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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

Architecture as Extensive Mind

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.
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قالب علومرفتاری سنجیده شده است؛ اما این پژوهش ،با
نسبت و رابطه انسان و معماری ،معموالً در ِ
بهرهگیری از رویکرد شناختی ( )4Eقصد دارد ،معماری را به عنوان یک مؤلف ِه شناختی ،بررسیکند.
این امر ،متفاوت از تأثیرگذاری محیط در شناخت است که عمدتاً تحت
عنوان رویکرد برونگرایی 2و در
ِ
بخش ضروریِ ذهن
عنوان
به
را
معماری
مثل روانشناسی محیطی ،تئوریزه میشود .این رویکرد،
قالبهایی ِ
ِ
سببی
پرسش اصلی این تحقیق این است که چگونه معماری به عنوان مؤلف ِه
و شناخت ،معرفی میکند.
ِ
ِ
گفتمان
آن،
تبع
به
و
معماری
چیستی
از
جدیدی
فهم
پژوهش
این
هدف
ترین
م
شناخت ،عمل میکند؟ مه
ِ
ِ
جدیدی است که با معماری میتوان برقرار کرد ،علیالخصوص در زمینه معماریهای تعاملی و انطباقپذیر
که عم ً
ال به عنوان افزون ِه بدن (پروتز) عمل میکنند .روش این تحقیق در
سطح راهبرد ،آرایه منطقی 3است
ِ
تحلیل
منطق بیرونی استدالل ،مبنای
پدیدارشناسی تنیافت ِه مرلوپونتی را به عنوان
سطح تدابیر،
که در
ِ
ِ
ِ
ِ
4
اثباتِ
بسیط،
ذهن
عنوان
به
معماری،
الزامی استعاره ،در

ش
نق
طریق
از
پژوهش،
این
در
است.
قرارداده
ِ
ِ
ِ
پرسش تحقیق،
شناخت تنیافته و آگاهی و پساز آن ،نقش معماری در تولی ِد استعارههای اولیه و مختلط،
ِ
پاسخ مییابد .لذا در اینجا استعاره ،نه یک صناعتادبی ،بلکه بهعنوان زیربنایِ مفاهیم انتزاعی و به شدت
تن عامل (شناسنده) و عملکر ِد تن ،در محیط ،فرض میشود .نتایج این تحقیق نشان
وابسته به خصوصیاتِ ِ
ِ
از
بخشی
ه
مثاب
به
کالبد،
عنوان
میدهد که معماری به
ذهن بسطیافته 5،یا به عنوان یک اگزوگرام 6عمل
ِ
7
کرده و معماری به عنوان فضا ،با واسطه رفتارهای
حسی-حرکتی ما ،پدیدآورنده ،وزندهنده و تغییردهندۀ
ِ
ذهن چندبخشی ،عمل میکند.
و
ن بسیط
استعارههای اولیه است ،لذا ب ه مثابه ذه 
ِ
8
ِ
شناخت چندبخشی ،استعاره.
ذهن بسیط ،اگزوگرام،
ذهن بسطیافتهِ ،
واژگان کلیدی ِ :
1

مقدمه

معموالً نظریههای معماری ،متأثر از متدولوژیهای
غالب ،بهگونهای طرحشدهاند که معماری ،تنها به
9
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متعلق معرفت ،مورد پژوهش و شناسایی
عنوان
ِ
واقع شده است .چنین برداشتی ،نسبت و رابطه
انسان و معماری را ،الجرم ،در حوز ِه علومرفتاری
احساس محیط و ادراکِ
ِ
و در قالب واژههایی نظی ِر
محیط ،توضیح میدهد .در رویکردی متفاوت ،این
نوشتار قصد دارد با ابتنای به نظریات جدید در
حوزه علو م شناختی ،معماری را ابتدا به عنوان ابزا ِر
ذخیره اطالعات در بیرون از مغز (ذهن بسطیافته)
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علی مرجوعی و همکاران.

و پس از آن ،در َمنشی رادیکال ،به عنوان بخشی از ذهن
ذهن بسیط بدان معناست که
(ذهن بسیط) ،معرفی کند.
ِ
ِ
شکل بیولوژیک خود و به مغز ،محدود نیست،
ذهن ،فقط به
ِ
بلکه ذهن ،از اساس و ابتدا ،بنا به ماهیتش ،امری بسیط بوده
و عالوه بر مغز ،در برگیرنده هم تن و هم محیطی که تن
در آن میزید ،هست .لذا ذهن ،ترکیبی است از مؤلفههای
بیولوژیک و غیربیولوژیک .به همین جهت است که معماری
ِ
ذهن
غیربیولوژیک ِ
بخش
به عنوان بخشی از محیط ،به مثابه
ِ
بسیط نیز عمل میکند.
پیشینه تحقیق

ذهن بسیط ،عم ِر چندانی در حوزه
از آنجا که تئوریِ
ِ
اندیشهورزی نداشته و از آنجا که تئوریهای معماری،
جدایی ذهن و عین استوار هستند،
دکارتی
تاکنون ،بر مبنایِ
ِ
ِ
ذهن بسیط
تبیین معماری به عنوان ِ
پژوهش مشخصی برای
ِ
تا اآلن صورت نگرفته است .اگرچه از گذشته و حتی پیش
ذهن بسطیافته در سال  1998میالدی،
از
طرح تئوریِ
ِ
ِ
توسط کالرک و چالمرز ،نگاه به معماری ،به مثابه پدیدهای
ذهن طراح ،رایج بوده است .با توجه
نشاندهندۀ اندیشههای ِ
به این جوانی ،نزدیکترین تحقیقات به این پژوهش ،در
حوزه کلیت ِر ارتباطِ محیط و انسان قرار میگیرند .تمامی
تحقیقاتی که در حوزه ارتباط معماری ،مکان ،زیبایی و علوم
اعصاب (Pallasmaa, Mallgrave & Arbib, 2013;Starr,
 ،)2013پدیدارشناسی معماری (& Holl, Pallasmaa

)Perez-Gomez, 2006; Pallasmaa, 2009; Sirowy, 2010

و روانشناسی محیطی (شاهچراغی و بندرآباد)1394 ،
و ( ،)Churchman & Bechtel, 2002انجا م شده است،
ذهن تنیافته،
همگی با پذیرش جایگا ِه ذهن در مغز یا نهایتاً ِ
دهی 10معماری را عاملی فرض میکنند که میتواند
برنامه ِ
برخی رفتارهای ما را تغییر دهد و لذا همچنان بر مبانی
دوگانهانگاری استوار هستند.

...........................................................

پرسش ،انگارهها ،اهداف و مفروضات پژوهش

این پژوهش ،به دنبال این پرسش بنیادی است که آیا معماری
ِ
شناخت چندبخشی ،به عنوان بخشی از
در چارچوبِ تئوریِ
ذهن بسیط ،عمل میکند؟ و اگر پاسخ این پرسش مثبت
باشد ،پرسش دوم پیگیری خواهد شد :اینکه ،چگونه معماری
سببی شناخت ،عمل میکند؟
به عنوان مؤلف ِه
ِ
افقبرداشت و
این پژوهش با پیشانگاریِ
یگانگی شناسندهِ ،
ِ
هستی (آنچه به ظهور آمده است) و با بهرهگیری از رویکر ِد
ِ
شناخت بسطیافت ِه آن،
شناختی ( )4Eبه طور ویژه ،شاخه
ِ
فهم جدیدی از معماری ،به عنوان مؤلفهشناختی ارایه
مراتب باالی اندیشه ،تنها متأثر از
میدهد که بر مبنای آن،
ِ

..............................................................................
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ِ
فضایی آگاهی و به مدد محیطمصنوع ،محقق میشود.
ماهیت
ِ
این ،با تأثیرپذیری ،متفاوت است و شرطِ وجودی ،محسوب
مدیون انتقال فکر ،بلکه ابزار
میشود؛ یعنی ،نهتنها معماری،
ِ
امکان تولی ِد فکر محسوب میشود .این امر در حوزه نظری
و
ِ
چیستی معماری و به دنبال آن
به معنای فهمی جدید از
ِ
گفتمانی جدید با معماری است ،همچنین نسبتی دگرگون
میان انسان و محیطِ مصنوع و پذیرش معماری به عنوان
ِ
12
ِ
ماهیت سایبورگ
یک پروتز 11،برای انسانی است که بنا به
خود ،اکنون ،با فضایِ معماری ،سایبورگ شده است .از جمله
عملی معماری به عنوان مؤلفهشناختی میتوان،
کاربردهای
ِ
13
نقش معماری به عنوان عامل
تعلیق پدیدارشناسانه اشاره
ِ
به ِ
رغم ادعا ،در حوزه پدیدارشناسی،
کرد ،امری که هنوز علی ِ
راهحلی عملی برای آن یافت نشده است .همچنین است تولید
مبانی هستیشناسانه و شناختشناسان ِه معماریهای پایدار،
14
انعطافپذیر و تعاملی.
راههای متفاوتی برای سنجش و اثبات معماری به عنوان
ِ
نسبت معماری
ذهنبسیط وجود دارد (به عنوانمثال :سنجش
ِ
با تخنه و تکنولوژی ،به عنوان نحوی از دانایی و آشکارگی
سنجی آن با زبان) اما در این پژوهش ،سنجش و
و یا نسبت
ِ
طریق اثباتِ ماهیت
ذهنبسیط ،از
اثباتِ معماری به عنوان
ِ
ِ
نقش معماری در تولی ِد
استعاریِ شناخت ،اندیشه و آگاهی و ِ
استعارههای اولیه و استعارههای ترکیبی ،به انجام میرسد
(فرضیه پژوهش) .پیتر ولرت ،معتقد است ،زیستِفضایی
شناختی
انسان (زیستن در سه بعد) ضرورتاً ،یک چارچوب
ِ
توانایی فکری انسان و
چندبخشی ایجاد میکند که برای
ِ
توسعه آن ،در سطوح باال ،ضروری است .ساختار و عملکرد
شناختی فضایی ،به طور ذاتی ،به ساختار فضایی
این چارچوبِ
ِ
ِ
دینامیک بدن ،در فضا بستگی دارد (.)Woelert, 2011
و
امروزه ،ویژگی چنین تحقیقاتی ،این است که عالوه بر
تجربی
منطقدرونی ،متکی به برخی شواه ِد
استدالل و
ِ
ِ
عصبشناسانه نیز است ،به عنوانمثال ،تحقیقات اخیر در
منعطف مغز ،ارتباطِ
ِ
هیپوکامپ مغز ،با تأکید بر ماهیت
مورد
ِ
مکانی مغز و تفک ِر انتزاعی ،خصوصاً
توان نقشهبرداریِ
میان ِ
ِ
میان پدیدهها) را
(تبیین ارتباط
در حوز ِه ارتباطسنجی
ِ
ِ
اثبات کرده است (.)Lakoff, 1990; Grives & Jeffry, 2017
مثل تصویر  ،1نه نمایشی از یک تفک ِر
لذا ،موقعیتی مکانیِ ،
شرطِ
پیدایی تفکری انتزاعی ،به واسطه
انتزاعی ،در بیرون ،بلکه
ِ
برونفکنی و بسطِذهن در قالب ویژگیهای مادیِ محیطی
(غیرفیزیولوژیک) محسوب میشود .این فرایند ،از طریق به
بینایی مغز (ساختارهای اپتیک
کارگیری بخشهای مرتبط با
ِ
خلق استعارههای
در سیستم عصبی) ظرفیت جدیدی در
ِ
اولی ِه تن محور ایجاد میکند که بدون حضور این مؤلفهها
میسر نمیشود.
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ِ
شناخت وضعیافته ()Enactive Cognition
سومین شاخه،

تصویر  .1انتظا ِم جسمیافته ،شرط پدیداری استعار ههای اولیه فضایی.
مأخذ .highland-stonecraft.co.uk :

رویکردشناختی مبنا

شناخت بسطیافته

مفهو ِم ذهن بسطیافته ،به عنوان مبنایِ شناخت بسطیافته،
شناختی وابستهاش،
ذهن عامل و فعالیتهای
بدین معناست که ِ
ِ
محدود به جمجمه یا حتی محدود به تن ،نیست ،بلکه در
جهان عامل گسترشیافتهاند (.)Wilson & Foglia, 2017
ِ
پیشتر متفکرینی مثل پاتنام و برگه ،از مفهو ِم برونگرایی
در حوزه شناخت یادکردهاند ،ولی آنچه کالرک و چالمرز
گرایی فعال است و لذا با مفهو ِم قبلی
طرح کردند نوعی برون
ِ
ِ
برداشت متعارف از برونگرایی که به
تفاوت دارد .در اینجا،
معنی اثرگذاری محیط بر فرایندهای شناختی است ،مد نظر
نیست ،بلکه سخن از این است که برخی فرایندهای شناختی،
فعال عوامل بیرونی امکان بروز مییابند
تنها با به کارگیری
ِ
(.)Menary, 2010a: 2
سیستم شناختی،
طرفداران این نظریه معتقدند که اجزای یک
ِ
الزم نیست همگی در مغز تجمع یابند و بخشی از اطالعات،
میتوانند در خارج از مغز ،به نح ِو مقتضی ،ذخیره یا به کار
گرفته شوند و لذا شناخت ،نهتنها به تن که به جهان ،سرایت
کرده است .حال پرسش این است که چه موقع اطالعات و
ابزا ِر خارجی ،بخشی از مغز محسوب میشوند؟ «هر موقع،
بخشی از محیط ،به نحوی صحیح ،با مغز ترکیب شود ،آن
جزئی از ذهن خواهد شد»؛ ( .)Clark, 2008: Xاین به معنای
عوامل پیوندیافته بیرونی
شناختی وضعیافته از
سیستم
یک
ِ
ِ
ِ
امکان وجود،
و درونی است که جز به واسطه این پیوند،
ِ
ذهن بسطیافته
ندارد.
ِ
مطابق آنچه کالرک و چالمرز در مقاله ِ

............................................................

رویکرد شناختی مبنا ،در این پژوهش )4E( ،هست که
خود ،دربرگیرند ِه چهارشاخه مستقل ،درحوزه شناخت است.
اصلیترین زمینه تئوریک و اولین مؤلف ِه رویکرد شناختی ()4E
ِ
شناخت در-جهان ( )Embedded Cognitionریشه در
یعنی
15
مفهوم در -جهان-بودن دارد .بنا به نظر هیوبرت درایفوس
آنچه تغیی ِر متدولوژیک از پرسشهای شناختشناسانه به
ِ
سنت فلسفه امکانپذیر
پرسشهای هستیشناسانه را در
16
ساخت،
طرح همین مفهوم و به تبع آن دازاین یا
ِ
هستیآنجا (توسط هایدگر) بود (.)Dreyfus, 1990: 1
امکان بودن –
زیرا در این حالت ،شناخت میشود شکلی از
ِ
در– جهان ،به این معنا که شناخت ،دیگر امری مطلق یا
ِ
جهت دستیابی به ذات نمیتواند باشد.
استعالیی ،در
ِ
شناخت تنیافته ()Embodied Cognition
دومین شاخه،
اصلی شناخت در رویکردهای امروزین است
است که مؤلفه
ِ
و بیشتر مدیون نظریات پدیدارشناسانه موریس مرلوپونتی
است .در این رویکرد ،شناخت ،عمیقاً وابسته به صورت
نقش تن ،برتر از
تنعامل است و در فراین ِد شناختِ ،
فیزیکی ِ
ِ
نقش مغز است ( .)Wilson & Fogila, 2017الرنس شاپیرو،
ِ
ِ
شناختی
شناخت تنیافته را از علوم
معتقد است ،سه ویژگی،
ِ
فهم یک عامل
سنتی جدا میکند  :اول ،این ایده که
ِ
ِ
بدن عامل،
طبیعت
(شناسنده) از جهانش به طور بنیادی به
ِ
ِ
شناخت متفاوت
بدن متفاوت به معنای
وابسته است ،لذا ِ
جایگزین نیاز به
است .دوم ،اینکه تعامالتِ عامل با جهان،
ِ
بازنمایی الگوریتمی و
بازنمایی ذهنی میشود ،لذا شناخت،
ِ
ِ
جهان عامل و بدنش،
مبتنی بر سمبلها نیست ،و سوم ،اینکه
ِ
سازند ِه ذهن هستند ،لذا بدن ،عنص ِر سازنده شناخت است
نقش واسط ،میان جهان و ذهن را بازی نمیکند
و تنهاِ ،
()Lakoff, 1990: 4

است که اولین بار توسط وارال ،تامپسون و راش در سال  1991در
کتاب «ذهن تنیافته» ()Varela,Thompson & Rosch, 1993
مطرح شد« .وضعگرایی ( )Enactivismخالق این ایده است که
در-جهان-بودن ،در کنا ِر فعالیت جسمی ارگانیسم ،مدلی تازه،
فهم اذهان ارایه میکند» (.)Hutto & Myin, 2013: 4
برای ِ
کانسپت مطرحشده از طرف وارال و همکارانش ،بیان میکند
جهان تجربهشده ،یک تصویر ساختهشده ()Portrayed
که
ِ
است و نه یک تصوی ِر اخذشده ،یا دریافته (& Wilson
تعامل پویا ،میان
محصول
)Fogila, 2017؛ و این تصویر،
ِ
ِ
حرکتی موجود زنده و محیط است
ویژگیهای حسی–
ِ
( .)Thompson, 2010بدین اعتبار ،جهان ،نه امری موجود
پیشدست ،بلکه جهانی است ،فراز-آمده (Being Forth
و
ِ
17
ِ
موقعیت
 )a Worldو الجرم ،انسان نیز ،از
فاعل شناسا به
ِ
یکی از عاملهای موقعیتِشناختی تبدیل میشود.
چهارمینشاخه،شناختِبسطیافته ()ExtendedCognition
نام دارد که در ادامه ،به طور مفصل به آن پرداخته خواهد
شد.
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علی مرجوعی و همکاران.

ارگانیسم انسان با نمادهای بیرونی ،به
میگویند ،در این حالت
ِ
سیستم همبسته،
شکلی دوطرفه ارتباط یافته و درنتیجه این
ِ
شناختی کامل ،عمل میکند (Grives
به عنوان یک سیستم
ِ
.)& Jeffry, 2017
کالرک ،در کتاب «ارتقای ذهن» مثالهایی را مطرح میکند،
میان ذهن و جهان ،خیلی
در تأیید این مطلب که مرزهای
ِ
انعطافپذیرتر ازآنچه تصور میکنیم هستند .مهمترین
ِ
یادداشت «اوتو» به عنوان یک بیمار دارای
مثال او دفترچه
ِ
ِ
یادداشت فرد
آلزایمر است ،مثالی از اینکه چگونه دفترچه
ذهن یک فرد عادی را دارد و
دارای آلزایمر ،همان کارکر ِد
ِ
در مسیریابی ،نقشی سببی ،بازی میکند .عالوه بر کالرک
و چالمرز ،از اندیشمندانی که به وجود پایههای آگاهی
در خارج از سر ،اعتقاد دارند میتوان به (;Noe, 2004

...........................................................

Wilson, 2001;2004; Sutton, 2005; 2010; Rowlands,
 )2009اشاره کرد.

درونی همبسته ،به
اینکه چرا این مؤلفههای بیرونی و
ِ
عنوان یک سیستم عمل میکنند ،توسط ریچارد منری،
به این شرح توضیح دادهشده است .1 :تمام مؤلفهها در این
سیستمها نقش سببی (و نه کمکی) دارند .2 .مؤلفههای
درونی
عوامل
بیرونی ،بر رفتار ،تأثیر دارند ،همانطور که
ِ
ِ
شناخت ،بر رفتار تأثیرگذارند .3 .اگر مؤلفههای بیرونی را
حذف کنیم ،توانایی سیستمهای رفتاری از بین خواهد رفت،
انگار بخشی از مغز حذف شده باشد .لذا این ،با فرایندی
شناختی ،معادل است که تمام مؤلفههای آن فقط در سر،
نیستند (.)Menary, 2010a: 3
ذهن بسطیافته وجود دارد :
دو نگا ِه متفاوت به مقوله
ِ
مثال
اولی تأثیر غیرمتقارن است ،بدین معنا که در
ِ
فقدان
فقدان دفترچه ،به معنای
دفترچه یادداشت،
ِ
ِ
بخشی از ذهن نیست .دیگری تأثیر متقارن است ،یعنی
متقابل علّی برهم
ویژگیهای درونی و بیرونی ،یک تأثیر
ِ
دارند که در طول زمان به وجود آمده است .این حالت را
ِ
ِ
«شناخت
شناخت چندبخشی مینامد که در مقال ِه
منری،
ذهن بسطیافته»؛ (;Menary, 2007
چندبخشی و
ِ
 )2010a: 227-244بدان پرداخته است .منتقدین نظریه
ذهن بسطیافته ،تأثیر محیط را از نوع متقارن میدانند،
ِ
اگرچه به نظر میرسد آنچه مد نظر چالمرز و کالرک بوده
است ،تأثیری غیرمتقارن است .میکائیل ویلر ،معتقد است
این بدفهمی ،ازآنجا ناشی میشود که تصور میکنیم ،همه
عوامل بیرونی ،باید بنچمارکی 18در مغز داشته باشند تا
عوامل بیرونی ،میتوانند بدون
عمل کنند ،در صورتیکه
ِ
بنچمارک هم عمل کنند ()Weeler, 2010: 245-270؛
مث ً
ال ،بهرهگیری از کاغذ و قلم ،برای حل یک مسئله ریاضی
عملجمع و نیز،
ترتیب نوشتن اعداد ،زی ِر هم ،برای
و یا
ِ
ِ

..............................................................................
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ِ
ویرایش یک متن که فقط در صورتِ نوشتاری بودن،
قابلیت
ِ
نقش
میسر است ،نشان میدهد که برخی
ِ
عوامل بیرونیِ ،
سببی شناختی دارند ،بیآنکه از جنس اطالعات باشند .این،
ِ
کنترل محیط خارجی و برای افزایش
یعنی مغز ،در جهت
ِ
شناختی بیرونی نیز بهرهگرفته
امکان حیات ،از ظرفیتهای
ِ
نقش وضعکننده
است و مؤلفههای خارجی در شناخت،
ِ
مقابل دیدگاههایی است که فقط
( )Enactiveدارند .این ،در
ِ
نقش کمکی برای مؤلفههای بیرونی قائل هستند .این نوع
ِ
نگاه میتواند ظرفیتهای جدیدی برای دریافت و کاربر ِد
آثار هنری و معماری ایجاد کند که در بخش بعدی به آن
پرداخته خواهد شد .درواقع هر ابزاری و هر محیطی ،بالذات
دارای محتوای شناختی است.
اولین نشانههای تجربی ،در مورد بسطِذهن ،مرتبط
اعمال
است به سلولهای آیینهای 19.سلولهای آیینهای،
ِ
فر ِد دیگر را ،مانند آیینهای در مغز ما ،بازتاب میدهند.
گویی که خود ،در حال انجام آنها هستیم ،انگار که ما
آیینه هستیم و نه پردازشگر و شاهد؛ و در واقع ،این
همان فراین ِد انتقال فک ِر ناخودآگاه است (.)Sterne, 2006
بیان اهمیت این سلولها
ویالینر
راماچاندران عصبشناس ،در ِ
ِ
سیستم سلولهای
میگوید« :من پیشبینی میکنم که
ِ
آیینهای برای روانشناسی همان کاری را بکند که DNA
برای زیستشناسی انجام میدهد» ()Corballis, 2010؛
زیرا وجود سلولهای آیینهای بدان معناست که مغزهای
ما به هم متصل است (به بیرون سرایت کرده است).
بنابراین بسطِذهن امری است ،وابسته به حیاتِ ما و
خصوصاً زیستِجمعی و اجتماعی ما ،زیربنایِ زندگی
ذهن بسطیافته
اجتماعی ،یعنی فرهنگ ،خود ،نمادی از
ِ
ِ
استعالیی فرهنگ ،فرهنگ ،در زیربنا
تعاریف
است .فارغ از
ِ
و واحدهای تشکیلدهندهاش ،عبارت است از عالئمی
میان افراد یک جامعه .این عالئم
مشترک و معنیدار ،در
ِ
میتوانند حرکتی ،صوتی ،یا نوشتاری باشند ،لذا آنچه
اشکال متفاوتش است.
فرهنگ را میسر میدارد ،زبان ،در
ِ
کار مهمی که زبان میکند ارتباط میان مغزهای مجزاست.
اتفاقی نیست که با شکلگیری زبان و ارتباطِ مغزها،
توان ابزارسازی او رشد تصاعدی مییابد.
دانش بشر و
ِ
َ
ذهنجمعی
جان هافکر ،از این اتفاق ،به عنوان ابَر مغز و
ِ
یاد میکند که  75000سال پیش در آفریقا شکل گرفت
(.)Hoffecker, 2017
ِ
تفکیک میان انسان و آنچه او را بسط میدهد ،اگرچه
به لحاظ فیزیولوژیک و غیرفیزیولوژیک ،میسر است ،اما
در بع ِد معنایی و شناختی ،چندآنهم ساده نیست .به
عنوانمثال ،در مورد تکنولوژیهای نرم ،یعنی زبانهای
تخصصی و علیالخصوص ،ریاضی ،این دشواری مشهود

ماهنامه باغ نظر /29-40 :)64( 15 ،مهر 1397

روش انجام پژوهش

روش این پژوهش در سطح راهبرد ،آرایه منطقی (& Groat
 )Wang, 2013: 379-414است ،آرایه منطقی ،برای دستیابی

به آرایهای منطقی از هستی و پدیدهها ،در سطح تدابیر،
منطق استدالل،
منطق استدالل .در اینجا،
وابسته است به
ِ
ِ
فلسفی پدیدارشناسی برگزیده شده است .ازآنجاکه
ساختار
ِ
دریافتهای متفاوتی از پدیدارشناسی وجود دارد ،با توجه
به موضو ِع پژوهش ،مبنا« ،پدیدارشناسی نز ِد مرلوپونتی»
(پیراوی ونک )1389،است .این انتخاب از آنرو صورت گرفت
«پدیدارشناسی ادراک»
که دغدغه اصلی مرلوپونتی یعنی
ِ
( )Merleau-Ponty, 2002موضوع این پژوهش نیز هست.
پدیدارشناسی او ،نوعی پدیدارشناسی بر مبنای
ضمن آنکه
ِ
یافتگی ذهن است ( )Spiegelberg, 1994که خود یکی
تن
ِ
از ارکان رویکرد شناختی ( )4Eهست .درواقع نقطه پیون ِد
میان پدیدارشناسی و رویکرد شناختی ( )4Eتنیافتگی (یکی
از شاخههای این رویکرد) است و موضوع مشترک آنها نیز
فهم جهان است .سامانهای که در
ادراک و چگونگی تحقق و ِ
اینجا از طریق نوآوریِ الگویی پایهگذاری میشود ،استداللی
بنیادی را در اختیار قرار میدهد که شماری از نتایج منطقی
چیستی معماری و نسبت آن با انسان و محیط
را در زمینه
ِ
21
درپی توافقی درونی
به دنبال خواهد داشت .این سامانه،
ِ
در حوزه معماری ،بر پایه ،منطقی بیرونی [رویکرد شناختی
( ])4Eاست.
یافتهها

ذهن بسطیافته،
ذهن بسطیافته:
معماری به مثابه
ِ
ِ
ذهنبسیط است .همچنان که ذکر شد،
پذیرش
مقدمه
ِ
ِ
بر مبنای نظریه ذهن بسطیافته ،این امکان وجود دارد

............................................................

است .برخالف گالیله که معتقد بود کتابِ هستی ،به
زبان ریاضی ،نوشتهشده است ،ما میدانیم ریاضی ،زبانی
قراردادی است که انسان ،وضع نموده است و پایهایترین
مبنای آنهم ایجا ِد تناظ ِر یکبهیک ،میان یک ماهیت
بیرونی و یک سمبل یا نشانه است .یکی از کارکردهای
پنهان ریاضی ،یعنی ،اطالق مجرد ،در تناظ ِر یکبهیک
ِ
افتادن مفهوم اطالق مجرد ،در
مشخص میشود ،اما جا
ِ
ذهن بشر خود پایهگذار یک مبنای فکری جدید شده است.
تفک ِر نمادین ،یا توانایی فکری بشر ،در استفاده از یکچیز،
به عنوان نما ِد چیزی دیگر ،گام عظیمی در تکامل انسان
بوده است .درعینحال میدانیم که این فراین ِد نمادگرایی
نیز ،بهآسانی طی نشده و بسیاری اقوام تا مدتهای مدید،
یک ،دو و خیلی را مبنای شمارش داشتهاند و یا صفر،
مدتها بعد از سایر عددها ظهور یافت (،)Yong, 1996
دلیل آنهم واضح است ،برقراریِ تناظر ،میان هیچ و یک
ِ
ً
نشانه که ضرورتا وجود و نمود دارد ،امر دشواری بوده
است .لذا همچنان که گریگری جی شپرد ،میگوید :ارتباط،
نیازمن ِد زبان و تکنولوژی که هر دو شکلی از تخنه است
عامل بسطِ
( .)Sterne, 2006: 91زبان و تکنولوژی هر دو،
ِ
انسان هستند .زبان ،بسط و ارتباطِ مغزها را فراهم میسازد
توان اندامها و قوای ادراکی را
و تکنولوژی ،بسط و افزایش ِ
میسر میسازد ( .)Mitcham, 1994وقتی شناخت ،تنیافته
شد ،لزوماً ،بسطیافته هم میتواند باشد ،زیرا خصوصیاتِ تن،
در قالب تکنولوژی قابل بسط هستند (Wilson & Clark,
ِ
شناخت وضعیافته است؛
 .)2009: 56این بسطیافتگی ،همان
یعنی جهان ،امری از پیش موجود و منتظ ِر شناخت ما نیست،
حسی-حرکتی خود،
بلکه کودک از ابتدا در قالب تجربیات
ِ
ذهنبسیط است.
یک
وضع جهانی است که ماهیتاً،
در حال
ِ
ِ
چنین دیدگاهی در ترکیب با وضعگرایی ،مفهو ِم جدیدی
گرایی
را مطرح میکند که هوتو و مین ،در کتاب «وضع
ِ
عنوان «از (ذهن) بسطیافته تا ذهنبسیط»
رادیکال» ،تحت
ِ
بدان پرداختهاند.)Hutto & Myin, 2013:135-154( .
در این برداشت ،این ذهن نیست که به بیرون از جمجمه،
ِ
ماهیت
سرایت یافته است بلکه این شناخت است که دارای
مکمل
بسطیافته یا فراگیر است .بدین معنا که ساختارهای
ِ
مکانیسم شناخت،
درونی و بیرونی ،مجموعاً ،نقش واحدی در
ِ
بازی میکنند و قابلحذف یا مرتبهبندی ارزشی نیستند .لذا
ِ
تفکیک وظایف
ذهن ،از ابتدا پدیدهای بسیط بوده است و
و نو ِع ذخیره اطالعات است که آن را ازنظر ما ،به دو
بخش درونی و بیرونی تفکیک میکند .میکائیل ویلر ،نیز
ِ
توأمان
پذیرش
یافتگی کارکردی را به معنای
پذیرش بسط
ِ
ِ
ِ
ِ
شناخت وضعیافته میداند (.)Wheeler, 2010: 245-270
ِ
شناخت چندبخشی ،ذهن ،نهتنها
در مجموع ،با پذیرش

پدیدهای بسطیافته که درواقع ،پدیدهای بسیط است ،یعنی
وضع جهان خارج
بدون پیوندهای وضعی با جهان ،ناتوان از
ِ
خواهد بود .پیون ِد وضعی ،مستلزم قابلیت مهمی است به نام
دستکاری استراکچرهای خارجی (که در بخش بعدی با
عنوان آرایه از آن یاد میشود) این دستکاری و ساختاردهی
دوباره ،گاهی در جهت هماهنگی با افوردنسهای 20ارگانیسم
ِ
جهت
هست ،برای راحتی ،سرعت یا امکان ِ بیشتر و گاهی در
تعارض با آن و برای خلق و بسط قابلیتهای جدید .این،
همان موقعیتی است که معماری میتواند به عنوان مؤلف ِه
مؤثر بیرونی در شناخت جلوهگری کند .مطلب فوق ،در
بدنی
کالم منری چنین بیانشده است :شناخت ،فرایندهای
ِ
هماهنگ شد ِه ارگانیسم با وجوه چشمگیر محیطی است که
اغلب بهوسیله ارگانیسم خلق یا حفظشدهاند .این هماهنگی،
شرطِ بروز اعمال شناختی است (.)Menary, 2010c

..............................................................................
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که برخی از اطالعات در خارج از ذهن ذخیره شوند .این
قبیل پدیدهها که مرلین دونالد ،پیشتر آنها را اگزوگرام
هایی
( )Donald,1991: 269-360نامیده بود قابلیتها و ویژگی ِ
متفاوت از حافظه داخلی دارند و همین ویژگیهاست که آنها
ذهن مدرن کرده است.
را تبدیل به عاملی مؤثر در تولی ِد
ِ
دونالد ،سه مرحل ِه گذا ِر فرهنگی برای رسیدن به ذهن ،در
ِ
فرهنگ مبتنی بر تقلید،
شکل مدرن امروزی قائل است :اول،
ِ
ِ
فرهنگ تئوریک
دوم ،فرهنگی مبتنی بر اسطورهها و سوم،
نمادین اطالعات در بیرون.
که مبتنی است بر ذخیرهسازیِ
ِ
آثار هنری و حتی زبان را میتوان در مقوله این سمبلهای
خارجی یا اگزوگرامها دستهبندی کرد .درکل ،هر آنچه در

عمل انسانی در اختیارگذارنده چشماندازهای متفاوت
یک
ِ
ِ
استعاری-مکانی واژه تئوری را مشخص میکند.
نسبت
است
ِ
ضرورتاً در اینجا استعارههای اولی ِه نورونی هم نقش ایفا
میکنند ،مث ً
ِ
ترس از تاریکی و ابهام و
ال:
نسبت استعاریِ
ِ
میان آلهتئیا و حقیقت و ارزشمندیِ حقیقت (ناپوشیدگی)؛
طبیعی میدان دید که
و یا در واژه تئوری ،ابتناء به استعار ِه
ِ
خود محصول استعار ِه اولیه ظرف است .لیکاف و جانسون،
در کتاب «استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم» توضیح
میان ما و محیط را تعریف
میدهند که پوست ،مرزهای
ِ
میکند و همین امر باعث میشود که محیط را ،خارج از
وجو ِد خود تجربه کنیم .این امر ،استعاره اولیه ظرف را ایجاد

...........................................................

تصویر  .2معماری آرایهایست از هر آنچه تنها به مدد معماری ،ظهور مییابد .سمت چپ ،کتابخانه بیرمنگام ،اثر مکانو .مأخذ .dezeen.com :آرایهای مصنوع که مصداق
این جمله شولتس است "هر معنا لزوماً در مکانی خاص به ظهور میرسد ،و شخصیت مکان را همین ظهور معین میکند ".سمت راست ،کویر لوت ،آرایهای طبیعی.
مأخذ  :نگارندگان.

بیرون از ذهن ،بتواند به طور طبیعی یا درنتیجه فعالیت
منبع
انسان ،آرایهای خاص به خود بگیرد ،آنگاه به عنوان یک
ِ
اطالعات و به تبع ،ذخیره اطالعات عمل میکند .اگزوگرامها،
عالوه بر نقشی که در حفظ و ذخیرهسازی دارند ،تثبیتشان
امکان اشتراک اطالعات را نیز به
(جسم یافتنشان) در بیرون،
ِ
وجود میآورد و این اشتراک ،یک نتیجه به دنبال میآورد،
به نام خوانش .این امر امکان بسیار مهمی را در راستای
ِ
دانش بینا ذهنی به وجود میآورد که ناشی از
ماهیت پویایِ
ِ
اگزوگرامها است .پارادوکسی که حاصل میشود ،یعنی تجس ِد
اطالعات از طرفی و ماهیت پویا ،ام ِر غریبی نیست.
مثال دیگر در این زمینه ،واژه تئوری است .واژه تئوری از دو
واژه تئا 24و هوران 25ریشه میگیرد که در مجموع به معنای
انتخابِ یک چشمانداز ،برای نگاه است (انصاری.)1389 ،
ِ
موقعیت تن،
اینکه چشماندازها ،وابسته به تن و ادراک و
در محیط هستند و از طرف دیگر ،اینکه معماری به عنوان

..............................................................................
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ِ
نسبت
میکند که همزمان ،جهتی را به بیرون و یا درون ،به
تن تعریف میکند .به همین قیاس ،اتاقها را همچون ظرف
میپنداریم و به همین دلیل ،مفاهیمی چون آستانه ،واجد
معنا میشود .این استعار ِه ظرف ،تعمیم مییابد و ما حتی
فضاهایی که دارای مر ِز مشخصی نیستند ،مثل جنگل را
واجد مرز و درنتیجه واج ِد درون و برون میپنداریم« .با توجه
فیزیکی مرزبندی شده یک ظرف است
به اینکه یک فضای
ِ
و میدان دی ِد ما ،با آن فضای فیزیکی مرزبندی شده ارتباط
دارد ،مفهوم استعاری میدانهای دید ،ظرفاند ،به طور
طبیعی شکل میگیرد» (،)Lakoff & Johnsen, 2003: 30
میدان دید وارد و یا از آن خارج میشوند.
چیزها به
ِ
طرحوار ِه ظرف (تصویر  ،)3یکی از بنیادیترین طرحوارهها
است که ما بسیاری از فعالیتها را با آن مفهومسازی میکنیم.
«ما بدنهای خود را به طور پیوسته هم به صورت ظرف و هم
چیزهایی در داخل ظرف احساس میکنیم» (.)Lakoff, 1990
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جدول  .1نسبت میان قضاوتهای ذهنی و حوزه وابسته معماری .مأخذ  :نگارندگان.
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حوزه وابسته معماری

تجربه اولیه

قضاوت ذهنی

حوزه حسی-حرکتی

شادمانی
صمیمیت
کمیت
خلوت

سمتگیری بدن
نزدیکی مکانی
سمتگیری قائم
در داخل محصور بودن

ترادف حالت عاطفی و وضعیت بدن
نزدیکی بدنی به افراد صمیمی
مشاهده و تجربه باال و پائین رفتن سطوح
زندگی در مکانهای بسته با نزدیکان

ادراک حسی انواع
شباهت
حالت ذهنی
احساس تغییر حالت
کنش
رسیدن به هدف

فضا
مجاورت در فضا
بودن در یک ناحیه
جابجایی
جابجایی بدن در فضا
رسیدن به مقصد

همبستگی میان محل مشترک و ویژگیهای مشترک
احساس یک حالت همبسته است با یک مکان خاص
احساس تغییر حالت همزمان با تغییر مکان
همبستگی عمل و حرکت در فضا خصوصاً در دوران کودکی
حرکت ،مبنای دستیابی به پدیدهها

میزان
گذر زمان

حرکت

همبستگی میان حرکت و پیشروی در فضا

روابط وحدت دهنده

تجربه اجسام فیزیکی

همبستگی میان مشاهده ساختار کل و جزء

ترتیب در انتظام فضایی

احساس گذر زمان درنتیجه جابجایی فرد یا مشاهده جابجایی

ترتیب در سنجش زمان
ترتیب در دستهبندی فضایی

جولین جینز ،فضاسازی را یکی از مؤلفههای اساسی آگاهی
میداند ،او پیرا نهفته هر استعار ِه ذهنی که توان ساخت آن
را داریم ،فضایی ذهنی میداند (سجودی...« .)56 : 1391 ،
همه این واژگان استعارهاند (به عنوانمثال راهحل مسائل را،
میبینیم) و فضایی ذهنی که بر آن صدق میکنند نیز استعارهای
از فضای واقعی است .میتوانیم در این فضای ذهنی و چه
بسا از دیدگاهی به مسئلهای ،روی کنیم» (همان .)51-52 :
«دیدگاهی» ،در جمله قبل ،میتواند نظی ِر استعار ِه تئوری
باشد که پیشتر توضیح داده شد .جینز معتقد است «اموری
ویژگی مکانی نیستند،
جهان فیزیکی -رفتاری ،دارای
که در
ِ
ِ
در آگاهی ،از این ویژگی برخوردار میشوند  ...زمان ،مثال
روشنی است ...مکانمندسازی 26،خصیصه تمام تفکرات
آگاهانه است»؛ (همان  )57 :و معماری ابزا ِر مکانمندسازیِ
ِ
درک زمان ،از طریق
طراحیشده (آگاهانه) است .حتی
استعارههای مکان ،میسر میشود .زمان پدیدهای نیست
که بتواند در فرایندی غی ِراستعاری و مستقیم ،درک شود
(سجودی)1391 ،؛ (.)Boroditsky, 2000
برای مشخص شدن ارتباط میان تجربههای حسی -حرکتی
که منجر به مفاهیم انتزاعی-ذهنی شدهاند ،برخی از آنها که
در کتاب «فلسفه جسمانی»؛ ()Lakoff & Johnsen, 1999
ِ
ِ
حرکت تن
موقعیت تن یا
ذکرشده است و ماهیتی وابسته به
در فضا دارند ،در قالب جدول  ،1اشاره میشود و حوزه وابست ِه
معماریِ آنها نیز ذکر میشود.
نکته مهم این است که «برخالف دیدگاه سنتی درباره
استعاره ،استعاره اولیه ،نتیج ِه یک فرایند آگاهانه چند

............................................................

فکنی استعاری است که با ساختار
استعاره ظرف برون ِ
ِ
مفاهیم مرز ،داخل و بیرون را دربر دارد
توپولوژیک خود،
ِ
تبع آن ،جهت (رو به بیرون یا
( )Malafouris, 2013و به ِ
درون) و نیز فاصله (نزدیکی و دوری از مرز یا مرکز) نیز
ِ
ِ
(پوست
پوست سوم
مفهومسازی میشوند .معماری به عنوان
ِ
ِ
پوست دوم ،لباس است) ،این توانایی
پوست بیولوژیک و
اول،
پذیرایی استعار ِه ظرف
ویژ ِه خود (تمای ِز درون و بیرون) ،در
ِ
ساختن دید و صوت ،در
را در درجه اول ،از طریق محدود
ِ
محدودههایش به دست میآورد که اموری مستقیماً وابسته
به حوز ِه حسی-حرکتی ما هستند.
اگر ثابت شود معماری ،حداقل در تولی ِد برخی از استعارهها،
نقش الزامی دارد ،فرضیه این پژوهش ثابتشده است؛ و
ِ
ذهن بسطیافته و هم به عنوان
آنگاه معماری ،هم به عنوان ِ
نقش سببی ،خواهد داشت .مقدمه
ذهنبسیط در شناختِ ،
ِ
این مدعا ،پذیرش رویکرد شناختی ( )4Eهست که ذهن را
از پدیدهای در انحصار مغز ،به پدیدهای تنیافته و بسطیافته
وضع خود و محیطی است که
حال
تبدیل میکند که در
ِ
ِ
دیگر ،مرزهای قبلی ،در آن معتبر نیست و در یگانگیای به
سر میبرند که این یگانگی ،شرطِ وجودی هر سه (مغز ،تن،
محیط) محسوب میشود .معماری در طول تاریخ این امکان
ِ
نسبت فضاها با هم
را داشته است که از طریق دستکاری
مثل یکپارچه بودن (یونان باستان) یا متشکل بودن از عناص ِر
ِ
فضایی متعامل (باروک) یا با قرار دادن بنا در منظری طبیعی
ِ
(عصرروشنگری) و یا در کلیتی غیرقابلتفکیک به اجزاء
(سکونتگاههای گوتیک) ،استعارات جدیدی را محقق سازد.

ترتیب و تأثیر در ساختار عِلّی

..............................................................................
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ِ
مفهومی
نگاشت
مرحلهای تعبیر و تفسیر نیست ،بلکه مسئله،
ِ
بیواسطه از طریق ارتباطهای نورونی است»؛ (.)Ibid: 57
به همین دلیل ،فضاهای طراحیشده از طریق تکرا ِر رفتار ما
طریق نوآوری در رفتار ما ،در فضا ،میتوانند
در فضا و یا از
ِ
به صورت ناخودآگاه استعارههای اولیه را به وجود آورند

و یا به آنها وزن بدهند و یا حتی تغییر بدهند (تصاویر
ِ
پوست سوم
 4تا  .)7ضمناً ،با پذیرش معماری به عنوان
( )Hendershott,2013: 52و به عنوان بسطِ بدن ،هر استعار ِه
وابسته به تن ،متأثر از این بسط ،میتواند دچار تغییر شود.
ِ
پوست سوم و حتی کلیت
ذکر این نکته ضروری است که

تصویر  .3کوزههای پرویی ،از مجموعه پیت ریورز ،نمایانگر استعاره بنیادیِ ظرف ،متأثر از بدن انسان به عنوان ظرف و سیر تبدیلشدن به اشکال کاربردیتر در
طول زمان .مأخذ .Steadman, 2008:107 :

...........................................................

تصویر .4ادراک زمان برای انسان از طریق استعاره مکان میسر میشود .قابلیتهای متفاوت در نسبت میان حرکت و پیشروی در مکان و استعارهسازی :سمت چپ،
ترمینال مرکزی آرنهم ،کا ِر یو ا ِن استودیو .مأخذ  .architectmagazine.com :سمت راست ،کتابخانه آکادمی فیلیپ اکستر ،کار لوئی کان .مأخذ.Wiggins, 1997:20 :

این بحث ،نیز ،در یک نظام استعاری ،قابلطرح و فهم
است.

نتیجهگیری

ازآنجاکه شناخت ،ماهیتاً استعاری است و با توجه به اینکه
بسیاری از استعارهها ،ریشه در نو ِع ارتباطِ
حسی-حرکتی
ِ
اشکال
واضع فضا ،در
تن ما ،با فضا دارد ،معماری به عنوان
ِ
ِ
ِ
واضع استعارههای اولیه و ثانویه است .این به معنای
مختلفش،
ِ

..............................................................................
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نقش سببی معماری در شناخت است که با توجه به فرضیه
ِ
پرسش پژوهش ،بهنوبه خود ،بهمعنای عملکر ِد معماری به
و
ِ
ذهنبسیط است.
عنوان
ِ
محصول ذهن و شناخت،
از سوی دیگر ،آگاهی ،به عنوان
ِ
ویژگی عمدهاش ،مکانمندسازی است ،این فراین ِد ذهنی،
کام ً
ال متأثر از خصوصیات و الگوهایِ مکانهای طبیعی و
مصنو ِع انسان است .لذا بر مبنای تصاویر 8و ،9معماری ،در
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تصویر .5معماری مفاهیم متفاوتی از محصوریت ارائه میکند .سمت چپ خانه بطری کالین اثر مک برید چارلز رید که بر اساس خصوصیات بطری کالین طراحیشده
و ناقض مفهوم درون و برون است .منبع )dezeen.com(. :سمت راست انستیتو سالک ،اثر لوئی کان ،با بهرهگیری از مفهوم متعارف محصوریت .مأخذ .archdaily.com:

تصویر .6برخی رفتارهای انسانی در مکانهای با خصوصیات ویژه امکان بروز میکند .سمت چپ ،حکاکی از رقص بالماسکه در تئاتر کورت ،واقع در بن آلمان،
در دوران باروک .منبع )Soergel, 2005:77(:سمت راست ،موزه ماکسی کار زاها حدید ،محیطی برای رفتارهای پست هیومن .مأخذ .www.dexigner.com :

............................................................

تصویر  .7یکی از مهمترین قابلیتهای معماری تولی ِد استعارههای وحدت دهنده اجزاست .سمت چپ سانتا ماریا نووال ،اثر لئون باتیستا آلبرتی ،طراحیشده بر مبنای رابطه
جزء و کل .مأخذ  .archdaily.com :سمت راست ،موزه گوگنهایم در بیلبائو اثر فرانک گهری و به چالش کشیدن مفاهیم سنتی ترکیببندی مأخذ .www.archdaily.com :

..............................................................................
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تصویر .8فرایند معماری به عنوان مؤلفه سببی در شناخت .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر .9فرایند معماری به عنوان مؤلفه مؤثر در آگاهی .مأخذ  :نگارندگان.
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