
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Đ٩ 

  
  
  
  

نسبت میان پرسش و آموزش 
  معماری

      
  

  ٭ دکتر ویدا نوروزبرازجانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی گونهی حاضر به موضوع آموزش در معماری بهمقاله
با توجه به وجود . شکل عام اختصاص داردخاص و هنر به

,  مرکز آموزشی معماری در سطح کشور80بیش از 
-مان همگان بهپرداختن به گفتار آموزش معماری که به گُ

گیری پیشرفت های اندازهترین شاخصهتنهایی از مهم
  .یابدروز به روز اهمیت بیشتری می, کشورهاست

  
  
  

  
  

  چکیده
 - آموزش معماری در همه حال و در حال حاضر 

 تالشی در جهت برآوردن نیاز - نحوی نارَساگرچه به
زیست عالم اصیل انسانی؛ یعنی حضور داشتن در 

میزان زیادی متأثر از شناخت بنیادی از که به, است
آگاهی . ی شکل زندگی انسانی استترین نحوهپسندیده

ها معماران از این مسئولیت که چگونگی اندیشیدن آن
شان  و لبریزیمندیمیزان بهره, به زندگی و فهم از آن

ها به زندگی ی گرایش و تمایل آناز زندگی و اندازه
ای مستقیم در گـونهاند بهتومی, مطلوب و پسندیده

میانجی اثری دیگران بهبودن چگونـگی زندگی کردن و 
ی خطیر مدارس وظیفه ,کنند تأثیرگذار باشدکه خلق می

امروزه فرض بر آن است که نیّت . معماری است
مدارس معماری بر چنین تعلیم و تربیتی استوار است 

گی ترین شکل زندآموخته این مطلوبو معماران دانش
شناسند و در مقام مُدرس آن را به دانشجویان را می

هستـی آموزش و , کنند و بدین روشخود منتقل می
توان چنین پس اکنون می. یابدآموختن جریان می

  شود؟پُرسش کرد که چگونه چنین امری ممکن می
چگونگی هر عملی در فرآیند انجام آن عمل شکل 

یر خود را از میان هر فرآیند اصیل مس. یابدبیرونی می
ای پرسش گونه, در نگاه همگانی. جویدمیپرسشی باز

ها معنا تمایل برای شناختن در رویارویی با ناشناخته
فراموشی سپرده این حقیقت بنیادی به, اما. یافته است

آید شده است که مورد پرسش چندان که در نظر می
 ازآن رو که در,  آشنا نیست بلکه- شناخته و نا-نا

-آشنا و شناسا شده به, جایگاه دل سپردن قرار گرفته

ی مورد سان که انسان به پدیدهای که همانگونه
لذا . گیردپردازد مورد پروا نیز قرار میپرسش می

جستجویی در مسیر دریافت پیوند انسان و , پرسش
هاست و در این ی آنسایر موجودات عالم با سرچشمه

ه است که ما تنها از آن راه توجه به این امر بایست
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, گری استکنیم که خواهان پرسشچیزی پرسش می
ها آمادگی و توان آن را دارند که با پنهان چراکه پدیده

لذا دست یافتن . کردن خود مورد پرسش قرار نگیرند
ی هر روند ترین مرحلهبنیادی, به پرسش اصیل

آموزشی است و ناگفته پیداست که نهادینه کردن 
-در طول زمان دست یافتنی می, پاسخ آنپرسش و 

-شکل پایگاه و ارزش آموختن را معین میشود و بدین

  .سازد
فرض این گفتار بر این استوار است که مسیر آموزش 

شود و بنا دارد تا معماری با طرح پرسش آغاز می
پرسشی است که سه , نشان دهد که این پرسش

ا مد نظر  ر چراییو چیستی ,چگونگیزمانِ رویکرد هم
-ی این سهگاه نخست بر پایهپاسخی که در منزل. دارد

 است که در قلمروی ایمایهبُنآید گانه فراهم می
-مایهگیرد و سپس دستها جای میگیریاندازهغیرقابل

-ی سنجش اثر را در طول فرآیند طراحی فراهـم می

در ,  نیست بلکهحل مسئلهمعماری تنها موضوع . آورد
 است؛ یافتن آنچه خودِ پرسشست یک ی نخمرحله

ی اندیشیدن است و این شیوه, راستی هستمساله به
  .   که باید آن را آموخت

بخش نخست .  این مقاله در دو بخش تدوین شده است
نامه به نظر شما خواهد آن که در این شماره فصل
ای است گفتار اول دیباچه. رسید شامل سه گفتار است

تگی و ناگزیری پرسش مجدد از که در آن به بایس
روند آموزش کنونی در مدارس معماری پرداخته شده 

ی آغاز ای از شیوهگفتار دوم  به مشاهده. است
های طراحی اختصاص آموزش معماری در کارگاه

دارد و گفتار سوم چیستی پرسش را مد نظر قرار داده 
  .  است

  
  های کلیدیواژه

, پرسش از معماری, نیت از معماری, فهم از معماری
  مایهبُن, روند آموزش

  آغاز سخن
ی کار حکم انسان بودن در فراوردهها بهانسان

ای بسیار در آینده. شوندیعنی بناها ساکن می 1معماران
نزدیک در حدود هفتاد درصد جمعیت جـهان ساکن 

ها شهرهـا خواهند بود و مسئولیت سکونت آن
ی ختگـان رشتهآموی دانشی مجموعـهبرعهـده

ی این مسئولیت از آنجا بر عهده 2.معماری است
ی سبب دانش و تجربهها بهمعماران نهاده شده که آن

توانند به خود بهتر و بیشتر از هر کس دیگری می
و البته برپا دارند  و آن را بیندیشندزیست انسان محیط

-ی معمـاران بهرههـا امروز از حاصل اندیشهکه انسان

سابقه ی آن در آسـایشی بیفراوان بُرده و در نتیجهی 
     3 !کنندزندگی می

 4خالق اثر در اثر خود حضور دارد, در هر اثر معماری

میزان حضور یا آرزوی اما میزان این حضور به
.  بستگی تمام داردعالم زیستحضور داشتن او در 

آرزوی اصیل انسـانی , حضور داشتن یا آرزوی بودن
 خود را از خفا و بیان کـردنین آرزو از طریق است و ا

بیان که , سخنی دیگربه. آوردپوشیدگی بیرون می
ی  جلوهخلق کردنمنطق زندگی است همواره از راه 

خلق , یابد و لذا هر اثر هنری چون معماریبیرونی می
 است که معمار آرزوی آن 5بودنای از زندگی یا گونه

  .   را دارد
 خـویش و بـه تـداوم بـودنِ          ره به زندگی  زاد هموا آدمی

. اندیــشد و در تــالش اســت تــا آن را بــسازدخــود مــی
ــاگونــه نــه بــهســاختنی ایــن بــل , ســانِ برافراشــتن بن

ی زندگی تـا    از شیوه , های فردی ای از گزینش  مجموعه
باورهاست که به او خواهد گفت که در آینده چه خواهد       

-طـرح ای  ونـه گ, این سـاختن  . بود و چگونه خواهد بود    
-چـه کـه خواهـد بـود مـی          است که او را بـه آن       اندازی

 هـستیم    گزینش  در حال  هم اکنون ما همواره و    . سپارد
ی امکانات تعـین یافتـه      ناگزیر بر دایره  و این گزینش به   

آزادی در گـزینش و     . شوددر زمان و مکان محدود می     
ای هستند کـه    های پیوند خورده  محدودیت آن مشخصه  
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انـدازی درهمـان    هر طـرح  . بخشندا شکل می  ها ر تفاوت
. آیـد شمار می طرحی جمعی نیز به   , حال که فردی است   

عـاَلم جمعـی و     , هر گزینش فردی خواسته و ناخواسته     
رو اهمیـت   کنـد و از ایـن     موقعیت جمع را نیز متأثر مـی      

   6 .شودگزینش چندین مرتبه خطیرتر می
یشتر در انداختن فعلی است که در زمان حال ب      فعل طرح 
ــرینشحــوزه  مــورد - چــه هنــری و چــه علمــی -ی آف

طراحـی  ,  فضای سکونت  طراحی. گیرداستفاده قرار می  
ــهطراحــی شــبکه, محــیط طراحــی سیــستم , ایی رایان

در تمامی این   . طراحی نظام اقتصادی و غیره    , ارتباطات
-ی جمعی روشـن مـی     ها افق امکانات آینده   اندازیطرح

در کدام خانه زنـدگی خواهنـد       که آدمیزادگان   این. شود
ای کرد به ایـن وابـسته خواهـد بـود کـه چگونـه خانـه               

ایـن  . توسط طراح یا جمع طراحـان فـراهم شـده اسـت           
ی طراحی شده خواهد گفت که ساکنان آن چگونـه          خانه
-توانند زنـدگی خـود را سـامان داده و آن را طـرح             می

ی سـکونت آدمـی بـر       لذا دانایی فردی از نحوه    . اندازند
ی شـبکه . اثرگذار خواهد بـود   , دراک جمعی از سکونت   ا

ای از چگونگی بودن و چگونگی اندیشیدن به هم تنیدهبه
تـرین  رو مهـم  از ایـن  . عالَم ما را شکل داد اسـت      , بودن

 -انـدازی ایـن جهـان       نگرانی کسانی که مسئولیت طـرح     
ــه ــهب ــی   ای از راهگون ــون طراح ــاگون آن چ ــای گون ه

ان نهاده شده باید بـر ایـن امـر          ی آن  بر عهده  -معماری
انـدازی خـود    چه که آنـان بـا طـرح       استوار باشد که آن   

چراکـه  ,  اسـتوار باشـد    دانایی و   راستیآورند بر   فرامی
ی فرد  تنها قوام وجود هنرمندانه   ای نه هر طرح معمارانه  

  .که برپایی افق دانایی جمعی است
هایی هاز این دورنما بایسته است تا بار دیگر به آن نهاد

-شکل کامل آشکار و روشن مـی      که در نگاه عمومی به    

, نمایــد و پاســخ نهــایی بــر آنهــا انگاشــته شــده اســت 
نظر اهمیت این امر در زمان حاضر که به. پرداخته شود

 در - همراه با دیگـر هنرهـا  -رسد وضعیت معماری  می
شود سرگشتگی و نابسامانی گرفتار آمده دوچندان می      

کند که ما در همان بـدیهیات اولیـه         زد می و چنین گوش  

ی گـواهی    آن و شیوه   اندیشیدن به , در نگاه به معماری   
  7.ایمجُستن در آن سردرگُم مانده

هـای بـدیهی و شـناخته شـده در رونـد       یکی از دانـسته   
نیاز از هـر توجیـه و       طراحی معماری که پذیرش آن بی     

سـیر از   نُماید آن اسـت کـه معمـار از راه           استداللی می 
ــه پاســخپ ــدگی را مــی رســش ب ــد مــسیر آفرینن . گذران

 نظـر دارنـد و      بر این اسـتدالل اتفـاق     ) معاصر(معماران
-نظـر مـی  بـه . دهنـد نهادهای آموزشی آن را ترویج می  

ای چنان بدیهی و آشکار اسـت       گونهرسد که این امر به    
-درسـت بـه  , امـا . که نیازی بر تأمل بر آن وجود ندارد    

درخـور  , نمایـد شـده مـی  لهمین شَوند کـه سـاده و حـ      
چه اگر بپـذیریم کـه آمـوزش    چنان. وارسی مجدد است 

باید دانـست   , معماری باید متکی بر چنین روندی باشد      
 -راه, که چگونـه پرسـشی و چگونـه فهمـی از پرسـش            

بدین نیّت این نوشته با موضوع نسبت . گُشا خواهد بود  
میان پرسـش و آمـوزش معمـاری فـراهم آورده شـده         

, کید بر این امر ضروری است که در این تأمـل          تأ. است
بـل  , بر آن نیستیم تا تمامی ایـن راه را  کنـدوکاو کنـیم        

آغاز هر راه همـان پایـان آن        , آنیم که نشان دهیم   درپی
یکدیگر پیوند دارنـد کـه      است و شروع و پایان چنان به      

در تعلیمـات خـود      8گونه که الئـو زه    همان. روز به شب  
  :آوردچنین می

  .ی یکدیگرند چیزی و هیچ پدید آورندهپس«
  .دشوار و آسان مکمل یکدیگرند
  .بلند و کوتاه همسنگ یکدیگرند

  . باال و پست به یکدیگر تمایل دارند
   9 ».آیندپیش و پس از پی یکدیگر می

چنین برآنیم تا شاید جایگاه مناسب و درخوری بـر          هم
  در راه آفریننـدگی معمارانـه بیـابیم و          پرسش موضوع
 10مند معاصر آلمانی مـارتین هایـدگر      ی اندیش این گفته 

گـری پارسـایی اندیـشه      پرسـش «: را یادآور شویم کـه    
   11 ».است
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  مشاهده
-ها بـه دانـش  ها آموختن و انتقال آموخته  ی سال تجربه

پژوهان معماری مرا به این باور رهنمـون سـاخته کـه            
نخستین پرسشی که در هنگام رویـارویی بـا موضـوع           

از کجـا بایـد     پرسـشِ   , شودحی در ذهن آشکار می    طرا
,  روش معمول  این پرسشِ نخستین به   . استآغاز کرد؟   

, یابـد زدگـی و بـدون تأمـل پاسـخ مـی          در نهایت شتاب  
سـو چنـین پـسند افتـاده کـه پاسـخ ایـن              چراکه از یـک   

روشـن و   , شـکل کامـل   پرسش از پیش داده شده و بـه       
فایـده  و بـی  معنـا   رو پرسـشی بـی    قطعی است و از این    

است و از سوی دیگر هدف کارگاه آموزشـی رسـیدن            
به یک طرح معمارانه درنظـر گرفتـه شـده اسـت و لـذا               

ی درکـارِ تهیـه   دسـت , بایـست بـا سـرعت     دانشجو مـی  
هــای معمارانــه شــود تــا در پایــان دوره بتــوان  نقــشه

جالـب  . عنوان یک طـراح ارزیـابی کـرد       موفقیت او را به   
توانـد  ردی دانسته شده که مـی     که طراح معمار نیز ف    آن

رو تخـصص او    های معماری را تهیه کنـد و بـدین        نقشه
  . های معماری استدر تولید نقشه
. ناگزیر بایستی دارای چنین توانایی باشد     البته معمار به  

ســه بعــدی و , هــای دو بعــدیاو بایــد در ایجــاد نقــشه
تفــصیلی بــا دیــد از بــاال و پهلــو و میــان و بــا مقیــاس 

با امکانـات فنـی و مالحظـات سـاختاری توانـا            مناسب  
ها ابزارهای او هستند و او نیازمند مهیا شدن         این. باشد
این ابزارهای فنی به معمار یاری خواهنـد        . هاستبا آن 

داد تا طرح خـود را بـه اجـرا درآورد و بنـایی را برپـا                 
تـوان شـک کـرد      پس در ضرورت دانش فنی نمی     . دارد
قـدر اسـت و   تا چه اندازه گرانکسب این دانش فنی  , اما

-ی توان دانشکده  بهای داشتن آن چیست؟ امروزه همه     

کار های معماری در جهت آموزش این ابزار معماری به
به اجزای آن تجزیه و تقـسیم شـده         , بنا. شودگرفته می 

, کف, دیوار, شودو هر جزء آن شرح و تفصیل داده می
بق منطـق  ستون و غیره و سپس مطا     , روزن, پله, سقف
 و  -اجزای پراکنده به امید ایجاد یـک کلیـت          , کشینقشه

  .شوند  در کنار هم چیده می-نه یک تمامیت

-اجبــار گُــذر از پرســشِ از کجــا بایــد آغــاز کــرد؟ بــه

سـاز آن اسـت     سبب, های معماری ضرورت تولید نقشه  
دست که در حال حاضر و بـا        های آماده و دَم   که پاسخ 

ی ارتباطـات جهـانی پدیـد    هامکانات موجودی کـه شـبک   
راه , وفور در اختیار قرار دارنـد     راحتی و به   به اندآورده

رو پرسش اولیـه در     از این . را بر هر پاسخ دیگر ببندند     
  :یابدچند شکل زیر پاسخ نهایی خود را می

 گزینش و ترکیب چند شکل هندسـی یـا غیـر            -1
هندسی که این دومی در بسیاری از مواقع حتـی          

  .باشدجیه نیز نمیقابل تو
 گزینش تمامی یا بخشی از کالبد مورد تأییـد          -2

و پشتیبانی نشریات داخلی و خـارجی در شـکل          
 .طرح اجرا شده یا به اجرا درنیامده

ی زمینِ مورد نظر طراحی      گزینش شکل بدنه   -3
ی زمین و پدیـد     و جابجایی آن به داخل محدوده     

عـی  ی طبی گونهی کالبدی طرح به   آوردن محدوده 
-جو در کارگاه معماری چنان    مسیر هدایت دانش  

چه در شکل مطلوب آن یعنی در شـکل نقـد و از             
قادر نخواهد شد   , طریق خود اثر نیز انجام پذیرد     

 سازد و لذا نقـد کـه        یافتنی را   یافته نیامده چه  آن
در غایت خـود قـصد تأویـل و بـه اول بُـردن را               

یـت  در نها , دارد تا عالم پَس اثـر را روشـن کنـد          
  .   روبرو خواهد شدمیل به انتخابتنها با 

شاهد این موضوع انواع گوناگون بناهایی است کـه در          
تمامی شهرهای ما با انواع اطوار به سوغات آمده سـر           

ــدبرمــی ــه . آورن ی فروکاســته شــدن معمــاری از مرتب
ی عـالم صـغیر و کبیـر        وجودی خود که پیونـد دهنـده      

ـ  شناسـانه بوده به شیء زیبایی    هـای  رف و شـکل   ی صِ
ی حالِ حاضر معماری امـروز ماسـت کـه نتیجـه          , بدیع

  .شودعنوان آموزش کاشته میبذری است که به
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  چیستی پرسش
 کـه   از کجا باید آغـاز کـرد      پیش از پرداختن به پرسشِ      

الزم اسـت   , ایـم  خوانده نُماراه یا   پرسشِ نخستین آن را   
پرســش و پرســیدن خــود  . از خــودِ پرســش بپرســیم 

-پرسش می,  از پرسشفهم؟ ما با چه امکانی از چیست

  گیریم؟ می را پیکُنشیچه , کنیم و متناسب با آن فهم
ای از خواست انـسان بـرای جُـستن و          پرسش را نشانه  

-این. انددانسته, شناسدجویا شدن از آن چیزی که نمی      

. یابـد  معنـا مـی    پـژوهش سـان آغـاز     پرسـشْ بـه   , گونه
-  وسیله  - یا میل به کشف    کاوی با منشاء کنج   -پژوهش

ای برای دسـت یـافتن بـه شـناخت از موضـوع مـورد               
امـا خـودِ شـناخت چیـست؟ آیـا مـا بـا              . شناخت اسـت  

  تعریف روشنی از شناخت مواجه هستیم؟ 
: آورد کـه   مـی  شـناخت شـناختِ  در کتاب    12اِدگار مورَن 

-نظر ما مفهومی یگانه و بـدیهی مـی        مفهوم شناخت به  «

از , کنـیم ی آن پرسـش مـی  ربارههنگامی که د , رسد اما 
شـمار  شود و به مفـاهیم بـی      گوناگون می , پاشدهم می 

-ای را مطرح مـی    گردد که هر یک پرسش تازه     مبدل می 

, بازشناسـی , دریافـت , اطالعات,  او از دانایی   13 ».سازد
ــشاهده ــم, م ــل, فه ــاور, کــشف, تحلی ــاهی, ب ــده, آگ , ای

عنـا  تصورات جمعـی و تعـداد دیگـری از واژگـان در م            
-آورد و سپس نتیجه می    کردن مفهوم شناخت مثال می    

چــه مفهــوم شــناخت بــا بررســی آن چنــان«: گیــرد کــه
مجاز هستیم فرض کنیم    , شودچندوجهی و چندگانه می   

. که شناخت در خود نوعی گوناگونی و چندگانگی دارد        
توان بر یک مفهوم واحـد ماننـد   بنابراین شناخت را نمی   
ف یا ایـده یـا نظریـه تقلیـل داد           اطالع یا ادراک یا توصی    

باید حاالت و سطوح مختلفـی را در آن قایـل شـد             , بلکه
 14».هـا مطابقـت دارد    که هر کـدام بـا یکـی از ایـن واژه           

ای چندبعدی است که در     شناخت از دیدگاه مورَن پدیده    
آنِ واحد هم با ذهن و روان آدمی پیوند دارد و هـم بـا               

نـد بعـدی در بـستر       ی چ این پدیـده  . فیزیک و زیست او   
ها را  از هم گسسته شده و انواع دانش      ) امروزی(فرهنگ

-دانش زبـان  , دانش زیستی , دانش فیزیکی : پدید آورده 

شناسـی  معرفـت , شناسیجامعه, شناسیروان, شناسی
تـصویر  , های جدا افتاده  و هر یک از این بخش     «و غیره   

-ای کــه خـود جزئــی از آن هـستند را نادیــده مــی  کلـی 

علـوم  جـا رسـیده کـه علـم جدیـد            کـار بـدان    15».گیرند
ی ترکیـب علـوم را       پدیدار گـشته کـه داعیـه       16شناختی

هنوز کـسی متوجـه نیـست       «: کند که او اضافه می  . دارد
تنهـا بـه    هـا نـه   تکه بـودن شـناخت    که ناپیوستگی و تکه   

بلکه امکان شناخت   , زندشناخت لطمه می  امکان شناختِ 
.[...] گیـرد الم را از مـا مـی      ی عـ  ی خود و درباره   هدربار

ها را بـا هـم ترکیـب        تواند شناخت پژوهش علمی نه می   
دانـش مـا    ] اگرچه. [ها تعمق نماید  ی آن کند و نه درباره   

هـا شـده    های عظیمی در شـناخت پدیـده      باعث پیشرفت 
ای هـای علـمِ بـسیار پیـشرفته       ولی حتی پیشرفت  , است

ند کـه فهـم و      رساای می ناشناختهما را به    , مانند فیزیک 
ی ماند و ما را بـا مـساله       منطق و هوش ما در آن دَرمی      

   17 ».سازدناشناختی روبرو می
ی شناخت و عمل که راه به       مورَن در نهایت به دوشیوه    

کنـد کـه در منـشاء بـه یکـدیگر           برند اشاره می  تفکر می 
هـا  اگرچه در جهان امـروز یکـی از آن        , اندپیوسته بوده 

شناسد یا حـداقل  ای از تفکر نمیوهدیگری را اصوالً شی 
. کنـد که آن را شناختی بسیار اسـرارآمیز تلقـی مـی          آن

 -نمـادین ی  ی شـناخت را شـیوه     یکی از ایـن دو شـیوه      
 علمـی / عقلـی  -تجربـی ی   و دیگری را شیوه    ایاسطوره

پوشی کامـل از شـناخت   نامد و معتقد است که چشم     می
-مشـود و چـش    تجربی و علمی باعث مرگ انـسان مـی        

پوشی کامل از اعتقادات بنیادی که در شناخت نمـادین          
 18 .کنـد ای حضور دارد جامعه را متالشی می      واسطوره

ای از ذهـن نـاممکن      طرد کامل تفکر نمادین و اسطوره     «
معنـای تهـی    این بـه  . گیرداست چون حیات را از آن می      

, ذهنیت و نـشاندن قـوانین     , عاطفه, کردن عقل از وجود   
   19 ».هاستجای آنها بهها و شکلمدل, هامعادله

هـای  در همان زمان که مورَن در حال نگـارش اندیـشه          
-دان و نظریـه    فیزیک 20دکتر فریتیوف کاپرا  , خود است 

های قوی در دانـشگاه برکلـی       ها و انرژی  پرداز سیستم 
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. آوردتحریر می را به  21تائوی فیزیک کتاب  , در کالیفرنیا 
دهد که فکـر و     نشان می سراسر تاریخ   «: نویسدوی می 
ی بشری شایستگی ادراک دو نوع شناخت و یـا          اندیشه

 و  عقلـی دو وجه از بصیرت و آگاهی را دارد کـه یکـی             
طـور  اصطالح شده است که بـه      اشراق و شهود     دیگری

سنتی اولی وابسته به علوم و دیگری در ارتباط با دین           
ی مـا   شناخت عقلی از تجربیـات روزانـه      .[...] بوده است 

ــون     ــه پیرام ــدادهایی ک ــیاء و روی ــا اش ــورد ب در برخ
ایــن . گیــردپیوندنــد نــشأت مــیوقــوع مــیخودمــان بــه

-شناخت به قلمرویی از عقل و فهم تعلق دارد که وظیفه          

-انـدازه , سـنجش و ارزیـابی    , تقسیم, تفکیک, اش تمایز 

هاسـت و از ایـن طریـق        شدهبندی شناخته گیری و طبقه  
فریده شده است کـه در آن       جهانی با امتیازات عقالنی آ    

همـین  وجود اضداد فقط در رابطه با یکدیگر بوده و بـه          
 او  22 ».خواننـد  مـی  شناخت نـسبی  ها آن را    دلیل بودایی 

دانـد چراکـه امکـان      این شناخت را شناختی محدود می     
  . شناخت تمامی اشکال و ساختارهای حیاتی را ندارد

ان اما شناخت دیگـر کـه عُرفـا و متـصوفین شـرقی بـد           
-ی مستقیمی از حقیقت است که نـه   تجربه«, توجه دارند 

تنها بر تفکر عقالنی که بر ادراک احساسی نیز تفـوق و            
هــا شــناختی را کــه از چنــین بــودایی.[...] برتــری دارد

, خواننـد  مـی  شناخت مطلق ای نشأت گرفته باشد     تجربه
های تجریـدی   جداسازی, هازیرا این شناخت از تبعیض    

ای عقلـی کـه همـواره نـسبی و تقریبـی            هـ بنـدی و طبقه 
توانـد  حقیقت غایی هرگـز نمـی     . [...] مبری است , هستند

موضوع شـناختی اسـتداللی یـا اثبـاتی باشـد و هرگـز              
زیرا , در قالب کلمات درآورد قدر کافیرا بهتوان آننمی

سوی قلمروی حـواس و عقـل و        که حقیقت غایی در آن    
-ن نـشأت مـی    شعوری است که بیـان و ادراک مـا از آ          

   23 ».گیرد
, عارفان و متـصوفین اسـالمی چـون بایزیـد بـسطامی           

 و دیگران  24ابن عربی , عزیزالدین نسفی , ابوحامد غزالی 
انجامـد تفـاوت     مـی  25نیز میان دو راه که به شناسـایی       

اند و و مقام راه نخست را به جهت وارد نـشدن            گذارده

 ها بر آن و ضروری بودن آن بـر دیگـری برتـری            شُبه
  . اندداده

معرفـت   یـا  کشف و عیـان  ابن عربی راه نخست را راه      
فکـر و    که خـاص عارفـان اسـت و دیگـری را راه              الهی

نام داده و آن    علم عقل نظری     یا   استدالل و برهان عقلی   
   26.را خاص عالمان دانسته است

آورد که این علم به دو قسم       او در تعریف علم عقلی می     
علـم  (یهی که فطری اسـت    یکی علم ضروری و بد    : است
ای وجود ندارد و خطایی در      و در آن شک و شُبه     ) عقل

علـم عقـل    (دهـد و دیگـری کـسبی و نظـری         آن رُخ نمی  
این علـم  . که غیر ضروری است و همراه با خطا      ) نظری

, دشواعم از بدیهی و نظری با میزان عقول سنجیده می         
 اش بـا دلیـل و برهـان     هآیـد و ارایـ    به لفظ و بیان درمی    

شود و شـرط حـصولش اطـالع بـر وجـه آن             ممکن می 
ی اشتباه و او آنجا که درباره. باشددلیل و امثال آن می

  : دهدگوید چنین شرح میخطای عقل سخن می
ی یکـی   انسان جمیع معلومات خود را به وسـیله       «

ی قوّه, ی حس گانه که عبارتند از قوّه    از قوای پنج  
ی ذکـر در     قـوّه  ی عقـل و   قـوّه , ی فکـر  قوّه, خیال
, باصـره : ی حس هم پنج گونه اسـت      قوّه. یابد  می

و خداوند به هر    [...] ذائقه و شامه    , المسه, سامعه
یک حدی و فطرتی و خلقتی مخصوص بخـشیده         

خلـق خاصـی بـرای      , طور مثال به سـمع    به. است
ادراک خاصی عطا کرده کـه معمـوالً از ایـن حـد             

منـد آن قـرار     کند و عقل را نیاز    ادراک تجاوز نمی  
, ی آن از معرفـت اصـوات      وسـیله داده است تا به   

اطـالع یابـد و در نتیجـه        ] غیـره [تقطیع حروف و    
اگـر  . فـرق بگـذارد   [...] میان صـداهای گونـاگون      

-عقـل بـه   , رسـاند سمع آن امور را به عقـل نمـی        

-ها عاجز و نـاتوان مـی      خودی خود از ادراک آن    

د اسـت و    خیال هم به این حواس نیازمنـ      . [...] بود
چه را این قوای معروف     کند مگر آن  آن تخیل نمی  

ی حافظـه هـم     اگر قـوّه  . دهندبه حواس به آن می    
ی این قوا در خیال حاصـل       واسطهچه را که به   آن
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هـا  ی خیـال چیـزی از آن      در قوّه , شده حفظ نکند  
پس خیال هم به حـواس      , ماندباقی و محفوظ نمی   

گـاهی هـم    , ی حافظـه  نیازمند است و هم به قـوّه      
حافظه ضعیف شده به این جهت امور کثیـری از          

ی در ایـن صـورت بـه قـوّه        , شوندخیال فوت می  
افتد تا امر فراموش شـده را بـه         مذکّره حاجت می  

ی مفکّره به جانب خیال     و چون قوه  . [...] یاد آورد 
یابد تا بـه آن     ی مصوّره احتیاج می   آید به قوّه  می

- کرده اسـت بـه     وسیله اموری را که خیال ضبط     

صورت دلیل و برهـان ترکیـب کنـد و در آن بـه              
و بالخره در این    . جویداستناد می [...] محسوسات

عقـل آن   , کندهنگام که فکر آن دلیل را تصور می       
-پـردازد و بـه  گیرد و به استنتاج میرا از فکر می  

پس باید . [...] نمایدی آن بر مدلول حُکم میوسیله
چه اندازه محتاج است کـه  توجه داشت که عقل تا  

ی این  چیزی را جز به وسیله    ] یعنی همان عقل  [آنْ
ها در حالی که این قوا را نیز علت       , شناسدقوا نمی 
بنـابراین روشـن اسـت کـه        . باشـند ها مـی  و آفت 

ایـن وسـیله    آگاهی و آشـنایی عقـل بـه امـور بـه           
و عقـل  . [...] ناقص و نااسـتوار و نـامطمئن اسـت       

نیـاز ذاتـیش آگـاه اسـت و بـه           خود از این فقر و      
نقص و محدودیت وسایل کسبش نیـز کـه همـان           

دانـد کـه    واقف اسـت و بـه نیکـی مـی         , قوا باشند 
-ای است که نمـی هریک از این قوا را حد و مرتبه     

    27 ».تواند از آن تجاوز نماید
ای ورای  کنـد کـه انـسان را قـوه        اما ابن عربی تاکید می    

 کـشف امـوری نایـل    طور عقل است که به یاری آن بـه    
ایـن  . شود که عقل از ادراک آن عاجز و ناتوان است         می

واسطه و کسب ناشدنی که از سوی خداوند بـه          علم بی 
علــم اســرار و مکاشــفه و , شــودانــسان بخــشیده مــی

کسی که به ایـن مقـام رسـد جـامع           . معرفتی الهی است  
ای راه  در این نوع از علم شک و شُبه       . جمیع علوم است  

مـورد وثـوق و اطمینـان       , روشـن , اهی درست ر. ندارد
ای است   است و قلب لطیفه    28قلبمحل این معرفت    . است

گونه که اعراض به    که به قلب جسمانی تعلق دارد همان      
  29 .جسم و صفات به موصوف خود تعلق دارند

ای میـان  را در دوره 30 جینگدائو دِه الئو زه که مکتب 
شـکل یـک    د بـه  های ششم تـا چهـارم قبـل از مـیال          قرن

پـژوهش  ی فـرق نمایـان میـان        دربـاره , فلسفه درآورد 
  :گوید چنین میی فکریمکاشفه و علمی

روز بـه  , علـم .(انـدوزد هـر روز مـی    , آموختن را «
  )ی خود افزودن و انباشتن استروز بر اندوخته

پـرداختن بـه    .(کاهـد آموختن دائو را هر روز مـی      
 کـردن   روز به روز کم کردن و رسوخ پیـدا        , دائو
   31»)است

های خود به موضوع علم مدرن و هایدگر نیز در نوشته
بـسیار پرداختـه   , ویژگی یا گـوهر اصـلی آن؛ پـژوهش        

پرسد که کـدام فهـم از هـستندگان و کـدام            او می . است
برداشت از حقیقت سبب شده که علم به پژوهش تبدیل          

ای کـه هـر هـستنده     بـرای ایـن   «: دهدشود؟ و پاسخ می   
چـون  بایـد همـه چیـز هـم       , وهش قرار گیرد  موضوع پژ 

  . هایی انگاشته شوندابژه
ها را خواهد شناخت و در نتیجـه        های آن سوژه خصلت 

. اش قرار خواهـد گرفـت     ی دانایی روندهدر جریان پیش  
-امکـان  ی شناسایی فـرض   این تبدیل هر چیزی به ابژه     

مثابـه  شرط اصـلی علـم بـه      , هاپذیر بودن شناسایی آن   
  32 ».پژوهش است

کـرد  انسان پیش از مُدرن هم جهـان را شناسـایی مـی            
-توانـد بـه   پذیرفت که جهان را نمی    دانست و می  می, اما

زیرا همه چیز آن بـه      , طور کامل بشناسد و تسخیر کند     
نگـاه مُـدرن    . انسان تعلق نداشت و در دسترس او نبود       

-خِرَد انسان را برجای تمامی نیروهای اسـتعالیی مـی         

تواند بـا نیـروی عقالنـی       شود که می  ی می نشاند و مدع  
خود و با خواسـت و اراده بـه شـناخت کامـل و مطلـق                

. هرچند در آینده باشد   , عالم و به کالم نهایی دست یابد      
مندان مدرن که ادعایی بـس خطرنـاک        ی دانش این گفته 

مورد نقد هایـدگر و دیگـران       , است و نه فواید عملی آن     
  .قرار دارد
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ی تفکـر و در پـی آن         کـه دو نحـوه     هایدگر معتقـد بـود    
شناخت وجود دارد که هر یک درجـای خـود موجـه و             

 33 .معنـوی   تفکـر  وگرانـه   تفکر حساب : مورد نیاز است  
خصوصیت تفکر حسابگرانه که خـاص علـم اسـت از           «

, ریـزی شود که ما هنگـام برنامـه      این واقعیت ناشی می   
دهـی همـواره بـه شـرایطی متکـی          پژوهش و سـازمان   

مـا ایـن    . ایـم که از پیش برای خود تعیین کـرده       هستیم  
شـده و متناسـب بـا فوایـد         شرایط را با اغراض حساب    

مـورد نظـر قـرار      , ها توقع داریم  عملی خاصی که از آن    
. توانیم به نتایج معینی هم تکیـه کنـیم        دهیم و لذا می   می

هـای  چنین تفکری حتی اگر با اعداد و ارقـام و ماشـین           
بـاز  , سر و کـار نداشـته باشـد   محاسب و کامپیوتر هم     

چنان  اما تفکر معنوی به چیزها آن      34 ».حسابگرانه است 
تفکـری نیـست کـه بـر معنـای          «که هستند توجه دارد و    

این تفکر  .[...] کندتأمل  , آنچه که بر همه چیز حاکم است      
کافی است تـا در آنچـه       , محتاج بلندپروازی نیست بلکه   

تـر بـه آنـیم       نزدیک تر و ما  که از همه چیز به ما نزدیک      
ی مـا نـسبت و رابطـه        یعنی در آنچه بـا همـه      , بیندیشم

   35 ».دارد
 "اندیشدعلم نمی"های بسیار معروف هایدگر که عبارت

برانگیزتـرین   اندیشه" و   "بشر گریزان از تفکر است    "و  
برانگیز ما آن است که ما هنـوز        چیز در روزگار اندیشه   

ی معنـوی و     اندیـشه  اشاره به همین نوع   , "اندیشیمنمی
دانـد کـه    او خطر روزگار ما را در این مـی        . اصیل است 

یگانــه راه , مفهــوم پــژوهش و شــناخت علمــیعلــم بــه
-توانـد محاسـبه   شناختی که نمـی   . شناخت تصور شود  

 او تنها طریـق چنـین شـناختی       36 .ها را بشناسد  ناشدنی
 نزدیـک   ناپـذیر محاسـبه  و   امـر ناشـناخته   که مـا را بـه       

 -گری از راه تعمقِ آفریننـده و شـاعرانه        سشپر, سازد
بـه اعتقـاد او     . دهدتذکر می , راهی یکسر متفاوت از علم    

طـور مطلـق     آشنا آن نیست که ما بـه       - شناخته و نا   -نا
اش آن اسـت کـه دربـاره      , اش نـدانیم بـل    چیزی درباره 
رویم و از راهی در شناخت آن پیش می       , پرسش نداریم 

بـشر   37 .کندتر می کننده و گیج  ترکه آن را برای ما مبهم     

در عالم موجود اسـت یعنـی وجـود مـستقل و تنهـایی              
خود واگذاشـته شـده باشـد و وجـود او را     نیست که به 

خالصـه  , گیـرد های خودبنیادی که می   بتوان در تصمیم  
حد و حساب نیـست     های بی بشر چیزی جز امکان   . کرد
شه و  وجود حقیقی بشر با فراخوانده شدن به اندیـ        , اما

   38 .شودحقیقی می, هاصِرف اتخاذ تصمیمنه به
به اعتقاد هایدگر تفاوت میان این دوگونه اندیشیدن بـه          
عالم و در پی آن شناخت از عالم در دگرگونی بنیادینی           

 40و ابـژه  39ی سـوژه نهفته است که در معنـای دو واژه 
تا پیش از ظهور دوران مدرن هر چیـز         . رُخ نموده است  

گفتند و انسان نیز    یا هر عینی را سوژه می     در دسترس   
ها قرار داشت و ابژه به آن چیزی        در میان همین سوژه   

مانند کـوهی از    , شدشد که در تخیل تصور می     گفته می 
 امـا  41.طال که واقعیت بیرونی نداشت و امری ذهنی بود  

ی انــسان تنهــا ســوژه, در روزگــار روشــنگریِ مــدرن
اقی چیزها همگـی بـه ابـژه بـدل          واقعی شناخته شد و ب    

ــاه مــی   ــسان آگ ــب ان ــدین ترتی ــست آن شــدند و ب توان
ــه  ــرار داشــتند ب ــه چیزهــایی را کــه در برابــرش ق مثاب

   42 .متعلقات ذهنی خود بشناسد
فیلسوف آلمـانی نیـز در پیـشگفتار         43یورگن هابرماس 

-دسته میالدی به  1971سال   خود به  نظریه و عمل  کتابِ  

: برداو از دوگونه علم نام می     . استبندی علوم پرداخته    
شـکل بررسـی علـت و        که به   تحلیلی -تجربییکی علوم   

او براین باور است که     . شوندمعلولی دانسته و ارائه می    
ی این روش کاربرد بسیار محدودی بیـرون از گـستره         

آزمـایش در علـوم طبیعـی       . علوم فیزیک و طبیعی دارد    
-صـورت مـی   ای  شـده در شرایط دقیق و یکسر نظارت     

گیرد و دانشی که استوار بـدان اسـت براسـاس تعمـیم             
شکل  که به  هرمنوتیکیدیگری علوم   . کندنظری رشد می  

هــای ســنتی وجــود دارنــد و در خــود تأویــل مجموعــه
پرورانند و در این نقـد اسـت کـه          شکلی از نقادی را می    

علوم انـسانی  . شودخوداندیشی و خودآگاهی ممکن می 
های  دارند که در آنها نه آن تجربه       در این مجموعه قرار   

ای ممکن است   های دقیق و نمونه   حساب شده و آزمون   
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ای اینجا گونـه  . ها وجود دارد  و نه امکان تکرار آزمایش    
محدودیت در تجربه وجود دارد که به هر تعمیم نظری          

ی کند کـه مجموعـه    او بیان می  . بخشدمنش نادقیقی می  
جهان می که از زیست   ی پیشاعل های انباشت شده  تجربه

شـوند  از راه تحلیل تجربی دانسته نمی     , گیرندریشه می 
هــای نظــری و اســتقرایی و بــه زبــان صــوریِ نــسبت

نـاگزیر  , جهاندر این حالت دانشِ از زیست     . آینددرنمی
   44 .گیردخود میشکل هرمنوتیک به

ها و شمار بسیار دیگر از چنـین تـأمالتی          از این آموزه  
میـان دو سـطح از شـناخت تمـایزی          روشن اسـت کـه      

در سطح نخـست نـسبت میـان مُـدرِک و           . موجود است 
مثابه تنها فاعـل    انسان به . مُدرَک نسبتی یک سویه است    

چه از موضوع مورد شناخت خود آن     , و قادر شناسنده  
-گونـه کـه مـی     آن, گیـرد و آن را    را که نیاز دارد برمی    

. کنـد زی میانداگیرد و به آن دستخواهد در اختیار می  
. دو نسبتی دو سویه است    در سطح دیگر نسبت این    , اما

کند که بـا همـراه شـدن بـا موضـوع در             انسان نیّت می  
, آیددلی با آن و در مقام وقف شدن در آن بر          مسیر هم 

و در این راه همان میزان که از موضوع شـناخت خـود       
 تأملی به این نیّـت را     . فهمد از خود نیز خواهد فهمید     می
  .اند به چیزها خواندهرفتمع

. رسـاند  به شناخت را مـی     مفهوم نیّت و اراده   , خواستن
اگرچه نیّت و اراده شـرط الزم بـرای دسـت یـافتن بـه               

-نیّت نشان می  . ضرورتاًً کافی نیست  , شناخت است اما  

دهد که ما به موضوع مورد پرسش تعلقِ و تمایل پیـدا            
-ونه که مـا بـه     گاما مطابق منطق مفاهمه همان    . ایمکرده

چیزها نیز باید به مـا      , کنیمسوی چیزها گرایش پیدا می    
خواهـد مـورد    چـون امـری کـه مـی       متمایل شوند و هم   

هایدگر . پرسش قرار گیرد خود را بنُمایاند و جلوه دهد        
همان گونه که ما    به, دهد که در این مورد چنین تذکر می     

خودی شنویم و صوتِ صِرف و به     صدای چیزی را می   
بـل از   , پرسـیم همچنـین مـا از هـیچ نمـی        , د نـداریم  خو

توانـد در غیـاب کامـل       پرسیم و این چیز نمی    چیزی می 
اند و همین در     آشنا ما را دربرگرفته    -چیزهای نا . باشد

برگرفته شدن است کـه دوسـتی و کـشش را میـان مـا          
نگاه عمومی امروز موضوع شناخت     , اما. کندبرقرار می 

-ابـژه (گیرد   برابر ما در نظر می     را نه در کنار ما که در      

  .     داندو آن را امری غایب می) ای در مقابل سوژه
ما بـا دو امکـان      , رو و سازگار با دوگونه شناخت     بدین

-کـه زمینـه   , پرسش: گری نیز روبرو هستیم   از پرسش 

ی کـه نـشانه   , است و پرسش  ) علمی(ساز آغاز پژوهش  
کـه هریـک    , برانگیز اسـت  تمایل دوسویه به امر پرسش    

-ی خود نسبت انـسان بـا چیزهـا را معـین مـی             گونهبه

در شکل نخست نسبت انسان با چیزهـا نـسبت          . سازند
شناسا بـه  شناسـنده اسـت؛ نـسبتی کـه در آن مـورد                

ای که او شناسا توسط شناسنده در شرایط تحدید شده
و در حالــت دوم نــسبت , شــودواقــع مــی, درنظــر دارد

یعنـی آزاد گـذاردن     ,  اسـت  انسان با چیزها نسبتی آزاد    
ی  هــر گونــه45 .گونــه کــه هــستند باشــندچیزهــا تــا آن
ی نیّت یا گزینش ما از آن چیزی است که          پرسش نشانه 

چه چیـز دل    گری ما به  در راه پرسش  . اندیشیمآن می به
, گـزینینم؟ ایـن گـزینش     و چـه راهـی را برمـی        بندیممی

 گـزینش . انـدازی ماسـت   گزینش اصـلی در بنیـاد طـرح       
راه علم رفتن و اثبـات کـردن و گـزینش دوم            نخست به 

ــه ــردن اســت و   ب ــو ک ــادن و گفتگ ــام نه ــشه گ راه اندی
ضروری است که توجه کنیم که به گمان هایدگر دنیای          

مندانـه نیـست و     اما اندیش , امروز ما اگرچه علمی است    
  .  ی ثروت علمی آن استی امروز نتیجهفقر اندیشه

کان فهـم از پرسـش فـراروی        تاکنون دانستیم که دو ام    
کـه پرسـش خـود چیـست؟ هنـوز          اما پاسخ این  . ماست

: پرسداین منظور از پرسشی که می     به. داده نشده است  
در طـول تـاریخ فلـسفه       . کنیم آغاز می  این چیز چیست؟  

پرسش این چیز چیست؟ به چند گـرایش متمایـل بـوده            
یـک  . چیز حامل خصوصیاتی اسـت که  نخست آن . است

, ز است و این چیز سخت اسـت و سـنگین          سنگ یک چی  
. زبر است و درخشان و غیـره   , قواره است و فشرده   بی

ی صــفات ســنگ هــستند و چیــز هــا مجموعــهامــا ایــن
چیـز آن اسـت     . ی صفات آن نیست   مساوی با مجموعه  
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پاسـخ  . انـد که بر گِرد آن این صفات فراهم آورده شده        
طور هب, آیدچیز همان است که به ادراک حسی می       : دوم

مثال صوت چیزی است که ما از طریق حـس شـنوایی            
شنویم یـا  اما آیا ما صوت را می. کنیمآن را دریافت می 

صـدای برآمـده از چیـزی ماننــد بـوق اتومبیـل را؟ مــا      
آید و آن صوت از چیزی پدید می   . صوت خالص نداریم  

-چیــز مــاده: پاســخ ســوم. چیــز هنــوز روشــن نیــست
, اسـت ) موفه, شکل(فتهاست که صورت پذیر   ) هیوال(ای

گوید سنگ که از آن     نمی, اوالً این پاسخ  , ی مصور ماده
ای درست شده چه تفـاوتی بـا چیزهـای دیگـر            مجسمه

دارد و قلمروی چیزهای محـض از ایـن طریـق روشـن      
ای اســت کــه دو دیگــر آن کــه ســنگ مــاده. شــودنمــی

امـا  . هنرمندانه پرداخته شده تا به اثر بـدل شـده اسـت           
ی نظم و   چیزی است که صورت آن از نحوه      سنگ  تخته

گوید صورت ماده می(ی آن پدید آمدترتیب اجزای ماده
اما یک مجسمه چیزی است که نظم و ترتیب         , )چه باشد 

صـورت  .(ی آن را صـورتش معـین سـاخته اسـت          ماده
بدین روی هرگز کسی سنگ را  ) گوید ماده چه باشد   می
چراکـه سـنگ بـه      کار نخواهد بـرد     افزار به عنوان پای به

. افـزار را نخواهـد داد  اش صورتِ مناسب پای دلیل ماده 
گزیند و پیش از    پس این صورت است که ماده را برمی       

گویـد مـاده و     ها ایـن کـارایی اسـت کـه مـی          هر دو این  
پس در این تعریف ما به خـودِ چیـز       . صورت چه باشند  

شنویم و ابزار از ابزار است که می    , نخواهیم رسید بلکه  
 چیز محض بیشتر است چون کارایی دارد و از کـار            از

هنری کمتر چرا که بـه ذات کـار هنـری اکتفـا نـدارد و                
با این ترتیب چیـز     . برزخی است میان چیز و کار هنری      

نه وصف صفات آن است و نه آن اسـت کـه بـه ادراک               
عنـوان  نه جریان تهیـه و تولیـد اسـت بـه          , آیدحسی می 

بـه تعبیـر    .  از آن اسـت    یی اسـتفاده  ابزار و نـه نحـوه     
هایدگر در سه تفسیر یاد شده از چیز که آن را فـراهم              

سـان زوجِ شـکل و      که دیرتـر بـه    ( عَرَض   -آمدن جوهر 
یـا  ) کـار گرفتـه شـد     محتوا در تفسیر آثار هنری نیز به      

چیـز را   , دانند صورت می  -های حسی  و یا ماده     ادراک

یـرون  ی خود ب  اند که از ماهیت چیزگونه    چنان نگریسته 
 و  مُدرَک محـسوس  , موضوع قضیه ترتیب به   آمده و به  

هیچ یک از ایـن سـه       .  بدل شده است   ابزار مصنوع بشر  
-تفسیر نسبتی واقعی میان انسان و چیـز برقـرار نمـی           

ی مشترک هر سه تفـسیر یـاد شـده آن           مشخصه. کنند
آن را از درون    , کنند بل است که خودِ چیز را ظاهر نمی      

-حـضور انـسان مـی     ای بـه  بـژه  ا -یک بازنمایی سـوژه   

 47 تینــگیگونــه کــه خــود واژه امــا چیــز آن 46آورنــد
گِـرد هـم آمـدن و فـراهم         «دهـد عبـارت از      گزارش مـی  

    48 .است» آمدن
شود که زمانی که ما از چیـزی        با این مقدمه روشن می    

هـای  پرسیم به دنبال آن نیستیم که شرحی از صفت        می
افـق  گـری   بال روشن به دن , دست آوریم بلکه  آن چیز به  

معنـای  کُنش در اینجا نه به    .  آن چیز هستیم   کُنشو  کار  
نوشـتن اسـت    , کارکرد است؛ مانند این که کارکرد مداد      

ای بــه مقدمــههایــدگر در . لــذت بــردن, و کــارکرد هنــر
 دانـسته   "کامـل کـردن   "کُـنش را عبـارت از        ,متافیزیک

بازگرداندن چیزی بـه کمـال      «است و کامل کردن یعنی      
 49 .رودسوی این کمال پیش می    اندیشه به . »هرین آن گو

-یعنی به.  استگِرد هم آوردنعبارت از چیز پس کُنش   

هایـدگر در مـورد     . کمال رساندن گوهر گِرد هم آوردن     
فلـسفه  «: گویـد فلسفه یا به تعبیر دیگر اندیشیدن نیز می  

- پس فلسفه پرسـش    50 ».گری است پرسش) کمال(کُنش

اکنـون بایـد پرسـید      . ندن اسـت  کمـال رسـا   گری را بـه   
رسـاند؟ پرسـش   پرسش خود چه چیزی را به کمال می      

. رسـاند کمال مـی  ها را روشن و به    ی تمامی کُنش  زمینه
هنــری کــه .  نامیــد"هنــر وجــودی"هایــدگر پرســش را 

   51 .فلسفه و اندیشیدن در دل آن جای دارد
کند رو کُنش پرسش که چیستی آن را آشکار میاز این

کمال گراییدن هرآنچه که انسان که امکانِ بهآن است 
کند و این در صورتی رُخ باآن رویاروست را ممکن می

  .ها پرسش کنیمنماید که از آنمی
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Ė       مـاری عدانشکده هنـر و م  ,  استادیار و عضو هیأت علمی گروه معماری, 
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ی عمران نیـز بـه       البته امروز شاهد این امر هستیم که مهندسین رشته         -1

ی طرح و ساخت بناها     وان نشان داده و در عرصه     این مسئولیت توجه فرا   
چنان فعاالنه درکار هستند که سـازمان نظـام مهندسـی کـشور را بـر آن               

های ی نوظهور آموزشهای آموزشی به این طبقهداشته تا از طریق کالس  
جـا خـتم   و البته که مدعیان این حرفه به همین  ,ی طراحی را بیاموزند   اولیه
  .  شوندنمی

 در 2007 که در سال  ”Meeting of the Minds”ق گزارشمطاب -2
در حال حاضر سه میلیارد نفر از , دانشگاه برکلی امریکا برگزار شد

کنند و بر شُمار این تعداد هر روز جمعیت جهان در شهرها زندگی می
   2025دهند تا سال ای که برآوردها نشان میگونهبه, شودافزوده می

شمار این جمعیت به پنج میلیارد ,  بیست سال دیگرمیالدی یعنی کمتر از
همچنین برآورد .  درصد جمعیت جهان70یعنی نزدیک به , بالغ خواهد شد

 شهر 30 میالدی شاهد پدیدار شدن بیش از 2050شده است که تا سال 
با جمعیت باالی ده میلیون نفر خواهیم بود و این در حالی است که در 

در جهان جمعیتی افزون بر پنج میلیون نفر  شهر 8 میالدی تنها 1950
ی آسیا تعداد همچنین در برخی از کالن شهرهای قاره. داشته است

  . میلیون خواهد رسید40 تا 30جمعیت شهرها به 
 (Meeting of the Minds, U.S. California, Berkeley, 2007)  

ی  حوزهمندان جهان امروز چه دردر آرای اکثر قریب به اتفاق اندیش -3
قرار بودن انسان ی عمل تأکید بر اضطراب و بینظر و چه در عرصه

سبب ی زیادی بهاین اضطراب که تا اندازه. خوردچشم میمدرن به
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تنها پیوند ما با نه, وجود آمدههای زیستی آن بهنابودی طبیعت و گونه
ه و ها را نیز دگرگون ساختمان که با دیگر انسانجهان طبیعی پیرامون

, گزیدن آدمی در بناهاروشن است که چنین وضعیتی بر کیفیت سکونت
-این اضطراب و بی. ها و شهرها تأثیر فراوان برجای گذاشته استمحله

ی استقراربخشیدن و قراری باید برای ما معماران که وظیفه
  .برانگیز باشدبسیار اندیشه, ها را بر عهده داریممستقرساختن انسان

 - های کریستیان نوربرگاز چنین اظهارنظری در نوشتهای نمونه
, منتقد,  معمار(Christian Norberg-Schulz, 1926-2000)شولتز

او در کتـاب خود با . شودپرداز نروژی دیـده مـیمُـدرس و نظریـه
 (Architecture: meaning and place)معنـا و مکان : معمـاریعنـوان 

  :آورد می
ای را  من دنیای مدرن بحران بسیار پیچیدهدر دوران فعالیت«

, سرعت تخریب شدهبوم تاریخی ما بهزیست. متحمل شده است
رویه گردیده برداری بیمان قربانی آلودگی و بهرهمحیط طبیعی

ی انسانی رفتار شده عنوان مادهمان صرفاَ بهو با وجود بشری
عنادار را انسان دیگر بخشی از یک تمامیت م, طور کلیبه. است

فقدان .[...] دهد و نسبت به جهان و خودش غریبه استشکل نمی
انسان مدرن . انجامد میعالمبه از دست دادن , هاچیزها و مکان

گونه همان, دهدشود از این رو هویتش را از دست میعالم میبی
-وجود بی. دهداش را از دست میکه ادراک اجتماعی و مشارکت

چراکه دیگر تعلقی به تمامیتی , شودمان میخانمعنا و بشر بی
قراری ریشه نداشتن سُکنا و مسئول نبودن در بی. بامعنا ندارد

, معنا و مکان: ای از معماریگزینه,  شولتز-نوربرگ(» .دارد
  )31- 27صص, 1382, مقدمه

-ی بحران امروز را در امر آموزش جستجو میوی در عین حال ریشه

  :کند
های انسانی و  بگویم که من معتقدم نارساییدر آغاز ناگزیرم«

های آموزشی دارند و همچنین محیطی ما ریشهزیست
شود که بتوان خاطرنشان کنم که بهبودی در صورتی میسر می

ما ناگزیریم این .[...] تغییری در نگرش آموزشی پدید آورد
جای تربیت شد اگر بهپرسش قدیمی را تکرار کنیم که چه می

گونه که امروز  متخصصان تحصیل کرده؛ یعنی آنکردن صِرف
بشر . دادیمها را آموزش میتمامی انسان, کنیمبدان عمل می

که طرحی برای جهان دراندازد باید خود را متحول پیش از آن
  )30و29صص, همان منبع قبلی,  شولتز-نوربرگ(» .سازد

الندگی و ب, مثابه کسی که مسئولیت حضور تقدیر بشر خالق اثر به-4
های بالنده بر روی زمین و پیش از همه ذات مقدس آشکارگی تمامی ذات

  .در اثر خود حضور دارد, خداوند را برعهده دارد
(Heidegger “Building Dwelling Thinking”, 1971)  

 را مارتین (Being-in-the-World) عـالَـم- در- اصطـالح هستی-5
هستی و زمان کتاب   در(Martin Heidegger)هایدگـر؛ فیلسوف آلمانی

(Being and Time) کار شکل جامعی بهمیالدی به1927 خود در سال
تعهد ومسئولیت انسان , فعالیت, ی درگیریاو از این اصطالح نحوه. بُرد

   .  در عالَم را مد نظر داشت
 توجه به این امر اگرچه خاص فالسفه نبوده و بسیاری را به خود -6

در سه گفتار نخست  شکل کاملیبه, دارد اما داشته و میگرفتارو سرگرم

 (Dasein)گاه که او به تحلیل آدمیآن, هستی و زماناثر مارتین هایدگر؛ 
در کوشش برای فهم هستی و معنای جایگاه او در عالم و جهان هستن 

  . بیان شده است, پردازدمی
(Heidegger, Being and Time, 1996, pp.67-149) 

  
 که برای - ظاهر ساده های بهر سراسر تاریخ فلسفه با طرح پرسش د-7

 - نمودند که سزاوار تأمل فلسفی باشندتر از آن میهمگان بسیار بدیهی
مواجه , حقیقت و حتی پرسش از شئ, عشق, چون پرسش از زیبایی

خود همچون , هاترینِ قدیمیقدیمی«: دهد کههایدگر تذکر می. هستیم
پذیرد و همیشه باقی است و هنوز هم رگز زوال نمیموضوع اندیشه ه

, »هایی با هایدگرمالقات«, مهتا و چانگ(» .ی آن اندیشه کردباید درباره
  )181ص, 1378

8-  Lao Zi  
     105ص, 1377, )راهی برای تفکر: دائو(دائو دِه جینگ ,  الئو زه-9

10 - Martin Heidegger (1889-1976)  
 30ص, 1373, »ز تکنولوژیپرسش ا«, هایدگر  - 11

12 -  Edgar Morin  
 17ص, 1374, شناخت شناختِ-3: روش, مورَن  - 13

  18ص, همان منبع قبلی, مورَن  - 14
 21و20صص, همان منبع قبلی,  مورَن- 15

16 - Cognitives Sciences 

  16و20صص, همان منبع قبلی, مورَن  - 17
  198ص, همان منبع قبلی, مورَن  - 18
   225ص, همان منبع قبلی, نمورَ  -19

 ,Émile Durkheim)تـوان بـا درک امیـل دورکـیم    دیدگاه مـورَن را مـی  

قابـل مقایـسه دانـست آنجـا کـه          , شـناس فرانـسوی    جامعه (1858-1917
سو به امر دنیـوی     از یک : انسان موجودی دوگانه است   «: آورددورکیم می 

 و قدسی درهـم  و زندگی دنیوی, تعلق دارد و از سوی دیگر به امر مقدس        
بـدون امـر مقـدس زنـدگی دنیـوی بـه تـوحش هـابزی                . بافته شده اسـت   

» .درخواهد غلتید و بدون زندگی دنیوی اساساً بقـای بـشر مُیـسر نیـست              
, 1375, »یادداشتی درباره عصر تـصویر جهـان      : هایدگر و علم  «, اباذری(

  )  پانویس, 34ص
20 -  Fritjoff Capra  
21 -  The Tao of Physics  

ی ی مسلط بر تمام فلسفهکه اندیشه) دائو(ی مسلط در مفهوم تائویشهاند 
. چین است بر این اصل قرار دارد که بنیاد انسان و جهان یک چیز است

دائو . یکدیگر وابسته و در یکدیگر مؤثرندصورتی الینفک بههمه چیز به
: ئودا(دائو دِه جینگ , الئو زه(. جینگ طریقت زندگی و راه تفکر استده

    )  12ص, 1377, )راهی برای تفکر
  30ص,  1366, تائوی فیزیک,  کاپرا- 22
 32ص, همان منبع قبلی, کاپرا  - 23

های طائی از چهرهحاتمبنعبداهللاحمدبنمحمدبنبنعلی ابوبکرمحمدبن- 24
)  میالدی1165(قمریهجری560ی    ی عرفان اسالمی در سنهبرجسته

 سال به 35حدود .  متولد شد"آندلُس"های  از شهر"مُرسیه"در شهر 
نوشتن حداقل پانصد کتاب و رساله پرداخت و در سن هفتاد و پنج 

   .در شهر دمشق از دنیا رفت)  میالدی1240(قمری هجری638سالگی در 
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 . شناسایی حقیقی نزد عارف و صوفی شناخت ذات احدیت است - 25

 علوم را بر سه نوع تقسیم باید توجه داشت که ابن عربی به اعتباری - 26
علم احوال از نظر وی . علم اسرار و علم احوال, علم عقل: کرده  است

آید و هیچ عاقلی قدرت تحدید و دست نمی به ذوقعلمی است که جز با
علم به شیرینی عسل و تلخی صبر , باشدی دلیل بر معرفت آن نمیاقامه

-این علم واسطه. ن نوعندها از ایو لذت جماع و وجد و شوق و نظایر آن

تر ای است میان علم اسرار و علم عقل نظری که البته به علم اسرار نزدیک
  )195و194صص, 1375, عربیالدین ابنمحیی, جهانگیری. (نمایدمی
  200- 198ص و ص208ص , همان منبع قبلی, جهانگیری - 27

جه باید توجه داشت که ابن عربی به وضوح خطاکاری عقل را نه متو
او . شمردی خود عقل میکُنش و حد و مرتبه, حواس که متوجه سازوکار

  :دهدچنین شرح می
اند که ساحل اند دیدهبرای مثال وقتی که سوار کشتی بوده[...]  «

ها این صورت باصره به آنکند و بهبا حرکت کشتی حرکت می
 دانند ساحل ازدهد که واقعیت ندارد که بالضروره میچیزی می

کند و با این وجود قدرت انکار مشهود خود جایش حرکت نمی
نمایند که باصره در حکم می, یعنی حرکت را هم ندارند لذا

ولی واقع جز این است زیرا قصور . [...] ادراکش خطا کرده است
نه از سوی شاهد؛ یعنی , و اشتباه از جانب حاکم است؛ یعنی عقل

دریافته منتها در این بین بدون شک باصره حرکتی را . [...] حس
پس ظاهر شد .[...] عقلی حُکم کرده است که ساحل متحرک است

, جهانگیری(» [...]که عقلِ حاکم اشتباه کرده است نه حسِ شاهد
  )196ص , همان منبع قبلی

الدین نسفی در اند از جمله عزیز برخی از عارفان نام آن را دل نهاده- 28
 قران کریمو در , اندن آن را نفس ناطقه گفتهو حکیمااالنسان الکامل کتاب 

نفس مطمئنه آمده است گاهی نیز به نفس و روح و عقل اطالق شده است 
ها معنای متداول آنها نه نفس و روح و عقل بهباید دانست که این, اما

 )226ص , همان منبع قبلی, جهانگیری(. هستند

 علم طریق آخرت را بر دو احیاء علوم الّدینابوحامد غزالی در کتاب  - 29
  : استو در باب علم مکاشفه آورده ,  آورده استمعامله و مکاشفهقسم 

و نوری است که [...] این علم؛ علم باطن و غایت علوم است«
شود هنگام تطهیر و تزکیه قلب از صفات ناپسند در آن ظاهر می

 صاحبان این. [...]گردندو در وقت ظهورش امور کثیری هویدا می
که شَک چنانعلم را ظهور حق در اشیاء آشکار و عیان گردد آن

-حصول این نوع علم در انسان ممکن می. و شُبه به آن راه نیابد

های دنیا آلوده نباشد ی دل به پلیدیکه آینهنماید مشروط بر این
- 228صص, همان منبع قبلی, جهانگیری(» .و زنگار برنیاورد

229(  
30 -  Dao Dé Jing 

رهایی , یافتن دانش است؛ جست و جوی دائو, جستجوی آموختن «- 31
, 1377, )راهی برای تفکر: دائو(دائو دِه جینگ , الئو زه(» .از نادانی است

     )  421ص
  351ص, 1381, هایدگر و تاریخ هستی, احمدی  -32
33 - Meditative Thinking  
-ص, 1378, »گفتاری در تفکر معنوی: وارستگی«, هایدگر  - 34

  122و121ص
  123و122صص, همان منبع قبلی, هایدگر  - 35
 متفکر و مورخ فقید امریکایی در (Lewis Mumford)لوییس مامفُرد - 36

 Technics and the Nature)» صناعت و کیان بشری«ای با عنوان مقاله

of Man)ی سرسپردگی تمدن غرب به  ریشه, میالدی1966سال  به
فرض که بشر را اساساً حیوانی ا در این پیشهای علمی و فنی رپیشرفت

او برخالف . گیرددرنظر می, داند می(homo faber)ی ابزارکاربرندهبه
 tool)ی آنکاربرنده و بهحیوان ابزارسازعنوان این توصیف از بشر به

using animal) , سازذهنبشر را موجودی,(mind maker)و   نمادساز
های ابزاری را تنها بخشی از ند و فناوریکخود پاینده توصیف میبه

؛ یعنی تجهیزات کامل بشر برای (biotechnics)زیستی هایفناوری
  .داندمی, حیات

 (Mumford, “Technics and the Nature of Man”,1983, pp77-
85)     

  115ص, 1381, هایدگر و تاریخ هستی,  احمدی- 37
  17ص, 1378, »تفکر آیندههایدگر و گشایش راه «,  داوری اردکانی-38
39 -  Subject 

40 - Object  
, »یادداشتی دربارۀ عصر تصویر جهان: هایدگر و علم«, اباذری  - 41

  33ص, 1375
 ابژه و subiectum) سوبیکتوم - جکتساب (سوژهی  تفاوت دو واژه

 اب و سوبدر پیشوند این دو واژه یعنی obiectum)  ابیکتوم -جکتاب(
ی ماست و سایهچه در نزدیک ما و هممعنای آنلی بهکه او. قرار دارد

بخش دوم . شداطالق می, چیزی که در مقابل ما قرار دارددیگری به آن
بدین ترتیب . معنای افکندن است به(Jacere) جاکارههر دو واژه فعل 

عنوان شد که در نزدیک ما بودند و ما بهچیزهایی اطالق میسوژه به
ها قرار داشتیم و ابژه موجودات متصور در یان آنموجودی واقعی در م

  .   خیال بودند که در مقابل ما افکنده شده بودند
ترین واقعه در عصر حاضر آن است که انسان مهم« از نظر هایدگر - 42

معنای این امر از آن جهت اهمیت ندارد . به سوژه یا ذهن تبدیل شده است
از آن سبب مهم است که انسان , هگرایی رواج عام یافته است بلککه ذهن

به وجودی تبدیل شده است که چیزهای دیگر حقیقتِ وجودی خود را از 
های هر آنچه هست بدل گشته آدمی به مرکز نسبت. کننداو کسب می

حاصل این امر آن است که انسان با عینی کردن و محاسبه . [...]است
از پی این . آیدیکردن و تکنیکی کردن همه چیز درصدد فتح جهان برم

شود و درصدد عنوان نظامی فلسفی متولد میشناسی بهانسان, امر
براین . جهان را توضیح دهد, آید تا با توجه به محوری بودن انسانبرمی

مبنا هرچه بیشتر جهان به تصویر مبدل شود و در دسترس دستکاری 
-تر میهنیآدمی نیز ذ, تر شودعبارت دیگر عینیانسان قرار گیرد یا به

هایدگر و «, اباذری(» .آیدتر درصدد فتح جهان برمیگردد و جسورانه
     )  39ص, 1375, »یادداشتی درباره عصر تصویر جهان: علم
فیلسوف آلمانی , Jürgen Habermas(1929- )  یورگن هابرماس - 43

پردازان معاصر ترین نظریهتبار و تئورسین علوم اجتماعی و از شاخص
- های آن و مخالفت علیه داعیهی مدرن و داعیهبه دفاع از فلسفهاست که 

 سنت فلسفی مُدرن نهیلیستیای و هایدگری مبنی بر پایان های نیچه
های هگل در برخاسته و بر ضرورت بازنگری بسیاری از اندیشه
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 تأکید جدی ی مدرنیتهتکمیل پروژهی خصوص ماهیت و توان بالقوه
, ی مدرن استی اندیشهیافته صورت ظاهر و تحققاو مدرنیته را که. دارد

ی پیامدهای آن داند که هنوز باید درانتظار تحقق همه میای ناتمامبرنامه
  .باشیم

 165و164صص, 1373, ی انتقادیمدرنیته و اندیشه, ی احمد- 44

علم حقیقی درک ذات مطلوب «: کند کهابن عربی خاطر نشان می - 45
-ص, 1375, عربیالدین ابنمحیی, جهانگیری(» .چنان که هستآن, است
192(  

  21- 1صص, 1379, سرآغاز کار هنری, هایدگر -46 
  : چنین در این مورد بنگرید بههم

ترجمه . هایدگر و هنر  (.Kockelmanns Josef J)ی.یوزف, کوکِلمانس
-160صص, 1382, چاپ اول, نشر پرسش, آبادان. محمدجواد صافیان

167 

47 - thing 

مفهـوم  معنـای ایـن واژه بـه      در  , »چیـز « هایدگر در گفتاری با عنوان       -48
:  بنگرید به . بحث بلندی را ارائه کرده است     » (gathering)گرد هم آورنده  «

(Heidegger, “The Thing”, 1971, pp 165-182)  
 دینگ یا آلمانی(thing) تینگی انگلیسی ها واژهنامهچنین در واژههم

(ding)پینگ ی ژرمانیکشه از ری (ping)آمده است, به معانی یاد شده .
 :   بنگرید به

(The New Shorter Oxford Dictionary on Historical 
Principle, 1997, under "thing")   

  625ص, 1381, هایدگر و تاریخ هستی, احمدی - 49
  604ص, همان منبع قبلی, احمدی - 50
  593ص, همان منبع قبلی,  احمدی- 51
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