسترۀ معنایی اثر را قابل تأویل تر 

و ماناتر می کند )خامسی هامانه، 1391، 163(.
- ساده گرایی در معماری )ایجاز9 در شعر(: ایجاز در معماری 
یعنی ایجاد فضا با بیشترین توان بیان، در عین داشتن حداقل 
این موضوع در سبک مینیمالیسم  اجزا و عناصر فرمی، که 
)کمینه گرایی( دیده می شود. مینیمالیسم سبکی است که در 

آن فقط عناصر اصلی حفظ و استفاده می شوند.
در  آشنایی زدایی  معماری(:  و  شعر  )در  - آشنایی زدایی 
معماری از طریق انحراف از قواعد حاکم ایجاد می شود. چنانچه 
افزودن قواعدی بر قواعد حاکم صورت  از طریق  انحراف  این 
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پذیرد به آن قاعده افزایی می گویند. آشنایی زدایی در معماری از 
راه های گوناگون ازجمله دگرگونی در ساخت و فضا، جانشینی 
عناصر درگیر در ساخت، کاربرد ساختمایه ها با کارکردی دیگر 

قابل ایجاد است )سرمستانی، فروتن و طهوری،1397، 75(.

دریافت شاعرانگی در فضاهای معماری
جهت دریافت فنون شاعرانگی در معماری، چهار اثر معمارانه 
از فضاهای مذهبی انتخاب شد. انتخاب فضای مذهبی بدون 
توجه به نوع آیین یا مذهب، از این  رو اتفاق افتاده است که 
داشته  مشابهت  آثار  همۀ  در  ساخت  هدفمندی«  و  »نیت 
بیان  درصدد  تقریبی  طور  به  آثار  این  ترتیب  بدین  باشد. 
معنای مشخصی در چارچوب مفهوم دینی یا مذهبی کاربری 
بنا هستند. بدین ترتیب شاعرانگی در این بناها از معنا آغاز و 

به صورت می رسد. 
معبد آب، اثر تادائو آندو )واقع در جزیرۀ آواجی، ژاپن(   

است.  قرارگرفته  ژاپن  آواجی  جزیرۀ  دل  در  معبد  این 
سایت، حضور  با  هماهنگ  عناصر  و  هندسه  از  بهره مندی 
با  بنا  »هماهنگی«  حداکثر   ... و  دایره  هندسۀ  آب،  نور، 
که  گونه ای  به   ،)1 )تصویر  است  کرده  ایجاد  را  زمینه 
در  است.  اطراف  محیط  با  بنا  هندسۀ  »انسجام«  گویای 
دیده   ... و  اتاق  داالن،  پله،  ازجمله  آشنا  عناصر  بنا  کل 
متفاوت  عناصر  این  به  نگاه  نوع  اما  )بینامتنیت(  می شد 
است. جهت ورود به بنا، داالن های طوالنی و پله های زیادی 
در یک  معبد  قرارگیری  به  توجه  با  که  است  طراحی  شده 
و  »ابهام  در  را  مخاطب  توپوگرافی،  منظر  از  هموار،  سایت 
چندمعنایی« قرار می دهد. رفتن به دل زمین جهت رسیدن 
به معبد در یک دیدگاه مفهوم بازگشت به خویشتن را دارد 
با  می دهد.  نشان  را  مسیر  این  سختی  دیگر  نگاهی  در  و 
تغییر موقعیت فیزیکی بدن در فضا )صعود و نزول و عبور 
از مسیرهای طوالنی و پله های زیاد و ...( موجب درک فضا 

توسط اندام های دیگر غیر از چشم می شود )حس آمیزی(.
پله  مثل  عناصری  با  بناها  اغلب  مانند  ورودی  بنا  این  در 
ورودی  اینجا  در  همیشه  برخالف  اما  تعریف  شده،   ... و 
از  طوالنی،  داالن های  از  استفاده  با  نیست.  دعوت کننده 
از  پس  است.  آشنایی زدایی شده  ورودی  همیشگی  مفهوم 
ورود، »آشنایی زدایی« از فضا همچنان ادامه یافته و مخاطب 
با فضایی فاقد تزیینات )برخالف سایر معابد( مواجه می شود. 
خلوص و شفافیت در این معبد، با استفاده از مصالح عریان 
هیچ گونه  بنا  است.  شده  تشدید  رنگ،  از  استفاده  عدم  و 
و  بام  که  معابد  بر خالف سایر  ندارد،  ارتفاع  در  خودنمایی 

شیروانی های درخور توجهی دارند.
روشنایی  به  خواسته ها  و  احساسات  از  انسان  گذر  نمایش 
تا  بتونی  طوالنی  و  منحنی  داالن های  از  عبور  با  نیروانا  و 

»تلمیح«  زیرزمین  به  رفتن  و  مکعب شکل  اتاق  به  رسیدن 
نفسانیات و  از رنج، ترک  بودائیان که رهایی  اعتقاد  به  دارد 
مادیات است )تصویر 2(. در این مسیر مخاطب از آب عبور 
و  پاکی  از  است  »استعاره«ای  آب  از  عبور  این  که  می کند 
این  در  آب  شنیدن صدای  و  رسیدن  مسیر  در  پاک شدن 

مسیر استعاره ای است از نزدیک شدن به حقیقت.
)تصاویر 2 و 3(  معبد  سایت  در  موجود  نیلوفر  گل های 

.www.kojaro.com :تصویر 1. معبد آب. مأخذ

.www.kojaro.com :تصویر 2. داالن ورودی معبد آب. مأخذ

.www.kojaro.com :تصویر 3. اتاق معبد آب. مأخذ



..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..

نشریۀ علمی باغ نظر، 18)98(، 95-106 / مرداد 1400

101 نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر

استعاره ای است از خروج عاری از هرگونه آلودگی )ریشه های 
نیلوفر مظهر ماندگاری است و با اینکه ریشه های آن در لجن 
آب های گل آلود خارج  از  ناپاکی  هیچ  بدون  آن  است، گل 
می شود(. ساخت معبد در زیر آب استعاره ای است از ساختار 
معبد و عابد که همچون گل نیلوفر عاری از هرگونه آلودگی از 
معبد خارج می شود. فرورفتن در آب و استخری که دایره ای 
انعکاس آسمان در  است که نشان چرخ مانداالست )مجاز(. 
است  زمین  و  تقابل آسمان  و  به آسمان  رفتن  از  آب مجاز 
از  بعد  )بینامتنیت(.  بوداست  تولد  و  آفرینش  نماد  نیلوفر  و 
تاریکی در مقابلش نور و مجسمه بودا قرار می گیرد )استعارۀ 
از  ایجاز در استفادۀ کمینه  از  بودا(. استفاده  نیروانا و  یا  نور 

عناصر و ساختمایه ها.
نمازخانۀ پارک الله، اثر کامران دیبا )واقع در تهران،    

ایران(
این نمازخانه در پارک اللۀ تهران واقع  شده است، در محلی 
که کارگران، خود، برای خواندن نماز انتخاب کرده بودند. از 
این حیث انسجام بنا با زمینۀ کالبدی و تاریخی سایت کاماًل 
از هر  بنا بیش  این  آنچه در  توجیه پذیر است )متن بودگی(. 
معماری  عناصر  از  استفادۀ حداقلی  چیز خودنمایی می کند 
است )ایجاز(. این بنا فاقد سقف، درب، پنجره و سلسله مراتب 

ورودی در شکل متعارف آن است )تصویر 4(.
را  مختلفی  »معانی«  یکدیگر  درون  در  مکعب  دو  چرخش 
برای مخاطب تداعی می کند: ایجاد حس طواف، همخوانی با 

سایت و جهت گیری به سمت قبله.
مساجد  متداول  عناصر  حذف  طریق  از  بنا  این  در 
از  کمینه  استفادۀ  در  ایجاز  از  است.  »آشنایی زدایی« شده 
عناصر و ساختمایه ها و حذف سقف، محراب، سلسله مراتب 
ورودی و ... استفاده شده است. به وسیلۀ عنصر »حس آمیزی« 
نیز به ادراک فضا کمک شده است، به گونه ای که ادراک فضا 
دیدن  می افتد:  اتفاق  گوناگون  از طریق حواس  بنا  این  در 
تندیس اهلل از شکاف مقابل قبله )تصویر 5( در کنار احساس 
ادراک  و خلوص،  دارای صداقت  مصالح  آن، مشاهدۀ  قلبی 
اوقات شرعی و موقعیت نور خورشید از طریق برداشتن سقف 
با هدف افزودن بر تأثیر معنوی فضا، درآوردن کفش در بدو 
ورود و احساس گرما و بافت زمین با پای برهنه، پراکندگی 
محیطی  در  قرارگیری  و  سقف  برداشتن  با  فضا  در  صوت 

طبیعی و حیاط. 
تقویت حس کعبه و ایجاد حس دلبستگی به مکان از طریق 
نیز  و  )بینامتنیت(  کعبه  شناخته شدۀ  فرم  از  بهره مندی 
ایجاد فضای طواف از طریق چرخش دو مکعب در درون هم 
ایجاد شده است. قراردادن دو کفش در بدو ورود )تصویر 6( 
»تلمیح« دارد به آیۀ 12 سورۀ طه »پاپوش خویش را بیرون 
آور که تو در وادی مقدس طور هستی«. قراردادن کفش در 

تعلقات جهت شروع  و  از ترک مادیات  استعاره ای  بدو ورود 
سفر معنوی نیز هست. از جمله استعاره های دیگری که در 
این بنا استفاده  شده است می توان به حذف عنصر سقف که 

.www.caoi.ir :تصویر 4. نمازخانۀ پارک الله. مأخذ

.www.caoi.ir :تصویر 5. تندیس مقابل نمازخانۀ پارک الله. مأخذ

.www.caoi.ir :تصویر 6. بدو ورودی نمازخانۀ پارک الله. مأخذ
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استعاره ای  است از وجود مسیر برای ارتباط با عالم باال و نور 
که استعاره ای است از هدایت که جهت قبله با بهره مندی از 

نور طبیعی نشان می دهد )تصویر 7(.
مسجد سانجاکالر، اثر امره آروالت )واقع در ترکیه(   

این اثر در »هماهنگی« کامل با توپوگرافی سایت قرار دارد 
به عنوان بخشی  بنا  نحوی که  به  کالبدی(  زمینۀ  با  )ارتباط 
از  اثر  این  در  )تصویر 8(.  می شود  درک  اطراف  محیط  از 
از  مناره  و  گنبد  نظیر  مسجد  متداول  عناصر  طریق حذف 
صورت های متداول مسجد آشنایی زدایی شده است. هندسۀ 
مفهوم  انتقال  با  مسجد  داخلی  سقف  و  سایت  مرکزگرای 

وحدت جایگزین عنصر گنبد شده است .
مجموعه ای از عوامل در این بنا روایت کنندۀ نزول وحی در 
بهره گیری  با  آن  در  حرا  غار  از  الهام گیری  هستند.  اسالم 
از هندسۀ مخروط )ناقص( در فضای تاالر به عنوان نمودی 
از کوه در بنا قابل درک است. تغییر هندسۀ مناره و ارتفاع 
زیاد آن عالوه بر آشنایی زدایی از این عنصر ضمن معرفی 
می تواند  زمین،  در  فرورفتن  دلیل  به  اطراف،  از  مسجد 
نمادی از نزول وحی به زمین و نظم بخشی به آن نیز باشد 
از  بهره گیری  ارگانیک(.  هندسۀ  بر  عمود  هندسی  )نظم 
مشابهت  حداکثر  جهت  خاکستری  رنگ  و  سنگی  مصالح 
و  دیوار  طریق شکاف  از  فضا  در  اندک  نور  کوه، حضور  با 
می کند  کمک  موضوع  این  تقویت  به  زمین  در  فرورفتن 

)تصویر 9(.
اعتقاد که  این  به  دارد  اشاره  فرورفتن مسجد در دل زمین 

انسان از خاک است و به خاک بازمی گردد.
داخلی  در طراحی  پلکانی سایت  از هندسۀ  استفادۀ مجدد 
آنچه در آسمان  دارد که  اعتقاد  این  به  اشاره  سقف مسجد 

است نمودی در زمین دارد )تکرار( )تصویر 10(.
مسجد  سقف  در  مرکزگرا  و  کاهنده  هندسۀ  از  استفاده 
با  گنبد  زیر  فضای  )شکل گیری  آسمانه  احساس  نمایانگر 
به  راه های رسیدن  از کثرت  نبودن گنبد( »استعاره«  وجود 

وحدت است )بنگرید به تصویر 10(.
کلیسای سان جیووانی ماریو بوتا )مکان: مگنو، سوئیس(   

برش خورده،  استوانۀ  هندسۀ  از  بهره گیری  با  بنا،  این  در 
شیبی در نما ایجاد شده که در »تقابل« با سایت اطراف است 
بستر  با  انسجام  بنا جهت حفظ  این  رویکرد  )تصویر 11(. 

کالبدی، رویکرد تقابل است.
به ذهن  را  بنا معانی مختلفی  این  انتخاب هندسۀ دایره در 
طبیعت،  پایه ای  شکل  یگانگی،  از  نمادی  می کند:  متبادر 
سادگی در انتخاب الگوی معماری. در درون فضا با استفاده 
از خطوط بدنه، ماهیت هندسۀ فضا تغییر می کند. جهت دهی 
به فضا توسط خطوط بدنه انجام می شود، لذا حس بینایی در 
این بنا به شدت درگیر است. در این بنا با بهره گیری از آرایۀ 

ایجاد، کل بنا با هندسۀ بیضی برش خورده و جایگزین گنبد 
مخروطی متداول در کلیسا شده است )تصویر 12(.

و  الهوتی  طبیعت  دو  به  اشاره  صلیب  محور  دو  برخورد 
طریق  از  بنا  این  در  که  دارد  )ع(  عیسی  ناسوتی حضرت 
محورهای متقابل از طریق خطوط عمودی و افقی دیواره های 

.www.caoi.ir :تصویر 7. ورود نور به نمازخانۀ پارک الله. مأخذ

.www.iqna.ir :تصویر 8. مسجد سانجاکالر. مأخذ

.www.iqna.ir :تصویر 9. هندسه مخروطی تاالر. مأخذ
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هندسۀ  ایجاد  در  نور  هوشمندانۀ  برخورد  و  مجموعه  کل 
صلیب ایجاد شده است )تصویر 13(.

اوج گیری بام در انتهای حجم بنا »تلمیح« دارد به این اعتقاد 
مسیحیت که عروج در انتهای مسیر مادی قرار دارد )بنگرید 

به تصویر 12(.
پالن این بنا از یک مربع محاط در دایره تشکیل  شده است 
آسمان  و  زمین  میان  واسطه گری  از  است  استعاره ای  که 
)تصویر 14(. در این بنا حجم زیاد دیوارها همراه با عدم ارتباط 
بصری با بیرون حس پناه داده شدن را به مخاطب القا می کند 
که انتخاب هندسۀ دایره و چرخش مداوم دو رنگ خاکستری 
و سفید با بهره گیری از ریتمی موجی حس بی انتهایی را القا 

.www.iqna.ir :تصویر 10. سقف داخلی مسجد. مأخذ

.www.pinterest.com :تصویر 11. کلیسای سان جیووانی. مأخذ

.www.pinterest.com :تصویر 13. تداخل نور و خطوط بدنه در کلیسای سان جیووانی.تصویر 12. کلیسای سان جیووانی. مأخذ
.www.pinterest.com :مأخذ
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می کند )تصویر 15(. در این بنا نورگیری صرفاً از باال و از طریق 
نمایش مسیر  از  استعاره ای است  سقف صورت می گیرد که 

مشخص عروج و انکار تحوالت افقی )بنگرید به تصویر 15(.

بحث 
نمونه های  در  شاعرانگی  فنون  کاربرد  بررسی چگونگی  در 

موردی شاهد آن بودیم که:
- تأکید بر تجربۀ تدریجی فضا در همۀ نمونه های بررسی شده 
عدم  دلیل  به  فضا،  درک  نمونه ها  تمام  در  می شود.  دیده 
به  است. مخاطب  افتاده  تأخیر  به  ورود،  بدو  در  بنا  معرفی 

در  مستتر  معانی  تمام  دریافت  به  قادر  بنا  مشاهدۀ  محض 
کلیۀ حواس  از  به تأخیرافتادن  معانی ضمن  این  نیست.  اثر 
می گیرند.  بهره  وی  پرسشگری  حس  رفع  جهت  مخاطب 
آب،  روی  از  عبور  و  معبد  در  داالن های طوالنی  طی کردن 
به  طواف  سانجاکالرا،  مسجد  در  زمین  دل  در  فرورفتن 
و  معنا  به تعویق انداختن  از  نمونه هایی  نمازخانه  فضای  دور 

درگیری همۀ حواس در نمونه ها هستند. 
ایجاد  است که ضمن  یا کمینه گرایی عنصری مهم  - ایجاز 
تازگی در بنا پیوند شکلی بنا با مدرنیسم را نیز برقرار می کند.

استفاده شده  آشنایی زدایی  از  نمونه های موردی  - در همۀ 
است، به نحوی که هیچ یک از آثار پیوند شکلی با نمونه های 

قبل از خود ندارد. 
شاعرانگی،  به وجود آمدن  در  مشترک  موارد  بررسی  با 
است.  مفاهیم  به  معمار  تازۀ  نگاه  و  مهمترین عنصر، تخیل 
با  شاعرانه  معماری  به  دستیابی  در  هنرمند  ویژۀ  نگاه 
عناصر  و  اجزا  حداقل  با  زوائد  و  حواشی  از  فضا  پیراستن 
آن  چنان  که  است  به گونه ای  موضوع  با  مواجهه  در  فرمی 
است.  نشده  پرداخته  آن  به  گذشته  در  که  کند  بازگو  را 
این  خوانش  برای  مدخلی  شاعرانه  آرایه های  بین،  این  در 
شاعر  همچون  نیز  معمار  که  چرا  است.  تازه  نگاه  و  تخیل 
این راهکارها  مطابق  ابتدا معماری را در کلمه می اندیشد. 
تصویر 16 در چهار حوزۀ بازیابی، سلسله مراتب معنا، ارتباط 

و بدعت در ساخت قابل دسته بندی و خوانش هستند.

نتیجه گیری
مذهبی،  فضاهای  به  مربوط  موردی  نمونۀ  چهار  بررسی  با 
مشخص شد در راستای خلق فضای شاعرانه هنرمند معمار 
این  در  می برد.  بهره  شاعرانگی  فنون  از  شاعران  همچون 

.www.pinterest.com :تصویر 14. پالن کلیسای سان جیووانی. مأخذ

.www.pinterest.com :تصویر 15. چرخش مداوم خطوط سطوح در بدنه. مأخذ
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راستا مخاطب با کشف الیه های معنایی، غنای معنایی فضا 
را درک می کند و به تفسیر متن می پردازد. بدین ترتیب از 
یک فضای ایستای معمارانه، فضایی پویا و شاعرانه در ذهن 
نشان  موردی  نمونه های  بررسی  می شود.  خلق  مخاطب 
معماری  در  کاربرد  قابلیت  شاعرانگی  فنون  کلیۀ  که  داد 
را  فضا  شاعرانگی  در  کاربرد  بیشترین  اینجا  در  دارند. 
سفر  وارد  را  مخاطب  که  گونه ای  به  داشت.  آشنایی زدایی 
دگرگونی  مشاهدۀ  با  اینجا،  در  مخاطب  می کند.  اکتشافی 
پی  در  عناصر،  کاربرد  در  تغییر  و  عناصر  به کارگیری  در 
معنا  شاعرانه،  بیان  دارای  بناهای  در  می رود.  فضا  کشف 
در فضا پراکنده می شود. مخاطب با سفر درون فضا، معانی 
بین  معنایی  ارتباط  یافتن  در  سعی  و  دریافت  را  متفاوت 
آنها می کند. در این مسیر از نشانه ها و عناصر نمادین بهره 
بناها  سایر  با  بنا  بین  ارتباط  که  نحوی  به  می شود،  گرفته 
معانی کمک  دریافت  در  به مخاطب  دیگر  متون  یا سایر  و 
می کند. بررسی نمونه های موردی معاصر گویای این مطلب 
به  که  مدرن ساخت  به شیوه ای  را  بناها  می توان  که  است 
اندیشه های  با  منطبق  اما  بوده  معنایی  معنایی، چند  لحاط 
دینی بنا باشد. این اندیشه ها به شیوه ای نو و با بهره گیری 
 ... و  استعاره، مجاز  تشبیه،  از جمله  فنون شاعرانه  از سایر 
را  معماری خود  حالتی،  در چنین  می یابند.  کالبدی  تبلور 
می شود.  کشف  زمان  طول  در  و  نمی کند  عرضه  به یکباره 
زمانمندکردن  سوی  به  است  راهبردی  فضا  شاعرانگی  لذا 
برخی  همچون  شاعرانه  معماری  که  به گونه ای  معماری، 

اشعار در طی زمان جاودان و ماندگار شود.

پی نوشت
اما  بوطیقا در نظر گرفته اند،  برای  را  1. برخی معادل هایی نظیر »شاعرانگی« 

شاید نتوان به  واقع معادل مناسبی جایگزین آن کرد.
Poetic Architecture .2

Ando .3
4. آوردن چند واژه در یک بیت یا عبارت بدین گونه که در خارج از آن بیت یا 

عبارت نیز رابطه ای آشنا و خاص میان آن ها برقرار باشد.
محیط  طراحان  توجه  حواس،  دیگر  بر  بینایی  حس  غالب بودن  دلیل  به   .5
کالبدی نیز اغلب به طراحی بصری است، غافل از آنکه عده ای از افراد اجتماع، 

از درک کیفیت های بصری ناتوان اند )صالحی نیا، 1397، 19(.
6. حس آمیزی آمیختن دو یا چند حس است به گونه ای که با ایجاد موسیقی 
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