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چکیده
مسئلۀ مطروحه در فهم معاني و روايتهای فضای ساختهشده در موقعیت کنوني که جايگاه
انسان و جهان از موقعیت سوژه-ابژه به موقعیت شاهد-مشهود تغییر يافته ،اين است که
سازوکار انتقال معنا و روايت از طريق فضا چگونه تعريف ميشود و چه نسبتي بدن انسان
برقرار ميکند .اگر بپذيريم که ساختن هر اثر معماری از جهانبیني ،ارزشها ،هنجارها،
فرهنگ و ضمیر ناخودآگاه خالق اثر نشئت ميگیرد ،بايد پذيرفت که آنچه بیان ميکند فراتر
از آن چیزی است که مينمايد .در اين پژوهش بر اساس مباني فلسفي پساساختارگرايي در
تحقیق ،با رويکرد کیفي و به روش تحقیق «تحلیل گفتمان» و به کمک «استدالل منطقي»،
ضمن تعريف مفاهیم و تبارشناسي تاريخي سازوکار روايتگری ،عوامل مؤثر بر فهم روايتهای
فضا ،ازجمله «ديالکتیک فضا-زمان» و نسبت آن با «بدن» و حضور بدنمند مخاطب در
محضر و درون بنا تشريح شده است .نتايج قضايای تجربي (فضازمان و حضور) ،تحلیلي و
متافیزيکي (معماری و روايتهای فراتاريخي و فرافرهنگي) استدالل نشان ميدهد که
روايتگری مبتني بر نسبت میان بدن انسان و بدن فضای ساختهشده ،تناسبات فیزيکي،
کالبدی و آنچه در ادراکات بینايي انسان حس ميشود ،موقعیتي را فراهم ميآورد که سازندة
فضا ميتواند به کمک ابزارهای طراحانه روايتهای خود را بهطور مستقیم و يا کنايي و
استعاری به ذهن مخاطبِ حضوريافته در فضا ،فرازمان و فرامکان ،به نحو بیناالذهاني میان
فرهنگهای مختلف بازگو کند و همواره سرشت انسان را مخاطب خود قرار دهد.
واژگان کلیدی :انسانشناسي روايت ،ديالکتیک فضازمان ،روايت و فضا ،فلسفه بدن و معماری،
معماری روای

 . 1استاديار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خمیني (ره) شهرری،
akbari.iausr.ac.ir@gmail.com
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مقدمه
تنزل رويکردها به فهم ،شناخت و خلق آثار معماری به تحلیل تظاهر بیروني و مادی اثر در
دوران کنوني ،که بهدرستي ميتوان آن را عصر نمايش تصاوير نامید ،موجب شده آثار معماری
صرفاً به کاالهايي تبديل شود که در چشم مخاطب مطلوب ديده شود .بهزعم گي دوبور ۱جامعۀ
نمايشي امروز ،انسان پسامدرن را به موجودی تکساحتي و تکحسي بدل کرده است .گويي
انسان امروز ،همۀ نیازهای روحي ،رواني و مادیاش را از طريق چشمانش برطرف ميسازد .او
عادت کرده است همهچیز را با قوة باصرهاش بسنجد و ارزيابي کند (دوبور .)۶2 :۱۳۹2،امروز،
جايگاه انسان و جهان از موقعیت سوژه و ابژه به موقعیت شاهد و مشهود تغییر يافته و مهمترين
کاالی تولیدی عصر حاضر« ،تصوير» است« .نمايش ،رؤيای شوم جامعۀ مدرن ،زنجیری است
که نهايتاً بیانگر چیزی است که جز میل خوابیدنش نیست و نمايش ،نگهبان اين خواب است»
(همان .)۶5 :از جنبۀ ديگر ،تولید انبوه ،بيپايان و کااليي تصاوير ،بیان خیالین و استعاری در
هنر و معماری را اغلب صرفاً به سطحي کممايه و امری پیرو مد روز در ارتباطات بصری و
بازنمايي هنری تبديل کرده است .جريان خدشهناپذير تولید انبوه تصاوير خیاليِ و کاالييِ امروز
ظرفیتهای وجودی موثق انسان را در خیالپردازی ،معناگرايي و بیان کنايي و رمزآگین تهديد
ميکند و معرفت وجودی و بدنمند انسان هرروزه تضعیف ميشود.
نیل به معماری معناگرا ،رمزآگین و استعاری که بتواند فراتر از پاسخ به نیازهای
جسماني ،مادی و عملکردی ،ساحت معنوی و روحاني انسانها را مخاطب قرار دهد ،يکي از
ضروريات دنیای امروز بهويژه در جوامع و فرهنگهايي است که بار تاريخ اسطورهای ،جهانبیني
معنوی و توجه به سرشت انساني را در پیشینۀ خود به دوش کشیدهاند .ورای ظاهر اثر معماری،
پرسش از باطن ،معاني و روايتهای استعاری-کنايي و مفاهیم رمزپردازانۀ نهان در آن و نیز
شناخت سازوکارهای رسیدن به چنین معماریای در دوران کنوني ،در آغاز هزارة سوم و
اوجگیری دستاوردهای انقالب فناوری ديجیتال ،بیشازپیش حائز اهمیت است.
با پذيرش اينکه ساختن هر اثر معماری ،عملي است ارادی و آگاهانه که از جهانبیني،
ارزشها ،هنجارها ،فرهنگ و ضمیر ناخودآگاه خالق اثر نشئت ميگیرد ،بايد پذيرفت که آنچه
بنای ساختهشده بیان ميکند فراتر از آن چیزی است که مينمايد .بهزعم آلبرتو پرز-گومز2
معماری ،تجربه ای نیست که واژگان بتوانند آن را بیان کنند؛ بنای ساختهشده همانند شعر
سروده ،طرحي از خويشتنِ خالق در قالب حضور است که معاني و سرحدات تجربه را شکل
ميدهد (پرز-گومز .)۱۱ :۱۳۹۶ ،بااينحال ،با اذعان به اينکه تجربۀ بشری همواره از طريق
زبان منتقل شده ،متأثر از سیاق فرهنگي خاص هر مردمان است.
در اين پژوهش تالش شده است ضمن تعريف مفهوم معماری روايي و استعاری،
«ديالکتیک فضا-زمان» و نسبت آن با «بدن» و حضور بدنمند مخاطب در محضر بنا تشريح
شود و مبتني بر تنوير ضرورت تجديدنظر در تعريف کمال مطلوب معماری بهمثابۀ اصل اخالقي
)Guy Debord (1931-1994
) Alberto Pérez-Gómez (1949-
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متفاوت ازآنچه ارمغان دنیای تصويرزدة امروز است ،امکان حصول به معماری استعاری از طريق
فهم مؤلفههای سازندة آن تبیین شود.

روششناسی تحقیق
در اين پژوهش ،پارادايم تحقیق از جنبۀ هستيشناختيِ ۱واقعیت ،پديدهای مادی نیست ،بلکه
يک پديدة اجتماعي چندبعدی و در اليههای متعدد فرهنگي نهفته است .از جنبۀ
معرفتشناختي 2،دانش در اين پژوهش ذهني است نه عیني و طي فرايند اکتشاف و از تعامل
میان پژوهشگر و موضوع مورد پژوهش که همانا تحلیل نظريه است ،حاصل ميشود و از جنبۀ
روششناختي ۳دانش از طريق ارايۀ تحلیلهای مختلف از موضوع ايجاد ميشود .بهاينترتیب
مبنای فلسفي تحقیق پساساختارگرايي است (بازرگان .)۱۹ :۱۳۸۹ ،بر اين اساس طرح تحقیق
ميبايست رويکرد تحقیق کیفي انتخاب شود .در اين پژوهش ،با بهرهگیری از طرح تحقیق
تحلیل گفتمان و نیز به روش استدالل منطقي 4و نخست با تشريح ادبیات موضوع از راه
گردآوری دادهها از طريق جستوجوهای کتابخانهای و با مراجعه به منابع مکتوب معتبر
پرداخته و سپس به کمک دستهبندی مقولهها و برجستهسازی اهم آن ،به پرسشهای پژوهش
پاسخ داده شود .در تبیین قضايای استدالل منطقي از عینیات به ذهنیات ،به تشريح نقش
حضور بدنمند در فضازمان و نیز فهم روايتهای فضا بر اساس مشخصههای کالبدی بناها از
جمله ،نسبت تناسبات بدن با فضا ،مصالح و جنس فضا ،رنگ و دمای حسي ،فیزيکي فضا،
احاطهگری فضا و درگیری ذهنیات مخاطب با اثر ساختهشده برای انتقال روايتها براساس
کهنالگوهای ذهني و تجربۀ زيستۀ او تشريح شده است.

پرسشهای تحقیق
 .۱انسانشناسي روايتگری از دوران کالسیک تا دوران پستمدرن چگونه تشريح ميشود؟
 .2چه نسبتي میان روايتگری با فضازمان و بدن انسان در فضای ساختهشده برقرار است؟
 .۳قضايای تجربي ،تحلیلي و متافیزيکي در فهم روايتهای فراتاريخي -فرافرهنگي معماری
چگونه قابل تشريح است؟

1

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

تبیین مبانی نظری تحقیق
مباني طراحي ،ساخت و فهم آثار معماری ،امروز در آغاز هزارة سوم در تنگنای تاريخي قرار
گرفته است .زير سؤال رفتن مفاهیم «فضا» و «زمان» که از ارکان اساسي کنش معماری تلقي
ميشود ،ارمغان فناوری ديجیتال بوده است و ماهیتزدايي از عالم و يکسانسازی وجوه آن،
با سرعت و قدرت روزافزون پیش ميرود .ازاينرو تبیین مباني نظری مواجهه با پديدة معماری
و رويکرد نظری مولدی که بتواند وضعیت خاص معماری را مبتني بر سنت ساختن در هر
فرهنگ ،در مقام پاسداشت سرشت وجودی انسانها و زندگي شرافتمندانۀ آنان ،پاسخگوی
نیازهای امروز مردمان باشد ،ضروری و حیاتي مينمايد.
بهزعم پرز-گومز معماری دارای «جهان گفتمانيِ» مختص به خود است و در طي قرن
ها ،آنچه بیشتر از راهحلهای تکنیکي برای ضرورتهای عملکردی به بشريت عرضه کرده،
همین جهان گفتماني بوده است (پرز-گومز .)۱55 :۱۳۹۶ ،رؤياهای انسانها همواره در مکانها
شکل ميگیرد و فهم انسان از خودش و ديگران ،بدون حضور در فضای معماری ممکن نخواهد
بود .معماری به ما اجازه ميدهد بینديشیم و تخیل کنیم .معماری« ،فضايي از آرزو» را به
روی ما ميگشايد که امکان ميدهد در عین «کامل نبودن»« ،در خانه» باشیم که ديرينهترين
مشخصۀ انساني است .اگر ما ،در درجۀ نخست و مهمتر از همه ،بدنهايي خودآگاه و درگیر با
جهان (به واسطۀ جاذبه و موقعیتمان) نبوديم ،حتي فضای مجازی (سايبری) نیز نميتوانست
«ظاهر شود» .ما نهتنها بدن «داريم»؛ بلکه بدنهایمان «هستیم» (همان).
آدمیان در فضای معماری جای ميگیرند و فضا در وجود آنان جای ميگیرد .معماری
امکان شناخت انسانها را برایشان فراهم ميسازد و امکان ميدهد تا آيینۀ وجود خودشان را
در عالم وجود بسازند ،تجربه کنند و از اين طريق ،شاعرانه زندگي کنند .به قول پرز-گومز
معماری ،مانند موسیقي ،در مرزهای زبان عمل ميکند؛ در محدودة بین گفته و ناگفته ،خِرد و
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جادو ،فرهنگ و طبیعت .معماری از فرم واقعي جهان و از طريق پیکربندی محدوديتهای آن
تشکیل شده است و فراتر از معاني خاص« ،حس» را منتقل ميکند (همان.)۱5۶ :
فضای معماری ،مخاطب را به نحوی تحت تأثیر قرار ميدهد که ميتواند زندگي او را
دگرگون کند .معماری برای نقشآفرينياش ،بهناچار بايد با زبان تعامل کند .ازنظر متفکراني
چون پرز-گومز ،که ساختن را در ادامۀ سنت ديرينه و فرايندهای ديرينهاش ميدانند ،دغدغۀ
اصلي هر نظريۀ مولد در معماری ،يافتن زباني مناسب و توانايي آن در تنظیم کنشهای مدنظر
(پروژهها) ،مطابق با ديدگاه ضروريات اخالقي و همواره متناسب با وظیفۀ ذاتي معماری است.
اين زبان ،تنها زبان روايت است« .کنشي که از چنین نظريهای برخیزد ،هیچگاه نميتواند کاربردی
ابزاری باشد ،بلکه بهصورت فعل ظاهر ميشود ،بهمثابه روندی که هرگز خنثي نیست و بايد به
مثابه فرايندی ارزشگذاری شود که درواقع مرزهای میان رشتههای هنریِ مرتبط با فضا را محو
ميسازد» (همان).

انسانشناسی روایت از دوران کالسیک تا دوران پستمدرن
فهم روايتهای فضای ساخته شده در را رابطه با ديالکتیک فضازمان و بدن انسان ،پرسش از
مفهوم روايت و روايتگری را در طول تاريخ ايجاب ميکند .بهزعم ژرار ژنت« ۱روايت ،تولیدی
زباني است کـه يک يا چند رويداد را بازگو ميکند» (کوری )52 :۱۳۹۱،و بهصورت کلي
ميتوان گفت «روايتشناسي مجموعهای از احکام کلي دربارة ژانرهای روايي ،نظامهای حاکم
بر روايت و ساختار پيرنگ است» (مکاريک .)۱4۹ :۱۳۹0،روايتشناسي دارای ساختاری
متشکل از سه عنصر اصلي است که عبارتاند از .۱ :راوی  .2مخاطب روايت  .۳روايتگری
(اردبیلي و رشیدپور )۱0۱ :۱۳۹5 ،که همان ساختار زماني-مکاني و عناصر روايت هستند.
در دوران اوجگیری نهضت مدرنیسم ،فرهنگ روايي قديمي جای خود را به
حساسیتهای صرفاً بصری ميدهد (بل .)4۷ :۱۹۷۶ ،تا پیشازاين دوران و تا آغاز سدة نوزدهم،
شیوههای روايي محدود به الهیات ،ادبیات و فن بیان بود .از زمان افالطون و ارسطو تا سدة
شانزدهم ،تنها امر مهم در روايت ،اعم از روايت کالمي يا بصری ،بازنمايي عالم واقع به بهترين
نحو بود (سجودی و رودی .)۱۶0 :۱۳۸۹ ،در دهههای پاياني سدة شانزدهم و با ظهور دکارت،
پیامدهای «من ميانديشم پس هستم» را ميتوان همرده قرار دادن خداوند و سوژه ،به مقام
خدايي رساندن انسان ،قداستزدايي از علم و معرفت ،فروپاشي جهانشناسي سنتي که معطوف
به وحدت الوهیت بود ،فروريختن نظام سنت ،دگرگوني مفهوم نظم در طبیعت و کمي شدن
آن و دنیوی کردن عالم برشمرد (صبری و اکبری .)۳۷ :۱۳۹2،ازاينجا به بعد خرد اهمیتي
خاص مييابد و تنها روايتي موردتوجه قرار ميگیرد که روايتي عقالني باشد (سجودی و رودی،
همان).

)Gérard Genette (1390-2018
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پسازآن و در سدههای بعد شیوههای روايي فرهنگي بصری جديدتر در نقاشي ،سینما،
معماری و تلويزيون و حتي مناظر شهری ،همجواری فضايي طبقات اجتماعي ،قومیتها،
قیافهها و رفتارهای اجتماعي و جمعي ،و حتي چشماندازهای دستساخت بشر و راهها و
خیابانهای شهری ظهور و بروز يافت (لش .)۱۸5 :۱۳۹۱،در دوران مدرن ،بازنظمدهي به
الگوبندی زماني – مکاني صداها و تصاوير بهجای ارزشهای غايي مبتني بر سنت ،دين يا عقل
تشديد ميشود (همان )۱۸۶ :و بهزعم بل حسپذيری تبديل به منبع اصلي هويت مدرنیستي
ميشود (بل .)۹۱ -۸۸ :۱۹۷۶ ،يورگن هابرماس ۱معتقد است پیش از مدرنیته ابعاد مختلف
ارتباطات اعم از ابعاد شناختي ،اخالقي-عملي ،ارزشگذاری و معنايي ،آنچنان نامتمايز بود
که اجازه نميداد ارتباط عقالني باشد .وی در اين زمینه دورهبندی سه مرحلهای ارائه ميکند
که عبارت است از :دوران جهانبیني اسطورهای-روايي ،دوران ديني-متافیزيکي و دوران مدرن
(هابرماس .)۸ -5۷ :۱۹۸۷ ،به اعتقاد وی در جهانبیني اسطورهای ،میان دنیای طبیعي و
دنیای اجتماعي انسانها تمايزی وجود ندارد و ازاينرو ارتباط میان آن دو ،فاقد عقالنیت است
(همان).
انديشمندان ،نظام ارتباط مدرنیستي را مبتني بر «داللت گفتماني» ارزيابي ميکنند و
که در آن .۱ :اولويت با واژگان است .2 ،کیفیت صوری محصوالت بها دارد .۳ ،رويکرد به
فرهنگ ،عقلگرايانه است .4 ،معاني متون فرهنگي دارای اهمیت است .5 ،ايجاد فاصله میان
ناظر و محصول فرهنگي مبنای عمل است (لش .)25۱ :۱۳۹۱ ،اما نظام ارتباطي
پستمدرنیستي مبتني بر «داللت تصويری» است (همان).
در دوران پستمدرن زبان از واقعیت کپيبرداری نميکند ،بلکه واقعیت را ميسازد .در
تفکر پستمدرن ،ساختار اجتماعي و زبانشناختيِ واقعیت ،تفسیر و بازگويي جهان هستي در
کانون توجه قرار دارد (نوذری .)۶۶ :۱۳۷۹ ،هنر پستمدرن تمام میراث پیش از خود را از عهد
باستان گرفته تا هنر مسیحیت و قرونوسطي وارد هنر خود ميکند .همه را در کنار هم
ميچیند بيآنکه يکي را بر ديگری برتری دهد (بازرگاني.)۱5۹ :۱۳۸۱ ،
اما ژان فرانسوا لیوتار 2متفکر پستمدرن ،میان «گفتمان» و «روايت» تمايز قائل است.
او هنرمند پستمدرن را در جايگاه فیلسوف ميداند و اثر او را تحت سلطۀ قوانین از پیش
تعیینشده نميداند .بهزعم او هنرمند پستمدرن بدون قانون معین ،کار ميکند تا قوانین
آنچه انجام پذيرفته است را تعیین کند (حقیقي .)4۱ :۱۳۷4 ،لیوتار به معنابخشي روايت
معتقد است و در اثر مهم خود ،وضعیت پستمدرن :گزارشي در باب دانش ،اعالن ميکند
دوران پايان «کالنروايتها» ۳فرا رسیده است و دوران علمي کنوني ،محلي برای خرده
روايتهای فرهنگي است (لیوتار .)۱۹۸4 ،او استدالل ميکند که در دوران مدرن ،از اواخر قرن
هجدهم میالدی ،جهان تحت سیطرة فراروايتهای مقتدر ،همهجانبه و فراگیر هگلي از مفهوم
) Jürgen Habermas (1929 -
)Jean-François Lyotard (1924-1998
فرروايت meta narration -

۱
2
3

فهم روايتگری معماری مبتني بر نسبت «ديالکتیک81 ...

رهايي روح خودآگاه و روايتهای مارکسیستي بوده است .اما امروز (دوران پستمدرن) عصر
فروپاشي کالنروايتها اعم از کانتي ،هگلي ،مارکسیستي ،يهودی-مسیحي و ...
است(بانيمسعود .)2۳ :۱۳۸۸،بهزعم لیوتار ،سادهشدة اصطالح پستمدرن ،بياعتمادی به
فراروايتها تعريف ميشود و اين بياعتمادی بيشک محصول پیشرفت علوم است (لیوتار،
 .)200۳ضديت لیوتار و پستمدرنیستها با کالنروايتها درواقع نفي جنبههای متافیزيکي و
معرفتي در ارزشهای سنتي و نوعي تقابل با سنتگرايان است .بهزعم برخي از متفکران ،کانون
اصلي و شالوده پستمدرنیسم عدم اعتماد يا ناباوری کلي و عام نسبت به هرگونه نظريۀ کلي
و کالن است؛ نفي هرگونه ايدئولوژی ،آموزه و اعتقاد کلي و فراگیر (نوذری.)۱۸۳ :۱۳۷۹،
در روايت پستمدرن انتقال معنا به مخاطب اهمیت دارد اما انتقال معنا به واسطۀ زبان
يا هر میانجي ديگری ،مستلزم تنزل شأن معنا از عالم انديشۀ راوی و تبديل آن به بیان مادی
است که باعث مي شود انتقال معنا از اصل خود فاصله بگیرد .در اين سیر ،مواجهه و برداشت
های مخاطب نیز بار ديگر فاصله را بیشتر ميکند .در اينجا ژاک دريدا ۱معتقد است با توجه
به اين فاصلهگیری ،عدمقطعیت و ناروشني معنا يک امر همیشگي و حتمي است و در اين
میان نقش زمینه در راستای فهم بهتر معاني ،بيبديل است (سجودی .)۱۶۷ :۱۳۸۹ ،زمینه
هم معنا را فراهم ميکند و هم تغییرشکل آن را موجب ميشود (سجويک.)2۱5 :200۱ ،
روالن بارت 2با اعطای اصالت وجودی به برداشتهای مخاطب روايت ،با مطرح کردن مسئلۀ
مرگ مؤلف ۳،زمینه را از راوی جدا ميکند .ازاينجا ،فهم روايتهای اثر هنری ،منوط به برداشت
مخاطب اثر از آن است .وی در تشريح اين نظريه ،تفسیر اثر را در پي شخصي ميداند که
مؤلف اثر بوده و گويي اين اثر آوای همان شخص واحد ،همان مؤلفي ،ميشود که در حال
افشای اسرار خود بوده است (بارت .)50 :۱۹۸۶ ،بهزعم وی چنین برداشتي از مؤلف ،نظام
سنتي معنا را قدرت ميبخشد که مورد نقد ساختارشکناني چون دريدا قرار گرفت (آلن:۱۳۹2 ،
 .)۱۱۹بارت ساختار سنتي رابطۀ مؤلف و اثر را معطوف به نشان دادن اين نکته است که چگونه
اين انگاره ،معنا در برگرفته ،محدود ساخته و درنهايت مهار ميکند (همان .)۱20 :میشل
فوکو 4در جستاری در همین رابطه چنین استدالل ميکند که مؤلف انگارهای ايدئولوژيک است
که نشانگر نحوة هراس ما از تکثیر معنا ميشود (فوکو )۱5۹ :۱۹۷۹ ،نفي مؤلف بهمثابه مقر
معنا ،نقش انگارة مؤلف در فهم روايت را نفي ميکند اما اين امر سرآغاز گذار از ساختارگرايي
سنتي به دوران پساساختارگرايي است که در آن ايدة بینامتنیت و روايتهای فرازمینهای
مطرح ميشود.

1

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

پارادایم

دوران
کالسیک

روايت مبتني بر
بازنمايي عالم
واقع

از صدر
مسیحیت تا
رنسانس

تسلط
کالنروايت
مسیحیت

سدة شانزدهم
و هفدهم

نفي نظام انديشۀ
سنت و تسلط
سوژهمحوری

دوران مدرن

«داللت
گفتماني» و
بازنظمدهي به
الگوبندی زماني
– مکاني صداها
و تصاوير

نظریهپرداز

شاخة
علمی

نظریه (ادعا)

فیلسوف

اصالت نسخهبرداری و محاکات در روايتهای
هنری ،برتری روايت عقلي-فلسفي بر روايت
شاعرانه

فیلسوف

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
مردمان ميپردازد.

فیلسوف و
متأله

روايت در حوزة الهیات ،ادبیات و فن بیان ،ملهم از
عرفان مسیحي و معطوف به زندگي آنجهاني

دکارت

فیلسوف و
رياضيدان

تنها روايتي که اصالت وجودی مييابد ،روايت
عقالني است .خرد در کانون زيبايي است.

توماس هابز

فیلسوف
سیاست

نفي کالنروايت مسیحیت و هرگونه روايت
متافیزيکي ،ارائۀ چشمانداز مکانیکي از عالم و
اصالت ماده

ديويد هیوم

فیلسوف
تجربهگرا

نفي روايتهای مذهبي و متافیزيکي ،اصالت
دادههای حسي و تجربي

ژان ژاک روسو

فیلسوف و
نويسنده

او معتقد است روايتهای مدرن ،مرز مشخصي
میان امر واقعي و امر غیرواقعي ارائه نميکند و از
اين حیث روايتهای پیشامدرن صريحتر هستند
(جوزفسون.)۶۷ :۱۹۳۱ ،

کانت

فیلسوف
تجربهگرا

در فلسفۀ کانت نقش برداشتهای ذهني در فهم
روايت ،اهمیت مييابد .از ديدگاه او ،اين امر ناگزير
و فراگیر است و دريافت شخصي اهمیت مييابد.

افالطون

ارسطو

فلوطین
سنت
آگوستین

هگل

فیلسوف و
منتقد ادبي

در روايتگری هگل ،راوی نه دانای کل بلکه يک
انسان جويای حقیقت است و گامبهگام با مخاطب
پیش ميرود و در انتها ،حقیقت برای راوی و
مخاطب روايت آشکار ميشود (اردبیلي و
رشیدپور.)۱0۳ :۱۳۹5 ،

دو سوسور

زبانشناس
و
نشانهشناس

تأکید بر مفاهیم «در زماني» و «همزماني» در
ساختار روايت ،توجه به مفاهیم «همنشیني» و
«جانشیني» در ساختار نشانهها ،و اهمیت تحلیل
گفتمان در فهم روايت.

کلود لوی
اشتراوس

زبانشناس
و منتقد
ادبي

فرايندها و سازوکارهای انتقال معنا و روايت خارج
از زمان و مکان قرار ميگیرند و متکي بر
ساختارهای انديشۀ همۀ آدمیان هستند .روايتها
فراتر از فرهنگها عمل ميکنند.

پل ريکور

فیلسوف و
اديب

روايت يکي از اقسام ادراک است .روايت قالبي
است برای آفرينش هنری(حیدری و ريختهگران،
.)2۹ :۱۳۹۶
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دوران
پستمدرن

عدم قطعیت و
عدم تعین معنا

روالن بارت

فیلسوف و
نظريهپرداز
ادبي

داستان ،متني روايي است که بر نظام نشانهای
مشترک میان تمام داستانها تکیه دارد .ضمن
جدايي راوی از زمینه ،توجه به اجزای ساختاری و
اصول حاکم بر ساختار نظام نشانهایِ زبان ،اصل و
درنتیجه ،مفهوم عام روايت مهمتر از روايتهای
منفردِ واقعي است(صافي و فیاضي.)۱4۶ :۱۳۸۷ ،

میشل فوکو

فیلسوف
قدرت

«مؤلف محدوديت توزيع سرطاني و خطرناک
داللتها را در درون جهاني میسر ميسازد که در
آن ،شخص نهتنها در قبال منابع و ثروت ،بلکه در
قبال گفتمانها و داللتهای آن نیز صرفهجوست.
مؤلّف اصل صرفهجويي در توزيع معناست.
درنتیجه ،ما بايد ايدة سنتي مؤلّف را بهتمامي
وارونه کنیم» (گلستاني.)۶5 :۱۳۹۶ ،

لیوتار

نظريهپرداز
ادبي

دوران پايان کالنروايتها و نفي جنبههای
متافیزيکي و معرفتي در ارزشهای سنتي و نوعي
تقابل با سنتگرايان فرارسیده است.

ژاک دريدا

فیلسوف و
منتقد ادبي

فاصلهگیری ،عدمقطعیت و ناروشني معنا يک امر
همیشگي و حتمي است و در اين میان نقش
زمینه در راستای فهم بهتر معاني ،بيبديل است.
زمینه هممعنا را فراهم ميکند و هم تغییر شکل
آن را موجب ميشود.

افول «هاله» و «اینجا و اکنون» در روایت
مواجهه با نشانۀ معنادار در هر فرم از روايت اعم از نوشتار ،تصوير ،اثر هنری يا فضای
ساختهشده ،در سدة بیستم چالش ديگری را نیز تجربه ميکرد .ماشینيشدن تمام ساحات
زندگي انسان را ازجمله فرايندهای ساخت ،عرضه و کاربرد اثر هنری را تحتالشعاع قرار داده
بود و خیلي زود در دهۀ  ۱۹۳0میالدی موردتوجه متفکران قرار گرفت .در اين میان ،بهزعم
والتر بنیامین ۱از بین رفتن «هاله» و نسبت «زماني-مکاني» در اثر هنری و به همین ترتیب
در همۀ دستساختههای آدمي که ديگر بهصورت ماشیني تولید و تکثیر ميشود و در سراسر
دنیا مورد کاربرد قرار ميگیرد ،امری است که بیش از هر چیزی مفهوم معاني استعاری و
روايتهای انساني را از بین ميبرد .اما بهزعم بنیامین تکثیر ماشیني فاقد يک چیز است :اينجا
و اکنونِ اثر هنری  -هستيِ يکهاش در آنجايي که به وجود ميآيد .درست همین هستيِ يکه
و نه هیچچیز ديگر است که تعیینکنندة آن تاريخي است که در روند ماندگاری و دوام اثر
هنری ،بر آن استیال دارد (بنیامین .)۱۹ :۱۳۸4 ،او سه اصل را در مواجهه با اثر هنری مدنظر
قرار ميدهد .۱ :اصالت .2 ،اينجا و اکنون و  .۳هاله (فیروزآبادی.)۱2۳ :۱۳۸۷ ،
در ديدگاه بنیامین هاله روح خاص زمان و مکان و نمود يگانۀ امر دوردست است .تجربۀ
هاله پديدهای ادراکي است که به دوردستهای زمان و مکان ميرسد و با ساختارهايي مرتبط

)Walter Benjamin (1892-1940
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است که در آنها جای ميگیرد .بنیامین در يادداشتي در باب مفهوم هاله آن را امری مقدس
برميشمارد که عدم امکان نزديک شدن به آن ،کیفیت اصلي تصوير آيیني کهن است و اين
کیفیت ،تناقضي از حضور و عدم حضور است (همان .)۱2۷ :آنچه در تکثیر ماشیني قرن
بیستمي مي میرد ،هاله است و امر تکثیرشده را از پیوستار سنتي ،ذاتي و سرشتياش جدا
ميکند .هاله ،روايت اثر هنری را منحصر به آن ميسازد و تحقق شرايط زمینهای و اينجايي و
اکنوني آن است .تکثیر ماشیني از روايات آثار هنری به فضای معماری قابلتعمیم است .فضای
معماری يکي از مهمترين و گستردهترين پديدههايي است که در دوران کنوني مورد بازتولید
ماشیني قرار گرفته است .تکنولوژی ساخت که توسط کشورهای صنعتي ايجاد و در اختیار
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
بازتولید يا تکثیر را ميرساند (اکبری .)۱۹5 :۱۳۹۷ ،در فرايندهای ماشینيشدن معماری که
در سدة بیستم بسیار تبلیغ و ترويج شد ،فضا ،فرم ،عناصر و اجزای خلق مکان در فرايندهای
يکسان ،تولید و تکثیر ميشود و خلق فضای معماری تهي از هرگونه روايت منحصربهفرد هر
روز در همهجا تولید ميشود.

روایتهای فراتاریخی -فرافرهنگی
در دوران پستمدرن ،تکثرگرايي به يکي از گفتمانهای غالب تبديل شد .با نفي
کالنروايتهای تاريخي ،نوبت خردهروايتهای فرهنگي است که بتوانند از فضای به وجود
آمده بیشترين بهره را در جهت مطرح کردن خود ببرند .بارت پس از مطرح کردن «مرگ
مؤلف»« ،بيشماری روايتها» و «روايتهای فراتاريخي و فرافرهنگي» را مطرح ميکند .بهزعم
او روايتهای جهان بيشمارند؛ روايت بیش و پیش از هر چیز مجموعۀ عظیم و متنوعي از
انواع ادبي است که خود بین مواد متنوع توزيع شده است ،گويي که هر مادهای مستعد پذيرش
داستانهای انسان است (بارت .)۱۳۹2 ،بهاينترتیب هر نوع از ماده ميتواند محمل روايت
باشد .او معتقد است امروز روايتها هم در سطح جهاني مطرح ميشوند و هم مخاطبان جهاني
دارند .روايت امروز در غالب يک فرهنگ مشخص قرار نميگیرد و همۀ آحاد بشر را مخاطب
خود قرار ميدهد ،ازاينرو فراتاريخي و فرافرهنگي است (پرنیس .)۱۳۹4 ،پي آمد اين دو امر،
نخست شکل روايت را از فرم صرفاً ادبي ميرهاند و با پذيرفتن قالب روايت در هر فرم و با هر
مادهای ،عرصه برای پذيريش فضای ساختهشده يا معماری بهمثابه داستان يا بستر روايت،
ميگشايد .همچنین با فراتاريخي و فرافرهنگي دانستن محتوای روايت ،فضا جهت ديالوگهای
فرهنگي در قالب داستانهای فرازباني میان تمدنهای مختلف باز ميشود .انسانها اينک
مبتني بر تفکرات پستمدرن ،و نه حتي در جهان گفتماني سنتگرايي ،نیز ميتوانند در
قالب های متنوعي که فارغ از ارتباطات کالمي است ،با يکديگر گفتوگو و داستانهای خود
را برای همديگر روايت کنند .روايت ،امروز نهتنها از قالب ادبي خود خارج شده و محتوای خود
را در فضای متفاوت و فارغ از بعد زمان در سطح جهاني تولید ،بازتولید و مطرح ميکند.

فهم روايتگری معماری مبتني بر نسبت «ديالکتیک85 ...

روایت و دیالکتیک فضازمان
روايت ،در هر قالب و ساختاری که باشد فهم نميشود مگر در سیاق فضايي-زماني خلق روايت
و مواجهه با آن .مهمترين عامل دريافت محتوای روايت قطعاً رابطۀ آن با مفهوم ديالکتیک
فضا-زمان است .انديشمندان اين مقوله را جزء مسائل اصلي هستيشناسي عقلي ،يعني مطالعۀ
فلسفي جهان از جنبۀ هست بودن آن و ازلحاظ ارتباطش با روح آدمي قلمداد ميکنند.
فضا در مقیاس کالن و بنیادی از ديدگاههای مختلف اعم از :ديدگاه فلسفي محض در
انديشههای اکثر فالسفه در طول تاريخ از ارسطو و افالطون گرفته تا متفکران معاصر ،ديدگاه
اقتصادی در انديشههای مارکس ،ديدگاه جامعهشناختي در انديشههای گئورگ زيمل ۱،ديدگاه
اقتصاد سیاسي در انديشههای ديويد هاروی 2،ديدگاه فلسفۀ سیاست در انديشههای میشل
فوکو ،ديدگاه فیزيک کالسیک در انديشههای نیوتن و فیزيک کوانتوم در انديشههای اينشتین
و ماکس پالنک ۳،قابل تعريف است.
جدول  .2جدول تحلیلي رابطه فضازمان و حضور ،مأخذ :نگارنده.
نظریه رابطه فضازمان و

نظریهپرداز

شاخه علمی

ادگار آلن پو

نويسنده ،شاعر
و منتقد ادبي

هیچ تمايزی میان زمان
و سه بعد ديگر فضا
نیست بهجز اينکه
آگاهي ما بهموازات آن
حرکت ميکند.

استیون
هاوکینگ

فیزيکدان

فیزيک مدرن نشان
ميدهد که هیچ فضای
مطلقي وجود ندارد
(نظام نیوتني) .بلکه فضا
نسبتي است میان نقاط
حرکتي مرجع.

تصویر

حضور

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

تصویر  .2فضا امری نسبی است که با تسخیر انسان او را
مخاطب قرار میدهد (مأخذ) physics.org :

1

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

معمار و مورخ
معماری

کوبیسم پرسپکتیو
رنسانس را درهم
شکست؛ همهچیز را
نسبي نشان داد.
بهاينترتیب ،هیچ
چشماندازی دارای
اقتدار منحصربهفرد
نیست.

کارل زيمر

فیزيکدان و
زيستشناس

مغز انسان زمان را از
لحظهای از میليثانیه تا
روزها و سالها حفظ و
فهم ميکند .اين
محصول صدها میلیون
سال تکامل است.

تصویر  .3در همتنیدگی مفهوم فضازمان و از بین رفتن
قطعیت (مأخذ)pinterest.com :

تصویر  .4فضازمان (مأخذ:
)jeffluong.wordpress.com

زمان نیز يکي از اصیل ترين مفاهیمي است که از ديرباز انديشۀ انسان را درگیر خود
کرده است .بحث بر سر امکان کثرت و حرکت نزد پیروان پارمنیدوس ۱و هراکلیتوس 2در آخر
با مسئلۀ چیستي زمان پیوند ميخورد .بدون زمان حرکت بيمعناست و بدون حرکت جايي
برای علیت فاعلي ،يعني فیزيک کالسیک که نزد يونانیان پراهمیت بود ،باقي نميماند (اردبیلي
و آزادی .)50 :۱۳۹۳ ،مفهوم زمان درهمپیچیده با مفهوم حرکت تا ظهور مسیحیت بهعنوان
تعريف غالب در مباحث انديشه ای حاکم بود .اما پس از ظهور مسیحیت مفهوم زمان ناشي از
مقولۀ آفرينش از آموزههای مسیحیت ،زير سؤال رفت و مفهوم زمان بهمثابه يک کلیت منسجم
رد شد .دکارت با زير سؤال بردن نگاه ارسطو ،زمان را مجموعهای ناپیوسته اما همجواری آنات
معرفي ميکند که تنها به ارادة الهي کنار هم قرار گرفتهاند اما اسپینوزا از بطن عقلگرايي قرن
هفدهم شکل نويني از دوآلیسم افالطوني ارائه ميکند .وی قائل به دو نوع زمانبندی است:
يکي زمان در ساحت حاالت که از جنس ديرند است و ديگری زمان در ساحت جوهر که از
جنس سرمديت است (همان .)5۱ :آنری برگسون ۳مفهوم زمان را از آن حیث که در «تفکر
1

Parmenides
)Heraclitus (535 c.-475 BCE
)۳ Henri Bergson (1859-1941
2
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شهودی» ما تصور ميشود و به اقتضای چنین تصوری به مکان مشابهت ميجويد ،رد ميکند.
بهزعم وی اگر زمان محیط متجانس نامتعیني تلقي شود که قابل انقسام به «آنات» باشد و
اين آنات مثل نقاطي که امتداد مکاني مرکب از آنها پنداشته ميشود ،به يکديگر منضم شده
باشد ،از «استمرار» زماني صلب حکايت کردهايم (مینار .)2۶۱ :۱۳۹2 ،از نظر او برگسون زمان
واقعي ديرند است .به باور او ،آنچه حقیقتاً از زمان تجربه ميشود ،همانا ديرند است .ديرند
عبارت است از سیال بودن و پويايي محض .لذا زمان امری است که نه مکاني و نه شمارش
پذير است  ،بلکه تنها يک دوام محض است و به اين اعتبار ،با مکان و زمان علوم طبیعي
متفاوت است (رستمي جلیلیان۱.)۱0۳ :۱۳۹۱ ،
آنچه در میان همۀ انديشهها و آرا در باب مفاهیم زمان و فضا ،مطرح است رابطۀ
ديالکتیکي میان آن دو است که ميتواند در ديسیپلین معماری يا خلق فضای ساختهشده،
نقش بسزايي داشته باشد .بهزعم انديشمندان فضا و زمان ،نه مفاهیم کامالً مطلقاند و نه
نسبي؛ نه مؤيد يکديگر و نه نافي هم ،نه مستقلاند و نه وابسته؛ نه متصلاند و نه منفصل از
هم .بلکه حسب شرايط ،در مفهوم ديالکتیکي خود و رابطۀ اينهماني ،همزمان ،هم يکي و هم
همۀ آناناند .دقیقترين مفهوم ديالکتیک فضا-زمان ،بهواسطۀ حضور و کنش انساني قابل فهم
و تعريف است؛ هیچ پاسخ متقني در رابطه با مفهوم فضا-زمان و سرشت مکان وجود ندارد
مگر مبتني بر «کنش انساني» .ديويد هاروی ،چارچوبي را پیشنهاد ميکند که دارای دو بعد
است .در بعد اول ،پارادايم فضا-زمان ،دارای سه وجه مطلق ،نسبي و رابطهای است .در پارادايم
مطلقانگاری ،فضا و زمان هر دو مطلقاند و بهطور خطي نمايش داده ميشوند .در پارادايم
نسبيانگاری ،فضا را نميتوان جدا از زمان فهمید و در پارادايم رابطهای فضا و زمان درون ماده
و فرايند دروني ميشوند .در بعد دوم ،بر اساس ديالکتیک سهگانۀ هانری لوفبور 2،مبتني بر
سه تعريف «زيسته»« ،تجربهشده» و «مفهومپردازیشده» است (هاروی . )۹۹ :200۸ ،از اين
حیث ،آرای متفکران در جدول  ۳تنظیم شده است.
جدول  .۳جدول تحلیلي مفهوم فضا-زمان از دوران کالسیک تا دوران پستمدرن ،مأخذ :نگارنده.
دورة تاریخی

دوران
کالسیک

پارادایم

نظریهپرداز

شاخة علمی

دیالکتیک فضا-زمان

مطلقانگاری

پارمنیدوس
و
هراکلیتوس

فیلسوف

بدون زمان حرکت بيمعناست و بدون حرکت جايي
برای علیت فاعلي ،باقي نميماند .ازاينرو زمان با فضا
پیوند ذاتي دارد تا امکان حرکت به وجود بیايد.

مطلقانگاری

افالطون

فیلسوف

میان ايدههای سرمدی (عالم مثل) و عالم موجودات
محسوس نوعي دوآلیسم جهاني-زماني برقرار است.

مطلقانگاری

ارسطو

فیلسوف

زمان خود حرکت نیست ،بلکه عبارت است از حرکت
ازآنجهت که قابلشمارش است (ارسطو:۱۳۷۸ ،
 .)۱۸۸زمان صورت کمي حرکت است و حرکت در
فضا رخ ميدهد.

فضازمان

 . ۱به نقل از :بوخنسکي.۱۱۳ :۱۳۹۳ ،
)Henri Lefebvre (1901-1991

2
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از صدر
مسیحیت تا
رنسانس

سدة شانزدهم
و هفدهم

رابطهای

سنت
آگوستین

فیلسوف و
متأله

ضمن رد مفهوم زمان بهمثابه يک کل منسجم بیان
کرد که هرچه هست حال است و درنتیجه سه نوع
حال وجود دارد :حالِ گذشته يا خاطره ،حالِ حال و
حالِ آينده يا انتظار (آگوستینوس-۳۶4 :۱۳۸۱ ،
.)۳۶۳

مطلقانگاری

دکارت

فیلسوف و
رياضيدان

زمان مجموعهای ناپیوسته اما همجوار از آنات است
که تنها به کمک ارادة الهي کنار هم قرار گرفتهاند.

نسبيانگاری

اسپینوزا

فیلسوف
خردگرا

دو نوع زمانبندی را ميتوان بازشناخت .۱ :زمان در
ساحت حاالت که از جنس ديرند است و  .2زمان در
ساحت جوهر که از جنس سرمديت است.

رابطهای

اليبنیتس

رياضيدان و
فیزيکدان

زمان و مکان نه جوهر واقعياند و نه صفات [عارض
بر] جوهرهای واقعي .مکان و زمان چیزی نیستند جز
ترتیب يا نظم اشیا يا پديدارهای همبود و متوالي (لتا،
.)۱۳۱ :۱۳۸4

مطلقانگاری

نیوتن

فیزيکدان

زمان مطلق ،حقیقي و رياضي ،بهخودیخود ،بدون
نسبت با هیچچیز ديگری جريان دارد (کورنر:۱۳۸۹ ،
.)۱5۸

مطلقانگاری

کانت

فیلسوف
تجربهگرا

زمان نه مجموعهای از آنات بههمپیوسته و نه حتي
ابژهای پیوسته ،بلکه صورت پیشیني شهود و شرط
هرگونه تجربهای است .فضا ،متعلق عالم ذهن است.

رابطهای

هگل

فیلسوف

هستي ،زمان است .در مرز میان خود زمانِ نازمانمند
و امر در-زمان زمانمند يک میانجي وجود دارد که
هم در زمان است و هم در خارج از زمان و آن همانا
آخرين لحظه از تاريخ ،يعني دانش مطلق است .زمان
جامع امر زمانمند و نازمانمند است .هدف فلسفه،
آشتي روح و مکان است (اردبیلي و آزادی:۱۳۹۳ ،
 )52هر نـوع گـذار ديـالکتیکي ،گذار از مکان به
زمان است.

کنش انساني

هانری
برگسون

فیلسوف زمان

«زمان زيسته» با عنوان «« ،»reel dureeزمان
واقعي» است .فضا «ترکیبي ناخالص از زمان
همگون» است .اگر در تجربۀ روزانۀ زندگي شهری،
فضای معماری چارچوبي جهت اندازهگیری «زمان
زيسته» شکل دهد ،آنگاه به هر مکان مشخص ،مانند
«زمان واقعي» ،همزمان با ساخت معماری ،مصالح و
فرم داده ميشود (هال.)۹۱ :۱۳۹۶ ،

دوران مدرن
نسبيانگاری

اينشتین

فیزيکدان

مکان و زمان مضاف به يکديگر است (مینار:۱۳۹2 ،
 .)2۶4ظرف و مظروف را از هم جدا نميتوان ساخت.
مکان و زمان قالبهای تهي نیستند که پديدههايي
را بپذيرند که در آن دو جای ميگیرند ،بلکه با ماده
و ازجمله خصوصیات جهان طبیعي هستند.

کنش انساني

هايدگر

فیلسوف
پديدارشناس

مفهوم زمان مبتني بر مفهوم دازاين است .در عالم
فقط و صرفاً وجود حاضر(دازاين) زمانمنـد است و
موجودات ديگر که بهطور سـنتي زمـانمنـد تلقـي
شـدهانـد« ،در زمـان» هسـتند .زمانمندی يک
موجود و يک شيء نیست؛ توالي لحظههايي کـه از
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آينـده بهسوی حـال و گذشته در حرکتاند ،نیز
نیست؛ و عرض و کیفیت چیـزی هـم نیسـت بلکـه
بیشـتر ماننـد فعالیت است ،شبیه فرايندی است که
خودش را پديد ميآورد و باال مـيبـرد( .زارع شیرين
کندی.)4۹ -5۷ :۱۳۹۱ ،

کنشانساني

لوفبور

جامعهشناس
مارکسیست

ديالکتیک سهگانۀ فضازمان مبتني بر سه مفهوم
فضازمان«زيسته»« ،تجربهشده» و «مفهومپردازی
شده» قابل بازتعريف و بازنمايي است .فضا
تولیدشدني است.

ديويد
هاروی

جغرافيدان و
انسانشناس

ديالکتیک فضا و زمان مستلزم آن است که هر سه
برداشت مطلق ،نسبي و رابطهای در تنیدگي /تنشي
ديالکتیکي با يکديگر باقي بمانند.

دوران
پستمدرن
کنشانساني

استدالل منطقی در تحلیل نسبت بدن با فضازمان
ازآنچه تحلیل شد برميآيد که فضا امری متعلق عالم ذهن و برآيند ساختارهای ذهني و فکری
انسان است که صرفاً از ديدگاه انسان قابلتعريف است و ورای وضعیت ذهني او بازنمودهای
فضا به هر شکل که باشد ،مفهومي ندارد .فضا و زمان نميتوانند قائمبهذات باشند و فقط در
ما وجود دارند .از سوی ديگر ،فضای ساختهشده و بدن انسان هر دو امری عیني است که
دارای واقعیت بیروني در عالم ماده است و تحلیل روايتهای فضا در نسبت بدن با فضازمان
احاطهکننده اش عزيمت از عینیات به ذهنیات است که روش استدالل منطقي را ميطلبد
(میرجاني )4۶ :۱۳۸۹ ،و حرکت از قضايای تجربي (حضور بدنمند در فضازمان) به سمت
قضايای تحلیلي (معماری نوعي از بیان روايت است) و قضايای متافیزيکي (فهم روايتهای
معماری) است.
فضا-زمان مفهومي است که با وجود نفس انسان معنا مييابد و نفس انسان به اتکای
بدن او هستي مييابد .کل بدن انسان خاستگاه انديشۀ اوست (شقاقي .)۳۱ :۱۳۸۱ ،بهزعم
ادوارد اس کیسيِ ۱فیلسوف حافظۀ بدن کانون طبیعي هر کنش دريافت حسي ،فرايند به
خاطرسپاری و به يادآوری است (کیسي .)۱4۸ :2000 ،بر اساس يافتههای او اگر حافظۀ بدن
نباشد ،اساساً هیچ حافظهای وجود نخواهد داشت .انسان بدون برخورداری از ظرفیت حافظۀ
بدن نميتواند چیزی را به ياد آورد و يا به خاطر بسپارد .بر اساس مطالعات جورج لیکاف 2و
مارک جانسون ۳ذهن نهتنها صرفاً بدنمند نیست؛ بلکه به نحوی بدنمند است که در آن نظام
فکری انسان بهطور گستردهای بر اساس مشترکات بدنهای انساني و محیطهايي که در آن
زندگي ميکند ،شکل گرفته است (لیکاف و جانسون .)۱۹۹۹ ،ديالکتیک فضازمان مبتني بر
ذهنیت انسان از موقعیتي است که در آن جای ميگیرد و اين جایگیری امری بدنمند است.

1

) Edward S. Casey (1939 -
) George Lakoff (1941 -
) 3 Mark Johnson (1949 -
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لوفبور بر اساس کنشهای انساني ،بعد متفاوتي از فضامندی ارائه ميدهد .او تمايزی
سهگانه از فضا عرضه ميکند .۱ :فضای تجربهشده که به حواس پنجگانه انسان درميآيد؛ .2
فضای تصورشده در ذهن که مفهومپردازی ميشود و  .۳فضای بازنماييشده که با فضای
زيست شده ،تخیالت ،عواطف و معنايي که با زندگي روزمره درهمتنیده شده است (لوفبور،
 .)۱۹۹۱بنابراين ميتوان گفت ديالکتیک فضازمان نشانگر نحوة هست بودن انسان در جهان
با وجود تام جسماني و تخیالت ،عواطف ،رؤياها و برداشتهايش است .انساني که در فضازمان
جای ميگیرد و فضازمان در او جای ميگیرد .انسانها به نحو فیزيکي و بدنمند ،احساسي و
عاطفي در جهان زندگي ميکنند و بهزعم ديويد هاروی اين نحوة زيست را ميتوان با تمام
معنايش  ،به واسطۀ آثار هنری و معماری که همواره حضوری مادی در فضازمان مطلق دارند،
بازنمايي کرد (هاروی .)۹۸ -۱۱۷ :200۸ ،اين نوع انديشهورزی در فضازمان ،زمینۀ فهم معاني
آثار هنری و روايتهای معماری را فراهم و تفسیر آنها را ممکن ميسازد.
بهموازات تقسیمبندی سهگانۀ ديالکتیک فضازمان لوفبور مبني بر فضازمان تجربهشده،
تصورشده و زيستشده ،ديويد هاروی نسبت ديگری میان فضازمان و انسان (با تمام ابعاد بدني
و ذهنياش) ارائه ميدهد .او تفکیک سهگانۀ فضازمان مطلق ،نسبي و رابطهای را مطرح ميکند.
بهزعم او فضازمان مطلق ،ساختار فیزيکي و مادی حضور انسان درجايي توصیف ميکند؛
فضازمان نسبي مبتني بر حرکت انسان در فضا است و فضازمان رابطهای ،معاني ،مفاهیم،
روايتها و استعارهها را در ذهن متبادر ميسازد(همان) .اساس اين تقسیمبندی آن است که
به باور او فضای ساختهشده واحد ابعاد مادی ،زيستي و مفهومي است و کنشهای انسان در
فضا فقط بهصورت رابطهای معنادار ميشود .بهاينترتیب ،انسان با حضور بدنمند در فضا ،با
برقراری نسبت میان بدن او بدن فضا ،ميتواند ضمن ادراک ساختار مادی فضا و حرکت در
آن و به تعبیری ضمن بودن در فضا ،معاني استعاری ،رازها و روايتهای نهفته در آن را فهم
کند .بر اساس بحث لِیکاف و جانسون ،حتي خیاالت و منابع زبان ،مبتني بر استعارهها و
خیاالت بدني است« :استعاره در زندگي روزمره فراگیر است؛ نهفقط در زبان بلکه در انديشه و
عمل .نظام مفهومي عادی برحسب آنچه فکر و عمل ميکنیم ،اساساً در سرشتش استعاری
است» (لیکاف و جانسون.)۳ :۱۹۸0 ،

دیالکتیک فضازمان و روایتهای فضا
قضیه تجربی :فضازمان ،حضور و روایت
در پاسخ به پرسش نخست تحقیق مبني بر نسبت میان روايتگری با فضازمان و بدن انسان
در فضای ساختهشده ،از مباحث مطروحه در پژوهش ميتوان استدالل کرد که الزمۀ فهم
روايت اثر معماری ،حضور تام در ساختار ديالکتیکي فضازمان بنا است .به تعبیر مهدلیکوا قدم
زدن در فضا ،قدم زدن در درون خود نیز است .مسئله اين است که راه رفتن بسته به موقعیت
دگرگون ميشود؛ اما خود موقعیت نیز بر اساس راه رفتن تغییر ميکند .ماهیت ارتباط سوژه و
فضا اين گونه است (مهدلیکوا .)۳۸ -4۱ :۱۳۹4 ،معماری بازتاب خويشتن است؛ معماری بدني
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بدلي برای انسان است .بدن خاستگاه معماری است؛ نسبت تناسبات بدن معماری يعني تناسبات
فضای ساختهشده با بدن انسان ،سرآغاز ادراک معاني فضا و روايتهای بناست .ساختمانها ،نه
ترکیبات زيباييشناسانۀ فرمي يا هنری ،که گسترش بدن و تجسد حافظه ،ذهنیتها و رؤياهای
آدمیاني است که آنها را خلق کردهاند .بهزعم يوهاني پاالسما ۱معماری برخاسته از مواجههها،
خاطرات ،آرزوها و تجارب انسانها از زندگي است (پاالسما .)۱2۷ :۱۳۹5 ،و درنتیجه فهم آن
زماني عمیق و حقیقي خواهد بود که مخاطب با تمام ابعاد وجودی خود ،اعم از حواس پنجگانه،
ذهنیتها ،باورها و به اتکای سرشت انسانياش در فضازمان حاضر شود.
در تحلیل ارتباط میان حضور بدنمند و ادراک حسي تجربي فضا چنین استدالل
ميشود که معماری ،از طريق تبديل محیطهای طبیعي به محیطهای انساني و سپس تعالي
آنها بهواسطۀ خیاالت ،استعارههای نظم و زندگي شاعرانه و روايتهای افسانهای ،داستان
سرايي کرده است .بهطور تاريخي ،معماری میان ابعاد انساني و کیهاني ،ابديت و حال ،خدايان
و میرندگان بده بستان ميکند؛ در خلق و نشان دادن تصوير-خويشتنِ 2شاعرانه در هر فرهنگِ
مشخص ،نقشي کانوني دارد (همان .)2۸ :معماری ،با ابزار وجودی خود ،اعم از تناسبات فضای
پر و خالي در نسبت با تناسبات بدن انسان ،اطوار نور و تاريکي ،اطوار طبیعت اعم از گیاهان
و آب ،مصالح ساختماني ،نظام سازه ای و ايستايي بنا ،هندسۀ فرم و فضاها ،هندسۀ تزئینات،
خلوص در فرم و فضا ،انحای حضور آدمیان در آن ،سکون و حرکت و در کل تمام ماهیت خود،
روای داستانهايش است .گاهي تناسبات بلند بنا و گاهي افتادگي و فروتنياش ،گاهي گسترش
بنا در سطح زمین و گاهي درهمتنیدگياش با بستر جغرافیايي ،گاه با تاريکي و گاه با نور ،گاه
با ژرفای فضا و گاه با شفافیت آن ،گاه با قرارگیری بر بلندی و گاه با فرورفتن در زمین توانسته
فضازمان را برای مخاطبان خود مستحیل و يا برجسته کند و در اين مسیر ،داستانهای زندگي
آنان را از آناتي که با هم گذراندهاند بازگو کند .بنای معماری تجسد ديرند زمان است .ابزارهای
معماری ،در دست مردمان و معماران ،واسطهای است که ايشان بتوانند داستان مواجهۀ آدمیان
با جهان ،غمها و شادیها ،آرزوها ،اشتیاقها و برداشتشان از سعادتمندی را بازگو کنند .در
اين میان ،تجربۀ زيستۀ انسانها يکي از مهمترين ابزارهايي است که معمار ميتواند روايتهای
فراتاريخي و فرافرهنگي را از خالل امر بیناالذهاني به مخاطبان خود در سراسر جهان عرضه
کند (اکبری و نیرومند.)۱۳۹۷ ،

) Juhani Pallasmaa (1936 -
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جدول  .4بررسي برخي مصاديق روايتهای معماری بر اساس قضیه تجربي-حسي حضور ،مأخذ :نگارنده
مؤلفههای فضازمان  -بدن و حضور

روایت

تناسبات فضای ساختهشده نزديک به
ابعاد بدن انسان ،حضور نور طبیعي روز،
پیوند مستقیم با آسمان ،گیاهان رونده
بر ستونها ،مصالح ساده و رنگهای گرم
زندگيبخش ،پیوند میان درون و برون
با فضای واسطهای ايوان ،حضور در
فضای باز محصور و امن.

روايت امید ،سرزندگي،
شادی و طراوت ،رويش و
زندگي دوباره برای سوژههای
آسیبديده ،بدنهای دردمند
و رنجکشیده بيخانمانها.

حداکثر فاصله میان تناسبات کالبد
معماری با ابعاد بدن انسان ،تسخیر تام
سوژه ،حضور کنترلشده نور باهدف
خلق تعلیق گنبد ،عظمت و صلبیت بنا،
فضای کامالً بسته و درهمتنیدگي
فضازمان.

روايت عروج ،عبوديت،
تسلیم ،تواضع و خشوع،
حقانیت ،قدرت و اقتدار.

تناسبات عظیم ،بدن سوژه مقهور
تنانگي غیرمنتظره و تجربهنشدة بنا،
تسخیر سوژه ،نرمي فرمها و پذيرا بودن
بنا ،همجواری با رودخانه ،انعکاس نور
خورشید بر بدن بنا و تغییر رنگ آن در
ساعات مختلف روز و خلق کیفیت
رنگین از گذر زمان.

روايت توسعهيافتگي ،رشد و
پیشرفت ،دوستي ،پیوند
میان آدمیان ،خیالانگیزی
فضا و شکفتگي از درون،
حس دينوسیوسي از ارتباط
نزديک انسان با نیروهای
طبیعي زندگي آب ،نور ،باد و
خیال و معنای استعاری
تغییر دائمي.

احاطۀ تدريجي بدن سوژه با افزايش
ارتفاع بدن فضا ،کمشدن فواصل
مکعبها ،سايهاندازی احجام بر بدن
سوژه و تسخیر او حین طي کردن مسیر
حرکت ،سردی مصالح بتن ،تیرگي
رنگها و غمباری فضازمان ايجاد شده.

روايت ترس و وحشت ،ظلم،
درهمتنیدگي مرگ و زندگي،
خاطرات مشترک جمعي
آحاد بشر از جنگ ،امید به
صلح و زندگي در پناه
و
انساني
ارزشهای
فراتاريخي-فرافرهنگي اعم از
برابری و عدالت.

مصداق

تصوير.5مرکز نگهداری بيخانمانها،
سن خوزه ،کريستوفر الکساندر،
۱۹۸۸م.

تصوير  .۶ايا صوفیه ،نماد هنر

معماری بیزانس 5۳2 ،میالدی.

تصویر  .7موزة گوگنهایم بیلبائو،
فرانک گهری 1997 ،م.

تصوير  .۸يادمان کشتهشدگان
جنگ ،پیتر آيزنمن 2005 ،م.
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صلبیت عناصر بتني ،عدم حضور نور
خورشید و استحالۀ فضازمان در
جسمانیت زمخت بنا ،تنگي راهروها و
زوايای خشونتبار تیرها ،ايجاد فضای
سرد و تاريک ،عدم بهکارگیری تزئینات
و تشديد بیگانگي از فضا.

روايت روحیۀ مقاومت
جمعي ،مقاومت در برابر
تقدير زمان ،عدم فراموشي
انسانهای مظلوم ،روايت
فرازمان و فرامکان از
غمانگیز
سرنوشت
کشتهشدگان در جنگها،
فراتاريخي-
ارزشهای
فرهنگي نیل به صلح.

تصوير  .۹موزة نوسبام ،دانیل
لیبسکیند ۱۹۹۸ ،م.

قضیه تحلیلی و متافیزیکی :معماری روایی و روایتهای فراتاریخی -فرافرهنگی
در پاسخ به سؤال سوم تحقیق ،مبني بر فهم روايتهای فراتاريخي -فرافرهنگي معماری،
مي توان چنین استدالل کرد که معماری ،آنگاه که به سمت مخاطب قرار دادن سرشت واحد
انساني حرکت کرده است ،آنچه روايت ميکند فراتر از خردهفرهنگها و بازههای خاص زماني
است .برای نخستین بار به سال  ۱۹52امیل کافمن ۱،مورخ هنر ،از اصطالح معماری روايي2
استفاده کرد .منظور او از اين اصطالح آن بود که معماری فراتر از پاسخگويي به ضرورتهای
عملکردی ،بايد داستانهای خود را روايت کند (کافمن .)4۳۱ -5۶4 :۱۹52 ،وی با اين
اصطالح خطي میان معماری عملکردگرای مدرن و ساير تفکراتي کشید که به معماری ورای
برنامۀ عملکردی فکر ميکردند .او آن را گسترش معماری مستقل نامید (دو بلیکر و جرارد،
 .)۱2 :۱۳۹۷تصور کلي کافمن از معماری روايي و انتقاد پستمدرن لیوتار از مفهوم ابرروايتگری
افقهای جديدی برای کشف ارتباط فضايي بین روايتگری و معماری ميگشايد .البته ،پايان
فراروايت در انديشۀ لیوتار ،به معنای سرآغازی برای معماری روايي تلقي ميشود.
در دنیای امروز ،در عصر پساپستمدرن و دوران اوجگیری انقالب فناوری ديجیتال،
روايتهای معماری اهمیت مييابند .به باور سیلون دو بلیکر در عصر پستمدرن امروز که در
آن داستانهای کوچک اهمیت دارند ،ديگر هیچ کانسپت متعصبانهای از سبک نميتواند بر
معماری روايي غلبه کند .معماری مدرنیستي ،به دلیل داستان کالنش ،عالقه داشت روايت
معماری را تا حد مفهوم سبکي پايین آورد که با معیارهای زيباييشناسانه تعیین ميشد .سبک
باهاوس بهمثابه الگويي از اين داستان عمل کرد؛ تنها داستاني که معماری «بايد» بگويد .تا زماني
که مسئله اين باشد ،معماری و روايتگری آن از عقده «کالنروايت» رنج خواهد برد .روايتگری
سبکها مدتهاست که نقش منحصربهفرد معمار را مبهم نگه داشته است (همان.)۱4 :
لیوتار معتقد است که بشر با جنگهای جهاني اول و دوم« ،هزينۀ گزافي برای نوستالژی
همه و يکي پرداخته است» (لیوتار .)۸۱ -۸2 :۱۹۸4 ،به همین دلیل است که آگاهي پست
)Emil Kaufmann (1891-1953
Narrative Architecture

۱
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مدرن هیچ نوع کالنروايتي را اعمال نميکند .لیوتار در پاسخ به اينکه پستمدرنیسم چیست؟
ميگويد :بیايید علیه توتالیته مبارزه کنیم ،بیايید تفاوتها را کار بگذاريم و شرافت را نجات
دهیم (همان) .دوران کنوني ،زمان روايتهای متفاوت است .ازنظر کافمن تنها يک معماری
روايي وجود دارد :معماری مستقل .با پايان کالنروايتهای حاکم مانند مدرنیسم و حتي
پستمدرنیسم و نیز جنبشهايي که علیه معماری کامپیوتری رواج يافته است ،ميتوان گفت
امروز ،زمان روايت های فراتاريخي و فرافرهنگي از جانب معماراني است که همواره نفس واحد
و سرشت يگانۀ انساني را مخاطب روايتهای استعاری ،کنايي ،رازآمیز و رمزپردازانۀ خود قرار
دادهاند.

نتیجهگیری
از برآيند تحلیل قضايای تجربي ،تحلیلي و متافیزيکي بحث ميتوان استدالل کرد که معماری،
روايتي است که سطح ديگری از واقعیت وجودی آدمیان را که مملو از آرزوها ،آرمانها ،باورها
و اسطورههايشان است ،تولید ،بازتولید و محافظت ميکند .امروز در عصر پساپستمدرن که در
آن داستانهای کوتاه اهمیت يافته است ،ديگر هیچ مفهوم متعصبانهای از سبک نميتواند حاکم
باشد .معماری در طول تاريخ ،روايتگر زندگي آدمیان ،باورها ،رسوم و فهم اسطورهایشان از
مفهوم زندگي بود .هرچند نگاه سبکگرايانه در دهههای اخیر کوشید ،داستان طراح با تقید به
مجموعهای خشک از قوانین سبکي و ارزشهای آن در سايه نگه داشته شود اما دوران امروز،
پايان عصر کالنروايتهای سبکي و فرمال و آغاز عصر روايتهای انساني از زندگي روزمره و
تجلي امر ذهني و متعالي مبتني بر سرشت انساني در آن است.
تخیالت معمارانه تجربۀ انسانها از جهان را از طريق فرايند ناخودآگاهِ درونيسازی،
همانندسازی و تصويرسازی به هم پیوند ميزنند و زمینۀ روايت انسان جهاني را فراهم
ميسازند .ساختارهای اصیل معماری ،تجربۀ اصیل انساني از واقعیت ،جهتمندی و
موقعیت مندی در استمرار فضازمان را از طريق بیان استعاری و کنايي بازنمايي ميکنند .بر
اساس آنچه بحث شد حتي خیاالت و صور خیالین ،مبتني بر استعارهها و خیاالت بدني است
و حضور بدنمند در فضا ،سرمنشأ شکلگیری تخیالت انسان است.
در دوران کنوني که فناوریهای تصويرساز ،تولید انبوه روايتهای غیرحقیقي يا
شبهروايتها را عادی ساخته و مرز میان واقعیت و افسانه از بین رفته است ،بايد پاسداشت
ارزشها ،سنن ،اسطورهها ،اصول و مباني اخالقي ،انساني و مالحظات حسنخواهي و
نیکوييجويي ،محتوای اصلي روايتهای فرازماني و فرامکاني باشد تا از انسانیت انسان محافظت
شود .معماری ابزار نخستین انسان در جهتيابي و مکانيابي خويش در جهان در طول تاريخ
و عرض جغرافیا است .خانه معنای غايي درون و برون ،آشنايي و غريبگي ،در خانهبودن يا بي
خانماني را تعیین ميکند و متضمن معنای سعادتمندی انسان است .خیال معمارانه بهمثابه
عصاره و انتزاعِ جهان ،تفسیری از نظم ايدئال است و دوران کنوني ،دوران معماری و روايتهای
انساني است.

فهم روايتگری معماری مبتني بر نسبت «ديالکتیک95 ...

معماری بهمثابه ابزار روايتگری ميتواند در فرايند خلق مکان ،محمل روايت داستان
زندگي انسان مبتني بر سرشت انسانياش باشد .فرايند طراحي معماری ميبايد به اتکای
روايتهای اسطورهای بازتعريف و فضازمانِ ناشي از آن ،بر اين اساس بازتولید شود .معمار امروز
بايد ،بار ديکر در فرايند طراحي معماری ،مفهوم ديالکتیک فضازمان و نسبت آن با بدن و ذهن
مخاطب را زمینۀ روايت زندگي سعادتمند آدمي قرار دهد .ابزار اين روايتگری نسبت میان بدن
انسان و بدن فضای ساختهشده ،تناسبات فیزيکي ،کالبدی و آن چیزی است که در ادراکات
بینايي انسان حس ميشود و موقعیتي را فراهم ميآورد که سازندة فضا ميتواند به کمک
ابزارهای طراحانه اعم از مصالح ساختماني ،سازهها ،ترکیبات و همنشیني مصالح باهم ،رنگها،
دمای فضا ،صلبیت ،انعطافپذيری ،شفافیت ،نور و تاريکي ،حضور عناصر مقدس کهنالگويي
چون آب و نور ،طبیعت و گیاهان ،روايتهای خود را بهطور مستقیم و يا کنايي و استعاری به
ذهن مخاطب حضوريافته در فضا از پس زمان و مکان ،بهنحو بیناالذهاني میان فرهنگهای
مختلف بازگو نمايد و همواره انسان را مخاطب خود قرار دهد.
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