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 .استبراي انسان امروز مطرح  یبحرانبه عنوان »جهانی و گمشدگیبی« در این مقاله

خانمانی، از بین رفتن احساس هویت و حس تعلق به مکان هاي بارز احساس بییکی از نمود

حل این مشکل را در آشکارگی مفاهیم مکان، جهان و به طور  ۀمارتین هایدگر، ریش. است

 .بیندهاي اگزیستانسیال اوست، میبودن از ویژگی -جهان -که در وجود آدمیخاص 

          اودربخشی از پدیدارشناسی هرمنوتیک خود ارتباط خاص وجود آدمی را با مکان تحلیل

در واقع  .بودن همراه است -جهان -و بودنش با درمند مکان )انسان(دازاین از دیدگاه او. کندمی

قرب و بعد او آشکار مکانیت او به واسطۀ  .شودشکار میآانسان مکانی است که وجود در آنجا

اگر انسان .گیريرفع دوري و جهت :کنداین مکانیت از دو ویژگی اساسی حکایت می .شودمی

 آدمی بتواندکه  پدیدار شده باشداي نسبت به مکان حس تعلق داشته باشد و مکان به گونه

ین مقاله ابتدا در ا .استپاسخ مثبت داده  وجودي خود، به مکانیت هدخود را در آن جهت د

و ابعاد  در ادامه حیث مکانمندي دازاین. شودضیح داده میارشناسی هرمنوتیک توروش پدید

گردد و در نهایت این نکته مطرح خواهد شد که چگونه این مکانیت در قالب آن تشریح می

تواند مباحث مطرح شده در این مقاله می. شودهنر معماري به کالبدي معمارانه ترجمه می

  .کوشندزانی باشد که در آشکار کردن پدیدار مکان میراهنماي معماران و شهرسا

  .معماري هنر بودن، مکانیت دازاین، -جهان -مکان، وجود، در :کلیديهايواژه
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  مقدمه – 1

  طرح مسأله -1-1

          رخ » قرب وجود«دیرزمانی است که انسان این حقیقت را که سکونت در 

انسان گریبانگیر یگشتگخانمانی و گمبیدهد، به فراموشی سپرده و به تبع آن می

توان کوشد که به مدد آن میاین جستار براي طرح معنایی از مکان می. استمعاصرشده

اي است که هنر مکان به صورت ملموس وظیفهپدیدار کردن . بر این مشکل غلبه کرد

است و تنها اي از مکان نهفته در حوزة معماري معناي ویژه .معماري آن را به عهده دارد

اگرچه مکان در . آیدمانند هرجاي دیگر براي ساختن به حساب نمی» جا«به عنوان یک

مفهوم کلیدي مطرح ریزي به عنوان یکهاي مختلف دانش نظیر جغرافی و برنامهحوزه

موضوعات خود مثالً حقیقت آید هنگامی که در کار میولی معماري چونان هنر،  است

کندآشکار می مکان را
1

شود و هر دو با سکونت در معماري اساس مکان گذاشته می 

  . انسان بر روي زمین ارتباط دارند

هنر معماري از دیر باز تا کنون در راستاي این هدف شکل گرفته که مکان را 

خ زمانی بسیار موفق ق این آرمان در طول تاریالبته در جهت تحق .براي آدمی آشکار کند

، در این ایرانی –معماري سنتی اسالمی، زمانی چه بسا  .استآمد بوده و زمانی نا کار

 هايها و کوچهولی امروزه با گذر در خیابان ؛هاي زیادي براي گفتن داشتحرفزمینه 

نگریستن به  ةاز آنجا که تفکر و شیو.بینیمرا فراموش شده می هویت اصیل خود شهر

ی سراغ فیلسوف ،کندایفا می مفاهیم نقش مهمی در ارتقاي کیفیت معماري و شهرسازي

  .را واگشایی کرده است»مکان«اي رویم که به نحو شایستهمی
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به نظر او عصر  .کنداز مشکل انسان امروز آغاز می، خود ۀهایدگر در سیر اندیش

خانمانی و موجب بی را همین غفلت او. عصر غفلت از حقیقت هستی است ،ما

تواند زمینه غلبه بر این حقیقت آدمی می توجه به ذات و .داندمیگمگشتگی آدمی 

 .کندانسان امروز انسانی است که کمتر احساس در خانه بودن می .غفلت را مهیا کند

دود که وجودش ی میبخاطرش را به وجود خویش از دست داده و به دنبال سرااوتعلق 

دگی ز آن جا که معماري هنري است که ظرفی را براي زنا .را به خودش برگرداند

کمک  تواندمی ،) (take placeدهدمیاش در آن روي زندگی وکند یانسان خلق م

آن چه معماري به عنوان هنر  .کندگانگی و به خانه آمدن او ایفا شایانی در جهت رفع بی

  .است »مکان«کند و در نهایت آشکارش میآراسته  ،سازدمی ،گیردمی به دست

کند یا اگر بخواهد نمی توجه مکان یا اصالً معماري و شهرسازي امروز به مقوله

اي براي ابژه ؛کنداي صرف به آن نگاه میتنها به مثابه ابژه ،آن را مد نظر قرار دهد

 .استاین دستاوردحاصل تفکر دکارتی .نه همراه با آن ،در مقابل آن استاي که سوژه

نه  ،بیندمقابل چیزها میاي صرف تبدیل شده که خود را در در این تفکر انسان به سوژه

ا کیفیت یکسو نگرانه ب شود که فقط به چیزهااین نگرش باعث می .در کنار آنها و با آنها

 با چیزها واسطه خودشود که انسان تماس بیگاه علمی باعث مین.علم نظر انداخته شود

ی داعیه پدیدارشناس .از این رو باید بار دیگر به خود چیزها بازگردیم .را از دست دهد

شعاري ،)(return to things»به سوي چیزهابازگشت « .بازگشت به خود چیزها را دارد

این شعار هدف پدیدارشناسی  .بود که هوسرل پیش از جنگ جهانی اول رواج داده بود

استفاده از این روش براي بازیابی معناي  .است را به عنوان روشی براي تفکر شکل داده

چرا که روش علمی انسان را از مکان حقیقی خویش  .رسدحقیقی مکان الزم به نظر می
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به عنوان زیست  را توانیم نسبت حقیقی آدمی با مکانبا پدیدارشناسی می .کنددور می

  .آشکار کنیم ،آنگونه که متناسب با نحوه هستی خاص اوست ،گاه او

دانند ولی در این پژوهش پدیدارشناسی میجنبش مؤسسچه هوسرل را اگر 

انتخاب شده است و کلیه مفاهیم  ،اي که به مساله انسان داردگاه ویژهنهایدگر به علت 

خانمانی بشر از هایدگر براي رفع مشکل بی.شودگشوده می او هايبر پایه دیدگاه

لذا در ابتدا این شیوه از تفکر شرح داده  .پدیدارشناسی هرمنوتیک استفاده کرده است

این پرسش پاسخ خواهیم داد که وجود انسان چه نسبتی با مکان  در ادامه به شود ومی

  .دارد که از دست دادن مکان به گمشدگی او انجامیده است

  مفاهیم،دیدگاهها و مبانی نظري -2

  پدیدار شناسی  - 1-2

یونانی  ةه از ترکیب دو واژاي است کواژه) phenomenology(طالحـاص

)phainomenon(و)logos (تشکیل شده است.phenomenon  بنابه نظر هایدگر به معناي

 phainomenonلغوي ۀریش .چیزي ظاهروآشکار ،دهدچیزي است که خود را نشان می

ریشه یونانی به معناي نور یا درخشندگی همphosبا  ةاین واژ .گرددبرمی »pha«به 

در زیر نور  .توانند ظاهر شوندچیزها می آن ۀنور آن چیزي است که به واسط .است

 .به واقعیت چیزها برسیمتوانیم در زیر نور می .نمایانندچیزها آنچه هستند را به ما می

این ظاهر شدن «هایدگربه قول  .سایه افکنند ما ي حجاب بر فهماهینکه پردهبدون ا

گوییم چیزي چیز دیگري به نظر نیست؛ مانند وقتی که میصورت ثانوي از اشاره کردن 

  .)1377،14،پالمر(»بلکه نشان دادن یا به ظهور آمدن چیزي است چنان که هست ،آیدمی
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بــه ویژگــی  ایــن واژه .گــرددبرمــی »logos«بــه  »logy«بخــش دوم واژه یعنــی 

آن چیـزي اسـت    »logos«بـه تعبیـر هایـدگر    .کنـد اي اشـاره مـی  علمی تحقیق تا انـدازه 

رخصــت  »logos«تــر پــس معنــاي عمیــق ،شــودکــه در ســخن گفــتن انتقــال داده مــی

گـذاریم آنهـا   چـرا کـه مـا بـا گفتـار خـود دربـاره چیزهـا مـی          ؛ظهور به چیزي اسـت 

هسـتی آن   ،گفتـار نرسـانیم   ۀتـا زمـانی کـه چیـزي را ننـامیم و بـه مرحلـ        .ظاهر شوند

ظهـور   ةهسـتی چیـز نیـز اجـاز     ،دوشـ مـی  آنگاه که کلمه بر زبان جـاري  .مکنون است

نقشــی نشــان دهنــده  logosاز ایــن جاســت کــه  .دهــدمــیو خــود را نشــان  یابــدمــی

البتـه اینگونـه نیسـت کـه      .کنـد هـا را عیـان مـی   دارد یعنی به پدیدارها اشاره دارد و آن

logos  ــه   ،هــر چــه را بخواهــد آشــکار کنــد ــا ب بلکــه آشــکارگی آن تــابع انکشــاف ی

ــت  ــت اسـ ــور آوردن حقیقـ ــن رو  .ظهـ ــامlogosاز ایـ ــدارها  پیـ ــت پدیـ آور حقیقـ

ــراي.اســت ــاز  هایــدگر ب ــه ارســطو ب   رــــگدهای .گــرددمیتوضــیح مفهــوم لوگــوس ب

شـود کـه حقیقـت پنهـان آن آشـکار      گوید زمانی کشف پدیـدار کـافی و کامـل مـی    می

 .دانــدنامســتوري آنچــه حاضــر اســت مــی حقیقــت را بــه مثابــۀ ارســطو اساســاً .شــود

ــی از حقیقــت اســت   ــوعی تلق ــدار متضــمن ن ــدار شناســانه از پدی در .پــس تلقــی پدی

) allethe(هـا اجـازه داد تـا چیـزي پیـدا      نامستوري پدیـدارها بایـد بـه تعبیـر یونـانی     

ــت   ــه حقیقـــ ــق بـــ ــود و از آن طریـــ ــرد ) alethia(شـــ ــدا کـــ ــت پیـــ  دســـ

بـــه معنـــاي رخصـــت  phenomenologyپـــس ترکیـــب  .)1384،184،کوکلمـــانس(

آنکـه مـا چیـزي بـر آنهـا تحمیـل       نچـه هسـتند بـی   دادن به ظهور اشیاء است، در مقام آ

؛ بلکــه اشــاره بــه اشــیاء از مــا نیســت. اســتي جهتــی معکــوس ایــن بــه معنــا .کنــیم

ایـن برداشـت بیـانی اسـت از قصـد       .دهنـد را بـه مـا نشـان مـی     ، خـود اشیاء خودشان
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پدیدارشناســی مــا را بــه ســمت پدیــدار از . بازگشــتن بــه خــود اشــیاء: هوســرلود خــ

ــه خــود پدیــدار اســت طریــق تقربــی کــه  ــالمر(کنــد، هــدایت مــیاصــالتاً متعلــق ب  ،پ

ــه خصــوص هایــدگر  .)144 ،1377 ــه نظــر پدیــدار شناســان و ب -فلســفه و هســتی ،ب

  .شناسی تنها از طریق پدیدارشناسی ممکن است

این  .کندرساند و آن را آشکار مییافتن این ژرفا یاري می شناسی ما را درپدیدار

هدف پدیدارشناسی . نی به شدت مورد نیاز استهمان چیزي است که در روزگار کنو

اشیاء و امور است و این همان چیزي است که در  دوجو رسیدن به ذات یا حقیقت

  .قرار گرفته است جوي انسان مدرن مورد غفلتکمیت و نگاه سلطه ۀجدید با غلب ةدور

  هرمنوتیک  -2-2

            هایدگر از .ه اولین بار براي تأویل و تفسیر کتاب مقدس بکار رفتاین واژ

هرمنوتیک نزد هایدگر رفتن به پس پشت .گیردخاص خود بهره می ةاین دانش به شیو

ن این او در جهت آشکار کرد. سازندهایی است که اشیاء و خود هستی را پنهان میهپرد

               به هنگام تأویل .کندآشکار می ،هرمنوتیک آنچه را مکنون است .کوشدامور می

احت ـم در سـفه ۀس به مرحلـشود و سپرون آورده میـشیء از خفا بی ،و تفسیر

شناختی فهم و هستی ةهایدگر علم هرمنوتیک را قو .شودنائل می ،خود ۀشناسانهستی

هستی  ةکه موجب انکشاف وجود اشیاء و نهایتاً استعدادهاي بالقوکند تأویل معرفی می

  ).1377،142،پالمر(انسان می شود

اول آنکه کار تعبیر : علم هرمنوتیک براي هایدگر راهگشا بوده است ةچند آموز

 آموزة. آوردنهان را به همراه می در رفتن از ظاهر است به باطن و رسیدن از آشکارا به
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توان سراغ چیزي رفت داوري نمیا ذهن خالی و بدون هرگونه پیشدوم آن است که ب

- بلکه هر فهمی همواره از تصوري اجمالی در مورد موضوع شروع می .و آن را فهمید

هایی است که از آن به دور هرمنوتیک الزم با دورمسوم آنکه هر گونه فهمی  .شود

 .دور باطل نیست؛ بلکه اقتضاء رفتن از اجمال به تفصیل است ،این دور .شودتعبیر می

 د وبا خو شناسانه و مرتبطشناسانه که دقیقاً هستیهایدگر فهم را نه صرفاً شناخت

  .) 14-15 ،1387صافیان،(داندهستی می

  پدیدار شناسی هرمنوتیک -3-2

در  یکجا هاي پدیدارشناسی و هرمنوتیک راخصلت ،شناسی هرمنوتیکپدیدار

این روش مخصوص هایدگر است و انتخاب این .معنایی اصیل با خود به همراه دارد

 .شودناسی و هایدگر محسوب میپدر علم پدیدارش ،طریق مبین اختالف بارز هوسرل

چون  .کندهایدگر معتقد بود که روش عقلی ما را به پاسخ و پرسش نزدیک نمی

از ارتباط  ط است و چه بسا مفاهیم مانعاستداللهاي عقلی با مفاهیم چیزها در ارتبا

چیز  یهاي مفهومبر جنبه نیز از طرف دیگر روش تجربی .شودمستقیم با خود چیز می

هایدگر جهت به همین .کشف و شهود هم اعتبار بحثی ندارد .است نه خود آن استوار

او معتقد بود ویژگی چیزي که مورد مطالعه  .روش پدیدار شناسی هرمنوتیک را برگزید

ابعاد اصیل روش  .طریقی که باید برگزینیم داردکمک شایانی در انتخاب  ،گیردقرار می

این تأویل در واقع در ظهور شیء  .سازدشناختی این روش را هرمنوتیکی میپدیدار

  .)139 ،1377،پالمر(دشوبنیان نهاده می ،یعنی واقعیتی که با ما تالقی دارد ،مورد معاینه
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  ظهور پدیدار بر انسان  -4-2

نقش انسان در این فرایند : این است شودسئوالی که در این جا مطرح می

در پاسخ به این سئوال باید اصوالً رابطه  افکند؟چیست؟ آیا ذهن ما بر پدیدار معنا می

طبیعی را نظیر این پدیدارها چیزهاي . انسان و پدیدارهاي زندگی او بازشناسی شود

، کوه، دریا، آسمان، جنگل و درختان تا چیزهاي ساخته شده توسط انسان نظیر میز

          زمانی که یک بنا، بر ما ظاهر به عنوان مثال.شودصندلی، خانه و کوزه را شامل می

 .شویم که آن بنابرایش، خود را آشکار کرده استشود، در واقع مفعولی محسوب میمی

با . کنیممی شوند و ما طریقی که چیزها هستند را هویدابراي ما پدیدار می چیزها«پس

لیکن ). 1384،37ساکالوفسکی، ( »کنیمها و حتی خودمان را کشف می»عین«این کار 

توانند بر ما پرسش بنیادي این است که چه شرایطی باید حاصل شود تا اشیایی که می

  ه معنا است؟ ظاهر شوند ظهور کنند؟ ظهور اشیاء به چ

. شوندشوند، همیشه به عنوان این یا آن ظاهر میوقتی موجودات بر ما ظاهر می

این که در واقع چگونه بر ما ظاهر . توانند به انحاء گوناگونی براي ما ظهور بیابندآنها می

وقتی . ها داریمشوند، مبتنی است بر نوع تقربی که ما در هر مورد نسبت به آنمی

بر ما ظهور » واقعی وجودش ةشیو«بر ما ظاهر شود، وقتی با » اصیلش«وجهموجودي در 

کند این موجود بر ما  از وجهه نظر تألیف استعالیی ما تقدم ظهور کرده است، که بر 

در این ظهور به ).186-1388،11385کوکلمانس، (معنا یا حقیقت وجود استوار است

کند و فاعل شناسا عقیده پدیدارشناسان، ذهن انسان هیچ معنایی بر پدیدار تحمیل نمی

پذیراي حقیقت است، نه فاعل شناسایی که دکارت بر آن این دریافت که انسان  .نیست
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کرد، بزرگترین کمک پدیدارشناسی هرمنوتیک براي رها ساختن فلسفه از میتأیید 

  . آیدیادي به حساب میمعضل خودبن

. از نظر پدیدارشناسی چیزي در درون من که موجب استعالء شود وجود ندارد

شود؛ حتی می اگر بخواهیم بر اصالت ذهن صحه بگذاریم، آنگاه همه چیز بیرونی

این در حالی است که پدیدارشناسان ذهن و جهان . »جهان درون ذهن«هایی مانند مفهوم

معنایی که صادره  ،ذهن بر پدیدار«بنابراین . دانند نه جدا از هممیرا هم پیوند یکدیگر 

رسد تجلی هستی شناختی خودش افکند، بلکه آنچه به ظهور میاز من شناسا باشد، نمی

هستی این بدان معنا است که ظهور هر پدیدار با توجه به ). 1377،142پالمر،(»است

متفاوتی براي ظهور خود هاي هاي متفاوت، طریقگیرد و پدیدارخودش صورت می

  . کنندانتخاب می

باید ببنیم  ،پدیدارشناسی کنیم ،با توجه به هدف مقاله حال اگر بخواهیم مکان را

البته خاصیت پدیدار این . کندکه مکان چگونه خود را در نور حقیقت وجود نمایان می

پدیدار مکان به  .مانددهد و پنهان میاول ژرفاي خود را نشان نمی ۀوهل است که در

اش است، تعلق ذاتی دارد و معنا و اساس آن را ظهور خود که بخشی از هستی ةنحو

موجود کند مکان بسان یک البته آنچه در بدو امر خود را غایب می. دهدتشکیل می

این  .است که در چگونگی ظهور خود بنیان دارد) مکان(موجودنیست، بلکه وجود آن 

حال به طرح مسأله و راه حلی که . به بحث مشکل انسان امروز بودمفاهیم الزمۀ ورود 

  .پردازیمهایدگر پیشنهاد کرده است، می
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  خانمانی انسان معاصر بی -3

 هایدگر .خانمانی و گمگشتگی استمشکلی که گریبانگیر انسان امروز شده بی

خانمان بنیاد و بیبی ،جهان استانسانی که بی .داندجهانی میاین مشکل را در بی ۀریش

نحیث که از داشتن از آ ،نیز هست و لذا هر چه که در تمدن و تکنولوزي پیشرفت کند

ریشه شده بی  ،خانمان است و از آن حیث که هستی را گم کردهبی ،جهان محروم مانده

زیرا از مبانی  ،شودو دچار نیست انگاري میبدیهی است چنین انسانی میان تهی  .است

هایدگر براي رهایی از این  .بهره استبی ،کندرا تعریف می او منديانکه شکل جه

  :کنددر دو مرحله پیشنهاد می را مشکل راه حلی

کشف معنایی اصیل براي جهان از طریق تحلیل وجودي انسان است  :اول ۀمرحل

رهایی خانمانی از این طریق او ازبی .تواند باشدثابت شود که انسان بدون جهان نمیتا 

  .یابدمی

را کند تا معلوم شود کدام جهان وجود مضمون جهان را وصف می: دوم ۀمرحل

  .) 52-54 ،1384،خاتمی(دهد از نیست انگاري نجات می

  جهان شده است؟  له پاسخ گوییم که چرا انسان بیأبراین مبنا ابتدا باید به این مس

دکارت تصویري کمی از جهان  ،ايدر دوران جدید همگام با ظهور علم گالیله

این  .ارائه داد و آن را جوهري دانست که ذاتش امتداد است و الزمه ذاتش نیز حرکت

بلکه  ،گذاشتجوهر نه معادل هستی و حیات که جهان در اندیشه یونانی را پایه می

دکارت این جوهر جسمانی را  .شدی تبیین میملشین بی روحی بود که طبق قوانین عما

دهد و از آنجا که تباین ذاتی میان جواهر قرار می» من«یعنی ی،ابر جوهر روحاندر بر

» جهان«ذاتاً بدون » من«به همین جهت است که  .افکندمیان آن دوجدایی می ،قائل است
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هایدگر به تحدي  .ثنویت دکارتی در همین نکته ریشه دارد .)1384،19،خاتمی(شودمی

اهد جهانی را که وخاو می .کوشدمن و جهان میبا دکارت در جهت رفع جدایی بین 

» وجود در جهان«به عنوان » من« به ،به عنوان سوژه آگاه گرفت »من«دکارت از

داند و آن را دازاین به همین جهت هایدگر اساساً انسان را نسبتی با وجود می .بازگرداند

  .نامدمی) آنجا –وجود (

  استاین موجودي که وجودش در جهان داز -1-3

 .داندمی »غفلت از وجود«خانمانی بشر را جهانی و بیمشکل بی ریشۀ هایدگر

تاریخ متافیزیک غربی که از افالطون و  .این غفلت به نظر او غفلتی تاریخی است

تاریخ توجه به موجودات و موجود و غفلت از خود وجود  ،شودارسطو شروع می

 Ontological،شناختیهستین بحث بینونت یا تمایز هایدگر با مطرح کرد .است

difference)(،  در » وجود«گویدمیاو  .شودتمایز قائل می» موجود«و» وجود«بین

تیار خدر ا از این رو موجودات پایگاهی براي آشکارگی .کندظهور پیدا می »موجودات«

اما  .گرددپنهان می ،در پس موجودات در عین ظهور ولی وجود ،دندهوجود قرار می

زیرا انسان به جهت آنکه وجودي  .آیدبراي آدمی پیش می ، تنهاظهور و خفاي وجود

  .محل آشکارگی وجود و موجودات است ،باز و گشوده دارد

هایدگر به جاي استفاده از عناوین سنتی که هر کدام بار معنایی خاصی دارند، 

اش از ؛ چون تلقیخواندمیدر نسبت با وجود )Dasein(»دازاین«انسان را با نام متفاوت

نجا و یعنی آ» Da« .دازاین بیانگر نحوه خاص وجود آدمی است. متفاوت است انسان



          8، شماره مسلسل90تان ، بهار و تابس4هاي فلسفی دانشگاه تبریز سال نشریۀ پژوهش       104



»sein «سان او ان .دهدمی» بودن -جاآن«لذا دازاین معنی  .»بودن«در معناي مصدري یعنی

  .کندن جا ظهور میداند که وجود در آرا جایی می

تعریف » جا«را براساسهایدگر انسان  ،افت اولیهیدر همین در بینیمچنانچه می

از این رو وجود انسان از  .است» جا«که وجود براي آشکار شدنش محتاج؛ چرا کندمی

مبدأ تحلیل دازاین  .است همان جهان یا عالم آدمی» جا«این .مند استمکان ،پایه

           ون موجودي نشان دازاین خود را هم چ .است »بودن درجهان«یرتعب واگشایی

 نیز ،زیدجهانی که در آن می جهتاما در عین حال به  ،دهد که در جهان خود هستمی

 .یابیمبودن و دازاین بودن می -جهان -در این جا وحدت خاصی میان در .هست

الی ؤ س .شودبه همین مناسبت خصلتی اصیل براي دازاین محسوب می» جهان بودندر«

تواند به سمت جهان برود؟ یا به شود این است که انسان چگونه میکه مطرح می

  کند؟ صورت متقابل جهان چگونه بر او ظهور می

جهان در صورتی هست  .رفت و برگشتی است ۀدازاین و جهان یک رابط ۀرابط

جهان  درکه دازاین وجود داشته باشد و از سوي دیگر وجود دازاین به عنوان وجود 

از وجود خود به او  کند کهجهان هنگامی بر دازاین ظهور پیدا می .تعریف شده است

به سوي چیزها و جهان  بودن گشودگی و باز ،لذا نحوه وجود دازاین .سوي جهان برود

و  »ex«ه از دو بخشاین واژ .دارد)(existenceبه همین دلیل اگزیستانس .است

»sistance« بخش اول به معناي خارج و بیرون و بخش دوم به  .تشکیل شده است

وجودي برون ایستاده یا از خود بیرون  ،به همین دلیل وجود انسان .معناي ایستادن است

شود که جهان بر او این از خود بیرون شوندگی وجود باعث می .شودمیشونده تعبیر 
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 .دهدیز شکل مین با سایر موجودات را نتفاوت انسا ساساموضوع همین  .ظهور کند

  .جهان حضور دارد –جهان بر انسان ظهور دارد چون دازاین در

حضور  .نهد و وجود انسان در واقع معادل حضور استحضور جهان را بنیان می

حضور انسان  ،درهایی که انسان با موجودات پیرامون خود داچیست؟ درگیري با نسبت

 .آوردجهان را براي دازاین به ارمغان میاین درگیري مفهومی جدید از .زندرا رقم می

اول جهان به معنی مجموعه اشیاء که داللت بر  .گر دو مفهوم براي جهان قائل استدهای

  (E. Relph)که مشخصه بارز آن را درگیر بودنشمول جهان داردو دیگري جهانی 

اي از موعهجهان مج ،در این دیدگاه که مفهوم پدیدارشناسانه جهان است .توان نامیدیم

این  .اشیاء نیست بلکه عبارت از این است که به طور روزمره درگیر زندگی باشیم

  .دهدما را شکل می ندرگیري جها

  توصیف پدیدارشناختی جهان -2-3

جهان شده است که اساساً حقیقتش در جهان تا اینجا دریافتیم که انسانی بی

 »جهان –در –بودن« انسان را در مقام ،خانمانیجهانی و بیبه همین دلیل بی .بودن است

چه جهانی باید بر انسان ظهور کند تا گمگشتگی او پایان  .با مشکل روبرو کرده است

  .را تجربه کند» حضور«یابد؟ جهانی که انسان در آن 

که در نظر هایدگر معیار تمیز » بودن –جهان –در«جهان به معنی حضور یعنی

هایدگر این تمایز را براي انسان و .انسان از سایر موجودات همین حضور است

 .همانطور که گفته شد وجود انسان از سایر موجودات متفاوت است .زندسنگمثال می

از  .گوید سنگ هست ولی اگزیستانس نداردهایدگر می .انسان اگزیستانس دارد کهچرا
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دیدن عملی فراتر از  .ی نیستیعمل یک عضو بنیا»دیدن«دیگر در پدیدارشناسی طرف

تواند سنگ نمی ،مبینوقتی سنگی را می .دیدن بر حضور داللت دارد .درك و حس است

اما من براي سنگ حضور ندارم؛ نه از آن رو که  ،دارد سنگ براي من حضور .مرا ببیند

رو که سنگ موجودي است که هیچ چیز  بلکه از آن ،من براي سنگ نامرئی باشم

سنگ از آن رو بر من حاضر است که من خصلت  .حتی خودش ،برایش حاضر نیست

به بیانی دیگر سنگ در جهان حاضر نیست و انسان است که آن را  .اگزیستانس دارم

  ). 347 ،1385،جمادي(ار حضور است پس انسان بنیانگذ .کندحاضر می

یعنی آنچه خود را  .کندپدیدار توصیف میچون هایدگر جهان را هم

پس نخستین گام آن است  .تا دیده شود دبگذار ،دهددرون جهان نشان می موجوداتدر

.. .ها وکوه ،هاانسان ،هادرخت ،هاخانه: که موجودات درون جهان را برشمریم

  ). 193 ،1387،هایدگر(

  مکانمندي دازاین: در بودن  -4

ور ـشود که به طن محسوب میـهاي وجودي دازایبودن یکی از پایه -در

بودن را همچون در جایی بودن فهم  -در. گذاردتر بر مکانمندي دازاین صحه میخاص

معناي مکانی » در« در معناي اول. قائل است» در«هایدگر دو معنی براي واژه. کنیممی

؛ مانند صندلی در کند که چیزي درون چیز دیگري قرار دارددهد و داللت بر این میمی

مکان از » در«ممتد اینآنگونه مناسبت هستی است که دو موجود). 1384،56خاتمی،(اتاق

این . مثالً آب در لیوان. خود در این مکان با یکدیگر دارند)Locatio(حیث حیز

نیمکت در تاالر . توان بدین نحو گسترش دادرا می(Beingrelation)مناسبت هستی
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در « رسیم به نیمکتدانشگاه، دانشگاه در شهر و به همین منوال میسخنرانی، تاالر در 

کند بر این که بودن در معنی دوم داللت می-اما در). 1387،172هایدگر، (»فضاي جهان

این همان معنی است که هایدگر براي . یک چیز متضمن و درگیر با چیز دیگري است

  ).  56 ،1384خاتمی،( بردانسان درگیر با جهان به کار می

گونه که دکارت در نظر داشت، نیست، آنیک رابطۀ مکانی یا فضایی » بودن در«

کوه در طبیعت وجود دارد ولی با آن جا انس . کند بلکه یک رابطۀ التفاتی را مطرح می

. کند اما وقتی ما در جهانیم، بودن ما بر داشتن رابطۀ خاصی با جهان داللت می. ندارد

مؤانست و  پس بودن ما در جهان، بودن شیء در جهان نیست، بلکه این بودن همراه با

  . بودن ما در جهان همراه است با مجموعۀ تعلقاتی که به جهان داریم. التفات است

این ویژگی از آغاز با انسان بوده است و این گونه نیست که این حالت گهگاه به 

شاید این گونه برداشت شود که مکانیت فقط بر ).1387،181هایدگر، (او افزوده شود

بر مظروفیت بود توجیه دارد و دازاین در این قالب هیچ حسب برداشت اول که مبتنی 

اي خاص ل اگزیستانسیال دازاین، مکانیت او شیوهیمکانیتی ندارد، ولی با توجه به خصا

بودن  -جهان -در ۀبودن بنابر قول هایدگر، فقط بر پای-مکان -این در. بودن است-از در

مکانی درگیر با چیزها، » در«را جهان باشیم باید ابتدا خود » در«براي اینکه«.است

  (Maps,2006,40»ها پیدا کنیمزندگیها و انـانس

روحی است و هیچ نسبتی با  ۀبودن یک خاص -اگر چنین تصور کنیم که در

مکانیت دازاین ندارد و نیز مکانیت دازاین را به علت بدنمندي و جسمانیت بر حسب 

روح و جسم ایم؛ چرا که این گونه برداشت دوم تصور کنیم، مسیري باطل را طی کرده
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نسان چیزي نباید تصور کرد که ا. ایمدازاین را مانند دکارت جدا از هم فرض کرده

باید ابتدا بینش خود را نسبت به . که بعداً در مکانی متمکن گشته است» وحیر«است 

مکانیت
2
  .)1387،178هایدگر،(اگزیستانسیال دازاین صیقل دهیم 

مکانمندي هم براي دازاین و هم براي موجودات دیگر وجود دارد، با این 

موجودي غیر دازاین براي مثال خورشید به عنوان .تفاوت که آنها در دو ریشه بنیاد دارند

مکانیت خورشید ربطی به موقعیت جغرافیایی آن ندارد، بلکه با . براي خود مکانیت دارد

. شوندهایی مشخص آشکار میتوجه به کیفیت گرما، نور و کاربرد آنها به صورت مکان

اگر بخواهیم هستی . وت استاولی مکانمندي دازاین متف.  دم، نیم روز، شبانگاههسپید

را اندرون جهان بیانگاریم و آن را بر حسب امتدادش تعریف کنیم مانند این  دازاین

. است که مکان ظرفی ممتد باشد که انسان به عنوان یک موجود ممتد در آن جاي دارد

اي او مکانیت دازاین را به گونه. مکانیت به این صورت از دیدگاه هایدگر مطرود است

در . موجودات دارد ریشه در مواجهۀ دازاین بامکانیت دازاین . کنددیگر تفسیر می

با سایر موجودات » بودن-در«گرانه، عملی و مأنوسانه دازاین در مقام مواجهۀ پردازش

این مواجهه یا انسان ). 29، 1387هایدگر، (آشکارگی و گشودگی ذاتی مکان نهفته است

  .کندرا به مکان نزدیک و یا دور می

اي مأنوسانه خود نسبت به جهان، قادر است مراوده دازاین به دلیل وجود مفتوح

از این رو نسبت به آنها قرب و بعد پیدا . و صمیمی با موجودات در جهان داشته باشد

به طور خالصه در . آشکارگی مکان در ذات خود، حاصل همین مراوده است. کندمی

بودن ما .هاستعملی و حضوري با چیز آدمی به معناي انس داشتن و رابطۀ مکان بودن
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. است که در آن ما چونان سایر اشیاء در یک جا نیستیم» خانه«در مکان مانند بودن در 

  .بلکه با خانه و آنچه در آنجاست، انس داریم

به عنوان مثـال مـا زمـانی مـی تـوانیم در مواجهـه بـا شـیءیا موجـود دیگـري           

» جــا افتــاده  «قــرار گیــریم کــه آن چیــز مکــان واقعــی خــود را پیــدا کــرده باشــد یــا 

ــه آن نزدیــک شــویم  . باشــد ــوانیم ب ــی ت ــق م ــن طری ــدگر .از ای ــر های ــه تعبی مکــان «ب

جهــانی در معـــرض   –اســت کــه گذاشــته شــود موجــودات درون      بخشــیدن آن 

ــد ــه قرارگیرن ــراي در  . مواجه ــه ب ــزي اســت ک ــان چی ــن هم ــان-ای ــش -جه ــودن نق         ب

ــوم دارد ــه آن را  . مق ــان بخشــیدن ک ــن مک ــادادن« ای ــز » ج ــامینی ــی ن ــردن م م، آزاد ک

  ). 291ص ،1387هایدگر، (» مکانیت آنها است] ارجاع به[ها در جهت تودستی

دهد که در معرض مواجهه و مراوده معمار با مکان بخشیدن فرصتی به بنا می

اگر مکان به انسان اهداء شود، و او نسبت به آن حس تعلق پیدا کند، .انسان قرار گیرد

گونه مکانیت این. و در نهایت به آن تقرب جویدبه خاطر بسپارد تواند آن را آنگاه می

رفتار . خواهیم مکانیت رفتار را تشریح کنیمبه عنوان مثال می .شوددازاین پاسخ داده می

چون . تلقی شود» جا افتاده«یابد که به اصطالح در  فرهنگ آن جا می» مکان«زمانی 

داند و آن را در حکم د را به آن نزدیک میرفتار مکان خود را یافته است، دازاین خو

بنابراین اگر مکانیت به نحوي از انحاء مناسبتی با دازاین دارد این مناسبت  .بیندمیعادت

هایدگر دو ویژگی براي مکانیت . بودن است که امکان پذیر شده است - به سبب در

  ).1، 1387هایدگر،(گیري رفع دوري و جهت: دازاین قائل است
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  گیريرفع دوري و جهت -1-4

. رفع دوري گویاي زدودن فاصله از چیزي یا به نزدیک آوردن آن چیز است

به نزدیک آوردن یک . شودکند و مأنوس میگونه با چیزها قرب پیدا میدازاین این

چیز، نه اینکه آن چیز به بدن او چسبیده باشد، بلکه آن است که با این رویکرد به او 

رفع دوري براي موجودات غیراز انسان امکان . جهان است -او نیز در نگاه کنیم که

  .ها، طوري نیست که بتوانند رفع دوري کنندزیرا هستی آن. ندارد

کنیم، چیزي بودن دازاین فهم می -جهان -به درآنچه ما از رفع دوري با توجه 

را به » رفع دوري«این . و نزدیکی یا حتی فاصله نیست(Remoteness)چون دوري

تا آن  «:گوییم به عنوان مثال زمانی که می. منزلۀ یک اگزیستانسیال باید در نظر بگیریم

آورد شده به موجودي تعلق دارد ، این دوري بر».اده هم میشود رفتجا راهی نیست پی

رود، امتداد دازاین هم چنان که به راه خود می. رودکه پردازشگرانه به سوي آن می

دازاین در طول . گیردامتداد شیئ جسمانی پیش دستی اندازه نمی مکانی را هم چون

دراز است، ممکن است از » لحاظ عینی«راهی که به . بلعدراه خود کیلومترها را نمی

بنابر این آن چه . تر به نظر برسدینی کوتاه است، براي انسان کوتاهراهی که به لحاظ ع

ت که از ما کمترین فاصله را دارد، به فرض نزدیکترین است، به هیچ وجه آنی نیس

به طور مثال . بلکه آنی است که از او به لحاظ دریافت دازاین، رفع دوري شده است

کسی که عینک به چشم دارد، به حسب فاصله عینک چنان به او نزدیک است که 

تر نگاه کنیم همین ابزار مستعمل دورتر از قابی است روي بینی قرار دارد، اما اگر کلی

  ).274-278، 1387هایدگر، (که روبروي اوست 
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به سوي چیزي، که همان التفات و توجه  »گیريجهت«این رفع دوري با نوعی

متوجه وجه [گیريکند، دازاین ذاتاً جهتدازاین ذاتاً رفع دوري می. شوداست، همراه می

        چنین مثالهایدگر . کند، به بیان دیگر دازاین ذاتاً مکانمند استمی] یا جهتی بودن

آدمی که در خیابان راه می رود تا به دوستی برسد که با آن قرار مالقات دارد، : زندمی

هاي اوست، ولی بدان جهت که کی، خیابان در تماس مستقیم با پااگرچه از لحاظ فیزی

حتی اگر بیست متر با او (التفات او به خیابان نیست و بیشتر متوجه دوستش است

. رود،تقرب او به دوستش بیشتر است  تا به خیابانی که در آن راه می)باشد فاصله داشته

به طور کلی دازاین در التفات .شودگونه است که توجه، موجب تقرّب و نزدیکی میاین

 ۀبودن به یک رابط-با این نگرش، در. آوردها را نزد خود میپردازنده به چیزها، آن

بودن ما در جهان، با بودن سایر . حضور دازاین است شود و منوط بهالتفاتی تبدیل می

اشیا در آن متفاوت است، به این دلیل که ما با جهان مأنوسیم و در آن حضور داریم و 

  .هم چنین از حضور خود نیز آگاهیم، ولی سایر اشیاء این مؤانست والتفات را ندارند

ان او نظیر دکارت این گونه است که تلقی هایدگر از مکان با برداشت پیشینی 

گیري دارد، دکارت مکان را به امتداد صرف و چیزي که قابلیت اندازه. شودمتفاوت می

هایدگر، در مقابل مکان را به عنوان جایی که چیزها در آن قرار دارند، حاصل . تقلیل داد

طوري که مکانیت بر پایه جهان کشف شدنی است؛ به اصوالً« .قرب و بعد ما دانست

کان در حقیقت بودن اوست، م-جهان -با مکانیت ذاتی دازاین که ناظر به درمطابق 

این  ).1387،295هایدگر،(» شود، چرا که مکان در جهان استمقوم جهان شمرده می

  .کندبودن دازاین، مکان را گشوده و آشکار می -جهان -در
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  گیري در مکانرفع دوري و جهت -2-4

. شودنسبت به مکان می» حس تعلق«و افزایش رفع دوري از مکان موجب وابستگی 

اند، به معناي تعلق یافتن و بستگی داشتن که خود را در معناي هویت پنهان ساخته

ضرورت تعلق یافتن و بستگی داشتن به . چیزي فراتر از حس آسودگی و رفاه است

 to take«اصطالح انگلیسی. خیزد، غنی و ملموس از اینجا برمیاز معنا جهانی سرشار

place «) دقیقاً حامل چنین پیامی است) رویدادن؛ تحت اللفظی به معناي مکان گرفتن. 

به این معنا که رویدادن با مکان گرفتن هم ریشه است و رویداد براي وقوع خود به 

م و سامان خود رویداد زندگی نیز انسجا ،از دست رفتن مکان بنابراین با. مکان نیاز دارد

هویت هر بنا، ضرورتاً حاصل رویدادهایی است که «از آنجا که . دهدرا از دست می

و رویداد نیز در مکان رخ ) 56، 1381الکساندر، (» .افتدغالباً و مکرراً در آن اتفاق  می

می شود » مکان«مکان زمانی .کنددهد، پس هویت با مکان خاستگاه مشترکی پیدا میمی

ارتباط برقرار جود موجود در آنجا با و وشود هویت  باعثکه رویدادهاي واقع در آن 

  .کند

کیفیت رویـدادهاي فضـا، بـا ماهیـت ناشـی از روح حـاکم بـر مکـان ارتبـاطی          

ــد ــگ دارن ــد آن را   . تنگاتن ــوان ســاخت و بای ــان را نمــی ت ــت مک ــه کیفی از آن جــا ک

تـر باشـد، الگوهـا و نتیجتـاً     ایجاد کرد، هر چه ماهیـت و ذات مکـان غنـی تـر و زنـده     

تـر  بـه هـر انـدازه کـه الگوهـا زنـده       .تـر خواهنـد بـود   و اتفاقات فضاها زنده رویدادها

باشــند، امکــان آزاد شــدن نیروهــاي درونــی انســان و بــودن او  بــه معنــاي واقعــی را  

ــی ــراهم م ــدف ــی   . کنن ــاي درون ــافتن نیروه ــت ی ــا فعلی ــالتی ب ــین ح ــی درچن ش، اآدم

ــی   ــت م ــور را دریاف ــش حض ــدآرام ــا  . کن ــو ه ــن الگ ــده ای ــه زن ــر چ ــ ه ــر باش د، نت
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، چـرا کـه بـا آزاد کـردن نیروهـاي درونـی خـود، لحظـه بـه لحظـه نـو            ندستهپایدارتر

. شوند و این چنین هویـت مکـان نیـز گـام بـه گـام در حرکـت و نـو شـدن اسـت          می

ــت    ــات اســ ــد حیــ ــان فرآینــ ــن همــ ــول، ایــ ــذر و تحــ ــز در گــ ــه چیــ  همــ

ـ        ).96-1381،108الکساندر،( و خـالی  هویت یکـی از وجـوه تمـایز مکـان بـا فضـاي ت

، جـا یـا قسـمتی از فضاسـت کـه از طریـق       »مکـان «است و در مقایسۀ مکـان و فضـا،   

مکـان نیــازي بــه   .د صــاحب هویـت خاصــی شـده اســت  ه در آن قـرار دار عـواملی کــ 

آن کــه اشــغال شــود نــدارد و بــه ایــن نیــز احتیــاج نــدارد کــه بــا یــک شــیء خــاص 

ــد   ــده باش ــخص ش ــر، (مش ــورت  ). 138، 1375گروت ــه ص ــا را ب ــر فض ــالی ت اگ وخ

ــه  ــیم، آنچــ ــور کنــ ــکتصــ ــایــ ــهرافضــ ــانبــ ــدیلمکــ ــی تبــ ــدمــ ، کنــ

،ــی ــدادویژگـــ ــاقورویـــ ــهمنحصـــــراتفـــ ــهاســـــتفـــــرديبـــ در  کـــ

آنافتد میوبهآنبارارزشیدهد می تـوان  مـی ایـن رویـدادرا بـه معنـا یـا کـاراکترآن

فضــاو بــهطبــعآنمکــانمعتقــد اســت مکــان بخشــی از )1987(گــودال . تعبیرکــرد ،

است کـه بوسـیله شـخص یـا چیـزي اشـغال شـده اسـت و داراي بـار معنـایی و            فضا

ـ  . ارزشی است آن  هـاي ا ایـن محـیط بالدرنـگ اسـت کـه ویژگـی      بر هم کنش افـراد ب

در بـه ایـن ترتیـب     ).  32، 1384پـور، مـدنی (»گردانـد را متمایز از منـاطق اطـراف مـی   

یـن تعبیـر از فضـا    فضـا بـه صـورت توخـالی مـد نظـر اسـت و ا        عمدتاً ، هنر معماري

  .کند، متفاوت استبا آنچه هایدگر از آن نقل می

چرا که مکان به مثابه چیز . شودفضا از نظر هایدگر در ارتباط با مکان آشکار می

             در آن گرد همیعنی زمین، آسمان، خدایان و میرایان جایگاهی است که چهارگانه 

، فضایی فراهم آمده است »مکان«ه در راي هر مورد از آن چهارگانآیند و بمی
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با تدارك دیدن  چهارگانهدهد که یگانگی سادة  مکان اجازه می). 73، 1381هایدگر،(

راه  ان براي چارگانگی به طور انجمن یافتهمک. دیی در درون فضاها، به آن وارد شوجا

الزم و این هر دو . کند پذیرد و آن را مستقر می مکان چهارگانگی را می. گشاید می

، سرپناه )هم پذیرفته و استقرار داده(پس مکان به عنوان فضاسازي دوگانه .ملزومند

زندگی  »مکان«چیزهایی همچون . چارگانگی است و به همین ترتیب خانۀ آن است

گیرند و نه از  را از مکان می فضاها بودن خود«بنابراین .دهند آدمیان را جا و پناه می

کند کامالً غنی و فضایی که هایدگر از آن صحبت میشود چنانچه مالحظه می .»خود

در ظاهر امر  )فضاي خالی(، شودسرشار از مکان است و با آنچه در معماري مطرح می

  . کنددر بطن موضوع  تفاوت نمی لیمتناقض است و

ــفادوارد  ــناس  -رل ــدان پدیدارش ــا     -جغرافی ــا ب ــان و فض ــین مک ــاط ب درارتب

هـا را  انگاشـته انـد و یـا ارتبـاط وجودشناسـانۀ آن     هـا را جـدا   آن اکثر جغرافیدانان کـه 

اي خــود ــــهمتبــی فیتـدرکیــ از نظــر رلــف مکــان. ، مخــالف اســتنادیــده گرفتنــد

ــ  ــادر اســت مق ـــاصد، تجـق ــز  ـ ــنظم ومتمرک ــان در فضــا را م ــاي انس ربیات و رفتاره

انسـان از  کـه  تجربیـات   کنـد  او مکان و فضا را در دیـالکتیکی پویـا تصـور مـی    . سازد

ــی ــا در آن   . ســازدمحــیط را م ــه م ــوط اســت ک ــه مکــانی مرب ــابراین درك  فضــا ب بن

ــی  ــکونت مـ ــی   سـ ــت مـ ــا دریافـ ــیط معنـ ــل از آن محـ ــیم و در مقابـ ــاییم کنـ نمـ

(seamon,2008,45).  

 .فرایند تقرب به مکان استرسد، ذکر آن در اینجا الزم به نظر میمفهومی که 

مثالً وارد یک خیابان  ؟دهداتفاقی روي می شویم، چههنگامی که وارد یک مکان می
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چرا که . ایمباشد، قبل از ورود به خیابان  به آن نزدیک شده» مکان«ایم؛ اگر خیابانشده

از زمانی که  .ویژگی انسان مکانمند رفع دوري و فراخواندن مکان به نزدیک خود است

گوییم از یک خیابان استفاده هنگامی که می. التفات دارد، در خیابانیمآن جا ذهن ما به 

گیریم، الزاماً بدین معنا نیست که در آن خیابان دفتر کاري کار میه کنیم یا آن را بمی

معنا است که ما از خیابان از آن حیث که خیابان است استفاده داریم بلکه بیشتر به این

و با هستی آن دهیم به این ترتیب خود را به رویداد هستی خیابان پیوند می. کنیممی

هستی پذیري در خیابان یعنی دیدار با مردم، مواجهه با چیزها در حین . شویمهمراه می

زندگی در . شودگام برداشتن در امتداد خیابان، که نگاهمان به سوي آنها جهت داده می

در واقع ).38، 1387شولتز، (هاي گوناگون استها و انکشافیخیابان سرشار از شگفت

، هستی انسان با هستی آن مکان پیوند »ودور«ول ظهور مکان بر انسان یعنیۀ ادر مرحل

  .خوردمی

این چهار لحظه . کندچهارلحظه را در تقرب به مکان بازگو می)1387(شولتز 

این چهار لحظه در نمودار  .الزاماً در توالی نیستند، بلکه در کلیتی به هم پیوسته مرتبطند

  .زیر نشان داده شده است
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در این لحظه مخصوصاً اگر بار اول باشد، با . ورود استۀ نخستین لحظه، لحظ

مسجد مثالً لحظۀ ورود به  .فهمیممکان را می» چشمان کامالً باز «

نحوة حرکت با زیبایی خاصی طراحی  اصفهان شیخ لطف اهللا

بنا با توجه به خصلت درونگرایی، انتقال از  در این. شده است

به این ترتیب مسیر . شود  تاریکی به گشایش و نور تجربه می

هاي هستی بشر در عالم است، تعین تکامل انسان که یکی از جنبه

  .یابد  می

در همان ی راستین با مکان رویاروی. دوم، لحظه رویارویی با مکان است لحظۀ

هایی است که اقع رویارویی با پتانسیلورویارویی با مکان در . دهدورود رخ می لحظۀ

ها و شوندها که خود را به روي انسان گشوده نظامی از امکان. در مکان موجود است

)چهار لحظۀ تقرب انسان به مکان ،1شماره  نمودار(

،ورود به مسجد شیخ لطف اهللا1تصویر 
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بودن در جهان گزینش از . سازدهاي گوناگون را براي انسان ممکن میدارند، گزینشمی

لحظه سوم بعد از رویارویی با مکان، اقامت و . شودها محسوب میمیان همین امکان

که تعامل در آن بیشتر است،  این کار اغلب در میادین شهر یا بازار. دیدار مکان است

در این لحظه کیفیت مکان به واسطه حضور عناصرخرد و کالن نظیر . دهدروي می

اگر بخواهیم مکان را در جهتی ژرف و . شودرك میها، بناها، مسیرها و غیره دگشودگی

در این . ي گذرا از پاالیش و تطهیر همراه استابا معنا تجربه کنیم، این لحظه با لحظه

کاربرد مکان به . نمایدشود و مقدس میاي کیهانی وصل میصورت مکان به عرصه

خود شامل حسی از  هر کاربردي در: شودورود، رویارویی، دیدار و پاالیش محدود نمی

  .بریمخود پناه می و خانۀ وا هنگامی است که به مأواانزوا نیز هست و آن انز

شود و میزان رسوخ مکان به درون آدمی موجب افزایش تعلق خاطر به مکان می

خاطره مستلزم . ذهن داشته باشیماي از مکان در شود مگر اینکه خاطرهاین ممکن نمی

اگر مکانی در ذهن خاطره شده باشد، . نسبت به مکان است» گیريگرفتن و جهتخو«

گیرد نظام فضایی منسجمی شامل مسیرها و مقصد ها و نقاط یادمانی در ذهن شکل می

در چنین فضایی بیگانگی و سردرگمی براي انسان . شودو به راحتی به یاد آورده می

هاي گوناگون لحظه. دگردبا محیط نیز می» یگانه پنداري«خاطره موجب . وجود ندارد

پنداري کاربرد مکان بر چگونگی رویداد زیستن داللت دارند و خاطره، نزدیکی و یگانه

 - جهان -درك و دریافت مکان شرط الزم براي رویداد زیستن یا در. دهندرا نشان می

گیري در میان نباشد نه سفري هست و نه به مقصد رسیدنی و اگر جهت. بودن است

تواند آن پذیرد و نمیهرگز مکان را نمی ،را با روح مکان یگانه نپندارداگر شخص خود 

زمانی حضور در مکان میسراست که انسان ]. رفع دوري[ را به نزدیک خویش آورد 

توان در مکان بود اینگونه می. پنداري با آن داشتهباشدگیري و یگانهبتواند خاطره، جهت

  ).48-49، 1387شولتز،( 
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، شودن رفع دوري میآو از  شودبه نزدیک انسان آورده می آنچه در مکان

           این جهان چه در قالب مکان و چه . جهانی است که در مکان گنجانده شده است

        ) 1381(ایدگر ـن رو هـاز ای. شده است» گرد آوري«در قالب بناي مکانمند، در مکان 

کند و انداز سکونت یافته به انسان نزدیک میبناها زمین را هم چون چشم «: گویدمی

           جاي  کنی گزیدن را در زیر پهناي آسماندر همان حال صمیمیت در کنار هم س

در سکونت انسان بر روي زمین صمیمیت حاصل از رفع . )1381هایدگر،(»دهندمی

  .دوري نهفته است

خاص  ۀگون گیري در مکان متناظر باترجمان معماري رفع دوري و جهت

کند، اینکه مکان به حکایت از خاطره انگیزي مکان می »رفع دوري«. معماري است

فرمهاي عینی در فضا . راحتی در ذهن تصویري خوانا نقش زند، مؤید این مطلب است

توانند همان عناصري باشند که لینچ آنها را در ها میاین فرم. چنین کاربردي دارند

راه، لبه، : اند یابی انسان کند و موضوع جهتدخیل می تصویر ذهنی واضح و روشن 

  .گره، نشانه، محله

آن درکی مهم از  یک تصور محیطی خوب به دارندة«: گویدمی) 1374(لینچ 

بسط  را» یابی هایی از جهت نظام«بر این اساس هر فرهنگی . »بخشد امنیت احساسی می

تصور محیطی خوب را آسان که بسط یک   داده است؛ یعنی، ساختارهایی فضایی

ایجاد (جهان ممکن است پیرامون دستگاهی از نقاط کانونی سازماندهی شود«. سازد می

که در یاد مسیرهایی  ۀ، یا به وسیل)حوزه(، یا به مناطق معلوم تقسیم شود)گره یا مرکز

 ۀیابی بر پای هاي جهت اغلب این نظام ).32، 1381شولتز، (»داریم به هم متصل گردد

جایی که نظام ضعیف است، . ساختار طبیعی واقعی و یا برگرفته از آنند یک

وحشت از گم شدن،  .کند می» شدگیگم«گردد و انسان احساس  تصویرسازي مشکل می

گم شدن » یابی در پیرامونش دارد ناشی از نیازي است که یک اندام متحرك براي جهت

اي  لینچ کیفیت محیطی. سازد ایز میآشکارا مقابل احساس امنیت است که باشیدن را متم
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شکل، رنگ یا «نمایانی . نامد می»نمایانی«دن است؛ ش را که حافظ انسان در برابر گم

که به روشنی شناسایی گردیده، با -ترتیبی که ساختن تصورات ذهنی از محیط را 

دهد  جا لینچ نشان میدر این.»سازد آسان می -استبسیار مفید  قدرت ساخته شده، و

و » خصلت«عینی و داراي» چیزهایی«دهند عناصري که ساختار فضایی را تشکیل می

و چه حاضر به این ترتیب انسان چه در مکان حضور فیزیکی داشته باشد  .یند»معنا«

خوانایی و  با توجه به خود را در قالب رفع دوريمندي وجود تواند مکاننباشد، می

مفاهیمی که موجب رفع  .پاسخگو باشد خصلت و کیفیت فرم هاي مکان، نمایانی

بدین . توان ترجمان آنها را در معماري دیداند و هم میهم وجوديشوند دوري می

شود دار محسوب میترتیب زیستن و مکان زیستن بخشی از یک کلیت اصیل و ریشه

  .تواند آن را آشکار کندکه هنر معماري می

اهیم ـچرا که مف ؛با فضا باشد تواند متناظرمی »گیريجهت«از سوي دیگر 

گیري در طی حرکت در طول جهت. مفاهیم فضایی هستند...) ال،پایین، با(یابیجهت

انسان با حرکت در طول مسیر . یابدبه کالبد معماري راه می تواندمی» یا گذرمسیر«یک 

ور ـبه منظ« د استـگیري دارد و ذهن او معطوف به مقصود جهتوي مقصـبه س

. گیري در مکان باید نخست بتوانیم عناصر بنیادین مکان را در ذهن تصویر کنیمجهت

قابلیت فضا براي ایجاد تصویري روشن از عناصر محیط که باعث تثبیت فضا می شود، 

ا در مکان، از چیستی هاین عالئم و نشانه ).Aguilar &Angel,2002,112(» خوانایی است

انسان با قرار گرفتن در مکان سعی در . افزایندمیگویند و بر هویت آن مکان سخن می

 گیري به سمت جهات جغرافیاییتواند جهتیابی میاین جهت. داردیابی خود جهت

ها هاي متفاوتی دارند و انسان از آنهاي مختلف جلوهجهات اصلی در فرهنگ.باشد

به نماد  جهات،ها در بعضی از فرهنگ. کندبراي راهنمایی و نیز گم نشدن استفاده می
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به عنوان نمونه . گذاردو بر موقعیت او صحه می شوندهستی آدمی در جهان تبدیل می

، 1381شولتز، (توان بر شمردکاردو و دکومانوس رومی یا معبر صلیب مسیحی را می

در . توان دیدگیري را در ساخت مسکن بر روي زمین میاي  دیگر از جهتگونه. )36

 این در حالی است که در. شودبا زمین و دنیا بیشتر دیده می جهت افقی ارتباط

گیري به سمت آسمان و قدسیان بر جهت الً گنبد و مناره، جهتــاهاي مقدس مثــبن

  .ارتباط بنا با زمین و آسمان تأثیر بسزایی در هویت مکان دارد .افقی غلبه کرده است

  

  

  

  

  

  

  دازاین و معماري مندينارتباط مکا، ) 2(نمودار 
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           و وجودمان در مکان جهت) رفع دوري(زمانی که به مکان نزدیک شویم 

ود که آن را ش، احساسی در ما بر انگیخته می)در قالب توجه به یک یادمان مثالً(یابدمی

گیري در واقع حس مکان نتیجۀ روشنی از رفع دوري و جهت .میمانمی» حس مکان«

این احساس در تعامل فرد، « .مکان است و در فرم وفضاي معماري ریشه داردوجود در 

اي از این حس مجموعه. شودیدر جهت تطبیق وهمانندسازي او با مکان حاصل م

 هاي اصیل و احساسات را به همراه دارد وبه صورت پویا در فضا جاري معناها، ارزش

,Wulfhors,Rimbey(»شودمی and Darden, 2006, 167.(  

 بهواسـطه  مکان با شدن مرتبط معناي به مکان حس ،)1976( رلف نگاهاز          

دركنمادهاو هـاي روزمـره  فعالیت اسـت.  ایـن حـس مکـان  در توانـد مـی  زنـدگی 

فردبهوجودآمدهوباگذرزمانعمقوگسترشیابد)،معمار انسان  .) 1385،58فالحت

دهد،زیرا که وجود انسان وجودي است که به طور ذاتی در مکان سکنی می» مکان«را در

هـاي هسـتی شـناختی انسـان و     نظرگرفتن ویژگیبه همین دلیل او باید با در  .بنیاد دارد

  .آدمی، در جهت احیاي مکانمندي انسان اقدام به طراحی کند» وجود«توجه خاص به 

    هایدگر و تفکرات مطرح در معماري و شهرسازي -5

          مکان و فضا توانایی آشکار شدن را پیدا عالوه بر اینکه طالعات هایدگر در م

ن در مکان و وجود آنچنا. دهدرا  نیز تشکیل می او، مکان اساس فلسفۀ وجود اندکرده

                   دیگر  وجود در مکان ظهورمکان در وجود و از سوي اند که از یک سو هم پیچیده

این در حالی است که در سایر علوم، بحث مکان تنها به  .(Malpas,2008,11یابدمی

کرده مؤثر در کنار سایر عوامل مطرح بوده و نقش کلیدي ایفا نمیعنوان یک عامل 
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 اي براي سکنیبه عنوان ایده»وجود و زمان«رسالۀ پیرامون مکان از هایدگر بحث. است

  . گزیدن آغاز شده است

معمار نروژي، این ) 1388(نوربرگ شولتز  معماري به عقیدةهنر کارکرد اصلی 

به نظر او . یابدبه دیدار آمدن مکان با ساختن تحقق می. کندحاضر  را است که مکان

بدین صورت اگر انسان در مکانی قرار گیرد . شودهویت مکان موجب هویت انسان می

در ذهن او تداعی نکند و اي که هیچ نوع سنخیتی با وجودش نداشته باشد، هیچ خاطره

شود و هویت خود را نیز در نهایت حس تعلقی به آنجا نداشته باشد، از درون تهی می

بنابراین از دیدگاه پدیدارشناسانه، مکان چیزي بیش از یک محل . دهدمی از دست

انتزاعی است؛ مکان کلیتی است که از اشیاء و چیزهاي واقعی ساخته شده و داراي 

مجموعه این عناصر با هم کاراکتر محیطی را . شکل و رنگ است مصالح، جنس،

انسان در محیط، انسان باید کاراکتر اصلی مکان را بشناسد  ۀبراي مداخل. کنندتعریف می

  . هایی ایجاد کند که در جهت هماهنگی با آن کاراکتر باشدو محیط

، »بی مکانیمکان و «در کتاب خود با نام  ،)1976( از سوي دیگر ادوارد رلف

ها یا عملکردها و نه از داند که معنی اصلی خود را، نه از محلاي میمکان را پدیده

هاي رایج و الزم این موارد جنبه گرچه همۀ.گیردکند، میرا اشغال میاجتماعی که آن 

اي قرار دارد مکان هستند ولی ماهیت مکان بر حسب حیث التفاتی وسعیاً ناخودآگاهانه

رلف . کندا را به مثابه مراکزي پر محتوا و عمیق از وجود بشري تعریف میهکه مکان

از نظر او . داندانسان از مکان را جنبه اساسی از اگزیستانس انسان در جهان می ۀتجرب

         اي مهم از جهان به شمار م طبیعی و انسانها هستند و تجربهاي از نظها آمیزهمکان

را به وسیله قدرت مکان براي نظم دادن، جلب توجه کردن و  او کیفیت مکان. آیندمی

&Seamon(سنجد ارزیابی رفتار انسان در آنجا می Jacob, دیوید سیمون از  ).102 ,2008

هاي متعددي پیرامون مکان به انجام رسانده دیگر پدیدارشناسان محیط است که پژوهش

هاي متفاوت با تواند مکانمی از نظر او درجات متفاوتی از حس بیرون و درون. است
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ایمن است، هویت بیشتري : انسانی که دردرون باشد. هاي متفاوت خلق کندهویت

ولی انسانی که در بیرون . کند و آرامش داردکند،احساس اینجا بودن میاحساس می

جدا از مکان است، جدا از جهان است و به نوعی احساس غریبه بودن با مکان : است

  .کندمی

شناسی هایدگر ه هستیتوان با رجوع بین نظرات را میۀ ابینیم همچنان که می

اید با توجه به عمار انسان را در مکان سکنی دهد، باگر قرار است م.دریافت کرد

          معمار انسان را در مکان سکنی.اقدام به عمل کند شناختی انسانهاي هستیویژگی

و به  دي است که به طور ذاتی در مکان بنیاد داردزیرا که وجود انسان وجو ؛دهدمی

 در رسالۀ اخیر تفکرش هایدگر در مرحلۀ.کندگیري و رفع دوري میسمت آن جهت

متشکل ) ت آدمی استکه به تعبیري محل سکون(عالم را » ساختن، باشیدن و اندیشیدن«

آدمی بر روي زمین، . ، ایزدیان، زمین و آسمان)انسان ها(فانیان : دانداز چهاروجه می

ر چهارگانه را در مکان گرد هم هایدگ.گزیندآسمان و در محضر ایزدیان سکنی میزیر 

انسان خودش را در آن  امر صورت نپذیرد،اگر این . آورد، تا انسان سکنی گزیندمی

جایی که انسان . گیرددر ذهنش شکل نمینیز اي نمی تواند پیدا کند و هیچ خاطره مکان

. است» انمک«هاي حجاب را یکی پس از دیگري کنار زند، از آن رفع دوري کند و پرده

. کندکند و همواره او را به ماندن تشویق میدر او ایجاد می نزدیکی به مکان حس تعلق

           التفات و توجهگیري او، به معنی در وجه دیگر هایدگر مکانیت دازاین را در جهت

      گیري یک تصویر ذهنی توجه انسان به مکان، موجب شکل. ددهبه مکان قرار می

تواند به انسان در مکان جهت دهد و به عبارتی دیگر انسان این التفات می. شودغنی می

التفات و . ها شناسایی کندتواند مکان خود را با توجه به عناصر محیطی و مکانمی

نزدیکی به یک مکان، توجه انسان را . زدیک شدن به مکان هر دو در یک راستا هستندن

التفات و ترتیب بر اساس میزان بدین . کندهاي فضایی بیشتر میبه جزئیات و کیفیت
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در مکان ) شامل ابنیه، چشم اندازها و فضاهاي شهري متفاوت(نسبت به مکان  نماتعلق

  .گزینیمسکنی می

البی که هایدگر در مرحلۀ اخیر از تفکرش به خصوص در رسالۀ به طورکلی مط

 و افراد غیر فیلسوف نبیشتر براي معمارا کند،مطرح می» ساختن،  باشیدن و اندیشیدن«

امیده ـ، توپولوژي نکندتالشی که هایدگر براي آشکار کردن مکان می .ملموس است

         قرار مورد استفاده ريدابرحیطۀ نقشهواژه با آنچه در علم امروز در  البته این. شودمی

توپولوژي هایدگر به عنوان یک دغدغۀ فکري مطابق با . ندارد یگیرد، هیچ ارتباطمی

را در emplacement)( »جا«آید و یک روشی است که در آن جهان پیرامون فراز می

لذا . کندن میمکان باشیدن را حاضر و نمایا به همین ترتیبد ونمایآن جهان احاطه می

 آن کنیم و اشیا نیز درکه ما خود را در آن پیدا میکند ی را آشکار میمکان، لوژيپوتو

  .)Malpas(شوندمکان برما آشکار و نزدیک می

  نتیجه

ه جایی است ک ،)انسان(دهد که دازاین نشان می ،وجود خاص انسانتحلیل 

نگاتنگی با ۀ تبودن رابط -جهان –به دلیل دردازاین . در آن جا آشکار می شود» وجود«

چنین جهانی غنی و سرشار از معنا توصیف .جهان دارد و وجود او درگیر با جهان است

احیاي هویت . هویت کرده استن جهانی است که او را گمشده و بیفقدان چنی.شودمی

دازاین . او در راستاي احیاي مکان به دلیل رابطۀ مؤثر مکان با وجود آدمی است

د وجود او در یبراي اینکه به مکانیت دازاین پاسخ داده شود با. وجودش مکانمند است

  . داشته باشد »گیريجهت«کند و  »رفع دوري«مکان 

دارد مکان را به صورت تمام و کمال در گوهر و ذات خود  هیک معمار وظیف

 اهنرمعماري ب.شوددر واقع در بنا است که مکان به مخاطب خود اهدا می. آشکار کند



  * 125هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماري         –بررسی پدیدار شناختی 






و در مکان خصوصیات محیط را گردآوري کند بایسته است که  مکان خالقانۀ ساختن

تواند به گیري وجود انسان در مکان در هنر معماري میرفع دوري و جهت.بنشاند

؛ یعنی اینکه آن قدر یک مکان »رفع دوري«: اگر گفته می شود .مصداق پیدا کند روشنی

. انگیز بنماید که براي همیشه در ذهن جاودانه شودرویداد خاطره چه از لحاظ فرم و یا

شاید اینگونه حضور فیزیکی در مکان شرط کاربرد مکان نباشد بلکه تنها تصویر ذهنی 

دارد و وجود خاص داراین را به روشن است که حس مکان را همیشه زنده نگه می

در ضمن داشتن حس تعلق، نه الفتی صمیما انسانبه این ترتیب . خواندمکان فرا می

نیز »گیريجهت«تواند در چنین مکانی می دازایناز سوي دیگر .یابدمکان مینسبت به 

با توجه به ساختار فضایی آنجا شناسایی کند به طوري که عناصر مکان را  .داشته باشد

                   در مکان تثبیت ه جهات مختلف فضایی، موقعیت اوتوجه او ب ۀدر نتیجو 

هایی روشن و قابل یابد که نشانهزمانی وجود انسان در مکان جهت می .گرددمی

جامع به عنوان مثال وجود انسان با حضور در مسجد . تشخیص در محیط طراحی شود

و به نمادي  شودعباسی اصفهان با طراحی هنرمندانۀ معمار به سمت قبله جهت داده می

 اگر وجود در مکان جهت یابد.گرددی در آن مکان تبدیل میاز کیفیت هستی آدم

هاي در نتیجه حیث .بندداحساس گمشدگی، بیگانگی و عدم امنیت از او رخت برمی

خانمانی تواند به معماري ترجمه و وجود انسان را اغنا نماید و بیمکانمندي دازاین می

مکان در معماري در گرو رفع  پدیدار شدندر مرحلۀ اول . انسان امروز را مرتفع سازد

ه واسطۀ گردآمدن گیري وجود در مکان از یک سو و از سوي دیگر بدوري و جهت

اگر در بنا به عنوان مکان . دهدچهارگانه یعنی زمین، آسمان، خدایان و میرایان رخ می

           وجود انسان به دعوت مکان از او  ،هاي زمینی و آسمانی انجمن شودخصلت

آدمی  جانگاه در هیچ آن مکان دهد و در مقابل نیزحضوري ناب پاسخ مثبت می براي

گونه پدیدار شود کیفیت و نحوة بودن آدمی را به همراه دریافت مکان اگر این. میردنمی

  .دهداو از جهان، نشان می
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  هانوشتپی

 می کوشد تا سرآغاز و خاستگاه هنر را روشن»سرآغاز کار هنري«هایدگر در رساله  -1

 به مرتبه نامستوري)concealed( هستی از مرتبه مستوري از دیدگاه او درکار هنري. کند

)unconcealed  (رسدمی.  

ار می رود  ــبه معناي مکان به ک spaceکه در متون فلسفی  واژة الزم به ذکر است -2

  . placeنه 
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منابع
، ترجمۀ مهرداد )زمان ساختنراه بی( معماري و راز جاودانگی، )1381(.الکساندر، کریستوفر -

  .، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی )ویراستۀ شهرناز اعتمادي(قیومی بیدهندي 

،  اي ت ل ر، دی اخ رم الی ش  اي ه ه ف س ل در ف  ل اوی ظریۀ ت ن:  ک ی وت ن رم ه  م ل ع، )1377.(پالمر، ریچارد -

    .   س رم ، ه اب ت ر ک ه ش:  ران ه ، ت ی ان اش ک د حنایی ی ع دس م ح رجمۀ م ، تادامر ر، گ دگ ای ه

.تهران،فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران. پدیدار شناسی مکان، )1387.(پرتوي،پروین -

  اي ه ه ش دی و ان  ی دگ درزن  اري ت س ج:  ی اس ن دار ش دی پ  ه ان و زم  ه ن ی زم، )1385.(اوش ی ، س ادي م ج -

  .وس ن ق ران،  ق ه ، تدگر ای و ه  رل وس ه

  .،چاپ دوم، تهران، اندیشۀ معاصرجهان در اندیشۀ هایدگر، )1384. (خاتمی، محمود -

  . ی اق ، س ران ه ه ،ت ت ی درن م، ر ن ه،  ی دارشنا س دی پ  ارة درب  ی االت ق م،  )1382.(ا درض م ح ران، م گ ه ت خ ری -

  .، فرهنگستان هنر ران ه ، تهنر از دیدگاه مارتین هایدگر، )1384. ( --------------  -

محمدرضا  :، مترجم، درآمدي بر پدیدار شناسی)1384.(ساکالوفسکی، رابرت -

  .قربانی،تهران،گام نو

هرمنوتیک هایدگر پیرامون کار  -نگاهی به روش پدیدارشناختی، )1387.(صافیان، محمدجواد -

  .8، پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر، شماره هنري

،  ادان ،آب   ان ی اف واد ص دج م ح م:  م رج مت ر، ن ر و ه دگ ی ه ، ) 1381.(وزف س، ی ان م ل وک ک-

  .ر ن ه  ان ت س گ ن ره ف ش رس پ

ا  رض دال ب زاد؛ ع اک پ  اه ش ان ه ج  مۀ رج ، ت، زیبایی شناختی در معماري)1375(  .ورت ک  ورگ ر، ی روت گ-

   . ارات ش ت و ان  اپ ز چ رک ، م ی ت ش ه د ب ی ه ش  اه گ ش ، دان ران ه ون، ت ای م ه-- 

  . مزینی، تهران، دانشگاه تهرانمنوچهر : ، ترجمۀسیماي شهر، )1374.(لینچ،کوین -

- -- ، ی ان ک م -ی اع م ت اج  دي ن رآی ر ف ب  ی رش گ ن:  ري ه ش  اي ض ف  ی طراح ،)1384.(پور، علیمدنی -

    .  ري ه ش  زي ری ه ام رن و ب  ردازش پ  ت رک ران، ش ی، ته ای ض رت اد م ره رجمۀ ف ت

پرویز ضیاء شهابی،چاپ پنجم، تهران، : ترجمۀ کار هنري،سرآغاز ، )1385.(ن ی ارت ر، م دگ ای ه -

  .  هرمس
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ا  ب  راه م ه ر، دگ ای ه  ن ی ارت از م/  ه ال ق م  ت ف ه:  ی ای ره  ه ش دی و ان  ر زبان ع ش، )1381.(----------  -

  .ی ول ، م ران ه ، ت ري ه وچ ن م  اس ب ر، ترجمۀ ع دگ ای ه  ري وی ص امۀ ت ن ی دگ زن

ترجمۀ بابک احمدي ساختن باشیدن اندیشیدن،مقالۀ  هرمنونتیک مدرن،، )1377. (هایدگر، م -

  .و مهران مهاجر و محمد نبوي، چاپ چهارم، تهران، نشر مرکز

  .  ترجمۀ سیاوش جمادي، تهران، ققنوسهستی و زمان،، )1385  .(ن ی ارت ر، م دگ ای ه -

: مترجم به سوي پدیدارشناسی معماري،: انروح مک، )1388.( شولتز، کریستین-نوربرگ -

.محمدرضاشیرازي، تهران، رخدادنو

ود  م ح م: مترجم حضور، زبان و مکان،: معماري، )1387.  (----------------  -

  .، تهران، آگاه دي م اراح ری ی ام

علیرضا : ، مترجمبه سوي معماري تمثیلی: مفهوم سکونت  ،)1381. (----------------  -

  .احمدیان، تهران، نیلوفر سید

  .حسن حافظی،تهران : ، مترجمهستی، فضا، معماري، )1353. (----------------  -

،ترجمۀ هاي هست بودننگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه، ) 1372. (ورنو ژان وال، روژه -

  .یحیی مهدوي، تهران، خوارزمی
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