
ورهنگ؛ كهن الگوى ناشناخته در فرهنگ ايرانى – اسالمى

"نظريه هاى نو" عنوان كارگاهى است كه مركز پژوهشى نظر براى 
صاحبنظرانـى تدارك مى بيند كه در پـى تجربه و تأمل موضوعى 
خـاص، تفسـيرى نوين از پديده هـاى قديم به دسـت داده اند. در 
نخستين جلسه از كارگاه نظريه هاى نو در تاريخ 1390/10/19، دكتر 
"ناصر براتى" ـ عضو هيئت علمى دانشكده معمارى و شهرسازى 
دانشـگاه بين المللـى امام خمينـى قزوينـ  نويافته هـاى خود از 
تأمل در قطب بندى فضا مبتنى بر سـاختار فرضيت ايرانى را براى 
حاضران تشـريح كرد. گزارش مختصر كارگاه در ادامه آمده  است. 

مقاله هاى حاوى نظرية مذكور جداگانه به چاپ خواهد رسيد.  
در اين كارگاه، سخنران، ابتدا به تعريف زمينه هاى اساسى 
بحث شامل كهن الگو از يك سو و ارتباط متقابل زبان/ تفكر/ 
فضا/ محيط، از سوى ديگر، پرداخت. براساس اين تعاريف بقا 
ــك ملت به ميزان قابل توجهى  ــت ملل و پيوند افراد ي و هوي
ــت. در پهنة  ــطوره ها و الگوهاى كهن انتزاعى منوط اس به اس
ــطوره اى متعددى وجود  فرهنگى ايران نيز، كهن الگوهاى اس
دارد كه توانسته افراد و گروه هاى مختلف را در جامعة بزرگ 
ــگ، در طول قرون، در كنار هم حفظ كند و اجتماع  و رنگارن

ايرانى را پديد آورد. 
ــته هاى  ــكا به نوش ــا ات ــى، ب ــر برات ــث دكت ــة بح در ادام
ــف از نحوة  ــه ارية تعري ــگ»، ب ــون «يون ــى چ نظريه پردازان
ــكل گيرى و تأثير گذارى كهن الگوها پرداخت. براين اساس  ش
ــكل  ــيار زياد، الگوهايى ش ــع، با قدمت تاريخى بس در جوام
گرفته اند كه ريشه در عميق ترين اليه هاى ضمير نا خودآگاه و 
آگاه جمعى داشته و خود شكل دهنده و هدايت كنندة بسيارى 
ــا، رفتارها، انتظارات، ترجيح ها و مطلوب ها بوده اند.  از ارزش ه
ــگذارِى كليت آن  اين الگوها در نظم دادن به فضا و نيز ارزش
نيز سهم غيرقابل انكارى دارند. الگوهاى كهن، با توصيفى كه 
ــكل فيزيكى وجود و ظهور  ــد نمى توانند تنها در ش از آنها ش
ــوى ديگر، كهن الگوها به اشكال مختلِف  ــته باشند. از س داش
ــخت افزاراى و نرم افزارى مورد حمايت بخش هاى مختلف  س
فرهنگى جامعه قرار مى گيرند. الگوى باغ هاى چينى ـ ژاپنى 

در زمرة اين الگوهاى ازلى قرار دارد. 
زبان و نظام فضاى زيست انسانى

ــكل دهى و تداوم  ــه موضوع زبان و نقش آن در ش در ادام
ــت در  ــاختار فضاى زيس كهن الگوهاى تأثير گذار در خلق س
ــن عملكرد خاص زبان از يك  ــد. اي جوامع گوناگون مطرح ش

ــو مربوط به نقش زبان در شكل دهى به معانى و نمادهاى  س
ــايى اين رموز و نمادها  ــوى ديگر، به بازگش رمزگونه، و از س
توسط افراد جامعه، بازمى گردد. پس سخنران براى اراية يك 
ــريح معناى نظام دو  مصداق قابل دفاع براى اين مدعا، به تش
ــاال، در مقابل فرود = پايين"  ــى ادبى/ فرهنگى "فراز = ب قطب
ــت. الگويى كه  ــت كه بازگوكنندة يك الگوى كهن اس پرداخ
ــاس مدعاى دكتر  ــناخته باقى مانده است. براس تاكنون ناش
ــف  براتى، بدون توجه علمى به نقش زبان در اين عرصه، كش
الگوى ياد شده ناممكن است. فرهنگ دهخدا معانى مترادف 

كلمة "باال" را چنين معرفى كرده است :
ــر"، "روى"، "فوق"، "واال"،  ــر"، "َور"،  "ِزبَ ــراز"، "َفر"، "بَ "ف
"ُعلْو" و مقابل "نشيب"، "زير"، "فرود"، و"پايين" است. ضمناً، 
باال آن قسمت از هرچيز است كه در سمت "اعلى و فوق" قرار 
مى گيرد، مانند صدر مجلس. همچنين باال، به مجاز، به معناى 
"آسمان"، "عالم باال"، "مالء اعلى" نيز به كار رفته است. برخى 
از مترادف هاى كلمة باال از جمله " َفْر" است كه به معناى نور 
ــكوه و رفعت آمده  ــوكت و ش و پرتو و همچنين به معناى ش
ــت با "َفَره" و "َفّرهى"، كه برابر  ــت. فر همچنين برابر اس اس

است با داد و عدل. 
ــى با معانى  بر پاية همان مأخذ، "پايين" نيز در زبان فارس

زير آمده است :
ــر"، "مادون"،  ــيب"، "زي "تحت"، "تحتانى"، "فرود"، "نش
ــت"، "دامنه"، "پاى"، "آستانه" و "درگاه" (ورودى منزل،  "پس
ــجد، باغ و امثالهم). مى توان پايين را به معناى "زمين در  مس
ــرا پايين آمدن در زبان  ــمان" نيز در نظر گرفت زي مقابل آس

فارسى به معناى "هبوط" است. 
ــه به اين موضوع پرداخت كه به  ــخنران در ادامة جلس س

اعتقاد زرتشتيان و اديان قبل از آنها در سرزمين ايران، و شايد 
ــش باال، ميانه و پايين  ــه بخ مناطق همجوار آن، جهان به س
تقسيم مى شده است. بخش بااليى را نور و پاكى و رستگارى 
و بخش پايينى را برابر تاريكى و ضعف و بخش ميانى را محل 
ــى" تلقى مى كردند. اين موضوع را در  ــى اين دو و يا "ته تالق
ــاخت " ورجمكرد " در اوستا مى توان  ــطوره اى س حكايت اس

به خوبى مشاهده نمود. 
به نظر مى رسد كه ايرانيان باستان به شكل و الگويى فضايى 
ــته اند كه داراى سه قسمت مشخص بوده و در آن  اعتقاد داش
"پايين"، به شكل استعاره اى نماد ناآگاهى، ناپختگى، خامى، 
تاريكى و امثالهم، و "باال" نماد آگاهى، بلوغ، پختگى، سعادت، 
ــت. اين شكل از تقسيم فضا و ارزشگذارى  نور و مانند آن اس
ــم مورد قبول جامعه قرارگرفت  ــالم ه آن در ايران، بعد از اس
ــكل دهى به فضاهاى خرد و كالن به كار گرفته  و به ويژه در ش
ــورهاى اسالمى نيز رسوخ  ــد. بعدها اين الگو به ساير كش ش

كرده است. 

ارزشگذارى ذهنى ـ عينى فضا براساس 
دوگانة (باال و پايين)

  در اتاق هاى اغلب ايرانيان، معموالً، درب ورودى و اطراف 
ــوان "پايين" و نقطة مقابل آن در انتهاى فضاى اتاق  آن به عن
ــمى تر در  ــود و در هنگام برخوردهاى رس ــاال" تلقى مى ش "ب
خانواده و فاميل مورد استناد و بهره بردارى قرارمى گيرد. افراد 
ــور اداى احترام، در  ــن و اعتبار اجتماعى باالتر، به منظ با س
ــوند. در مساجد اصيل ايرانى،  ــتقرار داده مى ش باالى اتاق اس
درب ورود شبستان، پايين، و در نقطة مقابل آن، محراب، باال 
تلقى مى شود. در ميان اين مساجد، مسجد شيخ لطف اهللا در 
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شهر اصفهان، به شكل بسيار جالبى اين شكل از ارزش گذارى 
ــت. در فرهنگ عامة مردم  ــته اس فضايى را به نمايش گذاش
ــفره غذا نيز باال  ــجادة نماز و يا يك س ايران، در مورد يك س
ــخص است. حتى در مورد زيراندازهايى كه  و پايين كامًال مش
ــتفاده از فضاهاى باز  ــر ايران در هنگام گردش و اس در سراس
مورد استفاده قرار مى گيرد، باال و پايين آنها، در اولين دقايق 
استقرار، مشخص مى شود. باال و پايين در مورد فضاهايى چون 
زورخانه، خانه هاى سنتى، گور، و به ويژه باغ نيز مصداق دارد. 
ــين امروز در ايران، در  ــى در زبان محاوره جوامع شهرنش حت
ــهر"، "پايين شهر"، اين ارزش گذارى  تعابيرى چون "باالى ش
ــت. ما چنين حركت استعاره اى  ــهود اس نمادين به خوبى مش
ــاهزاده كرمان مى توانيم  و نمادين را در فضاهايى مثل باغ ش
ــاهده كنيم. اين امر، موضوع الگوى باغ ايرانى به  به خوبى مش

شكل چهار قسمتى (چهار باغ) را زير سؤال مى برد.
ــى "فر"  ــان دكتر براتى اضافه كرد كه در زبان فارس در پاي
ــت.  به معناى باال و "هنگ" به معنى قصد و آهنگ كردن اس
ــن "فرهنگ" در واقع به معناى قصد و آهنِگ "فر = ور  بنابراي
= باال = فراز = فَره = نور" كردن است. اين مفهوم حاكى از آن 
است كه امرى يا پديده اى در نزد ايرانيان واجد ارزش و احترام 
و تمجيد بوده است كه به سوى كمال خود، " باال "، پركشيده 
ــيدن به عالى ترين مقام و جايگاه  ــد و آهنگ و قصد رس باش
خود را كرده باشد. بنابراين، اگر بخواهيم نامى براى اين كهن 
ــه بخشِى ايرانى در نظر بگيريم شايد بهترين شكل  الگوى س
آن "ورهنگ" باشد. زيرا اين اسم قرابت زيادى با فرهنگ دارد 

و نظام دوقطبى فوق را به خوبى به نمايش مى گذارد.

"VARHANG", the lost Iranian-Islamic Archetype

In this session, he started with defining the 
essential issues, “Archetype” on one hand and 
the “mutual relation between language, thought 
and environment” on the other hand. According 
to these definitions, the identity, survival and in-
tegration of a nation is considerably assigned 
by its myths and archetypes. Likewise in the 
Iranian culture arena, such mythical patterns 
should have existed in order to integrate differ-
ent individuals and groups through centuries in 
that diverse and extent society that used to be.

He then mentioned the role of language in the 
formation and continuity of effective archetypes 
in the creation of environmental structures in 
diverse societies. This specific function of lan-
guage is related to the role it has in the forma-
tion of concepts and symbolic codes and also 
the disclosure of those codes and symbols by 
the society. Then he described the meaning of 
the bipolar literacy-cultural system of “up” and 
“down” that is actually reflecting an archetype 
which has been unknown until now.

He continued by referring to the Zoroastrian-
ism and even former religions in ancient Iran 

and neighboring regions who believed that 
the world is divided into 3 sections; up, middle 
and down. The upper part is the symbol of in-
nocence and salvation. The lower part is con-
sidered as darkness and weakness and where 
they meet in the middle is called “emptiness”. 
We can read this mythical narrative of building 
the “VARJAMKARD” in Avesta.

Afterwards he carried on by bringing exam-
ples of this cultural phenomenon. For instance 
in noble Iranian mosques, the entrance of the 
bedchamber (Shabestan) is considered the 
“bottom”, and the opposite side which is the 
sanctuary is considered the “top”. The con-
cepts of “Top” and “Down” also apply to other 
spaces like the Iranian’s traditional gymnasium 
(Zoorkhane), traditional houses, tombs, and 
specially gardens. We can observe such sym-
bolic and metaphor phenomenon in spaces like 
“Shazdeh” garden in Kerman.

 At the end, he added that “Far (/fær/)” means up 
and “Hang (/hæng/)” means intention in Farsi, so 
“Farhang” (which means culture in common), actu-
ally means intending to go towards perfection.

"New Theories" is the title of workshops that NAZAR research center holds for 
experts who has obtained new interpretations of old issues through the looking to 
experience and reflect on a particular topic. In first session of New Theories work-
shops on 9/1/2012, Dr Nasser Barati, member of the scientific board of Architecture 
and Urban Planning- International university of Imam Khomeini, explained new re-
sults of  his new theory  for audience. Following a brief report of this conference is 
available. Articles containing this theory will be published separately.
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