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مقدمه
پدیدارشناسیازجملهروشهایفلسفیاستکهبه
دیدگاههای با بیستم قرن آغاز در آن امروزی معنای
آراء در پیشتر که هرچند شد، آغاز هوسرل ادموند
به آن از نیز هگل و کانت المبرت،2 مانند فیلسوفانی
معانیمتفاوتسخنرفتهبود.مارتینهایدگربابسطو
تفسیرخاصخودازپدیدارشناسیهوسرل،آنرابهنحو
جدیدیارائهکرد.اوبرایتوضیحنظریاتفلسفیبااین
روش،درمواردبسیاریازمصادیقیدرهنرومعماری
ویژهاش دیدگاه با تنها نه ترتیب بدین گرفت. بهره
افقهایبازیرادرهستیشناسیبازکردکهدرفلسفة
هنرهمجایگاهخاصیرابهخوداختصاصداد.باپیروی
ازاو،تعدادیازمعمارانوشهرسازاندردهه1960،
و معماری درک و طراحی شیوة در را تازهای دریچة
شهرسازیگشودندکهبهارائةنظریههایجدیدیدرامر
طراحیوتعاملآنبابستریامكانویژةخودمنجرشد.
روش معرفی ضمن تا آنم بر مقاله این در
ویژهشعر به و زبان، آن در هایدگرکه پدیدارشناسی
ارتباطیوجودیباانساندارندوشاعراننقشبهسزایی
درفهموادراکعالمانسانیایفامیکنند،بهمعرفینگاه
پدیدارشناسانةدوتنازنظریهپردازانشناختهشدهدر
کریستوفر و شولتس نوربرگ کریستین معماری،
الكساندرمتمرکزشومونشاندهممیانشعر،محیط
طبیعی،پدیدةمكانوالگوهایزبانیبامعماریارتباط
ویژهایوجوددارد.درخاللبحثروشنمیشودمكان
)بسترطبیعیشاملزمینوآسمانوآبوهواوگیاهو
جانورو...(کهخودموجدآدابورسوم،رفتارواندیشة
خاصینیزهست،هویتویژهایراصورتمیبخشدکه
تحتعنوانپدیدةمكانتعریفوتبیینمیشود.بنابر
اینهویتامریظاهریوالصاقیوالحاقینیست،بلكه
امریوجودیاست.ساحتشعردرهرسرزمینمشحون
ازپدیدههایزیستجهانیاستکهعالِمساکنانآنرا
تشكیلداده،وهمانستکهدرمعماریباهویتیخاص
ویگانهآشكارمیشود؛هویتیکهبرآمدهازعواملیاست
مشخص و ویژه تمایزی بیانگر و آمدهاند هم گرد که

هستند.

هایدگر: زبان، شعر، ساختن و سکونت گزیدن
سكونتگزیدن »ساختن مهم مقالة در هایدگر
اندیشیدن«3نوشتکههروجودانسانیهمیشهنیازمند
دیگر عبارت به بیاموزد، را سكونتگزیدن که آنست
ساختنمنوطبهتواناییسكونتگزیدناست.اونخستین
میان کلمات، ریشهیابی طریق از که بود فیلسوفی
ساختنوسكونتگزیدنپیوستگیمعنایییافتوریشة
آندورایكیشمرد)هایدگر،133:1377(.اوبارهادر
خاللسخنانونوشتههایخوددرهردودورةتفّكرش
بهنقشزباندرآشكارگیوجودپرداخت.جملةمعروف
او،»زبانخانةوجوداست«،درمهمترینکتابدورةاّول
تفّكرش،وجودوزمان۴کهدر1927منتشرشد،بهاین
معنیاستکهوجودانساندرزباناوپدیداریاآشكار
سكونت آن در انسانی وجود که »خانهای میشود،
دورة اندیشة در .)Heidegger, 1977: 189( میگزیند«
دومتفّكراونیز،جمالتیمانند:»زبانسخنمیگوید«،
روشنمیکندکهچگونهزبانهمچناننقشیمرکزی
دراندیشهاشایفامیکردهاست،چنانكهدرایندوره،بر
اندیشیدنازخاللزبانشاعرانپایفشردونسبتبه
اینكهچگونهمیتوانازطریقکلماتبهچیزهادسترسی
.)Dalstrom, 2013: 13( داد نشان حساسیت یافت،
تحت بعد به 1930 دهة از زبان به هایدگر رویكرد
حاکمیتنسبتشباشعربودکهاینخودتحتسلطة
نسبتشباهولدرلینقرارداشت.درواقعطرحگفتوگوی
بر مبتنی شاعران با متفّكران میان ارتباط در او ویژة
 Brosconi,( بود هولدرلین شعر از وی خاص خوانش
146 :2013(.اوسخنگفتنراذاتیانسانمیشمردکه

دلیلامتیازاوبرحیوانوگیاهشمردهمیشود؛نهبهاین
معنیکهسخنگفتنقّوهایدرکناردیگرقوایانسان
باشد،بلكهانسانقادربهانسانبودناستازآنرویکه

سخنمیگوید)هایدگر،75:13۸1(.
]مابعدالطبیعه[ متافیزیک بر پیوستی در هایدگر
چیست؟چنیننوشت:»درمیانجمیعهستندگانتنها
انسان...اینشگفتترینشگفتیراتجربهمیکندکه:
هستنده،هست«.تنهاهستِیانسانیاستکه»میتواند
این ششم ویراست در و باشد«. معنا فاقد یا معنادار
نوشتارنیز،معناراساحتگشودهایخواندکه»درآن
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)اسپیگلبرگ،536،1396- فهمدرمیآید« به چیزی
537(.اصطالحدازاین )Dasein(بهمعنایتحتاللفظی
معنی این به اینجهانهستیم در اینجا( )یا آنجا ما
استکهخودرادروضعیتبنیادینخاصیمییابیم.بار
که است جانكاه واقعیت این آشكارگی بشری هستی
دازاینهستوبایدباشد.اّمااینكهازکجاآمدهوکجا
از اسپیگلبرگ میماند. پرده در همچنان میرود،
صاحبنظراندرموضوعپدیدارشناسی،برایتوضیحاین
حالِتدازاین،دورباعیمعروفعمرخّیامترجمةفیتز
جرالدرانقلمیکند:»دوریکهدرآنآمدنورفتن
استاد به بهکودکی ماست...«5وهمچنین»یکچند
شدیم...«.6هایدگربرایبیاناینوضعیتازواژه»پرتاب

شدگی«استفادهمیکند)همان،593ـ59۴(.
هایدگرازهمسایگیچیزهابایكدیگرسخنگفت
چنانكهازگردهمآمدنشان،عالمیویژهپدیدارمیشود
باب خود، پدیدارشناسانة دیدگاه با ترتیب، این به و
اّولینفیلسوفانمنتقدتفّكر از اوکه تازهایراگشود.
مدرنپسازاستادشادموندهوسرل،وپیشازاونیچه
هوسرل، از خود راه کردن جدا با میشود، محسوب
پدیدارشناسیویژهایرادرنحوةشناخت،بنیانگذارد.
فیلسوفانیهمچونمرلوپونتیودریداازپدیدارشناسی
هوسرلوهایدگرتأثیرپذیرفتندکهنظریههایفلسفی
شانبعدها،درنظریهپردازیمعماریتأثیرویژهایبرجا

نهاد.
گسترش فقط را هایدگر اندیشة ابتدا مرلوپونتی
جهان ـ در ـ بودن بر مبنی هوسرل بینش طبیعی
تفكر از پس اینكه تا میدید، )being-in-the-world(

عمیقدربارةزبانوهنر،بهستایشازاهمیتویآغاز
کرد.)Moran, 2000: 412(.ابتكارمرلوپونتیاینبودکه
»بدنمارابهعنواننحوةبودنیاهستیما«درجهان
مطرحکرد.بهنظراو»ماکاماًلآزادنیستیموهریک
محصوردربدنیهستیمبااندازهمعّینوتوانحرکتو
غیره،ولیرویهمرفتههماننوعبدنیکهدیگرانهم
همهدارند«)مگی،۴53:1372(.دریدااّدعامیکندکه
ابتدادراندیشةهایدگربااصطالحدیستراکشن)تخریب،
سلسله در است. شده مواجه  )distruction انهدام،
بنیادی مسائل عنوان با هایدگر 1927 گفتارهای

در )deconstruction( دیكانستراکشن پدیدارشناسی،7
چنانكه است. آمده  )construction( کانستراکشن برابر
دریدامیگوید،دیستراکشن]دردیدگاه[هایدگرحامل
نحوةعملساختاریامعماریسّنتیاستکهبرمفاهیم
دارد داللت غربی متافیزیک یا بنیادیهستیشناسانه

)Moran, 2000:451(
معماران آن، از پس و بیستم قرن نود دهة از
مشهوریهمچونپیترآیزنمن۸وبرناردچومی،9سبک
دریدا اندیشة اساس بر معماری در را دیكانستراکشن
پیتر و پاالسما10 یوهانی مثل کسانی و کردند وضع
زومتور11ازپدیدارشناسیادراکحّسی12)19۴5(مرلو
پونتیالهامگرفتندتاآنرامبنایطراحیمعماریقرار

دهند.

پدیدارشناسی چیست؟
پدیدار،بهمنزلة»آنچهخودرانشانمیدهد«یاامِر
آشكارتعریفمیشود.امانحوةنشاندادنموجودبسته
بهنوعدسترسیوتقّربیاستکهفردبداندارد.حتی
موجودمیتواندخودرابهعنوانچیزیکهفینفسهآن
نیست،نشاندهدوشبیهچیزیدیگریبهنظرآیدکه
»شباهت«نامیدهمیشود.بهاینترتیبمعنایاّولیهو
اصلیآنتحتالشعاعمعنیثانویهاشقرارمیگیرد.هم
از»نمود«13متمایز باید را »پدیدار«وهم»شباهت«
نشان را خود که »چیزی معنای به نمود دانست.
ازچیزی بلكهبهمعنیسخنگفتن میدهد«نیست،
نشان را خود که دیگر چیزی در را »خود که است
میدهد،مینمایاند«،ازقبیل:عالمتها،نشانهها،نمادها
وغیرهکهدراینمواردهم»آنچهخودرامینمایاند،
)136 :13۸2 )کوکلمانس، نیست« پدیدار یک هرگز
پدیداربهمعنایکانتیآنچیزیاستکهازپیشخود
رادرنمودامریمقّدمبرپدیداربهمعنایمعمولینشان
دسترسی قابل تجربی« »شهود طریق از که میدهد
ازاین است.مفهومویژةاستعالبرایهوسرلمتفاوت
مفهومبافرمولکانتیاست.برایهوسرل»استعال«به
تجربه »عالم است: تازه عالم کشف نوعی معنای
استعالیی«،عالمیکهبایدکشفشودوموردنقدقرار

.)Moran, 2000: 141(گیرد
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برایآندستهازپدیدارشناسانیکهطریقخویش
رایگانهطریقدرستپرداختنبهفلسفهمیدانند،این
روشبهترینوبلكهتنهاطریققابلقبولفلسفهورزی
است،درحالیکهنزددیگرفیلسوفانفقطنهضتیدر
.)11 پدیدارشناسی«، »سرآغاز )اشمیت، است فلسفه
فعلیت پدیدارشناسی گوهر که میدارد اعالم هایدگر
داشتنیکجنبشفلسفینیست،وفهمآنبهمعنی
اصطالح است. بالقوهگی نوعی معنی به آن دریافتن
پدیدارشناسیدردرجةاّولبرمفهومیازروشداللت

میکند.)اسپیگلبرگ،5۸1:1396(.
توضیح در زمان و وجود کتاب مقدمة در هایدگر
پسوند»لوژی«درواژة»فنومنولوژی«ازوجهعلمیاین
روشسخنمیگوید.پسمفهومپدیدارشناسیمتضّمن
دوعاملاست:یكیپرسشازچگونگیکشفاشیاءو
چه یعنی انكشاف؛ این نحوةصدق از پرسش دیگری
اوبدین تلّقیکرد. وقتیککشفرامیتواندرست
منظوربهدیدگاهارسطورجوعمیکندکه»حقیقترابه
مثابةنامستوریآنچهحاضراست،پیداییوتجلّیذاتی
آنتلّقیمیکرد«)کوکلمانس،137،13۸2(کهاساساً
داد. بسط هوسرل آنچه و کانت تلّقی از است متمایز
و افالطون نزد »لوگوس« متفاوت معنای به هایدگر
ارسطومیپردازدواینكههیچیکدرنگاهاّول،اصلیو
اّولیهبهنظرنمیرسد.لوگوسبهمعنای»آشكارساختن
آنچیزیاستکهفرددرموردآنسخنمیگوید«و
بهمعنی»روشنکنندگی«است،واجازةدیدهشدنبه
چیزیرامیدهدکهدربارةآنسخنگفتهمیشود.اما
بازهمایناجازهدادنبهدیدهشدن،میتوانددرستیا
نادرستباشد.»آلتئیا«،1۴واژةیونانیحقیقت،بهمعنای
نامستوریاستومعنایدرستلوگوسایناستکه
موجوداتیکهدرموردشانسخنگفتهمیشود،بایداز
نهانبیرونآیندوچنانكههستند،دیدهشوند.هایدگر
بهایننكتهتوجهمیکندکهقبلازآنكهاشیاءبرما
این سؤال پس »هستند«؛ پیش از البته شوند، ظاهر
استکهچهشرایطضروریبایدحاصلشودتااشیایی
کهمیتوانندبرماظاهرشوند،ظهورکنند:»پدیداربه
نیست، موجود کلمه،وجودیک پدیدارشناسی معنای
بلكهخودنشاندادناینموجوددرنورحقیقتوجود

آنجا تا هایدگر .)1۴1 :13۸2 )کوکلمانس، است«
طرف به »باید که میپذیرد را هوسرل پدیدارشناسی
پذیرش از اما )ورنو،221:1372(، رفت« اشیاء عین
وجهسوبژکتیوشناختسربازمیزند.حرفاوایناست
)ورنو، است گشوده« و »باز وجود برابر در انسان که
بهمنزلة برجهان، 232:1372(.تسلطسوبژکتیویته
حملهایاستکهمانعآشكارشدنجهانآنچنانکه
هست،میشودوآنرازیرحاکمیتوتحتاالمرارادة

.)Marx, 1971: 236(انسانقرارمیدهد

هنر و حقیقت
شاعرانه سكونت مسئلة از بحث هنگام هایدگر
)dwelling poetically(آشكارابههنِرساختنرجوعمی

کند.بهگفتةشولتستحلیلیازاندیشةهایدگردرباب
معماریبایدبخشیازتفسیرفلسفةاوباشد.درمقالة
 The Origin of the هنری اثر »سرچشمة مهم بسیار
work of Art«.مثالاصلیازمعماریاخذشدهاستکه

میتواندنقطةشروعبحثازهنردرتفّكراوباشد:
یکبنا،یکمعبدیونانی،چیزیراتصویرنمیکند:
درمیانشكاِفصخرهایدّره،بهسادگیبرپاست.
اینبناتجلّیخداوندرادرخودنهفتهودراین
رواقی داخل از میدهد آجازه آن به پوشیدگی
واسطة به بهمحیطیمقدسسربرافرازد. گشاده
حضور این است. حاضر معبد در خداوند معبد
حدود تعیین و گستره خود خودی به خداوند
محوطهایبهعنوانیکمحوطةمقدساست.با
رنگ نامحدود در آن محوطة و معبد این وجود
وحدت که است معبد معماری این بازند. نمی
راههاوروابطیراابتدابهدورهمودرعینحال
و تولد آنها در که میآورد جمع خود دور به
مرگ،مصیبتونعمت،پیروزیورسوایی،مداراو
دست به را انسانی وجود مقّدر شكل انحطاط،
میآورند.گسترةتماماًفراگیراینزمینةارتباطی
باز،جهاناینمردمتاریخیاست.فقطاز،ودر
به وظیفه انجام برای مردم تاریخی گسترة این

.)Heidegger, 1971:41ff(خودبازمیگردند
دراینمقالهاوچهاربارازبنایمعبدیادمیکندکه
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از را صخره راز صخرهای، زمین در خود آرمیدن با
بیشكلیآنبیرونکشیدهوازآنحمایتمیکند.بنا
توفان برابر در زمینخود از آنجا در ایستادنخود با
حفاظتمیکندواجازهمیدهدکهتوفاندرخشونت
صورتهای به ابتدا جانور و گیاه شود. ظاهر خویش
مشخصخویشدرمیآیندوبدینترتیبآنگونهکه
هستند،ظاهرمیشوند.»یونانیاناینظهوروبرآمدناز
مینامیدند« )Phusis( فوزیس را چیز همه در خود
)Ibid(.اشارةهایدگردراینقطعهبهمعبداستامااین
کاررابراینشاندادنطبیعتاثرهنریانجاممیدهد
وبهعمداثریراانتخابمیکندکهنمیتواندبازنمایانه
 Norberg-Schulz,( شود تلّقی )representational(

 .)1983: 61

بهنظرهایدگر،هنردرمعنایوسیعیونانیخودبه
معنی»رویدادحقیقت«است.اثرهنریچیزیاستکه
حقیقتدرآنوازخاللآنرویمیدهدو»عالمیرا
برمیگشاید«.اثرهنریباازدستدادنعالمخود،هم
خصوصیتبرگشودنراازدستمیدهدوهمبزرگی
خودراوهنگامیکهاز»عالم«خودجدامیافتدوبر
اصیل« »حقیقت میگیرد، قرار موزه در پایهای روی
خودراازدستمیدهدوبهیکشئصرفاًزیباشناسانه
)استتیكی(تبدیلمیشود)یانگ،۴1:13۸۴ـ۴2(.او
جهان«، تصویر »عصر عنوان با دیگری مهم مقالة در
سومینمشخصةدورانمدرنرافرایندتبدیلاثرهنری
با هنری اثر نتیجه در میکند. معرفی »استتیک« به
تبدیلشدنبهابژةتجربی،همچونبیانزندگیانسان

)Heidegger, 2003: 57( .تلّقیمیشود
یک فراگیر روابط گشودة بستر را »عالم« هایدگر
فرهنگتاریخیتعریفمیکند،یعنینوعیمكان.فهم
عمیق»عالم«درچنینمعناییمبتنیبرفهمنظریةاو
دربابحقیقتاستکهتوصیفوتعریفی»شاعرانه«
استنه»تحلیلی«،وآشكاراستکهاو»ترجیحمیدهد
ازطریقتفسیرمتونشاعرانه،فلسفهورزیکند؛اشعار
کسانیهمچونسوفوکل،ریلكه،تراکل،گئورگهوباالتر
ازهمههولدرلین«)یانگ،همان:۴5(.هایدگرباالهاماز
زمانة در هنر اصلی وظیفة که داشت باور هولدرلین،
 Young,(افسونزداییشدةمدرن،یافتنامرقدسیاست

2 :2001(.خواستهایدگر»رهاییزبانازصرفونحو«

سخِن چون خالقانهتری واسطة سمت به آن بردن و
 .)Moran, 2000: 243(شاعرانهبود

ازهمینروستکهپیروانش،باتمرکزبرزبان،به
برتریِننحوآنیعنیشاعرانگیرویمیآورندکهنهتنها
ازنظرهایدگربرتریننحواندیشیدناست،بلكهمرتبط
با»حقیقت«همهست.چنیناستکههایدگر»سكونت
»سكونت از و میدهد پیوند شاعرانگی با را گزینی«

شاعرانه«سخنمیگوید.

زبان و شاعرانگی در فلسفة متأخر هایدگر
با هایدگردر»ساختنسكونتگزیدناندیشیدن«،
بهرهگرفتناززبانومثالهایمعمارینشانمیدهدکه
»ساختن«با»سكونتگزیدن«و»اندیشیدن«ارتباطی
مستقیمدارد؛چنانكهدر»منشأاثرهنری«مینویسد:
اینزباناستکهنخستینباربانامیدنموجودات،ابتدا
 Heidegger,(  . میآورد ظهور به و کلمه به را آنها
شكل را اندیشه زبان که میکند تأکید او  )1971:73

میدهدواندیشیدنوشعر،الزمةسكونتگزیدناست.
اوبهشعر]هنر[بهعنوانراهیبراینجاتذاتجهان
و  )Marx, 1977: 235( مینگرد،  خود ظهور تداوم در
تأکیدمیکندکهفقطآنکسی)شاعر(توانفهمجهان
راداردکهآنراهمچوننامستوری)آلتئیا(تصّورکند

.)Ibid: 243(

زبانی ریشة به رجوع با هایدگر، تعریف مطابق
نحوی »سكونتگزیدن« سكونتگزیدن، و ساختن
»هستبودن«است)هایدگر،13۴:1377(.نحویکه
انسانهارویزمینهستند،همانسكونتگزیدناست.
آنچهدرسكونتگزیدننقشبنیادیندارد،»محافظت
کردنومراقبتکردن،کشتکردنوزراعتکردنو
با مطابق چیزی که بهطوری است، پروردن« تاک
چنین اما برسد. ثمر به خود درونی قوة و استعداد
مفاهیمیدرواژةبناکردنیاساختنفراموششدهاست
وسكناگزیدنهمچونهستیآدمیانتجربهنمیشودو
دیگربهذهنخطورنمیکندکهسكونتگزیدنازوجود
آدمیانفكاکناپذیراست.آنچههمیشهدرزبانرخمی
دهد،فراموششدنمعنایباطنیکلماتبهسودمعنای
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تحّول سیر کردن دنبال با هایدگر آنهاست. ظاهری
معناییکلمات،بهمعنایآغازینواصلیآنهامیرسدو
ازهمینطریقاستکهماهیتسكناگزیدنرا»درصلح
وصفابودن،بهصلحوآرامشرسیدن«ودرآنبهسر
بردنبیانمیکند؛چنانكه»ازآسیبوخطردرامان
ماندن«و»حراستکردن«نیزدرآنمستتراستکهبر
)هایدگر، دارد ووجوهسكناگزیدنداللت مراتب همه
136:1377-137(.ازآنجاکهزبانخانةوجوداست،
وقتیمعنایآغازینواصلیکلماتازخاطربرود،زبان
خاموشمیشود.بهاینمعنیوجوددیگرخانهایندارد

کهمفهوم»بیخانمانی«ازهمینامربرمیخیزد.
چهارگانهای مفهوم به او تدریج به سیر این در
میرسدکهشامل»خدایان«بهعنوانساکنان»آسمان«،
و»فانیان«بهمثابةساکنانروی»زمین«است.چهارگانه
همانعالمیاستکهچیزهارادربرمیگیردومفهومی

ازگردهمآمدنشانمیسازد:
بانجاتدادنزمین،باپذیرفتنآسمان،باماندن
درانتظارخدایان،باهدایتکردنفانیان،سكونت
امر منزلة به چهارگانه بقای همچون کردن
کردن... سكونت میپذیرد... تحقق چهارگانه
همیشهاستقراریافتندرمیانچیزهاست)همان،

.)1۴0
روی فانی« »موجودی همچون یعنی بودن انسان
»زمینبودن«،چنانكهتعریفهایدگرازانسان،پرتاب
این به فانیان بودن هست است. مرگ سوی به شده
میان در استقرارشان مبنای »بر آنان که است معنی
چیزهاودرمكانها«باسكونتگزیدنخود»فضاها«را
که است گونه همان فضاها این از عبور میکنند. پر
با بودن و آوردن دوام معنی به این و شدهاند تجربه
چیزیاست)همان:1۴۸ـ1۴9(.سكونتکردنبهمعنی
بودنانساندرمیانچهارگانةخدایان،فانیان،آسمانو
زمیناست،یعنیدرصلحبودنوباصلحبهسربردندر
.)Heidegger, 1971: 149-150( چهارگانه این میان
مكانبهدومعنابرایامرچهارگانهفضاایجادمیکند:
همبهآنامكانورودمیدهدوهمامكاناستقرار،این
دومعنیمتعلّقبهیكدیگرند.مكانبهمنزلةسرپناهی
برایامرچهارگانهمحسوبمیشودکهالزاماًبهمعنی

سكونت »آنچه شود: نمی محدود مسكونی خانههای
واقعیمارامیّسرمیکند،ُخلقوخویشاعرانهاست«
)Heidegger, 1971: 215(.ویدردورةدومتفّكرخویش،

دنبال بسیاری مقاالت نوشتن با را باب این در تعّمق
کرد.

هایدگر،هنرهاراذاتاًشاعرانهمیداند.شاعریبههم
غیرواقعی تخّیالت و محض تصّورات و پندارها بافتن
است هنری اثر در حقیقت گشودگی بلكه نیست،
)کوکلمانس،262،13۸2ـ263(.اودرمقالة»انسان
شاعرانهسكنامیگزیند«باتأّملدرشعریازهولدرلین،
ازسكناگزینیشاعرانةانسانبرزمینسخنمیگوید.
سكناگزینیانسانباشاعرانگیاومرتبطاست.بهواسطة
شعراستکهسكونت،سكونتمیشود،درواقعشعربه
ماامكانمیدهدتابتوانیمسكونتکنیم.کالمهولدرلین
درشعراوآشكارترمیشود:سرشارازمزیّت]شایستگی
زمین... این روی بر میزید شاعرانه انسان ،]merit

فراز بر پردازانه خیال شیوهای به شاعرانه »سكونت
واقعیتبهپروازدرمیآید«)هایدگر،59:13۸1(.انسان
ازطریقشاعرانگیاز»زمین«یعنیجایگاه»میرایان«
فراترمیرود،وبه»آسمان«یاجایگاهخدایانمیرسد
کهازآِن»نامیرایان«است.اگرهمةهنرها،درذاتخود
برگرداند. شعر به را آنها بتوان باید پس شاعرانهاند،
شاعرینحویاستازبازتابروشنگرحقیقت،یعنی»از
سرودندرمعنایوسیعکلمه«)هایدگر،53:1379(.
شاعریبهمعنیدقیقتر،درکلهنرهاجایگاهممتازی
دارد،امابهنوعیدرهمةآنهاجاریاست.هنرهااگر

هنرند،همهشاعرانهاند!

تأثیر فلسفة هایدگر بر نظریه پردازی معماری
کمترازدودههپسازتمرکزهایدگربرمضامین
شاعرانهوهنربرایتبیینمفهومسكونتگزینیکهاو
برایتوضیحفلسفةوجودیخودازآنهابهرهمیجست،
وی پدیدارشناختی دیدگاههای به معماران توجه
و شعر از بارها اندیشهاش بیان در که شد معطوف
مصادیقمعماریمثالآورده،ومشخصاًچنانکهآمد،
درمقالة»منشأاثرهنری«چهاربارازمعماریمعبدیاد
در شدهای شناخته و برجسته چهرههای بود.16 کرده
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نظریهپردازیمعماری،مستقیموغیرمستقیمازاوتأثیر
نوربرگ کریستین به میتوان میان آن از پذیرفتند.
شولتسوکریستوفرالكساندراشارهکردکهدیدگاههای
کردند. ارائه معماری در توجهی قابل پدیدارشناسانة
»پدیدة به هایدگر آثار بر تمرکز با شولتس نوربرگ
مكان«17درمعماریرسیدوالكساندربهالگوهایزبانی
دررسیدنبهراهبیزمانساختن.1۸همانطورکههایدگر
میانوجودبازبان،شعرواندیشیدنارتباطتنگاتنگ
میرسد، سكونتگزیدن و ساختن به و مییابد
نوربرگشولتسنیزمعماریراترکیبیازنحوةحضور،
زبانومكاندانست،19وازپدیدةمكانسخنگفتکه
بلكههویتبخشهم ازهویتاست، تنهابرخوردار نه
امكانات جستجوی به هویتی چنین پی در او هست.
ادبیات و تاریخ،شعر با معماری و هنر میان مشترک
برآمد،چنانكهاظهارداشت:آثارمعماریبهآنمكاشفات
شاعرانهایتعلّقدارندکهمارابهسكونتسوقمیدهند

)نوربریشولتز،13۸1،ص2۸(.
ضمن ساختن بیزمان راه در الكساندر کریستوفر
سخنگفتنازالگوهایزبانی،بهدنبالیافتنشیوههای
به کهچیزهاچگونه دریابد تا بود عملی20 و مفهومی
با نیز معماران از دیگر گروهی دارند. تعلّق یكدیگر
بهرهگیریازپدیدارشناسیمرلوپونتیکهازهایدگرو
البتهبیشترمتأثرازهوسرلبود،درفهموبرپاساختن
معماری،وجوهدیگریازپدیدارشناسیرامطرحکردند
کهآنرابه»رویكردیواقعگراوملموسواینجهانی«
دیدگاههای از و میکند تبدیل )۴3 :13۸7 )پرتوی،
رایجسوبژکتیوکهذهنآدمیراچونمحفظهایدربسته
به میتوان میان آن از میگیرد. فاصله میشمارد،
استیونهال،21آلبرتوپرزگومز،22یوهانیپاالسما،و...
عینیت برابر در را زبان گومز پرز اگرچه کرد. اشاره

حّسی،امریانتزاعیمیشماردومینویسد:
اگربتوانگفتکهمعماری،معناییشاعرانهدارد،
بایدبپذیریمآنچهبیانمیکند،ورایآنچیزی
که نیست تجربهای معماری، مینماید. که است
واژگانبتوانندآنرابیانکنند،همانندخودشعر،
طرحیازخویشدرقالبحضوراستکهمعانیو
،139۴ گومز، )پرز میدهد شكل را تجربه سرحّد

.)11

یادآوری با خود مقاالت از یكی آغاز در پاالسما
قطعهایاز]خورخهلوئیس[بورخس،23ازتجربةطعم
سیبومشابهتآنبامعنایشعرسخنمیگویدکهدر
به رجوع با او است. نهفته شعر با خواننده مواجهة
خاطرهای تجربة از باشالر،2۴ گاستون از قطعهای
و است، مشحون فضا خاص رایحة از که مینویسد
بخشهاییازتمامیتآنتجربهرادردیدگاهالكساندر

یادآوریمیکند.پاالسماباتوجهبرحواسمینویسد:
بیشترمواقع،قویترینخاطرهازهرفضایی،رایحة
آناست،مننمیتوانمظاهردِرخانةپدربزرگمرا
اما آورم، خاطر به کودکی دوران از مزرعه در
فرسایشسطوح وزن، برابر در آن دوام میتوانم
چوبیآنکهپسازنیمقرناستفاده،عیانشده
بودونیزعطروبویخانهراکهچوناندیواری
نامرئی،ازپشتدرباصورتمتماسپیدامیکرد،

بهیادآورم)پاالسما،۴3:139۴(.
دریادآوریخاطرههاییازتجربةحواسانسانیدر
روان واقعیت از بیشكل جریانی مختلف، فضاهای
میشودتابهمابگویدماچهکسیهستیم؟تجربهایکه
بربهخاطرسپردن،بهیادآوردنوتطبیقدادنداللت
در را خود تا میکند کمک ما به »معماری میکند.

استمراریازفرهنگقراردهیم«)همان،51(.

بحران معماری مدرن
باگذشتچنددههپسازتثبیتمعماریمدرن،
برخیمعمارانبرایدرانداختنطرحینودرمعماریو
رهاییازبحرانپیشآمدهدرایجادمحیطهاییکسالتبار
وپُرتَِنش،بهفلسفهایرویآوردندکهاندیشةمدرنرا
به تفّكر، بحران از رهایی برای و میکشید نقد به
شاعرانگیوشعررجوعمیکرد.فیلسوفیکهاندیشهاش
میتوانستپاسخگوینقدچنینمعمارانیباشد،کسی
جزهایدگرنبود،هرچندکههرگزمتنیدربارهمعماری
ننوشتوبهتأکیدخودشنبایدمینوشت،زیرافیلسوف
ازنظریههایمعماران بود،نهمعمار!آنچهدربسیاری
پستمدرن،بربحراندرمعماریمدرنتأکیدمیکند،
بحث»احرازهویت«استکهازیكسانیوعدمتفاوت
معماریدرنقاطمختلفجهانعارضشدهبود.پساز
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نیاز و تخریب وحجمعظیم دوم پایانجنگجهانی
که راهحلهایی مختلف، بناهای بهساختن روزافزون
بود. چارهساز بسیار بودند، کرده ارائه مدرن معماران
بیخانمانیناشیازجنگ،ونیازبهساختسریعمسكن
ودیگربناهایخدماتیرابهتعدادانبوهدرسطحاروپاو
دیگرکشورهایدرگیرالزامیمیکرد.یكیازمهمترین
مسائلمّدنظرهایدگرهم»بیخانمانیانسانمدرن«
از متفاوت هایدگر نظر مورد بیخانمانی هرچند بود،
اما است، شهرسازی و معماری در آمده پیش بحران
بههممیشد. نزدیكیآنها زبانیسبب مشابهتهای
ساختوسازهایمدرنهمچونطرحیبهمثابهپاسخی
بهنیازهایدورانپسازجنگمنحصرنماندوبهشیوة
تثبیتشدةمعماریمدرنتبدیلشد.تأکیدلكوربوزیه25
درکنگرةسیام26بررّدهرنوعهویتملّی،دینی،نژادی
وفرهنگیدرنگاهنظریهپردازانمعماری،بهبحرانیدر
و جنایت و جرم افزایش بر مبتنی انسانی جامعة
کسالتباریمحیطزندگیوبیماریهایروانیساکنان
فقط نه مدرن، معماری منتقدان بود. زده دامن
جهانبینیمدرنراکهبرذهنیبودنشناختازجهان
استواربود،موردبازبینیونقدقراردادندکهنظریههای
همبهعنواننسخهایشفابخشارائهکردندکهمسئلة

»هویت«بررأسآنچشمگیربود.
»منشورآتن«،27بهعنوانبیانیةمعماریمدرنکه
پوشید خود به عمل جامة بینالمللی شیوةسبک در
ویژة هویت فقط نه ،)See: Curtis, 1996: part 15(

سرزمینومكانوبسترطرحرانادیدهمیگرفت،بلكهبا
برای نیز، افراد هویت بر فروبستن چشم بر تأکید
همهکسوهمهجاالگویواحدیارائهمیکرد.ارائةیک
»زندگیبدونآدابورسوموبدونچهره«کهصورتی
داشته انسانی« »زندگی برای متداول« و »مشترک
باشد،دریكسانیشیوةطراحیمعماریخودرانشان
که جهانی ازجنگهای حاصل نتایج با مقابله و داد،
ظاهراًدلیلینژادیوملیتیداشت،»همسانسازی«در
مقیاسجهانیرابهعنوانیکبیانیةبینالمللیدستور

کارقرارداد:
همانطورکهبخشعظیمشهروندانوصنعتگران
به و برکنده را خود سّنتی ملّی جامة هنرمند،

دستدویاسهنفرمشخصحرفهایسپردهاندتا
درروزهایجشندربرکنند،همانطورهماکثریت
که نمیکند طلب این جز چیزی شهروندان
معنویاتوخصلتهاوغرایزملّیخودرابهبعضی
آماتورهاوبهچندمتظاهروجاهطلبومتعّصب

بسپارد)ژایراردو،1355:مقدمه(.
اینچنینبودکهدراوایلدهةشصتقرنبیستم،
بحرانهایاجتماعیوفردیحاصلاززندگیدرچنین
محیطهاییبهوضوحآشكارشدومعمارانموسومبه
ازدیگریبهاعتراضنسبتبه پستمدرنیكیپس
از پس برخاستند. مدرن معماری شدة دیكته اصول
صورتهای از متفاوتی جدید صورتهای شكلگیری
معروف کتاب در جنكس چارلز مدرن، معماری رایج
خودزبانمعماریپستمدرن،ازمرگمعماریمدرنبا
تخریبمجموعهساختمانیپروتـایگواثریاماساکی2۸
ازظهر15جوالی1972 درساعت3,32دقیقهبعد
عوامل از یكی جنكس  )Jencks, 1977:  23( داد. خبر
چنینشكستیرا»زبانپوریستی)Purist(طراحیآن
معمارانة )coding( رمزگذاری تنّوع گرفتن نادیده در
این .)McMordie, 1979: 403( میداند« آن ساکنان
نكتهقابلتوجهاستکهواژة»زبان«حتیدرنامکتاب
جنكسنیزخودنماییمیکندکهالبتهکاربردیدوسویه
مجموعة انهدام همزمانی دیگر توجه قابل نكتة دارد!
مسكونیپروتـایگوباانتشارکتابآموختنازالس

وگاساثرونتوریو...است.
مختلف عرصههای در بحران ظهور کشاکش در
زندگیبودکهاندیشةهایدگربهعنوانراهحلّیجامع
خوشدرخشید.موضوعچشمگیردرتفّكراو،تلّقیویژه
اشاز»بودنـدرـجهان«استکهبرمحیطیداللت
میکندکهبهدستبشرساختهشدهاستاّمابازنمایانه
بازنمایی )representative(نیست.پیشکشیدنبحث
در پدیدارشناسی فلسفة پیگیری از گفتن سخن در
معماری که میکند تأکید مهم نكته این بر معماری،
بنا بلكه باشد،29 آن نشانة غیبتچیزی، در نمیتواند
یافتن فعلیت پدیدارشده، آن در آنچه و است حاضر
یا پذیرفتن وامدار نه است، بوده آن حقیقی استعداد
نمایاندنخصلتویژهایازچیزیدیگر.شایانذکراست
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در که نشانههایی و صورتها از استفاده صرف که
معماریگذشتگانبهکارگرفتهشده،سبببازگرداندن

روحزندةآنهابهمعماریامروزنمیشود.

کریستین نوربرگ شولتس و »پدیدة مکان«
سكونتبیانگربرقراریپیوندیپرمعنابینانسان
ومحیطیمفروضمیباشد...اینپیوندازتالش
برایهویتیافتنیعنی،بهمكانیاحساستعلّق
انسان ترتیب، بدین است. گردیده ناشی داشتن
زمانیبرخودوقوفمییابدکهمسكنگزیدهودر
نتیجههستیخوددرجهانراتثبیتکردهباشد

)شولتس،17،13۸9(.
نظریهپرداز و معمار شولتس، نوربرگ کریستین
نروژی،ازمدافعانبزرگپدیدارشناسیدرمعماری،با
مداقهدرآرایهایدگر،درکتابخودنّیاتدرمعماری
زبانشناسی، از )1963( Intentions in Architecture

بهره پدیدارشناسی و )گشتالت( ادراکی روانشناسی
جستتانظریةجامعیدرمعماریارائهکند.بهنظراو
و »دیاگراماتیک محیطی ایجاد با مدرن معماری
کاربردی«،بهبحرانیمعناییدامنزدهوامكانیبرای
.)Nesbitt, 1996: 410( نمیآورد فراهم سكونتگزیدن
شولتسنظریةخودرامبتنیبرتعریفمؤلفةتازهایدر
او میکند. ارائه مكان« »پدیدة عنوان با معماری
مینویسد:»احرازهویتانسانیعبارتاستازبرقراری
چیزها« از متشكل جهانی با معنا از سرشار پیوندی
)نوربرگشولتس،22:13۸1(.هویتدراصلبهمعنی
درونیکردنچیزهاییاستکهدرکشدهوبسطیافته،
ونتیجهاشگشودگیوبازبودننسبتبهمحیطاست

)همان:31(.
شولتسنظریة»پدیدةمكان«راباتوجهبهنگاهویژة
که کرد ارائه اندیشه این با پدیدارشناسی، در هایدگر
معماریامكانیرافراهممیآوردکهمیتواندبهانسان
»پایگاهیوجودی«ببخشد.اوتأکیدمیکندکهتأثیر
محیطبرموجودات)انسانی(انكارناپذیراست،وهدف
صرف برآوردن و اّولیه« »عملكردگرایی در معماری
هنری اثر هدف نمیشود. محدود عملكردی، نیازهای
انسان زندگی تجارب در معناها« انتقال و »نگهداری

استکهازبنیادیتریننیازهایاوست.)نوربرگشولتز،
13:13۸9(ازاینروستکهازمعنادرمعماریغرب30
مینویسد:معماریبهعنوان»واقعیتیزنده...ازدیرباز
معنادار را خود وجود که است کرده کمک انسان به
برآوردن از فراتر معماری که روست همین از کند«؛
معانی است. اقتصادی« و »عملكردی نیازهای صرف
معنوی« و انسانی و طبیعی »پدیدههای از وجودی
نشأتمیگیردودرقالبنظموشخصیتادراکمیشود
میکند ترجمه فضایی بیانی به را آنها معماری و

)نوربرگشولتس،1:1391(.
نادرست معماری در را تحلیلی شیوة شولتس
نادیده محیطی« عینی »خصلت آن در زیرا میداند،
گرفتهمیشود،و»کیفیتخاصیکهموضوعشناختو
هویتانساناستومیتواندبهاوحسپایگاهببخشد«،
ازدستمیرود.»فضایوجودی«یکاصطالحریاضی
ومنطقینیست،31بلكهازرابطةمیانانسانومحیطاو
سخنمیگوید.شولتساینجاهمبهروشپدیدارشناسی
طراحی »عینیتبخشی« در تا میکند رجوع هایدگر
معنایی ریشة به رسیدن در او ویژة روش از معماری
مفاهیم واسطه به را آن چنانکه بگیرد، بهره واژگان
»گردهمآوردن«و»چیز«شرحمیدهدکهاصطالحاتی
مشخصاًهایدگریاست؛وازقولاونقلمیکند:»یک
چیزجهانراگردهممیآورد«؛فلسفةهایدگر»واسطه
کارگشاییاستکهکتابحاضر]روحمكان[راممكن
)نوربرگ میسازد« مشخص را آن رویكرد و ساخته

شولتس،1۴،1391(.
»ساختن، مانند هایدگر مهم مقاالت به رجوع با
سكونتگزیدن،اندیشیدن«،»منشأاثرهنری«و»چیز
چیست؟«،شولتسفهمخودرادردرکمفهومهست
مدیون »سكناگزیدن« یا »باشیدن« معنای به بودن
در جدیدی نظریههای به را او که میداند هایدگر
معماریرهنمونشدهاند.تعریفیکهشولتسبهدست
آوردن فراهم از فراتر معماری که اینست میدهد،
»سرپناه«است،چنانكهوظیفةمعمار»خلقمكانهای
معناداراست«کهباآنبتواندبهانساندرسكناگزیدن
بهمعناینوعیحضوریاریرساند.همینجامیتواناز
اندیشة در مكان ـ فضا خاطرهانگیزی معنی اشتراک
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غالبمعمارانییادکردکهبرایساختنوبناکردناز
بهخیال پدیدارشناسیمددمیجویند.خاطرهانگیزی،
انگیزیشعرراهمیبرد.خاطرهبهخیالپروبالبیشتری

میدهدوفضایگستردهتریبراومیگشاید.
شولتساز»روحمكان«32سخنبهمیانمیآوردکه
اززمانباستانبهعنوانواقعیتیعینیکهانسانباآن
مواجهبودهاست،شناختهشدهبودودرزندگیروزمّره
بهکارمیرفت:مكان،بازنمایینقشوحضورمعماری
سكونتگزیدن، عینی تجلّی بلكه نیست، حقیقت در
یعنینحوةبودنانساناست،چنانكههویتاووابستهبه
تعلّقویبهمكانهاست)نوربرگشولتس،15:1391(.
شولتسبرایفهم»روحمكان«ازمفاهیمیمثل»معنا«

و»ساختار«بهرهمیگیرد:
اشیای با آن روابط در ریشه شئ هر »معنای«
هم »گرد شئ آن آنچه در یعنی دارد، دیگر
آوردنش هم گرد واسطه به چیز یک میآورد«.
ویژگیهای بر عوض، در »ساختار« است. چیز
شكلیوفرمیمجموعهایازروابطاشارهدارد.از
اینروستکهساختارومعناوجوهیککلیتاند

)نوربرگشولتس،235:1391(.
»روحمكان«یکمفهومرومیاستکهبراساسآن
هروجودمستقل،ازروحمحافظ33خودبرخورداراست
تا تولد از و ماهیتمیبخشد ومكانها به»مردم که
مرگهمراهآنهاست«)شولتس،تابستان9:13۸0(.در
در مكان با خوب رابطهای داشتِن بقا، شرط گذشته
مفهومماّدی)فیزیكی(بودکهبهاندازهمفهومروانیآن
فقط کشور باستان مصر در چنانكه داشت؛ اهمیت
مطابقباطغیانهاینیلکشتنمیشد،بلكهساختار
استقرار برای الگویی طرح عنوان به سرزمین دقیق
نمادین با تا میشد گرفته کار به نیز عمومی بناهای
احساس انسان به جاودان، محیطی نظم یک کردن
عنوان به مكان« تاریخ»روح درطول ببخشد. امنیت
و هنرمندان است. مانده باقی زنده واقعیت یک
و یافتند الهامبخش را محلّی ویژگیهای نویسندگان،
پدیدههایزندگیروزمرهرابارجوعبهسرزمینومحیط
شهریدرهنرشرحدادند.الرنسدورلدر1960بهاین
نتیجهرسیدکه»مشخصةمهمهرفرهنگیباالترازهر

»حّس مفهوم .)10 )همان: است« مكان روح چیز،
مكان«ماهیتمكانرامتعّینمیکندودرمكانهایی
دارند متمایز« و »مشخص ویژگی که میشود یافت

)پرتوی،122:13۸7(.
درنگاهشولتس،انسانچیزیدرمیانچیزهاست
نظیرکوهها،صخرهها،رودهاودرختانو...کهباآنها
زندگیمیکند،وآنهارابهکارمیگیرد؛همچنیندر
مسیرحرکت با یعنی است کیهانی نظم با هماهنگی
خورشیدوچهارجهتاصلی.جهاتاصلی،واقعیتهای
کیفیهستندنهکّمیکهدرهرجاومكانیباانسان
همراهند.همراهیوصمیمیتباچیزهاییکهدرگرداو
اورامعناداریمیبخشد. جمعآمدهاند،تجربةزندگی
چونانسانبانورزندگیمیکندوباآنتنظیموهمساز
میشود،درحاالتشخصیوجمعی،متأثراز»اقلیم«
محیطیاست،ونهایتاً»انساندرزمانزندگیمیکند...
باضرباهنگروزوشب،بافصلهاودرتاریخ«)نوربرگ
رفتن دست از با انسان .)236 :13۸9 شولتز،
همسانسازیباطبیعتوچیزهایطبیعیکهمحیطاو
راشكلمیدهند،دچارازخودبیگانگیمیشودکهمانع
اساس»ازدستدادنمكان« و آوردن فرایندگردهم

واقعیانساناست.
شولتسبانقلقولیازپائولوپورتوگزیکهفضارابه
منزلة»نظامیازمكانها«3۴تعریفمیکند،مینویسد
که»مفهومفضاریشهدروضعیتهایمحسوسدارد«
اگرچهازطریقمفاهیمریاضیهمقابلتعریفاست.او
اینتعریفرامنطبقبرگفتةهایدگرمیشمارد:»فضاها
از نه و میکنند دریافت موقعیتها از را خود هستی
فضا«!شولتساضافهمیکند،رابطهبیرونـدرونکه
وجهاّولیهایازفضایمحسوساست،ازدرجاتمتفاوتی
درگستردگیومحدودیتبرخورداراست،درحالیکه
متفاوت گسترههای با همیشه اساساً باز35 فضاهای
موجودیت به سكونتگاهها بنابراین میشوند. مشخص
خودمحدودندونسبتیشكلـبستر36بامّقریبرقرار
ارتباط این اگر میکنندکهدرآنهامستقرمیشوند.
مخدوششود،سكونتگاههویتخودراازدستمیدهد،
همانطورکهبستربهعنوانیکگسترةوسیعهویت
خودراازدستمیدهد.بهاینمعنیهرمحدودهایبه



83

 آموختن از هایدگر۱: پدیدارشناسی در معماری تأثیر فلسفة هایدگر در نظریه پردازی معماری: هویت مکان در نظریات کریستین نوربرگ شولتس و کریستوفر الکساندر

یک میتواندهمچون که میشود تلّقی مرکزی منزلة
کانونبرایمحیطاطرافخودعملکند.فضاازهمین
در ضرباهنگ پیوستگی از متفاوتی درجات با مرکز
جهات اصلی، جهات مییابد. گسترش مختلف جهات
آسمان« و »زمین جهتهای همان عمودی و افقی
نیز و »جهت« »مرکزیت«، ترتیب این به هستند.
»ضرباهنگ«ازدیگرخصوصیاتمهمفضایمحسوس
هستند.اودرادامةهمینسخنمیافزایدکه»هندسه
گستردة نظام یک ساختن آشكار برای معماری در
عمومی،مانندیکنظمکیهانِیادراکشدهمورداستفاده
قرارمیگیرد«)نوربرگشولتس،تابستان7:13۸0(.

بهنظرشولتسهنگامنگاهکردنبهیکبنابایددر
نظربیاوریمکهچگونهبرمقّرخود)زمین(استقراریافته
رابرت قول از و است برافراشته قد آسمان بهسوی و
ونتوریمینویسد:ماهیتیکخانوادةساختمانیکهبه
یکمكانشكلمیدهند،ازبنمایههایویژهایانسجام
و درها »پنجرهها، از خاصی نمونههای مانند مییابد،
بااینتعریفموافقاستکه»معماریبه بامها«.وی
 Ventury,1967,(»منزلةدیواریمیانداخلوخارجاست
که میبخشد تعّین را ویژهای هویت مكان، .)88-89

برآمدهازعواململموسیاستکهدرکنارهمعالمیرا
تشكیلمیدهند،عالمیکهمتفاوتازدیگرمكانهاست.
مكاناستکه»هویت«ویژهایراشكلمیدهد،هویتی
چه جهان، ـ زیست یک سازندة عوامل تمام در که
طبیعینظیرآبوخورشیدوماهوگیاهانوجانوران،و
...حاضر و اثاثیه و چهمصنوعمانندشهرهاوخانهها
وجود یكپارچة اجزای از یكی مكان وضوح »به است:
و انتزاعی موقعیت یک از بیش چیزی مكان است«؛
ماّده، دارای ملموس چیزهای »از که است تمامیتی
در است«که رنگساختهشده و بافت جوهر،شكل،
میکنند. تعیین را محیطی« »مشخصهای هم کنار
که است کیفی« کامل »پدیدة یک مكان بنابراین
نمیتوانآنرابههیچیکازاجزایش،نظیریکرابطة
فضاییتقلیلداد،بدوناینكهطبیعتمنسجمآنازنظر
دورشود.شولتسحتینیازهایعملكردیخاصرادر
بر تا نمیبیند یكسان مختلف مكانهای در معماری،
اساسبرنامهریزییكسانومقیاسواحدتعیینشوند:

مثل آنها بنیادیترین حتی مشابه، »کاربردهای
رخ متفاوتی بسیار شیوههای در خوردن، و خوابیدن
متفاوت خصوصیتهای با را مكانهایی و میدهند
به هم الكساندر .)Nesbitt, 1996: 414( میطلبند«
تفاوتماهویوکیفیمكانهامتناسبباکارکردویژهای
کهدریکفرهنگخاصمییابند،توجهمیکندچنانكه
پیادهرودرنیویورکیالسآنجلسبسیارمتفاوتازپیاده
ًبر رودردهلییابمبئیاست،هرچندکههردوظاهرا

عملكردبهخصوصیداللتمیکنند.
اینترتیبنوربرگشولتسدیدگاهکارکردگرای به
مدرنیسممبتنیبرشعارمعروف»فرمازعملكردتبعیت
به را مكان پدیدة که میکشد چالش به را میکند«
در است، گرفته نادیده ملموس »اینجا«ی یک عنوان
حالیكهمفهوِم»هماینجا،هماکنون«یا»اینجا،حاال«
درآنمندرجاست.بنابراینمدرنیسمنوعینقضمدرن
بودناست!وچونمكانهابهمثابة»تمامیتیکیفی«از
مفاهیم با توصیف قابل برخوردارند، پیچیده طبیعتی
تحلیلی»علمی«نیستندکهبهدانشیخنثیوابژکتیو
ـجهان زیست رفتن ازدست نتیجهاش و میبرد راه

روزمّرهاست.
برچنینمبنایی،انتخابشولتسدرمعماریشیوة
پدیدارشناسیاستکهبهمثابةبازگشتبهاشیاءتلّقی
او دارد. قرار سوبژکتیو شناخت با تقابل در و شده
مستقیماًازپدیدارشناسیهایدگریادمیکندکهشعرو
ادبیاتراهمچونمنابعاطالعاتیدرانسجامبخشیدن
بهتمامیتهاییدانستهکهقادربهانسجامبخشیدنبه
زیستـجهانماهستند.هایدگربرایبیانطبیعتاز
بهره تراکل اثر زمستانی«37 باشكوه شب »یک شعر
میگیردکهدرخدمتهمانمقصودیاستکهشولتس
برایبیانپدیدارشناسیدرمعماریدنبالمیکند،زیرا
برف، نظیر ملموسی تخّیالت از برآمده تراکل شعر
شراب، و نان درگاه، درخت، در، میز، خانه، پنجره،
تاریكیوروشناییاستکهدرجهانروزمّرهشناخته
شدهو»وضعیتزیستیکاملیراعرضهمیداردکهدر
 Nesbitt, 1996:(»آنجنبةمكانیقویاًاحساسمیشود
»درون« یک و »بیرون« یک میان تمایز از او )415

مورد را ومصنوعی عواملطبیعی که سخنمیگوید
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که حالی در میدهد، قرار مقایسه
زمینة در را چیز همه شعر عنوان
طبیعیخویش»جای«میدهد،در
زمستانی« شب »یک حال عین
فقطزمانخاصیدرتقویمنیست.
اشارهبه»نانوشراب«و»زنگها«
به تعلق دینیاندکه کاماًل مفاهیم
مسیحیترامینمایند،وبهاعتبار
برابر در را فانیان هایدگر، قول
انتها در میدهد. قرار خدایان
که میگیرد نتیجه شولتس

»سكونتگزیدندریکخانهبهمفهوماسكانیافتندر
اندازهکهمحلّی جهاناست«وهروضعیتیبههمان
یک شعر، عالوه به هست. نیز عمومی است،3۸
 Ibid,( میسازد جلوهگر نیز را محیطی پدیدارشناسی

.)416

اندر و جاودانگی در معماری
بر مبتنی شولتس، همانند نیز الكساندر نگرش
ویژهایدرمعماریوحاصِلگرد تمامیت شكلگیری
همآمدنعواملموجوددریکعالماستکهتأثیرپذیری
عناوین چنانكه میکند، مشخص هایدگر از را او
ناب، وحدت من، هستی نظیر آن مختلف بخشهای
صورتخدا،طبیعتعالمو...تأییدکنندةشیوةویژة

هستیشناختیاوست.
الكساندردرراهبیزمانساختنازاصطالح»کیفیت
بینام«39آغازمیکندکهمعنایشدریککلمهخالصه
نمیشود،وبرایفهمآنبایدمجموعهایازواژگانرا
تمامیت، زندگی، آزادی، نظیر: داشت، نظر ملحوظ
آسایش،هماهنگی...اودرخاللدوازدهسالباتمرکز
برهمینموضوعمشغولکاربررویکتابدیگریبهنام
این جلد آخرین یا چهارمین در بود.۴0 نظم طبیعت
مرتبط جهان با را ما چیزی چه میپرسد: کتاب،
میسازد؟عنوانسرآغازکتاب»هنرساختنوطبیعت
داشته نظر چیزی به دریافت میتوان است. عالم«۴1
استکههایدگرهمگانرابهتوجهبدانفراخواندهبود،
به مضمونی از مشحون را کتاب بسیاری که هرچند

پاییز )طهوری، دانستند تائوئیستی و معنوی شدت
۸6:13۸1و۸۸(.

ویباتكیهبرموضوعزباندراندیشةهایدگر،زنده
بودنمعماریرامنوطبهزبانهایالگوییایدانستکه
آنراپدیدآوردهاند.»هرکدامازما،درگوشهایازقلب
خودآرزویساختنجهانوعالمیزندهراجایداده
است«،)الكساندر،۸:13۸2(.زندهبودنهربنایاشهر
درگروپیرویکردنآنازقواعدبیزماناست:»کیفیت
تنیدهاند« درهم رخدادها و معماری الگوهای و بینام
زمان بی راه کتاب در الكساندر لحن .)۸9 )همان:
ساختنشاعرانهاستباایننّیتکهاحساسرابرانگیزد.
بیدار و برانگیزنده میتوانند بناهایی فقط او گفتة به
کنندةاحساِس»درخانهبودن«باشندکهبابرخورداری
ازخصلتبیزمانیساختهشدهباشند)همان:7(.هم
لحنسخنوتصویرسازیالكساندربرایبیانایدههای
معمارانهاششاعرانهاست،هم»ساختارجملههاوبندها
وقطعهها«وهمنوعموضوعاتانتخابیاشکهازفضایی

تغّزلیبرخوردارند.
اینسخنالكساندرکه»قدرتزیباساختنبناهااز
پیشدرماوجوددارد«)همان:1۴(،کاماًلمنطبقبا
کاری انجام۴2 به قادر ما که است هایدگر دیدگاه این
هستیم،چوناستعدادانجامدادنآنکاردرماهست.
اوبرایننكتهتأکیدمیکندکهدرعالمیسالمومنسجم
وزنده،مردممیتوانندزندهوآفرینندهباشند،درعالمی
خصلت همین ناگزیر مردم خودویرانگر، و متشّتت
.)Alexander, 1979: 25( خودویرانگریرادرخوددارند
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تفاوتمیانبنایخوبوبدبرکیفیتیبنیادیناستوار
استکهنمیتوانبرآننامینهاد.»اینکیفیتدرهیچ
جایكساننیست«،زیراهمیشهبرآمدهازمكانخاصی
)الكساندر،22:13۸2(. رویمیدهد آن در استکه
ماهیتیکمكانبرآمدهازاتفاقاتیاستکهدرآنرخ
همة و مكان هر سرزندگی و روح بهعالوه، میدهد،
تجربههایمادرآن،نهفقطوابستهبهمحیطکالبدی
آنست،بلكهبهسادگیوابستهبهالگویرخدادهایینیز
 Alexander,1979:( مواجهمیشویم آنها با هستکه
62(.هرمحیطمصنوعنشاندهندةشیوةزندگیوتفّكر

وچگونگیروابطونحوةزیستمردمیاستکهآنرا
پدیدآوردهاند.اینویژگیهمانهویتخاصیاستکه
با هویت اینجا است. دیگری مجموعة هر از متفاوت
ماهیتیاسرشتهرمكانمنطبقمیشود.الكساندردر
کارآمدی و زیبایی و هماهنگی توصیف از پس جایی
»صدهاخانهدهقانی«دردّرههایآلپ،میپرسد:چطور
بتواند سادهای دهقان هر که است بوده امكان این
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گنبدخاکی  .Bساختمانمنصوببهملكشاه  .A

محرابالجایتو  .Dمدرسه  .C
پنجستونوشبستانعهدشاهعباساول  .Fشبستانزمستانی  .E

مستراحها  .Hوضوخانه  .G
محرابمجلسی  .Jمحلمخصوصاموات  .I

دِرمورخ515هجری  .Lشبستانیاگنبدجدید  .K
دِرمنصوببهقطبالدینشاهمحمودازآلمظفر  .Nدِرمورخ76۸هجری  .M

دِربزرگمورخ121۸هجری  .Pدِرمورخ999هجری  .O
دِرمورخ1209هجری  .Q



86

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 25، زمستان 1396

خانهایبسازدهزاربارزیباترازآنچهازتالشمعماران
پنجاهسالاخیرحاصلشدهاست؟)الكساندر،13۸2:
153(.وچنینپاسخمیدهد:منشأاینالگوهاوتنّوعات
آنهاکهباهربارظهور،نمونةجدیدیپدیدمیآورد،ما
هستیمکهاینالگوهای»عالم«راایجادکردهایم،زیراما
الگوهایمشابهدیگریدرذهنمانداریمکهازطریق
آنهاالگوهایعینیعالمرامجّسممیکنیم،میآفرینیم،
میکنیم زندگی آنها با و میسازیم میکنیم، بنا
کمابیش ما، ذهنی الگوهای )الكساندر،15۸:13۸2(.
صورتهایذهنیتصاویرانتزاعیهمانقواعدصوریای

هستندکه»الگوهایعینیعالم«راتعریفمیکنند.

هویت جاودانه 
هویتی تدریجی، شكلگیری با کلّی الگوی هر
جاودانهبهخودمیگیردکه:»هویتیویژهوکالبدیو
دقیقوظریفاستکههرگاهبنایاشهریزندهمیشود
کیفیت کالبدی تجسم هویت این آید. وجود به باید
بینامدربناهاست«)الكساندر،۴۴5:13۸2(.قابلتوجه
بحث در الكساندر انتخابی پالنهای از یكی که است
پالن میآید، او کتاب اواخر در که جاودانه« »هویت
مسجدجامعاصفهاناست.مردمنادانستهوبیآنكهکه
بدانندچهمیکنندیابهاهمیتآنواقفباشند،بازبان
و شهرها میان شباهت که ساختهاند بناهایی الگویی
بناهایبیشماررادرفرهنگهایازدسترفتهواعصار
گذشتهپدیدآوردهکهبهمراتببیشازشباهتمیان

بناهایامروزیاست.فایدةکاربردزبانالگوییعالوهبر
مّتكیکردنبناهایمابرواقعیت،پاسخگوییبهنیازهای
کاربردیوعملكردی،سازگاریبناهابانیروهایدرون
آنهاو...است:»بناهاییکهبازبانالگوساختهمیشوند،
)همان،۴51(. دارند« اساسی تفاوتی دیدگاه لحاظ از
همینتفاوتدیدگاهاستکهدربحثماجایخاصیرا
بناهای مشخصه مهمترین میدهد. اختصاص خود به
است« بینظمی و نظم میان خاص »تعادل سّنتی،

)همان،۴5۴(.
براینشاندادنمشخّصةموردنظرالكساندرکهآن
بنایمسجدجامععتیقاصفهانمثالمیزند، رادر
خالیازلطفنیستاگرمسجدجامععباسیاصفهانرا
همموردتوجهقراردهیمکهچطورنظمشكستهشده
برای جهان، نقش میدان حجرههای منظم ردیف در
که میشود باز پیچانی راهروی به درمسجد گشودن
نظمدیگریرابرایجهتگیریروبهقبلهمیشكند،و
بعدنظمدرونحیاطمرکزیاستکهباردیفایوانهای
و پالنمسجد به که هنگامی البته و اصلیمیشكند
ویژگیهایزمیندرمحلقرارگیریتوجهشود،آشكار
اصلی جهت دو با انطباق برای بینظمیها که است
میدانوجهتبسیارمهمقبله،چناندرفضایداخلی
مسجدمستحیلشدهاستکههیچبینظمیدردرون
عینحال در و ظریف ضرباهنگ و نمیآید چشم به
کوبندهنظمصوریرابههمنمیزندوآشفتهنمیسازد.
اینمعماریشعراست،نهنظمزیراکهناگهانهمنشینی
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جزئیاتبنادرنقطهایخاصدرهممیشكندونظم
جدیدیراشكلمیدهد.

بااینهمهالكساندردرپایانکتابتأکیدمیکند
کافی جاودانه هویت ساختن برای الگویی زبان که
»بی گرِو در بناها بودن زنده و زیبایی بلكه نیست،
آالیشیومعصومیت«آنهاستو»اینبیآالیشیتنها
وقتیپدیدمیآیدکهانسانهاخودراازیادببرند«.او
از آکنده بناهای که پیداست »ناگفته میکند: تأکید
فاقدچنین ما معروف معماران بتن و وشیشه فوالد
کیفیتیاست«!)همان،۴67(.توجهداریمکهمصالحبه
و طبیعت از برآمده گذشته معمارِی در رفته کار
دستسازبود،نهصنعتی!بدونتسلّطبرزبانالگوییو
»تجّسم به نمیتوان آن، سرگذاشتن پشت سپس
کالبدیکیفیتبینامدربناها«دستیافت،آنوقت
دهیم امكان خود به چگونه میگیریم، یاد که است

همانندطبیعترفتارکنیم)همان:۴7۸(.
چنانكهمالحظهمیشود،الكساندربرتفاوتمهمی
تأکید انگشت امروز بامعماری میانمعماریگذشته
مینهد،وآنتفاوتمیاندستسازبودنمّوادومصالح
بهکاررفتهدربناستباموادصنعتیوتكنولوژیكیکه
روزبهروزبرتّنوعآنهاافزودهمیشود.آهنوشیشه
اّولینمّوادصنعتیبودندکهدرقرننوزدهمبادگرگون
و نوین فضاهای شهری، سیمای و معماری کردن
فروشگاههای جهانی، نمایشگاههای مانند بیسابقهای
بزرگودیگرصورتهاراپدیدآوردندکهبهطورکلی
موجبتغییرمناسباتاجتماعی،اقتصادیوسیاسیو
فرهنگیشدندوبهاینترتیبمسیرهنرهارانیزعوض
کردند)Benjamine, 1989: 166-167(.روشناستکه
مّوادصنعتیماهیتتكنولوژیکدارد،نههویتیبرآمده
ازتجربةزیستهدرمكانیخاصکهنشانازیافتههای

فرهنگییکزیستـجهانویژهداشتهباشد.

تفسیری بر آثار الکساندر
نظریه عنوان با کتابی در سالینگروس ا. نیكوس
تفسیر در پیچیدگی؛ زبان، شكل، منسجم: معماری
کتاب دو بر شرحی و زده، قلم الكساندر دیدگاههای
الكساندر،پدیدةزندگی،وطبیعتنظمنگاشتهاست.او

مینویسد:
مادرآستانةراهجدیدیبرایاندیشیدندرباب
ترِک آمادة هستیم. معماری در عمل و آموختن
نفع به نامربوط غالباً تصورات بر مبتنی طراحی
پارادایمپرمعناتریباشید.مادرترکیبیازحقایق
بیزمانبهپاسخهاییبانتایجعلمیاخیررسیدهایم
به میتواند معماری چگونه میدهند نشان که
Salingaros, 2013,  Fore-( طبیعتمنضمشود.

)word

زبانهای بازیابی با نظریه، این در سالینگروس
فراموششده،معماریراازنوکشفمیکند.اودرکتاب
اّول،بهبازخوانیطبیعتنظماثرالكساندر،وگاهشماری
نتایجتحقیقاومیپردازدبهطوریکهباتغییرمحیط
ساختهشده،میتوانآنرابهترکرد.اینکتابرویكرد
و دانشجویان به که معماری مبانی به است بدیعی
معمارانامكانمیدهدتابرخالقیتشاندردنبالکردن

طراحیسازگاروپایدارتأکیدکنند:
اینکتاباصاًلنظریهنیست!شاهدوگواهاست!و
تا همیشه چگونه ببینیم تا میدهد نشان ما به
دوراناخیر،طراحیکردهوساختهایم.مابناهاو
نظم که ساختهایم طوری را شهرها و فضاها
منعكس بیولوژیكیای دنیای در را ژنهایمان
میکردهاستکهخودبخشیازآنهستیم.مادر
آنهااحساس»درخانهبودن«داشتهایمزیرانظم
است. ساخته ما روح و جسم برای فضایی آنها
حالمادوبارهکشفمیکنیمتاچگونهدنیاییرا
بیگانهنمیکند، آنكههستیم، از را ما بسازیمکه
جهانیکهبهماحّسشادیمیبخشد،جهانیکه

)Ibid(.مارابهخانهمیآورد
احساِسدرخانهبودنازمفاهیمیاستکهاّولینبار
به او از پس که کرد مطرح فلسفه عرصة در هایدگر

گسترةمعماریهمراهیافت.

نتیجه گیری
هایدگردراندیشةپدیدارشناسانةخود،ابتدادرکتاب
مهموجودوزمان،براهمیتزبانوسخنگفتنبهمنزلة
یکامروجودیانگشتتأکیدگذاشت،تاجاییکهبعدها
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زبانراخانةوجوددانست.اینمعنانهفقطتوجهاهل
اهمیتزبانجلبکردکه به نو بهشیوهای را فلسفه
مفهومخانهرانیزباآنمرتبطساخت.خانهجاییاست
ترتیبهایدگر این به فرددرآنسكونتمیکند. که
وجودی امری به نیز را گزینی سكونت و خانه معنی
بسطدادوتالشکردتافلسفةخودراازطریقهمین
از مدرن اندیشة از انتقاد با او کند. بازگو مضامین
»بیخانمانی«انسانعصرجدیدسخنگفتوتاآنجا
پیشرفتکهگفت:انسانمدرن،بیخانماناستچون
به نمیکند، برزمینسكونت میرا بهعنوانموجودی
دیگرسخنارتباطوجودیخودرابازمینونیزبازبان
و است خاموش او برابر در زبان است. داده دست از

معنایاّولیهواصیلشراازدستدادهاست.
چونهایدگر»ساختن«و»بناکردن«راهمریشهبا
وجود خانة را زبان و میکند، تعریف سكونتگزیدن
میشمارد،بنابرایندردیدگاهاوساختنبازبانمرتبط
است.ویشیوةخودراپدیدارشناسیمینامدتابروجه
علمیآنصّحهبگذارد،یعنیشناختپدیدار،آنگونه
کهدر»نورحقیقت«آشكارمیشود.حالاگرخانهبه
معنایاعمازهرفضایساختهشدهباشد،بیانگرشیوة
دقیقتر سخنی به هست، هم زندگی نحوة و شناخت
از نبودن غایب است. بودن حاضر یا حضور« »نحوی
وجود.هایدگرمعنایحضوروغیبتراتاآنجابسطداد
 Heidegger,( خدایان غیبت عصر را مدرن عصر که
58 ,2003(توصیفکردوآنرا»دورةعسرت«شمرد.

بهاینمعنیانساندرخانةوجودـچهارگانة»خدایان
ومیرایان،آسمانوزمین«ـخویشسكونتنمیکند.
انسانمدرنازخانةوجودخوددورافتادهوبیخانمان

است.
هایدگرمیانساختنوسكونتگزیدنبااندیشیدن
که آنجا از میکند. مطرح را تأملی قابل ارتباط هم
با اندیشیدن است، شعر اندیشیدن، نحو بهترین
سكونت موضوع که است ارتباط در سكونتگزیدن
میان به انسانی ویژگیوجود عنوان به نیز را شاعرانه
میآورد.چوناندیشهدرزبانشكلمیگیرد،شعرالزمة
سكونتگزینیاست.بدینترتیبزبان،شعروساختن،
معنای به وسكونتگزیدِنوجودی مرتبطاند باوجود

سكونتشاعرانهاست.شعرراهیاستبراینجاتذات
جهاندرتداومخود.جهانهنگامیبهحقیقتدرک
میشودکهذاتشاعرانةآندرکشود،بهعبارتدیگر،
ذاتجهانبرموجودانسانی،شاعرانهپدیدارگردد.بدین
ترتیبهایدگربرایبازگشتبهمباحثوجوددرفلسفه
کهازدورةکانتبهنوعیتابوتبدیلشدهبود،ابتدابه
هنروازآنجابهشعررویآورد.میتواناینبازگشت
هایدگربهشعروهنررانوعینقدفلسفةهنرهگلهم
دانستکهباهنررومانتیک،دورةهنروشعررابهعنوان
 Hegel,(باالترینمرتبةهنریپایانیافتهاعالمکردهبود

.)1998: 10-11

و کردن محافظت سكونتگزیدن، اصلی ویژگی
استعداد با مراقبتکردناست،چنانكهچیزیمطابق
بالقوةخودبهثمررسد.معناییبسیارنزدیکبهمفهوم
»خویشكاری«درفرهنگایرانباستانکهسبباصلی
هستیهرکسوهرچیزیاستوهیچکسوهیچ
چیزبدونآنهستیواقعیندارد.)اوستا،1370:ج2:
97۸(فردبهسببخویشكاریبهمرتبتیوجودیدست

مییابدوبهمقامروشنشدگیجاننائلمیشود.
بنابراندیشةهایدگرکههنرهاراذاتاًشاعرانهمیداند
وشاعریراگشودگیحقیقتدراثرهنریمیشمارد،
معماریهمجایگاهخاصیدرموضوع»سكونتشاعرانه«
از بهرهگیری به معماران برخی سبب بدین مییابد.
در چنانكه آوردند، روی معماری، در پدیدارشناسی
و شولتس نوربرگ مشهورترینشان، از تن دو نظریة
الكساندر،زبانوشاعرانگینقشاصلیرابرعهدهدارند.
درخاللنظریاتآنهاروشنمیشودکههویتامری
از زبانی الگوهای و مكانها در چنانكه است، وجودی
طریقگردهمآمدنچیزها،عالمیخاصشكلمیگیرد
کهکیفیتویژهاش،هویتیگانهایراپدیدمیآورد.به
عواملی همة از متشّكل محیطی در انسان معنی این
سكونتمیکندکه»زیستـجهان«ویژةاورافراهم

میآوردومیسازد.
بهنظرشولتساحرازهویتانساندرگروبرقراری
پیوندیمعنادارباعالمیمتشّكلازچیزهاست.هویت
دراصلبهمعنیدرکوگشودگینسبتبهمحیطی
استکهعالمفردراتشكیلمیدهد،ومكانیویژهاست
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مكان هر یكدیگرند. به وابسته دو این که طوری به
برخوردارازروحیویژهاست.مفهوِمبسیارکهِن»روح
مكان«بدینمعناستکهمردمومكانهاروحمحافظی
دارندکهبهآنهاماهیتمیبخشدوهمیشهباآنهاست.
قطعارتباطانسانباطبیعتوآنچهمحیططبیعیاورا

تشكیلمیدهد،منجربهازخودبیگانگیاومیشود.
برهمینسیاق،الكساندرنیزبرشكلگیریتمامیت
عوامل آمدن گرد حاصل که میشود متمرکز ویژهای
موجوددریکعالماستوزندهبودنمعماریرامنوط
پدیدمیآورند. را آن داندکه الگوییمی زبانهای به
قواعدیکهبیزماناندودرآنکیفیتبینامباالگوهای
معماریورخدادهادرهمآمیختهاند.حضور»کیفیت
تداوم مكان و شهر هر در را حیات و زندگی بینام«
جاودانه هویتی از زنده شهرهای چنانكه میبخشد،

بهرهمندند.
ویژة روش و هایدگر فلسفة ترتیب، بدین
پدیدارشناسیاوبهارائةنظریههایجدیدیدرمعماری
منجرشدکهراههاییتازهونورابرایبهوجودآوردن
دوران در گشود. معماران بر زنده و انسانی محیطی
حاکمیتمعماریمدرنکهدستورالعملهاوروشهاو
ایدههاینووبدعتهایمعمارانپیشگاموصاحبنام،
بهمنزلةبیانیةمشترکمعماریمدرن،گسترةجهانرا
با مطابق مدرن کارکردگرای معمارِی درنوردید،
و مدرن، معماران سوی از شده دیكته صورتهای
مهمترینشانلكوربوزیه،همهجاراپرکردوسیطرةخود
رابرجهاناعالمداشت.بیانیةمعماریمدرندرتعیین
وتبیینچگونهساختن،چنانخشکوخالیازهرگونه
تفاوتوعاریازهرنوعلطافتیاظرافتبودکهکسی
تصّوریازشاعرانهاندیشیدنوشاعرانهساختنوبهطور
مبانی اساساً عالوه، به نداشت. زیستن شاعرانه کلی
منطقیمعماریمدرنچنانغالببودکهکسیجرأت
اندیشیدنبهچیزیجزآنرادرسرنمیپروراند.هایدگر
باالهامازشاعرانبزرگآلمان،بابشاعرانهاندیشیدنرا
نهفقطدرفلسفهکهدرمعماریهمگشودواندیشة
شاعرانهبهتدریجمقاموجایگاهشایستهوبایستهایرا
درنظریهپردازیمعمارییافت،چنانكهامروزه»معماری

شاعرانه«۴3اصطالحیرایجوشناختهشدهاست.

که اندیشید میتوان بحث این پایان در اما و
صورتهایمعماریشهرهایامروزما،تحّققآرمانها
درگسترةتخّیل،شیوةزندگیونحوةحضوروشناخت
ماستکهباتوجهبهامكاناتوتواناییهایبالقوهایکه
بهخود واقعیوملموس بالفعلشدهوصورت داریم،
گرفتهاست.آنچهمیسازیم،همانگونهپدیدارمیشود
میان حال حاضریم. خود جهان در و هستیم ما که
آرمانهاباواقعیتحاضرچهنسبتیوجوددارد،امری
استکهبایدموردبازنگریقرارگیردوسنجیدهشود.
وجوی »درجست معروف مقالة در شایگان داریوش
رامعّرفشیوة فضاهایگمشده«،هرمحتوایفضایی
یکزندگیوحضوریانحوةشناخت،معّرفیمیکند.
ویدراینجستوجو،ازهمشكلیاجتنابناپذیرمیان
»مسكنیعنیفضاهایبناشده،وفضایذهنونیزاقلیم
دل«سخنگفت،چنانكهتغییریكی،بدوندستبردن
.)۸۸ :1392 )شایگان، نیست امكانپذیر دیگری در
نسبتمیانفضایبناشدهوفضایاندیشگیواقلیمدل
ما،مبّینحضورحقیقیماست.آنچهساختهومیسازیم
بیانگرفضایذهنوخیالواقلیمدلونحوةحضورما
درآنست.اگرامروزازبیهویتیمعماریسخنمیرود،
حاصل هست چه هر که داشت دور نظر از نباید
»بیخانمانی«وجودیماست.باسخنیدیگرازاواین

مقالرابهپایانمیبریم:
ایرانیانمقهورومسحورنبوغگرانمایةشاعرانشان،
این مانند... نمی غافل آنان فّعال ازحضور دمی
به خواندهام، »شاعرانگی« را آن که ویژگی
جهانبینیایرانیانهویتیخللناپذیرمیبخشد،
ضمنآنكهاعتمادبهنفسشانراهمتقویتمیکند

)شایگان،2-1:1392(.
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