
 
 
 
 

 

 شناسي ايرانانسانهای پژوهش

 2شماره  ،۸دوره 

 ۷5-۹۷، صص ۱۳۹۷پايیز و زمستان 

 

ا ب« زماندیالکتیک فضا»نسبت مبتنی بر  معماری ریفهم روایتگ

 «بدن»
 1علی اکبری

 ۱4/0۷/۱۳۹۷تاريخ دريافت: 

  0۸/۱۱/۱۳۹۷تاريخ پذيرش: 
 چکیده

ه جايگا در موقعیت کنوني که شدهساختههای فضای مطروحه در فهم معاني و روايت مسئلۀ

 کهاين است  ،مشهود تغییر يافته-ابژه به موقعیت شاهد-انسان و جهان از موقعیت سوژه

سان انو چه نسبتي بدن  شودچگونه تعريف ميمعنا و روايت از طريق فضا  انتقالسازوکار 

ها، هنجارها، بیني، ارزشساختن هر اثر معماری از جهان م کهکند. اگر بپذيريبرقرار مي

ند فراتر کگیرد، بايد پذيرفت که آنچه بیان ميخالق اثر نشئت مي ناخودآگاه ضمیرفرهنگ و 

در  ارگراييدر اين پژوهش بر اساس مباني فلسفي پساساختنمايد. است که مياز آن چیزی 

، «نطقياستدالل م»و به کمک  «تحلیل گفتمان»روش تحقیق  بهتحقیق، با رويکرد کیفي و 

های ، عوامل مؤثر بر فهم روايتگریروايت سازوکارو تبارشناسي تاريخي  ضمن تعريف مفاهیم

مند مخاطب در و حضور بدن« بدن»و نسبت آن با « زمان-ديالکتیک فضا»، ازجمله فضا

نتايج قضايای تجربي )فضازمان و حضور(، تحلیلي و . ده استبنا تشريح شن و درومحضر 

دهد که های فراتاريخي و فرافرهنگي( استدالل نشان ميمتافیزيکي )معماری و روايت

ي، شده، تناسبات فیزيکنسبت میان بدن انسان و بدن فضای ساختهروايتگری مبتني بر 

ة آورد که سازندشود، موقعیتي را فراهم ميحس مي کالبدی و آنچه در ادراکات بینايي انسان

طور مستقیم و يا کنايي و های خود را بهتواند به کمک ابزارهای طراحانه روايتفضا مي

ان می االذهانيبین نحو بهمکان، فرازمان و فرا ،حضوريافته در فضا استعاری به ذهن مخاطبِ

 ن را مخاطب خود قرار دهد.انساسرشت د و همواره های مختلف بازگو کنفرهنگ

، ه بدن و معماریسففلروايت و فضا، زمان، ديالکتیک فضا، شناسي روايتانسانواژگان کلیدی: 

 معماری روای
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 مقدمه

خلق آثار معماری به تحلیل تظاهر بیروني و مادی اثر در  رويکردها به فهم، شناخت وتنزل 

 توان آن را عصر نمايش تصاوير نامید، موجب شده آثار معماریمي درستيبهکه  ،دوران کنوني

جامعۀ  ۱دوبورگي  زعمبهدر چشم مخاطب مطلوب ديده شود. به کاالهايي تبديل شود که  صرفاً

حسي بدل کرده است. گويي ساحتي و تکنمايشي امروز، انسان پسامدرن را به موجودی تک

سازد. او اش را از طريق چشمانش برطرف ميي و مادیانسان امروز، همۀ نیازهای روحي، روان

، امروز (.۶2: ۱۳۹2بور،ود)ارزيابي کند اش بسنجد و وة باصرهرا با ق چیزهمهعادت کرده است 

ترين جايگاه انسان و جهان از موقعیت سوژه و ابژه به موقعیت شاهد و مشهود تغییر يافته و مهم

نمايش، رؤيای شوم جامعۀ مدرن، زنجیری است » .است« تصوير»حاضر،  عصرکاالی تولیدی 

 «که نهايتاً بیانگر چیزی است که جز میل خوابیدنش نیست و نمايش، نگهبان اين خواب است

بیان خیالین و استعاری در ، رپايان و کااليي تصاويبي ،تولید انبوهاز جنبۀ ديگر،  (.۶5)همان: 

بصری و  اتمد روز در ارتباط امری پیرومايه و سطحي کم اغلب صرفاً به هنر و معماری را

ناپذير تولید انبوه تصاوير خیاليِ و کاالييِ امروز جريان خدشه. تبديل کرده استبازنمايي هنری 

يد تهد پردازی، معناگرايي و بیان کنايي و رمزآگینخیالرا در  انسانهای وجودی موثق ظرفیت

 شود.تضعیف مي رروزههمند انسان و معرفت وجودی و بدن کندمي

معناگرا، رمزآگین و استعاری که بتواند فراتر از پاسخ به نیازهای  معمارینیل به 

ها را مخاطب قرار دهد، يکي از جسماني، مادی و عملکردی، ساحت معنوی و روحاني انسان

ني بیانای، جهکه بار تاريخ اسطوره است هاييويژه در جوامع و فرهنگضروريات دنیای امروز به

، ورای ظاهر اثر معماری اند.را در پیشینۀ خود به دوش کشیدهمعنوی و توجه به سرشت انساني 

کنايي و مفاهیم رمزپردازانۀ نهان در آن و نیز -های استعاریپرسش از باطن، معاني و روايت

، در آغاز هزارة سوم و ای در دوران کنونيشناخت سازوکارهای رسیدن به چنین معماری

  حائز اهمیت است. ازپیشبیش گیری دستاوردهای انقالب فناوری ديجیتال،جاو

بیني، با پذيرش اينکه ساختن هر اثر معماری، عملي است ارادی و آگاهانه که از جهان

گیرد، بايد پذيرفت که آنچه خالق اثر نشئت مي ناخودآگاه ضمیرها، هنجارها، فرهنگ و ارزش

 2گومز-زعم آلبرتو پرزنمايد. بهکند فراتر از آن چیزی است که ميشده بیان ميبنای ساخته

 عرهمانند ششده بنای ساختهای نیست که واژگان بتوانند آن را  بیان کنند؛ معماری، تجربه

تجربه را شکل  اتت که معاني و سرحددر قالب حضور اس تنِ خالق، طرحي از خويشسروده

که تجربۀ بشری همواره از طريق حال، با اذعان به اينبااين (.۱۱: ۱۳۹۶گومز، -د )پرزدهمي

 هر مردمان است.خاص  فرهنگيمتأثر از سیاق ، زبان منتقل شده

ضمن تعريف مفهوم معماری روايي و استعاری، در اين پژوهش تالش شده است 

يح بنا تشرمند مخاطب در محضر و حضور بدن« بدن»آن با  نسبتو « زمان-ديالکتیک فضا»

ل اخالقي اص مثابۀتعريف کمال مطلوب معماری بهضرورت تجديدنظر در  نويرت مبتني بر د وشو

                                                           
1 Guy Debord (1931-1994) 
2 Alberto Pérez-Gómez (1949- ) 
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 از طريقمعماری استعاری ل به ارمغان دنیای تصويرزدة امروز است، امکان حصو ازآنچهمتفاوت 

 شود.ای سازندة آن تبیین همؤلفهفهم 

 شناسی تحقیقروش
بلکه  ،ای مادی نیستواقعیت، پديده ۱شناختيِاز جنبۀ هستي پارادايم تحقیق در اين پژوهش،

از جنبۀ  های متعدد فرهنگي نهفته است.يک پديدة اجتماعي چندبعدی و در اليه

دانش در اين پژوهش ذهني است نه عیني و طي فرايند اکتشاف و از تعامل  2شناختي،معرفت

شود و از جنبۀ حاصل ميپژوهشگر و موضوع مورد پژوهش که همانا تحلیل نظريه است،  میان

 ترتیباينبهد. شومختلف از موضوع ايجاد مي هایتحلیلدانش از طريق ارايۀ  ۳شناختيروش

تحقیق  طرح بر اين اساس (.۱۹: ۱۳۸۹)بازرگان،  است گراييپساساختارمبنای فلسفي تحقیق 

گیری از طرح تحقیق با بهره در اين پژوهش، د.تحقیق کیفي انتخاب شو رويکردبايست مي

و نخست با تشريح ادبیات موضوع از راه  4و نیز به روش استدالل منطقي  تحلیل گفتمان

ای و با مراجعه به منابع مکتوب معتبر های کتابخانهوجوها از طريق جستگردآوری داده

ش های پژوهبه پرسشسازی اهم آن، ها و برجستهبندی مقولهپرداخته و سپس به کمک دسته

 ذهنیات، به تشريح نقشعینیات به در تبیین قضايای استدالل منطقي از  پاسخ داده شود.

های کالبدی بناها از های فضا بر اساس مشخصهمند در فضازمان و نیز فهم روايتحضور بدن

جمله، نسبت تناسبات بدن با فضا، مصالح و جنس فضا، رنگ و دمای حسي، فیزيکي فضا، 

 ساسها براشده برای انتقال روايتگری فضا و درگیری ذهنیات مخاطب با اثر ساختهاحاطه

 الگوهای ذهني و تجربۀ زيستۀ او تشريح شده است.کهن

 های تحقیقپرسش
 د؟شومدرن چگونه تشريح ميشناسي روايتگری از دوران کالسیک تا دوران پست. انسان۱

 شده برقرار است؟گری با فضازمان و بدن انسان در فضای ساخته. چه نسبتي میان روايت2

اری فرافرهنگي معم -های فراتاريخيروايت. قضايای تجربي، تحلیلي و متافیزيکي در فهم ۳

 چگونه قابل تشريح است؟

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alberto Pérez-Gómez (1949- ) 
2 Epistemological aspect 
3 Methodological aspect 
4 Logical Argumentation 
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 . مدل مفهومي پژوهش، مأخذ: نگارنده.۱شکل

 
 

 تحقیقمبانی نظری  تبیین
در آغاز هزارة سوم در تنگنای تاريخي قرار  ، امروزمعماریو فهم آثار مباني طراحي، ساخت 

ان اساسي کنش معماری تلقي که از ارک «زمان»و  «فضا»م یهاگرفته است. زير سؤال رفتن مف

 ،سازی وجوه آنزدايي از عالم و يکساند، ارمغان فناوری ديجیتال بوده است و ماهیتشومي

مباني نظری مواجهه با پديدة معماری تبیین  روازاين رود.با سرعت و قدرت روزافزون پیش مي

و رويکرد نظری مولدی که بتواند وضعیت خاص معماری را مبتني بر سنت ساختن در هر 

 گویها و زندگي شرافتمندانۀ آنان، پاسخفرهنگ، در مقام پاسداشت سرشت وجودی انسان

 نمايد.نیازهای امروز مردمان باشد، ضروری و حیاتي مي

قرن طيمختص به خود است و در « جهان گفتمانيِ»دارای معماری گومز -زعم پرزبه

، های عملکردی به بشريت عرضه کردههای تکنیکي برای ضرورتحلراهآنچه بیشتر از ها، 

 هاهمواره در مکان هاانسانرؤياهای . (۱55: ۱۳۹۶گومز، -)پرز همین جهان گفتماني بوده است

ممکن نخواهد  حضور در فضای معماریبدون  يگران،انسان از خودش و دگیرد و فهم شکل مي

را به « فضايي از آرزو»بینديشیم و تخیل کنیم. معماری،  دهدبود. معماری به ما اجازه مي

ترين باشیم که ديرينه« در خانه»، «کامل نبودن»دهد در عین گشايد که امکان ميروی ما مي

هايي خودآگاه و درگیر با تر از همه، بدنمشخصۀ انساني است. اگر ما، در درجۀ نخست و مهم

توانست مان( نبوديم، حتي فضای مجازی )سايبری( نیز نميجهان )به واسطۀ جاذبه و موقعیت

 (.)همان «هستیم»مان های؛ بلکه بدن«داريم»تنها بدن ما نه«. ظاهر شود»

گیرد. معماری گیرند و فضا در وجود آنان جای ميمعماری جای مي فضایآدمیان در 

دهد تا آيینۀ وجود خودشان را سازد و امکان ميشان فراهم ميها را برایامکان شناخت انسان

ومز گ-در عالم وجود بسازند، تجربه کنند و از اين طريق، شاعرانه زندگي کنند. به قول پرز

کند؛ در محدودة بین گفته و ناگفته، خِرد و زهای زبان عمل ميمعماری، مانند موسیقي، در مر
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های آن جادو، فرهنگ و طبیعت. معماری از فرم واقعي جهان و از طريق پیکربندی محدوديت

 (.۱5۶ )همان: کندرا منتقل مي« حس»تشکیل شده است و فراتر از معاني خاص، 

زندگي او را  تواندکه ميدهد تحت تأثیر قرار ميبه نحوی را  فضای معماری، مخاطب

متفکراني  ازنظرناچار بايد با زبان تعامل کند. ، بهاشآفرينيبرای نقش. معماری دگرگون کند

دغدغۀ دانند، اش ميو فرايندهای ديرينه که ساختن را در ادامۀ سنت ديرينه، گومز-چون پرز

 نظرهای مدکنشي آن در تنظیم و تواناي لد در معماری، يافتن زباني مناسباصلي هر نظريۀ مو

است.  ذاتي معماریها(، مطابق با ديدگاه ضروريات اخالقي و همواره متناسب با وظیفۀ )پروژه

تواند کاربردی گاه نميای برخیزد، هیچکنشي که از چنین نظريه»اين زبان، تنها زبان روايت است. 

روندی که هرگز خنثي نیست و بايد بهمثابه شود، بهصورت فعل ظاهر ميابزاری باشد، بلکه به

محو های هنریِ مرتبط با فضا را مرزهای میان رشته درواقعگذاری شود که فرايندی ارزش مثابه

 (.)همان« سازدمي

 مدرناز دوران کالسیک تا دوران پست شناسی روایتانسان

شده در را رابطه با ديالکتیک فضازمان و بدن انسان، پرسش از های فضای ساختهفهم روايت

روايت، تولیدی » ۱ژرار ژنت زعمبهکند. مفهوم روايت و روايتگری را در طول تاريخ ايجاب مي

کلي  صورتبهو  (52: ۱۳۹۱)کوری، «کندد رويداد را بازگو ميزباني است کـه يک يا چن

های حاکم ای از احکام کلي دربارة ژانرهای روايي، نظامشناسي مجموعهروايت» گفت توانمي

شناسي دارای ساختاری . روايت(۱4۹: ۱۳۹0)مکاريک، «رنگ استبر روايت و ساختار پي

 روايتگری. ۳. مخاطب روايت 2اوی . ر۱اند از: متشکل از سه عنصر اصلي است که عبارت

 مکاني و عناصر روايت هستند.-که همان ساختار زماني (۱0۱: ۱۳۹5 )اردبیلي و رشیدپور،

نهضت مدرنیسم، فرهنگ روايي قديمي جای خود را به  گیریاوجدر دوران 

دوران و تا آغاز سدة نوزدهم،  ازاينپیش تا .(4۷: ۱۹۷۶بل، ) دهدميهای صرفاً بصری حساسیت

از زمان افالطون و ارسطو تا سدة  .های روايي محدود به الهیات، ادبیات و فن بیان بودشیوه

شانزدهم، تنها امر مهم در روايت، اعم از روايت کالمي يا بصری، بازنمايي عالم واقع به بهترين 

های پاياني سدة شانزدهم و با ظهور دکارت، در دهه .(۱۶0: ۱۳۸۹)سجودی و رودی،  نحو بود

خداوند و سوژه، به مقام  دادن قراررده توان همرا مي« انديشم پس هستممن مي»پیامدهای 

 شناسي سنتي که معطوفزدايي از علم و معرفت، فروپاشي جهانخدايي رساندن انسان، قداست

دن ي شدگرگوني مفهوم نظم در طبیعت و کمبه وحدت الوهیت بود، فروريختن نظام سنت، 

د خرد اهمیتي به بع ازاينجا .(۳۷: ۱۳۹2)صبری و اکبری، آن و دنیوی کردن عالم برشمرد

ی، )سجودی و رود گیرد که روايتي عقالني باشدقرار مي موردتوجهيابد و تنها روايتي خاص مي

 .(همان

                                                           
1 Gérard Genette (1390-2018) 
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های روايي فرهنگي بصری جديدتر در نقاشي، سینما، شیوه های بعدو در سده ازآنپس

ها، فضايي طبقات اجتماعي، قومیت جواریهممعماری و تلويزيون و حتي مناظر شهری، 

ها و ساخت بشر و راهاندازهای دستها و رفتارهای اجتماعي و جمعي، و حتي چشمقیافه

دهي به ، بازنظمدوران مدرندر  .(۱۸5: ۱۳۹۱)لش، های شهری ظهور و بروز يافتخیابان

قل سنت، دين يا ع های غايي مبتني برجای ارزشمکاني صداها و تصاوير به –الگوبندی زماني 

پذيری تبديل به منبع اصلي هويت مدرنیستي زعم بل حسو به (۱۸۶ )همان: شودتشديد مي

ابعاد مختلف  مدرنیتهمعتقد است پیش از  ۱يورگن هابرماس .(۹۱ -۸۸: ۱۹۷۶بل، ) شودمي

نامتمايز بود  چنانآنگذاری و معنايي، عملي، ارزش-ارتباطات اعم از ابعاد شناختي، اخالقي

ند کای ارائه ميبندی سه مرحلهداد ارتباط عقالني باشد. وی در اين زمینه دورهکه اجازه نمي

 نمدرمتافیزيکي و دوران -روايي، دوران ديني-ایبیني اسطورهکه عبارت است از: دوران جهان

ی طبیعي و ای، میان دنیابیني اسطورهبه اعتقاد وی در جهان .(۸ -5۷ :۱۹۸۷هابرماس، )

عقالنیت است اط میان آن دو، فاقد ارتب روازاينها تمايزی وجود ندارد و دنیای اجتماعي انسان

  (.همان)

کنند و ارزيابي مي« داللت گفتماني»م ارتباط مدرنیستي را مبتني بر انديشمندان، نظا

رويکرد به  .۳. کیفیت صوری محصوالت بها دارد، 2. اولويت با واژگان است، ۱که در آن: 

. ايجاد فاصله میان 5. معاني متون فرهنگي دارای اهمیت است، 4گرايانه است، فرهنگ، عقل

. اما نظام ارتباطي (25۱: ۱۳۹۱ )لش، ناظر و محصول فرهنگي مبنای عمل است

 (.است )همان« داللت تصويری»ني بر ستي مبتمدرنیپست

ر سازد. دکند، بلکه واقعیت را ميمين برداریکپيمدرن زبان از واقعیت ان پستدر دور

شناختيِ واقعیت، تفسیر و بازگويي جهان هستي در مدرن، ساختار اجتماعي و زبانتفکر پست

مدرن تمام میراث پیش از خود را از عهد . هنر پست(۶۶: ۱۳۷۹)نوذری،  کانون توجه قرار دارد

کند. همه را در کنار هم وارد هنر خود مي وسطيقرونباستان گرفته تا هنر مسیحیت و 

 .(۱5۹: ۱۳۸۱)بازرگاني،  آنکه يکي را بر ديگری برتری دهدچیند بيمي

تمايز قائل است. « روايت»و « گفتمان»مدرن، میان متفکر پست 2اما ژان فرانسوا لیوتار

 داند و اثر او را تحت سلطۀ قوانین از پیشمدرن را در جايگاه فیلسوف ميهنرمند پستاو 

 کند تا قوانینمدرن بدون قانون معین، کار مياو هنرمند پست زعمبهداند. شده نميتعیین

به معنابخشي روايت . لیوتار (4۱: ۱۳۷4)حقیقي،  آنچه انجام پذيرفته است را تعیین کند

کند اعالن مي ،مدرن: گزارشي در باب دانشوضعیت پستدر اثر مهم خود، معتقد است و 

فرا رسیده است و دوران علمي کنوني، محلي برای خرده  ۳«هاروايتالنک»دوران پايان 

کند که در دوران مدرن، از اواخر قرن او استدالل مي (.۱۹۸4لیوتار، ) فرهنگي استهای روايت

جانبه و فراگیر هگلي از مفهوم های مقتدر، همههجدهم میالدی، جهان تحت سیطرة فراروايت

                                                           
۱ Jürgen Habermas (1929 - ) 

2 Jean-François Lyotard (1924-1998) 

3 meta narration - فرروايت 
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مدرن( عصر های مارکسیستي بوده است. اما امروز )دوران پسترهايي روح خودآگاه و روايت

مسیحي و ... -ها اعم از کانتي، هگلي، مارکسیستي، يهودیروايتفروپاشي کالن

اعتمادی به مدرن، بيشدة اصطالح پستلیوتار، ساده زعمبه .(2۳: ۱۳۸۸مسعود،)بانياست

ار، لیوت) رفت علوم استپیششک محصول اعتمادی بيد و اين بيشوها تعريف ميفراروايت

ي و های متافیزيکنفي جنبه درواقعها روايتها با کالنمدرنیستلیوتار و پست ضديت (.200۳

 انونک برخي از متفکران، زعمبه است.گرايان های سنتي و نوعي تقابل با سنتمعرفتي در ارزش

لي ک ۀی کلي و عام نسبت به هرگونه نظرياعتماد يا ناباور مدرنیسم عدمو شالوده پست اصلي

 .(۱۸۳: ۱۳۷۹)نوذری، ر؛ نفي هرگونه ايدئولوژی، آموزه و اعتقاد کلي و فراگیاست و کالن

انتقال معنا به واسطۀ زبان مدرن انتقال معنا به مخاطب اهمیت دارد اما در روايت پست

از عالم انديشۀ راوی و تبديل آن به بیان مادی يا هر میانجي ديگری، مستلزم تنزل شأن معنا 

شود انتقال معنا از اصل خود فاصله بگیرد. در اين سیر، مواجهه و برداشتاست که باعث مي

معتقد است با توجه  ۱کند. در اينجا ژاک دريداهای مخاطب نیز بار ديگر فاصله را بیشتر مي

ک امر همیشگي و حتمي است و در اين قطعیت و ناروشني معنا يگیری، عدمبه اين فاصله

. زمینه (۱۶۷: ۱۳۸۹)سجودی،  بديل استبي ،میان نقش زمینه در راستای فهم بهتر معاني

 .(2۱5: 200۱سجويک، ) شوديمکند و هم تغییرشکل آن را موجب را فراهم مي معنا هم

کردن مسئلۀ  های مخاطب روايت، با مطرحبا اعطای اصالت وجودی به برداشت 2روالن بارت

 های اثر هنری، منوط به برداشت، فهم روايتنجايازا کند.زمینه را از راوی جدا مي ۳مرگ مؤلف،

که  داندميدر پي شخصي را تفسیر اثر  وی در تشريح اين نظريه، مخاطب اثر از آن است.

که در حال  شوديم ،مؤلف اثر بوده و گويي اين اثر آوای همان شخص واحد، همان مؤلفي

وی چنین برداشتي از مؤلف، نظام  زعمبه .(50: ۱۹۸۶بارت، ) افشای اسرار خود بوده است

: ۱۳۹2)آلن،  بخشد که مورد نقد ساختارشکناني چون دريدا قرار گرفتسنتي معنا را قدرت مي

دادن اين نکته است که چگونه  بارت ساختار سنتي رابطۀ مؤلف و اثر را معطوف به نشان .(۱۱۹

میشل  (.۱20 کند )همان:مهار مي تيدرنهابرگرفته، محدود ساخته و  اين انگاره، معنا در

ای ايدئولوژيک است کند که مؤلف انگارهدر جستاری در همین رابطه چنین استدالل مي 4فوکو

مثابه مقر نفي مؤلف به (۱5۹: ۱۹۷۹فوکو، ) شودگر نحوة هراس ما از تکثیر معنا ميکه نشان

کند اما اين امر سرآغاز گذار از ساختارگرايي را نفي مي معنا، نقش انگارة مؤلف در فهم روايت

ای فرازمینههای روايتسنتي به دوران پساساختارگرايي است که در آن ايدة بینامتنیت و 

  شود.مطرح مي

 
 

 

                                                           
1 Jacques Derrida (1930-2004) 
2 Roland Barthes (1915-1980) 
3 La mort de I’auteur 
4 Paul Michel Foucault (1926-1984) 
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 مدرن، مأخذ: نگارنده.مفهوم روايت از دوران کالسیک تا دوران پست. جدول تحلیلي ۱ جدول

 پردازنظریه پارادایم تاریخی ورةد
شاخة 

 علمی
 نظریه )ادعا(

دوران 

 کالسیک

روايت مبتني بر 

بازنمايي عالم 

 واقع

 فیلسوف افالطون

های برداری و محاکات در روايتاصالت نسخه

روايت فلسفي بر -هنری، برتری روايت عقلي

 شاعرانه

 فیلسوف ارسطو

روايت، بیان واقعیت طبیعت است چه از زبان راوی 

و چه از زبان ديگری. روايت در سه فرم کمدی، 

تراژدی و درام، به بازنمايي احوال و اطوار زندگي 

 پردازد.مردمان مي

از صدر 

مسیحیت تا 

 رنسانس 

تسلط 

روايت کالن

 مسیحیت

 فلوطین
 و فیلسوف

 متأله

روايت در حوزة الهیات، ادبیات و فن بیان، ملهم از 

سنت  جهانيعرفان مسیحي و معطوف به زندگي آن

 آگوستین

سدة شانزدهم 

 و هفدهم

نفي نظام انديشۀ 

سنت و تسلط 

 محوریسوژه

 دکارت
فیلسوف و 

 دانرياضي

يابد، روايت تنها روايتي که اصالت وجودی مي

 زيبايي است.عقالني است. خرد در کانون 

 توماس هابز
فیلسوف 

 سیاست

روايت مسیحیت و هرگونه روايت نفي کالن

انداز مکانیکي از عالم و متافیزيکي، ارائۀ چشم

 اصالت ماده

 دوران مدرن

داللت »

و « گفتماني

دهي به بازنظم

الگوبندی زماني 

مکاني صداها  –

 و تصاوير

 ديويد هیوم
فیلسوف 

 گراتجربه

مذهبي و متافیزيکي، اصالت های نفي روايت

 های حسي و تجربيداده

 ژان ژاک روسو
فیلسوف و 

 نويسنده

های مدرن، مرز مشخصي او معتقد است روايت

کند و از ارائه نمي غیرواقعي امرمیان امر واقعي و 

 تر هستندهای پیشامدرن صريحاين حیث روايت

 (.۶۷: ۱۹۳۱)جوزفسون، 

 کانت
فیلسوف 

 گراتجربه

های ذهني در فهم فلسفۀ کانت نقش برداشت در

يابد. از ديدگاه او، اين امر ناگزير روايت، اهمیت مي

 .يابدو فراگیر است و دريافت شخصي اهمیت مي

 هگل
فیلسوف و 

 منتقد ادبي

هگل، راوی نه دانای کل بلکه يک  روايتگریدر 

 با مخاطب گامبهگامانسان جويای حقیقت است و 

راوی و  رود و در انتها، حقیقت برایپیش مي

)اردبیلي و  دشومخاطب روايت آشکار مي

 .(۱0۳: ۱۳۹5رشیدپور، 

 دو سوسور

شناس زبان

و 

 شناسنشانه

در « زمانيهم»و « در زماني»تأکید بر مفاهیم 

و « نشینيهم»ساختار روايت، توجه به مفاهیم 

ها، و اهمیت تحلیل نشانهدر ساختار « جانشیني»

 گفتمان در فهم روايت.

کلود لوی 

 اشتراوس

شناس زبان

و منتقد 

 ادبي

فرايندها و سازوکارهای انتقال معنا و روايت خارج 

متکي بر گیرند و از زمان و مکان قرار مي

ها ساختارهای انديشۀ همۀ آدمیان هستند. روايت

 کنند.ها عمل مياز فرهنگ فراتر

 ريکورپل 
فیلسوف و 

 اديب

روايت يکي از اقسام ادراک است. روايت قالبي 

گران، )حیدری و ريختهاست برای آفرينش هنری

۱۳۹۶ :2۹). 
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دوران 

 مدرنپست

عدم قطعیت و 

 عدم تعین معنا

 روالن بارت

فیلسوف و 

پرداز نظريه

 ادبي

ای که بر نظام نشانهاست متني روايي  ،داستان

ضمن ها تکیه دارد. داستانمشترک میان تمام 

اجزای ساختاری و به توجه  راوی از زمینه، جدايي

و  اصل ،ایِ زباننظام نشانه ساختاراصول حاکم بر 

های تر از روايتروايت مهم ، مفهوم عامدرنتیجه

 (.۱4۶: ۱۳۸۷است)صافي و فیاضي، منفردِ واقعي 

 فوکومیشل 
فیلسوف 

 قدرت

و خطرناک  دوديت توزيع سرطانيف محلمؤ»

سازد که در ها را در درون جهاني میسر ميتاللد

در قبال منابع و ثروت، بلکه در  تنهانهآن، شخص 

. جوستهای آن نیز صرفهتاللدها و قبال گفتمان

جويي در توزيع معناست. مؤلّف اصل صرفه

تمامي ، ما بايد ايدة سنتي مؤلّف را بهدرنتیجه

 .(۶5 :۱۳۹۶)گلستاني،  «وارونه کنیم

 لیوتار
پرداز نظريه

 ادبي

های ها و نفي جنبهروايتدوران پايان کالن

های سنتي و نوعي متافیزيکي و معرفتي در ارزش

  گرايان فرارسیده است.تقابل با سنت

 دريداژاک 
فیلسوف و 

 منتقد ادبي

قطعیت و ناروشني معنا يک امر گیری، عدمفاصله

میان نقش همیشگي و حتمي است و در اين 

 بديل است.بي ،زمینه در راستای فهم بهتر معاني

 شکل رییتغکند و هم را فراهم مي معناهمزمینه 

 شود.آن را موجب مي

 

 در روایت «اینجا و اکنون»و « هاله»افول 
اعم از نوشتار، تصوير، اثر هنری يا فضای  از روايت مواجهه با نشانۀ معنادار در هر فرم

 شدن تمام ساحاتکرد. ماشینيشده، در سدة بیستم چالش ديگری را نیز تجربه ميساخته

 دادهالشعاع قرار اثر هنری را تحتفرايندهای ساخت، عرضه و کاربرد  ازجمله را زندگي انسان

 زعمبهار گرفت. در اين میان، متفکران قر موردتوجهمیالدی  ۱۹۳0بود و خیلي زود در دهۀ 

در اثر هنری و به همین ترتیب « مکاني-زماني»و نسبت « هاله»از بین رفتن  ۱والتر بنیامین

ر شود و در سراسصورت ماشیني تولید و تکثیر ميکه ديگر بههای آدمي ساختهدر همۀ دست

معاني استعاری و  گیرد، امری است که بیش از هر چیزی مفهومدنیا مورد کاربرد قرار مي

: اينجا فاقد يک چیز است ماشیني تکثیر بنیامین زعمبهاما برد. های انساني را از بین ميروايت

آيد. درست همین هستيِ يکه مي وجود بهکه  آنجايياش در هستيِ يکه -و اکنونِ اثر هنری 

اری و دوام اثر کنندة آن تاريخي است که در روند ماندگچیز ديگر است که تعیینو نه هیچ

 مدنظراو سه اصل را  در مواجهه با اثر هنری  .(۱۹: ۱۳۸4)بنیامین،  هنری، بر آن استیال دارد

  .(۱2۳: ۱۳۸۷)فیروزآبادی،  . هاله۳. اينجا و اکنون و 2. اصالت، ۱دهد: قرار مي

هاله روح خاص زمان و مکان و نمود يگانۀ امر دوردست است. تجربۀ  بنیامیندر ديدگاه 

رسد و با ساختارهايي مرتبط های زمان و مکان ميای ادراکي است که به دوردستهاله پديده

                                                           
1 Walter Benjamin (1892-1940) 
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امین در يادداشتي در باب مفهوم هاله آن را امری مقدس یگیرد. بناست که در آنها جای مي

عدم امکان نزديک شدن به آن، کیفیت اصلي تصوير آيیني کهن است و اين  که شماردبرمي

آنچه در تکثیر ماشیني قرن  .(۱2۷ )همان: تناقضي از حضور و عدم حضور است ،کیفیت

جدا  اشمیرد، هاله است و امر تکثیرشده را از پیوستار سنتي، ذاتي و سرشتيبیستمي مي

ای و اينجايي و سازد و تحقق شرايط زمینهر به آن ميرا منحصکند. هاله، روايت اثر هنری مي

ضای فتعمیم است. تکثیر ماشیني از روايات آثار هنری به فضای معماری قابل اکنوني آن است.

هايي است که در دوران کنوني مورد بازتولید ترين پديدهترين و گستردهمعماری يکي از مهم

ه توسط کشورهای صنعتي ايجاد و در اختیار ماشیني قرار گرفته است. تکنولوژی ساخت ک

همۀ مردمان در سراسر جهان قرار گرفته است، موجب شده فرايندهای طراحي، خلق و ساخت 

فرم و فضای معماری در مسیری يکسان پیش روند و محصول نهايي بیش از تبلور مفهوم 

شدن معماری که اشینيدر فرايندهای م .(۱۹5: ۱۳۹۷)اکبری،  رساندبازتولید يا تکثیر را مي

در سدة بیستم بسیار تبلیغ و ترويج شد، فضا، فرم، عناصر و اجزای خلق مکان در فرايندهای 

هر  ردفمنحصربهشود و خلق فضای معماری تهي از هرگونه روايت يکسان، تولید و تکثیر مي

 شود.جا تولید ميروز در همه

 فرافرهنگی -های فراتاریخیروایت
های غالب تبديل شد. با نفي مدرن، تکثرگرايي به يکي از گفتمانپست در دوران

 وجود بههای فرهنگي است که بتوانند از فضای روايتهای تاريخي، نوبت خردهروايتکالن

مرگ »آمده بیشترين بهره را در جهت مطرح کردن خود ببرند. بارت پس از مطرح کردن 

م زعکند. بهرا مطرح مي« فراتاريخي و فرافرهنگيهای روايت»و « هاشماری روايتبي»، «مؤلف

عظیم و متنوعي از  ۀروايت بیش و پیش از هر چیز مجموعشمارند؛ های جهان بيروايتاو 

ای مستعد پذيرش توزيع شده است، گويي که هر ماده متنوعانواع ادبي است که خود بین مواد 

تواند محمل روايت هر نوع از ماده مي ترتیبينابه. (۱۳۹2)بارت،  های انسان استداستان

شوند و هم مخاطبان جهاني ها هم در سطح جهاني مطرح مياو معتقد است امروز روايتباشد. 

گیرد و همۀ آحاد بشر را مخاطب دارند. روايت امروز در غالب يک فرهنگ مشخص قرار نمي

اين دو امر،  آمد يپ .(۱۳۹4)پرنیس،  است فراتاريخي و فرافرهنگي روينازادهد، خود قرار مي

رهاند و با پذيرفتن قالب روايت در هر فرم و با هر نخست شکل روايت را از فرم صرفاً ادبي مي

مثابه داستان يا بستر روايت، شده يا معماری بهای، عرصه برای پذيريش فضای ساختهماده

های وگلگشايد. همچنین با فراتاريخي و فرافرهنگي دانستن محتوای روايت، فضا جهت ديامي

ها اينک انسانشود. های مختلف باز ميهای فرازباني میان تمدنفرهنگي در قالب داستان

د در تواننگرايي، نیز ميمدرن، و نه حتي در جهان گفتماني سنتمبتني بر تفکرات پست

ود های خوگو و داستانهای متنوعي که فارغ از ارتباطات کالمي است،  با يکديگر گفتقالب

محتوای خود  وخود خارج شده ادبي تنها از قالب روايت کنند. روايت، امروز نه يگرهمدای را بر

 کند.در سطح جهاني تولید، بازتولید و مطرح مي در فضای متفاوت و فارغ از بعد زمان را
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 . جدول تحلیلي رابطه فضازمان و حضور، مأخذ: نگارنده.2 جدول

 زماندیالکتیک فضاروایت و 
 زماني خلق روايت-شود مگر در سیاق فضاييروايت، در هر قالب و ساختاری که باشد فهم نمي

 آن با مفهوم ديالکتیکترين عامل دريافت محتوای روايت قطعاً رابطۀ مواجهه با آن. مهم و

شناسي عقلي، يعني مطالعۀ را جزء مسائل اصلي هستي قولهاين م انديشمندانزمان است. -فضا

 کنند.قلمداد ميآدمي  ارتباطش با روح ازلحاظآن و  بودن هستن از جنبۀ فلسفي جها

ر دمحض های مختلف اعم از: ديدگاه فلسفي از ديدگاهدر مقیاس کالن و بنیادی فضا 

افالطون گرفته تا متفکران معاصر، ديدگاه های اکثر فالسفه در طول تاريخ از ارسطو و انديشه

ديدگاه  ۱های گئورگ زيمل،شناختي در انديشههای مارکس، ديدگاه جامعهاقتصادی در انديشه

های میشل ديدگاه فلسفۀ سیاست در انديشه 2،های ديويد هارویاقتصاد سیاسي در انديشه

 اينشتینای هدر انديشه وانتومک های نیوتن و فیزيککالسیک در انديشه فوکو، ديدگاه فیزيک

 قابل تعريف است. ۳ماکس پالنک، و

                                                           
1 Georg Simmel (1858-1918) 
2 David Harvey (1935- ) 
۳ Max Planck (1858-1947) 

زمان و نظریه رابطه فضا شاخه علمی پردازنظریه

 حضور

 تصویر

 ادگار آلن پو
نويسنده، شاعر 

 و منتقد ادبي

هیچ تمايزی میان زمان 

و سه بعد ديگر فضا 

جز اينکه نیست به

موازات آن آگاهي ما به

 کند.حرکت مي
 

بعدی بر تابلوی دوبعدی  در خلق فضای سه. 1  تصویر
 (onedio.co نسبت با موقعیت بدنی مخاطب )مأخذ: 

استیون 

 هاوکینگ
 دانفیزيک

فیزيک مدرن نشان 

دهد که هیچ فضای مي

مطلقي وجود ندارد 

)نظام نیوتني(. بلکه فضا 

نسبتي است میان نقاط 

 حرکتي مرجع.
 

. فضا امری نسبی است که با تسخیر انسان او را 2 تصویر
 (physics.org  :دهد )مأخذمخاطب قرار می
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ترين مفاهیمي است که از ديرباز انديشۀ انسان را درگیر خود يکي از اصیل نیز مانز

در آخر  2و هراکلیتوس ۱کرده است. بحث بر سر امکان کثرت و حرکت نزد پیروان پارمنیدوس

معناست و بدون حرکت جايي خورد. بدون زمان حرکت بيلۀ چیستي زمان پیوند ميبا مسئ

)اردبیلي  ماندبرای علیت فاعلي، يعني فیزيک کالسیک که نزد يونانیان پراهمیت بود، باقي نمي

عنوان با مفهوم حرکت تا ظهور مسیحیت به پیچیدهدرهم. مفهوم زمان (50: ۱۳۹۳و آزادی، 

ای حاکم بود. اما پس از ظهور مسیحیت مفهوم زمان ناشي از تعريف غالب در مباحث انديشه

 مثابه يک کلیت منسجمهای مسیحیت، زير سؤال رفت و مفهوم زمان بهمقولۀ آفرينش از آموزه

آنات  جواریهمای ناپیوسته اما وعهجمزير سؤال بردن نگاه ارسطو، زمان را م با دکارترد شد. 

ايي قرن گراند اما اسپینوزا از بطن عقلکه تنها به ارادة الهي کنار هم قرار گرفته کندمعرفي مي

 ست:ابندی به دو نوع زمان قائل . ویکندمي هفدهم شکل نويني از دوآلیسم افالطوني ارائه 

يگری زمان در ساحت جوهر که از يکي زمان در ساحت حاالت که از جنس ديرند است و د

تفکر »مفهوم زمان را از آن حیث که در  ۳برگسونآنری  .(5۱ )همان: جنس سرمديت است

                                                           
1 Parmenides 
2 Heraclitus (535 c.-475 BCE) 
۳ Henri Bergson (1859-1941) 

زيگفرد 

 گیدئون

معمار و مورخ 

 معماری

کوبیسم پرسپکتیو 

رنسانس را درهم 

چیز را شکست؛ همه

نسبي نشان داد. 

ترتیب، هیچ اينبه

اندازی دارای چشم

فرد منحصربهاقتدار 

  نیست.
تنیدگی مفهوم فضازمان و از بین رفتن . در هم3  تصویر

 (pinterest.comقطعیت )مأخذ: 

 کارل زيمر
دان و فیزيک

 شناسزيست

 از را زمان انسان مغز

 ات ثانیهمیلي از ایلحظه

و  حفظ هاسال و روزها

 اين. کندفهم مي

 میلیون صدها محصول

  است. تکامل سال
 . فضازمان )مأخذ: 4  تصویر

jeffluong.wordpress.com) 
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ند. کجويد، رد ميشود و به اقتضای چنین تصوری به مکان مشابهت ميما تصور مي« شهودی

اشد و ب« تآنا»اگر زمان محیط متجانس نامتعیني تلقي شود که قابل انقسام به زعم وی به

ده ، به يکديگر منضم ششوداين آنات مثل نقاطي که امتداد مکاني مرکب از آنها پنداشته مي

 برگسون زماناز نظر او . (2۶۱: ۱۳۹2)مینار،  ايميت کردهازماني صلب حک« استمرار»باشد، از 

شود، همانا ديرند است. ديرند از زمان تجربه مي واقعي ديرند است. به باور او، آنچه حقیقتاً

شمارشنه عبارت است از سیال بودن و پويايي محض. لذا زمان امری است که نه مکاني و 

طبیعي  علوم، بلکه تنها يک دوام محض است و به اين اعتبار، با مکان و زمان استپذير 

 ۱(.۱0۳: ۱۳۹۱)رستمي جلیلیان،  متفاوت است

ا در باب مفاهیم زمان و فضا، مطرح است رابطۀ ها و آرآنچه در میان همۀ انديشه

شده، تواند در ديسیپلین معماری يا خلق فضای ساختهديالکتیکي میان آن دو است که مي

ه اند و نزعم انديشمندان فضا و زمان، نه مفاهیم کامالً مطلقبه نقش بسزايي داشته باشد.

فصل از اند و نه مننه وابسته؛ نه متصلاند و نسبي؛ نه مؤيد يکديگر و نه نافي هم، نه مستقل

، هم يکي و هم زمانهم، همانيو رابطۀ اين هم. بلکه حسب شرايط، در مفهوم ديالکتیکي خود

واسطۀ حضور و کنش انساني قابل فهم زمان، به-ترين مفهوم ديالکتیک فضااند. دقیقهمۀ آنان

مان و سرشت مکان وجود ندارد ز-و تعريف است؛ هیچ پاسخ متقني در رابطه با مفهوم فضا

 کند که دارای دو بعدديويد هاروی، چارچوبي را پیشنهاد مي .«کنش انساني»مگر مبتني بر 

 در پارادايم .ای استزمان، دارای سه وجه مطلق، نسبي و رابطه-است. در بعد اول، پارادايم فضا

شوند. در پارادايم داده مي طور خطي نمايشاند و بهانگاری، فضا و زمان هر دو مطلقمطلق

ای فضا و زمان درون ماده توان جدا از زمان فهمید و در پارادايم رابطهانگاری، فضا را نمينسبي

بر مبتني  2ور،بنری لوفگانۀ هابر اساس ديالکتیک سهدر بعد دوم،  شوند.و فرايند دروني مي

 از اين . (۹۹: 200۸هاروی، ) است« شدهپردازیمفهوم»و « شدهتجربه»، «زيسته»سه تعريف 

  تنظیم شده است. ۳حیث، آرای متفکران در جدول 

 مدرن، مأخذ: نگارنده.زمان از دوران کالسیک تا دوران پست-. جدول تحلیلي مفهوم فضا۳ جدول

 دورة تاریخی
پارادایم 

 فضازمان
 زمان-دیالکتیک فضا شاخة علمی پردازنظریه

دوران 

 کالسیک

 انگاریمطلق

پارمنیدوس 

و 

 هراکلیتوس

 فیلسوف

معناست و بدون حرکت جايي بدون زمان حرکت بي

ضا زمان با ف روازاينماند. برای علیت فاعلي، باقي نمي

 بیايد. وجود بهپیوند ذاتي دارد تا امکان حرکت 

 فیلسوف افالطون انگاریمطلق
های سرمدی )عالم مثل( و عالم موجودات میان ايده

 زماني برقرار است.-دوآلیسم جهانيمحسوس نوعي 

 فیلسوف ارسطو انگاریمطلق

زمان خود حرکت نیست، بلکه عبارت است از حرکت 

: ۱۳۷۸)ارسطو،  است شمارشقابلکه  جهتازآن

ي حرکت است و حرکت در زمان صورت کم .(۱۸۸

 دهد.فضا رخ مي

                                                           
 .۱۱۳: ۹۳۱۳به نقل از: بوخنسکي، .  ۱

2 Henri Lefebvre (1901-1991) 
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از صدر 

مسیحیت تا 

 رنسانس 

 ایرابطه
سنت 

 آگوستین

فیلسوف و 

 متأله

مثابه يک کل منسجم بیان ضمن رد مفهوم زمان به

سه نوع  درنتیجهکرد که هرچه هست حال است و 

حال وجود دارد: حالِ گذشته يا خاطره، حالِ حال و 

 -۳۶4: ۱۳۸۱)آگوستینوس،  حالِ آينده يا انتظار

۳۶۳). 

سدة شانزدهم 

 و هفدهم

 دکارت انگاریمطلق
فیلسوف و 

 دانرياضي

است از آنات  جوارهمای ناپیوسته اما مجموعهزمان 

 د.انکه تنها به کمک ارادة الهي کنار هم قرار گرفته

 اسپینوزا انگارینسبي
فیلسوف 

 خردگرا 

زمان در  .۱توان بازشناخت: را ميبندی دو نوع زمان

زمان در  .2ساحت حاالت که از جنس ديرند است و 

 ساحت جوهر که از جنس سرمديت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوران مدرن

 نیتساليب ایرابطه
دان و رياضي

 دانفیزيک

اند و نه صفات ]عارض زمان و مکان نه جوهر واقعي

بر[ جوهرهای واقعي. مکان و زمان چیزی نیستند جز 

تا، بود و متوالي )لیا يا پديدارهای همترتیب يا نظم اش

۱۳۸4 :۱۳۱.) 

 دان فیزيک نیوتن  انگاریمطلق

، بدون خودخودیبهزمان مطلق، حقیقي و رياضي، 

: ۱۳۸۹)کورنر،  چیز ديگری جريان داردنسبت با هیچ

۱5۸). 

 کانت انگاریمطلق
فیلسوف 

 گراتجربه

پیوسته و نه حتي همای از آنات بهزمان نه مجموعه

ای پیوسته، بلکه صورت پیشیني شهود و شرط ابژه

 فضا، متعلق عالم ذهن است.  ای است.هرگونه تجربه

 فیلسوف هگل ای رابطه

مند هستي، زمان است. در مرز میان خود زمانِ نازمان

مند يک میانجي وجود دارد که زمان زمان-و امر در

هم در زمان است و هم در خارج از زمان و آن همانا 

آخرين لحظه از تاريخ، يعني دانش مطلق است. زمان 

فلسفه،  هدفمند است. و نازمانمند جامع امر زمان

: ۱۳۹۳آشتي روح و مکان است )اردبیلي و آزادی، 

هر نـوع گـذار ديـالکتیکي، گذار از مکان به  (52

 .زمان است

 کنش انساني
هانری 

 برگسون
 فیلسوف زمان

زمان »، «duree reel»عنوان با « زمان زيسته»

ترکیبي ناخالص از زمان »فضا است.  «واقعي

. اگر در تجربۀ روزانۀ زندگي شهری، است« همگون

زمان »گیری فضای معماری چارچوبي جهت اندازه

شکل دهد، آنگاه به هر مکان مشخص، مانند « زيسته

معماری، مصالح و  زمان با ساخت، هم«زمان واقعي»

 (.۹۱: ۱۳۹۶)هال،  شودفرم داده مي

 دانفیزيک  اينشتین انگاری نسبي

: ۱۳۹2به يکديگر است )مینار، مکان و زمان مضاف 

توان ساخت. ظرف و مظروف را از هم جدا نمي (.2۶4

 هاييهای تهي نیستند که پديدهمکان و زمان قالب

گیرند، بلکه با ماده را بپذيرند که در آن دو جای مي

 خصوصیات جهان طبیعي هستند. ازجملهو 

 هايدگر کنش انساني
فیلسوف 

 پديدارشناس

مفهوم زمان مبتني بر مفهوم دازاين است. در عالم 

منـد است و )دازاين( زمانحاضر وجودفقط و صرفاً 

منـد تلقـي سـنتي زمـان طوربهموجودات ديگر که 

مندی يک زمان هسـتند.« در زمـان»انـد، شـده

هايي کـه از موجود و يک شيء نیست؛ توالي لحظه
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اند، نیز حـال و گذشته در حرکت سویبهآينـده 

نیست؛ و عرض و کیفیت چیـزی هـم نیسـت بلکـه 

بیشـتر ماننـد فعالیت است، شبیه فرايندی است که 

)زارع شیرين بـرد. آورد و باال مـيخودش را پديد مي

 (.4۹ -5۷: ۱۳۹۱کندی، 

دوران 

 مدرنپست

 وربلوف انسانيکنش
شناس جامعه

 مارکسیست 

گانۀ فضازمان مبتني بر سه مفهوم ديالکتیک سه

 پردازیمفهوم»و « شدهتجربه»، «زيسته»فضازمان

قابل بازتعريف و بازنمايي است. فضا « شده

 تولیدشدني است.

 انسانيکنش
ديويد 

 هاروی

دان و جغرافي

 شناسانسان

ه س هرديالکتیک فضا و زمان مستلزم آن است که 

 ای در تنیدگي/ تنشيبرداشت مطلق، نسبي و رابطه

 ديالکتیکي با يکديگر باقي بمانند.

 

 زمانبدن با فضااستدالل منطقی در تحلیل نسبت 

فضا امری متعلق عالم ذهن و برآيند ساختارهای ذهني و فکری  آيد کهبرميتحلیل شد  ازآنچه

است و ورای وضعیت ذهني او بازنمودهای  تعريفقابلانسان است که صرفاً از ديدگاه انسان 

در  باشند و فقط ذاتبهقائمتوانند فضا و زمان نمي فضا به هر شکل که باشد، مفهومي ندارد.

شده و بدن انسان هر دو امری عیني است که از سوی ديگر، فضای ساختهد دارند. وما وج

فضا در نسبت بدن با فضازمان های دارای واقعیت بیروني در عالم ماده است و تحلیل روايت

 طلبداش عزيمت از عینیات به ذهنیات است که روش استدالل منطقي را ميکنندهاحاطه

مند در فضازمان( به سمت و حرکت از قضايای تجربي )حضور بدن (4۶: ۱۳۸۹)میرجاني، 

های قضايای تحلیلي )معماری نوعي از بیان روايت است( و قضايای متافیزيکي )فهم روايت

 معماری( است.

يابد و نفس انسان به اتکای زمان مفهومي است که با وجود نفس انسان معنا مي-فضا

زعم به .(۳۱: ۱۳۸۱)شقاقي،  بدن انسان خاستگاه انديشۀ اوستيابد. کل بدن او هستي مي

فیلسوف حافظۀ بدن کانون طبیعي هر کنش دريافت حسي، فرايند به ۱ادوارد اس کیسيِ

های او اگر حافظۀ بدن يافته اساس بر. (۱4۸: 2000کیسي، ) خاطرسپاری و به يادآوری است

بدون برخورداری از ظرفیت حافظۀ  . انسانای وجود نخواهد داشتنباشد، اساساً هیچ حافظه

و  2مطالعات جورج لیکاف اساس بر د.يا به خاطر بسپارتواند چیزی را به ياد آورد و نمي بدن

مند است که در آن نظام مند نیست؛ بلکه به نحوی بدنبدن صرفاًتنها نهذهن  ۳مارک جانسون

هايي که در آن انساني و محیط هایای بر اساس مشترکات بدنگسترده طوربهفکری انسان 

ديالکتیک فضازمان مبتني بر  .(۱۹۹۹لیکاف و جانسون، ) کند، شکل گرفته استزندگي مي

 د است.منگیری امری بدنگیرد و اين جاین از موقعیتي است که در آن جای ميذهنیت انسا

                                                           
1 Edward S. Casey (1939 - ) 
2 George Lakoff (1941 - ) 
3 Mark Johnson (1949 - ) 
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ی او تمايز دهد.های انساني، بعد متفاوتي از فضامندی ارائه ميبر اساس کنش لوفبور

. 2آيد؛ گانه انسان درميشده که به حواس پنج. فضای تجربه۱کند: گانه از فضا عرضه ميسه

شده که با فضای فضای بازنمايي. ۳ و شودميپردازی که مفهوم فضای تصورشده در ذهن

، لوفبور) استتنیده شده شده، تخیالت، عواطف و معنايي که با زندگي روزمره درهمزيست

جهان  انسان در بودن هستگر نحوة توان گفت ديالکتیک فضازمان نشانمي بنابراين .(۱۹۹۱

هايش است. انساني که در فضازمان با وجود تام جسماني و تخیالت، عواطف، رؤياها و برداشت

مند، احساسي و ها به نحو فیزيکي و بدنگیرد. انسانگیرد و فضازمان در او جای ميجای مي

با تمام توان زعم ديويد هاروی اين نحوة زيست را ميکنند و بهعاطفي در جهان زندگي مي

، به واسطۀ آثار هنری و معماری که همواره حضوری مادی در فضازمان مطلق دارند، معنايش

ورزی در فضازمان، زمینۀ فهم معاني اين نوع انديشه (.۹۸ -۱۱۷: 200۸)هاروی،  بازنمايي کرد

 سازد.ها را ممکن ميهای معماری را فراهم و تفسیر آنآثار هنری و روايت

شده، بهتجر مبني بر فضازمان لوفبور ۀ ديالکتیک فضازمانگانبندی سهمتقسی موازاتبه

شده، ديويد هاروی نسبت ديگری میان فضازمان و انسان )با تمام ابعاد بدني تصورشده و زيست

کند. ای را مطرح ميگانۀ فضازمان مطلق، نسبي و رابطهدهد. او تفکیک سهاش( ارائه ميو ذهني

کند؛ توصیف مي درجاييمطلق، ساختار فیزيکي و مادی حضور انسان زعم او فضازمان به

ای، معاني، مفاهیم، فضازمان نسبي مبتني بر حرکت انسان در فضا است و فضازمان رابطه

بندی آن است که اين تقسیم . اساس(همان)سازدميها را در ذهن متبادر ها و استعارهروايت

های انسان در عاد مادی، زيستي و مفهومي است و کنشاب شده واحدبه باور او فضای ساخته

ا، با مند در فض، انسان با حضور بدنترتیباينبه شود.ای معنادار ميصورت رابطهفضا فقط به

تواند ضمن ادراک ساختار مادی فضا و حرکت در برقراری نسبت میان بدن او بدن فضا، مي

های نهفته در آن را فهم آن و به تعبیری ضمن بودن در فضا، معاني استعاری، رازها و روايت

ها و مبتني بر استعاره بر اساس بحث لِیکاف و جانسون، حتي خیاالت و منابع زبان،کند. 

فقط در زبان بلکه در انديشه و استعاره در زندگي روزمره فراگیر است؛ نه»خیاالت بدني است: 

کنیم، اساساً در سرشتش استعاری عمل. نظام مفهومي عادی برحسب آنچه فکر و عمل مي

 (.۳: ۱۹۸0)لیکاف و جانسون،  «است

 های فضادیالکتیک فضازمان و روایت

 روایت وجربی: فضازمان، حضور قضیه ت

ان گری با فضازمان و بدن انسدر پاسخ به پرسش نخست تحقیق مبني بر نسبت میان روايت

الزمۀ فهم توان استدالل کرد که شده، از مباحث مطروحه در پژوهش ميدر فضای ساخته

وا قدم به تعبیر مهدلیکروايت اثر معماری، حضور تام در ساختار ديالکتیکي فضازمان بنا است. 

است که راه رفتن بسته به موقعیت  اين مسئلهزدن در فضا، قدم زدن در درون خود نیز است. 

کند. ماهیت ارتباط سوژه و شود؛ اما خود موقعیت نیز بر اساس راه رفتن تغییر ميدگرگون مي

؛ معماری بدني بازتاب خويشتن است معماری(. ۳۸ -4۱: ۱۳۹4 )مهدلیکوا، فضا اين گونه است
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بدن خاستگاه معماری است؛ نسبت تناسبات بدن معماری يعني تناسبات   بدلي برای انسان است.

ه ها، نهای بناست. ساختمانشده با بدن انسان، سرآغاز ادراک معاني فضا و روايتفضای ساخته

رؤياهای  وها شناسانۀ فرمي يا هنری، که گسترش بدن و تجسد حافظه، ذهنیتترکیبات زيبايي

ها، معماری برخاسته از مواجهه ۱زعم يوهاني پاالسمااند. بهها را خلق کردهآدمیاني است که آن

فهم آن  درنتیجه(. و ۱2۷: ۱۳۹5)پاالسما،  ها از زندگي استخاطرات، آرزوها و تجارب انسان

گانه، اس پنجزماني عمیق و حقیقي خواهد بود که مخاطب با تمام ابعاد وجودی خود، اعم از حو

 اش در فضازمان حاضر شود.ها، باورها و به اتکای سرشت انسانيذهنیت

سي تجربي فضا چنین استدالل مند و ادراک حدر تحلیل ارتباط میان حضور بدن

های انساني و سپس تعالي طبیعي به محیط هایطريق تبديل محیط، از معمارید که شومي

ای، داستانهای افسانههای نظم و زندگي شاعرانه و روايتخیاالت، استعاره واسطۀبه هاآن

معماری میان ابعاد انساني و کیهاني، ابديت و حال، خدايان  طور تاريخي،سرايي کرده است. به

شاعرانه در هر فرهنگِ  2خويشتنِ-کند؛ در خلق و نشان دادن تصويرو میرندگان بده بستان مي

معماری، با ابزار وجودی خود، اعم از تناسبات فضای  (.2۸ :)همان  دارد کانونيمشخص، نقشي 

پر و خالي در نسبت با تناسبات بدن انسان، اطوار نور و تاريکي، اطوار طبیعت اعم از گیاهان 

ای و ايستايي بنا، هندسۀ فرم و فضاها، هندسۀ تزئینات، و آب، مصالح ساختماني، نظام سازه

یان در آن، سکون و حرکت و در کل تمام ماهیت خود، خلوص در فرم و فضا، انحای حضور آدم

سترش اش، گاهي گهايش است. گاهي تناسبات بلند بنا و گاهي افتادگي و فروتنيروای داستان

اه جغرافیايي، گاه با تاريکي و گاه با نور، گ بستراش با تنیدگيبنا در سطح زمین و گاهي درهم

ه با قرارگیری بر بلندی و گاه  با فرورفتن در زمین توانستبا ژرفای فضا و گاه با شفافیت آن، گاه 

گي های زندفضازمان را برای مخاطبان خود مستحیل و يا برجسته کند و در اين مسیر، داستان

اند بازگو کند. بنای معماری تجسد ديرند زمان است. ابزارهای آنان را از آناتي که با هم گذرانده

ای است که ايشان بتوانند داستان مواجهۀ آدمیان اران، واسطهمعماری، در دست مردمان و معم

مندی را بازگو کنند. در شان از سعادتها و برداشتها، آرزوها، اشتیاقها و شادیبا جهان، غم

های تواند روايتترين ابزارهايي است که معمار ميها يکي از مهماين میان، تجربۀ زيستۀ انسان

االذهاني به مخاطبان خود در سراسر جهان عرضه را از خالل امر بین فراتاريخي و فرافرهنگي

 (.۱۳۹۷کند )اکبری و نیرومند، 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Juhani Pallasmaa (1936 - ) 
2 self-image 
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 حسي حضور، مأخذ: نگارنده-های معماری بر اساس قضیه تجربيبررسي برخي مصاديق روايت. 4 جدول

 مصداق روایت بدن و حضور -فضازمان های مؤلفه

 

ه نزديک بشده تناسبات فضای ساخته

ابعاد بدن انسان، حضور نور طبیعي روز، 

پیوند مستقیم با آسمان، گیاهان رونده 

 های گرمها، مصالح ساده و رنگبر ستون

، پیوند میان درون و برون بخشزندگي

، حضور در ای ايوانبا فضای واسطه

 فضای باز محصور و امن.

 

روايت امید، سرزندگي، 

شادی و طراوت، رويش و 

 هایدوباره برای سوژهزندگي 

های دردمند ديده، بدنآسیب

 ها.خانمانبي کشیدهو رنج

 
ها، خانمانداری بينگه.مرکز 5تصوير

کريستوفر الکساندر،  سن خوزه،

 م.۱۹۸۸

 

حداکثر فاصله میان تناسبات کالبد 

معماری با ابعاد بدن انسان، تسخیر تام 

شده نور باهدف سوژه، حضور کنترل

خلق تعلیق گنبد، عظمت و صلبیت بنا، 

تنیدگي فضای کامالً بسته و درهم

 فضازمان.  

 

روايت عروج، عبوديت، 

تسلیم، تواضع و خشوع، 

 حقانیت، قدرت و اقتدار.

 
. ايا صوفیه، نماد هنر ۶  تصوير

 .میالدی 5۳2معماری بیزانس، 

 

تناسبات عظیم، بدن سوژه مقهور 

ا، نشدة بنتنانگي غیرمنتظره و تجربه

ها و پذيرا بودن تسخیر سوژه، نرمي فرم

بنا، همجواری با رودخانه، انعکاس نور 

خورشید بر بدن بنا و تغییر رنگ آن در 

ف روز و خلق کیفیت ساعات مختل

 رنگین از گذر زمان.  

 

يافتگي، رشد و روايت توسعه

پیشرفت، دوستي، پیوند 

انگیزی میان آدمیان، خیال

شکفتگي از درون، فضا و 

حس دينوسیوسي از ارتباط 

نزديک انسان با نیروهای 

طبیعي زندگي آب، نور، باد و 

خیال و معنای استعاری 

 تغییر دائمي. 

 
. موزة گوگنهایم بیلبائو، 7  تصویر

 م. 1997فرانک گهری، 

 

احاطۀ تدريجي بدن سوژه با افزايش 

شدن فواصل ارتفاع بدن فضا، کم

اندازی احجام بر بدن ها، سايهمکعب

سوژه و تسخیر او حین طي کردن مسیر 

حرکت، سردی مصالح بتن، تیرگي 

 شده.باری فضازمان ايجاد ها و غمرنگ

 

روايت ترس و وحشت، ظلم، 

تنیدگي مرگ و زندگي، درهم

خاطرات مشترک جمعي 

آحاد بشر از جنگ، امید به 

صلح و زندگي در پناه 

های انساني و ارزش

فرافرهنگي اعم از -فراتاريخي

 برابری و عدالت.
 

شدگان . يادمان کشته۸  تصوير

 م. 2005جنگ، پیتر آيزنمن، 
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صلبیت عناصر بتني، عدم حضور نور 

خورشید و استحالۀ فضازمان در 

جسمانیت زمخت بنا، تنگي راهروها و 

بار تیرها، ايجاد فضای زوايای خشونت

کارگیری تزئینات سرد و تاريک، عدم به

 و تشديد بیگانگي از فضا.

 

روايت روحیۀ مقاومت 

جمعي، مقاومت در برابر 

 تقدير زمان، عدم فراموشي

های مظلوم، روايت انسان

فرازمان و فرامکان از 

انگیز سرنوشت غم

ها، شدگان در جنگکشته

-های فراتاريخيارزش

  فرهنگي نیل به صلح.
. موزة نوسبام، دانیل ۹  تصوير

 م. ۱۹۹۸لیبسکیند، 

 

 فرافرهنگی -فراتاریخیهای روایتو  معماری رواییقضیه تحلیلی و متافیزیکی: 

فرافرهنگي معماری،  -های فراتاريخيروايتدر پاسخ به سؤال سوم تحقیق، مبني بر فهم 

توان چنین استدالل کرد که معماری، آنگاه که به سمت مخاطب قرار دادن سرشت واحد مي

های خاص زماني ها و بازهفرهنگکند فراتر از خردهانساني حرکت کرده است، آنچه روايت مي

 2از اصطالح معماری روايي مورخ هنر، ۱امیل کافمن، ۱۹52برای نخستین بار به سال است. 

های گويي به ضرورتاستفاده کرد. منظور او از اين اصطالح آن بود که معماری فراتر از پاسخ

وی با اين  (.4۳۱ -5۶4: ۱۹52)کافمن،  های خود را روايت کندعملکردی، بايد داستان

 ری ورایاصطالح خطي میان معماری عملکردگرای مدرن و ساير تفکراتي کشید که به معما

)دو بلیکر و جرارد،  نامید معماری مستقلآن را گسترش  . اوکردندبرنامۀ عملکردی فکر مي

مدرن لیوتار از مفهوم ابرروايتگری تصور کلي کافمن از معماری روايي و انتقاد پست .(۱2: ۱۳۹۷

پايان گشايد. البته، و معماری مي يتگریرواهای جديدی برای کشف ارتباط فضايي بین افق

 شود.معماری روايي تلقي ميعنای سرآغازی برای به م در انديشۀ لیوتار، فراروايت

گیری انقالب فناوری ديجیتال، اوج دورانمدرن و در دنیای امروز، در عصر پساپست

مدرن امروز که در در عصر پستبه باور سیلون دو بلیکر يابند. های معماری اهمیت ميروايت

تواند بر ای از سبک نميچک اهمیت دارند، ديگر هیچ کانسپت متعصبانههای کوآن داستان

، عالقه داشت روايت کالنشمعماری روايي غلبه کند. معماری مدرنیستي، به دلیل داستان 

شد. سبک شناسانه تعیین ميپايین آورد که با معیارهای زيبايي يسبک مفهوممعماری را تا حد 

ا زماني بگويد. ت« بايد»داستان عمل کرد؛ تنها داستاني که معماری اين مثابه الگويي از باهاوس به

 يتگریروارنج خواهد برد. « روايتکالن»که مسئله اين باشد، معماری و روايتگری آن از عقده 

 . (۱4 :)همان فرد معمار را مبهم نگه داشته استهاست که نقش منحصربهها مدتسبک

هزينۀ گزافي برای نوستالژی »جهاني اول و دوم،  هایجنگبا معتقد است که بشر لیوتار 

به همین دلیل است که آگاهي پست (.۸۱ -۸2: ۱۹۸4)لیوتار،  «است همه و يکي پرداخته

                                                           
۱ Emil Kaufmann (1891-1953) 
2 Narrative Architecture 
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؟ مدرنیسم چیستلیوتار در پاسخ به اينکه پست کند.روايتي را اعمال نميکالنمدرن هیچ نوع 

ها را کار بگذاريم و شرافت را نجات ، بیايید تفاوتمبارزه کنیمعلیه توتالیته  بیايیدگويد: مي

های متفاوت است. ازنظر کافمن تنها يک معماری زمان روايت دوران کنوني، (.همان) دهیم

 های حاکم مانند مدرنیسم و حتيروايتبا پايان کالن معماری مستقل.روايي وجود دارد: 

ن گفت تواکامپیوتری رواج يافته است، ميهايي که علیه معماری مدرنیسم و نیز جنبشپست

های فراتاريخي و فرافرهنگي از جانب معماراني است که همواره نفس واحد امروز، زمان روايت

های استعاری، کنايي، رازآمیز و رمزپردازانۀ خود قرار و سرشت يگانۀ انساني را مخاطب روايت

 اند.داده

 گیرینتیجه

معماری، ه توان استدالل کرد کي، تحلیلي و متافیزيکي بحث مياز برآيند تحلیل قضايای تجرب

ها، باورها روايتي است که سطح ديگری از واقعیت وجودی آدمیان را که مملو از آرزوها، آرمان

که در  درنمپستپسادر عصر  امروزکند. است، تولید، بازتولید و محافظت مي هايشاناسطورهو 

حاکم تواند ای از سبک نميمتعصبانه مفهوم، ديگر هیچ يافته استاهمیت  تاههای کوآن داستان

شان از ایمعماری در طول تاريخ، روايتگر زندگي آدمیان، باورها، رسوم و فهم اسطوره .باشد

به  دتقیداستان طراح با  ،های اخیر کوشیدگرايانه در دهههرچند نگاه سبک مفهوم زندگي بود.

اما دوران امروز،  شودهای آن در سايه نگه داشته بکي و ارزشای خشک از قوانین سمجموعه

های انساني از زندگي روزمره و های سبکي و فرمال و آغاز عصر روايتروايتپايان عصر کالن

 تجلي امر ذهني و متعالي مبتني بر سرشت انساني در آن است.

سازی، از جهان را از طريق فرايند ناخودآگاهِ دروني هاانسانمعمارانه تجربۀ  التخیت

زنند و زمینۀ روايت انسان جهاني را فراهم مي پیوند هم بههمانندسازی و تصويرسازی 

مندی و جهتاز واقعیت،  اصیل انسانيساختارهای اصیل معماری، تجربۀ  سازند.مي

. بر کنندو کنايي بازنمايي ميمندی در استمرار فضازمان را از طريق بیان استعاری موقعیت

 ها و خیاالت بدني است، مبتني بر استعارهصور خیالینحتي خیاالت و  آنچه بحث شداساس 

 گیری تخیالت انسان است.مند در فضا، سرمنشأ شکلو حضور بدن

های غیرحقیقي يا های تصويرساز، تولید انبوه روايتدر دوران کنوني که فناوری

 و مرز میان واقعیت و افسانه از بین رفته است، بايد پاسداشت ادی ساختهها را عروايتشبه

خواهي و ها، اصول و مباني اخالقي، انساني و مالحظات حسنها، سنن، اسطورهارزش

ظت د تا از انسانیت انسان محافهای فرازماني و فرامکاني باشجويي، محتوای اصلي روايتنیکويي

در طول تاريخ  در جهان يابي خويشو مکان يابيدر جهت انسان نخستینمعماری ابزار د. شو

بودن يا بيمعنای غايي درون و برون، آشنايي و غريبگي، در خانهه ناست. خا و عرض جغرافیا

مثابه خیال معمارانه به و متضمن معنای سعادتمندی انسان است. کندخانماني را تعیین مي

 هاین معماری و روايتدوران کنوني، دوراو  م ايدئال استجهان، تفسیری از نظ عصاره و انتزاعِ

 انساني است.
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داستان  خلق مکان، محمل روايتتواند در فرايند مثابه ابزار روايتگری ميمعماری به

ای بايد به اتکفرايند طراحي معماری مي اش باشد.زندگي انسان مبتني بر سرشت انساني

روز معمار ام زمانِ ناشي از آن، بر اين اساس بازتولید شود.ای بازتعريف و فضاهای اسطورهروايت

بايد، بار ديکر در فرايند طراحي معماری، مفهوم ديالکتیک فضازمان و نسبت آن با بدن و ذهن 

ن نسبت میان بدابزار اين روايتگری مخاطب را زمینۀ روايت زندگي سعادتمند آدمي قرار دهد. 

اکات ادر در سبات فیزيکي، کالبدی و آن چیزی است کهه، تناشدانسان و بدن فضای ساخته

تواند به کمک آورد که سازندة فضا ميموقعیتي را فراهم مي شود وبینايي انسان حس مي

ها، ، رنگباهمنشیني مصالح ها، ترکیبات و همابزارهای طراحانه اعم از مصالح ساختماني، سازه

الگويي نور و تاريکي، حضور عناصر مقدس کهنپذيری، شفافیت، دمای فضا، صلبیت، انعطاف

طور مستقیم و يا کنايي و استعاری به های خود را بهچون آب و نور، طبیعت و گیاهان، روايت

های االذهاني میان فرهنگنحو بینذهن مخاطب حضوريافته در فضا از پس زمان و مکان، به

 ر دهد.مختلف بازگو نمايد و همواره انسان را مخاطب خود قرا
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