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  راه   در  حافظ   شاده زیسا   ها، تجرب    و   سااز اندیشا    ها، آموزه   خوانش   (. 1400)   بهروز   منصاور،،   و  محمدرضاا؛   پورزرگر،  هیوا؛  رحمانی، 
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شده حافظ  های زیستساز و تجربه های اندیشهخوانش آموزه 
 راه خودیافتگی انساِن معمار  در

 

 3منصوری  بهروز، *2محمدرضا پورزرگر  ،1هیوا رحمانی 
 01/02/1400؛    پذیرش:  17/09/1399دریافت: 

چکیده
  هاا، مرکزگرا، هجو  االواااو و تونولو ،هاا، معماار، امروز تحا  تا ایر اسااتیو، ه مونی آموختا  

موجب تساییر رو  انساان شاده اس  ک  منجر ب  تر ور اشواد جدیدل خ قیاو فرد، ب  جا، خوقی  شده 
و و خوانش  هاا، االوااا اساا . تیییر یاادگیر، فرایناد انسااانل معماار با  معناا، رهاایی اهن از انرااشااتگی 

شاادهت انسااانیل حاو،ل رو  و احساااس هدش پ وهش اساا .  زیساا   ها، واساأ ت تجرب  ها، مؤار ب  آموزه 
شاناخ  رواب  انساان با محی  ب  خوانش آاار پدیدارشاناساان منظور  مٔالع ت حاضار ب  رو  اساناد،، و ب  

هاا، مح ی،  د انسااان باا پادیاده مرز،ل مؤار بر برقرار، پیونا هاا، درون انسااان، اهن و خیااد، و ریشاا    حوزهت 
  ها، محورگرایی، ب  ها، شاناخ ل جهان هساتی و دیدگاه پرداخت  اسا . با خوانش نظری    ، همچون ادبیاو 

ف سفی پدیدارشناسی  اا برده شد. در ابتدا، قرن بیستم جریان فور، شدن« پی »چگون  انسان  گشت ت وجوه گم 
محض ب     انساانی دانسا . سااز از ف ساف ت  هت شاد تجربیاو زیسا  شاناسای را  شاول گرف  ک  اسااس هساتی 

ها  رشات  »اندیشا « و »یادگیر، خودیافت « تیییر مسایر داد و با برقرار، پیوند، چندوجهی میان   جریان حوزهت 
»انساانل معمار«   خودیافت ت   فرایند انساانی، در مدارس معمار، مٔر  شاد. شاناخ    شادهت ها، زیسا  و تجرب  

این مقال  اسا  ک   ها، ها، معمار، انساانی از یافت  خ ق پدیده و   ها، فرد، با کیفی  رب  جه  کساب تج 
آموختن چگون   ( 2و  مرز،؛  ها، غنیل درون خواندن منابع و ریشاا  ( 1در دو وج  مورد مٔالع  قرار گرف :  

گیر، معمار، یاد   فرایند ا  در  زیساات   تجرب ت شاامود. خوانش شااعر حافظ و  نگاه جهان    ت منزل اندیشاادن ب  
یابد ک  در قالب  در این راه انسان فراگیرنده ب  بیدار، دس  می . شود موجب خودیافتگی و پاالیش اهن می 

 مدلی ترسیم شده اس . 
 شعر حافظ  خودیافتگی، بیدار،، انسان معمار، پاالیشگر، اهن، پدیدهت   : ها کلیدواژه 
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 . مقدمه1
کادمیم معمار، معا اار ظهور مدرنیساام و تهاجم آرمان  ها، غرب در ساااختار آموز  آ

وجود آورده اسا  ک  با وجود پیشاین  و غنا، فرهنگی ا، را ب ک یشا ایران نوای از معمار،  
شااود.  انگیز« دیده نمی جایی برا، بروز و رشااد »احساااساااو انسااانی« و »فااااها، خیاد

ها، نوظهور و تساییر رو  انساان  1ها، معمار، امروز اساتیو، ه مونی بسایار، از آموخت 
(.  23،  1395،  2دهد )پاالسامای را نشاان می ها، نوین و بمراران االوااتتوسا  تونولو ،

محصاود این ام ورد، تر ور اشاواد جدید خ قیاو فرد، ب  جا، خوقی  فرد، اسا  ک   
 موجب شده رفتارها، فاشیستی فرد، بیش از هر زمانی در میان جامع ت معماران دیده شود. 

انتقاد مفاهیم   امر بودن آموز  و یادگیر، دردهندهت بی محصوالو معمار، حاضر نشان 
هاا، فرد، و اکتشاااش در دنیاا،  از فرد، با  فرد دیگر اساا . تیییر یاادگیر، از الریق تجربا 

معناها مورد بحث مقال ت حاضار اسا . در این فرایند، هدش تنها افزایش دانش نیسا  ب و   
چگونگی بیدار،، اندیشایدن و فور کردن مرنا، آموختن اسا  ک  منجر ب  خودشاووفایی و 

ها و گساتر  پیوند گردد. رشاد و پرور  نگاه نو معمار ب  پدیدهسااختن خویشاتن می   متعالی 
شادهت آموز  معمار، ایران انساان و انساان( ح ق  گم  –ها )انساان و الریع   اهنی میان پدیده

ها دارد. در این پیوندل اساا  ک  برا، حل این مهم، نیاز ب  برقرار، ارتراب با جهان دگر رشاات 
موحظا  اساا ؛ چراک  ادیراان  ها، انتزاای ادبیااو کهن قابل، خوانش گسااترهارشااتا میاان 

پاارساای بیش از دیگر هنرمنادان باا مقولا ت خیااد و تصاارش اهنی در برقرار، پیوناد، نو میاان 
 اند.رواب  و مفاهیم ساده الریع  و انسان سروکار داشت 

هایی هسااتند ک   ن امروزه شااهرها، ما فارا از احساااساااو نافن انسااانی پر از ساااختما
نرودشااان بهتر از بودنشااان اساا . بررساای ماهو، معمار، کنونی نمایانگر آن اساا  ک   

دور از معناا و محتوا از شاارا تاا غرب، جنوب تاا شاامااد با   هاا، معماار، امروز با پادیاده
ها، نادرساتی اسا  ک  معماران ایرانی در  ها، مشاابهی تردیل شاده ک  حا ال آموزه  اورتم

اسااا  کا  در مواجها  باا فاااااهاا، معماار، ایران حاالی اناد. این درتجربا  کردههاا این سااااد
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ها، ادبی و خیالی نمایان اساا . نرود مهارو الز  هایی از اندیشاا گنشاات ، پیوساات  ج وه 
ها، جه  ارتراب  ااحیا انسااان با خویشااتن، برقرار، تماس با محی  و پیوند میان پدیده

ی و درماندگی اهنی در این فرایند یادگیر، شاده اسا  گشاتگسااز منجر ب  گممیت ف انساان 
 ک  حا ل تدوا  آن ساختن مادهت  رش، و ن  ساختن خیاد و احساس، شده اس . 

دور از هرگون   انوان بیش حیاتی ارتراالاو محیٔی زمانی ک  ب با این تو ایف انساان ب 
هاا با  مباابا ت  تماان خیاالی« با  الراحی کاالراد فیزیوی محی  باردازد، سااااخ ااااا تجربا  »اهنی 

شااود.  ها ظاهر می دو  دیگر فرهنگها، دساا  موجودی  کّمی و بدنمند در قالب فرآورده
ها، معمار، و تدوین خوء این فااا، اندیشا  خود دلی ی اسا  بر ت مل در محتوا، آموزه 

 سرم و سیاا نگریستن ب  مفاهیم و  رفا، معمار، ایران.
پاایاان باار  بی رگرایی غرب، ه مونی تونولو ، و محودنیاا، ارترااالااو شااتااباان امروز، 

(.  23انگیز شاده اسا  )همان،  تصااویر موجب فقدان تجرب  تییل و پیدایش فاااها، خیاد
کاهش » اور  روز در معمار، معا ار ایران منجر ب ا، ب رشات ها، میان نرودل یادگیر، آموزه 

کادمیم معا ار ایران آموسااز شاده اسا ؛ چراک  دانشها، انساان خیاد« در پدیده ختگان آ
ها، خیالی در خ ق معناها، اهنی با الگوبردار، تصویر، از معماران دگر  دور از مهارو ب 

ها، اخیر نرود احسااسااو نافن انساانی در  زنند. در ساادها دسا  ب  سااخ  می سارزمین
شااده  اندیشااان و اوقمندان این حوزه   رش  کنندگان فااااها، معمار، دغدغ ت هم تجرب 

(. 20، 1391اس  )فوموی، 
کوشااد از الریق فهمی نو و ایجاد این مقال  براساااس نگاه و بینشاای انتزاای در معمار، می 

ها، معماران  را میسر اهنی، بازشناخ  اندیش  ااا ها، تجربی ارتراب میان معمار، و دیگر پدیده 
اسااس یادگیر،  ارش ازالریق ( چرخ ت چگونگی ظهور معمار، قالری بر  1نمودار شامارهت )   ساازد. 

کاادمیام را نشاااان می  اسااااس این چرخا ، باار  االواااو محیٔی و بمرااران دهاد. بر نظاا  آ
فرد منجر ب  اشارا  ب  االوااو تصاویر، فاقد رو  و احسااس در کنار انتقاد یادگیر، از الریق فرد 

ها با  تراب با پدیده شااده در ار شااود. معمار در این فرایند یادگیر، با اهن اشاارا  اهن انسااان می 
ا، پردازد. بنابراین، معمار، حا الل این نگاه، تصااویر ک یشا  ها می نگاهی ماد، ب  دریاف  پیا  

 شود ک  امروزه در شهرها، معا ر ایران ب  وفور نمایان شده اس . فاقد خیاد و احساسی می 
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 شده یادگیری توسط ذهن اشباع. چرخٔه ظهور معماری قالبی بر اساس  1نمودار 

 
دنراد پاسا  ب  این ساؤاد اسا  ک  چگون  از الریق شاناخ  با این تو ایف، مقال ت حاضار ب  

ساااز، انسااانل معمار  توان ب  ا ااو  فرایند اندیشاا  ها می رواب  انسااان با محی  و پیوند پدیده 
ها، ( بازشناخ  آموزه 1اسا  از:  ارارو کند پرداخ ؟ همچنین، اهدافی ک  این مقال  دنراد می 

( خوانش  2ها، نظر، میت ف؛ و  دهندهت اندیشاا  و خیاد معمار از الریق خوانش دیدگاه شااول 
 شدهت انسانیل دارا، رو  و احساس. زیس   ها، راهوارهایی جه  یادگیر، از تجرب  

 
 . پیشینه تاریخی ارتباط انسان با جهان هستی 2

امروز نیسا  تح  ت ایر مرانی ف سافی غرب و ارتراب با جهان  سااختار آموزشای مرکزگرا،
رو، شاناخ  مرانی فور، و ف ساف ت  هساتی با نگاه محوری  انساان شاول گرفت  اسا . از این

مدرن غرب )اروپا( در این بیش مورد توج  قرار گرفت  اس .
 پیشگامان فلسفه مدرن غرب و عصر روشنگری . 1-2

تحوالو فور، انساااانی را از دوران نوزایی اروپاا در قرن چهااردهم، و تااری  نگااران آغااز  
)حقیر و   1گیر، تحوالو ف سافی مدرن را در قرن هفدهم بر مرنا، تفوراو اومانیسامشاول
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ها، فور،  دانند ک  آغاز، بر فصاال جدید و تحوالو نو در آموزه ( می 19،  1394نیاا،  کامل
، دیوید  1پرداز ف ساف  غرب رن  دکارو قرن بیساتم اسا . در این خصاود، دیدگاه سا  نظری 

  ک  بر جایگاه انساان »من« در فرایند شاناخ پردازانی  انوان نظری ب   3و ایمانوئل کان    2هیو 
کید داشات  اند  و ادراک )ساو ه و اب ه( و نقش محورگرایی انساان در ارتراب با جهان هساتی ت 

 مورد مٔالع  قرار گرفت  اس . 
داند شااناساای جهان هسااتی را بر پای ت »خود« یا »اقل« می دکارو راه شااناخ  و معرش 

گاه ب 2019،  4)نیومن ناظر در جهان انوان انساان مساتقل و  (. اوج محوری  دادن منل خودآ
دکارو   5اندیشاام پز هسااتم«کند: »من می هسااتی در جم  ت معروش دکارو نمود پیدا می 

چیز را شاام بگنارد از نقٔ  آغازین یقین »خود« یا »فاال شااناساانده«  برا، اینو  بنا، هم 
(. دکارو میان خود و جوهرهت وجود، آن »نفز« یا بدن یا 2007،  6)واتساون کندشارو  می 
معنا، »خود« مقد  بر جسم و ز قائل اس . بنابراین، »اقل« و »نفز« دکارتی ب جسم تمای

رو، شاااید بتوان دورهت دکارو را دورهت  (. از این38،  1389)اساافندیار،،  جهان ماد، اساا  
)ا اال  اقل(   7جا، اصار روشانگر، و او را ساردمدار راسایونالیسامگرایی روشانگر، ب اقل

 (. 55، 1394نیا، دانس  )حقیر و کامل
داند. او بر اسااس پای ت احسااس می هیو  راه شاناخ  و ارتراب انساان با جهان هساتی را بر  

داند. از ااترار می دو مفهو  انٔرا  و تصاور، ک  منشااء تجربی دارند، هر امر غیرتجربی را بی 
کند. هیو  با نفی  ینو  منشاا  تجربی ندارد، رد می دلیل ارو، مفهو  اساااساای ا ی  را، ب این

رساد )همان(. او با  اراح  می   8ا ی  ب  باالترین درجاو شاواکی  و نظری ت اساواتسایز 
کند ک  من چیز، جز یم انساان شاواک  تما  در رساال ت خود »دربارهت الریع  آدمی« بیان می 

کشااند. هیو  ادراک اهنی  ی ساان هوی  شایصای انساان خردمند را ب  چالش م نیساتم و بدین
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کند. هر انٔراای ک  توسا  اهن انساان انساان را ب  دو قسام متمایز انٔرا  و تصاور تقسایم می 
کند و در این فرایند حافظ  و قوهت تییل از شااود خود را در قالب تصااور ظاهر می نمایان می 

 (. 1395شود )هیو ، ها، اساسی محسوب می ابزار
ها، سادهت نوزدهم مساّ   روشانگر، اسا  ک  بر تما  اندیشا  ر ضاد ترین متفو کان  برجسات  

گرایان(.  )تجرب    1ها گرایان( توافق داشا  و ن  با اماریسایسا  ها )اقل بود. او ن  با راسایونالیسا  
توان ب  »حقیق « « و ن  از الریق »شاواکی «، نمی 2او معتقد اسا  ن  از الریق »پراگماتیسام 

کند. « را مٔر  می 3انوان »اندیشا ت انتقاد،   یق « راه ساومی ب  رساید؛ ب و  برا، تحصایل »حق 
تر، با مفاهیم اهنی خود ب  کشاف  ارارتی دقیق ب  اقیدهت کان ، آدمی برحساب اهن خود، یا ب  

پردازد و این آگاهی و شاناخ  از جهان هساتی محصاود مواجه ت اهن با  ها، الریع  می قانون 
(. کاانا  باا نگااهی نو »انساااان« را تعریف  53- 69،  1394نیاا،  ن اسااا  )حقیر و کاامال ی ا 

بینی حا ال اندیشا  انتقاد، اوس . در تو یف »انسان« خود فرد دیگر  نماید ک  این جهان می 
(، ب وا  با  تو اایفی از  87،  1390زاده، گیرد )روحاانی راور، و الاالاب تنهاا ماد نظر قرار نمی 

پردازد و سااعی  و تا ایراو آن می پانیر،  الریعا  انساااان در وجوه اجتمااای او، تمادن، جاامعا  
اساس، »من« (. بر این  2003،  4دهد )وود کند وجوه فرد، و جمعی انسان را همزمان ارائ  می 

ها نهاده  ها خود  را در اب ه کند و ساو ه روشانگر، در تعریر انساان از دید کان  تیییر می اصار  
مدرنیسام«  شاناساان  »پسا  خ  توان آغاز مسایر شانا اسا . این نوآور، در تعریر انساان را می 

(. بسایار،  1391،  5شاود )هیوز دانسا  چرا ک  پز از کان  نظم جهان ب  »اهن« وابسات  می 
« آلمانی قرار  6ها، معتقدند نظری  »انتقاد،« کان  بعدها مرنا، اسااسای اندیشا  »ایدئالیسام 

افوار ک ید،    ها و ( دیدگاه 1) شاامارهت (. جدود  53- 69،  1394نیا،  گرفت  اساا  )حقیر و کامل 
کار رفت  »انساان« یا »خود« در رابٔ  با جهان هساتی از  پرداز را حود مفاهیم ب  نظری  این سا  

 داده اس  منظر مرکزگرایی نشان 
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یه1جدول   پردازان تأثیرگذار ادراک هستی با رویکرد مرکزگرایی . مروری بر دیدگاه نظر
یه یه پردازنظر یه شرح دیدگاه نظر  نظر

 راسیونالیسم
 خرد  ا ال 

 دکارو  رن 
 )اق گرا(

 روشنگر،  اصر
 17 و 16 قرن

 اس . نفسی دکارتی »من« •
 اس . شیء بر مقد  نفز و اقل •
  وجاو، جسااا   در  ااقال  ماحاوریا   •

 حقیق .
ٔا   •  منظوربا   را   گراییاقال  الرفا   یام  راب

 کند.می بیان معرف  حصود 
 خویش نفز  شاانااخا  با   قاادر  انساااان  •
 استنتاجی. ن  اس  شهود، نحوب 
 )اقل(. سو ه  ا ال  •

 تعق ی؛ ف سف  آغازگر •
  بر  تا موو دیادگااه  از شاانااساایمعرفا   •

 خودآگاه(؛)من فاال ا ال 
 سوب کتیویس ؛ •
 جسم و رو  انگار،دوگان  •
 اب ه  و  ساو ه)اقل( برا، مساتقل جوهر دو •

 بیند.می شیء( یا پیرامون )جهان

 ک ید،: افوار
 »کوگیتو« هستم پز اندیشممی
 شناسد.می را  جهان شناسا( )فاال من

 ت ایرپنیر،:
 وساأی( قرون اندیشاامندان  )از 1آگوسااتین

 وجود بر  دلیل را  انساان فور  ک   کسای اولین
 داند.می

 هیو   دیوید
 گرایی()تجرب 

 18 قرن
 اسواتسیز  

 )شواکی (

 آموزشای  سایساتم  ب   آموختن برا، انساان •
  مرکز  در  را   احساس منٔق  جا،  ک   دارد   نیاز

 دهد.می قرار خود
 دکارو   مرکز،«  »خویشاتن  نا  ب   چیز، •

 نگاه دنیا  ب  شاواکان   همیشا  و  ندارد   وجود
 کند.می
 هااب ه  ا ال  •
  ما  شااناخ   ساااسا  اقل خیاد، حافظ ، •
 جهان از

 استدالد( بر نقد محور )احساس •
 شیصی هوی  کشیدن چالش ب  •
 ُاب کتیویسم •
 ا ی  نفی •
 تجربی نفسانی ادراک •
 ف ساافی  نظا  در  تصااور و  انٔرا   مفهو   •

 شناسیروان با آمییت 

 ک ید،: افوار
 نیس . شواک انسان جز چیز، »من« 

 تجرب  و احساس محور

 پنیر،: ت ایر
 جرج   و الک  جاان   گراییتجربا  تا ایرتحا  

 2بارک ی

 کان  ایمانوئل
 انتقاد،( )اندیش 

 19 قرن
 جدید ف سف 

 3کریتییسم
 )انتقاد،(

  تیییر  و  انادازد می پوسااا   کاانا   »من«  •
 استعوئی« »خود ب  کندمی
 و  ییگرا تجربا   نیناابیب  قیی الر  گشااودن  •

 ییگرا اقل
 اهن مواجه   محصود   شناخ   و  آگاهی •
 اس . نیا با
 اس . نهاده هااب ه  در را   خود  هاسو ه  •
  کشااف  با   خود  اهنی  مفااهیم  باا  آدمی  •

 شاانااخا    و  پردازد می  الریعا   هاا،قاانون
 یابد.می دس  جهان

 آلمانی خردگرا، فی سوش  •
 نقاد ام ی،  اقال  نقاد  محض،  اقال  نقاد  •

 حوم قوه 
 شهود،( رو کب )وحدو شناسیمعرف  •
 اینی  و این •
 استعوئی سو ه  •

 ک ید،: افوار
 اس . آدمی اهن ساح  در حقیق 

 انسان فاهم  قدرو 

 ت ایرپنیر،:
 و  دگمااتیساام  خواب از  بیادار، هیو    ا یا 

 اس . شده منجر را  جزمی 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ها، بنیااد، شاانااخ  و ادراک )ارترااب انسااان و جهاان هسااتی( از منظر با مرور نظری 
دکارو، هیو  و کان  مشیص شد ک  در انقوب فور، ف سف ت غرب، ک  همچنان ردپا، آن 
کادمیم معمار، ایران نیز نقش دارد، سااختار فور، بر پای ت محورگرایی محض   در سااختار آ

ها، فور، متعدد، پدیدار شاد ک  جریان فور،  اسا . بعد از کان  در قرن بیساتم جنرش
 ا  داشت  اس .شدهرا در حوزهت انسان و تجرب ت زیس   پدیدارشناسی بیشترین ت ایر

 آمدی بر پدیدارشناسی پس از عصر روشنگری . در2-2

کار رفت  در تاری  ف سف  غرب دانس  ک  در  ها، ب ترین وا ه را از با سابق 1شاید بتوان پدیدار
مفهومی ک یاد، داشاات     2آاار افوالون، هیو ، کان ، هگال، هوساارد، هایدگر و مرلوپونتی 

ها، مفصاال شااناخ  و ارتراب اب ه با سااو ه در اصاار (. بحث 1398اساا  ) ااافیان، 
 3اسااا  روشاانگر، مقادمااو ظهور دوباارهت وا ه »فنومن« را، در تااری  ف ساافا  فراهم کرده

 (. 97، 1388آباد،، )کشاورز، ایش
ل گرف . این جریان  در ابتدا، قرن بیساتم یم جریان فور، ب  انوان »پدیدارشاناسای« شاو 

ا  دانست   شناسی را اندیش ت انسان و تجارب زیست  شناسی و معرف  فور،، مرنا و اساس هستی 
  ت فرد،  ی وسا اسا  ک  ب    ی ا جهان زندگ ی سات   ی، اسااساام مٔالع ت تجرب ت ز ی دارشاناسا ی اسا . پد 

دانند ک  اندیش ت  پدیدارشناسی می شود. بسیار، ادموند هوسرد را بانی و مرنا، جنرش  ی ست  م یز 
( و حتی بعدها این  2018،  4ا، گناشاا  )اساامی  موحظ  او بر کل ف سااف  اروپایی نفوا قابل 

شااناساای، ا و  اجتماای، ا و  انسااانی و نیز حوزه  هایی همچون زبان جنرش وارد دیگر حوزه 
 (. 56،  1391د،  ی سع ، ، و رهنورد، و نور ، ر ی ن ، دهقان ، گارود ی س ی پزشوی شد )امام 
ب     ی لحاظ مفهوم انوان یم الرز فور ب  توان ب  ف ساف ت غرب را می  ی دارشاناسا ی بر این مرنا پد 

قرل از    ی م کرد. در مقٔع زمان ی ش از هوساارد« و »پز از هوساارد« تقساا ی »پ  ی ی یدو دورهت تار 
  ها، مٔر  این بازه از مورد توج  قرار گرف . هگل از چهره   ی هوسرد، امدتام فهم و ادراك هست 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

  در   بار  اولین  برا،  ک   اس .  دادن«  نشان  را   »خود  معنا،  ب   اس   شده  اخن  آن  از  »فنومن«  لفظ  ک     یونا،  وا ه  3
  را  شودمی  آشوار  اهن  بر   ک   چ آن  و  »نومن«  را   دارد  وجود  اهن  از  خارج  االم  در   چ آن  آنها  اس .  شده  مٔر    یونانیان  میان

   نامند.می »فنومن«
.
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نفسا « ساین  منظور شاناخ  »رو  فی « ب  انوان راه تو ایفی ا می و ب  »پدیدارشاناسای رو  
منظور »رو  بیدار،«  انوان نقٔ  آغازین، از ا أو  پدیدارشاناسای ب  گفت  اسا . هوسارد ب  

و هم برا، »ا اود و مراد، فور،« نا  برده اسا . بسایار، از متفوران این حوزه پدیدارشاناسای  
کنند. هوسارد ظاهر شادن یا پدیدار شادن االم  دیدارشاناسای اساتعوئی« انوان می هوسارد را »پ 

داناد. او  هاا و التفااو اهن انساااان می فرض را نااشاای از تو  مصاامم و تی یا ت اهن از پیش 
را شاعار ا ا ی پدیدارشاناسای ااو  کرده؛ چراک  شاهود و بصایرو  1ساو، خودل اشایاء بازگشا  ب  

(.  2001،  2داند )وی یز را ضرورو نیل ب  شناخ  می 
کند و دنیا را ا، گشااوده ب  جهان هسااتی تو اایف می منزل ت دریچ هوساارد آگاهی را ب 

الم  داند ک  ب  شاهود دسا  یابد. اهن و آگاهی را شارب ا ا ی ظهور ازمانی واجد معنا می 
داند ک  این ظهور یا ظاهرشادن همان چیز، اسا  ک  هوسارد آن را »پدیدار« و شاناخ  می 

بعد از هوساارد   ی (. دورهت زمان27-35،  1394خواند )پرتو،،  آن را »پدیدارشااناساای« می 
پدیدارشاناسای ب  چند شااخ  تقسایم شاد. در آلمان هایدگر رو  پدیدارشاناختی هوسارد را  

مورد نقد قرارداد، ساااز در دورهت   هستتتی ز امانیی آن را با کتاب  پنیرف  ولی جنر ت اسااتعو
دو  زنادگی خود باا کتااب »پرسااش از تونولو ،« باا نگااهی ف ساافی تونولو ، را ابزار،  

(. در فرانسا  مرلوپونتی  2004،  3انساانی در ارتراب و انوشااش حقیق  مٔر  کرد )اوبرین
وسارد ارائ  کرد و جنر ت اساتعویی و ساوب کتیو از پدیدارشاناسای ه  4روایتی اگزیساتانسایالیساتی 

، ،گارودیسی مورد انتقاد قرار داد )امام   5آن را با الها  از اگزیستانسیالیسم هایدگر و پل سارتر
مدرن فرانسا ،  (. سااز در فااا، تفور پسا  56،  1391د،  یساع،، رهنورد، و نور، ریندهقان 

شاونی در مقابل پدیدارشاناسی جریانی نو را در زمین ت حوزهت با الر  راهرر سااخ    6 اک دریدا
ا و  انسااانی مٔر  کرد. او پدیدارشااناساای را مرتنی بر ساا  مرح  ت کاسااتن، ساااختن و 

انوان نوای اساتیراج تفسایرها، آشاوار و شاونی را ب شاونی دانسا . دریدا سااخ  سااخ  
تواند متناقض یا متفاوو باشااد، با نگاهی نقدان   یز می پنهان از یم بٔن، ک  این تفساایرها ن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

.  

.  

.  

. -  

.



 

 علوم انسانی   در   ای رشته میان   مطالعات 
 110 

 3،  شماره  13  دوره 
 1400تابستان   

   51پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اینجا بود  (.131-132،  1398مقابل باورها، یقینی و ف ساافی مٔر  کرد )آهی و الاهر،،  
ها،  شاناسای، ادبیاو و رشات ها، دیگر همچون زبان ک  جریاناو ف سافی قرن بیساتم با رشات 

، دسااتیابی ب  شااناخ  یا آگاهی از انسااانی مرتر  گردید تا از این الریق مساایر جدید، برا
شاده مٔر  شاود.  ها، میت ف از تجربیاو زیسا  ارارتی آموزه الریق تجربیاو انساان یا ب 

( ب  مرور و معرفی جریاناو فور، »پدیدارشاناسای« و تفوراو ک ید، هر 2جدود شامارهت )
 خت  اس . گنار بر دورهت معا ر پرداپردازان ت ایرنظر ب  تفویم در قالب نظری  احب 

 
یه2جدول   پردازان پدیدارشناس و فالسفه . مروری بر نظر

یه یه پردازنظر  یادگیری و  برآموزش  تأثیر دیدگاه  شرح نظر

یش یدر  هگل  فر
 آلمانی  آلیسم  ایده
 19 و  18 قرن

پدیدارشناسی
»اهن«1رو 

 

 دارد؛  الهی جنر ت   »رو « •
اس ؛  تیییر  حاد در  چیز هم  •
  اسااسای   شارب  ناساازگار، و تناقض •

 اس ؛  فور 
 داند؛ می  فردی   رواج در را  ضعف •

تاادها وحدو و  .ساز 1
واقعی  و  اهن  .تٔابق2
 2دیالوتیم  اندیش   گیر، .شول3

 ک ید،:  افوار
 شود؛می   مٔر    اب ه   و  سو ه   رابٔ    سیالی   •
 و  اشایا وجود در تناقاااو  سااز  •

 اس .  دیالوتیم اهن در  همچنین

 هوسرل  ادموند
 مؤسز

 یدارشناسیپد
 آلمان  20 قرن

پدیدارشناسی
 3استعوئی

 اشیاء   خودل  سو،   ب  
 واسٔ  بی   و   شهود، 

 دیگر،  و من

کید •  استعوئی،4اگو،  بر   ت 
  افراد  ک   دانندمی دنیایی  همان  را  ایگو
 سازند؛می خود  برا،
 و  وجود  با   اولیا   شااهود  الریق  از  •

 بریم؛می پی خود  هستی
 »من«  برا،  پیوسااتا   جهاان  نیا   •

 اس .  حاضر 

 5  .اپوخ 1
 ایگو  »من«   شناسایی   یا   .خودشناسی 2

 ک ید،:  افوار
کنم؛می  فور   را  فور،  من •
  دساتیابی   الریق تنها  تع یق یا ت ویل •
اس ؛  استعوئی« »من  ب 
 داند؛یم  ر یپنتق یل را   جهانمند، •

 هایدگر  مارتین
  تاافااواار   سااارآغاااز 

 متافیزیم 
شاانااساای( )هسااتی 

آلمان 
(1976-1889) 

پدیدارشناسی
 هرمنوتیم

 زیستنده  انسان
 2)دازاین(

 اس ؛ بودن  پرسشل   او ت موو
ٔا    قاالاب  در  را   تفور   هاایادگر   •   راب

 بیندنمی  پیرامونش  دنیا، و  انسان
 ؛(1381  دگر،ی)ها

 داور،  از  رهایی  در  .حقیق 1
 داندمی زبان  االم در  را   .بودن2
   شااران   .تفور 3

 ک ید،:  افوار
  پرساااش   مقاا   از  جهاان  شاانااخا  •

افتد؛می  اتفاا
   تونولو ،(  از  )پرسش •
  اسا   االم  در  انساان هساتی  اسااساام  •
 گردد.نمی  منفصل  انسان  از  هرگز  و

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 

  جهان   هستی  یا  وجود  دربارۀ  هاقااوو  تمامی  ک   کندمی  و ف  را  نظر،   ا،لحظ   ک    باستان  یونانی  زبان  از  ا،وا ه  .5
آید. می در تع یق حال   ب  جهان در هاکنش تما  نتیج  در و خارجی

.
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یه یه پردازنظر  یادگیری و  برآموزش  تأثیر دیدگاه  شرح نظر

 سارتر پل  -ژان
 سمیال یستانسی اگز 

 فرانس 
(1905  –1980) 

 وجود،  ا اااالا 
 انسان

شود؛می  آغاز  هستی با  انسان •
  جاز  نایسااا   چایاز،  انساااان  •

 و  )هسااتی  ااماالش،  از  ا،مجمواا 
نیستی(؛

 هس . جدا   سو ه  از  اب ه  •

 انتقاد،.نگاه1
 هااادو شمردن  .منمو 2
 1.پارادوکز3

 ک ید،:  افوار
 بیآفریند؛   را   خود   روز  هر  باید   انسان   •
 اس .  دیگران  دید  از آد   هستی •

یس مرلوپونتیمور
  اومانیساام(   )پساا 

 فرانس 
(1961-1908) 

 پدیدارشناسی
 2ادراک
 3زیست (  )بدن

  کل   فعالی  معنا، ب  حسی ادراک •
 بدن؛

 جهان  میز، بدن،  متقابل  ت ایر   •
فرهنگی و  الریعی  محی  و  سااو ه •

جداناپنیرند؛
 وجوه معناا، با   4بادن  هاا،شاااک ا  •

  خاایاااد  و  جساااام  ماایااتاا ااف
 .(1396ل،ی)ه

 )موشوافان (  تح ی ی  .ف سف 1
 و  الارایاعا   مافاهاو   از  هاایای.درس2

فرهنگ
 وتن«  »روان  .وحدو3

 ک ید،:  افوار
 و  نااانادیشاایاده  معناا،با   تا مال  •

ها؛ریش  و مراد، ب   بازگش 
  شااناساای، روان  ا،رشاات تفورمیان •

 و... زیس   شناسی،جامع 

 5باشالر  گاستون
 خیاد(  )فی سوش

 فرانس 
(1884-  1962) 

  پادیادارشاانااسااای 
 6خیاد

 خیالی تصاویر 

  انساان   وابساتگی و7فااا  بوالیقا، •
 در  تییل  شاااران ، )فااا،  خان :  ب 

فاا(؛ خصود
  ابزار   موجود  آنوا   از  پیش  انساااان  •

 در  همواره و  پرداز خیاد باشااد  ساااز
 خیاد   اور  واکاو، و شاناخ  حاد

 .(1392)باشور،   اس 

 :  ف سفی مرح   دو موحظ 
  مااااامین   باا   تفوراتش   اود:   مرح ا    •

  و   )قاانون    گرفا    شااوال   ا و    بنیااد، 
 ا ی (؛ 

 و  تافاوار   در  اناقاوب  دو :  مارحا ا   •
  فور،  ها،اادو  تما   کردن  فرامو 

 جهان   شعر،،  تییل  ب  آوردن رو، و
 آب،  زمین،  ا ا ی: انصار   چهار در

 آید.می در  تییل  ب  آتش، باد،

یدا  ژاک  در
 فرانس 

(1930-2004) 

 8شونی ساخ 
واساز،

 ساختارشونی

  سااختن،   »کاساتن،  بر  مرتنی  تفور  •
شونی«؛ ساخ 

  برداشااا    توانادمی  ا،خوانناده  هر   •
 باشد؛  داشت  را  خود
 مراتری.  س س    نظا   وا گونی •

 ؛  ا،رشت میان  ارتراب  .1
 ها؛نشان   افتراقی  .ارز 2

 ک ید،:  افوار
  خاالق   معناا،  انتقااد  جاا،با   متن  •

 اس ؛  زدا،«»مرکز  معنا
 مدلود«؛ و  »داد  زنجیره  بردن  بین از •

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

1

2. 
 و  کنش برا،  امواناو از ا،مجموا   ب و   نیسا .  آناتومی  سااختار یا  فیزیوی  مشایص شاول با  ایساتا   اب ه  یم  بدن  از مقصاود تعریف  این  در  .3

 شودمی نیز  خیالی  ها،اندا   شامل ک  اس  ارتراب

4. 
5. 
6. 
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 . مروری بر پدیدارشناسی در ساختار آموزش 3
  د،پدیدارشاناسای ابتدا در ف ساف  با نگاه تو یفی هوسرد، تفسیر، و ارتراالی هایدگر، و انتقا

انوان یام رویاداد قادرتمناد و یام نگر  فور،، در  مرلوپنتی مٔر  شاااد؛ اماا خی ی زود با 
انی« جایگاه خود را پیدا کرد. با وجوه میت ف انساانیل وابست  ب  »یادگیر، خودیافت « و »درم 

بر »خود انتقااداو  ایران وجود تماا   فع ی  در آموز   همچناان  محور،« و »مرکزگرایی« 
ها، اخیر چگون  اندیشیدن،  این ساختار و ااراو پنهانش کاموم مشهود اس . در ساد  ردپا،

اساا . ب  نظر   ارارتی »درساا  اندیشاادن« در ساااختار یادگیر، مورد توج  قرار گرفت یا ب 
مدار  ها، چارچوب  اورو تدریزها، قالری ب ، آموز ها، رساان جویی رساد سا ٔ می 

ها و مدارس، انسااان را دچار نوای اضاأراب و آشاافتگی فور، و اهنی کرده  در دانشااگاه
یوی از    20شاانااس ناامادار آمریواایی قرن  ( روان 1397)  1اسااا . کاارد رانسااو  راجرز

نماایاد و دار را مٔر  می هاا، معنااشااادن«، یاادگیر، گاناران نظریا ت حوزهت فرایناد »انساااان بنیاان 
امر و  اورو تدریز( بی شاود )ب معتقد اسا  چیز، ک  توسا  کسای ب  دیگر، آموخت  می 

ک  فرد آن را براساااس تجربیاو ا،  گون ب یافت « یعنی  نتیج  اساا . او تنها یادگیر، »خودبی 
داند. همچنین معتقد اسا  موارد،  خود کشاف کند و با خویشاتن خود تٔریق دهد مؤار می 

آید قابل سارمشاق شادن برا، دیگران نیسا  و فق   دسا  می اسااس تجربیاو فرد، ب ک  بر
ها  این نتایج و آموخت   خود فرد، ن  برا، دیگران، معنا داشت  باشد. از الرفی   ممون اس  برا،

تیییر  در شاارای  متفااوو و در رواب  باا دیگران نیز پاایادار یاا ااابا  نیساا  و مادا  فرد درحااد
 (.332و  27، 25، 1397هایش اس  )راجرز، آموخت 

داناد؛ او یاادگیر، خودیاافتا  را دار و کاارآ می راجرز تادریز را ماانعی بر ساار یاادگیر، معناا
تنهایی، براساس تجربیاو فرد،  اند ک  فرد در رابٔ  با دیگران یا ب دبیش می فرایند، مسرو 

یابد ک  در این فرایند، اندیشاایدن مرنا، یادگیر، اساا  ب  نتایج و تیییراو درونی دساا  می 
شااود و اگر (. الرت  گفتنی اساا  ک  هر فور کردنی اندیشاایدن محسااوب نمی 338)همان،  

هاایی جها  درسااتی بفهماد نیاازمناد تمرینانساااان بیواهاد تجربیااو اهنی خود  را با 
معنا، کساب مهارو »اندیشایدن همراه با نیندیشایدن« اسا  ک  با »شافاش اندیشایدن« ب 
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توان دساا  یاف  دسااتی و تمریناو آگاهی و »اهن پرسااشااگر« ب  حل این معما می چیره
 (. 1399، 1)ب ومور

ها، بودیساام، در مقابل آموزه ا، از ها، شاارقی تح  انوان »ان« شاااخ یوی از آموزه 
ها را نیز برا،  بسا  مرکزگرا، ف ساف  غرب، ک  پیش از این ب  آن اشااره شاد و بسایار، از بن

کید بر سای  انساان ب  سااز، اهن قرل از پرساشاگر، و کوشای انساان و آرا وجود آورد، ت 
ها،  تدریزها،  ها، رساان جویی ساوا ب  خودفهمی را دارد. اهن انساان ب  واسأ ت سا ٔ 

ها، همواره درگیر و شا وا اسا  ک  دچار نوای اضأراب، آشافتگی فور، و قالری دانشاگاه
رو، لزو  داشاتن اهنی آرا  و رها برا، شافاش اندیشایدن افوار ناخواسات  شاده اسا . از این

شاود، پاالیشاگر، اهن نقٔ ت آغازین »شافاش اندیشایدن« اسا  و نیاز ب  تمریناو آشاوار می 
، رهاایی از تماامی محتویااو انرااشااتا  شاااده دارد تاا بتوان باا اهنی آرا  و رهاا وارد  ماداو  برا

ارتراب با جهان هساتی و یادگیر، خودیافت  )بیدار،( شاد. یادگیر، در معمار، نیز از تربی  
هاسا . اووه بر اینو   شاود و هدفش سااختن پدیدهسااز،( آغاز می و سااختن اهن )انساان 

شده و مفاهیم درونی نیز دارد. شناخ  ها، زیس  هایی در تجرب فرد اس ، ریش منحصرب 
ها، معمار، بسایار مؤار خواهد  این فرایند خودیافت  »انساان معمار« در جه  ارتقا، پدیده

»پدیدارشااناساای« ب  انوان رویورد مؤار بر آموز  و یادگیر، انسااان در    1960بود. از ده   
( ک  در  2005،  2مٔر  شاده اسا  )اوترو پی وس   و مدارس معمار،  هابسایار، از دانشاگاه

 ( ب  مرور بعای از این موارد پرداخت  شده اس .3جدود شمارهت )
 

ها پدیدارشناسی در مدارس و دانشگاه. 3جدول

دانشگاه  
ینستون   3پر

یکا   آمر

 (، معمار فرانسو، و منتقد بر رهرر، استاد، در ساختار آموز  1899-1986) 4پرفسور  ان الباتوو 
 تمرین و تجرب  دانشجویان  •
 ب  وسی   قدرو ادراک  ترکیب، الراحی، ساخ ، تیییر  •
 واسٔ ت خواندن خوقان ها، خوقان  ب تجرب  •

اند. خواندن  ها پر از پیچیدگی و  چیزها، نهفت واقعی شوند، نیستند.  ظاهر پنداشت  میآنچ  ک  ب   هاپدیده
 (. 2013، 5ها ضرورو دارد )کورک منابع و ریش 
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دانشگاه  
تکنولوژی 
 1هلسینکی 

 و... 
 

شناسی، ف سف  و هنرها، تجسمی، تجرب  ادراک حسی، حافظ ،  پرداز معمار،، روانیوهان پاالسما، نظری 
 کند. مٔر  میخاالره، تییل و ناخودآگاه را 

 معمار، چندحسی  •
 ها، افراالی سرکوب شده اس .توج  ب  حز المس  در تجرب  )حز المس  در تصویرساز، •
 ها، تصویر،( جوییمعمار، سووو )مقابل س ٔ  •

ایدهدیدگاه براساس  معمار،،  مدارس  غالب  اندیش پرداز،ها،  و  تفور  ولی  اس   شیصی  ساز،  ها، 
 (. 2011، 2لی و هیندرز فرد در گفتمان و آموز  توس  پاالسما مٔر  شده اس  )گرینمنحصرب 

 انوان ابزار، جه  اتصاد ب  جهان( دار، تفوراو پدیدارشناسی مرلوپونتی )تن ب وا  3هاد استیون 

دانشگاه  
4ا ی کلمب

 ادراک بدنمند )تن ابزار زنده فاا(  •
 تیییر زاوی  دید  •
 5پاراالکز  •

معنا، تیییر زاوی ت پرساوتیو و دید حا ل ارتراب فاا و تن )ادراک بدنمند( آرایش فاایی از الریق حرک  ب  
پرساوتیو می  بدن  مایل،  و  در محور امود،  افقی و حرک   یونواخ   با شوستن سٔو   متنوای شود،  ها، 

انوان (. هاد از آن ب  2004،  6 وویورگانشی شود  کند. بنابراین، تجرب  انسان از فاا چند برابر می دریاف  می 
 (.1396ا ل، پناهی، و فروتن،  کند )ابراهیمی پاراالکز یا همان سیالی  فاا یاد می 

  دانشگاه
،  ایتالیا

و   7سوئیس 
 هاروارد 

کادمی معمار، و معمار  وجو، معمار، ازدس ها در جس )نگریستن ب  پدیده 8پیتر زومتور  رفت (. استاد آ
 .   اندیشی(متفور در حوزهت پدیدارشناسی )رهیاف  پدیدارشناسی در معمار،

 فور کردن و ساختن بر اساس احساساو انسانی ساکنین فاا )احساساو مشترک(.  •
 ها، آغازین معمار ریش  در کودکی و خاالراتش دارد. زندگی و تجرب ت زیست ، تجرب  •
 ها، شااران  و معمار، حواس )سرم اتمسقر(. ها، احساسی و اندیش ت کید بر جنر  •
 احساسی و معمار، سووو ب  معنا، تسییر وجود تا  انسان.  -اتمسفر حسی •

دانشگاه  
 9لووان

 بلژیک

 مای  معمار، برپای  احساس و شهود اس .  بن
 (.1394)زومتور،  دانشجویان باید بیاموزند تجرب ت زیست ت خود را مرنا، الراحی قرار دهند 

شاود. شاناخ  پارامترها،  انوان یم نگر  فور، ن  یم حرک  ف سافی آموز  داده میپدیدارشاناسای ب 
ها، اساتودیو رو   گفتمان مع مان معمار، و دانشاجویان در دورهها، تمرین، پدیدارشاناسای در چارچوب

 (.2015، 10د، اسم   و  ض عی( )پمرو، برویز  5پنتاگون )
 شود.مرح   اود: »بیدار،«، ارائ  دانشجویان در ارتقاء تونیم و مهارو اهنی ل زبانی مٔر  می

 گیرد.می  شولمرح   دو : تدوین سؤاالو شیصی، سؤاالو براساس تجربیاو فرد، 
 مرح   سو : آگاهی نسر  ب  پدیدارها و شناخ  پارامترها.

 شود؛تونیم برقرار، رواب .ها و ماامین ب  بحث گناشت  میمرح   چهار : تفسیر رابٔ 
 بند، و ارائ ت نهایی.مرح   پنجم: جمع
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 پژوهش . روش4
این مقاالا  باا توجا  با  اهاداش تحقیق و تویا  بر خوقیا ، تجاارب اهنی و دانش پیشااین با     

ٔاالعااو هاا، انادیشااا  و خیااد می باازشاانااخا  آموزه  پردازد. نگاارنادگاان باا رویورد کیفی و م
ها ها، ارتراالی مؤار میان پدیدهشادن و شاناخ  راهاساناد، برا، کساب چگونگی انساان 

شاناساان و ها، مؤار در راه معمارشادن ب  خوانش آاار هساتی شا گیر، اندی منظور شاولب 
 اند.پدیدارشناسان پرداخت 

( خوانش  1پوشاانی دارند،  اورو گرفت  اسا :  پ وهش در چند مرح  ، ک  اغ ب نیز هم
هاا، فور،  هاا، میت ف ادراک جهاان هسااتی و جنرشاساانااد و مادارک موتوب نظریا 

( شااناسااایی جایگاه 2ها؛  منظور شااناخ  رواب  انسااان با دیگر پدیدهپدیدارشااناساای ب 
ا، در  رشات ارزیابی رواب  چندوجهی میان   پدیدارشاناسای در آموز  و یادگیر، معمار، و

ها، زیسا  شاده انساانی و گریز ها، معمار، جهان جه  کساب تجرب مدارس و دانشاگاه
ها،  ( برقرار، رواب  چندوجهی از الریق شناخ  منابع و ریش 3از محورگرایی در آموز ؛  

(  4ها، انسانی؛ دیش گیر، انمنظور شولمرز، در حوزهت انسان )ادبیاو و شعر ب غنیل درون 
شاامود  بینی و نگاه جهان شااناخ  ابزار مح ی )اندیشاا ت شااعر حافظ( جه  ارتقا، جهان 

گیر،.  ( نتیج 5انسان معمار؛ 

 . فرایند انسان معمار شدن5
شاده در معمار، معا ار مسات ز  ایجاد تحود در سااختار آموزشای  حل مشاووو مٔر  

کاادمیام«  اارش با  فراگیر، معناا، تیییر سااااختاار  با  یاادگیر، فرد معماار از آموز  »آ
شامود  رساد توساع ت نگاه جهان نظر می منظور تحقق این امر ب ها، خودیافت « اسا . ب »آموزه 

ٔا ( در حوزه رشااتا در معماار، و فراگیر، تونیام برقرار، پیوناد میاان  هاا، مرتر  باا ا، )راب
شادن« ضارور، اسا  ک  در دو وج  مورد مٔالع   ادبیاو و انساان در فرایند »انساان معمار  

( آموختن چگون   2ها، موجود درون هر سارزمین؛ و  ( خواندن منابع و ریشا 1: گیرد قرار می 
شااایان اکر اساا  ک  در فرایند این مٔالع  افزایش  شاامود.اندیشاایدن از الریق  نگاه جهان 

نساان معمار« مدنظر شادن »ادانش فرد، هدش واال، پ وهش نیسا ، ب و  چگونگی آگاه
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ها حا اال بینی در فرایند آموختن ب  کمم دیگر رشاات اساا  ک  این هدش با توسااع ت جهان 
هاا، ( فرایناد انساااان معماار شااادن را باا هادش دریاافا  »آموزه 2شااود. نمودار شااماارهت )می 

.دهدها نشان می خودیافت « از الریق پیوند مؤار با دیگر رشت 

 یافتههای خودانسان معمار شدن با هدف شناخت آموزه. فرایند 2نمودار 

 

 های موجود درون هر سرزمین خواندن منابع و ریشه. 1-5

شادهت انساان در مقول ت آموز  و یادگیر، نیازمند مٔالع ت  ها، زیسا  الورحتم شاناخ  تجرب  ب  
جرب  کرده  ها، موجود درون هر سارزمین اسا  ک  انساانل مح ی آن را در زندگی خویش ت پدیده 
مرز، هر سارزمین را مٔر   ها، درون معمار و نویساندهت انگ یسای توج  ب  پدیده   1ف چر   . اسا  

ها، مح ی شامل تاری ، اجتما  کند ک  دارا، ریش  مباب ت درختی تشریا می کرده و معمار، را ب  
 (. 4،  1905و سیاس ، دین و فرهنگ، آب و هوا، زمین و جیرافیا اس  )ف چر،  

ظهور پیدا   ها، مح ی ها، میت ف متناسااب با ریشاا  مین ها، معمار، در ساارز این پدیده   
مروز، و مح ی رفتا  تاا باا خوانش  هاا، درون کناد. بناابراین، در این جسااتاار با  سااراا پادیاده می 

ها، مؤار بر تجرب ت زیساات ت انسااان از الریق مفاهیم زمین مؤلف  ها، درون ایران مناسااب ریشاا  
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انوان فرآوردهت ا ایل و موتوب ایرانی یوی از  ارسای ب  یقین ادبیاو پ ب    مرز، اساتیراج شاود. درون 
شاود چرا ک  سارشاار از احسااسااو و مفاهیم غنی  ها، غنی این سارزمین محساوب می این ریشا  

انساانی اسا . پیوند دیرین  و ارتراب درونی ایرانیان با شااارانشاان ساند، اسا  بر این موضاو ،  
گوشا ت زندگی هر ایرانی و زوایا،  گوشا    اسا  ک  در شاان رساوک کرده  چنان ب  ااماا سارشا  

شود. این ارتراب امیق معنو،، بااث شده »شعر« و »قریح ت  روحی ایرانیان حاورشان یاف  می 
   (. 1،  1393)شایگان،   1شاارانگی« در زندگی پارسیان حاور، مداو  داشت  باشد 

ن روای  کند ب و   نقش ادبیاو در این خوانش این نیساا  ک  مٔ ری یا االوااتی را ب  انسااا 
ا، خیالی شارک  کند و با گساتر  و بسا  آن  دهد در تجرب  ا، تیی ی ب  انساان اجازه می گون  ب  

(. شاعر  114،  1393شادهت انساان بیفزایید )براتی و امامی،  از الریق وساع  دید ب  تجارب زیسا  
)آشااور،،   انگیز د ا، ناب اساا  برا، انتقاد اوج این احساااساااو زنده و خیا کوساایم تجرب  

 (. 113،  1393تاری  حیاو انسان قدم  دارد )براتی و امامی،    ( ک  ب  درازا، 4،  1377
خوردگی ااالف  و تییل اس  ک  در زبان کدکنی: »شعر، گرهدر تعریفی دیگر از شفیعی   

آهنگین شاول گرفت  باشاد«. خیاد یوی از انا ار ا ا ی شاعر اسا  ک  بارها در تعاریف و 
 (. 41، 1380کدکنی، کتب ادبی بر آن ت کید شده اس  )شفیعی 

 رو، با اندیشا  افتد. از این اهن اتفاا می   در این نگاه شاااران  هم ت تصااویر خیاد شاعر در دد و 
معنا، تفور منٔقی محض ساروکار نداریم. شااار با نگاهی نو میان ارتراب »الریع  با انساان«  ب  

کند و ب  این واسأ  انساان را ب  جهانی دیگر، ک  تازگی یا »الریع  با الریع « پیوند، برقرار می 
وند تازگی دارد و پرداخت ت »تییل« اوسا . این تصارش  کشااند. نحوهت برقرار کردن این پی دارد، می 

اهنی شااار، در مفهو  الریع  و انساان، کوشاشای اهنی اسا  ک  »خیاد« یا »تصاویر« نا  دارد.  
خیاد، تصارش اهن شااار در مفاهیم سااده و ااد، اسا  ک  در دساترس همگان قرار دارد. هر  

الریع  هزاران هزار پیوند و ارتراب دارد ک  از  ا، از  ا، از زندگی انساان و تجرب ت او با گوشا  گوشا  
،  شود کند و در برابر آن بیدار می میان پیوندها، گوناگون، اهن شاار یوی را احساس و ادراک می 
شاود  شاود. آنچ  در شاعر زاده می حا ال این بیدار، اولی ، تجرب  شااار اسا  ک  در شاعر زاده می 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

  حافظ و سعد،  مقرره  بازدید از پز  ت ار  با داش  شیراز  ب  ک  سفر،   در یونانی، معروش  نویسنده کازانتزاکیز نیووس همسر  .1
 اس .  داشت  اااان مامون این ب 
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سااان و الریع «، »الریع  و انسااان«، »انسااان و  انگیز گوناگون »ان نمایش ارتراب  ااور خیاد 
با   ها، تصاویر، تازه سااز، پدیده کوشاد با شاری  انساان« و »الریع  و الریع « اسا . شااار می 

تر اساا . در این فرایند  زبان خود بازگو کند ک  از نساای  ا اا ی دنیا، واقعی، خیالی و دلنشااین 
کند، » ااور خیاد« ادراک و احساااس می انگیز  آنچ  خواننده در ارتراب با  ااور گوناگون خیاد 

شاود و حا ل آن تجرب ت اانو، یا  حاو، کشاف جدید و جهانی دیگرسا  ک  در اهن او متولد می 
( ظهور 3در نمودار شااماارهت )   (. 3و    2،  1375کادکنی،  بیادار، ااانویا  دیگر، اساا  )شاافیعی 

ن هر ساارزمین ک   ها، درو واساأ ت ریشاا  ها، انسااانی معمار، )نگاه جهان شاامود(، ب  پدیده 
 اورو تٔریق با نظری ت ف چر: »ظهور  هاسا  ب  ترین آن ادبیاو فارسای و شاعر کوسایم از غنی 

 مباب ت درخ « نشان داده شده اس . ها، معمار، ب  پدیده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یشه. درخت پدیدهٔ نگاه جهان3نمودار   مرزی ایران زمینهای درونشمول معماری و ر
 (1905)برگرفت  از درخ  معمار، ف چر، 

گاهی  گفتگو میان تاادها بیدار، و آ
یشتن  خود و خو

 ها، اهنیرهایی از ک یش 

 شناخت

ن   تفور شاارا
 تفور  اندیش  ساز 

 نگاه جهان شمود در معمار،

 خیاد

یر تجرب  ها،  حسی ادراک اهن تصو
 ناب

 خاالراو
 آنچه آشکار 

 و
قابل رؤیت  

 است
های در پدیده

 ها، زیست  انسانیتجرب  معماری

 های برقراری ارتباط انسان با جهان هستی و شناختتکنیک

 های درون هر سرزمین ریشه بستر فرهنگی

 شعر و ادبیات کالسیک

یشه  های  ر
 مؤثر بر ظهور 

های پدیده 
 معماری 
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 مروری بر درازای حیات شعر .5-1-1

اما هم  آنها در ااهان ب     در الود تاری ، اشااعار زیاد، در قالب شااعر کهن و نو سااروده شااده 
ابدی  نرساایده اساا . شاااید بتوان خصاا   شااعر کهن را در ارز  واال، انصاار خیاد و  

شاااران بزرگی چون حافظ،  لحاظ ااترار و غنا، شاعر کهن پارسای ب  سااز، آن دانسا .  تصاویر 
اند شاعرها، ماندگار و مؤار، خ ق کنند  نظامی، خیا ، و ... توانسات  ساعد،، موالنا، فردوسای،  

رابٔ  انساان با الریع  در شاعر  اسا .  ها، میت ف و حیاتشاان ت ایرگناشات   ک  در زندگی نسال 
تنها ب  مساائل ادبی، ب و  ب  مساائل ابد، نیز ااتنا دارد. بنابراین،  اسا  ک  ن    ا، نمود کشاف تازه 

دهناد در چگونگی  کا  شاااااران از زنادگی در این بیادار، انتقااد می   هاا خوانش این تجربا  
الور حتم، گساتردگی مرحث تاری  ادبیاو ایران، چ   ب  شادن« بسایار اارگنار اسا . »انساان 

( ب   4رو، نمودار شامارهت ) گنجد. از این لحاظ محتوایی و چ  شاو ی، در مجاد این مقال  نمی ب  
 دهد. ی در گنر زمان را نشان می اختصار روند تارییی شعر کهن پارس 

یخی شعر کهن پارسی 4نمودار   . روند تار

 
 منظومٔه شعر کهن ایران از منظر ارتباط میان پدیده در جهان هستی .5-1-2

در میان خوانش اشاعار کوسایم پنج شااار فردوسای، خیا ، موالنا، ساعد، و حافظ در کنار  
متع ق با  روزگااران گانشااتا  نیساا  ب وا   آورناد کا   اارفاام وجود می ا، را با یوادیگر منظوما 
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 اورو  اند ب ها خ ق کردهتصااویر، ک  آنان در اشاعار خود جه  برقرار، رواب  میان پدیده
ٔا ت  دائمی و همیشااگی در روناد زنادگی مردماان دیروز و امروز وجود دارد. شاااااران با  واساا

هان هساتی ها، آدمیان درخصاود چگونگی شاناخ  ج هایی ک  همواره برا، پرساشپاسا 
هایی ک  با مرور ( یافت 4ت مل و توج  اسا . جدود شامارهت )و چیساتی منابع آن دارند، قابل

پردازان درخصااود محوری  و مرکزگرایی در رواب  انسااان با ها، فوسااف  و نظری دیدگاه
 دهد.دس  آمده اس  را معادد مظاهر ک ید، پنج شاار کوسیم قرار می جهان هستی ب 

 
 . تأملی بر مبنای شناخت جهان هستی در شعر شاعران منظومه کهن ایران 4جدول 

 
 

 ارتباط میان پدیده در جهان هستی. حافظ و 3-1-5

 جادو در  هاا  ماانادگاار شاا ر ک    گرفتا  در میاان شاایصاایا  براسااااس تح یال  ااورو 
مرکزگریز  در قیاس با نگاه مرکزگرا، دیگر شااااران   بینی دلیل ج ان (، حافظ به4)شاامارهت 

 درونی( برقرار کند؛ از  -ها، میت ف و انساان )شایصای کوسایم توانسات  پیوند میان پدیده
انتها، اندیشا ت دانند. »شاعر« ار ا ت بی معنا، مفسار رازها، می الییب، ب رو، او را لساان همین

ناپنیر شول  اوسا . در اشاعار حافظ تعادد خردمندان  میان  ورو و معنا در جریانی تجزی 
ا، از اواالف و افوار  (. برقرار، رابٔ ت شاایصاای در گسااتره14،  1393شااایگان،  گیرد )می 

معنااساا  ک  اهمیتی ندارد  ها، بارز شااعر حافظ اساا . این بدان ی از وی گی گوناگون یو
میاالب او اارش، اامی یا رند اساا ، چرا ک  هر کساای در هر مقا  و ساأحی بیشاای از 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

  منٔرق  ک  دهدمی شاول چنان  آگاهان   را   انساان  خ قیاو  ک   تربی  یا کودک  پرور   معنی  ب  اسا   یونانی  ا،ک م    .1
 شود. آرمانی   ورو یم  بر 

 کار رفتهمظاهر به شاعر
یوش شایگان  از دیدگاه دار

 تحلیل از نگاه نویسندگان
یزی(گرایی و تفکرمرکز)تفکرمرکز  گر

 ها، ترا د،() حن    ها، نمایشمرکزگرایی در  حن  انسان کامل فردوسی

 مظهر تعارض  خیا 
 ها، ناپیوست (رستاخیز )تداو  بیدار، در گسل

 جهان هستینهی یسم و مرکزگرایی »اقل« در  
 ادراک جهان از الریق )ااراو(

 مرکزگرایی ارفان و خدا  نماد توامل موالنا
 مرکزگرایی پند و اندرز و اخوا )تع یم و تربی ( 1پایدیا سعد،
یز ازل و ابد حافظ  مرکزگر
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( و هرکساای با 56-55،  1388یابد )شااایگان،  وجود خود یا خاالراو خویش را در آن می 
 کند. می ، متفاوتی را دریاف  هازیستن و تجرب ت شیصی در فاا، شعر او تجرب 

بینی ها، بارز شعر حافظ اس . جهان ها، »خودیافت ت شیصی« یوی از وی گی برداش  
ساازد. او ها، اهنی گوناگون مواج  می او با بصایرو و نروغی خاد، میاالرین را با برداشا  

کند و در  نمی در نهای  هرگز میاالب خود را ب  نقٔ ت پایان شاعر یا ب  تمامی  و نهای  ختم  
سااازد. از ها، تودرتو، شااعر خود او را آزاد در درون خویشااتن رها می میان تاااادها و الی 

ها، زیسا  شاده اسا  ها، شاعر او حاو، آموزه رو، خوانش و شاناخ  رواب  میان پدیدهاین
 ک  در روند خود یافتگی و انسان شدن مؤار اس .

 شده حافظهای زیستآموزه . 2-5

ساتیز و ا، موالم زیسا ؛ زمان  ادایی و خفقان مٔ ق می ا، سارشاار از تمدوره حافظ در  
توان پی برد. شااید بتوان چند ادایی و گفتمان دیالوتیم او ناآزاد ک  از تجرب ت زیسات  او می 

ا، با این »دوران تاریم« اجتماای دانسا . او رند، )ب  تعریر حافظ انساان انتقاد، یا مقاب  
زیرک بود ک  برا، مقاب   با این »خفقان« و »آزاد ساتیز،« ب  کو  نمادین و  کامل( باهو  و

وگو باردازد. زمان ت حافظ گاهی »النز« متوساال شااد تا بدین رو  آزادان  ب  مواالما  و گفا  
ا، کا   دوره باا دوران ک یساااا و آغااز اصاار روشاانگر، »مرکزگرایی اقال« بود. در زماانا هم

  برا، حل مساائل انساانی، گاهی خدا و گاهی خود را محور  زمین« در توفوساف ت »میرب 
سااو، زمین »مشاارا« در تو  برا، مقااب ا  باا »مرکزگرایی« دادناد حاافظ در اینقرار می 

بینی سااختارشاون خود و اندیشا  »مرکزگریز« کو  خود را در »شاعر«  زیسا  و با جهان می 
کادمیم معمار، در کنار خوانش و   ها،ت مل آن اساا  ک  در آموز پدید آورد. نوت  قابل آ

هایشااان جایگاهی برا، خوانش اندیشاامندان شاارقی و آموختن از فوسااف  غرب و دیدگاه
 هایشان همچون »حافظ« دیده نشده اس .آموزه 

کار رفت  در سااختار شاعر  ها، شاعر حافظ، تفسایر معانی وا گان ب هدش از خوانش آموزه 
شا ت میان رواب  اسا ، چرا ک  وا گان مساتقل نیساتند و شاعر  ها و اندی نیسا  ب و  رواب  پدیده

 انوان یم جهان واحد قابل تفویم ب  اجزا )سو ه و اب ه( نیس . او ب 
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زاده، « یا »چندآوایی« اساا  )غومحسااین 1ت مل شااعر او »چند اادایی ها، قابل از پدیده 
ا  شاده سا  ها، زیشاود هر کسای برحساب احسااس و تجرب  ( ک  بااث می 99-97،  1386

فرد  ها بسایار منحصارب  با آن ارتراب برقرار کند و از آن نیز چیز، دریاف  کند. این نو  برداشا  
گردد. »خودیافتگی« انساان  و شایصای اسا  و ب  »خودآگاه« یا »ناخودآگاه« هر انساانی برمی 

شاده، خاالراو و  ها، زیسا  در این ارتراب براسااس شارای  شایصای، موقعی  فرد،، تجرب  
زناد. چناد  انگیز، را نقش می کناد و تصااااویر خیااد گر اوامال درونی در خیااد او ظهور می دی 

معنا، تنو  » اور خیاد« در دو محور خیاد امود، ) اورو و فر ( و   ادایی شاعر حافظ ب  
 (.  169- 186،  1375کدکنی،  رسد )شفیعی  ورو مواز، ب  ااتداد می افقی )احساس( ب  

گیرد و شاناخ  »جهان هساتی« در راه خوانش شاعر قرار می   انساان با پرساشای در رابٔ  با
هاا با  کنواا  درون  هاا، ماداو  میاان پادیادههاا، آن و ایجااد تمااسباا برقرار، ارترااب باا پادیاده

ا، از تناقاااو ها با مجموا پردازد. انساان میان پدیده»خود، خویش، دیگران، شاعر« می 
که با اعجاگ به صاور  سااگگار کنار هم مل ل    ها  ناسااگگار پدیده پی مواجه  اسا ؛درپی 

کاار رفتا   کاار رفتا  در شااعر حاافظ گااهی باا نگااه و زباانی النزآلود با تاااادهاا، با یگرناد   یواد
 اورو متعارش و توام ی کنار  تنها مقابل هم ب و  ب ا، ک  وا گان متاااد ن گون اسا ؛ ب 

کار رفت   ها، ساااختگی یا تصاانعی ب ز اند. حافظ با این ترفند بساایار، از ارهم قرار گرفت 
ها، در جامع  را با تیییر و دگرگونی مورد ساااختارشااونی قرار داده اساا . ب  ارارتی، ب  

توان دهد. بنابراین، دیگر پدیدهت شاعر او را می اهنی سااختگی را مورد شام و تردید قرار می 
دیشا ت انساان را ب  رهایی و ها، اهنی« در این راه ان»سااختارشاونی« دانسا . او با »انقوب

ها،  دهد و با انقوبا، ک  انساان را با پرساشای در مسایر قرار می گون رسااند، ب آزاد، می 
، گفتمان  سااازگار، تاااادهاها، )چند اادایی شااعر، دیالوتیم  مداو  تح  ت ایر پدیده

رسااند. این ا، می اانوی پایان( ب  بیدار،  سامر یم، النز، اندیشا  سااختارشاون و مسایر بی 
آگاهی و پرساشای دیگر برا،  اسا  بر بی معنا، آگاهی نیسا  ب و  آغاز،نقٔ  پایان راه ب 

 ( ارائ  شده اس .5ها، این بیش در جدود شمارهت )ها، یافت خوانش دیگر پدیده
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

  یا   چند دایی   نظری    ک    اس    بیستم   قرن   ادبیاو   پردازان نظری    ترین بزرگ   از   یوی   ( )   باختین   مییائیل   . 1
 (. 1398  )باختین،   اس    کرده   مٔر    داستایوفسوی   آاار   خصو ام   روسی   ادبیاو   خصود   در   وگویی( گف    )ارتراب   چندآوایی 
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یستهای  شمول حافط و آموزهآمده از نگاه جهاندستهای به. یافته5جدول   اششدهز

یستآموزه شده حافظهای ز بینی حافظجهان  های محیطی ویژگی
عصر حافظ 

وگو میان تاادها )دیالوتیم( گف  چند دایی )چند آوایی(    ور خیاد  خیاد امود، )فر (  –خیاد افقی )احساس( صدایی( خفقان )تک
ساختارشونی  کو  نمادین )النز(   آزاد ستیزی 

یکی   وگو میان تاادها گف دوران تار
پرسشگر، ها، آزاد فرد،( مرکزگریز، ) برداش  گرایی )محورگرایی( عقل
 پایان ارتراب بی

ها، مداو  با محی  برقرار، تماس تداو  میان خود، خویش، دیگران، شعر جدایی سوژه و ابژه 

 
ٔا می بینی حاافظ در برابر شاارای  موجود شاااده و جهاان هاا، ارائا الرق یاافتا  ا، توان راب

زمین یوی از متاااد میان شاعر او و شارای  حاکم زمان  مشااهده کرد. شاعر حافظ در ایران 
جویی و منابع ارزشامند، اسا  ک  ب  مفاهیم اهنی و احسااسای انساان در شارایٔی ک  سا ٔ 

ا، ک  حافظ ب  انوان  گون خوبی پرداخت  اساا ، ب  اادایی محی  ب  اوج رساایده بود ب تم
درساتی توانسات  اسا  کارگیر، گفتمان و ترکیب اضاداد ب انی آزاده و سااختارشاون با ب انسا 

ارتراالی اهنی، خیالی و احسااسای مؤار، میان انساان و احسااسااو آزاد  ایجاد نماید و او 
ها  ( با برقرار، ارتراب میان مٔالب نظر، و یافت 5پرداز، برسااند. نمودار شامارهت )را ب  خیاد
 بینی حافظ میان مٔالب منکور پرداخت  اس .تح یل جایگاه جهان وب  تجزی 

ها وتحلیل یافته. تجزیه5نمودار 
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 گیری . بحث و نتیجه6
ها، ناب و سااختار یادگیر، و آموختن معمار، نیازمند بازاندیشای در حوزهت انساان و تجرب 

هاا،  هاا و دیادگااهنظریا فرد یاا خوانادن  هاا، برخااسااتا  از آموز  فردبا شاافااش اساا . پادیاده
فوسااف ت گوناگون یا دیدن و الگوبردار، تصاااویر نتوانساات  پاساایگو، الز  »معمارشاادن« 

کردن اهن فراگیرناده میاان انروه االواااو فر ااا  بااشاااد. چرا کا  این سااااختاار باا اشااراا 
  ها، تصااویر، موجودکردن و زیسااتن از فرد را گرفت  و نتیج  آن نیز انراشااتگی پدیدهتجرب 

 اس .شده
منزل ت »چگون  اندیشایدن« را باید بودن« ب برا، آموختن »معمارشادن«، »چگون  انساان 

آموخ ؛ چرا ک  معمار، فراتر از  ااورو و تصاااویر متنو  اساا . شااهرها، ما مم و از 
ها احساااس و فاقد رو  زندگی زیسااتنده شااده اساا . در میان این انراشااتگی ها، بی توده

اسا . شاعر و ادبیاو سارشاار از و شافاش نیز از انساان گرفت  شادهها، ناب  فر ا  تجرب 
رو خواندن آنها ضرور، اس . »شعر حافظ« یوی از ها، زندهت انسانی« اس  از این»تجرب 

 دهد.هایی را در اختیار انسان قرار می شده اس  ک  در دو مرح   تجرب این منابع زیس  
اسا  ک  چگون  با بیدار، در خفقان و شاده شایص حافظ ها، زیسا  مرح   اود تجرب 

سااتیز«  وگو در آن فاااا، »موالم  اادایی زمان ت خود »پدیده شااعر« خود را برا، گف  تم
کند. مرح   دو  تجرب  زیسااتن هر فرد، اساا  ک  در خوانش شااعر میان خود و خ ق می 

 کند. ا، درونی پیدا می ها، شعر رابٔ پدیده
ها،  گریز در شاعر  تمامی محورها، مٔر  در نظری شامود و مرکزحافظ با نگاه جهان 

هاا،  گرایاان، تجربا شااده تجربا میت ف همچون تفور انتقااد، کاانا ، احساااساااو مٔر  
شادهت پدیدارشاناساانی چون مرلوپونتی و ساارتر، دیالوتیم و گفتمان میان تااادها، زیسا  

پرساشاگر،ل مرلوپونتی و   ها، کو  نمادین باختین، آزاد، و رهایی اندیشا ،اگزیساتانسایالیسا  
 ورو  معنا، اوج خیاد و احساس باختین و باشور، ب هایدگر، چند دایی و  ور خیاد ب 

 یواارچ  و یوراره در وجوه میت ف شعر  پدید آورده اس .
شااعر حاافظ، اهن را ابتادا از هجو  تماامی   انساااان باا خوانش وجوه میت ف پادیاده

ز در دنیا، ناب و سرشار از احساساو، خود را  کند سااالوااو بصر، محیٔی خالی می 
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کشااد یابد. شااعر حافظ در دو محور خیاد افقی و امود، انسااان را ب  چالش درونی می می 
یعنی اوج » ااور خیاد« یا همان »چند اادایی« ک  در متن شااعر برا، برانگییتن تمامی 

تناقاااو موجود در  ا، نو و تازه میان حواس درونی و بیرونی انساان اار بیش اسا ؛ تجرب 
رو تما  سااختار شاعر، ک  گاهی با زبان النز و گاهی ب  انتقاد ب  اغراا رسایده اسا . از این

ریزد و این فرو ریز، همراه با درد و رنج اساا ؛ همچون  باره فرو می اهن فرد خواننده ب  یم
ان و پی میان انسا درها، مداو  و پی مفهو  »اشاق« حاضار در فااا، شاعر حافظ. انقوب

هاا، موجود در شااعر با  منزلا ت توافق درونی اسااا  میاان خود )آنچا  کا  محی  او را  پادیاده
 ااورو ناب و شاافاش وجود دارد( و دیگران ساااخت (، خویشااتن )آنچ  درون هر فرد، ب 

پاایاان« و یاافتگی بی شااود(. حاا ااال آن »خودهاایی کا  باا فروپااشاای پااالیش می )ک یشااا 
»انساان معمار شادن«. نتیج  این جساتار در قالب مدد شامارهت  »بیدار،« اسا  یا همان راهل  

پایان االوااو توساا  محی ، دیگران و ( با هدش پاالیشااگر، اهن اشاارا  از هجو  بی 1)
هاا، هاا، شااعر حاافظ در مساایر »خودیاافتگی فرد،« و »تجربا بیش آموزه جاایگااه اار

پایان ن   مداو  و بی  ااورو چرخشاای  منظور »انسااان معمار شاادن« را ب شااده« ب زیساا  
 اس .وار ترسیم شده ا، خٔی یا س س  گون ب 
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یق خوانش آموزه1مدل  یست شده شعر حافظ. فرایند چرخشی »انسان معمار شدن« از طر  های تجربه و ز
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 منابع  

یابی آن در  (. شناخ  مؤلف  پاراالکز و ریش 1396ا ل، حسن؛ پناهی، سیامم؛ و فروتن، منوچهر )ابراهیمی
، باغ نظرمورد،: موزه ه سااینوی، اکتشااافاو درون و تسااراک  زمان.    ف سااف  الراحی اسااتیون هاد: نمون 

14(50 ،)65-74.  

(. »کوگیتو«، دکارو و جهاو تارییی آن در اندیشا  آگوساتین و »انساان مع ق« 1389، سایمین )استندیااری
. 62-35(، 1)1ف سف ،  سینا. تاری ابن

 . تهران: نشر مرکز. شعر ز انیاشه(.  1377، داریو  )آشوری

شاناسای  (. رو  1391سایگارود،، اردالحساین؛ دهقان نیر،، ناهید؛ رهنورد، زهرا؛ و نور، ساعید، ا ی )  امامی
   .56-63(، 68)22، نگرپرستاری ز ماماای جامع تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. 

،  نقتی ز نظر شااونی دریادا در فهم متون.  (. نقاد و تح یال نظریاا ساااخا 1398محماد؛ و الااهر،، محماد ) آهی
24(1 ،)149-127 . 

)مترجم: ایسای سا یمانی(.   بوطیقای داستتاانست:یز ااشاشتداستی آدار داستتاانست:ی(.  1398، مییائیل )باختین
 (1984تهران: نوا، موتوب. )تاری  ا ل اار 

)مترجمان: مریم کمالی، محمد شاایربچ (. تهران: روشاانگران و   بوطیقای فضتتا(.  1392، گاسااتون )باشتت ر
 (1994ری  ا ل اار مٔالعاو زنان. )تا

 ز   ادبی نقیپژزهشتتدامه  ها، آن.  مصااداا شااعر وشااناساای(. مفهو  1393، مرتااای؛ و امامی، نصاارال   )براتی
 .122-103(، 1)3،ب غت

 (2011)مترجم: میبم کنعانی(. تهران: نشر مب ث. )تاری  ا ل اار  ذن ز هدر آگاهی(.  1399، سوزان )ل:مورب

)مترجم: ا ی اکرر،(. تهران: پرها     پرداای در معماریخیال مجست:ز تیی  ز خیال(.  1395، یوهانی )پاالستما
 (2011نقش. )تاری  ا ل اار 

 . تهران: مؤسس  ت لیف، ترجم  و نشر آاار هنر، »متن«.پیایارشداسی م:ان(. 1394، پروین )پرتوی

 هران: دانشگاه تهران.)ویراستار: فرشاد رضوان(. ت  نظراه میرنیته در معماری(.  1394نیا، حامد ) ، سعید؛ و کامل حقیر

میونی(.   )مترجم: مهین  درمانی اا دایگاه اک درمانگرهدر انستتان شتتینز رزان(. 1397، کارد رانسااو  )راجرا
 (1995تهران: نشر نو. )تاری  ا ل اار 

(، 11) 3،  متافیزاک  شاناسای در اندیشا  کان انساان(.1390)زاده، حمیدراور،، مرتاای؛ و الالب  رزحانی
73-88.   
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 ادیق   فٔرو،)مترجم: مرتاای نیمی پیتر ازمتور  رهیافت پیایارشتداستی در انیاشته(.  1394، پیتر )ازمتور
  میرگنار لنگرود،(. تهران: ا م معمار.

   . 72- 55، 73و  72، بیارا (. ساح  بینش حافظ: نقد ادبی )مترجم: محمدمنصور هاشمی(. 1388، داریو  ) شااگان 

درباره شاعرانگی  پدج اقلی: حضور )فردزسی، خیام، مولوی، سعیی، حافظ(ز بحثی  (.  1393، داریو  )شااگان
 . تهران: فرهنگ معا ر.اارانیان

صور خیال در شعر فارسیز تحقیق انتقادی در تطور ااماژهای شعر فارسی  (. 1375کدکنی، محمدرضا )شنیعی
گاه. ان.ز سیر نظراه ب غت در اس م ز اار  تهران: آ

 تهران: سین. طدت.ادزار شعر فارسی اا مشرزطیت تا سقوط سل(. 1380کدکنی، محمدرضا )شنیعی

ها و نتایج  ا، مفهو  پدیدار نزد کان  و هایدگر، دالل (. بررسای مقایسا 1398ا افهانی، محمدجواد ) صتافیان
 . 233-246(. 26)13ها، ف سفی، هر یم. پ وهش

پژزهش  (. حاافظ و منٔق مواالما »بااختینی« و اشااعاار حاافظ شاایراز،. 1386رضااا )زاده، غریابغ محستتن
  .95-110، 39، های خارجیابان

 . تهران: نشر فاا.ها ز خوانش معماری اارانیاص (. 1391، محمدمنصور )ف م:ی

(. نگاهی گنرا بر تارییچ  معنا، فنومن و تقویم آن در فنومنولو ، هگل  1388آباد،، ساعید )ایش  کشتازرای
  .97-120(، 15)5 های فلسنی(،پژزهش-فلسنه تحلیلی )جستارهای فلسنیو هوسرد. دوفص نام  

شتعر ابان ز انیاشته رهاای هنت مقاله اا مارتین هاایگر همراه با انیگیدامه تیتواری (. 1381، مارتین )هاایگر
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