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 مقدمه
شـودوبـابازشـناختهمـيمـرد شـدهتوسـطاينواقعیتکـهمعمـاریدرفضـایسـاخته

استشدهوبديهيچنانپذيرفتهشود،آنهاييکهباآنداردفهممياووابستگيهپیوستگي

شدهونیزپديدهفضایساخته«رويکردبهشناخت»دلیلاست.ارائهنیازازاستداللوکهبي

هاييازايندستومحـلپرسـشاسـت.دشـواریوجهتمايزمیانپژوهش«ابزارشناخت»

شودکهانتخابرويکردوابـزارشـناختپديـدهفضـااينجاآغازميپژوهشدراينزمینهاز

مستلز فهمگسترهدانشياستکهپژوهشـگرانوانديشـمندانسـايرعلـو شـناختي،نـه

طبیعـيومصـنوعفـراهمدرفهـمجهـانراهایفراوانـياندوزمینهمعماران،بدانپرداخته

اند.کرده

عرصهيکيازدگرگوني وجودآمدنبیستمبههشناختيدرسدمعرفتهایمهمدر

مختلفشناختروش زمینههای در بهشناسي گوناگون شناختمحسوساتهای در ويژه

روش اين از يکي پديدهاست. هوسرل1شناسيها ادموند توسط که گذاریشد.پايه2بود

طوفبهحیاتراهایمعشناسيبهمثابهراهورسمجديدیکهکاوشدرتما زمینهپديده

برم 139۰)فالمکي،گیرديدر دريچه71: مطرحشدو اینوينبهشناختهستيپیش(

طرح پديده»رویآدميگشود. انديشه«شناسيايدۀ آغازشدکهعلمدر آنجا هوسرلاز

خود،میانعلو گرايانههایدکارت،میلوبیکن(دررهیافتتجربهمدرن)متأثرازانديشه

کسبآگاهيازطريقستايجادکردند.هوسرلباردشیوهوعلو ماوراءطبیعيگسطبیعي

 نسبت و ذهني بازسازی نیز و )رئالیسم( بهآزمايشتجربي ذهني قضايای برخي دادن

نوعيفلسفهيدئالیسماواقعیتخارجي) پي( تلفیقيرا بهراديکالو صورتريزیکردکه

کسبایميريشه فرايند تجربهکوشید واقعیتآگاهيو از را اجتماعيما هایطبیعيو

هایاجتماعيپديده3«کلیت»گرايياستوهموارهبرشناسيضدتقلیلپديده بررسيکند.

(.1392:32يافیزيکيتأکیددارد)ورنوووال،

مطرحيليوساشناسيبهمثابهروشومجموعۀبهاينترتیباگربپذيريمکهپديده

بدانسانسازدراممکنمي4بودنشناختبهنحوانضماميازهستيابيبهدستکهشودمي

مي ادراک و احساس خود در را آن آدمي )که مي13:همانکند آيا(؛ پرسید توان

شدهبهکارآيد؟برمبنایتواندبهمثابهروشدربازشناسيفضایساختهشناسيميپديده

تواندشدهتوسطآدمیانوازآنجملهايرانیانچگونهميشناسي،فضایساختهروشپديده

توجهبه با شدنروشپديدهبازشناختهشود؟ افراددرشناسيبرتجربهفضایزيستهبنا

 کنند؟واحساسچهنقشيدراينفرايندايفامي5شناختمحسوسات،ادراکاتحسي

                                                           
1 phenomenology 
2 Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938) 
3 totality 
4 existence 
5 perceptions 
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شناسيلیلگفتمانپديدههایباالباتحهدفازانجا اينپژوهش،پاسخبهپرسش

جهت بيابيدستدر شناختفضایمطلوبياستکه تبیینرويکردینوينبه تما به ا

نتیجه در و پسامدرنممکنحواسادراکشود عصر دورانامروز، در آنخلقفضاييرا

برای خیالرا و کهخاطره همانمرد سازد ارمغانآورد. معماریگذشتهبه گونهکهدر

انآنرابازشناخت.تومي
 

 شناسی پژوهش روش
ایمادینیستووابستهبهپارادايمپژوهش،واقعیتدراينجاپديدهشناختيازجنبههستي

شناختيدانشدراينپژوهشذهنياستنهمعرفتتفسیرپژوهشگرازآناست.ازجنبه

ريهاست،بهحلیلنظعیني.دانشازتعاملبینپژوهشگروموضوعموردپژوهشکههمانات

روشدستمي جنبه از و طريقآيد موضوعارائهشناختيدانشاز تفسیرهایمختلفاز

:1389ديدگاهتفسیریاست)بازرگان،.بهاينترتیبمبنایفلسفيپژوهششودايجادمي

وروشمي19 بهره بايستکیفيباشد.( با ايناساس، گیریازطرحتحلیلگفتمانوبر

ایوهایکتابخانهوجوهاازطريقجستباتشريحادبیاتموضوعازراهگردآوریدادهنخست

دسته کمک به سپس و پرداخته معتبر مکتوب منابع به مراجعه مقولهبا وبندی ها

آنسازیمهمبرجسته هاترينموارد به بحثدرپرسش، نتیجه و هایپژوهشپاسخداده

شود.ميعلميمطرحقالبچارچوبنظريه



 شناسی به مثابه روش شناخت پدیده
ملموسازحیثوجودی،مواجههباهستيآنبهصورتتا اهمیتدرشناختهرپديده

دشناساييمنجربهمورپديده«وجود»ریمقولهشناختبا(.درگی1391:161)مورن،دارد

ملموسدرهباهرپديده(.رواندرمواجهانشود)همامرشناختوروانميتأکیدبررابطه

ازحیث2موردشناساييباپديده1جهتنیلبهشناختآن،مستلز درگیریفاعلشناسا

(.162)همان،وجوداست

بررسي با درمي3«شناسيپديده»اصطالح واژۀ که ريشهPhenomenologyيابیم از

.(1375است)لیوتار،دادندادنونشانگرفتهشدهکهبهمعناینمايشphaineinيوناني

                                                           
1 subject 
2 object 

آيد،،آنچهبرایپديداربهتصوردرميPhenomenonدرتعريفدقتايننکتهاساسيشايانذکراستکهبا3

پیشازآنیياآنيازرويدادیداردکهرخدادهاست؛پديدارشدنبهتماميآنچهاحکايتازظهوریلحظه

)کهريشهوجودداشته حالآنکهپديده ندارد، توجهخاصي( يا ازآنبهبعدنیزخواهدبودتوجهي)و ایو

ترويجيافته عوضبسیار در اما سیرشکلاستقديميبرايشنداريم معموالً جلوه( وگریگیریو آغاز که

گسترش دوران را دارد پاياني نیز و محتوايي و مييافتنشکلي ايمطرح به راکند. پديدار ترتیبواژه ن

 Phenomenonتوانیمبهعنوانمعادلنمي به139۰بپذيريم)فالمکي، بههمیندلیلدراينمقالهاز کار(.

گیریاصطالحرايجامانادقیقپديدارشناسيپرهیزشدهاست.
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هاباهاازهرنوعوتوصیفآنپديدهازنظرلغوی،عبارتاستازمطالعهشناسيپديده

پديدهگذاری،تأويلوياقضاوت.شانپیشازهرگونهارزشبروزتجلينحوهنظرگرفتندر

معقوالت اصطالح با معنای1معموالً وسیل»به به دريافتميهآنچه شودتفکر تقابل« در

مي2است. ظاهر کسي بر که است چیزی ميپديده نشان را خود يا و اماشود دهد

پديده توصیفآن موريسمرلوپونتياست.شناسيچیزیبیشاز که گونه (1962)3آن

توانلميئمساههااستوبهتبعیتازآنبرایهمماهیتهشناسيمطالعپديده»گويد:مي

(.1387:27)پرتوی،«کردرائهایتشانماهتعاريفياز

نوئتیک نئوماتیک4اصطالحات بنیاناصطالحاتي5و هوسرل، که فلسفاند هگذار

شناختيذهنوعینهایتمايزمعرفتشناسيوضعکردهاستتابهصورتجانشینپديده

فلسف در ابژه و سوژه جديديا وه فکر معنيفعل نوئتیکبه بگیرند. قرار استفاده مورد

معنایانديشیدها به نئوما هوسرلنسبتمعرفتيمیاننديشیدنو است. فکرشده يا شده

نسبتديگریتبديلمي به را عین ميذهنو تجربه امریکه نسبتمیان وکند: شود

مينحوه تجربه امر اين فکرایکه آن به موردیکه بر انديشیدن ویفعل نظر از شود.

ایپیشازآنکهبهآنتوجهشود،ممکننیستمقصودونشانهشود،تقد دارد؛زيراهیچمي

شناسيبهاينروشپديدهیریکارگبه(.هوسرلبا1372دروجدانظهورکند)ورنوووال،

بلکهنقطنکتهمي تالقيعینوذهناست؛ساختارهرسدکهآگاهينهذهنيونهعیني،

(.1387:39دارند)پرتوی،اقداماتادراکيبااشیایموردادراکهمبستگي

فلسفپديده در عمده رهیافتي عنوان به فلسفي صورتهشناسي بیستم، هایقرن

میانپديده پديده6شناسياستعالييمختلفيدارد. بودن(شناسيوجودی)هستهوسرل،

سارتر پل پديده7ژان و مرلوپونتي موريس هايدگرو هرمنوتیک ريکور8شناسي پل 9و

تمي توان پديدهقائلمايز اصلي هدف ازشد. مستقیم آگاهي پژوهشو فلسفي، شناسي

تجربپديده در که است ميبيههايي آشکار پديدهنشوواسطه ترتیب بدين شناسيد.

هایوسايرتبیینيعلنشدهآزادکندوازتوضیحهایتجربهفرضکوشدخودراازپیشمي

شودياشهودياکشفتوصیفآنچهراکهآشکارميکاربردکهديگربپرهیزدوروشيبه

روشپديده در سازد. ممکن را ذاتي معاني از شیوحجاب مثابه به برهشناسي شناخت

مفعولشناختتأکیدمي ماکسوبروحدتشناساييفاعلو را اينامر تفهم،1۰شود. در

پديده در برگسونهوسرل هانری استعاليي، ديگر11شناسي و شهود ودر تفسیر در ان

                                                           
1  noumenon 

نوشتهسیاوشجمادی.زمینهوزمانهپديدارشناسينگريدبهب2
3 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 
4 noetic (neosis) 
5 neomatic (noema) 
6 transcendental phenomenology 
7 jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905- 1980) 
8 Martin Heidegger (1989-1976) 
9 Paul Ricoeur (1913-2005) 
10 Karl Emil Maximilian "Max" Weber (1864-1920) 
11 Henri-Louis Bergson (1859-1941) 
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کنندوجوميهرمنوتیکجست کهپديده؛ آنجا از علميراهگرايانشناسانمبانيتحصلاما

(مدعياحیایپیوندباواقعیتهستند.1388:23۰شمارند)کِهون،ماندهميمفهوميپس



 به مثابه ابزار شناخت 1حسی و احساس ادراکات
هایشناسيتالشياستبرایگريزازسازهيدهطورکهگفتهشدبهزعممرلوپونتيپدهمان

آن وسیله به که فلسفه و علم پيدستنظری، در ما تجربهها بر عقلي کنترل مانيابي

هایمانباجهانکهمعنایبرساختنپیشاتأمليهدرگیریهستیموبازگشتبهتوصیفساد

ناشيمينظریازآن عنوانکتابوینهمچناشناسيتما پديدهبنابراينشودها کهدر

پديده پديدهآمده، اگر است. ادراک معنایشناسي ساختن روشن برای تالش شناسي

استفادهمي بازگشتبهمنشأمعنا پسادراکبايدامریمقد مفاهیمياستکهبا کنیم،

(1389:41شود)ماتیوس،باشد،چراکهادراکاستکهاينمنابعومنشأهايافتمي

هاييبهجهانانسانابزارچنینپیوندیبهمثابهدريچهگانهپنجمیان،حواسدراين

تماسترينوسیلهاندواصیل.حواسانسانفصلمشترکاوباجهانهستيهستندهستي

شناسذهن،هستيهمهفیلسوفسیاستوپديده2شوند.هاناآرنت،اوباجهانمحسوبمي

کندشعوریچونآدمیانمعرفيمينتوسطموجوداتذیکائناترامعلولبهادراکدرآمد

رادرککنندوازکیفیتوجودشانآگاهيهاآن«بودن»اندتاهایحسيکهمجهزبهاندا 

1391آرنت،)ابندي آگاهي37: همان3(. نیز امور از ميانسان تشريح سارتر که کندطور

و4اومعتقدبهآگاهيماقبلتأمليهاازطريقحواساست.نخستمعطوفبهادراکپديده

معطوفبهالتفاتبهپديده معطوفبهتأملدرآگاهيتأملياستواوليرا هاودوميرا

درادراکحسيانساناز(.4۰7-1388:4۰6)کاپلستون،داندمي5ومستلز تخیلهاآن

ودشختآنچهادراکميبنابراين،درايننوعشنا؛شودطريقحواسباامربیرونيمواجهمي

شنوديابويدياميکندياميبینديالمسميراميءيحسياستوصورتدارد.انسانش

بنددکهمبتنيبراطالعاتچشدوازاينطريق،صورتيازآنشيءدرذهناونقشميمي

(.1381:7است)ابراهیميديناني،گانهپنجدريافتيازحواس

 متفکران میان ويشناسدهيدپدر تعمق به زمینه اين در مرلوپونتي همه بیشاز

معطوفهایذهنيپژوهشپرداختهاست.مرلوپونتيدرپياثباتايننکتهاستکهفعالیت

ها،اعمازتفکروتأملبلکهاينفعالیتوابستهباشدبهجسميفاقدشعورتواندنميبهآگاهي

.اومدعياستکهجسماستخودفاعلشناساوشناخت،مبتنيبروجودجسمياستکه

(.بهاين1388:475تردرساحتيمقد برآگاهي،خودفاعلشناساست)کاپلستون،پیش

.شديانديمهمخودابزارشناختوآگاهياستوهمخودگانهپنجترتیبجسمباحواس

                                                           
1 sensation 
2 Hannah Arendt (1906-1975) 
3 consciousness 
4 pre-reflexive consciousness 
5 imagination 
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باور حواسپنجمرلوپونتيبه دارایوحدتيهستندکههمواره بهصورترازیگانه

 جای به کیفیات، اين يکاز هر ماند. خواهد آنکهباقي باشد مجزا معناييدارایکامالً

ابقتایمطگونههایمربوطبهسايرحواسبهاستکهبیانآنکیفیتوکیفیت1عاطفي

هرکیفیتباکیفیاتيدرارتباطاستکهبهسايرحواسپیوندکنند.بهاينترتیبپیدامي

(.61–1391:55ردهاست)مرلوپونتي،خو

شناختي يا آگاهانه رخدادهای صرفاً حسي ادراکات مرلوپونتي نظر که2به نیست

قابلیت آن مبنای بر بسیاریبتوانیم از ادراکاتحسي پرورشدهیم. را خود فکری های

ذهنمااستيعنيپیشازآنکه4وپیشامضموني3آگاهانههاآغازينواساسي،پیشجهت

بهطورعینيوملموس معنایادراکحسيرايکمضمونقابلتعقلبیابد،تأثراتآنرا

)پريموزيک،ادراکمي دارد غالب و نقشمسلط ادراکحسي در بدن آنکه نتیجه کند.

1388 ابژ26: تأثیر ادراکحسيرا آنکه مجرد به نظرمطلقاًه(. انساندر بدن مادیبر

رسدکههرگونهتمايزیمیاناينتأثیرندانیم،بهنظرمي«دروني»هانتیجنگیريمومُدرَکر

)همان:پاشديفرومومیانعلموخیالمندواوها درستونادرست،میانشناختروش

9۰ نپنداريم ذهني کامالً امری را شناخت و علم اگر ترتیب اين به کهچنانآن(.

روشنراکاتحسيواحساسبهمثابهابزاریشناختيشناسانبراينباورند،نقشادپديده

شود.مي



 5های حسی اصالت تجربه و دریافت

توانبحثراپیشبرد.درآيدميگانهدرميبهادراکحواسپنجدنآنچهبخشیبدونوضوح

،خواهادراکيوخواهغیرآن،گانهپنجهایحواسآنچهدرتجربههمهادراکاتحسي،فلسفه

(.41-1391:4۰شوند)فیش،هایحسينامیدهميگیرددادهقرارمي«حسشدن»مورد

 مورد شدن»آنچه حس » تجربه»و مي« واقع و آنچهشود هست»ذاتاً يکي« نبايد را

هستندکهبهفقطدارایکیفیاتحسي»هایحسيدرماهیتدرونيخود،پنداشت.داده

نمي ارجاع خود از دهندبیرون )رابینسون« ،1994 :2 حسي،هرچند( کیفیات اين

اند،اينفرضکهاينموضوعهایحسيسازندهتجربهاندودادههایحسيهایدادهويژگي

ترکیبخواهدبود.هایخودتجربهباشند،مغالطهها،ويژگيشودکهاينويژگيموجبمي

ويژگي يکدادهپساين تجربه خصلتپديداری با نبايد ها شوندهمانندحسي دانسته

(.41-1391:4۰)فیش،

                                                           
1 affective 
2 cognitive 
3 pre – conscious 
4 pre – thematic 
5 داده بحثدربارۀ نظريهدر دارهایحسي، آنجملهميهایمتفاوتيوجود از که د نظريههسته توانبه

تردراينزمینهبنگريدبهبیشمطالعهعلّيادراکحسياشارهکرد.برایحسي،نظريهانطباعحسيونظريه

.186–41،ترجمهياسرپوراسماعیل،تهران:نشرحکمت،صفلسفهادراکحسي(،1391فیش،ويلیا )  
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 مرلوپونتي زعم کردنبه آنادراک عینينه که ميچنان دريافتگرايان گويند،

اند،خلقجهانگفتهيدئالیستاچنانکهفیلسوفانهاازاعیاناست؛نهآنمنفعالنهبازنمايي

ايده نهبهآنشیوهاز اما عالماست، مُدرِکدر کهاعیانمحضهاييدرذهنمناست.

مُدرِکسوژه ميهستند؛ تأثیر جهان بر ایاستکه تأثیرهمچنانگذارد او بر جهان که

(واينچیزینیستجزکلیتحضورانسانباتمامي63–1389:62گذارد)ماتیوس،مي

جسمشکههمانبدناوست.



 بدن به مثابه سوژه

بايددرجهانقرارداشتهباشد؛کنایکهادراکميسوژهکندمطرحميمرلوپونتي دلزوماً

زمانيخاصثابتبايددر تجربهمکانو باشد. چشمشده از جهان، ياهایمدرِکاز انداز

مادیتومانندهمهاشیاءدرجهان،ابژهبودناس1بودن،-جهان-منظریخاصاست.در

شوند،بامي«درک»زيکيفیتوانگفتهمهانواعاعیانيافیزيکياست.بهلحاظحسيمي

ایخاصهایحسيهستندبهشیوههاييکهمجهزبهانواعمختلفاندا تنهاآنوجوداين

 گويند.هاييخاصپاسخميبهانواعمحرک

اندا  دارای ارگانیسماعیانِ حسي، های زيستي در»های معنایجهان« به نه اند،

موجوداتيثابتتحت زمانواللفظيکه در ديگرشده اينمعنيکه به بلکه مکانباشند،

مي مطالبه جهان در را نیاعیان الزاماً و کنند وجود بنابراينهاآنازمند آنهستند هابا

دارند.آدمينوعخاصيازاعیاندرجهاناست،يعلایغیرازروابطزمانيورابطهرابطه

ایبامطالباتبرخاستهازنتااندازهيعنينوعخاصيازارگانیسمزيستي؛واتصالماباجها

(.78:همانشود)نیازهایزيستيايجادمي



 زمان

 «عیني»مرلوپونتيمعانيجديدیبه ذهني»، بین« رابطۀ اينمکانميهاآنو در دهد.

ایبنیادی،شناسد.گفتناينکهزمانبهگونهجهانرابرقراردرزمانومکانمي-در –بودن

،تخیليصرفو«غیرواقعي»رسدبهاينمعنياستکهزمانامریهنظرميذهنياستب

است بشر ابداعي آينده؛ و حال گذشته، ویزمان باور با نیست. اين مرلوپونتي مراد اما

 اينمعنيکه استبه سوبژکتیو هنگاميميزمان سوژهتنها که باشد موجود هاييتواند

تجربه به قادر و )مرلوپونکردنآنبباشند باشند دانشیوه 2۰۰2تي، مرلوپونتي526: .)

گرابرایانفکاکقاطعفهمراناشيازتمايلعینيسوءمنشأدربارهدومقولهزمانومکان،

شناسانبیند.اگربپذيريمکهپديدهمي3،«لنفسه»و2«نفسهفي»،«ابژکتیو»و«سوبژکتیو»

ازمفروضاتعینيتالشمي توانیمتأکیدکنیمکهگرايانهبرهانند،پسميکنندکهخودرا

                                                           
1 being in the world 

2
 objet  آيد.شودوبهادراکدرميياوجودیکهتجربهمي 

3
 Sujet شناسد.کندوميياشعور،وجدانياباطنيکهتجربهمي   
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داردوزمانطبیعيمبنای«زمانتاريخي»و«سوبژکتیو»زمانطبیعيريشهدرهردوامر

کنند.جهانبدونهابهيکمعناهمزمانوهممکانراخلقميزمانتاريخياست.انسان

زمانسوژه آن، در چیزیاستکه چونآدمیان، مکانفاقدمعناستهایآگاه، و به؛ اما

علتهم به درسوبژکتیويتهينکهایننحو تجسد مکان-جهان-ما زمانو بودنماست،

(.ادراکجهانهمانشود)آورندکهدرآنوجودماآشکارميچارچوبيعینيرافراهممي

نیست.ناشيازحضوردرمکانومبتنيبرزماناستوبدونآنقابلتصورمستلز تجربه



تفکر و آگاهی از طریق حواس و ادراکات حسی
گفته پاالسما،به پديده1يوهاني انديشمند و ومعمار شناخت بنیادی مفهو  در شناس،

کلشاکله-در-بهروشبودنهایمربوطپردازشداده ادراکاتحسيماجهان، بدنيو

1392پاالسما،ماناست)هایرفتاریایبرایواکنشوواسطه«انديشدمي» :123-124.)

علمزيست زيستيدر جسمانيو مثابهموضوعيکامالً شناختبه شناسيبحثآگاهيو

هنریپالتکین، زعم به است. گرفته قرار توجه روان2مورد شناختي،شناسيزيستاستاد

شناخته وقايعآگاهانه واژگانو بر داللتميدانشبیشتر شده هر»کند: دانشحالتيدر

بهعهدهمي بهباور1998:51)ويلسون،«گیردموجودزندهاستکهارتباطباجهانرا .)

تن با بازيکنفوتبال پیشهپاالسما پاهايش، پیکرهو و دستور با باساز آهنگساز هايشو

درتما فرايندکند.هايشفکرميگوش هایانديشیدنشرکتکلتنوحسوجودیما

(.1392:124کند)پاالسما،مي

مقاله در هايدگر ميمارتین چه به3طلبد؟انديشیدن انديشیدن عمل تشبیه با

کندوآنرابااشارهميفکرکردنسازدرفرايندسازیبهنقشاساسيدستکابینتکابینت

نیزچیزیشبیهبهساختفکرکردنشايد»نويسد:زندوميتواناييصحبتکردنپیوندمي

استوبنابراين«کاريدی»نوعيفکرکردنشد.افزونبراين،نوعيحرفهاست،کابینتبا

بخشيازساختماندرديدگاهمتعارفوعامیانه،دستکند.ارتباطيخاصبادستپیدامي

تواندگاهنمياشکهفراچنگآوردناست،هیچاماذاتدستبرمبنایهستي؛بدناست

است]...[متفاوتهایگیرندهاندا اندازهمتفاوتازهمهستبيتعريفياتشريحشود]...[د

توانددستتواندسخنبگويد،يعنيفکرکندوحتيمي.تنهاوجودیکهميدرذاتوجوهر

(.همان)«داشتهباشدوبهآسانيکارهایيدیراانجا دهد

عملياستجسمتفکرانپديده اساساً تفکر اينباورندکه تنشناسبر اگر مانيو

ماست.ادوارداستنبخشيازدستگاهحافظهانساننباشد،اوقادربهانديشیدننخواهدبود.

تخیلانجا شناختيمهميدرزمینهالعاتپديدهکهمطفیلسوف4کیسيِ حافظهو مکان،

تنکانونطبیعيهرحافظه»د:کنخاطرسپاریاشارهميدادهاست،بهنقشتندرعملبه

                                                           
1 Juhani Pallasmaa (1936- ) 
2 Henry Plotkin 
3 what calls for thinking? 
4 Edward S Casey 
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(.اودرجایديگریبهاين2۰۰2:148«)خاطرسپاریوبهيادآوریاستبهدريافتحسي

تننباشد]...[هایوجودنخواهدداشتاگرحافظهیچحافظه»پردازدترميديدگاهشبیش

بهيادمي منظورمنايننیستکهبگويمهرگاهچیزیرا بهدرمورداينادعا، آوريم]يا

درگیرحافظهسپاخاطرمي کهبدونتنهستیم]...[بلکهمنظور ايناستريم[مستقیماً

ظرفیتحافظه بسپاريم[تننميبرخورداریاز خاطر به ]يا آوريم ياد به توانیم )همان:«

و2توسطمارکجانسن1،تندرذهن(.افزونبراين،درمطالعاتاخیرفلسفي،مانند172

انديشهقوياًدربارهسرشتتجسديافته4سنوجورجالکوفتوسطجان3فلسفهدرجسمانیت

5(.1392:125بحثشدهاست)پاالسما،



 شده فضای ساخته پدیده
مهمختهفضایسا توسطمرد  نشانشده نحوهترينپديده جهاناست-در-بودندهنده

پديده توجه مورد پديده کالسبنابراينشناختاين علم است. گرفته قرار یکبرشناسان

محیطيا فضا اينمبنا بر است. شده مادیبنا جهان و مبنایتمايزیروشنمیانفضا

اندوموضعيکهاعیانجایگرفتهاستکهاعیاندرسهبعددرونآنيکپارچهایواسطه

شودکند.دربسیاریازمواردديدهميايجادنميهاآنکنندتغییریدردرونفضااشغالمي

 هنگا  دستبهجاکه آن خواص عین، هر ميجايي تغییر ازخوش متشکل فضا شوند.

ابعادمتفاوتاستکهديگرنميایازحوزهمجموعه و انبهآنتوها هایناحیههمچونها

حوزههم اين و انديشید سان از که اجسامي در ابعاد و ميیانشانمها کنندعبور

آورند.هایخاصيپديدميدگرگوني

آنجابههایتوصیففضابیانکیفیتتحققآنبهصورتاينجايابهترينراهيکياز

هستيخودرا«جا»بامصداقواينياآناست.فضاتنهادرمفهو يافتگيمکانمثابهتعین

در ياآنصورتازجا بهتعیناينصورتازجا داردوتا نامتعیناست. توانبهمينیايد،

ايننظريه مقالهايدگردر مارتینهايدگردر پرداخت. انديشیدنهباره باشیدن، 6ساختن،

دالبرامریمي را هرفضاييچیزیداندکهبرایمنزلفضا کردناختصاصيافتهاست.

استکهبهآنجاييدادهشدهباشد،بهچیزیاختصاصيافتهباشديعنيدرونحدومرزی

اشرهاشدهاست،چیزیکهبرايشجاييحدودهباشد.فضادرذاتخودامریاستکهدرم

بازشدهاستوهموارهبهاعتباريکمکانپذيرفتهشده،پیونددادهشدهوگردهمآمده
                                                           
1 the Body in the mind 
2 Mark Johnson 
3 philosophy in flesh 
4 George Lakoff 

بیشتردراينزمینهبنگريدهمطالعبرای5
Mark Johnson (1987) The Body in the Mind: Bodily, Basis of Meaning, Imagination and 

Reason, University of Chicago Press (Chicago, Illinois and London) 

George Lakoff and Mark Johnson (1999) Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind 

and Its Challenge to Western Thought, Basic Books (New York) 
6 building, dwelling, thinking 
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(.1379:73آورندنهازفضا)هايدگر،دستميهابهاست.فضاهاوجودذاتيخودراازمکان

فضاها،ذاتيباشندگيهاباازراهمکانهاوآدميبامکانرابطهکندویدرادامهمطرحمي

(.77-76انسانبافضا،چیزیجزباشیدن،بهمعنایذاتيآن،نیست)همان:اوست.رابطه

بودنآدمیاندرجهانمستلز توجهبهپديدۀهستهطورکهبحثشدمواجههبانحوهمان

اينروممکنا از درزمانقرارداردو باشدوزماناستچراکهبهفضا پويا يا ستايستا

1387معنایآندرطولزمانتغییريابد)پرتوی، اينروشناختپديده9۰: از فضای(.

استوودگيآنتوسطمرد بهایمکانشدهمستلز حضوردرفضاوادراککیفیتساخته

کند.اينامرابزارادراکمحیطراطلبمي



 شده شناسی فضای ساخته پدیده
مکانآدمهرابط با مکاني راه از و اوستها باشندگي ذاتي فضاها، با و.ها ادبیات در

،يدنگزيسکنبودگي،انحایهایمکانشده،پديدههایساختهمحیطمرتبطباهایپژوهش

شناسيموردروشپديدهاندازباشمبودن)عد بیگانگي(ومنظروچحسراحتيودرخانه

شناسيمحیطومکانسهموضوعطورکليدرپديده(.به156ان:گیرند)همبررسيقرارمي

مي بررسيقرار و آزمون اصليمورد اول، ارتباطاتدرونيهایويژگيگیرد: دراساسيو

کیفیاتهتجرب و نور عوارضزمین، صدا، نظیر محیط، اصلي خصوصیات دو ، محیطي؛

هایارتباطشود؛سو ،زمینهمياندازخاصمکانوچشمشخصیتفضاييکهموجبارتقای

بصیرت ارتقا محیطو ديدگاهانسانبا و زمینها در برنامههها طراحيو ريزیکهنوعياز

(.165:بیشترباروحمکاندرتماساست)همان

انسانبافضا،چیزیجزباشیدن،بهمعنایگوهرينآننیستههايدگررابطهبهگفت

حضوردرآنولمسآنباتما راهراکوشناختفضاجزاز(.اد77-1379:76)هايدگر،

امکان حواس و موضوع،وجود کلي تصوير به ساختاردهي و تجزيه تحلیل، نیست. پذير

واقعيماازادراکبهجایتحلیليبودن،هادراکاست.بديهياستازآنجاکهتجربهجوهر

ت.شايدحتيندانیمکهتأثیراتقابلکامألتلفیقياست،اينفرايندبهشدتخودآگاهاس

کانال به حد چه تا مکان از استفاددريافت مورد مختلف حسي بینايي،ههای مانند ما،

هایحسيهمه(.ادراکماکانال1391:75شنوايي،المسهوبوياييبستگيدارد)الوسون،

تحسینهایبیرونياجازمعنساختاروزمانبهالگووطورهمجانبهدارد،بهطريقيکهبه

و«شمايلي»بازنماييهتواندهردوگونادراکيماميسیستمدهد.شدنودرکشدنمي

(.87–85هاراازهمتمییزدهیم)همان:رادرککند،ضمناينکهآن«نمادين»



 لمس فضا و اهمیت حس المسه

پديده در برایشناختاليهآنچه روشي مثابه به فضا است،هاشناسي مهم آن متعدد ی

تخیلویریکارگبهگانه،انديشیدنبهفضادرفضاونیزحواسپنجهادراکفضاازطريقهم

مغفولماندهاستنقشالمسهههباآناست.دراينمیانآنچهخیالانساندرحینمواج
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کننديشناستالشمتأکیدبیشازحدبربینايياست.آنچهانديشمندانپديدههدرنتیج

 توجه آن گفتکنندبه به است. درکمحیط در انسان پوست بساوايي قدرت اهمیت ه،

( 2۰۰5پاالسما آسیب19-17: وجوه بسیاریاز ميشن( را بهاسيمعماریامروزه توان

وطورکليشناسيحواسونقدرويکردبصرمحورفرهنگغربيبهتحلیلشناختهواسط

توانپیامدرد.مشخصاًغیرانسانيبودگيمعماریمعاصرراميطورخاصدرککمعماریبه

انفراددرجهان و انزوا بهفزونبیگانگي، تجربهرو دانست. نظا حواسما عد تعادلدر

شناسيخاصيازحواسمرتبطدانست.توانبهآسیبامروزهراميهزدفناوری

 تقابل دلیل به جنگل در زدن تتدريافکیفیايدائمقد  حسي ویروبخشنهای

چندآواييادراکات»(درباره1969)1(گاستونباشالر139۰:53دهندهاست)پاالسما،شفا

حسي مي« میان مشارکتميصحبتبه ادراکاتحسي ساير و بدن با چشم کند.آورد.

اما؛شودادراکحسيشخصازواقعیتتوسطاينکنشدائميمتقابلتقويتوتکمیلمي

.پوستبهعنوانيابدميهایبساوايياهمیتمیانتأکیدبرلمسفضاازطريقدادهدراين

ببافت،سنگینتواندميتماسولمسهواسط تراکموگرمایمادهرا پوستي،وزن، خواند.

مياحساسمي و )کند پاالسما زعم به 139۰فهمد. لمسمي53: را چیزها ما تا( کنیم

شود.وقتيکهباپایسبزنیم.جاذبهوثقلباکفپاسنجیدهميراحدبافتشانسنگینيو

رويم،بافتشنرا،گرمایسنگراوتنفسآرا زمینراحسبرهنهبرساحلدرياراهمي

پیادهمي طرحبافتو زمانکودکيکنیم. محليکهدر و ازبازیکردهبرآنرو ايمبهما

مي سخن بساوايگذشته گويد. ناآگاه استي المسهبینايي تجربه اين امکانو پنهان ای

کند.فراهمميشدهراحسيشيءادراکشناختکیفیات

اينترتیبمیزاندرگیریحواسپنج دقیقدادهبه و ماهرانه خلقتنوع هایگانه،

یفضارفضابهعنوانمحصولهنرهنرمندسازندهدرگیریذهنوعینمخاطبد،حسي

تواندرسنجیدنمطلوبیتفضایبهميرامعناييخاصگیریحوزهمصنوعوشرايطشکل

کرد.شناختيمهمارزيابيآمدهازديدگاهپديدهوجود



 خاطره، تخیل و خیال

هاوها،تأملدرافسانهايستادنيانشستندرفضایمصنوع،درگیریتما حواسوذهنیت

عیاردرفضامنجرطورکليحضورتما هایگاهنهفتهدرماجرایساختفضاوبهاسطوره

شکل ميبه فضا آن در حضور خاطرات بهگیری آنچه و فضا ترسیم میان اين در شود.

بستنفضادرذهنازطريقکهمنجربهنقششوداصطالحترسیمکروکيازفضاگفتهمي

ایخاطرهوشودهایحسيدرسطحيباالترميهادرترسیمودريافتدادهدرگیریدست

کندوتعمیقگذاردکهشرايطادراکوشناختفضاراتسهیلميازفضادرذهنباقيمي

بخشد.مي

                                                           
1 Gaston Bachelard (1884- 1962) 
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حضوردرفضایمصنوعووجودعناصرمعنابخشبهآنبسترايجادخاطراتفردیو

شدهدريادآوریکیفیتفضاييتجربهکند.نیزموجببهفراهمميمرد جمعيرادرمیان

موجبميزمان کیفیتمدنظررا آگاهيجمعياز خواهدشدو احساسدرآينده شود.

کندودراينجاهنرترتقويتميمندیراهرچهبیشبودگي،راحتيوآرامشوهويتمکان

يابدوازاينروستکههایفضايياهمیتميهنرمندخالقفضایمصنوعدرخلقکیفیت

هويت ما معماریبه و )پاالسما،ميهنر 1392دهد آثا14۰: معماری(. عظیمهنریو ر

ترينافرادکههمانذوقوجودبرخيازخوشامکانتجربهوجودخودمانراازطريقتجربه

هراثرهنریبرتعريفازخويشتنبه1کنند.بهتصريحمالنيکلیناندفراهمميهنرمندان

برتجربهابژهوسیله نمايشخويشتن يا خورخشده، )همان(. است استوار لوئیسابژه ه

هنریبیانميبورخسدربارهتجربه طعمسیب]...[درتماسمیوهبادهانانسان»کند:

شاعرباخوانندهنهفتهاستنهخودمیوهبهتنهايي؛بهنحویمشابه،معنایشعردرارتباط

فحاتکتاب.آنچهضروریشدهبرصهایچاپاشعارشنهفتهاستنهدرسطرهاييازنشانه

«شودميشناختيواحساساتطبیعياستکهدرهربارخواندنجاریاستکنشزيبايي

بههمینترتیبنقشبستنفضایمصنوعدرذهنمخاطبوذهنیاتاودرخلق(.)همان

متقابلوايجابياست.کنشيفضایجديد،



 گیری نتیجه
هایمصنوعازشکاففزايندهمیانمرد ومحیط(279-1392:259هاناآرنت)هبهگفت

شدننقشرنگجملهفضاهایشهریدرغربموجبعد الفتوصمیمتمیانمرد وکم

جوامعيچونهایفرهنگيواجتماعيشدهاست.اينمهمدرشهربهمثابهکانونفعالیت

اشوشهرهایگذشتهآنمعماریوتبعبهامروزايرانکهمیانفرهنگسنتيخودوجامعه

ترترومهمآنمعماریوشهرخاصخودواماندهاست،عمیقتبعبهفرهنگدنیایمدرنو

است.

هایکميوهاکهمتکيبردادهپديدههایعلميشناختومطالعهيرفتروشبايدپذ

اييهایموجوددرحوزهمعندمطالعهکیفیتگراهستندآنجاکهموضوعمورهایاثباتروش

ديگرروشهندسي است، فضاستکهتوسطآدمیانساختهشده هایمتکيبرخاصياز

هایحسياو،هاودريافتدههایعددیکافينیست.دراينجاحضورآدميدرفضا،داداده

خیالتجربه فضا، از پیشپردازیاو او، تخیل و پیشذهنیتها و حتيفرضها و او های

اشمطرحاست.یذهنيهاهاواسطورهافسانه

تجربه،حافظهوتخیل،ازلحاظکیفي،درخودآگاهما(1392:14۰پاالسما)بهگفته

هایکیفيبرابردارند.درمواجههبافضایمصنوعوياهراثرهنریديگر،هنرتصوراتارزش

                                                           
1Melanie  Klein(1882–196۰روان)درروان کاویکودکانکاوانگلیسيکهروشداستاندرمانيرا

 ابداعکرد.
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هایواقعيزندگکندکههمانندروياروييوعواطفيخلقمي اساساً درهري،حقیقياست.

جهان-در-بودنمان،باعواطفخودمانوبايشتنمانخوبااثرهنریمابهنحویتشديدشده

حقیقياصوالًآگاهيشديدازخويشتناست.هراثرايم.هرتجربههنریومعمارانهمواجهه

ناشناختهتولیدانيکههزارانسالپیشساختهشدههنریياساختم يادرفرهنگيکامالً

ا لمسميشده را ما اکتشافانسانکندچراکهنمودیجاودانهازبودنست، نتیجه، ودر

جهاناست.يکيازتضادهایموجوددرکارهایهنرومعماری-در-بودنمانواقعیتدوباره

دهندکهميند،چیزیرابازتابمنحصربهفردهدهندايناستکهباوجوداينکهآثارتکان

عا ومشترکاست.ازاينجهت،هنرتکرارمکرراتاست؛بارهاوساندرتجربهوجودیان

شود.کند:چگونهانسانبودندراينجهاناحساسميبارهامفهومياساسيراتکرارمي

بهقولشايگانخودهستیموبالشناختمعماریگذشتهبهدناگرامروزماايرانیان

کهيمنزلگاهرخودفرورفته،صمیمتلطیفدسارخنکفضاييسايه(خاطره1392:1۰9)

استکانيچایمي آن رقصخیالدر رشتهنوشیديم، ورایپنجرهانگیز از که هایهاینور

ایکهبهناگاهازپسوپشتگنبدفیروزهکنندهريزدوحضورافسونميدرونمشبکبه

ودرفکرآنیمکه،درذهنوضمیرمانرسوبکردهاستکشديبرمسريگلکاهديوارهای

گريزیازتغییررويکردمانبهادراکو؛کنیمهاینهفتهدرآنراشناختهوبازآفرينيارزش

کهبودهاستنیستواينمستلز حضوردرفضاآنگونهمانرسیدهشناختفضایبهارث

هاست.استفادهقرارگرفتشدهومورداست،آنگونهکهخلقوتجربهآندرشکلاصیلش

زيستهوخاطراتزندگيدرآنگانه،توجهبهتجربهباحواسپنجيعنيادراکفضااينمهم

زمانخلقآنفضااهمیتبیشتریدارددرشرايطوذهنيایشرايطزمینهفضاوشناخت

روروزبامسائلبسیاریروبهخلقفضایايرانيدردورانپسامدرنوبافناوریکنونيکه

است.
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