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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
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Architectural Experience
Case Study: Tehran Museum of Contemporary Art

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

فضامندی و بدنآگاهی :بازخوانش مفهوم فضا در تجربۀ معماری
نمونۀ موردی :موزۀ هنرهای معاصر تهران
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 .1پژوهشگر دکتری تخصصی معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،ایران.
 .2گروه معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،ایران.
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چکیده
بیان مسئله :شاید بتوان یکی از وجوه تمایز انسان مدرن با انسان بهسربرده در دنیای سنت را کثرت
تجربههای فضا-مکان برشمرد .زیست انسان در پهنۀ طبیعی و اجتماعی ،نهتنها دارای تاریخی معرفتی و
نظری است ،که دارای ادراکهای متمایز و گوناگون در تجربۀ مکانهای طبیعی و اجتماعی است .این تجربۀ
متمایز در طول تاریخ ،دارای روحی منحصربهفرد از یک سو و روحی مشترک در کالبد بشری از سوی دیگر
است .لیکن در گفتمانهای غالب معماری ،بدن و ویژگیهای جسمانی و کالبدی آن کمتر مورد توجه قرار
گرفته است و بدن صرفاً به عنوان ابژهای منفعل تلقی شده است.
هدف :این پژوهش بر آن است که به بررسی ادراک بدنی بهمثابه منبع الهامی برای بازتعریف مفهوم فضا
در تجربۀ معماری بپردازد .نمودهای خوانش فضا با واردکردن عنصر ادراکات بدنی و بررسی درهمتنیدگی
حواس انسانی در ادراک از فضا از اهداف فرعی پژوهش است.
روش تحقیق :این تحقیق به لحاظ «ماهیت» پژوهش ،از گونه تحقیقات کیفی با رویکرد فلسفی
پدیدارشناسی هرمنوتیک و به لحاظ «قصد» از پژوهش ،تفسیری است که به تولید بینش جدید میپردازد.
بدین ترتیب یافتههای آن در بهبود دانش موجود در باب موضوع مورد مطالعه به کار میآید (دانشافزایی)،
لذا نتایج آن ،خالص است .منطق پژوهش ،استقرایی است .در پژوهش حاضر ،از مصاحبۀ عمیق جهت
استنباط و استخراج «امر ناخودآگاه» از بطن پاسخ مصاحبهشوندگان استفاده شده است .روش تحلیل
دادهها ،تحلیل محتوای کیفی و شامل کدگذاری باز و محوری است.
نتیجهگیری :نتیجۀ پژوهش نشان میدهد که خوانش پدیداری از تجربۀ ادراک از فضا به سه رستۀ «ادراک تام،
درک پویا از فضا به واسطۀ حواس»؛ «فضا ،واسطهای بر ادراک نوستالژی جمعی»؛ و «فضا بهمثابه امکان شهود و
درک دیگری» قابل تفکیک است.
واژگان کلیدی :ادراک ،بدنمندی ،تجربه ،حواس ،فضا.
* این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری معماری امیرحسین صیاد تحت عنوان
«فضامندی و بدنآگاهی از منظر پدیدارشناسی :ادراک بدنی به مثابه منبع الهامی
برای بازتعریف مفهوم فضا در تجربه معماری»است که به راهنمایی دکتر افرا

غریبپور و مشاورۀ دکتر مهسا دلشاد سیاهکلی تدوین شده است که در دانشگاه
آزاد واحد رشت در حال انجام است.
** نویسندۀ مسئول09123485306 ،afra.gharibpour@ut.ac.ir : :
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مقدمه و بیان مسئله
وجود هر انسانی ،توأمان ،وجود بدن و ادراک اوست .ادراک بدنی
امری است ذهنی که با تمرکز و آگاهی نسبت به درون و احساسات
انسان همراه است؛ امری که با حرکت بدن در محیط انجام میشود
و به محیط معنا میبخشد؛ این امر سبب شناخت مخاطب از
محیط پیرامون خود میگردد .همچنین این ادراک میتواند به
میزان ارتباط و شناخت فرد با محیط همبستگی داشته باشد.
فضا-مکان ،با وجود انسان شناخته میشود و معنا مییابد .بدین
ترتیب بدن-ادراک در طیفی معنا مییابند که از هم جدا نیست
( .)Gallagher, 2005, 43لذا پرداختن به بدن و ادراکات بدنی و
آگاهی در این حوزه در فضای معماری ،امری ضروری و نیازمند
توجه است و نادیدهگرفتن آن ،چشم بستن بر واقعیتی است که
زیر بار عقالنیت مدرن و نادیدهگرفتن جنبههای حسی-بدنی دفن
شده است .توجه به این امر ،بیرونکشیدن جنبههایی انسانی است
که مدتها به آن توجه نشده است .موضوع مورد پژوهش در این
عرصه بر پایۀ مشاهدات کیفی موجود در حوزهای خاص از فضایی
است که توسط انسان ساخته شده است و تجربیات حسی انسان،
خیالپردازیها و بازنماییهای ذهنی حاصل از مواجهه با فضای
زیستی را شامل میشود .لذا این پژوهش به دنبال آن است که
به بررسی ادراک بدنی بهمثابه منبع الهامی برای بازتعریف مفهوم
فضا در تجربۀ معماری بپردازد .در راستای هدف اصلی پژوهش
«ماهیت فضای مبتنی بر ادراک بدنی و بدنمندی» و «نمودهای
خوانش فضا با واردکردن عنصر ادراکات بدنی» نیز به عنوان اهداف
فرعی پژوهش مورد بررسی بوده است .بر این اساس آنچه میتواند
پرسش اصلی این پژوهش باشد این است که «ادراک بدنی در
مقام منبع الهامی برای بازتعریف مفهوم فضا در تجربۀ معماری چه
نقشی ایفا میکند؟»
روش انجام پژوهش
این تحقیق به لحاظ ماهیت پژوهش ،از گونۀ تحقیقات کیفی
با رویکرد فلسفی پدیدارشناسی هرمنوتیک و به لحاظ قصد از
پژوهش ،تفسیری است .لذا نتایج آن ،خالص و منطق پژوهش
استقرایی است .استفاده از رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک در
این پژوهش از آن رو اهمیت دارد که جهتگیری کلی آن بر
این امر استوار است که تمام فهمها از پدیدههای فرهنگی سیال،
گذرا و تاریخمند هستند و درک نهایی و غیرقابل تفسیر مجددی
از متن وجود ندارد؛ بدین معنا که فهم متن عملی پایانناپذیر
ش کیفی
است (نوروز برازجانی و جوادی .)1395 ،روش پژوه 
روشی برای فهم و درک معانی منفرد یا گروهی در موضوعات
پیوسته با جامعه یا فرد انسانی است .فرایند پژوهش شامل ظهور
پرسشهاست .دادهها به شکل معمول در روندی مشارکتی
همراه با مشارکتکنندگان در پژوهش گردآوری شده و به شکل
استدالل استقرائی تأویل میشوند و پژوهشگر به تفسیر معانی
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موجود در دادهها میپردازد .گزارش نهایی ساختاری منعطف
دارد (نوروز برازجانی« .)77 ،1397 ،در پژوهشهای مربوط به
تأثیر متقابل ”ویژگیهای فضایی محیط و رفتار“ از نقشههای
رفتاری نیز استفاده میشود .بدین ترتیب که همزمان ،نقشه
یا طرحهایی از قسمتهای مختلف نمونۀ مورد مطالعه تهیه
میشود و هر کدام از فضاها و یا قسمتی از هر یک از آنها به
وسیلۀ عالئم اختصاری مشخص میشود .سپس مشاهدهگرهای
مختلف با استفاده از نقشهها و فهرستهای رفتاری و با حضور
در فضاهای مختلف ،به مشاهده و تکمیل فهرستها میپردازند»
(مرتضوی .)31 ،1367 ،از آنجا که پژوهش حاضر ،به حوزۀ
ادراک مربوط است ،ترجیح داده شد تا از مصاحبۀ عمیق جهت
استنباط و استخراج «ناخودآگاه» از بطن پاسخ مصاحبهشوندگان
استفاده شود .بدین ترتیب ،مصاحبه به گونۀ نیمهساختیافته
انجام شد .مصاحبۀ نیمهساختیافته یا تا حدی برنامهریزیشده
مصاحبهای است که نه به اندازۀ مصاحبۀ ساختیافته دارای
پژوهشهای از پیش معین و دارای متنهای بسته است و نه به
اندازۀ مصاحبههای ساختنیافته آزاد است .مصاحبهگر پرسشها و
موضوعاتی را که در پی بررسی آنهاست بهدقت یادداشت میکند،
اما در طرح آنها به گونهای عمل نمیکند که پرسششونده را به
سوی پاسخی خودخواسته هدایت کند (همان .)239 ،برای یافتن
پاسخ سؤالهای پژوهش 20 ،نفر از بازدیدکنندگان موزۀ هنرهای
معاصر ب ه عنوان نمونههای پژوهش برای مصاحبه انتخاب شدند.
در ادامه ،مصاحبهها پیادهسازی شد و مورد تحلیل محتوای کیفی
قرار گرفت .بدین ترتیب که متنهای آمادهشده در بخش پیشین،
جهت توصیف و روشنکردن موضوعات در دادهها ،کدگذاری شد.
«یادداشتگذاری در کنارۀ متنها جهت روشنکردن عبارتهای
1
کلیدی قدم بعدی به شمار میآید که به آن “کدگذاری باز”
میگویند و با یادداشتگذاری و عنوان کدگذاری در کنار
متنهای گردآوری و ساماندهیشده آغاز میشود تا محتوای
کلیت داده به شکل خالصه درآید .عمل بعدی فهرستکردن
مفاهیم منعکسشده در یادداشتها در شیتهای کدگذاری
برای هر منبع است .سپس دستهبندیها 2براساس کدگذاریهای
انجامشده و تحت مفاهیم آغاز میشود .دستهبندی میتواند بر
اساس موضوعات ،مشاهدات ،مفاهیم و دورنمای نظری انجام
گیرد .پس از این مرحله تحلیلگر میتواند به بسط دستهبندیها
بپردازد و در هر دسته ،رستههای 3خاصی را روشن کند .در مرحلۀ
بعد میتوان دستهبندیهای گسترده را با وصف و شرح کوتاهی
از هر دسته متمرکز ساخت؛ به این معنا که مفاهیم مشابه را زیر
یک دسته گِرد آورد تا از تعداد دستهها کاسته شود .به طور کلی
در این مسیر مفاهیم از هم جدا شده و سپس به شکل بامعنایی از
نو در کنار هم قرار میگیرند (کدگذاری محوری)[ ]...در پژوهش
پدیدارشناسی میتوان به صورت عمومی ،میان دستهها پیوند
برقرار نمود» (همان .)۲۶۱ ،ساختار کلی پژوهش در تصویر 1
بیان شده است.
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• •فهم فضا در تجربۀ معمار
-مفهوم فضا

مفهوم فضا ،یکی از بنیادیترین مفاهیم در حوزۀ معماری
است« .از نظر ارسطو فضا مجموعهای از مکانهاست.
او فضا را به عنوان ظرف تمام اشیاء توصیف مینماید»
(ضرغامی و بهروز .)1394 ،در معمــاری ظهــور واژۀ فضــا در

ادبیات تحقیق
بررسی
فرایند حس آگاهی مجسم در مکان

فرایند

آگاهی

مجسم

در موزۀ

هنرهای
معاصر

گام سوم :جمعبندی
ادبیات تحقیق

گام اول :فرایند ارزیابی
آگاهی مجسم در
محیط

گام دوم :کدگذاری براساس
مؤلفههای ادارک مکان و روح
مکان

شناخت فضا

-کدگذاری باز

شناخت مؤلفههای روح
مکان و ادراک مکان

تبیین چارچوب
نظری (ارائۀ راهکار)
در ارتباط با بهبود
فرایند آگاهی
مجسم در محیط

کدگذاری محوری (ادارکمعنای مکان)

گام چهارم :آزمون
چهارچوب نظری

بررسی راهکارهای
ارائهشده در نمونۀ
مورد مطالعه (موزۀ
هنرهای معاصر) و
انجام مصاحبه با
مخاطبین این بنا

نتیجهگیری

پیشینۀ تحقیق
پیرامون مفهوم پدیدارشناسی تحقیقات گستردهای در حوزههای
مختلف و باالخص علوم انسانی انجام شده است .ترکیب
بدنآگاهی ،فضا و معماری در این تحقیق میتواند جامعتر باشد
و در ترکیب با پدیدارشناسی ،مفهومی نو به تحقیقات در این
زمینه ببخشد .جدول  1به بررسی پیشینۀ پژوهشهای انجامشدۀ
مرتبط میپردازد.

مبانی نظری

تصویر  .1ساختار کلی پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
جدول  .1بررسی پیشینۀ پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
سال

پژوهشگر

موضوع  /نوع پژوهش

نتیجه

2016
م.

شیرازی

به سوی یک تفسیر تبیینی از پدیدارشناسی
معماری :پدیدارشناسی پدیدار (مقاله)

بر ظرفیتهای پدیدارشناسی بهمثابه روشی کارساز در تفسیر ارتباط انسان با محیط
ساختهشده تأکید میکند .نمونۀ مورد مطالعه ،موزه بنیاد النگن (.)Shirazi, 2016

2013
م.

اشنوگراس

تفسیر در معماری :طراحی بهمثابه روشی برای
اندیشیدن (کتاب)

بیان پیوندی که میبایست در عرصۀ عمل ،میان مباحث تئوریک آکادمیک در حیطۀ
پدیدارشناسی با جریان حرفهای معماری برقرار شود (Snodgrass & Coyne,
.)2013

2013

تیمینکا

پدیدارشناسی فضا و زمان (مجموعه مقاالت)

مجموعه مقاالتی است که در آن بهرهگیری از مفاهیم پدیدارشناسانهای همچون
نیتمندی ،بدنمندی ،نیروهای هستی و  ...در تحلیل ارتباط انسان با فضای اطراف
خصوصاً در جهان مدرن مورد توجه نگارندگان بوده است (.)Tymieniecka, 2013

کاتللی

مرلوپونتی و فلسفۀ زیستمحیطی :سکنیگزیدن
در ساحت فکر (مجموعه مقاالت)

با طرح مفهوم «اکو -فنومنولوژی» میکوشد بر اهمیت و ضرورت رویکرد به
دستاوردها و ظرفیتهای پدیدارشناسی در مواجهه با زیست محیط تأکید کند
(.)Catelli, 2007

1395

خبازی
کناری و
سبطی

بدنمندی در پدیدارشناسی هوسرل ،مرلوپونتی و
لویناس در رویکرد پدیدارشناسانه (مقاله)

سوژة بدنمند به چه نحوی خود ،جهان و دیگری را درک میکند .این مقاله با رویکرد
پدیدارشناسانه ،با شیوة توصیفی -تحلیلی با مقایسۀ نقادانه فیلسوفان ،در پی پاسخ به
پرسشهای پژوهش است (خبازی کناری و سبطی.)1395 ،

1395

دایم و
جزپیری

خلق فضای معماری در تمدن ایرانی با رویکرد
پدیدارشناسی (مقاله)

بازخوانی و تحلیل ویال مایرآ اثر آلوار آلتو ،معبد آب اثر تادائوآندو ،مسجد ولیعصر اثر رضا
دانشمیر ،و خانۀ شریفیها اثر علیرضا تغابنی ،با تکیه بر آرای یوهانی پاالسما ،و پیتر
زومتور (دایم و جزپیری.)1395 ،

1396

یزدانیان و
داداش پور

مسئلۀ حضور در فضا :آگاهی و عاملیت فضایی

به مسئلۀ حضور افراد در فضا ،مقولههای تولید و بازتولید فضای شهری و چگونگی ارتباط
متقابل آن با مناسبات قدرت در فضای شهری میپردازد؛ در این مقاله زمان ،تجربه،
ِ
مقاومت سوژه در فضا بهتفصیل بیان و بحث میشود
خودآگاهی فضایی و حضور و
(یزدانیان و داداشپور.)1396 ،

م.
2007
م.

ش.

ش.

ش.

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

2017
م.

داد

پدیدارشناسی ،معماری و محیط ساختهشده:
تمارینی در انسانشناسی فلسفی (مقاله)

هدف این اثر آن است که ارزش و اهمیت تشریح و تحلیلهای پدیدارشناسانه را در
تبیین اهمیت فلسفی معماری مورد تأکید قرار دهد (.)Dodd, 2017
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نشریه علمی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

73

امیرحسین صیاد و همکاران.

انتهــای قــرن نوزدهم با نظریات حجمســنجی ســمپر
در آلمان آغاز شــد که از پی آن نظریات زیباییشناســی
آمد ،آنگاه از اندیشۀ مدرن اولیه غنا یافت و نهایتاً خود
را بــا گیدیـون بر دنیای انگلیسیزبان عرضه کرد
(بخارایی« .)11-12 ،1394 ،دربارۀ این مفهوم ،معماران
و اندیشمندان جهان معماری از دیرباز تعاریف گوناگونی
ارائه کردهاند .در برخی از این تعاریف بر نقش انسان در
ادراک فضای پیرامون و در برخی دیگر بر نقش و اثرگذاری
طراحی فضای پیرامون بر میزان ادراک انسان از محیط
ِ
اطراف اشاره شده است .آنچه در میان صاحبنظران از
مقبولیت بیشتری برخوردار است ،تعریفی از فضاست که
دربرگیرندۀ هر دو عنصر انسان و فضای اطرافش است.
یعنی تعریفی که در آن فضا را منتج از تعامل میان انسان و
محیط پیرامونش یا تعامل میان ذهنیت و عینیت میانگارد»
(سوهانگیر و نصیر سالمی .)65 ،1393 ،در این پژوهش چنین
مفهومی از فضا مورد نظر ماست.
-فرد و اجتماع و فضا

دهی
فضا در بیان اولیه ،مفهوم درک آگاهانۀ محیط و سپس شکل ِ
همراه با شناخت یا بدون شناخت به آن را توسط انسان در خود
دارد .تالشهای بشری ــ که پیش از هر چیز منوط به حضو ِر
جسمی از پیش
افراد در فضاست ــ فضای عمومی را از حالت
ِ
موجود و بیرون از انسان خارج میسازد و در مقابل ،افراد را نیز
انفعال عملکردی
به واسطۀ درگیرکردن با زمینههای ارتباطی از
ِ
عامل فضایی تبدیل میکند .انسان ،از طریق روابط
خارج و به
ِ
اجتماعی ،به فضا شکل ،عملکرد و اهمیت اجتماعی میدهد
( .)Casey, 2012, 38اصوالً انسان بین خود و اشیاء و
محیط اطراف رابطه ایجاد میکند؛ بدین معنی که وی خود
را به صورت فیزیولوژیک با اجسام و احجام کالبدی وفق و
ارتباط میدهد و معنا تولید میکند .در معنایی که فضا را
اساساً برساختهای اجتماعی تلقی میکند ،میتوان گفت بدون
ارتباط و مناسباتِ اجتماعی ،فضایی وجود ندارد .در این معنا از
فهم نظری مفاهیمی چون عاملیت،
فضاست که اساس
ِ
امکان ِ
آگاهی ،قدرت و مفاهیمی از این قبیل با تأکید بر وجه فضایی
آنها ممکن میشود.

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

-عاملیت و ساختار در فضا

فضا از نظر اجتماعی خصلتی دوگانه و در هر جامعه یک
هستی دوگانه دارد؛ بدین معنا که از یک طرف فرد خودش
را به فضا مرتبط میسازد و خودش را در فضا قرار میدهد ،با
بیواسطگی و در عین حال با عینیت خودش مواجه میشود،
خودش را که در مقام سوژه است ،در مرک ِز فضا قرار میدهد،
خودش را منصوب میکند ،خودش را اندازهگیری میکند و از
ل دادن به فضا استفاده
خودش به عنوان معیار برای معنا و شک 
میکند؛ و از طرف دیگر فضا نقش میانجی یا میانجیگری

..............................................................................
74

نشریه علمی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

دارد .فراتر از هر جسم ساده و نیز فراتر از هر جسم پیچیده
و مبهم ،انسان تالش میکند در مقا ِم سوژه مکانی را که در
آن حضور مییابد درک کند .این امر فضای اجتماعی را به
یک میانجی شفاف تبدیل میکند که بهتنهایی توسط نور،
حضورها و تأثیرها اشغال شده است؛ بنابراین از یک طرف،
مکان دارای ابعاد مختلف ،بدنها و چیزها ،مراکز فعالیتهای
عصبی و انرژیهای هیجانی و فضاهای پنهان و غیرقابل
دیدن است؛ و از طرف دیگر فضا ترتیب مجموعههایی
از سوژهها یا منسجم بودن جسمها را ارائه میکند
(یزدانیان و داداش پور.)74-75 ،1396 ،
-فضامندی و کیفیتبخشی به فضای معماری

فضامندی ،صفت خاص فضایی است که از حیث گنجایش
فضایی ،چیزی متفاوت از واقعیت را در ذهن القا میکند .به
بیان ساده «فضامندی یکی از معانی عاطفی فضاست که افراد،
متناسب با میزان گنجایش ادراکشده از فضای ادراک حسی،
به آن فضا نسبت میدهند .در جریان این روند ،فرد با حضور
در یک فضا ،اطالعات حسی آن را دریافت میکند (فضای
ادراک حسی) و آن را با قوارههای ذهنی خود (فضای ادراک
عقلی) مقایسه میکند و نتیجه میگیرد که فضای ادراکشده
حائز صفت فضامندی هست یا نه .در روند ادراک و ارزیابی
معانی و خصوصاً معانی عاطفی فضا ،عوامل بسیاری در نتیجة
قضاوت افراد مؤثر است ،از جمله :ویژگیهای فیزیکی فضای
هندسی ،شرایط فرد ادراککننده ،عملکرد فضا ،انتظار فرد در
زمان مواجهه با فضا ،و همچنین ویژگیهای فیزیکی فضاهای
ادراکشده پیش از ورود به آن فضا» (بخارایی.)12-13 ،1394 ،
• •ادراک تنانه در معماری
-بدنمندی

در میان متفکران پدیدارشناسی ،بیش از همه مرلوپونتی ما
را با مفهومی تحت عنوان «بدنمندی» آشنا میکند .در نگاه
مرلوپونتی ،انسان در جهان حضور دارد و جهان را درک میکند،
با آن یکی میشود و به واسطۀ جهان از حضور خویش اطمینان
حاصل میکند .ما با بدن خویش در جهان حضور پیدا خواهیم
کرد و بدن نهتنها سرچشمۀ شناخت ما از جهان است ،بلکه
خود به عنوان عاملی در مرزگذاریهای حوزۀ شخصی از حوزۀ
عمومی نیز شناخته میشود .شاید کارکرد اساسی معماری در
سراسر تاریخ همین بوده باشد که صحنهای برای ارتباط فرهنگی
آماده کند تا به لحاظ فکری و عاطفی با آگاهی مجسم (تنیافته،
بدنمند) سخن بگوید و مکانهایی را آشکار کند که با کنشهای
ارزشمند انسانی همساز باشند.
-بدن ،ادراک و خلق فضای معماری

«به زعم دو وینیمون جامعترین بررسی پدیدارشناسی بدنآگاهی
در رهیافت حسی-حرکتی را میتوان در پدیدارشناسی ادراک
مرلوپونتی یافت ،هرچند این بررسی قویاً تحت تأثیر هوسرل
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و گورویچ است .میتوان دیدگاه حسی-حرکتی را در قالب سه
ادعای مرتبط بیان کرد:
 .۱بدن شیئی نیست که بتوان آن را بازنمایی کرد؛  .۲وجود بدن،
وجود بدن در جهان است؛ و  .۳بدنی که ما تجربه میکنیم ،بدن در
حال عمل است» (دو وینیمون ،1393 ،به نقل از اکبری.)1395 ،
«مرلوپونتی با قرار دادن عمل در هستة بدنآگاهی ،سنت دیرینة
بررسی پدیدارشناسانة بدنآگاهی و همینطور نظریههای حسی-
حرکتی اخیر دربارة آگاهی را به جریان انداخت .مرلوپونتی برای
تبیین بدن زیسته بهجای «فروکاست به بازنمودی از بدن» به
مفهوم عمل استناد میکند .بدن زیسته در چارچوب مواجهه
و درگیری عملیاش با جهان فهمیده میشود .فضای بدنی،
فضای اعمالی است که از معانی وجودی (یا اگزیستانسیال)
برخوردارند ،فضای نحوههای وجود معطوف به اشیاء .بنابراین،
حس حرکتی
طرحوارة بدن عبارت از کارکردی مربوط به
ِ
است نه بازنمودی حسی-حرکتی .وحدت بدن زیسته از اهداف
بدنی فراگیر به دست میآید» (همان) .به زعم مرلوپونتی،
«بدن در فضا جای نمیگیرد بلکه در آن سکنی میگزیند»
( ،Merleau-Ponty, 1945به نقل از اکبری .)1395 ،ما جهان،
اشیاء ،دیگران و خودمان را به واسطة بدن میشناسیم .بدن
خاستگاه هر معنایی است» (مهدلیکوا ،۱۳۹۴ ،به نقل از همان) و
اساس و منشأ هر بیانی است و برای هر معنا ،مکانی فراهم میکند
( ،Merleau-Ponty, 1945به نقل از همان) .مرلوپونتی
معتقد است «نسبت میان ادراک و بدن ،نه علّی است نه

مفهومی ،زیرا تنها از راه این دو مقوله نیست که انطباقها و
وابستگیهای بین بدن و تجربة ادراکی برای ما قابل فهم است»
(کارمن ،۱۳۹۰ ،به نقل از همان)« .ما واجد فهمی پیشاتأملی از
تجربة خودمان هستیم که بر حسب آن ،این تجربه نسبت علّی
یا مفهومی با بدنمان ندارد ،بلکه در نسبت انگیزشهای متقابل با
بدنمان منطبق است .اینکه بگوییم ادراک ذاتاً و ضرورتاً جسمانی
است در حکم آن است که گفته باشیم مجرد از شرایط جسمانی
انضمامیاش به فهم درنمیآید و نمیتواند به فهم درآید» .میتوان
گفت که ساختار ادراک درست همان ساختار بدن است .به تعبیر
مرلوپونتی بدن نظرگاه انسان به روی جهان است (همان).
• •نظریهپردازی در باب پدیدارشناسی بدن و معماری

در این بخش دیدگاه نظریهپردازان در ارتباط با پدیدارشناسی
بدن و ادراک معماری به طور خالصه بیان میشود که با توجه
به مطالب بیانشده میتوان به اهمیت نقش حواس در ادراک
معماری به واسطۀ بدن پی برد .در ادامه به بررسی نظرات
مطرح در این زمینه پرداخته میشود (جدول .)2
معرفی و بررسی نمونۀ موردی
این پژوهش میکوشد براساس برداشتهای ذهنی و تفاسیر و
تعاریف کنشگران از مفهوم ادراک بدنی ،به بازنمایی این مفهوم،
بهمثابه منبع الهامی برای بازتعریف مفهوم فضا در تجربۀ معماری
بپردازد .بدین منظور موزۀ هنرهای معاصر به عنوان نمونۀ موردی
در این پژوهش انتخاب شده است .حجم نمونه به صورت هدفمند

جدول  .2دیدگاه نظریهپردازان معاصر پیرامون پدیدارشناسی بدن و ادراک معماری .تنظیم :نگارندگان.

بدن

نظریهپرداز

دیدگاه

ادموند
هوسرل

حوزۀ تعلق آگاهی محض
وسیلة تصاحب دیگر ابژهها و واسطة تجربه جهان
در یک وضعیت دوگانه .1 :محل تمرکز حسها و ادراک است.
 .2از طریق وضعیت مکانی و به وسیلة جهتگیری حرکتی اعضای بدن ابژه را بر سوژه آشکار میکند.
ِ
ذهنیت سوژه از جهان است (.)Akhtar, 2010, 88-91
امکانات حسی و حرکتی بدن همگی در اختیا ِر آگاهی

امانوئل
لویناس

او در کتاب «تمامیت و بیکرانگی» در توصیف بدن از دو وجه «احتیاج» (جنبۀ نیاز به واسطۀ بدنمندی با دیگریِ مادی) (ماتیوز)79 ،1387 ،
و «میلکردن» سخن میگوید که هر دو وجه دارای درهمتنیدگی با بدنمندی سوژهاند (.)Levinas, 1969, 117
رابطة سوژه با جهان ،در تماس با دیگری ،با بدن انسانی قرار میگیرد؛ او نه خود سوژه است و نه مثل اشیای ناهمان ،بلکه غیری است که سوژه
را فرا میخواند (لویناس.)74 ،1391 ،

مارتین
هایدگر

مکان

کریستین
نوربرگ
شولتز

نقطۀ شروع و اصل اساسی برای هایدگر این است که جهان در فضا نیست ،بلکه فضا در جهان است.
به نظر او فضا ،مکان را از طبیعت ناآرام و سرکش خود میرهاند و به آن بعد زیستن میبخشد (اعتماد.)133 ،1377 ،
نوربرگشولتز نظریة خود را مبتنی بر تعریف مؤلفة تازهای در معماری با عنوان «پدیدة مکان » ارائه میکند (نوربرگ شولتز.)22 ،1381 ،
در نگاه نوربرگشولتز ،انسان چیزی در میان چیزهاست و آنها را به کار میگیرد (نوربرگ شولتز.)236 :1389 ،

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

فضا

موریس
مرلوپونتی

ادراک حسی ،نقطۀ شروع مرلوپونتی در بحث بدنمندی
ادراک ،پدیداری است بدنی (.)Merleau-Ponty, 2005, 236
هر یک از ما پیش از آنکه آگاهی باشد ،بدنی به شمار میرود که جهان را دریافت میکند و شکل میدهد (مرلوپونتی.)17 ،1391 ،
فهم جهان به واسطۀ زیستن میان اشیاء و افراد
پیشفهم درک جهان بر حسب بدن سیال و واجد احساس قصدیت به سمت اشیاء
شیوۀ ارتباط ما با جهان (کارمن و هنسن.)111 ،1391 ،

..............................................................................
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و براساس اصول اشباع نظری انتخاب شد .مصاحبهها با  20نفر از
بازدیدکنندگان موزه انجام گرفت و پس از رسیدن به اشباع نظری،
برای تحلیل دادهها از شیوۀ تماتیک (تحلیل مضمون) مرسوم در
پدیدارشناسی استفاده شد.

• •نمونۀ موردی :موزۀ هنرهای معاصر تهران

طراحی و ساخت موزۀ هنرهای معاصر تهران یکی از مهمترین
و شاخصترین کارهای کامران دیبا است .طراحی و ساخت
موزه در مساحتی بالغ بر  5000مترمربع ،حدود نه سال طول
کشید .ایدۀ طرح موزه وامدار کارهای لوئی کان ،لوکوربوزیه،
فرانک لوید رایت ،خوسپ لوئیس سرت 5و همچنین متأثر از طرح
پشتبامهای شهرهای کویری ایران است .موزه در حاشیۀ شرقی
خیابان کارگر شمالی و در جوار پارک الله در تهران بنا شده
است .پارک الله و بازار هنر ،همسایگان جنوبی ،شرقی و شمالی
موزه هستند .این بنا دارای دو ورودی است .ورودی اصلی آن
در جانب غرب بنا از سوی خیابان کارگر در نظر گرفته شده
است؛ ورودی دوم از سمت پارک الله است و خدماتی محسوب
میشود .ساختمان موزه در جنوب بستر طرح ،و باغ مجسمه
که پهنۀ باز چمنکاریشدهای است ،در شمال آن قرار دارد
(بانیمسعود .)328 ،1390 ،در تصاویر  12-2بخشهای مختلف
این بنا معرفی شدهاند.

• •فضامندی و بدنآگاهی از دیدگاه مصاحبهشوندگان

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

در این بخش از پژوهش ،تجربۀ بهسخندرآمدۀ بازدیدکنندگان

تصویر  .2موقعیت موزه و باغ مجسمه در پالن و تحلیل پالن مجموعه .مأخذ.caoi.ir :

..............................................................................
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و کنشگران ،در عنوان کلی «فضا-کنش» مطرح میشود .اصلی
که در اینجا برای ما مهم و درخور توجه است ،بازسازی و ادراک
معماری نه بهمثابه کالبدی بیروح از مصالح و آجر و سیمان،
که بهمثابه بستری برای ایجاد برهمکنش و تسهیل هرچه بیشتر
ادراک انسانی از فضایی است که به میل خود یا بهاجبار در تجربۀ
آن دخیل میشود .معماری منهای انسان ،منهای ادراک و فهم
او از آن ،چیزی نیست جز فضایی اشغالشده در مرزهای خود.
از این رو کنجکاوی پدیدارشناختی نگارندگان در پروسۀ فهم و
ادراک محیط ،در قالب سرتیترهایی عرضه میشود که از دل
پاسخ کنشگران و مصاحبهشوندگان بیرون کشیده شده است.
آنچه برای هر پژوهشی با ماهیت کیفی مهم است ،فهم پدیده
از کالم و رفتار تجربهکنندگانی است که در تجربهای بیواسطه
با پدیده به سر میبرند و ادراک خود را از این تجربه با محقق در
میان میگذارند .مخاطب وارد فضا میشود ،تجربۀ ورود خویش
را به معنا بدل میسازد و این معنای برساخته را در خاطرات خود
ثبت میکند (تصویر  .)13لذا این پژوهش به دنبال حلقۀ گمشدۀ
مابین فضا و کنش ،و مابین اثر و نوع تجربۀ انسانی است .در
این میان باید توجه داشت که تجربۀ زیستۀ به سخن درآمدۀ
مصاحبهشوندگان ،بیش از آنکه نشاندهندۀ چگونگی ادراک
آنها از فضایی باشد که با آن در ارتباطاند ،میتواند نشاندهندۀ
رگههایی کلی از حیات اجتماعی آنها در بستری کالنتر باشد.
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وقتی پرسششوندهای در تجربۀ خود از حضور در مکان مورد
مطالعه ،به گزارۀ «امنیت ،اصالت و بستری برای آرامش» اشاره
میکند ،بیش از آنکه به نوع ادراک او از چنین فضایی بپردازیم،
باید یادآور شویم که چنین مؤلفههایی ،گمگشتههای او در زندگی

اجتماعی هستند .انسانها نه خالی از هرگونه پیشینهای از ادراک
و پیشفرض ،بلکه با کولهباری از تجربۀ زیستۀ اجتماعی و تحت
تأثیر نیروهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،به چنین اماکنی پای
میگذارند و تمام این مؤلفههای زیسته در چگونگی و کیفیت

تصویر  .3ورودی موزه .مأخذ.caoi.ir :

تصویر  .4موقعیت سردر و باغ مجسمه .مأخذ.caoi.ir :

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

تصویر  .6سهبعدی مجموعه .مأخذ.caoi.ir :

تصویر  .5موقعیت قرارگیری مجموعه .مأخذ.www.googlemap.com:

..............................................................................
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تصویر  .7موقعیت موزه نسبت به باغ مجسمه .مأخذ.caoi.ir :

تصویر  .8حیاط مجموعه .مأخذ.caoi.ir :

تصویر  .9موقعیت باغ مجسمه .مأخذ.caoi.ir :

تصویر  .10موقعیت رستوران .مأخذ.caoi.ir :

تصویر  .11شیبراهه .مأخذ.caoi.ir :

تصویر  .12فضای نشستن .مأخذ.caoi.ir :

ادراک آنها از فضا تأثیرگذار خواهند بود .جدول  3مؤلفههای
رویکرد پژوهش را در موزۀ هنرهای معاصر بررسی میکند .بنابراین
میتوان ادراک بدنی را با توجه به مقوالتی که از کدگذاری محوری
پژوهش حاصل شد مطابق جدول نامبرده دستهبندی کرد.
ادراک بدنی شامل دو بخش ذهنی-درونی و فیزیکی-بیرونی
است .این دو بخش بر نحوۀ ادراک تأثیرگذار است .در این پژوهش
تقسیمبندی نوع ادراک بدنی با توجه به فاکتورهای زیر انجام
گرفته است:

الف .بدن متحرک :بدن در حال حرکت در محیط و تحت تأثیر
اطالعات فیزیکی؛
ب .بدن حسی :بدن در حال حرکت در محیط و تحت تأثیر
حواس پنجگانۀ انسان؛
ج .بدن شخصی :بدن در حال حرکت در محیط و تحت تأثیر
تجربیات فردی ،حافظه ،تصویرسازی از محیط؛
د .بدن اجتماعی :بدن در حال حرکت در محیط و تحت تأثیر
ارزشهای معنوی و فرهنگی و اجتماعی.

..............................................................................
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گزارههای بهدستآمده از مصاحبهها

نوستالژیکبودن فضاهمخوانی با فرهنگترکیب متفاوت مصالح جدیدیکیشدن با طبیعتیکیشدن با فضای ساختهشده بهواسطۀشیبراهه
تفاوت جنس مصالح مورد استفاده و درکمحیط
حس کنجکاوی در فردارتباط با طبیعتحاکمبودن فضا بر فرددرگیربودن حواس در بنا برای درک روابطفضایی با توجه به درگیربودن عناصر مختلف
با حواس مخاطب
درک متفاوت از فضا بهواسطۀ حرکت درونآن با شیبراهه (دینامیکبودن فضا)
راهرفتن در درون بنا و درگیرشدن حواسپنجگانۀ انسان و درک فضا
درگیرشدن ذهن با فضای نوستالژیک و درعین حال مدرن آن

کدگذاری باز

بیان بازتولید حس
نوستالژیک در
ادراک از این فضا

وقوع مخاطبان بر
درک بدنمند آنان
از فضای شریک در
آن

کدگذاری

فضا-کنش

تجربۀ نوستالژیک
بستر فرهنگی

فضا ،واسطهای بر
ادراک نوستالژیک
جمعی

محوری

ارتباط مخاطب بافضا
حواس مخاطب-فضای رویداد

ادارک تام ،درک
پویا از فضا
بهواسطۀ حواس

ایجاد احساس آرامش در فضاایجاد ارتباط اجتماعی-ارتباط مخاطب با فضا

حرکت و جابجایی آرام در فضا بهواسطۀوجود شیبراهه

یادآوری خاطرات بناهای قدیمی بهواسطۀترکیب مصالح مدرن

رمزآلودبودن فضا در هنگام مواجهه با آن درورودی

نگاه کنشگران در
این فضا و احساس
آنها نسبت به
دیگران شریک در
این تجربه

تعامالت اجتماعی-خاطرهانگیزی

فضا به مثابه
امکان شهود و
درک «دیگری»

تصویر  .13مدل مفهومی منتج از تجربه ادراک فضا توسط مشاهدهکنندگان .مأخذ :نگارندگان.

نتیجهگیری
در پرسش از فهم و چگونگی ادراک ما از فضا ،میتوان به یک
رابطۀ کالسیک و دوسویه از فضا-ادراک اشاره کرد .در یک
سوی این پیوستار ،همواره سوژۀ انسان حضور دارد؛ انسانی که

موجودی اجتماعی-تاریخی است با درک متفاوت و متغیر ،و
فضایی که بهمثابه ابژه بر او عارض میگردد .او فضا را درک
میکند و به معنا درمیآورد و با این معنا بر پیشانی فضا حک
میشود .در این فرایند طبقهبندیشده از چگونگی درک فضا،

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

ارتباط مناسب بخشهای مختلف مجموعه باهم

..............................................................................
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جدول  .3بررسی مؤلفههای رویکرد پژوهش در موزۀ هنرهای معاصر .مأخذ :نگارندگان.

مؤلفهها

مصداق در نمونۀ موردی

تجربۀ فضا

 نوستالژیکبودن فضا همخوانی با فرهنگ ترکیب متفاوت مصالح جدیدبودن فضا)
 درک متفاوت از فضا به واسطۀ حرکت درون آن با شیبراهه (دینامیک ِ راه رفتن درون بنا و درگیرشدن حواس پنجگانۀ انسان و درک فضا یکیشدن با فضای ساختهشده به واسطۀ شیبراهه -حرکت و جابجایی آرام در فضا به واسطۀ وجود شیبراهه

ادراک تنانه

 حس کنجکاوی در فرد حاکمبودن فضا بر فرد درگیربودن حواس در بنا برای درک روابط فضایی با توجه به درگیربودنعناصر مختلف با حواس مخاطب
 -تفاوت جنس مصالح مورد استفاده و درک محیط

حس تعلق
به مکان

فضای

رویداد

تعامالت

اجتماعی

تصاویر

 درگیرشدن ذهن با فضای نوستالژیک و در عین حال مدرن آن -یادآوری خاطرات بناهای قدیمی به واسطۀ ترکیب مصالح مدرن

 -استقبال از مجموعه به واسطۀ رویدادهای جانبی

 ایجاد ارتباط اجتماعی تجمع افراد و گروههابرخوردها و مالقاتهای دوستانه

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

هماهنگی با  -یکیشدن با طبیعت
 ارتباط با طبیعتزمینه

انسان در قامت موجودی کنشگر و معناده بازسازی میشود
که در مقابل خود با فضایی دستبهگریبان است که همواره
ایستا و نامتغیر است .آنچه از چگونگی درک فضا و با مطالعه
کنندگان مکان مورد تحقیق حاصل شد آن
و گفتگو با مشاهده
ِ
است که چنین رویکرد و استنباطی از درک و مفاهمه ،نمیتواند

..............................................................................
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پاسخی درخور برای فهم ما از فضاهای به تجربه درآمده باشد.
در نگاه ما به فرایند ادراک و چگونگی شکلگیری و تجربۀ
آن ،مجموعهای از عوامل تاریخی-اجتماعی دخیلاند که
موجب میشوند پروسۀ ادراک ،نهتنها پروسهای ثابت و ایستا
به شمار نیاید ،بلکه فرایندی تاریخی ،پویا و وابسته به تجربۀ

نشریه علمی باغ نظر /71-82 :)75( 16 ،شهریور 1398

زیست ه باشد که همواره در حال تغییر و تحول است .آنچه
دربارۀ واسطهای به نام بدن و نقش آن در چگونگی ادراک
و تجربۀ ما بیان کردیم ،ناظر بر این اصل اساسی است که
اصوالً همین واسطه نیز پدیدهای اجتماعی-تاریخی است .از
سوی دیگر ادراک بدنی میتواند تحت تأثیر پیشزمینههای
فرهنگی و ویژگیهای بستر طرح باشد که سبب ادراک زمینه
و بستر طرح میشود .بدنمندی نیز میتواند بین خودآگاه
انسان و ناخودآگاه او ارتباط نامحسوس برقرار کند؛ بهگونهای
که ویژگیهای محیط را دریافت و ادراک نماید و با استفاده از
بدن اجتماعی:
بدن در حال حرکت در محیط و
تحت تاثیر ارزش های معنوی و
فرهنگی و اجتماعی

بدن شخصی:
بدن در حال حرکت در محیط
و تحت تأثیر

فرایندهای ذهنی از قبیل ارزشهای معنوی و فرهنگی ،حافظه،
تصویرسازی ،حواس پنجگانه درک شود و تغییر یابد .بدین
ترتیب فرایندهای ذهنی در محیط ،تعامالت معنادار بین انسان
و محیط را افزایش میدهد .این تعامالت سبب درک مفهوم
محیط با توجه به حرکت بدن میشود (تصویر .)14
در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش حاضر میتوان خوانش
پدیداری از تجربۀ ادراک از فضا را به سه رسته تقسیمبندی کرد:
فضا ،واسطهای بر ادراک نوستالژی جمعی؛ ادراک تام ،درک پویا
از فضا به واسطۀ حواس؛ فضا بهمثابه امکان شهود و درک دیگری.
بدن حسی:
بدن در حال حرکت در محیط و
تحت تأثیر حواس پنجگانۀ انسان

بدن متحرک:
بدن در حال حرکت در محیط
و تحت تأثیر اطالعات فیزیکی

ویژگیهای زیباییشناسی
زمینههای
اجتماعی

پیشینۀ
فرهنگی

ویژگیهای
بستر طرح

ارتباط بین
مخاطب و مکان

تعامل بین
تفکر و عمل

فیزیکی

ارتباط با زمینه و بستر طرح

ترس
خشم

محتوای پدیدارشناسی مکان

ادراک زمینه و بستر طراحی

ذهنی -درونی

عاطفه و
احساس

احساسات

نفرت

حافظه

غم و اندوه

روح مکان (سایت)

تعجب
شادمانی

بدنمندی انسان
در محیط

فیزیکی-بیرونی

ادراک معنای محیط
تجربه

ادراک نوستالژی جمعی

حواس پنجگانه

حافظه

فعالشدن درگیرشدن فعالشدن بهکارگیری
المسه
حس چشایی شنوایی حس بویایی

نشانههای
بصری

مصالح

ادراک نوستالژی جمعی

ادراک تام ،درک پویا از فضا
بهواسطۀ حواس

فضا به مثابه امکان شهود و
درک دیگری

پینوشتها

/ Subcategory .3 / Creating Categories .2 / Open Coding .1
Josep Lluís Sert.4
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••اعتماد ،شاپور (گردآورنده و مترجم) .)1377( .فلسفه تکنولوژی/
آثاری از مارتین هایدگرُ ،دن آیدی ،یان هکینگ ،تامس کوون ،دونالد
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تصویر  .14بازخوانش مفهوم فضا در تجربه معماری از طریق کدگذاری باز و محوری .مأخذ :نگارندگان.
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