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چکیده
برخی اتفاقات ،مشکالت و راهحل های آنها در جنگ تحمیلی با خطمشی کالسه شده و طبقهبندیهای موجوود آن مموان،
صورت نگرفته و جنبهای الهی و غیرطبیعی داشته است .این نکته ،مهمترین فرضیۀ برای ادامۀ پژوهش در این ممینوه اسوت .در
راستای این فرضیه ،پرسشهای مهمی مانند چگونگی شناخت این روشهای اشراقی ،چرایی اسوتفاده ام آنهوا و روش بررسوی
در این ممینه مطرح میگردد .فضای ذهن(جهانبینی حاکم بر جامعۀ رممندگان) ،بینشها و اعتقادات ،تأثیر مستقیم بور آموومش
دارد و ام اینرو مهمترین ضرورت ،برای پژوهش در این ممینه است.
با گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای و میدانی(تجربیات نگارنده ام آمومش در ممان دفاع مقدس) ،پدیدهشناسوی و
آسیبشناسی فضای آمومشی در گرایشهای مهندسی ،بررسی ،توصیف و تحلیل نمونههای موردی ام دید فنی و مهندسی (در
این پژوهش پل بعثت) ،استفاده و ارجاع به تئوریهای مرتبط با موضوع ،مانند نظریوۀ مواملو و کلسولر و همننوین توأثیر نحووة
آمومش الهی و مکتب محور بر فضای موجود ،قالب این پژوهش را در چارچوب روش کیفی طبقهبندی کرده که با توصیف و
تحلیل به هدف نهایی پژوهش ،که بررسی تأثیر فضای ذهنی(الهی و شیطانی) و جهانبینی اسالمی ،بر نوع پرورش و عمول در
جبههها ( در این پژوهش گرایش مهندسی معماری) بوده ،میرسد.
کلمات کلیدی :آمومش معماری ،اشراق در علم ،پل بعثت ،مبانی آمومش اشراقی

* دانشآموختۀ دکتری معماری با گرایش دفاعی ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر شاخۀ پدافند غیرعامل در معماری،
** کارشناس ارشد مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی ،کارشناس دفتر فنی -پژوهشی دانشکدة معمواری و شهرسوامی دانشوگاه شوهید بهشوتی.
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پدیدارشناسووی آمووومش مبتنووی بوور پوورورش

هشووت سووال دفوواع مقوودس در جنووگ ایووران و

عملگرا در رشتۀ معماری ،تشریح و توصیف علمی

عراق ،سرشار ام بینشهای الهی است که در جامعۀ

طراحی پل بعثت و طرحوارههای اولیوۀ آن ،سویری

انقالبووی بووهوقوووع پیوسووت .راه حوول بسوویاری ام

در مبانی حل مشکالت بوا تکیوه بوه فضوای ذهنوی

مشکالت بهخصوص در ممینۀ مهندسی ،بوهطریقوی

رحمانی(جهانبینی الهی) و پوارادایمهوای مودیریت

اتفاق افتاد که ام روال عادی دور بوود و ایون روش

بسیجی ،چارچوب این پژوهش را در قالوب کیفوی

غیرعادی و راه حلهای اینچنینی ،برای جنگهوای

طبقهبندی نموده ،گوردآوری دادههوای آن اسونادی،

کالسیک قابل هضم نیست .یوک نمونوه ام ایون راه

کتابخانهای و میدانی بوده و تحلیل و توصیف آنهوا

حلها ،طراحی پل بعثت بوده که مویتووان در ایون

در رسیدن به هدف پژوهش مؤثر بوده است .بورای

طرح ،نمونهای ام اشراق جمعی رممندگان ،پرورش

بررسی این مستندات و طبقهبندی مبانی نظری آنهوا

مبتنووی بوور آن ،اسووتفاده ام آمووومههووای معموواری و

المم است ابتدا محتوا و تعاریف واقعی ام آموومش،

دانشگاهی ،روح ملی و بینش جمعی را ارائه داد؛ ام

معنویت ،علم و ارتباط آنها با جهانبینی بیان شوود؛

اینرو میتوان هدف ایون پوژوهش را توأثیر بیونش

سپس پروسۀ وقوع جنگ تحمیلی و آمومش در آن

الهی(جهووانبینووی الهووی) و پوورورش بیوونش محووور

دوران تبیین شده ،آسیبهای فضای فعلی آموومش

نیروها ،در گرایش مهندسی معمواری و چگوونگی

مهندسی مشخص گشته ،مبانی نظری نحوة حل این

آمومش با این روش دانست .واکاوی این نوع بینش

آسیبها نقود و در نهایوت نحووة عمول بوه آن ،در

و نحوة توسعۀ چنین آمومشی که مبتنی بر پورورش

رشتۀ معماری مشوخص گوردد .در ایون راسوتا پول

است و باید در جامعۀ فرهیختۀ دانشوگاهی نهادینوه

بعثت که اشراق و الهام در طراحی آن نقش اساسی

شود ،ضرورت پژوهش را مشخص مینماید.

داشته ،بهعنوان مصداق در این پژوهش مورد اشاره

ماهیت آمومش مبتنی بر جهوانبینوی وعمول،

قرار گرفته است.

آسیبهوای موجوود در سیسوتم آموومش مهندسوی

تعاریف(واژهشناسی تفسیری)

فعلی ،معرفی مبانی نظری و تئووری پوردامان آن و

در هر جامعه به مشخصۀ فرهنگ ،جهانبینوی و

نحوة آمومش معمواری بوه ایون سوبک ،مهومتورین

اعتقادش ،هر واژه مفهومی خاص دارد کوه ممکون

پرسشهای این پوژوهش بووده کوه در راسوتای آن

است با مترادف خود در مبانهوای دیگور متفواوت

فرضوویاتی چووون آمووومشهووای ویووژه جهووت رف و

باشد .مفهوم واژهها به تناسب مرور ایام ،تغییر فکور

مشکالت خاص ،مفاهیم عالیه در آمومش اضافه بر

جوام  ،تماس با سایر فرهنگهوا و مکاتوب دچوار

انگیزة حفظ و بقا بر مبنای نظریات «مواملو» ،حول

دگرگونی میشود .این دگرگونی و تحول گاهی به-

مشکالت در فضوایی فورای مواده بور پایوۀ نگواهی

سوی کمال و ممانی دیگر در جهت مخالف جهان-

غیرمادی به روش حل مشکالت «کلسولر» ،هودایت

بینی و فرهنگ جامعه ،به سوی انحطاط و یا ترویج

کنندة پژوهش برای رسیدن به هدف آن بوده است.

فرهنگ بیگانه سیر مینماید .ورود به مباحث مبان-
شناسی ام محدودة این پژوهش دور است اما نکتوۀ

نقش جهانبینی و اشراق در پرورش و آموزش معماران ،در دفاع مقدس

مهم این است که واژگانی که با هنر ،علم و بهطوور

جوام گذشته ،مرحلۀ عالی ام فعالیتهوای انسوانی

کلی آثار انسانی سر و کار دارند ام ایون دسوتهانود.

در هر رشته بهعنوان "هنر" مطرح بوده اسوت 9.اموا

تببین مقصود مورد نظر ام واژهها ضرورتی است که

تفکر معاصور هنور را در رشوتههوای خواص ماننود

میتواند امکان تقریب آراء و درک سوخنان طورفین

نقاشی و معماری و  ...محصور میداند .آسیب کوار

گفتگو را برای هم فراهم کند .ام این جهت موراد ام

این است که وقتی رشتهای بهعنوان هنر تلقی موی-

برخی واژههای این پوژوهش در ذیول تبیوین شوده

شود ،به تمایز و وجوه افتراق هنر موادی و معنووی

است.

توجه نمیگردد(نقیماده و امینماده 9311 ،و نقوی-

هنر و معماری
پینیدگی و بهرهگیری ام علوم ،فنون و دانوشهوای

در این پژوهش هنر عبارت است ام بیوان و تجلوی

مختلف بشری دارای ابعاد مختلفی هستند .هر یوک

کالبدی معارف معنوی و غیر مادی با الهام ار عرفان

ام این علوم بهنوبۀ خود ،در شکلگیری یک بُعود ام

و آگاهی به اصوول و ارمشهوایی کوه جهوانبینوی

این ابعاد سهیماند .محققینی که برای ارائوۀ تعریوف

خاصی آن را تعریف نموده است .بوا ایون تعریوف

در ایوون ممینووه موویکوشووند ،غالب واه وجووه فلسووفی،

مفهوووم معموواری را نیووز موویتوووان ایجوواد محوویط و

کاربردی ،علمی و یا هنوری را مودن نظور دارنود کوه

فضایی(نقیماده و امینماده )9318 ،دانسوت کوه بوا

طبیعتاه نمیتوانند رأی سایر پوژوهشگرانوی کوه بوه

مدن نظور داشوتن اصوول و ارمشهوای موورد بواور

وجوه دیگر توجه دارند را جلب نمایند .برای مثوال

جامعه ،امکان وصول وی به آرمانهوای حیواتش را

در تعریف معماری برخی به بُعد هنری و برخی بوه

محقق کند .لذا جامعیت تعریوف معمواری بور سوه

جنبۀ فنی بهای بیشتری میدهنود .ام ایونرو بودون

اصل استوار خواهد بود .اواله کلیۀ امور مرتبط بوا آن

سعی در ارائۀ تعریفی انتزاعوی ام هنور و معمواری،

بر مبانی نظری که همان دانشهای مختلوف بشوری

نوشتۀ حاضر بر این موضوع متمرکز خواهد بود که

است ،استوار باشد؛ ثانیاه مجموعۀ ابعواد وجوودی و

اوالٌ هدف عالی این رشتهها را بهعنوان نمود عینوی

نیامهای مرتبط با آن را مدن نظر قورار دهود؛ ثالثواه ام

فعالیتهای فکری انسان بیان کرده و ثانیاه خود را ام

محوریوت انسوان و هوودف غوایی حیات(کمووال) او

محدود نمودن در بُعدی خاص رهوایی بخشویده و

غفلت ننماید.
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معنا و معنویت

جامعیت مطلب را مدننظر داشته باشد.
تعووووواریف متنووووووعی ام هنووووور مطووووورح

معنی یا معانی مفروض برای یوک واژه بنوا بوه

اسووت(پاکبام9391،؛ نیوووتن9399،؛ جعفووری9331،؛

تفکر و بینش(جهانبینوی) گوینوده یوا شونونده ،بوه

شوووریعتی9333،؛ ریووود9359،؛ تولسوووتوی9393،؛

قلمروهای مختلفی ام هستی اشاره داشوته و امکوان

Coomara

تلقی متفاوتی ام آن در یک طیف وسی وجود دارد.

 )Swamy,1985که در این مجال تنها به نکاتی ام

بوورای نمونووه واژة آب در تفکوور صوورفاه مووادی و

آن اشاره میشود ،تا ادامۀ بحوث تسوهیل گوردد .در

غیرمتألّه ،عنصوری مرکوب ام هیودروژن و اکسویژن

گنوووووون9391،؛ نقووووویماده 9311؛
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واژگووانی چووون هنوور و معموواری بووه خوواطر

ضمن ارجاع مطالعۀ مفاهیم مذکور برای هنر،

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

ماده،9311،ب).
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دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

است؛ اما همین آب در بینش(جهانبینوی) اسوالمی

الهی معرفی کرده و به هر کس به اندامهای که مقرر

بهعنوان مادة اولیۀ حیات ،نشانۀ قدرت الهوی ،نمواد

باشد ،میرسد(نمل .)25:در واق همین اصل است

طهارت و مبارکی شناخته میشود( اَنبیاء31،؛ فُرقان،

که ام مبان بسیاری دانشمندان بهعنوان علم شهودی

91و15؛ مُرسَالت81،؛ نور15،؛ نلساء3،؛ مائلده3،و.)...

و یا اشراق در علم مطرح میشود؛ چناننه انیشوتین

در واق بایود بوین دو سواحت " معنوا"ی موادی و

مویگویود"عوالی تورین وظیفوه دانشومند فیزیوک،

"معنا"ی روحانی و معنوی ،تمایز قایل شد .معنایی

اکتوشاف کلّویتورین قوانین اساسوی اسوت کوه بوه

که در این پژوهش بر موضووعات مختلوف مطورح

صورتی منطقی میتوان با آنها تصوویری ام جهووان

است ،ناظر به "معنا" ام نوع دوم است که باورهای

سواخت .ولی برای دست یافتن بوه چنوین قووانین

انسانی بوه عوالمی جوز مواده ،متضومن واقعیوت و

اساسووی ،راه منطقووی وجووود نوودارد .تنهووا راه

حقانیت آن است.

موجود ،راه اشراق و علم حضووری اسوت و آن ام

ام آنجا که واژة معنا در فارسی و عربی به یوک

این احساس نتیجه مویشود که در ماورای ظوواهر،

مفهوم مصطلح است ،میتواند بوهعنووان توذکر بوه

نظموی وجووود دارد کووه تجربووه ،ایوون نظووم را

وجه معنوی و روحانی آن موضوع اطالق شود.

محوسوستور مویسوامد"(انیشتین ،9351 ،ص.)55

آموزش
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بهطور کلی میتوان آموومش را ارتقوای اگواهی

اینکه برای دریافت و دسترسی به علوم ،مودد الهوی

انسان در ممینه و یا موضوعی خواص دانسوت .اموا

نقش دارد؛ دیگر اینکه حاصل علمِ مطلوب باید بوه

منظور ام آمومش در بحوث حاضور فقوط آموومش

شناخت خالق هستی بینجامد .میتوان گفوت علووم

مهارت نیست ،چرا که هنر بوا جهوانبینوی ورای آن

الهی در پی کشف رام هستی و علوم تجربی در پی

تعریف شد .هرچند در علوم تجربوی نیوز معنویوت

حل مسوئله هسوتند .اداموۀ ایون نوشوتار و بررسوی

نقش درخور توجهی ایفا میکند(رک :گنوون،9335،

مصداقی پل بعثت ،این مهم را روشن میکند.

 9391 ،9391 ،9393و گلشووونی9399،و نقووویماده،

انقالب،جنگ و بینش(جهانبینی) غالب

،9311ج ،برداشت نگارندان ام مباحث) .ام نظر این
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در این ممینه دو مطلب قابل ذکور اسوت؛ یکوی

ببر

نظام آموزشی آن زمان

نوشتار آمومش ممانی مفهووم دارد کوه بتوانود درک

بووا فروپاشووی اسووتبداد رضوواخانی کووه نماینووده

معنویووت و همننووین توووان انتقووال میبووای آن بووه

«ناسیونالیسم تجددگرا» بود ،در دهۀ نخسوت عصور

مخاطب را در فرد آمومش گیرنده بهوجود آورد.

پهلوووی دوم جامعووه ایرانووی شوواهد شووکلگیووری

علم

«ناسیونالیسووم ضداسووتعماری» بووود کووه مهوومتوورین

متوورادفهووای فارسووی علووم ام جملووه دانووش و

محصول آن« ،نهضوت ملوی کوردن صونعت نفوت»

آگاهی مشوکلی جهوت درک صوحیح آن بوهوجوود

است(مهیری ،9319 ،برداشت نگارندگان)؛ تا اینکه

نیاورده است .کلموۀ علوم در قورآن پشوتوانۀ الهوی،

با کودتوای بیسوت وهشوتم مورداد  9338و سوقوط

غیرمادی و متافیزیکی دارد(گلشنی ،9399 ،برداشت

دولت مصدق ،تغییرات ژرفوی در سواختار سیاسوی

نگارندگان ام مباحث) .چناننوه قورآن آن را عطیوۀ

ایووران پدیوود آموود .شوورایط سیاسووی ایووران ،بعوود ام
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کودتای بهگونهای بود که با نابودساختن هویت ملی

رشتهها تحت تأثیر مهندسوی فکور آمریکوایی قورار

ایرانیان ،صرفاه اقلیت خاصی را منتف مویسواخت و

داشت .مسئولین نیز با تکیه بر تغییرات ظاهری و نه

اماینرو ،سرانجام با واکنشهایی روبرو شد که کم-

محتوایی ،در پی خارج کردن این هندسۀ فکوری ام

وبیش قابل پیشبینی بودند .امت اسوالمی در ایوران

نظام آمومش بودند ،که البته موفق هم نبودند.

تا هویت خود را حفظ نماید اموا تجربیوات علموی

عجیب بلوک شورق و غورب شود .بوا ایون توافوق،

آمریکووایی جامعووۀ آنهووا را مسووو کوورده بووود .نوووع

شوروی به افغانستان حمله کرد و عراق که ام اقمار

آمومش و بسیاری ام ریشههوای دیگور ،برگرفتوه ام

شوروی بود ،به ایران حمله نمود .انسجام ملی بوه-

غرب بوود و حکموت و بیونش الهوی در آن نقوش

حدی شد که پزشکان در یک ساممان بویسوابقه در

چندانی نداشت .معماری و آمومش آن نیوز ام ایون

جبهه حضور یافتند .مهندسین در ساممانهای عادی

مسو شدگی در امان نبوده و بر پایۀ معرفتشناسوی

و رممی سامماندهی و به دو بخش مهندسی جنوگ

غالب آن دوران قرار داشت.

و مهندسی پیامودهای جنوگ کوه شوامل بامسوامی

معماری به تعریف محیط بورای انسوان موی-

مناطق جنگی و حفظ آثار جنوگ مویشود ،تقسویم

پردامد و باید دید ،کوه چوه محیطوی را ،بورای چوه

گردیدند .آمومش نگاه آرمانی بهخود گرفتوه بوود و

انسانی تعریف میکند .بهواسطۀ تغییورات شوکلی و

به شناخت سلسله مراتب یقینی میرسید.

گرایی 3و عقلگرایی 1بر جامعۀ آمومشوی معمواری

است و سیر عمقی دارد و در هر مرتبهای مویتووان

آن دوره دانست .این دو مکتب ،شناخت را تنهوا در

به یقین رسید .این دیدگاه سلسله مراتبی را میتوان

قالب حواس پنجگانه و با روش علمی امکوانپوذیر

در برخی ام سنتهوای معنووی ،همنوون حکموت

میداند .این نوع شناخت غالباه به شکل عقلگرایوی

متعالیه مالصدرا مشاهده نمود .این فلسوفه ،عمیوق-

وجود دارد .فرهنگ و معماری مدرن ،عموماه به این

توورین فلسووفه نزدیووک بووه اسووالم اسووت .حکمووت

دیدگاه وابسته اسوت و در آن دوره در ایوران رواج

مالصدرا توانسته است حاصول جمعوی میوان تموام

داشته است(اردالن،9353،ص 85و.)83

مکاتب  ،حواس ،عقل و شهود به وجود بیاورد .بوه

حرکت فطری رهایی بخش موردم ایوران بوه

عقیده غالب نظریه پردامان هنر و معماری ،همننان

نتیجه رسید؛ اما آمریکا دستبردار نبود؛ بوا تسوخیر

که در عصر مدرنیسم مطلقگرایی میربنای معرفت-

سفارت آمریکا و افشای تموام اسوناد پشوت پورده،

شناسی بود ،امروم شکاکیت و نسبیگرایی ،همنون

دست او ام ایران کوتاه شد .با هلیبُورد عظیموی در

یک مُد معرفتشناسی میر بنای غالب مکاتب قورار

طبس نیرو پیاده کرد و به اذعان کوارتر کوه خوود را

گرفته اسوت.اگر تفکور فلسوفی و عرفوانی را کنوار

کشیش میدانست«خدا آنهوا را در طوبس شکسوت

بگذاریم و بوه شوهود و عرفوان معتقود نباشویم بوه

داد» .نظام آمومشی هم متأثر ام نظام سیاسی درگیور

جهان ِ انگاری و احساسی اکتفا کوردهایوم و دچوار

تغییر میشد اما تغییرات بام هم صوری بوود .نظوام

وهم و خیال میشویم .خیال ما را به حس انگواری

آمومشووی چووه در رشووتۀ معموواری و چووه در سووایر

و غریزه میبورد و سورئالیسوم را مویسوامد .آننوه

بهار و تابستان 9315

نه محتوایی ،این دوره را میتوان حاکمیوت مطلوق-

میتوان گفت ،شناخت مسوالهای مرتبوهمنود

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

بعد ام کودتای آمریکایی  81مرداد ،در توالش بوود

ضربۀ سخت شکست طبس منجر بوه توافوق
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امووروم هنوور غوورب را موویسووامد ،همووین توووهنم
است(میرهاشمی ،9311،ص.)1

غربوووی

دانسوووت( &Fathy,1985& Nasr,1990

آمومش مهندسی در ممان دفاع مقدس ،بر ایون

 .)Naghizadeh,1995& Haider,1984در وهلووۀ

هدف استوار بود که پا ام جهان حسی فراتر نهود و

دوم فقوودان برنامووههووای جووام  ،همووهسووونلگر و

حاصل آن ،طرحی مانند پل بعثت بود .ایون طریوق

واحد5برای آمومش ،تقنین برنامهریزی و اجورا کوه

آمومشِ بینش محور ،نیام بوه مبوانی نظوری خواص

مبانی فرهنگی و هویتی جامعوه را مودن نظور داشوته

خود دارد که در ادامه به بررسی آن پرداختوه شوده

باشد ،علت بروم و تداوم وض کنونی است.

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

است.
آسی های آموزش مهندسی در جهان سوم و
چگونگی درمان

در کنوار ایون مووارد ،نداشوتن مبوانی نظوری
مناسب ،فقدان تعریف بنیادی ام هنر و مهندسی کوه
همۀ اهل فن به آن اشراف و اعتقواد داشوته باشوند،

هدف ام ارائۀ این بخوش مقصور دانسوتن فورد،

القای تفکرات مخالف با جهانبینی حاکم بر جامعوه

مسئول و یا نظام آمومشی نیست .مقصود این است

به عنوان واقعیتهای انکار ناپوذیر ،آموومش دیودن

که صرفنظر ام علل وجود مشکالت و آسیبهوای

برخی دانشجویان در دفاتر مهندسی که فاقود تفکور

موجود ،ریشههای رسیدن به وضو فعلوی بررسوی

کمالجویانه هستند وکمبوود منواب فارسوی(داوری

شود.

اردکانی ،9313 ،ص )51ام اهوم مشوکالت فضوای

نظام آموزش وارداتی و تقلیدی از غرب

آمومشی فعلی هستند.

بهار و تابستان 9315

بحث تمدن و تجودد مطلوب جدیودی نیسوت.

در کنار این مووارد نبایود فرامووش کورد کوه

دکتر شریعتی هم در کتابی با همین عنوان ،بوهطوور

آمومشها و دانشهای پراکندة تحصیلکوردههوا در

مختصر آن چیزی را که در جهوان سووم بوهعنووان

ممینههای مختلف ،گنجینهای ام طورحوارههوا را در

ساختار اجتماعی و آمومشی مطرح اسوت ،تقلیودی

ذهن ایجاد میکند که اگور اعتمواد بوهنفوس وجوود

ام غرب میداند .یکی ام ایون سواختارها ،آموومش

داشته باشد ،بورای رفو مشوکالت ام ایون گنجینوۀ
ذهنوی3مویتووان

عالی است .در دانشگاهها ،آمومشهوای مختلوف ام

ذهن ،جهت جرقوههوای

حفظ کردن جدول لگاریتم تا مباحث پینیدة علمی

نمود(تلخیص ام ندیمی ،9391 ،ص.)939

که در سواختار اجتمواعی کشوورهای جهوان سووم
کاربردی ندارد ،آمومش داده میشود .ایون مطالوب
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اسوتفاده

متد تغییر در روند آموزش تقلیدی( راههبای
درمان)

منجیرة بحثهایی است کوه اسواتید در کشوورهای

بیببنش الهببی و شببل م ببکل از من عببی فببرا

مختلف صونعتی خوانودهانود .ایون تقلیود در سوایر

ط یعی:با استفاده ام استنباط و جم بندی « مایر»9در

ساختارهای اجتماعی مانند ارتش ،برنامهبودجه و ...

تئوری مراحل « مسوئلهگشوایی»(نبدیمی ،همبان)،

نیووز وجووود دارد .بنووابراین اولووین آسوویب در نظووام

مراحوول توودارک ،نهفتگووی و جرقووۀ ذهنووی را در

آمومش(که منحصر بوه ایوران نیسوت) را مویتووان

طراحی پل بعثت میتوان مشاهده نمود .در عمول و

عقووبافتووادگی علمووی ،ام خودبیگووانگی ،غفلووت،

اجرای آن اما بهدلیل نبودن فرصت ،مرحلوۀ نفوی و
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لذا میتوان گفت جم بندی مایر ام جهتی برای این

تأثیر فاای ذهن در آموزش

پروژه ناقص است ،چراکه او ماهیوت ارتبواط میوان

فضای ذهن انسوانی ،باورهوا و اعتقوادات و یوا

تدارک اطالعات ،دانش فنی و جرقۀ ذهنی را مادی

انگیزههای عالی انسانی ،توأثیر بسوزایی در آموومش

میداند در حالی کوه جورأت اجورای ایون طورح و

دارد .میتوان گفت نینت به عمل فرد شخصیت می-

خطراتی که برای مهندسین داشت ،نیوام بوه نووعی

دهد(االَعمالُ بِالنّیات) .اگور فضوا رحموانی باشود و

ارتباط الهی یا بهعبارت دیگر « هدایت الهوی» دارد.

خدا اثرگذار مستقیم قلمداد گردد( بدون اینکوه اثور

این هودایت در ارتبواط مسوتقیم بوا فضوای ذهنوی

سلسله مراتب ،علوت و معلوول را کوه هموه بوه آن

رحمانی حاکم بر جبهههوا بوود ،کوه ایون علوم یوا«

معتقدند ،نادیوده بگیوریم) ،مویتووان اعموالی مثول

ارتباط حضوری» را ایجاد میکرد.

معجزات پیامبران را مشاهده نمود .این نووع بیونش

تجربۀ آموزش نیروی متخصب

در فابای

ذهنی رشمانی و م تنی بر عمل

برای بشر غیر معصوم نیز مصوداق دارد .ایونگونوه
اشراق ،ارتباط فضا و اجزای مادی را در دنیوا بورای

نیروهای مبده ،دفتور فنوی دانشوگاه شوهید بهشوتی

مشکالت با نیت و انگیزههای صلرف حیوانی نیست

مستقر در اهوام ،اقدام به پورورش نیروهوای بوومی

و در نتیجه این ارتباط معنووی بایود در بسوتر مواده

نمود .این نیروها اصول اولیوه و کواربردی آموومش

توانایی ظهور داشته باشد .لذا اثرات ورای مواده در

مهندسی را کسب نموده و در عمل به سرعت ام آن

ماده بهصورت آیات تجلوی مویکنود و ایون آیوات

استفاده مینمودند .این نوع آمومش مبتنی بر عمول

همووان ارتبوواط اجووزای مووادی هسووتند کووه بایوود ام

باعث شد تا تعداد نیروهای متخصوص میواد شوده،

شعوری منبعث شده و انسان را هدایت کند تا او به

پس ام جنگ نیروی متخصص در جامعوه بیشوتر و

عنوان خلیفها ...در دنیوای موادی ،آنهوا را بوهظهوور

سطح علمی و البته علم مبتنی بر کاربرد و نه مسائل

آورد .طراحی پل بعثت نیز ایونگونوه بووده اسوت.

ناکارآمد و غیرکاربردی باال رفت .این نوع آموومش

فضای رحمانی ذهن رممندگان ،انگیزة الهی آنهوا و

کاربردی و مبتنی بر عمل بود که جامعۀ مهندسی را

همننین هدایت خداوندی بر ارتباط اجزای علووم،

به سمت طرحهایی ماننود پول بعثوت بورد .جورأت

باعث چنین طراحی بیبدیلی شد که اگر بور مبنوای

اجرای این طرحها با این سوطح ام دیتیولهوا فقوط

احتماالت و بستر بیشعوری طبیعت انجام میشود،

بینش فرا طبیعی و آمومشی کاربردی را طلب موی-

غیرممکن مینمود.این ارتباط معجوزهگونوۀ اجوزای

نمود .این نحوة عمل یعنی حل مشوکل در فضوایی

علوم در طراحی پل بعثت ،یک بستر آمومشی «علم

الهی و همننین آمومش مبتنی بر عمل و کواربردی،

حصولی»1داشت که مختصری به آن پرداخته شود و

راه حل توسوعۀ بیونش محوورِ آموومش ،در کشوور

در ادامه تکمیل میگردد.

است.

بهار و تابستان 9315

در اواخر جنگ با توجه به شوهادت بسویاری ام

انسان فراهم میکند تا مشکالت او حل گردد .هموۀ

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

اثبات یا بهعبارتی تست کردن وجود نداشته اسوت؛

روند شل م کالت در فاایی با بینش الهی

19

نقش جهانبینی و اشراق در پرورش و آموزش معماران ،در دفاع مقدس

شل م کل در فاای الهی و رونبد طراشبی
پل بعثت

استناد به همین اسوناد « عبوور ایرانیوان ام ارونود و

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم
بهار و تابستان 9315

عطف به تئوری «کلسلر» 1که بیان میکند" ،برای

ساخت پل بعثت باعث حیورت جهانیوان شود(تیمر

حل مشکالت غیرعادی باید ام فضای عادی طورح

من ،بیتا ،ص 891و .»)151سواخت ایون پول یوک

مسئله خارج شد و در فضای دیگر به مسوئله نگواه

بینش اجتماعی در بستر آمومش دانشگاهی بود .این

کرد" .اما مانند تئوری مایر ،نظر کلسلر هم ام فضای

آمومش مهندسی گرچوه ام غورب بوه جهوان سووم

دیگر ،همان فضای مادی است؛ اما ابعاد ناشناخته ام

منتقل شده بود ،اما در غرب آمومش جزو تمودن و

ماده که بعدها شناخته و عادی میشوند .این نظریوه

در کشور ما یک ادای غربی بود .پراکنودگی تمودن،

را میتوان اینگونه تغییر داد که فضای جدیود یوک

تجدد و روشهای آمومش در کشور ما بروم کورده

فضای غیر موادی باشود .بوه عبوارتی فضوای رفو

بود و رممندگان اسالم با این آگاهیهای پراکنده در

مشووکالت و آمووومش بووا نیووت واالتووری ام رفوو

جبهه حضور داشتند .عبور ام اروند و فتح نقاطی ام

مشکالت عادی با «انگیوزة» 91بواالتر ام نووع موادی

خاک عراق ،طرح یک پل برای تدارکات رممندگان

باشد .این فضوای معماگونوه ،ارتباطواتی ام مواده را

آن سوی رودخانه را میطلبیود .معلوموات پراکنوده

جلوه میدهد که در وقت عادی قابل حول نیسوتند.

مهندسی و جو عرفانی جبهه ،تموام گوروههوا را بوه

مانند پل بعثت که طراحی و تدارک علمی آن کاماله

فکر واداشت که یک طرحواره ام چگوونگی ایجواد

اتفاقی و بر مبنوای احتمواالت ،اجورای نوا ممکنوی

پل ،ارائه گوردد .گوروههوای مختلوف مهندسوی بوه

داشت .همانطور که در بندهای قبل ذکر کردیم این

طرحی رسیدند که مایۀ اولیۀ آنها در واق یک فکور

طرح در ذهن مهندسین و حتی کارگران پولسوامی

بود .طرحها به صورت شناوری لولوههوای گوام در

بهصورت نهفته و با آموومشهوای پراکنوده وجوود

میر آب و غرق کردن آنها ارائه شده بود .در نهایت

داشووت .ایوون گنجینووۀ مطالعووات و تجربیووات افووراد

این طرح اجرا شد .لولههای گام در شب بوه محول

مختلف ،مرحلۀ جرقه مدن99در ذهنها را بوهوجوود

اجرا برده میشدند ،غرق شده و منجیوروار بوه هوم

آورد و در نتیجه بدون آنکه گروههای مهندسوی بوا

وصل میشدند .در نهایت روی آن آسفالت ریختوه

هم ارتباط داشته باشند طرحهایی بسیار شبیه به هم

شد و برای تدارکات آماده گردید.

ارائه شد .طرحوارههای اولیه به شودت نزدیوک بوه
هم بودند و کار با توکل به خودا و در شوب و میور

11

پیرومی ایرانیهوا در جنوگ قابول تصوور نبوود .بوا

بینش الهی در شبل م بکالت طراشبی پبل
بعثت و یگانگی طرحهای ارائه شده

آتش دشمن ادامه یافت و به واقعیت اجرایی تبدیل

دو تیم مهندسی بهطور همممان بر طرح پل کار

شد .بعدها ام این قبیول کارهوا ،بوه صوورت کواری

میکردند .هر یک دانش پراکندهای را ام آمومههوای

عادی در جبههها رواج یافت.

غرب در ذهن داشتند.

دالیل و نحوۀ ساخت پل بعثت
سال  9335اوج پیورومیهوای ایوران در جنوگ
محسوووب موویشوود .در اسووناد غوورب ،مقاومووت و

روند طراشی و ایجاد جرقبۀ ذهنبی در تبیم
اول(گروه فنی مهندسی دان گاه به بتی ،مسبتقر
در اهواز)
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اهوام 3 ،ماه قبل ام عملیات فاو برای انجام کوار بوه

«لویی کان» خودا را در ارتباطوات مویدانود .آننوه

تهران باممیگردد .یکی ام دوستان او کتابی 98به وی

مسلم است فضای حاکم بور رممنودگان اسوالم کوه

هدیه میدهد که تاریخنۀ جنگ جهانی دوم بوده و

اتصال و اتکای به خدا بود ،ممینوۀ ایون هودایت را

برخی طرحهای آلمانی در آن موجوود بووده اسوت.

بوورای آنهووا فووراهم آورده بووود .ام ایوونرو اسووتنباط

برای طراحی پل بعثت طرحهایی ام این کتاب بوه-

نگارندگان بر آیۀ  31سورة عنکبوت قورار دارد کوه

خاطر آورده ،آن را بوومی نمووده و اسوکیس اولیوه

در این آیۀ شریفه میفرماید « کسانی کوه در راه موا

تبدیل کرده و برای ستاد مهندسی ارسال میکنند.

قدم بر مویدارنود ،موا حتمواه راه را بوه آنهوا نشوان

روند طراشی و ایجاد جرقۀ ذهنی در تیم دوم
( واشد مهندسی رزمی مستقر در منطقۀ فاو)
روند گرفتن جرقۀ ذهنی در این گروه نیز ،شبیه
گروه اول بوده است .آنها ظاهراه یک طرح ام کشور

خواهیم داد» .گرچه باید اذعان داشت ایون هودایت
الهی در بستر مادی انجام شده اسوت ولوی ارتبواط
عناصر مختلف و موؤثر در طورح پول ،صورفاه بایود
ورای ارتباط عقل بشری باشد.

با فضا و منطقوۀ عملیواتی همگوون و اصوول آن را

همانطور که اشاره شد ،فعالیتهوای دفتور فنوی

بومی نمودند .در نهایت طرح گروه دوم برای اجورا

دانشکدة معماری و شهرسامی دانشوگاه بهشوتی در

آماده شده و به تصویب و اجرا میرسد.

این ممینوه بسویار حوائز اهمیوت بووده اسوت .ایون

البته نکتۀ مهم این است که ایون دو طورح ام

دانشکده یوک دفتور در اهووام و دفتوری در تهوران

نظر درونمایۀ اجرایوی(  )conceptبسویار بوه هوم

داشته که تودارکات دفتور اهووام را انجوام مویداده

شبیه هستند تا جایی که تعجوب رابوط بخوشهوای

است .نیام به آمومش کاربردی و مورد نیوام جامعوۀ

مهندسی( مهندس عظیمی) را در پی دارد.

آن روم باعث شد تا عودهای افوراد بوومی در آنجوا

چگونگی یگانگی طرحها

آمووومش و پوورورش مهندسووی ببیننوود و بوورای کووار

روانشناسان شناختگرا که «کلسلر» هم متأثر ام

اجرایی در منطقه حضور یابند .یکوی ام مهومتورین

آنها میباشد ،معتقدند هیچ آمومشی در خوال انجوام

کارهایی که توسط این گوروه انجوام شود ،سواخت

نمیشود(ندیمی ،9391 ،ص .)991او ام این پویش-

بیمارستان صوحرایی بوود .برخوی مواقو محتووای

ممینه استفاده میکند و میگوید ،جهشهای فکوری

آمومشی و گاهی نیز مهارت فردی به گروه ،جهوت

و اصواله خالقیت93باید اثرات مادی و پیشآموختوه

پیشبرد اهداف کمک مینمود .این مهم را میتووان

داشته باشد تا در بسوتر آنهوا خالقیوت واقو شوود.

بخشووووی ام تئوووووری «بروکووووز و دانسوووور»،95

گرچه تمام اسناد پل بعثت در دنیای موادی موجوود

دانست(ندیمی ،همان ،ص.)915

بوده است اما ارتباط دو طرح بوه یکودیگر و ممینوۀ

ام طرفی مسئولین دانشوکدة معمواری ملوزم بوه

اجرایی آنها با حساب احتماالت چیزی نزدیوک بوه

اعزام دانشجو و معرفوی پوروژه بوه آنهوا در منواطق

صفر است .به قول « ریتر» ،91طبیعت ،هسوتی را در

عملیاتی بودند که تعداد بسیار میادی ام پروژه های
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کُره در ذهن داشتهاند .آنها نیز طرح ذهنوی خوود را

نحوۀ تدارک علمی

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

مسووئول دفتوور فنووی دانشووگاه شووهید بهشووتی در

ارتباطووات موویداند(نوودیمی ،همووان ،ص )999و یووا
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مهندسی پیامدهای جنوگ( بامسوامی) توسوط ایون

انگیزه ،سایهای اشراق گونه دارد و قادر است انسان

افراد ،در چند گروه مختلف ،به سرپرستی اسواتیدی

را به مراحل باالتر هدایت نماید.

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

کاردان به انجام رسیده بوود .ایون نحووة تودارک را

اگر این ماهیت پویوا را بوه عنووان یوک محوور

میتوان جزیی ام مدیریت بسیجی و روحیوۀ موردم

عمود در نظر داشته بگیریم ،همپای آن سوه محوور

ایران در طول دفاع مقدس دانست .بسیاری ام ایون

همسام یعنی برنامهریوزی ،اجورا و ارمشویابی را در

فعالیتها در جایی ثبت و ضبط نشدهاند اما دانستن

نظر داشته باشیم و موامی با ایون محورهوا ،محوور

آنها ،راه را برای درس گرفتن ام این نحووة تودارک

نیامها( نظریۀ ماملو) را در مد نظر قرار دهیم ،موی-

علمی بام میکند.

توان آمومش( در ایون پوژوهش ،معمواری) را هوم

م انی نظری آموزش عمبلگبرا و م تنبی ببر
جهانبینی( انگیزه و دفاع مقدس)
نگرشی دینامیکی بر نظریبات هیلبر ،پبوپر و
کُهن در باب شل م کالت ب ری

راستای با نیامها و مراحل حل مشکل در دیواگرامی
درجهبندی نمود .تموام ایون مووارد در مجموعوهای
کلی بهعنوان محور افقی ممینه و جغرافیای فرهنگی
(فضای ذهن) معنا دارد .این محور افقی حوومة اثور

مجموعۀ فعالیتهای بشر در سه مرحلوه انجوام

گذاری مواده اسوت کوه ممینوۀ حرکوت انسوانی در

میشود که میتوان آنها را تشخیص هدف ،برناموه-

مباحوث فرهنگووی را نشووان مویدهوود و در جایگوواه

ریووزی ،اجوورا و ارمشوویابی عملکوورد ،عنوووان نمووود.

تمدنها ،پایگاه دارد(جغرافیای فرهنگی).
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اساس کار در این روش ماهیت هدف میباشد .اگر

محور نیازها

انسان ارضا به حول مووردی مسوائل شوود ،هموین

بووا توجووه بووه نظریووۀ موواملو و انگیووزههووای

چرخه(لوپ) برای او کافی اسوت اموا در غیور ایون

انسووان(ماملو ،9395 ،تلخوویص نگارنوودگان) ،ایوون

صورت باید ام مرحلهای باالتر قادر به حل مسوائل

محور دارای هفت طبقه است (نمودار .)9

باشد .در این حالت دیگر با یک چرخۀ بسته(لوپ)
روبورو نیسوتیم پوس هوودف مواهیتی بواال رونووده و
دینامیکی دارد .این پویایی هدف کمک مویکنود توا
بشر در باالترین مقام یعنی وحودت وجوودی سویر
کند .در واق چرخۀ بسوتۀ اولیوه ،بوه یوک اسوپیرال
باالرونده تبدیل شده

است93.

عطف به سیر پویا و دینامیکی ماهیوت اهوداف،
میتوان گفت هدف ،برنامهریزی و اجرا بهصوورت
11

نمودار  ،9نظریۀ ماملو و پلههای انواع نیز بشری ،منب  :اصغریان
جدی ،9313 ،ص.55

محور عمودی اهداف و محورهای همساز ببا
آن( برنامهریزی ،اجرا ،ارزشیابی)

رویهای انجام میشود یعنی هدف ما ،هدایتگر موا

محور اهداف سه محور دیگور برناموه ،اجورا و

نیز هسوت .ام ایونرو مویتووان آن را مرحلوهای ام

ارمشیابی را با خود همسام کرده است .همانطور که

اشراق دانست .با توجه به این نتیجهگیری ،خداونود

گفته شد ،ماهیت این هدف فعالیتهوای بشوری را

هادی مسوتقیم بووده و در تموام مراحول نیوام و یوا

شکل میدهد .حال اگر این محوور را در تلفیوق بوا
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نیامهووای نظریووۀ موواملو بررسووی کنوویم ،در هوور
مرحله(حتی مراحل پایین) سایهای ام مراتب بواالتر
وجود دارد ،تا در مقام باالتر همه بهصورت وحدت
وجودی در انسان تجلی یابد .المم به ذکر است اگر
انسان ارضا به حل مشکل موردی شوود ،در هموان
مرحله باقی مانده چرخۀ بسته و ایستا بور او حواکم
خواهد بود (ندیمی ،9391 ،ص.)993
اهداف و نیازها
این محور ،جهت سایر اعمال و اهداف بشوری
نیز صادق است .در این پژوهش آمومش

معماری99

مد نظر قرار دارد .اگر نظریۀ ماملو و دستهبنودی آن
را در آمومش معماری ببینویم و آن را درجوهبنودی

نمودار :8حل مشکالت همگون با نظریۀ ماملو ،کسلر در ترکیب با

نماییم ،تا درجۀ دو ،نیامهای اولیه آمومشی است که

آمومش معماری و جایگاه آن ،منب " اصغریان جدی ،9313 ،ص 51

حداکثر مباحث اولیۀ معمواری و طراحوی را شوامل

در این دیاگرام دینامیکی ،بعضی اوقات یک حرکت

خواهد شد .ام درجۀ دو تا درجوۀ شوش ،نیامهوای

فکری ام پایگاه خود کنده شده ولی در فضای ذهن
انسانی پایدار میماند و در یک مکان دیگور ،پایوه-

آمومش در رتبۀ عالی میباشد که طراحی به تفکر و

گذار تمدنی میشود .ام این نمونه افکوار ارسوطو و

تعقل وجودی میرسد و مشوکالت را بوه صوورت

افالطون را میتوان مثال مد .این تفکر ام غرب جدا

وحدت وجودی حل میکند .در این مراحل ،عمواله

شد ،در حکمت اسوالمی توأثیر گذاشوت و پوس ام

ماهیت هدف با برنامهریزی ،اجرا و ارمشیابی به هم
متصل میگردند(نمودار.)8
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متوسط بورای آموومش معمواری اسوت .در نهایوت

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

محور آموزش معماری در تلفیب ببا محبور

جنگهای صلیبی بار دیگور تمودن غورب را پایوه-
گذاری نمود(نمودار .)8

محور افقی :محور زمینه و جغرافیای فرهنگی

جایگاه طراشی پل بعثت در دیباگرام دینبامیکی

این محور ممینۀ اثرگذاری ماده است .قابل ذکور

هدف و انگیزه

است تمام محور باالتر ام صفر قورار دارد اموا موی-

اگر طرح پل بعثوت را یوک مشوکل قلموداد کنویم،

تواند نمونه و الگوویی هوم در ممینوۀ منفوی داشوته

جایگاه آمومش در طراحوی آن بوه بواالتر ام درجوۀ

باشد .اگرچه روال ادراک و حرکوت انسوانی هموان

آمومش شوش صوعود مویکنود؛ چورا کوه قودرت،

مقام باالست ولی در بخوش پوایین محوور ،منظوور

توانمندی و اثرگذاری هدف ،مهندسوین رمموی ،بوا

حرکت و هدف شیطانی است و انسان را ام محوور

ممینههای آمومشی مختلف را بهسومت ایون طورح

جغرافیا و ابعاد مادی نیز پایینتر میبرد(سباء 91 ،و

سوق داد و حرکتی اعجامگونه به وقوع پیوست .بوا

نمل.)83 ،

توجه به مطالب بخش مبانی نظری و آننه پویش ام
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آن بیووان شوود ،موویتوووان گفووت پوول بعثووت عواموول

قرن بیستم توسط سه روانشناس آلمانی به نامهای،

آمومشی میر را در خود مستتر دارد:

ورتهام ،کافکا و کهلر ارائه شود .آمموایش کهلور در

الف) اشراق :هدایت مستقیم و آگاهانۀ اهداف الهی

ممینۀ یادگیری ام راه بینش بسیار مشهور است.

به انسان؛

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

ب) فضای ذهنی معنوی و الهی :شوامل نیوت الهوی

مومی را ام سقف آویزان کرد .موقعیت آممایشوگاه

در تمام عناصر اثرگذار رفتار انسان،

طوری بود که میمون با قرار دادن دو جعبه بر روی

ج) هوودایت الهووی :اثرگووذاری رحمووانی ،جوودای ام

میز ،میتوانست مووم را بوهدسوت آورد .حول ایون

قوانین طبیعی بهخصوص در مرحلۀ اجرا؛

مسئله برای اکثر میمونها دشوار بود تا اینکوه یوک

د) وحدت وجود در عمل :محو اعموال انسوانی در

میمون جعبهها را روی میز گذاشوت و مووم را بوه-

ماهیت هدف؛

دست آورد.
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ه) حل مشکل در فضایی ورای مشوکالت مووردی:

میمون برای رسیدن به موم ابتدا ام راه « کوشوش

عدم ارضای انسان در حد حول مسوئلۀ موضوعی و

و خطووا» 91اسووتفاده کوورد ،امووا رسوویدن بووه« راه-

رفتن به فضای باالتر جهت حل آن.

حل»81مسئله ،یعنی رسویدن بوه «بیونش» 89بوهطوور

در نتیجۀ این موارد میتوان گفوت ،اشوراقی کوه در

ناگهانی صورت میگیرد .عطف به نظریۀ گشوتالت،

فضای معنوی جبهه بهوجود آمده بوود ،بور برناموه،

انسان غیر ام آمومش غریوزی ،بورای فوراهم کوردن

اجرا و ارمشیابی مؤثر بود که با وحدت وجودی در

امکانات بیشتر نیام به بینش دارد تا بتواند بوه بقوای

عمل ،مشکل را مرحله به مرحله حل نمود .ساختار

خود ادامه دهد.

آمومش و انگیزه و بینش نیاممند بررسی دقیق است

رابطۀ انگیزه ،آموزش و بینش در انسان

که در ادامه به آن پرداخته میشود.

روانشناسان کلیۀ عواملی که موجوود منوده را وادار

آموزش بینش محور معماری ،در قال های نیازها

به فعالیت میکند و او را بوه جهوت خاصوی سووق

و انگیزههای ب ری

میدهد «،انگیزه »88مینامند .یکی ام این انگیوزههوا،

آموزش و ماهیت وجود بینش در آن

انگیزة « سامگاری» 83انسان با محیط اطراف است و

برای بقای هر موجود منوده راهحولهوای مختلفوی

یکی ام امکانات سامگاری انسان بوا محویط ،انتقوال

موجود است که غریزه بر آن حاکم است .بیونش در
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او در محیط آممایشوگاه میموونهوای قورار داد و

تجربه است .در انتقوال تجربوه ،آموومش و یوا بوه-

واق یک فعل و انفعال ناگهانی است ،که برای حل

عبارتی یاد دادن و یاد گرفتن نقش اساسی دارد.

مسائل انسان راهگشاست .بورای بوام کوردن و فهوم

انگیزهها به دو دستۀ طبیعی و اکتسابی ،دسوتهبنودی

موضوع ،مویتووان ام نظزیوۀ گشوتالت( 91کوه یوک

میشووند .انگیوزههوای طبیعوی ،فیزیولووژی ماننود

اصطالح آلمانی است) ،بهره برد.تئووریپوردامان آن

خوووردن و آشووامیدن و  ...و روانووی ماننوود امنیووت،

معتقدند« اجزا بهتنهایی اعتباری ندارند بلکه در کل

ارمشمند بودن ،حقطلبی و  ...هستند .در واق پایوۀ

اعتبار مییابد؛ بهعبارت دیگر کل یک چیز ،بیش ام

انگیزههای عالی همین انگیزههای طبیعوی بووده کوه

اجزای آن واجد ارمش است» .این نظریه در اوایول

بسترسام رسیدن به تعالی هستند.
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یادگیری آموخته میشوند .این انگیزهها در افوراد و

انسان به دلیول انتقوال تجربیوات خوود ،بوه ابوزار و

فرهنگهای مختلف متفواوت بووده و تحوت توأثیر

اطالعات جمعی مسلط شود و بوه ایمنوی بیشوتری

فضای ذهنی موجود قرار دارند .این انگیزهها بوه دو

رسید .انسان در پی این دادههوا بوه دشوتهوا آمود،

دسوته فوردی و اجتمواعی دسووتهبنودی مویگردنوود.

کشاورمی و دامداری نمود و بورای امنیوت بیشوتر،

انگیزههای اکتسابی فردی بر عالیق شخصی اسوتوار

برج و بارو احداث کورد .ایون آثوار و ضوعفهوای

است ماننود رغبوت بوه پوژوهش؛ اموا انگیوزههوای

تجربه شدة آن ،درسهایی برای نسل بعد بوود .در

اکتسابی اجتماعی در اثر یادگیری و عوامل محیطوی

سایۀ این انتقال تجربیات تخصصهای مختلفی به-

بهوجود میآید .کسب قدرت ،مال ،شهرت طلبی و

وجود آمد .هر یک ام این تخصصها در ساختمان-

 ...ام این دست انگیزهها هستند .اینگونه آموومش-

سامی ،مسئولیت خاصی را در جامعه قبوول کورد و

های اجتماعی فرهنگ جامعه را تشکیل مویدهنود.

در ادامه به آن متعهد بود .این جامعۀ تخصصوی توا

انتقال تجربیات جامعه به فرد و یوا فورد بوه جامعوه

به اموروم اداموه یافتوه ،تخصصوی شوده و توا حود

نیام به آمومش دارد .در بعضی موارد بیونش فوردی

ساختمانهای عظیم پیش رفته است.

بر جامعوه اثور گذاشوته و در برخوی مواقو بیونش

روش آموزش استاد و شباگردی و رابطبۀ آن ببا

اجتماعی بر افراد مؤثر است.

بینش شرفهای

آموزش و معماری

روش استاد و شاگردی را بهنوعی مویتووان رابطوۀ

معماری قالب مادی فضای فرهنگی است .بهعبارت

پوودر و فرمنوودی دانسووت .امووا ایوون روش تنهووا بووه

دیگر هر فضایی که قالب مادی و محسوس انسوانی

شوواگردان فوون را یوواد موویداد .تعووداد محوودودی ام

بیابد ،میتوان آن را معماری خواند .آمومشی که در

شاگردان میتوانستند به استادی هموهجانبوه تبودیل

بندهای قبلی ایون پوژوهش معرفوی شود ،در واقو

شوند .تبدیل شدن به استادی همهجانبه ،متکوی بوه

انتقال تجربه به نسل بعد بورای بهتور میسوتن بووده

بینش بود .هر آمومش که حافظوه المموۀ آن باشود،

است .پرسش اینجاست که این انتقال تجربه به چوه

ایجاد بینش نخواهد کرد و ماهیوت بیونش در واقو

واسطهای به نسلهوای بعودی بشوری انجوام شوده

تفکر و تعقل است .شاگردان با استعداد به سورعت

است.

به حرفۀ خود نزذیک شده و در کار خود حرفوهای

انسان اولیه در غارها مندگی میگرد .ایمنی خوود

میشدند .این آمومش را « ترینینوک» 81مویگوینود.

را به این وسیله تأمین مینمود و نیامهای غریوزی-

شاگرد حق داشت ام معرفتهای علموی در جامعوۀ

اش رف میگشت .ایجاد آثار و عالیم برای ارتباط،

خود در هر رشته استفاده کند .معماران میتوانستند

او را ناخودآگاه به سمت انتقوال تجربوه و در واقو

آمومش اعتقوادی و موذهبی ببیننود و ام حکموت و

آمومش سوق داد .انسان اولیه آثار ،عالیم و نقاشی-

فلسووفۀ ممووان خووود بهووره جوینوود .ایوون قسوومت ام

هایی بر دیوار غار باقی گذاشت و به این وسیله هم

اطالعات معموار موجوب ایجواد بیونش معمواری و

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

اکتسابی وجود دارند کوه ام راه تجربوه ،آموومش و

بینش خود ،به نسل بعود منتقول کورد .سوپس ایون

بهار و تابستان 9315

غیوور ام انگیووزههووای طبیعووی فوووق ،انگیووزههووای

ارتباط برقرار کرد و هم تجربیات خوود را در حود
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دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم
بهار و تابستان 9315
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ایجاد راههای دیگری شد .این آمومش همهجانبه را

گرچه ابعاد مختلف معماری را میتوان آموخوت

« الجوکلیشن» 85مینامند .این شاگردان مویتوانسوتند

اما بیونش ام ماهیوت تعقول و تفکور دسوت یوافتنی

بووه سومَت اسووتادی برسووند و دیگووران بووا رانوودمان

است .اکثر دانشمندان وقتی بوه کشوف و اختراعوی

مناسب حرفهای در کار خود ،درجا میمدنود .بورای

رسیدهاند ،ام حالتی ویژه در خود تعریف نمودهانود

حل مشکالت جدید نیام به فرهنگ بود و نه صورفاه

که در روانشناسی یونگ ام آن مطوالبی ارائوه شوده

حرفه و شغل .کسانی در تاریو هر رشتهای ماندگار

است.

میشوند که کار حرفهای خود را با شعور و بینش و

نتیجهگیری

نه ام روی عادت انجام میدهند .در جامعۀ معماری

در این پژوهش سعی شد روند صوحیح و ایودهآل

ایران بر اساس این رویکرد بینشمحور ،درجواتی را

آمومش ،با توجه به تجربۀ حاصل ام دفواع مقودس

برای معمواران قائول بودنود کوه ام آنهوا مویتووان،

تبیین گردد .رویکرد بیونش محوور و عمولگورا بور

عملگی ،شاگرد بنا ،بنا ،معمار و استادکار را نام بورد

معماری و سایر ممینوههوا ام اصوولی اسوت کوه در

و در نهایت حتی به مقام موالنا هوم مویرسوید .در

جامعۀ امروم توجه اساسی را مویطلبود .در نهایوت

این مرحله با اینکه خوود تووان اجورا داشوت ولوی

موارد میور را ام محتووای ایون پوژوهش مویتووان

لباس نمیپوشید و تنها ممانی دستبهکار مویشود،

استخراج نمود:

که همه درمانده میشدند.

 )9آمومش جهت انتقال تجربۀ انسانها به یکدیگر،

هنر ،بینش و رابطۀ آن با آموزش معماری

ام ابتدای خلقت در تاریو مشاهده میشود.

بینشی که معمار ام آمومههای سایر علووم بوهدسوت

 )8آمومش جهت حفظ و امکانات بهتر بقوا بووده و

آورد او را وادار موویکوورد ،اضووافه بوور رفوو نیووام

معماری و آمومههای آن در این ممینه ،بسویار حوائز

بیولوژیک در صدد معنا دادن به حیات باشد .بورای

اهمیت است.

مثال اولین طاق و قوس را سه هزار پیش در ایوران

 )3بهغیر ام انگیزههای اولیۀ بقا ،انگیزههای دیگوری

و در معبد چغامنبیل سورا داریوم .ایون تحوول در

که مفاهیم عالیه دارند در معماری اثر میگذارنود(بر

ابتدا یوک بیونش بوود و بعودها اموری کالسویک و

مبنای نظرات ماملو).

آمومهای عوادی شود .ام اداموۀ ایون بیونش هنوری،

 )1آمومش جهت رفو مشوکالت بشوری اسوت ام

قوسهای ریتمیک ،گنبدها و  ...بوا لطوافتی خواص

جمله در معماری و ساخت و سام.

به وجود آمدنود .مهوم بیونش اولیوه بوود کوه چنوین

 )5رف مشکالت نیام به فضایی دارد که مشوکل ام

مفاهیم جذابی را ام خود سات نمود .لوذا مویتووان

فضایی باالتر و حتی غیرمادی(تکمیل نظور کلسولر)

گفت معمار و معماری خوب ،اضافه بور رفو نیوام

مورد بررسی قرار گیرد.

بیولوژی ،دارای ایدئولوژی منحصر بهفرد و برگرفته

 )3باورها ،نیت و در کل فضای ذهن رحمانی نقش

ام فطرت است .ام اینرو میتوان گفت ایون بیونش

اساسی در حل مشکالت دارد.

ناشی ام تحول فطری و نه حاصول تحوول غریوزی

 )9جهت رف مشکل در فضای موادی بایود ممینوۀ

است و هدف آن حیاتی برتر ام حیات مادی است.

مادی و تدارکات المم به وجود آید.
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نظیر آننه در پژوهش ذکر شد ،میباشد.

باشد ،اثری فطری و رحمانی داشته و اگور شویطانی

 )1این نوع آمومش با روش کالسیک آمومش عالی

گردد ،اثر شیطانی خواهند داشت .اگر آمومش برای

در جهان سوم مغایرت دارد.

آمومش باشد ،شمشیری است که معلوم نیسوت بوه

 )91آمومش بر مبنای نظم فطری و ارگانیک هودف

دست چه کسی خواهد افتاد .امیود کوه آموومش در

غایی در آمومش در هر رشتهای تلقی میگردد.

کشور ما برای پرورش و بینش رحموانی باشود ،توا

 )99ایجاد نظم فطری در نظام آمومش مستلزم ممان

جامعهای آرمانی برای آیندگان ترسیم گردد.

میاد بوده توا بوه روشوی کالسویک در جهوان سووم

پی نوشت ها:

تبدیل شود.
 )98بررسیها و آموومشهوای ارگانیوک در محتووا

 .9کومارا سوامی ام متفکرانی است که اعتقواد دارد در تفکور
فطری ،هنر ام متن منودگی جودا نبووده و حود اعوالء ام هور

اجتماعی هستند و نمود عینی محدودی دارند چورا

حرفهای را صبغهای ام هنر میداند .برای مطالعوۀ بیشوتر ر.ک:

که اکثر محققین در بطن موضوع بوده و مشوکالت

ذکرگو9391،و .Coomara Swamy,1985

را مطالعه میکنند(مطالعات کیفی).
 )93علوم غیراسالمی بهصورت خطی عمل نمووده

 .8در مورد اهداف حیوات انسوان رک :مطهوری ،بویتوا ، ،و
جعفری ،بیتا ،و نقیماده.9391 ،
3 positivism

و برای سؤاالتی چوون ":چوه بوودهچ چوه هسوتچ
احتماالَ چه خواهد بودچ" ،پاسو ارائه میکننود؛ اموا
این باید را تعیین کردهچ" پاسوخی ندارنود .بوه ایون
ترتیب با توجه به معنویت مولد علم میتوان گفوت
که بینش ،علم را بهصورت چندبُعدی مطرح نمووده
و برای آن اوج و حضوی

و رشود و افوول قایول

است.
 )91سؤاالت پیش روی دانشمندان بوا جهوانبینوی-
های مختلف ،پاسو و درک متفاوتی دارد.
 )95موضوعی که یک محقق در ممینۀ علمی خاص
بهدنبال کشف آن است ،به باورها و آرموانهوای او
مربوط است.

. 5منظور ام نگرش واحد ،یکسانی و همسانی نیسوت بلکوه
وحدت تفکر ،جهانبینی و آرمان غایی مدن نظر است.
6 illumination
7 Mayer
. 1علم حصولی ،حاصول علووم اکتسوابی و علوم حضووری،
علومی است که مستقیم در قلب و بدون واسوطه ظهوور موی-
یابند که میتوانند منبعی اشراقی داشته باشند.
9 kosetler
10 motivation
11 illumination
12 architecture of aggression
13 creativity
14 Ritter
15 Brooks & Denser
. 93این نظریه نزدیک به بحث آقای هیلر( )hillierمیباشود
که متأثر ام تئوری« پوپر» و«کهن» است .تنها فورق آن در ایون

 )93موضوع الهام و اشراق امری است که بسویاری

است که تمام فعل و انفعواالت در محوور ماهیوت هودف بوه

ام دانشمندان علوم طبیعی و کمنی به آن تذکر جدی

صورت اسپیرال و باالرونده است و نه بوه صوورت چرخوهای

دادهاند.

بسته.

تمام مواردی که در پژوهش ذکر شد و آننه بوه-
عنوان خطوط راهنما ام آن اسوتخراج گردیود ،اگور
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برای" چرا چنین بودهچ چه باید باشودچ چوه کسوی

1 rationalism

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

 )1جهت تدارکات علمی نیام به آمومشهای ویژه،

متکی به اعتقوادات و باورهوای اجتمواعی رحموانی

. 99منظور ام معماری هرگونه فعل و انفعال بشر است که در
محیط انسانی تأثیر دارد ،حتی گذاشتن دو سنگ بور روی هوم

15
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برای نشستن و یوا عملکورد بصوری و ایجواد منظور مناسوب.

.1

بنابراین محور سوم راج به آمومش معماری شامل هر گونوه

ساکنانش ،مجلۀ نامۀ فرهنگ ،شمارة .19

آمومش اثرگذار در محیط منودگی مویباشود ،حتوی آموومش
نقاشی ،طراحی مکانیک و در مقامی باالتر طرحوی ماننود پول
بعثت.
91 Gestalt

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

19 try and error
20 solve problem
21 insight
22 motive
23 adjustment
24 training
25 Education

اردالن ،نادر ،9353 ،آفریدنِ نو ،مجله هنر

و معموواری ،تهووران ،دومووین کنگوورة معموواری و
شهرسامی.
.8

اصغریان جودی ،احمود ،9313،الزاموات
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معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار ،تهوران ،دانشوگاه
شهید بهشتی.
.3

انیشتین ،آلبرت ،9351 ،مقدمۀ کتاب علم

به کجا میرودچ ،نوشتۀ ماکس پالنگ ،ترجمۀ احمد
آرام ،تهران ،بینا.
.1

پاکبام ،رویین ،9391 ،دایرهالمعارف هنور،

تهران ،فرهنگ معاصر.
.5

تولسوتوی ،لئووون ،9393 ،هنوور چیسووتچ،

ترجمۀ کاوه دهگان ،تهران ،نشر امیرکبیر.
.3

تیمرمن ،کنت ،بویتوا ،سووداگری مور ،

ترجمۀ احمد تدین ،بیجا ،بینا.
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.9

جعفری[،عالمووووهم محموووودتقی،9331 ،

میبایی و هنر ام دیدگاه اسالم ،تهران ،حومة هنری.
.1

ذکرگو ،امیرحسین ،9391 ،تأملی بور آراء

کومارا سوامی ،مجلۀ نامۀ فرهنگستان علوم ،شومارة
 91و .95
.99

دفتر فنی ،آمومشی و پژوهشوی دانشوکدة

معماری دانشگاه شهید بهشتی ،بیتا ،تجربۀ هشوت
سال جنگ تحمیلی ،دفتور ششوم ،تهوران ،دانشوگاه
شهید بهشتی.
.98

رید ،هربرت ،9359 ،معنی هنور ،ترجموۀ

نجف دریابندری ،تهران ،کتابهای جیبی.

منابع:
.9

.91

داوری اردکووانی ،رضووا ،9313 ،شووهر و

جعفری[،عالمهم محمدتقی ،بیتا ،فلسوفه

و هدف مندگی ،تهران ،نشر کتابخانۀ صدر.

.93

مهیری ،علیرضا ،9319 ،انقالب اسوالمی

و هویت ملی ،قم ،انجمن معارف اسالمی ایران.
.91

شووریعتی ،علووی ،9333 ،هنر(مجموعووۀ

آثار ،)38تهران،چاپخش.
.95

گلشنی ،مهدی ،9399،ام علم سکوالر توا

علووم دینووی ،تهووران ،پژوهشووگاه علوووم انسووانی و
مطالعات فرهنگی.
.93

گنون ،رنه ،9335 ،سیطرة کمیت و عالئم

آخرالزمان ،ترجمۀ علیمحمد کاردان ،تهران ،مرکوز
نشر دانشگاهی.
.99

 ،9393،-------علووم قدسووی و علووم

ناسوتی ،ترجموۀ سوید محمود آوینوی ،مجلوۀ ناموۀ
فرهنگ ،شمارة .93
.91

 ،9391 ،-------تقابوول میووان شوورق و

غرب ،ترجمۀ نسرین هاشمی ،مجلۀ ناموۀ فرهنوگ،
شمارة .99
.91

 ،9391 ،-------بحران دنیای متجودد،

ترجمۀ ضیاءالدین دهشیری ،تهران ،امیرکبیر.
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.81

موووواملو ،آبراهووووام ،9395،انگیووووزش و

شخصوویت ،ترجمووۀ احموود رضوووانی ،تهووران ،نشوور
آستان قدس رضوی.
.89

مطهری ،مرتضی ،بیتوا ،هودف منودگی،

قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
.88

میرهاشمی ،سید احسان ،9311 ،نقدی بر

تهران ،مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی.
.83

ندیمی ،حمید ،9391 ،آمومش معمواری،

پایاننامۀ دکتری ،انگلستان ،دانشگاه یورک.
.81

نقوویماده ،محموود ،9391 ،مقدمووهای بوور

روشهای احیا شهر اسوالمی در توسوعۀ شوهرهای
معاصر ،مجلۀ نامۀ فرهنگستان علووم ،شومارة  98و
.93
.85

،9311 ،------------ب ،سوووواحت-
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های حیوات و مراتوب هنور ،مجلوۀ ناموۀ فرهنوگ،
شمارة .18
.83

 ،9311 ،------------ج ،مبووووووانی

معنوی در آمومش علوم مهندسوی ،مجلوۀ اموومش
مهندسی ایران ،سال سوم ،شمارة اول.
.89

 ،9311 ،------------مبوووانی هنووور

دینی در فرهنگ اسوالمی ،ج ،9.تهوران ،دفتور نشور
فرهنگ اسالمی
.81

نقیماده ،محمد و بهنام اموینماده،9311 ،

وجوه افتراق هنر مادی و معنووی ،مجلوۀ هنرناموه،
شمارة .99
.81

 ،9318 ،------------مفهووووووووم و

مراتب فضای کیفی ،فصلنامۀ خیال شمارة .1
.31

نیوتن ،اریک ،9399 ،معنی میبایی ،تهران،

انتشارات علمی و فرهنگی.
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