بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر
(مطالعه موردی :فرهنگسرای نیاوران)

چکیده
در دوران معاصر ،انسانها موفق به کشف زوایایی از مقوله هرمنوتیک شدهاند که همیشه در حال انجام آن بودهاند ،ولی
کمتر به آن توجه کردهاند .هرمنوتیک فلسفی به معنای دقیق کلمه ،مشخصا به فهم اشاره میکند و آن هم ،فهم خالص
است .در فرآیند ادراک و فهم هر مقوله ای اصوال دو سویه وجود دارد .یک سویه در اثر و یک سویه در مخاطب .دنیای
هرمنوتیک فلسفی هایدگر مربوط به زبان مخاطب و نحوه برخورد او با اثر است .ارتباط بین مخاطب و اثر یک ارتباط
فلسفی میباشد .بحث مکانمندی یکی از محورهای اصلی هرمونتیک هایدگر است .تالش برای تطبیقی کاربردی آن با
مکانهای کنونی میتواند زمینه را برای بهرهجویی بهتر انسان از مکان در معماری مدرنفراهم سازد .پژوهش حاضر از
روش استدالل منطقی با تکیه بر روش پژوهش کیفی و توصیفی و تحلیلی با دیدگاه هرمنوتیک فلسفی انجام گرفته
است .گردآوری اطالعات در دو دسته اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی بوده ،محقق با انجام مصاحبههای باز و عمیق با
کشف ابعاد تقریب از طریق خوانش متون به اشتراک گذاشته از روایت مکان هایدگر و شولتز و کاربران ،میتوان به
مدلی برای ارائه الگوها و مؤلفههای کیفی مؤثر بر فضاهای معماری در فرایند فهم مکان و احساس این همانی با فضا
دست یابیم .مؤلفههای به دست آمده از یافتههای تحقیق برای فهم مکان فرهنگسرای نیاوران شامل :جهتیابی،
شناسایی ،خط آسمان ،دیالکتیک بیرون و درون ،هندسه و محیط که میزان تأثیرگذاری این مؤلفهها را در فرایند خلق
مکان میتوان خوانش کرد.
اهداف پژوهش:
.1بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی در معماری.
.2بررسی مکانمندی دازاین با توجه به فرم ،فضا و مکان در فرهنگسرای نیاوران
سؤاالت پژوهش:
 .1مکان از منظر هایدگر در معماری ب اساس چه مؤلفههایی شکل میگیرد؟
 .2هرمنوتیک فلسفی هایدگر چگونه در فرهنگسرای نیاوران نمود پیدا میکند؟
کلیدواژهها :مکان ،هرمنوتیک فلسفی ،هایدگر ،دازاین ،فرهنگسرای نیاوران.

مقدمه
معماری امروز بیش از آن که متوجه مکان یک زندگی برای انسان باشد ،درگیر تولید انبوه برای حل یک معضل
اجتماعی است .اگر چه قرار این است که حاصل کار پاسخی برای حل مشکل انسان باشد ،اما موارد متعدد تأثیرگذار
در روند طراحی و اجرا برای توجه به نیاز روحانی انسان جایی نمیگذارند .بنابراین ،دغدغه ی اصلی معماری معطوف
به کیفیت رابطهی انسان و مکان زیست نیست .امروزه در حوزه معماری ،نگرش تفسیری سعی در بازنگری به تعریف
مکان و احیای معنای مستتر در فضاهای انسان ساخت را دارد .معنامندی فضایی از مهمترین راه کارهای کیفیت
بخشی به فضای معماری است و طراحان و معماران در این زمینه تالش میکنند .در این راستا فلسفه مارتین هایدگر1
در رابطه با مکان میتواند در زمینه معماری موثر واقع شود آن چه مهم است ،فلسفه هایدگر از دیدگاه پدیدارشناسی2
مورد توجه بوده اما از منظر هرمنوتیک فلسفی 3در حوزه مکان نگاه نشده است و این میتواند گامی موثر در این
مطالعه باشد .هایدگر نقطه عطفی در بهکارگیری واژه دور هرمنوتیکی ایجاد کرد .به دلیل آن که فهم از مقوّمات دازاین
و اجزای ساختار وجودی آدمیاست ،حلقویبودن نیز ویژگی ساختار فهم و درنتیجه ،وصفی وجودی برای دازاین ،از
این رو پرداختن به مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی با تمرکز بر دور هرمنوتیکی میتواند جنبه نوآورانه مقاله حاضر
باشد .او به پیش فرضهای خود و به آوای غیر مستقیم موثر (مولف) ،که به صورت فرکانسی در آن اثر ذخیره شده
است دسترسی دارد .از آنجا که معماری جزِئی از ماندگارترین آثار هنری جهان میباشد جاری شدن فرکانسهای اثر
معماری در مخاطب بیشتر شکل میگیرد و بیشترین امکان را در بین آثار هنری و در مواجهه هرمنوتیک با مخاطبان
فراهم میکند .معماری ورقی از اوراق فرهنگی انسان است و پدیده فهم دارای جایگاه ویژه و محکمی در آن میباشد
بنابراین میتوان نگاه معمار یک اثر را به عنوان نگاه عصری ،زمینه مطالعه و فهم هرمنوتیکی قرار داد .هر تصمیمی که
در همکاری با افراد دیگر گرفته میشود میتواند قسمی از فهم که با آگاهی هرمنوتیک سر و کار دارد سود ببرد.
معماری معاصر تهران از جمله موضوعاتی است که میتواند زمینه این گونه مطالعات قرار بگیرد .معماری دوره پهلوی
دوم از یک سو دوره قوام معماری مدرن و ساخت بناهای دولتی با مصالح و تکنولوژیهای نوین و از سوی دیگر پیدایش
نقد به معماری مدرن و نوعی گرایش به هویتطلبی بود .معماری ،همانند دیگر هنرها در این دوره نه غربی و نه اسالمی
است .که حا صل نگاه ناقص به غرب و برداشت ناآگاهانه از تمدن و تفکر غربی میباشد؛ و سبب حضور فرهنگ برزخی
شدهاست .یکی از برجستهترین معماران ایرانی این دوره کامران دیبا میباشد .او گونهای نوین از معماری مدرن ایرانی
را بنا مینهد .که توانست همترازی سنت و نوگرایی را در جهت ایجاد مکان در کنار یکدیگر به کار ببرد .از جمله بناهای
شاخص کامرا دیبا در دهه  50خورشیدی فرهنگسرای نیاوران است .با توجه به مطالعات صورت گرفته ،می توان
عنوان کرد که بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر در نمونه موردی مذکور یک موضوع جدید میباشد
و سایر مطالعات انجام شده که در راستای این موضوع میگنجد به بررسی مکان از دیدگاه پدیدارشناسی بوده ،که به
طور خالصه بخشی از آثار داخلی و خارجی در ادامه آمده است :کتاب روح مکان شولتز ،ترجمه محمدرضا شیرازی
 1390که بحث مرکزی کتاب مکان است و به ویژگیهای سکونتگاههای انسان ساخت و طبیعی میپردازد .کتاب
هستی ،فضا ،معماری به بحث فضا اختصاص یافته و در این کتاب به انواع فضا ،ساختار و عناصر تشکیلدهنده فضا
اشاره میشود .کتاب مفهوم سکونت شولتز ترجمه محمود امیر احمدی .مقاله بررسی پدیدارشناختی – هرمنوتیک
نسبت مکان با هنر معماری که محمد جواد صافیان و همکاران به آشکار کردن پدیدار مکان میپردازند .کتاب
پدیدارشناسی مکان ( ،)1378پروین پرتویی .مقاله روایتِ مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه
و معماری با رویکرد پدیدارشناسی نمونه موردی :موزه هنرهای معاصر تهران ( ،)1398مرتضی نیکفطرت کرد محله
حسین ذبیحی ،آزاده شاهچراغی .پدیدارشناسی مکان به جانب ارتقاء فضا به مکان شهری ( ،)1387بمانیان و محمود
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نژاد .مفهوم حس مکان و عوامل شکلدهنده آن ( ،)1385فالحت .درآمدی به علم هرمنوتیک فلسفی کتابی در این
زمینه میباشد که توسط ژان گروندَن 4نوشته شده است .کتاب درآمدی به علم هرمنوتیک فلسفی است که دربرگیرنده
مقدمهای تاریخی بر هرمنوتیک فلسفی میباشد .کتابی دیگر با عنوان هرمنوتیک مدرن گزینه جستارها نیچه ،هایدگر،
گادامر و ...که در سال ( ،)1377برای اولینبار توسط بابک احمدی ،مهران مهاجر و محمد نبوی ترجمه شد .تأثیر
هایدگر بر شولتز در کتاب میان زمین و آسمان قابل دریافت است .پایاننامهای با عنوان نظریه و عمل معماری و
سئوال از پدیدارشناسی توسط محمدرضا شیرازی در سال ( ،)2009از دانشگاه صنعتی براندنبورگ آلمان از دیگر
پژوهشها در این راستا میباشد .میتوان به مقالهای با عنوان بررسی و نقد گرایشها و روش هرمنوتیکی به فهممندی
معماری و شهر توسط شهرام شیرمحمدی و سید علی زارع در سال( ،)1394در مجله مدیریت شهری به چاپ رسیده
است اشاره کرد .در این مقاله ضمن مرور مختصر بر تاریخچه هرمنوتیک (پیشامدرن ،مدرن و معاصر) گرایشها و
روشمندی هرمنوتیکی معاصر به مقوله فهم زیباییشناسی معماری شهری معاصر به طور اخص پرداخته است .موثر،
اثر ،مخاطب دنیای هرمنوتیک در خوانش متن معماری از جمله مقاله های مرتبط با موضوع حاضر می باشد ،که توسط
سعید حقیر در سال(  ،)1381به چاپ رسیده است .در پژوهش پیش رو که براساس روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه
بر دادههای منابع کتابخانهای و مشاهدات میدانی انجام شده است بحث مکانمندی در فرهنگسرای خاوران بر مبانی
نظریه هایدگر بررسی میشود.
نتیجهگیری
فرهنگسرای نیاوران یک اثر معماری مربوط به دوران معاصر میباشد ،که میتوان حضور مکان را دریافت نمود .جهانی
غنی از معنا را میتوان با در جهان بودن دازاین که رابطه تنگاتنگی با وجود جهان دارد خلق نمود .دازاین وجودی
مکانمند دارد و برای پاسخ به مکانیت او باید جهتگیری و رفع دوری ایجاد شود .زمانی وجود انسان در مکان جهت
پیدا میکند که نشانههایی روشن و قابل تشخیص در محیط طراحی شده باشد .فرم ایدهآل ساخت ساز از دیدگاه
هایدگر در نتیجه ارتباط دازاین با مکان میسر میشود .این ارتباط در فرهنگسرای نیاوران با توجه به جهت یابی و خاطره
انگیزی که از جمله تأثیرات هرمنوتیک فلسفی هایدگر میباشد به وجود آمده است .رسالتی که هایدگر از هرمنوتیک
انتظار دارد .یعنی بیرون آوردن معنای مکنون و معلوم کردن ناشناخته ها .بنابراین مکان مندی دازاین به معماری
ترجمه و وجود انسان را توانگر می نماید .و در نهایت میتوان به این مسئله اشاره کرد هر پروژه هرمنوتیک میتواند
درک چند وجهی داشته باشد .فهم مکان زمانی معنا مییابد که تصویری روشن و یکپارچه از آن در ذهن باشد .برای
تحقق این منظور به عوامل ذهنی و عینی نیاز است .از جمله عوامل ذهنی میتوان به عوامل مربوط به شناسایی و
عوامل عینی همانند جهتیابی اشاره کرد.
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