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مقدمه
اينواقعیتکـهمعمـاریدرفضـایسـاختهشـدهتوسـطمـرد بازشـناختهمـيشـودوبـا
پیوستگيهاووابستگيهاييکهباآنداردفهمميشود،آنچنانپذيرفتهشدهوبديهياست
پديدهفضایساختهشدهونیز

کهبينیازازاستداللوارائهدلیلاست«.رويکردبهشناخت»
«ابزارشناخت»وجهتمايزمیانپژوهشهاييازايندستومحـلپرسـشاسـت.دشـواری
پژوهشدراينزمینهازاينجاآغازميشودکهانتخابرويکردوابـزارشـناختپديـدهفضـا
مستلز فهمگسترهدانشياستکهپژوهشـگرانوانديشـمندانسـايرعلـو شـناختي،نـه
اندوزمینههایفراوانـيرادرفهـمجهـانطبیعـيومصـنوعفـراهم


معماران،بدانپرداخته
کردهاند .

بیستمبه وجودآمدن

معرفتشناختيدرسده 

يکيازدگرگونيهای مهمدرعرصه 

روشهای مختلف شناختشناسي در زمینههای گوناگون به ويژه در شناخت محسوسات

2
1
پايهگذاری شد.
است .يکي از اين روشها پديدهشناسي بود که توسط ادموند هوسرل  
پديده شناسيبهمثابهراهورسمجديدیکهکاوشدرتما زمینههایمعطوفبهحیاترا

)مطرحشدودريچهاینوينبهشناختهستيپیش

يگیرد (فالمکي71:139۰ ،
دربرم 
رویآدميگشود.طرح«ايدۀ پديدهشناسي»درانديشه هوسرلازآنجاآغازشدکه علم
هایدکارت،میلوبیکن)دررهیافتتجربهگرايانه خود،میانعلو 


مدرن(متأثرازانديشه
طبیعيوعلو ماوراءطبیعيگسستايجادکردند.هوسرلباردشیوهکسبآگاهيازطريق
آزمايش تجربي (رئالیسم) و نیز بازسازی ذهني و نسبت دادن برخي قضايای ذهني به
راديکالوتلفیقيراپيريزیکردکه بهصورت

واقعیتخارجي(ايدئالیسم)نوعيفلسفه 
ريشهای ميکوشید فرايند کسب آگاهي و تجربه ما را از واقعیتهای طبیعي و اجتماعي

3
پديدههایاجتماعي
شناسيضدتقلیلگرايياستوهموارهبر«کلیت»  


پديده
بررسيکند.
يافیزيکيتأکیددارد(ورنوووال .)32:1392،
بهاينترتیباگربپذيريمکهپديدهشناسيبهمثابهروشومجموعۀوسايلي مطرح

4
راممکنميسازدبدانسان

شناختبهنحوانضماميازهستبودن 

دستيابيبه
ميشودکه 

که آدمي آن را در خود احساس و ادراک ميکند (همان)13 :؛ ميتوان پرسید آيا
تواندبهمثابهروشدربازشناسيفضایساختهشدهبهکارآيد؟برمبنای


شناسيمي

پديده
شدهتوسطآدمیانوازآنجملهايرانیانچگونهميتواند


شناسي،فضایساخته

روشپديده
بازشناختهشود؟باتوجهبهبنا شدنروشپديدهشناسيبرتجربهفضایزيسته افراددر
واحساسچهنقشيدراينفرايندايفاميکنند؟

شناختمحسوسات،ادراکاتحسي5

1

phenomenology
)Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938
3
totality
4
existence
5
perceptions
2
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درپديدهشناسي

بررسيجايگاه«ادراکاتحسي»و«احساس»

لیلگفتمانپديدهشناسي

هدفازانجا اينپژوهش،پاسخبهپرسشهایباالباتح
دستيابي به تبیین رويکردی نوين به شناخت فضای مطلوبي است که با تما 
در جهت  
حواسادراک شود و در نتیجه آن خلق فضايي را در دوران امروز ،عصر پسامدرن ممکن
سازد که خاطره و خیال را برای مرد به ارمغان آورد .همانگونه که در معماری گذشته
ميتوانآنرابازشناخت .


روششناسی پژوهش
پارادايمپژوهش،واقعیتدراينجاپديدهایمادینیستووابستهبه

ازجنبههستيشناختي

معرفتشناختيدانشدراينپژوهشذهنياستنه

تفسیرپژوهشگرازآناست.ازجنبه 
عیني.دانشازتعاملبینپژوهشگروموضوعموردپژوهشکههماناتحلیلنظريهاست،به
دست ميآيد و از جنبه روششناختي دانش از طريق ارائه تفسیرهای مختلف از موضوع
ايجادميشود.بهاينترتیبمبنایفلسفيپژوهش ديدگاهتفسیریاست(بازرگان:1389،

برايناساس،بابهرهگیریازطرحتحلیلگفتمانو

)19وروشميبايستکیفيباشد.
هایکتابخانهایو

هاازطريقجست 
وجو


باتشريحادبیاتموضوعازراهگردآوریداده
نخست
با مراجعه به منابع مکتوب معتبر پرداخته و سپس به کمک دستهبندی مقولهها و
برجستهسازی مهمترين موارد آنها ،به پرسشهای پژوهش پاسخ داده و نتیجه بحث در

ميشود .
قالبچارچوبنظريهعلميمطرح 


پدیدهشناسی به مثابه روش شناخت
درشناختهرپديده  ملموسازحیثوجودی،مواجههباهستيآنبهصورتتا اهمیت
دارد(مورن.)161:1391،درگیریمقولهشناختبا«وجود»پديدهموردشناساييمنجربه
ان).رواندرمواجههباهرپديدهملموسدر
امرشناختوروانميشود(هم 

تأکیدبررابطه
2
1
جهتنیلبهشناختآن،مستلز درگیریفاعلشناسا باپديده موردشناسايي ازحیث
وجوداست(همان .)162،
3
درمييابیم که واژۀ  Phenomenologyاز ريشه
پديدهشناسي»  
با بررسي اصطالح « 
دادنونشاندادناست(لیوتار .)1375،

گرفتهشدهکهبهمعناینمايش

يونانيphainein
subject
object
3

1
2

،آنچهبرایپديداربهتصوردرميآيد،

ايننکتهاساسيشايانذکراستکهبادقتدرتعريفPhenomenon
حکايتازظهوریلحظها یياآنيازرويدادیداردکهرخدادهاست؛پديدارشدنبهتماميآنچه پیشازآن
وازآنبهبعدنیزخواهدبودتوجهي(وياتوجهخاصي)ندارد،حالآنکهپديده(کهريشهای

وجودداشته 
گری که آغاز و
قديمي برايش نداريم اما در عوض بسیار ترويج يافته است) معموالً سیر شکلگیری و جلوه 
دوران گسترش  يافتن شکلي و محتوايي و نیز پاياني دارد را مطرح ميکند .به اين ترتیب واژه پديدار را
).بههمیندلیلدراينمقالهازبهکار

نميتوانیمبهعنوانمعادل  Phenomenonبپذيريم(فالمکي139۰،

گیریاصطالحرايجامانادقیقپديدارشناسيپرهیزشدهاست .
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هاازهرنوعوتوصیفآنهابا

پديدهشناسيازنظرلغوی،عبارتاستازمطالعه 
پديده

شانپیشازهرگونهارزشگذاری،تأويلوياقضاوت.پديده


بروزتجلي
درنظرگرفتن نحوه 
1
معموالً با اصطالح معقوالت به معنای «آنچه به وسیله تفکر دريافت ميشود» در تقابل
است 2.پديده چیزی است که بر کسي ظاهر ميشود و يا خود را نشان ميدهد اما
پديدهشناسي چیزی بیش از توصیف آن است .آن گونه که موريس مرلوپونتي)1962( 3

لميتوان

ماهیتهااستوبهتبعیتازآنبرایهمه مسائ

پديدهشناسيمطالعه 
ميگويد « :

تعاريفيازماهیتشانارائهکرد»(پرتوی .)27:1387،
اصطالحاتياند که هوسرل ،بنیانگذار فلسفه

اصطالحات نوئتیک 4و نئوماتیک 5
هایتمايزمعرفتشناختيذهنوعین


شناسيوضعکردهاستتابهصورتجانشین

پديده
يا سوژه و ابژه در فلسفه جديد مورد استفاده قرار بگیرند .نوئتیک به معني فعل فکر و
انديشیدن و نئوما به معنای انديشیدهشده يا فکرشده است .هوسرل نسبت معرفتي میان
ذهن و عین را به نسبت ديگری تبديل ميکند :نسبت میان امری که تجربه ميشود و
نحوهای که اين امر تجربه ميشود .از نظر وی فعل انديشیدن بر موردی که به آن فکر

مقصودونشانهایپیشازآنکهبهآنتوجهشود،ممکننیست

ميشود،تقد دارد؛زيراهیچ

روشپديدهشناسيبهاين

بهکارگیری 
دروجدانظهورکند(ورنوووال.)1372،هوسرلبا 
نکتهمي رسدکهآگاهينهذهنيونهعیني،بلکهنقطه تالقيعینوذهناست؛ساختار

اقداماتادراکيبااشیایموردادراکهمبستگيدارند(پرتوی .)39:1387،
پديدهشناسي فلسفي به عنوان رهیافتي عمده در فلسفه قرن بیستم ،صورتهای

6
شناسيوجودی(هستبودن)


هوسرل،پديده
مختلفيدارد.میانپديدهشناسياستعاليي 

9
8
ژان پل سارتر 7و موريس مرلوپونتي و پديدهشناسي هرمنوتیک هايدگر و پل ريکور 
ميتوان تمايز قائل شد .هدف اصلي پديدهشناسي فلسفي ،پژوهش و آگاهي مستقیم از

بيواسطه آشکار ميشوند .بدين ترتیب پديدهشناسي
پديدههايي است که در تجربه  

وسايرتبیینهای

هایتجربهنشدهآزادکندوازتوضیحعلي 

کوشدخودراازپیش 
فرض


مي
توصیفآنچهراکهآشکارميشودياشهودياکشف

ديگربپرهیزدوروشيبه کاربردکه 

حجاب از معاني ذاتي را ممکن سازد .در روش پديدهشناسي به مثابه شیوه شناخت بر
وحدتشناساييفاعلو مفعولشناختتأکیدميشود.اينامرراماکسوبر 1۰درتفهم،
هوسرل در پديدهشناسي استعاليي ،هانری برگسون 11در شهود و ديگران در تفسیر و
noumenon

1

2

بنگريدبهزمینهوزمانهپديدارشناسينوشتهسیاوشجمادی .
)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
3
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درپديدهشناسي

بررسيجايگاه«ادراکاتحسي»و«احساس»

شناسانمبانيتحصلگرايانه علميرا


اماازآنجاکهپديده
وجوميکنند؛


هرمنوتیکجست
ماندهميشمارند(کِهون)23۰:1388،مدعياحیایپیوندباواقعیتهستند .

مفهوميپس


ادراکات حسی و احساس 1به مثابه ابزار شناخت
يدهشناسيتالشياستبرایگريزازسازههای
همانطورکهگفتهشدبهزعممرلوپونتيپد 

نظری ،علم و فلسفه که به وسیله آنها ما در پي دستيابي کنترل عقلي بر تجربهمان
هستیموبازگشتبهتوصیفسادهدرگیریپیشاتأمليمانباجهانکهمعنایبرساختنهای
نظریازآنهاناشيميشود بنابراين تما پديدهشناسيهمچنان کهدرعنوانکتابوی

آمده ،پديدهشناسي ادراک است .اگر پديدهشناسي تالش برای روشن ساختن معنای
مفاهیمياستکهبابازگشتبهمنشأمعنااستفادهميکنیم،پسادراکبايدامریمقد 

باشد،چراکهادراکاستکهاينمنابعومنشأهايافتميشود(ماتیوس )41:1389،
انسانابزارچنینپیوندیبهمثابهدريچههاييبهجهان

پنجگانه 
دراينمیان،حواس 
اندواصیلترينوسیله تماس


.حواسانسانفصلمشترکاوباجهانهستي
هستيهستند
2
فیلسوفسیاستوپديدهشناسذهن،هستيهمه

اوباجهانمحسوبميشوند.هاناآرنت ،

شعوریچونآدمیانمعرفيميکند


نتوسطموجوداتذی
کائناترامعلولبهادراکدرآمد
آنهارادرککنندوازکیفیتوجودشانآگاهي
هایحسياندتا«بودن» 

کهمجهزبهاندا 
3
يابند (آرنت .)37 :1391 ،آگاهي انسان از امور نیز همانطور که سارتر تشريح ميکند
نخستمعطوفبهادراکپديدههاازطريقحواساست.اومعتقدبهآگاهيماقبلتأملي4و

آگاهيتأملياستواوليرامعطوفبهالتفاتبهپديدههاودوميرامعطوفبهتأملدر

ميداند (کاپلستون.)4۰7 -4۰6:1388،درادراکحسيانساناز
آنها ومستلز تخیل  5

ختآنچهادراکميشود

طريقحواسباامربیرونيمواجهميشود؛بنابراين،درايننوعشنا

بويدياميشنوديا


کنديامي
راميبینديالمسمي
حسياستوصورتدارد.انسانشيء  
چشدوازاينطريق،صورتيازآنشيءدرذهناونقشميبنددکهمبتنيبراطالعات


مي
پنجگانهاست(ابراهیميديناني .)7:1381،
دريافتيازحواس 
دهشناسي  بیش از همه مرلوپونتي در اين زمینه به تعمق و
در میان متفکران پدي 
پژوهشپرداختهاست.مرلوپونتيدرپياثباتايننکتهاستکهفعالیتهایذهنيمعطوف

بلکهاينفعالیتها،اعمازتفکروتأمل

نميتواندبهجسميفاقدشعوروابستهباشد
بهآگاهي 
وشناخت،مبتنيبروجودجسمياستکهخودفاعلشناسااست.اومدعياستکهجسم
پیشتردرساحتيمقد برآگاهي،خودفاعلشناساست(کاپلستون.)475:1388،بهاين

يانديشد .
پنجگانههمخودابزارشناختوآگاهياستوهمخودم 
ترتیبجسمباحواس 
1

sensation
)Hannah Arendt (1906-1975
3
consciousness
4
pre-reflexive consciousness
5
imagination
2
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به باور مرلوپونتي حواس پنجگانه دارای وحدتي هستند که همواره به صورت رازی
باقي خواهد ماند .هر يک از اين کیفیات ،به جای آنکه کامالً مجزا باشد دارای معنايي
هایمربوطبهسايرحواسبه گونهایمطابقت


استکهبیانآنکیفیتوکیفیت
عاطفي 1
پیداميکنند.بهاينترتیب هرکیفیتباکیفیاتيدرارتباطاستکهبهسايرحواسپیوند
خوردهاست(مرلوپونتي .)61–55:1391،
2
به نظر مرلوپونتي ادراکات حسي صرفاً رخدادهای آگاهانه يا شناختي نیست که
بتوانیم بر مبنای آن قابلیتهای فکری خود را پرورش دهیم .ادراکات حسي از بسیاری
جهتهاآغازينواساسي،پیشآگاهانه 3وپیشامضموني 4استيعنيپیشازآنکهذهنما

معنایادراکحسيرايکمضمونقابلتعقلبیابد،تأثراتآنرابهطورعینيوملموس
ادراک مي کند .نتیجه آنکه بدن در ادراک حسي نقش مسلط و غالب دارد (پريموزيک،
 .)26 :1388به مجرد آنکه ادراک حسي را تأثیر ابژه مطلقاً مادی بر بدن انسان در نظر
نگیريمومُدرَکرانتیجه«دروني»اينتأثیرندانیم،بهنظرميرسدکههرگونهتمايزیمیان
يپاشد (همان:
درستونادرست،میانشناختروشمندواوها ومیانعلموخیالفروم 
آنچنان که
 .) 9۰به اين ترتیب اگر علم و شناخت را امری کامالً ذهني نپنداريم  
پديدهشناسانبراينباورند،نقشاد راکاتحسيواحساسبهمثابهابزاریشناختيروشن

ميشود .



اصالت تجربه و دریافتهای حسی

5

آيدميتوانبحثراپیشبرد.در


گانهدرمي

بهادراکحواسپنج
بدونوضوحبخشیدنآنچه

پنجگانه،خواهادراکيوخواهغیرآن،
فلسفهادراکاتحسي،همهآنچهدرتجربههایحواس 
هایحسينامیدهميشوند(فیش.)41-4۰:1391 ،

قرارميگیردداده

مورد«حسشدن»
آنچه مورد «حس شدن» و «تجربه» واقع ميشود و آنچه ذاتاً «هست» را نبايد يکي
پنداشت.دادههایحسيدرماهیتدرونيخود«،فقطدارایکیفیاتحسي هستندکهبه
بیرون از خود ارجاع نميدهند» (رابینسون )2 :1994 ،هرچند اين کیفیات حسي،
ويژگيهایدادههایحسياندودادههایحسيسازندهتجربهاند،اينفرضکهاينموضوع

موجبميشودکهاينويژگيها،ويژگيهایخودتجربهباشند،مغالطه ترکیبخواهدبود.

پس اين ويژگيها نبايد با خصلت پديداری تجربه يک داده حسي همانند دانسته شوند
(فیش .)41-4۰:1391،
1

affective
cognitive
3
pre – conscious
4
pre – thematic
2

5

در بحث دربارۀ دادههای حسي ،نظريههای متفاوتي وجود دارد که از آن جمله ميتوان به نظريه هسته 
بیشتردراينزمینهبنگريدبه
حسي،نظريهانطباعحسيونظريه علّيادراکحسياشارهکرد.برای مطالعه  
فیش،ويلیا (،)1391فلسفهادراکحسي،ترجمهياسرپوراسماعیل،تهران:نشرحکمت،ص.186–41
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به زعم مرلوپونتي ادراک کردن نه آنچنان که عینيگرايان ميگويند ،دريافت
گفتهاند،خلقجهان
هاازاعیاناست؛نهآنچنانکهفیلسوفانايدئالیست 

منفعالنهبازنمايي
ازايده هاييدرذهن مناست.مُدرِکدرعالماست،امانهبهآنشیوه کهاعیانمحض

هستند؛ مُدرِک سوژهای است که بر جهان تأثیر ميگذارد همچنان که جهان بر او تأثیر
ميگذارد(ماتیوس) 63– 62:1389،واينچیزینیستجزکلیتحضورانسانباتمامي

جسمشکههمانبدناوست .

بدن به مثابه سوژه
ایکهادراکميکندلزوماًبايددرجهانقرارداشتهباشد؛

مطرحميکند 
سوژه

مرلوپونتي
بايد در مکان و زماني خاص ثابت شده باشد .تجربههای مدرِک از جهان ،از چشمانداز يا
منظریخاصاست.در-جهان-بودن1،ابژهبودناستومانندهمهاشیاءدرجهان ،مادی
ميشوند،با
يافیزيکياست.بهلحاظحسيميتوانگفتهمهانواعاعیانفیزيکي«درک» 

هایحسيهستندبهشیوهایخاص

تنهاآنهاييکهمجهزبهانواعمختلفاندا 

وجوداين 
هاييخاصپاسخميگويند.


بهانواعمحرک
جهاناند ،نه به معنای
اعیانِ دارای اندا های حسي ،ارگانیسمهای زيستي «در»  
تحتاللفظي که موجوداتي ثابتشده در زمان و مکان باشند ،بلکه به اين معني که ديگر

آنها هستند بنابراين با آنها
اعیان را در جهان مطالبه ميکنند و الزاماً نیازمند وجود  
رابطهایغیرازروابطزمانيورابطهعلي دارند.آدمينوعخاصيازاعیاندرجهاناست،

نتااندازهایبامطالباتبرخاستهاز

يعنينوعخاصيازارگانیسمزيستي؛واتصالماباجها
نیازهایزيستيايجادميشود(همان .)78:


زمان
ميدهد .در اين مکان
آنها  
مرلوپونتي معاني جديدی به «عیني»« ،ذهني» و رابطۀ بین  
شناسد.گفتناينکهزمانبهگونهایبنیادی،


جهانرابرقراردرزمانومکانمي
بودن– در-
هنظرميرسدبهاينمعنياستکهزمانامری«غیرواقعي»،تخیليصرفو

ذهنياستب
ابداعي بشر است؛  اما مراد مرلوپونتي اين نیست .با باور وی زمان گذشته ،حال و آينده
سوبژکتیو است به اين معني که زمان تنها هنگامي ميتواند موجود باشد که سوژههايي
باشند و قادر به تجربه کردن آن بدان شیوه باشند (مرلوپونتي .)526 :2۰۰2 ،مرلوپونتي
فهمراناشيازتمايلعینيگرابرایانفکاکقاطع

دربارهدومقولهزمانومکان،منشأ  
سوء
3
بیند.اگربپذيريمکهپديدهشناسان

فينفسه» 2و«لنفسه»  ،
مي
«سوبژکتیو»و«ابژکتیو» «،
گرايانهبرهانند،پسميتوانیمتأکیدکنیمکه

تالشميکنندکهخودراازمفروضاتعیني
2

being in the world

1

شودوبهادراکدرميآيد.

 objetياوجودیکهتجربهمي
3
کندوميشناسدSujet.

ياشعور،وجدانياباطنيکهتجربهمي
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زمانطبیعيريشهدرهردوامر«سوبژکتیو»و«زمانتاريخي»داردوزمانطبیعيمبنای
هابهيکمعناهمزمانوهممکانراخلقميکنند.جهانبدون


زمانتاريخياست.انسان
سوژههای آگاه ،چون آدمیان ،چیزی است که در آن ،زمان و مکان فاقد معناست؛ اما به

همین نحو به علت اينکه سوبژکتیويته ما تجسد در -جهان -بودن ماست ،زمان و مکان
آورندکهدرآنوجودماآشکارميشود(همان).ادراکجهان


چارچوبيعینيرافراهممي
مستلز تجربهناشيازحضوردرمکانومبتنيبرزماناستوبدونآنقابلتصورنیست .


تفکر و آگاهی از طریق حواس و ادراکات حسی 
به گفته يوهاني پاالسما 1،معمار و انديشمند پديدهشناس ،در مفهو بنیادی شناخت و
پردازشدادههایمربوط بهروشبودن -در -جهان،کلشاکله بدنيوادراکاتحسيما

«ميانديشد»وواسطهایبرایواکنشهایرفتاریماناست(پاالسما.)124-123:1392 ،
در علم زيست شناسي بحث آگاهي و شناخت به مثابه موضوعي کامالً جسماني و زيستي
مورد توجه قرار گرفته است .به زعم هنری پالتکین 2،استاد روانشناسي زيستشناختي،
دانش بیشتر بر واژگان و وقايع آگاهانه شناختهشده داللت ميکند« :دانش حالتي در هر
موجودزندهاستکهارتباطباجهانرابهعهدهميگیرد»(ويلسون.)51:1998،بهباور
پاالسما بازيکن فوتبال با تن و پاهايش ،پیشهور و پیکرهساز با دستهايش و آهنگساز با
هايشفکرميکند .کلتنوحسوجودیمادرتما فرايندهایانديشیدنشرکت

گوش
ميکند(پاالسما .)124:1392،

3
مارتین هايدگر در مقاله انديشیدن چه ميطلبد؟ با تشبیه عمل انديشیدن به
اشارهميکندوآنرابا

سازیبهنقشاساسيدستکابینتسازدرفرايندفکرکردن

کابینت
زندومينويسد«:شايدفکرکردننیزچیزیشبیهبهساخت

تواناييصحبتکردنپیوندمي
کابینتباشد.افزونبراين،نوعيحرفهاست،فکرکردن نوعي«کاريدی»استوبنابراين
ارتباطيخاصبادستپیداميکند.درديدگاهمتعارفوعامیانه،دستبخشيازساختمان
بدناست؛اماذاتدستبرمبنایهستياشکهفراچنگآوردناست،هیچگاهنميتواند
تعريفياتشريحشود[]...دستبياندازهمتفاوتازهمهاندا هایگیرندهاست[]...متفاوت
درذاتوجوهر.تنهاوجودیکهميتواندسخنبگويد،يعنيفکرکندوحتيميتوانددست
داشتهباشدوبهآسانيکارهایيدیراانجا دهد»(همان) .
متفکران پديدهشناس بر اين باورند که تفکر اساساً عملي است جسماني و اگر تن
انساننباشد،اوقادربهانديشیدننخواهدبود.تنبخشيازدستگاهحافظهماست.ادوارداس
العاتپديدهشناختيمهميدرزمینه مکان،حافظهوتخیلانجا 

کیسيِ 4فیلسوف کهمط
دادهاست،بهنقشتندرعملبهخاطرسپاریاشارهميکند«:حافظهتنکانونطبیعيهر
1

) Juhani Pallasmaa (1936-
Henry Plotkin
3
?what calls for thinking
4
Edward S Casey
2
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دريافتحسيبهخاطرسپاریوبهيادآوریاست»(.)148:2۰۰2اودرجایديگریبهاين
ديدگاهشبیشترميپردازد«هیچحافظهایوجودنخواهدداشتاگرحافظهتننباشد[]...
درمورداينادعا،منظورمنايننیستکهبگويمهرگاهچیزیرابهيادميآوريم[يابه
خاطرميسپاريم]مستقیماًدرگیرحافظه تنهستیم[]...بلکهمنظور ايناستکهبدون
برخورداری از ظرفیت حافظه تن نميتوانیم به ياد آوريم [يا به خاطر بسپاريم]» (همان:
.)172افزونبراين،درمطالعاتاخیرفلسفي،مانندتندرذهن1،توسطمارکجانسن2و
فلسفهدرجسمانیت3توسطجانسنوجورجالکوف4قوياًدربارهسرشتتجسديافتهانديشه
بحثشدهاست(پاالسما 5.)125:1392،


پدیده فضای ساختهشده
ختهشده توسط مرد مهمترين پديده نشاندهنده نحوه بودن -در -جهان است
فضای سا 
بنابراين شناخت اين پديده مورد توجه پديدهشناسان قرار گرفته است .علم کالسیک بر
مبنای تمايزی روشن میان فضا و جهان مادی بنا شده است .بر اين مبنا فضا محیط يا
واسطهایيکپارچه استکهاعیاندرسهبعددرونآن جایگرفتهاندوموضعيکهاعیان
ايجادنميکند.دربسیاریازمواردديدهميشود

آنها
درونفضااشغالميکنندتغییریدر 
که هنگا جابهجايي هر عین ،خواص آن دستخوش تغییر ميشوند .فضا متشکل از
ناحیههای
انبهآنهاهمچون  

مجموعهایازحوزههاوابعادمتفاوتاستکهديگرنميتو
همسان انديشید و اين حوزهها و ابعاد در اجسامي که از میانشان عبور ميکنند
هایخاصيپديدميآورند .


دگرگوني
بهترينراههایتوصیففضابیانکیفیتتحققآنبهصورتاينجايا آنجابه

يکياز 
مثابهتعینيافتگيمکاناينياآناست.فضاتنهادرمفهو ومصداقبا«جا»هستيخودرا

ميتوانبه
داردوتابهتعیناينصورتازجاياآنصورتازجادرنیايد،نامتعیناست .
6
نظريه هايدگردراين باره پرداخت.مارتینهايدگردرمقاله ساختن،باشیدن،انديشیدن 
داندکهبرایمنزلکردناختصاصيافتهاست.هرفضاييچیزی

فضارادالبرامریمي
استکهبهآنجاييدادهشدهباشد،بهچیزیاختصاصيافتهباشديعنيدرونحدومرزی
حدودهاشرهاشدهاست،چیزیکهبرايشجايي

باشد.فضادرذاتخودامریاستکهدرم
بازشدهاستوهموارهبهاعتباريکمکانپذيرفتهشده،پیونددادهشدهوگردهمآمده
1

the Body in the mind
Mark Johnson
3
philosophy in flesh
4
George Lakoff
2

5

برایمطالعهبیشتردراينزمینهبنگريد 

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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دستميآورندنهازفضا(هايدگر.)73:1379،

هابه
است.فضاهاوجودذاتيخودراازمکان 

ازراهمکانهابا فضاها،ذاتيباشندگي

آدميبامکانهاو

ویدرادامهمطرحميکند رابطه 

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

همانطورکهبحثشدمواجههبانحوه

زماناستچراکهبهفضادرزمانقرارداردوازاينروممکناستايستاياپوياباشدو
معنایآندرطولزمانتغییريابد(پرتوی.)9۰:1387 ،ازاينروشناختپديده فضای
هایمکانبودگيآنتوسطمرد استو

ساختهشدهمستلز حضوردرفضاوادراککیفیت

اينامرابزارادراکمحیطراطلبميکند .



پدیدهشناسی فضای ساختهشده
رابطه آدمي با مکانها و از راه مکانها با فضاها ،ذاتي باشندگي اوست .در ادبیات و
هایمکانبودگي،انحایسکنيگزيدن،

هایساختهشده،پديده


محیط
پژوهشهایمرتبطبا

روشپديدهشناسيمورد

شماندازبا
حسراحتيودرخانهبودن(عد بیگانگي)ومنظروچ 

طورکليدرپديدهشناسيمحیطومکانسهموضوع

بررسيقرارميگیرند(همان 156:
).به

اصلي مورد آزمون و بررسي قرار ميگیرد :اول ،ويژگيهای اساسي و ارتباطات دروني در
تجربه  محیطي؛ دو  ،خصوصیات اصلي محیط ،نظیر صدا ،عوارض زمین ،نور و کیفیات
خاصمکانوچشماندازميشود؛سو ،زمینههایارتباط

فضاييکهموجبارتقایشخصیت
انسان با محیط و ارتقا بصیرتها و ديدگاهها در زمینه نوعي از طراحي و برنامهريزی که
بیشترباروحمکاندرتماساست(همان .)165:
بهگفته هايدگررابطه  انسانبافضا،چیزیجزباشیدن،بهمعنایگوهرينآننیست
(هايدگر.)77-76:1379،ادراکوشناختفضاجزازراه حضوردرآنولمسآنباتما 
وجود و حواس امکانپذير نیست .تحلیل ،تجزيه و ساختاردهي به تصوير کلي موضوع،
جوهرهادراکاست.بديهياستازآنجاکهتجربهواقعيماازادراکبهجایتحلیليبودن،
کامألتلفیقياست،اينفرايندبهشدتخودآگاهاست.شايدحتيندانیمکهتأثیراتقابل
دريافت از مکان تا چه حد به کانالهای حسي مختلف مورد استفاده ما ،مانند بینايي،
شنوايي،المسهوبوياييبستگيدارد(الوسون.)75:1391،ادراکماکانالهایحسيهمه
طورهمزمانبهالگووساختارو معنایبیرونياجازه تحسین


جانبهدارد،بهطريقيکهبه
ادراکيماميتواندهردوگونه بازنمايي «شمايلي»و

شدنودرکشدنميدهد.سیستم 
رادرککند،ضمناينکهآنهاراازهمتمییزدهیم(همان .)87–85:

«نمادين»

لمس فضا و اهمیت حس المسه
آنچه در پديدهشناسي فضا به مثابه روشي برای شناخت اليههای متعدد آن مهم است،
بهکارگیریتخیلو
حواسپنجگانه،انديشیدنبهفضادرفضاونیز 

ادراکفضاازطريقهمه
خیالانساندرحینمواجههباآناست.دراينمیانآنچه مغفولماندهاستنقشالمسه
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تأکیدبیشازحدبربینايياست.آنچهانديشمندانپديدهشناستالشميکنند

درنتیجه 
به آن توجه کنند ،اهمیت قدرت بساوايي پوست انسان در درک محیط است .به گفته
پاالسما ( )17 - 19 :2۰۰5بسیاری از وجوه آسیبشناسي معماری امروزه را ميتوان به
واسطه تحلیلشناختشناسيحواسونقدرويکردبصرمحورفرهنگغربيبه طورکلي و
معماریبهطورخاصدرککرد.مشخصاًغیرانسانيبودگيمعماریمعاصرراميتوانپیامد
عد تعادلدرنظا حواسمادانست.تجربهروبهفزونبیگانگي،انزواوانفراددرجهان
توانبهآسیبشناسيخاصيازحواسمرتبطدانست .


امروزهرامي
فناوریزده

تهای حسي نیروبخش و
قد زدن در جنگل به دلیل تقابل دائمي کیفیات درياف 
شفادهندهاست(پاالسما)53:139۰ ،گاستونباشالر)1969(1درباره«چندآواييادراکات

حسي» صحبت به میان ميآورد .چشم با بدن و ساير ادراکات حسي مشارکت ميکند.
ادراکحسيشخصازواقعیتتوسطاينکنشدائميمتقابلتقويتوتکمیلميشود؛اما
مييابد.پوستبهعنوان
دراين میانتأکیدبرلمسفضاازطريقدادههایبساوايياهمیت 
ميتواند بافت،سنگیني،وزن،تراکموگرمایمادهرابخواند.پوست
واسطه تماسولمس  
احساس ميکند و ميفهمد .به زعم پاالسما ( )53 :139۰ما چیزها را لمس ميکنیم تا
سنگینيوبافتشانراحد سبزنیم.جاذبهوثقلباکفپاسنجیدهميشود.وقتيکهباپای
برهنهبرساحلدرياراهمي رويم،بافتشنرا،گرمایسنگراوتنفسآرا زمینراحس
ميکنیم.طرح بافتو پیادهروو محلي کهدرزمانکودکي برآن بازیکردهايم بهمااز
گذشته سخن ميگويد .بساوايي ناآگاه بینايي است و اين تجربه المسهای پنهان امکان
فراهمميکند .

حسيشيءادراکشدهرا

شناختکیفیات
به اين ترتیب میزان درگیری حواس پنجگانه ،خلق تنوع ماهرانه و دقیق دادههای
حسي ،درگیریذهنوعینمخاطبدرفضابهعنوانمحصولهنرهنرمندسازنده فضای
ميتواندرسنجیدنمطلوبیتفضایبه
مصنوعوشرايطشکلگیریحوزهمعناييخاصرا 

آمدهازديدگاهپديدهشناختيمهمارزيابيکرد .

 
وجود

خاطره ،تخیل و خیال
ها،تأملدرافسانههاو

ايستادنيانشستندرفضایمصنوع،درگیریتما حواسوذهنیت
اسطورههایگاهنهفتهدرماجرایساختفضاوبهطورکليحضورتما  عیاردرفضامنجر

به شکلگیری خاطرات حضور در آن فضا ميشود .در اين میان ترسیم فضا و آنچه به
کهمنجربهنقش بستنفضادرذهنازطريق

اصطالحترسیمکروکيازفضاگفتهميشود 

خاطرهای

هایحسيدرسطحيباالترميشود و 

درگیریدستهادرترسیمودريافتداده

گذاردکهشرايطادراکوشناختفضاراتسهیلميکندوتعمیق

ازفضادرذهنباقيمي
ميبخشد .


)Gaston Bachelard (1884- 1962

1





پژوهشهایانسانشناسيايراندوره،6شماره 1

18

حضوردرفضایمصنوعووجودعناصرمعنابخشبهآنبسترايجادخاطراتفردیو
يادآوریکیفیتفضاييتجربهشدهدر

کند.نیزموجببه 


فراهممي
جمعيرادرمیانمرد 
زمان  آيندهخواهدشدوآگاهي جمعيازکیفیتمدنظررا موجبميشود.احساسدر

ترتقويتميکندودراينجاهنر


مندیراهرچهبیش

بودگي،راحتيوآرامشوهويت

مکان
هایفضايياهمیتمييابدوازاينروستکه


هنرمندخالقفضایمصنوعدرخلقکیفیت
ميدهد (پاالسما .)14۰ :1392 ،آثار عظیم هنری و معماری
هنر و معماری به ما هويت  
امکانتجربهوجودخودمانراازطريقتجربهوجودبرخيازخوشذوقترينافرادکههمان
هنرمنداناندفراهمميکنند.بهتصريحمالنيکلین1هراثرهنریبرتعريفازخويشتنبه

وسیله ابژه تجربهشده ،يا نمايش خويشتن بر ابژه استوار است (همان) .خورخه لوئیس
بورخسدربارهتجربه هنریبیانميکند«:طعمسیب[]...درتماسمیوهبادهانانسان
نهفتهاستنهخودمیوهبهتنهايي؛بهنحویمشابه،معنایشعردرارتباطشاعرباخواننده
هایچاپشدهبرصفحاتکتاب.آنچهضروری

اشعارشنهفتهاستنهدرسطرهاييازنشانه
استکنشزيبايي شناختيواحساساتطبیعياستکهدرهربارخواندنجاری ميشود»

(همان)  .بههمینترتیبنقشبستنفضایمصنوعدرذهنمخاطبوذهنیاتاودرخلق

فضایجديد،کنشيمتقابلوايجابياست .


نتیجهگیری
بهگفته هاناآرنت()279 -259:1392شکاففزايندهمیانمرد ومحیطهایمصنوعاز
جملهفضاهایشهریدرغربموجبعد الفتوصمیمتمیانمرد وکمرنگشدننقش
شهربهمثابهکانونفعالیتهایفرهنگيواجتماعيشدهاست.اينمهمدرجوامعيچون

شهرهایگذشتهاشو

بهتبعآنمعماریو
جامعهامروزايرانکهمیانفرهنگسنتيخودو 
ترومهمتر


آنمعماریوشهرخاصخودواماندهاست،عمیق
بهتبع 
فرهنگدنیایمدرنو 
است .
هاکهمتکيبردادههایکميو

يرفتروشهایعلميشناختومطالعهپديده

بايدپذ
دمطالعهکیفیتهایموجوددرحوزهمعنايي

هایاثباتگراهستندآنجاکهموضوعمور


روش
هندسي  خاصياز فضاست کهتوسطآدمیانساختهشدهاست ،ديگرروشهایمتکيبر
هاودريافتهایحسياو،

دادههایعددیکافينیست.دراينجاحضورآدميدرفضا،داده

فرضهای او و حتي
ذهنیتها و پیش 

پردازیها و تخیل او ،پیش

تجربه او از فضا ،خیال
یذهنياشمطرحاست .

هاواسطورهها


افسانه
بهگفتهپاالسما( )14۰:1392تجربه،حافظهوتخیل،ازلحاظکیفي،درخودآگاهما
ارزشهایکیفيبرابردارند.درمواجههبافضایمصنوعوياهراثرهنریديگر،هنرتصورات

1

کاوانگلیسيکهروشداستاندرمانيرادرروانکاویکودکان


)روان
 196۰ – 1882( Klein Melanie
ابداعکرد.
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وعواطفيخلقميکندکههمانندروياروييهایواقعيزندگي،حقیقياست.اساساًدرهر
اثرهنریمابهنحویتشديدشدهباخويشتنمان،باعواطفخودمانوبابودنمان-در-جهان
مواجههايم.هرتجربههنریومعمارانه حقیقياصوالًآگاهيشديدازخويشتناست.هراثر
هنریياساختمانيکههزارانسالپیشساختهشده يادرفرهنگيکامالًناشناختهتولید
شدهاست،مارالمسميکندچراکهنمودیجاودانهازبودنانسان ودرنتیجه،اکتشاف
دوبارهواقعیتبودنمان-در -جهاناست.يکيازتضادهایموجوددرکارهایهنرومعماری
ميدهندکه
ايناستکهباوجوداينکهآثارتکاندهنده منحصربهفردند،چیزیرابازتاب 
درتجربهوجودیانسان عا ومشترکاست.ازاينجهت،هنرتکرارمکرراتاست؛بارهاو
کند:چگونهانسانبودندراينجهاناحساسميشود .

بارهامفهومياساسيراتکرارمي
اگرامروزماايرانیان بهدنبالشناختمعماریگذشته خودهستیمو بهقولشايگان
سايهسارخنکفضاييدرخودفرورفته،صمیمتلطیفمنزلگاهيکه
()1۰9:1392خاطره 
در آن استکاني چای مينوشیديم ،رقص خیالانگیز رشتههای نور که از ورای پنجرههای
گنبدفیروزهایکهبهناگاهازپسوپشت

ريزدوحضورافسونکننده 

مشبکبه درون  
مي
يکشد،درذهنوضمیرمانرسوبکردهاست ودرفکرآنیمکه
ديوارهایکاهگلي سر برم 
ارزشهاینهفتهدرآنراشناختهوبازآفرينيکنیم؛گريزیازتغییررويکردمانبهادراکو

رسیدهماننیستواينمستلز حضوردرفضاآنگونهکهبودهاست

شناختفضایبهارث
وتجربهآندرشکلاصیلشاست،آنگونهکهخلقشدهومورداستفادهقرارگرفتهاست.
باحواسپنجگانه،توجهبهتجربهزيستهوخاطراتزندگيدرآن

اينمهميعنيادراکفضا
شرايطزمینهای وذهني زمانخلقآنفضااهمیتبیشتریدارددرشرايط

فضاوشناخت
روزبامسائلبسیاریروبهرو

کنونيکه  خلقفضایايرانيدردورانپسامدرنوبافناوری
است .
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