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د که همیشه در حال  ان مقوله هرمنوتیک شدهف زوایایی از  ها موفق به کش در دوران معاصر، انسان

قیق کلمه، مشخصا  اند. هرمنوتیک فلسفی به معنای داند، ولی کمتر به آن توجه کردهانجام آن بوده 

دو سویه   ای اصوالًک و فهم هر مقولهکند و آن هم، فهم خالص است. در فرآیند ادرابه فهم اشاره می

در مخاطب. دنیای هرمنوتیک فلسفی هایدگر مربوط به   وجود دارد. یک سویه در اثر و یک سویه

 باشد. مخاطب و اثر یک ارتباط فلسفی می  زبان مخاطب و نحوه برخورد او با اثر است. ارتباط بین

بحث مکانمندی یکی از محورهای اصلی هرمونتیک هایدگر است. تالش برای تطبیقی کاربردی آن  

از مکان در معماری مدرنفراهم  ای بهرهتواند زمینه را برهای کنونی میبا مکان انسان  جویی بهتر 

 و توصیفی و تحلیلی  کیفی پژوهش روش بر تکیه منطقی با استدالل روش ازسازد. پژوهش حاضر  

  کتابخانه)   اسنادی   دسته  دو  در  اطالعات  گردآوری   .ه استفلسفی انجام گرفت  دیدگاه هرمنوتیک با

 خوانش  طریق  از  ابعاد تقریب کشف عمیق با و  باز های مصاحبه انجام با محقق  بوده،  میدانی  و(  ای 

 ارائه برای  مدلی به توانمی کاربران، و  شولتز  مکان هایدگر و روایت از گذاشته اشتراک به متون

 فضا  با همانی این احساس و مکان فهم فرایند در معماری  فضاهای  بر مؤثر کیفی های و مؤلفه الگوها

 : فهم مکان فرهنگسرای نیاوران شامل برای  تحقیق های یافته از آمده دست  های بهمؤلفه  .یابیم دست

 تأثیرگذاری  میزان محیط که  و هندسه درون، و بیرون دیالکتیک  ،یابی، شناسایی، خط آسمانجهت

 .کرد  خوانش توانمی مکان خلق فرایند در را هامؤلفه این
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 فائزه امیری پویا، خسروافضلیان، ایرج اعتصام، محسن طبسی 

 مقدمه 

آن که  معمار از  بیش  امروز  درمتوجه مکی  باشد،  انسان  برای  زندگی  برای حل یک معضل  ان یک  انبوه  تولید  گیر 

گذار  سان باشد، اما موارد متعدد تأثیرپاسخی برای حل مشکل اناجتماعی است. اگر چه قرار این است که حاصل کار  

صلی معماری معطوف گذارند. بنابراین، دغدغه ی اه به نیاز روحانی انسان جایی نمیدر روند طراحی و اجرا برای توج

تعریف امروزه در حوزه معماری، نگرش تفسیری سعی در بازنگری به  .  ی انسان و مکان زیست نیستبه کیفیت رابطه

ان کیفیت   راه کارهای  ترینمهم فضایی از معنامندی سان ساخت را دارد.  مکان و احیای معنای مستتر در فضاهای 

  1فلسفه مارتین هایدگر   کنند. در این راستامی  زمینه تالش  این در  معماران و طراحان و است معماری  فضای  بخشی به

 2فلسفه هایدگر از دیدگاه پدیدارشناسی  موثر واقع شود آن چه مهم است،ری  تواند در زمینه معمادر رابطه با مکان می

تواند گامی موثر در این  زه مکان  نگاه نشده است و این می در حو  3مورد توجه بوده اما از منظر هرمنوتیک فلسفی

که فهم از مقوّمات دازاین    ه دلیل آنب  .کارگیری واژه دور هرمنوتیکی ایجاد کردهایدگر نقطه عطفی در بهمطالعه باشد.  

، از  وصفی وجودی برای دازاین  ویژگی ساختار فهم و درنتیجه،  نیز  بودنحلقوی   است،آدمی   وجودی   و اجزای ساختار

تواند جنبه نوآورانه مقاله حاضر  فی با تمرکز بر دور هرمنوتیکی میاین رو پرداختن به مکان از منظر هرمنوتیک فلس

خیره شده  مولف(، که به صورت فرکانسی در آن اثر ذ)  به آوای غیر مستقیم موثر  ی خود وهااو به پیش فرض باشد.  

ثر  های اباشد جاری شدن فرکانسمی جا که معماری جزِئی از ماندگارترین آثار هنری جهاناست دسترسی دارد. از آن

گیرد و بیشترین امکان را در بین آثار هنری و در مواجهه هرمنوتیک با مخاطبان  معماری در مخاطب بیشتر شکل می

باشد حکمی در آن میدارای جایگاه ویژه و م  کند. معماری ورقی از اوراق فرهنگی انسان است و پدیده فهممیفراهم  

هر تصمیمی که .  منوتیکی قرار دادنگاه معمار یک اثر را به عنوان نگاه عصری، زمینه مطالعه و فهم هر  توانبنابراین می

 هرمنوتیک سر و کار دارد سود ببرد.تواند قسمی از فهم که با آگاهی د میشور همکاری با افراد دیگر گرفته مید

معماری دوره پهلوی تواند زمینه این گونه مطالعات قرار بگیرد. جمله موضوعاتی است که می معماری معاصر تهران از  

های نوین و از سوی دیگر پیدایش  نولوژی و ساخت بناهای دولتی با مصالح و تک   دوم از یک سو دوره قوام معماری مدرن

ربی و نه اسالمی معماری، همانند دیگر هنرها در این دوره نه غ .  طلبی بودعماری مدرن و نوعی گرایش به هویت نقد به م

باشد؛ و سبب حضور فرهنگ برزخی  صل نگاه ناقص به غرب و برداشت ناآگاهانه از تمدن و تفکر غربی میاست. که حا

ای نوین از معماری مدرن ایرانی  گونه  باشد. او میکامران دیبا  این دوره  ایرانی    ترین معمارانبرجسته یکی از    .استشده

همترازی سنت و نوگرایی را در جهت ایجاد مکان در کنار یکدیگر به کار ببرد. از جمله بناهای   توانست  که  نهد.را بنا می

نیاوران است.  خورشیدی فرهنگ  50یبا در دهه  شاخص کامرا د  با توجه به مطالعات صورت گرفته، می توان سرای 

باشد وردی مذکور یک موضوع  جدید میه معنوان کرد که بررسی  مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر در نمون

گنجد به بررسی مکان از دیدگاه پدیدارشناسی  بوده، که  شده  که در راستای این موضوع می   و سایر مطالعات انجام

ترجمه محمد رضا  مکان شولتز،   است: کتاب روح آمده ادامه در خارجی و داخلی آثار  از بخشی خالصه طور به

 پردازد.طبیعی می  های سکونت گاه های انسان ساخت وکتاب مکان  است و به ویژگی مرکزی  که بحث  1390شیرازی  

 دهندهتشکیل عناصر ساختار و فضا، انواع  کتاب به این در و یافته اختصاص فضا بحث به  معماری  فضا، کتاب هستی،

 
1 . Martin Heidegger 
2 . Phenomenology  
3. Philosophical hermeneutic 
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 هرمنوتیک – شناختی پدیدا  مقاله بررسی کتاب مفهوم سکونت  شولتز ترجمه محمود امیر احمدی.  شود.  اشاره می فضا

همکاران  معماری که هنر با  مکان نسبت و  آشکار   محمد جواد صافیان  کتاب  میمکان   پدیدار  کردن به  پردازند. 

 فلسفه  تطبیقی  ادبیات  منظر  از  معاصر  معماران  آثار  در  مکان  پروین پرتویی. مقاله روایتِ  ،(1378)  مکان پدیدارشناسی

فطرت کرد محله  (، مرتضی نیک1398تهران )  معاصر  هنرهای   موزه:  موردی   نمونه  پدیدارشناسی  رویکرد  با  معماری   و

بمانیان و محمود ،  (1387)  شهری  مکان به فضا ارتقاء جانب به مکان پدیدارشناسیآزاده شاهچراغی.    حسین ذبیحی،

ی کتابی در این  فلسف  کیبه علم هرمنوت   ی درآمدفالحت.    ،(1385)  آن دهنده شکل عوامل و مکان حس مفهومنژاد.  

  رنده ی دربرگ  ی است کهفلسف  ک یبه علم هرمنوت   ی کتاب درآمد  نوشته شده است.  4ژان گروندَن باشد که توسط  زمینه می

  هایدگر،  کتابی دیگر با عنوان هرمنوتیک مدرن گزینه جستارها نیچه،باشد.  می  یفلسف  کی بر هرمنوت  یخ ی تار  ی امقدمه

 تأثیر  مهران مهاجر و محمد نبوی ترجمه شد.  بار توسط بابک احمدی،(، برای اولین1377که در سال )   و...گادامر  

با عنوان نظریه و عمل معماری و    ای نامهمان قابل دریافت است. پایانو آس  زمین کتاب میان در  شولتز  بر هایدگر 

از پدیدارشناسی توسط محمدرضا شیرازی در سال از دانشگاه2009)   سئوال  از دیگر    براندنبورگ  صنعتی  (،   آلمان 

مندی ها و روش هرمنوتیکی به فهمای با عنوان بررسی و نقد گرایش توان به مقالهمیباشد.  ها در این راستا میپژوهش 

(، در مجله مدیریت شهری به چاپ رسیده  1394سید علی زارع در سال)  معماری و شهر توسط شهرام شیرمحمدی و

اشاره کرد.ا تاریخچه هرمنوتیک  ست  بر  این مقاله ضمن مرور مختصر  ها و  مدرن و معاصر( گرایش  پیشامدرن،)  در 

شناسی معماری شهری معاصر به طور اخص پرداخته است. موثر، وتیکی معاصر به مقوله فهم زیباییمندی هرمنروش

مقاله های مرتبط با موضوع حاضر می باشد، که توسط اثر، مخاطب دنیای هرمنوتیک در خوانش متن معماری از جمله  

رو که براساس روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه    (، به چاپ رسیده است. در پژوهش پیش 1381سعید حقیر در سال)  

ای و مشاهدات میدانی انجام شده است بحث مکانمندی در فرهنگسرای خاوران بر مبانی های منابع کتابخانهبر داده

 شود.هایدگر بررسی مینظریه 
 

 مکان مفهوم  .1

ای خاص در سطح زمین تعریف شده است که محلی قابل فیایی آکسفورد« واژه مکان، نقطهدر »فرهنگ لغت جغرا

های انسانی در آن، بستر شکل گرفته و رشد یافته است. »فرهنگ لغت انگلیسی  ناسایی برای موقعیتی است که ارزشش

مفهوم   بر  عالوه  )وبستر«  دارد  اشاره  خاص  های  مکان  در  جامعه  در  افراد  قرارگیری  و  نحوه  به  -مدنیجغرافیایی، 

حاظ مفهومی یا مادی دارای (.  مکان بخشی از فضاهای طبیعی یا فضاهای ساخته شده است که به ل32:1379پور،

 - 2رفتار انسانی    -1لفه  باشد و نتیجه بر همکنش سه مؤعنایی میای مشخص باشد و دارای بار ارزشی و ممحدوده

تفاوت وجود دارد مکان دارای   6و غیر مکان   5(. بین مکان 1379:4افشار نادری،)  باشدمشخصات فیزیکی می  -3مفاهیم  

باشد. مکان که غیر مکان دارای چنین ارتباطی نمیارتباط تاریخی از نظر فیزیکی، فرهنگی و احساسی است در حالی

مکانی بر عدم معنی داللت دارد. عدم معنی، تغییر  شود و بیسبب حس ریشه داشتن و تعلق داشتن به محیط می 

دهد و همچنین گویای آن است که چگونه ادراک مردم از پیوستگی با مکان، در  میاساسی در فرم معماری را نشان  

 
4 . Jan Grunden 
5. place 

6. Non - place 
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پیوندند، درک  اساس احساساتی که به خاطره میای آینده را برهمکان  7پیتر زامتور  (.1389،رلف)   طی دوران تغییر یافته

ه خاطرات به یاد مانده  اند و بده کردههایی که از آن فضا استفاکند با استفاده از تجربه انسانکند. زامتور سعی میمی

ها، طراحی را پیش ببرد. زامتور، مانند فیلسوف، آرزوی عادات و رسوم قدیمی، که مدرک بی واسطه تجربه  در ذهن آن

توان    (. 1391شار،)  باشدماری و ریاضیاتی در اثر خویش، میو خاطرات است، را داشته و کمتر به دنبال مستندات آ
را  8 توصیف  مکان  تفکرات  و  اجتماعی، هیجانات  روابط  انسان،  براساس تجربیات  توجه  یا حوزه  معنا  عنوان مرکز  به 

های کند او معنای مکانشخص، دیگران و محیط را ارائه می  مدل سه وجهی  9گوستافون  . ,Tuan )2001(  کندمی

 10از نظر راپاپورت   .,Gustafson)2001,12(  داندوجه و ارتباط  میان این وجوه  میمختلف را حاصل تعامل این سه  

از اهمیت باالیی برخوردار است.  او معتقد است    محیط، معنای  گیری شکل   در جامعه یک بر حاکم فرهنگ نقش

معنی   خود محیط  به مشترک، نهادی  های نظام  و بینینباورها، جها ها،شارز مجموعه  یعنی فرهنگ  یاری  به مردم 

 .  (Rapaport, 1982,93) کنند  تبدیل مکان  به را  بی معنی فضای  توانندمی و  داده

   نیز  را مکان  به افراد کننده مرتبط فرهنگی عقاید و بوده شناختی و  عاطفی تجربه از بیش چیزی  مکان، به تعلق

 و دریافت  فرآیند  در حواس مشارکت  به توجه  با  11پاالسما نظریات   ,Altman & Low).1992(گیرد  در بر می

 حسی کیفیات باب در  پنجگانه حواس مشارکت  ادراک مرکزیت  عنوان به انسانی تن  و  کالبد قراردادن و  ادراک

 گفت توانمی  معماری  در حسی چند تجربه به توجه با .یابندمی حضور تاریخچه و  قدمت و رنگ نور، مصالح،

 دلیل همین به و  کنندمی آگاه را همدیگر همواره نفس و  جهان و گردیده یکپارچه تن واسطه به حسی تجربیات

 (Pallasma ,2002,293).اندداده  قرار تأثیر  تحت را کالبدمان  که آوریممی یاد به را  خاص  های   مکان ما که است

به عنوان یک نوع    کند وحالی که فضا از یک مکان پیروی میدر    ،بنیادی و اصلی است  از دیدگاه هایدگر مکان جایی

ای که بین ساختمان و پروراندن در کشاورزی  اط کلی بشر با مکان را با مقایسهاو ارتب د.آیها به وجود میرابطه بین مکان 

شـود مـد گونه سـاختن، حفـظ و نگهـداری آنچـه سـاخته مـی در اینساختمان به معنی پروراندن،    کند.مطرح می 

فانی  12،نظـر است. سکنی گزیدن را حفـظ و نگهـداری مـی  موجودات  بنیادین سکنی کن)انسان(  ایـن ویژگـی  ـد. 

 ،یـدگر در اینجـا با توجه به معنای سـکنی گزیـدناه  .در آرامــش بــودن و بــه آرامــش رســیدن  باشد.میگزیدن  

ین و آسـمان یعنـی مانـدن آن دو زمـ   کند.بـه آسـمان اشـاره مـیو  روی زمـین  را اینگونه لحاظ می نماید،    آدمـی

قدسـیان مقابـل  در  یکـدیگر  شـــــکل   .بـا  عـــــالمی  گزیـــــدن  ســـــکنی  ایـــــن  بـــــا  واقـــــع  در 

همـــــی و  است  وجه  چهار  دارای  کـــــه  مـیاگیـــــرد  تعبیـر  چهارگانـه  بـه  آن  از  کنـد   یـدگر 

(Rogers,2003,44).    از ارتباط است.    .باشد، گردآوری همه چیزها میهای مکانویژگییکی  دازاین با مکان در 

زمین، خدایان، میرایان( میسر    گانه )آسمان و  سکنی گزیدن انسان در فضا با ارتباط برقرار کردن عناصر  چهارگانه

نامد و این فرم ایده آل ساخت و ساز است. خلق شعر به ما اجازه  مثابه یک نوع زندگی میعر را بههایدگر ششود.  می

باید به آنچه که   بنابراین برای ساختن ما  انسان به عنوان ماهیت سر پناه  سکنی می دهد، که نوعی ساختن است. 

   ایم.عمل کنیم به ماهیت ساختن پی بردهگوید فکر کنیم و از شعر به مثابه محل اقامت اندیشید. اگر اینگونه می
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تواند به ارتقاء و تبدیل فضای معماری به مکان باشد که میازجمله مواردی می  13دیدگاه نوربرگ شولتز   معنای مکان از 

 (.Norberg schulz,1996:432)معماری کمک کند. یک مکان از فضا و کاراکتر تشکیل شده است 

 

 هایدگر فلسفی  هرمنوتیک .2

 که   است  اصطالحی  هرمنوتیک.  است  انسان  تفکر  فعل  تریناصلی  شاید،  تأویل.  است  تأویل  عمل  و  تئوری   هرمونتیک

  با   که  تخنه،  یک  یعنی  عملی،  هنر  از  است  عبارت  هرمنوتیک.  دهدمی  پوشش  را  اندیشه  از  متفاوتی  بسیار   سطوحی

  طور  به  که  هنری .  است  فهم  هنر  ها،این  تمام   بنیاد  عنوان  به  و  دارد  کار  و  سر  متون  توضیح  و  تبین  قبیل  از   چیزهایی

  کاربرد  ترینقدیمی  در   حتی (.23:1395)گروندن، نیست  آشکار   و  روشن  که   است  چیزی   معنای   مستلزم   همیشه  خاص 

  آوردن   از  است  عبارت  دهد،می   انجام  هرمنوتیک  چه  آن.  دارد   وجود  خاصی  پهلویی  دو  و  ابهام    هرمنیویین  و  هرمنیا   واژه

. خودمان  زبان   جهان  درون  به  بیگانه  زبان  یک  جهان  از  انتقال  دیگر،  شخص  جهان  به  آن  انتقال  و  کسی  جهان  از  چیزی 

  معناهای   کشف  در  کوشش  معنای   به  ویلتأ.  دارد  کار  و  سر   پنهان  معناهای   با   که  است  تفسیر   و  ویلتأ  هنر   هرمنوتیک

  فهم  تاویل.  ها  آن  برای   تازه  معناهای   ایجاد  جهت  در  کوشش  ونیز  رویداد   یا   کنش،  یا(  گفتاری   و  نوشتاری )  متن  پنهان

 جای  فلسفی  سخن  داخل  در  هرمنوتیک .  است  نسبی  آن  توصیفی  و  توضیحی  منش  نتیجه  در  و  است  متن   از  گرویلتأ

  ندرت   به  و  پرسیم  می  بسیار   ما   که  فلسفی  سخن  بنیادین  قانون  با   را  ما  هرمنوتیک.  است  سخن   این  آن  آغاز  نقطه   و  دارد 

 (. 1395)احمدی و همکاران، است بعدی  متعدد های پرسش  آغاز و گشا راه فقط هم پاسخ  هر  یابیممی پاسخ

 

هرمنوتیک منبع: نویسندگان  معنای . 1شکل  

 

   هوسرل شاگرد  او. آورد در  تحریر رشته به  را  زمان و هستی عنوان با خود معروف کتاب  1927  سال در  هایدگر  مارتین

  اشاره  آن  به   زمان  و   هستی  کتاب  در   که  هایدگر   اندیشه.  باشدمی  اهمیت   حائز   او  افکار  در  ارسطو  اندیشه  ثیراتتأ  و  بود

 فلسفه   که  است  وجود  و  هستی  از  غفلت  مسئله   هایدگر  دغدغه   مهمترین  :نمود  مطرح  اینگونه  توانمی  را  است  شده

  گوهر  و  ماهیت  نشود  درک  درستی  به  هستی  اگر.  نکردند  تعبیر  درست  را  وجود  معنای   بعد  به  افالطون  دوران  از  غرب

 دیگری   و  خود  هستی  که  است  آن  متضمن(  هستنده  باشنده،  هستومند،)  موجود  یک  هستی.  شودنمی  شناخته  انسات

  موجود  یک  انسان  و  شناختندنمی  را   هستی  و  بودند  انسان  شناخت  به  مشغول  فالسفه  همه  هایدگر  از  قبل  تا.  بشناسد  را

 انسان   جهان  (.1393)ضیمران،  کرد  مطرح  هستندگی  بر  مقدم  را   اندیشه  دکارت  که  طوری   به  بود  ریاضی  و  انتزاعی

 
13 . Nurberg Schultz 
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  انسان  یا  سوژه  جدایی  و  است  استوار  فیزیک  و  ریاضیات  مبنای   بر  که  جهانی  باشدمی  دکارت  جهان  مقابل  نقطه  هایدگر

  مدرن  دوران  فناوری .  بود  جهان  با   کلی  طور  به  و  طبیعت  با  و   دیگران  با  خود،  با  انسان  بیگانگی  و   پیرامون  جهان   یا  ابژه   با

  تا   سازدمی  جدید  لغت  یک  هایدگر  راستا  همین  در(.  1390زاده و همکاران،)مهدی   باشدمی  نگرشی  چنین  نتیجه  در

  حول دازاین  اهمیت. هستی معنای  به زاین و  آنجا  و اینجا معنای  به دا از است عبارت که  دازاین. چیست انسان بگوید

  لذا.  برود  جهان   سوی   به  خود   وجود  از  او  که  کندمی  پیدا  ظهور  دازاین  بر  هنگامی  جهان.  است  زمان  و   هستی  مسئله

  منظر   از.  دارد  اگزیستانس  دلیل  همین   به  و.  باشدمی  جهان  و   چیزها  سوی   به  بودن  باز  و  گشودگی  دازاین،  وجود  نحوه

  این   در  او.  وجودند  ظهور  مظهر   موجودات.  شوندمی  ظاهر   موجودات،  که  است   وجود   افق  در  که  فهمدمی  دازاین،  هایدگر 

 (. 1395باقری، )پرتوی، شودمی راه هم رو این از. یابددرمی  را  مقصدش و مبداء افق،

 

 دازاین منبع: نویسندگان  مقصد و مسیر مبدا،. 2شکل

 منبع: نویسندگان  هایدگر و دکارت از بعد دازاین مقایسه: 1جدول 

از دکارت دازاین بعد  دازاین هایدگر  

 عقالنیت  وجود

 شعور هستی 

 ذهنیت  زمان

  نامستور  ما  برای   وجود  که  باشدمی  توجه  قابل  نکته  این  اما.  شودمی  متولد  موجود  وجود،  درون  از  هایدگر  دیدگاه  از

  هرمنوتیک   عناصر  .است(  حضور  و  اکنونیت  صیرورت،)  لحظه  سه  متضمن(  هستی)  وجود  ساختار.  شودمی(  ناپوشیدگی)

 :از  عبارتند  هایدگر فلسفی

  غیر  و  است  هاآن  دنیای   و   هاانسان  بین  ارتباط   واقع  در .  باشدمی  دازاین  فهم،  کلید  هایدگر  نظر  از:  فهم  پیش   و  فهم  -1

  هایدگراس. گفته به  جهان  در  – وجود یا  دازاین همان این  و  گریز قابل

  تاریخی .  استتاکید کرده      جهان،  در  انسان  بودن  موقعیت  به  وابسته  یا  پیشینه  منزلة  به   فهم  بودن  تاریخی  بر  هایدگر 

  بر   در  که  کند،می  منتقل  شخص  به  تولد  زمان  از  فرهنگ  یک   که  دارد  چیزی   آن  به  اشاره  پیشینه،  یا  فرد  تاریخ  بودن،

 Koch, 1995:831). ( هست نیز جهان فهم های شیوه ارائة گیرندة

  گذشته   تفسیری   و  فهم   هر.  باشدمی(  فهم  داشتن  ساختار   پیش)   فهم  پیش  مسألة   هایدگر  تفکر   برجسته   نقاط  جمله   از

  هر   از  ابتدایی  فهمی  چیز،  هر  از   پیش   ما  ذهن .  شودنمی  حاصل   فهم  پیش  بدون  تفسیری   هیچ  و   است  ساختار   پیش   بر

 بر  که.  باشدمی  صحیح  فهمی  هایدگر  نظر  از.  باشدمی(  جهان  در  ما  هستن)  دازاین  دلیل  به  فهم  این  که  دارد  موضوع 
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  پیش   هایدگر،  نظر  . ازاست  شیء  ذات  با  آن  سازگاری   هافهم  پیش  بودن  صحیح   شرط.  باشد  صحیح  های فهم پیش  اساس

  مرحلة   به  ما   که  این  از   قبل  که   است  فرهنگ  یک   سازمان  یا   محتوا   فهم،  پیش .  است  جهان  در  بودن  برای   ساختاری   فهم

  تجربه  و  پیشینه  واسطه   به  را   جهان  ما.  داشته  وجود  بشود،  ما   بودن  تاریخی  از  بخشی  فهم،  پیش  این  و  شویم  وارد   فهم

 نیز خود سازند،می را دیگری  که حال عین در کدام هر دارد، وجود جهان و فرد بین تعاملی بنابراین سازیممی هایمان

 (Munhall, 1989:24). آیندمی وجود به

  فرایندِ   در  کل،  و  جزء  چگونه  که  پردازد  می  نکته  این  توصیفِ  به  کل  در  هرمنوتیک،  حلقة:  هرمنوتیکی(  حلقه)  دور  -2

 فهمِ   برای   که حالی  در  است،  ضروری   کل  فهمِ  برای   اجزاء  فهمِ:  مربوطند  یکدیگر  به  حلقوی   صورتی  به  تفسیر،  و  فهم

  داردکه  ادامه  جاآن  تا  جزء  و  کل  بین  برگشتی  و  رفت  حرکت(.  1395پور و همکاران،)حسن کرد  درک  را  کل  باید  اجزاء،

  بنیادین  به را دور هایدگر ترتیب این به. است فهم با دازاین های  فهم پیش رابطه هرمنوتیکی  دور. آید در فهم به متن

  )واعظی، کندمی  لحاظ  دازاین  وجودی   ساختار  بازتاب   را  هرمنوتیکی  دور  و  دهد می  گسترش  آدمی  وجود  سطح  ترین

 (.1390فاضلی،

  مندزمان  جهت  به  دازاین  و.  است  مندی زمان  تجلی  میدان  انسان  احوال  هایدگر،  دیدگاه  از:  انسان  بودن  تاریخی  -3

  تحقق   قابل  ما   وجود  در  حالتی  هیچ  آینده  و  حال  گذشته،  گانه  سه  های زمان  بدون  و.  باشدمی  تاریخی   ذاتاً  وجودی   بودن،

  قرار  زمان  از  نظر  قطع  را  هستی  غرب  فلسفه  که.  باشدمی  زمان  و  هستی  با  دازاین  ارتباط  هایدگر  اصلی  محور.  نیست

  وجود،  او  از   پیش  نگاه  و  باشدمی  مکان  و  زمان  اعتبار  به  وجود،  هایدگر  نگاه  کرد  بیان  اینگونه  توانمی  واقع  در.  دادمی

 :شامل  که کندمی مطرح متقارن لحظه سه در را  زمانمندی  هایدگر. است مکان و زمان منهای 

 است   شدن  در  همواره  انسان  وجود.  باشدمی  صیرورت  یا  شدن  انسان  وجود  محورهای   از  یکی(:  صیرورت)  شدن  -1-3

 ساکن   و  ثابت  کندمی  حرکت  دیگر  جای   به  جایی  از.  شودمی   وصل  آینده  به  حال  از  و  شد  خواهد  محقق  امکانات  در  و

  و   ساکن  را  انسان  چراکه  باشد می  صیرورت  نفی  در  غرب فلسفه  به  هایدگر  نقد  .است  تکاپو پر و  پویا  همواره  و  باشدنمی

  اینجا   و  اکنون  لحظه  از  کندنمی  قبول  را   اینجا  دازاین.  نیست  اختیاری   امری   صیرورت.  کندمی  لحاظ  مجسمه   همانند

 .باشدمی سیالیت و پویایی این  دهندهنشان حاضر، زمان  و اولیه سازی خانه  تاریخ تفاوت. کندمی عبور

 .است آینده  و گذشته اتصال حلقه: اکنونیت -2-3

 (. 1393)ضیمران، است  محال حضور  اکنونیت و  صیرورت  بدون: حضور -3-3

 را   موجود  زبان  که  است  آن  حق  بلکه  آورد،  در  هاجمله  و  ها کلمه  در  را  نهانی  یا  آشکار  که  نیست  آن  فقط  زبان:  زبان  -4

  ندارد،  قرار   زبان  ورای   عقل.  دارد  خاص   جایگاهی   هایدگر  تفکر   در   زبان  مسئله.  آوردمی  در  گشودگی  به  موجود  چون

  اجازه   زبان  واسطه  به  ما.  است  نداشته  وجود  هرگز  زبان  بدون  عقل.  است  کرده  آشکار  زبان  در  را  خود  ابتدا،  از  عقل،  بلکه

  از   را  تودستی  واشیا  دازاین  میان  دیالکتیک  خود،  زبان.  کنیم   آشکار  را  خود   وجود  و  اشیا  دیگران،  خود،  که  دهیممی

 نامیدن،  این  نامد،می  را  موجودی   بار   نخستین  زبان  که  همین.  کندمی  پذیرامکان  هانشانه  و   ارجاعات  شبکه  ایجاد  طریق

. است  پوشیدگی  با  همراه  همواره  ناپوشیدگی  معنای   به  هایدگرحقیقت  دیدگاه  از.  آورد  می  ظهور  و  بیان  به  را  موجود  آن

  پوشیدگی   دونحوه  به   اش  ذاتی   بستگی   جهت  از   هنری   اثر  بنابراین .  است  آن  غیاب  هم   و  وجود  ظهور  هم  هنری   اثر   هر 

  زبان  جلوه  بهترین  و  زبان  هایدگر  نظر  از  ناپوشیدگی  این  ظهور   جلوه  بیشترین.  است  ذات  هم  حقیقت  با   ناپوشیدگی   و

  وجود  حقیقت  نوعی   هایدگر  نظر   از  هنرها  تمام   بنابراین.  است  رساندن  آشکارگی   به  که  روآن   از   هنری   هر .  است  شعر

  خیال  از  برآمده  و  آهنگین  سخن  معنای   به   جااین  در  شعر  که  کرد  توجه  باید.  است  شعر  سرودن  است،  موجود  بماهو
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 هنرهای  همه  شامل  ویژگی  این   با  شعر  بنابراین.  باشدمی  چیزی   درآوردن  ظهور  به  معنای   به  شعر   سرایش  بلکه.  نیست

 (.53-54:1381)هایدگر، باشدمی... و  تراشی  پیکره معماری، نقاشی،

  های نسبت  دیگرانیم،  با  ما  که  جا آن  از.  است  آن  جمعی  وجه  هایدگر،  منظر  از  زبان  های ویژگی   تریناصلی  از  دیگر  یکی

  دیگران  به  را  خود   منظور  و  مقصود   بتوانیم  ما   که   است  آن  زبان   اصل  .است  شده  آشکار  زبان  در  پیشاپیش  دیگران  با  ما

  نظر  از(.  27:1394سلیمان حشمت،  )رجبی،  است  زبان  اساس  و  اصل  گو  و  گفت  که  است  دلیل  همین  به.  کنیم  بیان

  زبان  از   مسؤوالنه  و  مبتکرانه  فهمی  را  هرمنوتیک  حتی  و   باشد می  متن  های،ناگفته  نمودن  آشکار  متن  تفسیر  هایدگر،

 .نمایدمی معرفی

 

 
 منبع: نویسندگان  هایدگر فلسفی هرمنوتیک . 3شکل

 معماری  به هایدگر  آراء ترجمان .3

. است  بوده  هایدگر  مارتین  فلسفه  از  ثرمتأ  فلسفی  منظر  از  که  نروژی،  معمار   و  پردازنظریه  ،شولتز  نوربرگ  کریستین

  در   شولتز  گ  نوربر.  بشود  معماری   مکان  به  معماری   فضای   تبدیل  سبب،  تواندمی  شولتز  نوربرگ  ازدیدگاه  مکان  معنای 

)نوربرگ    خواندمی  معنا  سازی فراهم  و  جهان  سازی   حاضر  را  معماری   معماری،  به  هایدگر  آراء  ترجمان

  مقصد.  داندمی  معنادار  مکان،  در  جهان  نشاندن  در  را(  مقصد/مسیر(/  مبدا)   حوزه)  وجودی   عناصر   او (.261:1387شولتز،

  مبداء   بین  وگذار  گذر  برای   بود  معبری   مسیر  بین،  این  در  و  چیزها  وحضور  گردهمایی  برای   شدمی  مرکزی   مکان،  این  در

  وجودی   پایگاه  مکان،  در  انسان  به  هم  و   بوده  مکان  به  معنابخشی  و  بخشی انتظام  مبنای   هم  امری   چنین .  مقصد  و

  و   شناختی  موضع  سیماشناختی،  واژه  سه  در  معنادار  های مکان   برپایی  در  را  معماری   زبان   شولتز   نوربرگ.  بخشدمی

-صورت  از  فرآیند  این.  باشدمی  مراتبی  سلسله  دارای   مسیر  این  (.112:1382نوربرگ شولتز، )  کندمی  عمده   شناسیریخت

 .گردد می ختم(تیپولوژی ) یک قالب  در  معنادهی و( توپولوژی ) بخشی انتظام  به و شود  می شروع ( مورفولوژی ) ازی س

 تفکر   بدون  و   مستقیم  بصورت  که  است  هاییتمثال  از  برانگیخته  سیماشناختی،  تداعیات(:  مورفولوژی )  سیماشناسی  -1

  محیط   با  مصنوع   محیط  ترکیب   بر  واژه  این(.  1386)لنگ،  دارد  ریشه  گشتالت   اصول  مبانی  در  و  آمده  حاصل  عمیق

  جهان  از  را  خود   معنای   مکان،  کلی  طور  به.  دارند  می  پا  بر  آسمان  و  زمین  در  را  عالمی  خود  که  دارد  داللت  طبیعی،

  که  دارد  ارزش  جهت  آن   از  اقامتگاه   این.  گیرد  می  آن،  در  کردن  اقامت   و  آسمان   وزیر  زمین  روی   بر   ساختن  با   و  وجودی 

 شده   ناشی  هستی  بر  ساختاری   نگرش  از  که  وجهی.  زندگی  برای   شود  می  مکانی  و  یابدمی  معنا  جهان،  آن،  با   و  آن  در
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  تجلی   یا  موجود-در-وجود  بیان   از   شودمی  بازتابی   و  دارد می  گشوده  خود  در   را  جهانی  که  اثری .  است  هایدگر  اثر  پایه   بر

 .واقعیت  در حقیقت

  "فضایی  آرایش"  قالب  در  معماری   منفرد  آثار  در  و  گرفته  قرار  رابطه  در  فضایی  نظام  با(:  توپولوژِی )  شناسیموضع-2

  مطلق  فضای   از  نه  و  مکان  و  موضع  از  معماری   فضای   دانستن  مشتق  نیت  با  لوژی   "توپو"  واژه  انتخاب.  یابد   می  انسجام

 وی .  گرفت  کار  به  آسمان  و   زمین  حسب  بر   را  واژه  این  شولتز  نوربرگ  (. 42:1382،شولتز) است   گرفته  صورت  ریاضی

  آن  از  کدام هر  که   داد   دست به  ،  ترکیبی   و  رمانتیک کالسیک،  کیهانی،(  انداز چشم چهار آفرینشِ  در  را دو   این   آمیزش 

 (. 66-73:1386شولتز، نوربرگ (برخوردارند  متفاوتی مکانِ روحِ از منظر، عنوان به ها

  درون   دیالکتیک)  فضا  درون  و  بیرون  رابطه  چگونگی  و  ایستادن  گرفتن،  قرار   چگونگی  به(:  تیپولوژِی )  شناسیریخت-3

  کامل محیط  طریق  این از  و.  شودمی مربوط مرکزیت، و محصوریت احساس و محیط  فضای  با  پنداری  یکی و ( بیرون و

 های لفهمؤ.  باشدمی  کاراکتر  و   فضا   شامل  مکان  یک  های لفهمؤ  شناسیریخت   براساس.  یابدمی  حضور   معنا  و  شودمی

  کاراکتر  به   مربوط  های لفهمؤ  و  بیرون  و  درون   دیالکتیک  و  محصوریت  قلمرو،  و  مرز  مرکزیت،:  از  عبارتند  فضا  به  مربوط

  از  انسان  که باشد،می  وجودی   فضایی  ساختاری،  های ارزش  با  کلی  پدیده  مکان  حس.  شناسایی  و  یابیجهت:  از  عبارتند

 .(Norberg schulz,1996:432)یابدمی دست آن به شناسایی و یابی جهت ادراک  طریق

 

 شولتز  منبع: نویسندگان  نوربرگ دیدگاه از معماری، به هایدگر آراء  ترجمان-2 نمودار

 

 (مولف) طراح  دیدگاه  از  نیاوران  فرهنگسرای طراحی   مراحل.4

  اصول   پایه   بر   و  نباشد  فونکسیونل  و   جغرافیایی  یا   آرتیستیک   یا   پالستیک   اساس   بر   معماری   کار   اگر  است  معتقد  دیبا

  او .  کرد  اشاره  نیز   شولتز   وجودی   فضای   اصطالح  به  توانمی  رو  این  از.  باشد  مشکالتی  گوی جواب  تواندمی  باشد  انسانی

  مراحل   دیبا  (.1388شولتز،)  دانستمی  ریاضی  و  منطق  از  دور  به  و  محیط  و  انسانی  روابط  آمیزش   حاصل  را  وجودی   فضای 

  آگاه   احتیاجات)   فونکسیون  فضا،  و  پالستیک  او  دیدگاه  از.  کندمی  مطرح  متفاوت  معماران  در  را(  متدلوژی )  طراحی

 معماران  برای   مختلفی  های مرتبه  در  توانندمی(  اجتماعی  و   فرهنگی  عوامل)  انسانی  عوامل  و(  ابتدایی  احتیاجات  انسانی،
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  متدلوژی   دیبا   فرهنگسرا   طراحی   در.  شوند  انسانی   معماری   و  متداول  معماری   ایجاد   به  منجر   که  ای گونهبه.  گیرند  قرار 

 .است برده  کار به را  انسانی معماری 

 
 (1348)دیبا،منبع:  -دیبا کامران دیدگاه از انسانی و  متداول  معماری ( متدلوژی)  طراحی  مراحل -3 نمودار

 

 . بررسی معماری فرهنگسرای نیاوران براساس هرنوتیک هایدگر  5

کاربران پرسـیده    از  ،)اسـتقرایی  تحلیل محتوای (معنای مکان در فرهنگسـرای  نیاوران   در  مؤثر عوامل بررسـی در

تر اسـت که   ؟ چه چیزهایی برای شـما ماندگارکندشـما چه چیزهایی را تداعی می فرهنگسـرای نیاوران برای  -1شـد

در این راـستا  در مرحله اول به نکاتی از ـسمت مـصاحبه شوندگان اشاره شد. در مرحله   کنید؟برای دیگران توـصیف می

 دوم مختصر توضیحاتی به کاربران داده شد.

 

 گزاره های بدست آمده  از  کاربران مرحله اول 

درختان تنومند ساختما های سنتی/فضای سبز/گذشته/صدای آرامش/ارتباط/حرکت/ ساختمان های کویری/عدم ارتفاع/حیاط خاص/ / 

 آب/حوض/ساختمان زیبا/شکوه/رنگ کاهگل 

 

 گزاره های به دست آمده از کاربران مرحله دوم 

شـکل/  U  دید از درون گالری ها به فضـای سـبز/ حیاط باغ /منظر/ کوه/مسـیر آب/   / با توجه به شـیب ویژگی های محیطی در پدیده های طبیعی 

 تعامل با پیرامون/گرایش افقی/ خط آسمان ارتباط با فضای باز/ /احجام مکعب مستطیل استوانه پیرامون حیاط/تغییر ارتفاع

 

 

 گزاره های به دست آمده از کاربران مرحله سوم 

نتی   ر ـس تالژیک از دیدن عناـص لعی/  / حس نوـس ت ـض م و انتزاعی بادگیر در قالب نورگیر/حوض هـش ورت مینیمالیـس موتیف های معماری ایرانی  به ـص

 باغ ایرانی/جهت حرکت مسیر آب و درختان/دروازه الگوی گذشته
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  اشیا   معانی  و  امور   روابط   انسان  طریق   این  از   و   شودمی  دار معنی   حسی   تچارب  آن   ی پ  در   که   است   ذهنی  ای پدیده  ادراک

  گرفتن  نظر  در  بر  عالوه  چراکه   است  دوگانه  معمار  وظیفة  که  است  معتقد  شولتز  نوربرگ  کریستین.  یابدمی  در  را

  ساکنان   برای   را  محیطی  های کیفیت  تفسیر  امکان  که  باشد  ای گونه  به  باید  طراحی  عملکردی،  و  تکنیکی  موضوعات

و    (. 1399همکاران،  و   اصالنیان)  کند   فراهم  ذهنی  میعوامل  مکان  هم سبب خلق  کنار  در  به  عینی  توجه  با  شود. 

  ذهنی های به دست آمده مواردی همانند حس نوستالژی، الگوهای گذشته که در این دور مطرح شد جزء عوامل  گزاره

آن اشاره شد و دور هرمنوتیکی زمانی    عوامل عینی درسطح اول به باشند.عینی همانند مسیر آب، درختان می  و عوامل 

 باآغاز شد که به کاربران توضیحات مختصری در رابطه با بنا داده شد و عوامل ذهنی شروع به شکل گرفتن شد.  

 مقول از برخی 2 جدول در انتخاب شدند. تحلیل واحدهای  ت گرفته، صور های مصاحبه  از حاصل  متن محتوای  تحلیل

کلی  عامل که شش استخراج شدند   )اصلی  مقوالت( مؤثر  عوامل اساس این بر و انده آورده شد پژوهش های بندی 

دیالکتیک درون و بیرون،  هندسه و محیط پیرامون از جمله    خط آسمان،    های محیطی )شناسایی(،  ویژگییابی،  جهت

 این عوامل هستند.

  مصاحبه محتوای  تحلیل-2جدول 

               ماخذ: نگارندگان

 گزاره های به دست آمده از مصاحبه ها مقوله  مقوله اصلی 

تجربه مبتنی بر حرکت در   جهت یابی 

 احساس امنیت  -فضا

تو پوگرافی/  باغ  با توجه به ویژگی های محیطی در پدیده های طبیعی 

 ایرانی/منظر/ کوه/مسیر آب

فضا تداعی   بابودن  آشنا  ویژگی های محیطی )شناسایی( 

 خاطره احساس آرامش

 تشخیص فضا

عناصر سنتی برای فضا سازی غربی که به صورت باغ  /    حس نوستالژیک 

معماری ایرانی  به صورت مینیمالیسم و  موتیف های  / ایرنی

 انتزاعی/ساختمان های کویر/نورگیرها/حوض هشت ضلعی/ دروازه 

 عمودی و  افقی رابطه خط آسمان 

 افقی گرایی 

  /افقی  و زمینی نگاه  /افقی گرایش /ایرانی   معماری ساده آسمان خط

 نیرومند

 سیالیت فضا دیالکتیک درون و بیرون 

 فضاارتباط  با مکان و 

دید از درون گالری ها به فضای سبز /گذر از دروازه/ حیاط/ سلسله مراتب  

 فضایی

 تاب آوری در مکان  هندسه

 معنا دار بودن 

شکل/مرکز تجمع/احجام مکعب مستطیل استوانه پیرامون  U  حیاط

 حیاط/تغییر ارتفاع

 گرد آوری  محیط پیرامون 

 تعامالت اجتماعی 

باال/ تعامل با پیرامون/باغ   اجتماعی ارزش / سایت/ ارتباط با فضای باز  حرمت

 ایرانی 
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 ی مکان در فرهنگسرای نیاوران   ها مولفه -3جدول 

                 ماخذ:نگارندگان

 تصاویر  در نمونه موردی  ها مولفه

توپوگرافی                                                                   جهت یابی 

                                                            کوه

                                                               مسیر آب

 باغ ایرانی 

 

 

 

نگیختگی حواس پنج  باغ ایرانی طراوت و برا شناسایی

 گانه 

 نورگیرها تداعی شهرهای کویری 

حوض تداعی هشتی 

دروازه آستانه و گذر 

 رنگ مصالح بافت کویر 

 رواق 

 

 

 

مان   خط آسمان  مان و ارتباط بین آـس عدم تعرض به آـس

 و زمین

 

 

 

وجود بازشوها و ایجاد سیالیت فضای درون   دیالکتیک درون و بیرون 

 و بیرون 

 



 بررسی مکان از منظر هرمونتیک فلسفی هایدگر 62 

 
 فائزه امیری پویا، خسروافضلیان، ایرج اعتصام، محسن طبسی 

 

 Uحیاط  هندسه

مرکزیت 

  توجه به پیکره انـسانی معماری انـسانی)توجه

  به عوامل انسانی بنا به نظر طراح(

 ارتباط فضای ساخته شده و محیط پیرامون محیط پیرامون 

حرکت چشم 

 

     

 گیری نتیجه

جهانی  توان حضور مکان را دریافت نمود.باشد، که میمعماری مربوط به دوران معاصر می یک اثر فرهنگسرای نیاوران

این وجودی  توان با در جهان بودن دازاین که رابطه تنگاتنگی با وجود جهان دارد خلق نمود. دازمی  غنی از معنا را

 جهت مکان در انسان وجود ایجاد شود. زمانیگیری و رفع دوری  برای پاسخ به مکانیت او باید جهتمند دارد و  مکان

ایده محیط در قابل تشخیص و روشن هایینشانه کند که پیدا می فرم  باشد.  از دیدگاه  طراحی شده  آل ساخت ساز 

ابی و خاطره  نیاوران با توجه به جهت ی  ی شود. این ارتباط در فرهنگسرا میدر نتیجه ارتباط دازاین با مکان میسر    هایدگر

رسالتی که هایدگر از هرمنوتیک    باشد به وجود آمده است.انگیزی که از جمله تأثیرات هرمنوتیک فلسفی هایدگر می

 معماری  به دازاین انتظار دارد. یعنی بیرون آوردن معنای مکنون و معلوم کردن ناشناخته ها. بنابراین مکان مندی 

تواند اشاره کرد هر پروژه هرمنوتیک می  توان به این مسئلهتوانگر می نماید. و در نهایت می را  انسان وجود و ترجمه 

 باشد. برای  ذهن در آن از یکپارچه و تصویری روشن یابد کهته باشد. فهم مکان زمانی معنا میدرک چند وجهی داش

شناسایی و  توان به عوامل مربوط به  عوامل ذهنی میاز جمله  است.   نیاز عینی ذهنی و به عوامل منظور این تحقق

 یابی اشاره کرد.عوامل عینی همانند جهت
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