ادبی :نظريه و روش

نشانه ل بومزيس



حمیدرضا شعیري

*

اسنا شبان و ا باات فرانسهت انشگاه تربات مد
اسنا يا شبان انگلاسیت واحد سارجانت انشگاه آشا اسالمی

چکیده
هرگاه مكان و کافات شندگی

تالقی با يكديگر سبب اكلگارم گاا ههايی ا ند که بر اثر

اننقال اش يک وضعات به وضعات يگر به ست آيندت با نشانه ت ب شيست م اجهام .عناصر
اكل هند ب شيستها انسانت مكان و کافانی است که به مكان نسبت می هام .ب شيست ا
میت ان شنجارهام تراانسان ت مكانی يا به نقل اش بِرکت ماول ژم انست که بهمعنام قابلات
اننقالت حرکتت حض و تی ل يک مجة عه است .اگر هر م قعانی ا وابسنه به يک
پازم قعات و

تعامل با م قعات بعدم بدانامت بايد ب شيست ا فرايند بدانام.

فرايندت هر بُ ِای آما گی تبديل ادن به بُ ِای جديد ا ا ت به اين ارط که
تراانسان ت مكانی قرا گار  .مهمترين سناو

اين
شنجار

يدگاه ماول ژيکت حذف جهان وقطبی است.

ون مكان
حال چگ نه نشانه ت ب شيست اكل میگار ؟ هر حض م قابلات جابهجايی
و حرکت بهس م يگرم جهت تبديل ادن به حض م جديد ا ا  .بنابراين ت جه به
تجربة شيسنهت اكلگارم گاا هها براسا
حض

ا اک و م قعاتهام تعاملی نشان می هد هر

بهواسطة جهز و گسستهايی که سبب تكامل آن میا ت خ

کنز تكامل میبخشد .حض ها منكثرند و

ون شمان و مكانت

* ن يسند مسئ لshairi@modares.ac.ir :
تا يخ يافت4093/2/24 :

تا يخ پذيرش4093/7/40 :

ا

مسار فرايند

ط ل فرايند کنشی اد

)39--19
فصلنامة
پژوهشی
)414
(صص429
(4093صص
تابسنان4091
علةیع تلةی-
فصلنامة
پژوهشی
ادبی.ادبی9 .42.شش 00.01بها
نقد نقد

فاطمه سید ابراهیمی
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میکنند .هدف اصلی اين پژوهز نشان ا نِ چگ نگی اين اد و امكان تكثار و اننقال آن به
گاا ههام جديد است .ويكر اصلی اين مقاله با تةرکا بر نشانه ت انساناناسی و
پديدا اناسی حض

اكل گرفنه است .هةچنان با اسنفا ه اش وش تیلال کافی تالش

میکنام تا نظرية نشانه ت ب شيست ا بی ا با تكاه بر يدگاه ماول ژيک بِرک و شنجار
تراانسان مكانی ا ائه کنام.
واژههاي كلیدي :ب شيستت ماول ژمت تراانسان ت مكانیت نشانه ت ب شيست.

 .8مقدمه
ب شيست 4اش و واژ ب

و شيست تشكال اده است .ب

بهمعنام جات مكانت ناحاهت

منطقه و سرشمان است و شيست به معنام شندگی و حاات که هم مرب ط به انسان است
و هم مرب ط به ب ؛ حال معنام ب شيست جا م ب ن حاات

جايی يا مكانی است.

بی اک اين جا م ب ن هم با هسنی مرتبط است و هم با شايز و پ يايی؛ يعنی اينكه
جايی جا م است و اين هسنايز ثابت و منجةد ناست و پا سنه

هسنی

شايز

و پ يايی بهسر میبر ؛ به هةان لال ب شيست هم با شيسننت هم تجربة شيسنن و هم
با پ يايی مرتبط است.
است.

اين مقاله نشان خ اهام ا که ب شيست مكانی چندس يه

واقع هر مكانی ا میت ان مكانی ماول ژيک انست که

آنت مكان نه فقط

ابژکنا و نه فقط س بژکنا است؛ بلكه فتوبرگشنی است .به هةان لال مكان
ماول ژيک يعنی مكانی ترکاباده اش جبرت حض ت کنزت حا ثه و خدا ت تعامل و
مساعدت.
اينک میت ان گفت که نشانه ت ب شيست اش س يی بر ابطة بان م ج ات و مكانی
که

آن شيست میکنند و اش س م يگر بر ا تباط بان عناصر مكان با يكديگر تأکاد

میکند .اين ابطه يکس يه ناست؛ بنابراين بايد به ابطهام چرخشی فكر کر ؛ يعنی
ب

بر انسان و انسان بر ب

انسانها با يكديگر
می گار که مجد اً بر ب

و سپس عناصر ب

ا تباطاند .براسا

بر يكديگر اثر میگذا ند؛ هةانط

اين ا تباطت کنزها و واکنزهايی اكل

اثرگذا است .برام مثال فرض کنام انسانهايی

کا می کنند که برام نااش و مصرف آ

که

کا خانهام

اين کا خانهت اش و خانه اسنفا ه میا ؛ حاال
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اگر پسماندههام کا خانه به و خانه برگر
کشاو شمام ا سارا
آنوقت ما يگر

و هةان و
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ا امة مسارت شمانهام

کند که انسانهايی قرا است اش میص الت آن اسنفا ه کنندت

يک ابطة يکس يه قرا ندا يم .به هةان لال میت ان اش چرخهام

تراشنجارهام سخن گفت که هم ويژگی انسانی و هم خص صات ب شيست ا ا .
اين حالتت هرجا که با چنان چرخهام م اجه ا يمت میت انام به آن شنجار تراانسان ت
مكانی 2بگ يام .حال اگر ب شيست اانه بااام که اا هام اش باشنة
ون جامعه و فرهنگ اانه بااد (يا به عبا ت يگر براسا

بان انسانها و

کا کر هايی اجنةاعی ت

فرهنگی تعريف ا ) با نشانه ت ب شيست م اجه میا يم.
پرسزهام تیقاق به اين ارح است :ب شيست و کنزهام اجنةاعی ت فرهنگی
چه تأثارم برهم میگذا ند؟ چگ نه اليه هام شمانیت مكانی و انسانی ضةن تعامل با
يكديگرت به اليههام جديدم اننقال میيابند و سبب تجديد حاات عناصر نشانهشيسنی
میا ند؟
اينک بايد يد چگ نه گفنةانها تةا اين کنزها و واکنزها ا انعكا
به میلی جهت باشنة

چرخههام ب شيسنی تبديل میکنند.

اين اسنات با تةرکا بر

ويكر نشانه ت انساناناسی و هةچنان ت جه به تفكر پديدا اناخنی
تیقاقت سه يدگاه اصلی ا سرچشةة کا خ
فالس ف و انسانانا
انسانانا

می هند و
بیث نظرم

قرا می هام .4 :يدگاه اگ سنن بِرک

فضام اهرم؛  .2يدگاه برون

فرانس م؛  .0يدگاه ژاک ف نننی 1نشانه ت معناانا

الت

0

جامعهانا

0

و

فرانس م.

8ل .8پیشینة تحقیق
اش يد برخی اش منخصصانت شباناناسی شيستمیاطی عبا ت است اش ا تباط تنگاتنگ
بان گفنةانهام انسانی و ناام طباعی .برخی يگر آن ا مطالعة ب اناسی شبان
می انند و برخی يگر معنقدند اين ح شه به مطالعة اف ل تن ع شبانی میپر اش ( Le

 .)Vasseur, 2015آ ن اسناب )4091( 1شباناناسی شيستمیاطی 7ا نقد اكلهايی اش
شبان می اند که بهن عی باعث تخريب میاط شيست میا

يا ااكالی که به حفاظت

اش میاط کةک میکند .اسناب پا ند ماان میاط شيست و شبان ا اينگ نه میباند که
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فنا انسان ها با يكديگر و با جهان طباعت تیت تأثار افكا ت مفاهامت ايدههات
ايدئ ل ژمها و جهانبانیهاست که تةا اين م ا بهوسالة شبان اكل میگار .
شباناناسی شيستمیاطی ااخهام اش علم است که
بهوج

اجنةاعی

ل ح ش عل

آمده است .شباناناسی شيستمیاطی و ح ش اصلی ا مطالعه میکند و

پی پاسخ و سؤال اصلی است :آيا تن ع شبانی میت اند حفظ ا ؟ فر هام مخنلف
شبانی چگ نه میت انند برام حفاظت اش میاط و تش يق مر
بهکا

به حفظ میاط شيست

وند؟ اين و پرسز مهمترين م ض عاتی هسنند که شباناناسی شيستمیاطی

عةر 01سالة خ

به نبال پاسخ آنهاست ( .)Fiil & Penz, 2018شيستب

مفه می که باعث پادايز شباناناسی شيستمیاطی اد ت يشه
مطالعات ا وينی ا
کر .

که به تكامل م ج ات شنده و اد انسان

کنابی که پاروان او

با اصطالح شيستب
کر  :شيست ب

3

ت

قرن ن ش هم و
اين تكامل نگاه

سال  4311بهچاپ ساندندت ا نست هاکل 9برام اولان

ا بهکا بر  .هاکل

آنجا اين اصطالح ا اينگ نه تعريف

عبا ت است اش مطالعة ا تباط م ج ات شنده با میاط جاندا يا

غارجاندا اان که اامل يک يا چند گ نه اش م ج ات میا  .اين آغاش و اروع
ويكر شيستب ت يعنی مطالعة ابطة طباعی وس يه بان گ نههام مخنلف با میاط
(هةانجا) .اولان گا بهسةت ويكر م ب شيسنی به

جاندا يا غارجاندا آنهات ب

اش شمانی آغاش اد که هاگن)4972( 44ت شبانانا

شبان و ا تباط شبان با شيستب

نروژمت شيستب اناسیِ شبان ا مطالعة تعامل بان هر شبان و میاط شيست آن
انست .او شيستب

ا ويكر م به شباناناسی انست .اش آن شمان تاکن ن اش يد

منخصصان مخنلفت اين اصطالح معانی منفاوتی اانه است .اکسك ل
ا جهان خ يزمی

شيست ب

يا خ گرام م ج

بهعن ان م ض عی علةی مطرح کر  .ت صاف شيستب
نشان هام م ج

شنده چگ نه (اش طريق جهان

میکند و اااا برام م ج
شيستب

44

شنده می اند و اين مفه

شيسنی و عل

ا

يک فر به اين معناست که

ونیاش) طرحی اش جهان ترسام

چه معانیام ا ند (کالت  .)4091بايد قت کر که

ويژگی تةا گ نههام م ج ات شنده است؛ اش اين وم اين مفه
انسانی ا بهط

()4932

عل

همشمان به ح ش نشانهاناسی پا ند می هد (هةانجا).
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اکسك ل سالت مهم ويكر علةیاش ا
م ج ات شنده ا براسا
کند؛ بدين منظ
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اين می انست که اجنةاع چندگ نهام

ابطة بان میاطهام شيستگ نههام مخنلف ت صاف

او به مطالعة آشمايشی میاطهام گ نههام خاص قت و ت جهی

ويژه اات و مطالعات تطباقیاش ا ا امه ا  .مةكن است اااام يک شيستب
م ا

يگرم تطابق يكسان نداانه بااند؛ اما آنچه اهةات ا ت اين است که

با
مهم

ابطهها هةاهنگ عةل میکنند و تةاياهام ايجا اده انطباق خ بی ا ند .تفاوت بان
م ج ات شنده

يک شيستب ت فر م است؛ اما شيستب ها و میاطهام شيست

آنها به لال اباهت طرح کالبد افرا يک گ نهت میت انند بساا اباه به هم بااند
(هةانجا) .بهاعنقا اکسك ل ()4932ت فرايندم که شيستب

ا ايجا میکندت چرخهام
جداگانهت

عةلكر م است .چرخة عةلكر م کل فرايندهام حسی و عةلیت بهط

ترکاب اين و فرايند است .هر وم اينها اامل حداقل يک فرايند هسنند :يک
ماگان حسی و يک ماگان عةلی .چرخههام عةلكر م اش يد اکسك لت جهان
خ يزمی

هةة جان ان ا میساشند .اين چرخهها با يكديگر مرتبطاند و با يكديگر
ا

جهان عةلكر م م ج ات شنده ا پديد میآو ند .چرخة عةلكر م هر جان
میت ان به بخزهام مخنلفی مانند میاطت غذات اةن و جنسات تقسام کر
(هةانجا).
 .2چارچوب نظري
2ل .8ديدگاه آگوستن برک

اگ سنن برک ( )2441به شنجار تراانسان ت مكانی اعنقا ا  .برام فهم چنان تفكرم
بايد آن ا

تقابل با تفكر وئالاسنی کا ت قرا ا که براسا

آنت س ژه

کامل با پارام ن و بینااش اش هرچاا ما م يا مكانی قرا میگار  .هةانط

انفصال

که می انامت

س ژ کا تی س ژ مد نی است که فقط س ژ انديشگانی است و بنابراين اش هر ن ع
نااش و وابسنگی به ب

برحذ است .با ت جه به اين نكنهت مكان واقعانی انكا ناپذير اش

حض م است که اش طريق کنشگران
به لال ابطة بان انسان و عناصر مكانی ب

حال شيست تعريف میگر

و چنان مكانی

ناماده میا  .پس ارط اصلی وج

ب
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ا بايد

حض

شيسنة کنشگرم جست که

حال تجربة آن مكان است .براسا

هةان يدگاه است که برک ( ) 2441اش شنجار تراانسان ت مكانی
اين م

کا ت سخن میگ يد و

تقابل با يدگاه

خاص و برام باان چنان چرخهام اش علم

ماول ژم 42اسنفا ه میکند.
تأثار منقابل ب

و شيست بر يكديگر سبب تغاار ب

و سپس تغاار شيست میگر .

هةان تغاار است که به تا يخ «تن» میبخشد .تن ا ادن تا يخ به اين معناست که
آن پر میا

بخشی اش حض

ناماد .به عبا ت يگرت ب
تا يخی ادن ب

اش هةة آنچه که میت ان وجه مكانیت شمانی و انسانی

يعنی ا ا ب ن شمانت مكان و حض

میا ت اين نكنه است که ب

میگار و اليه هام شمان و مكان به ب

انسانی .آنچه سبب

چرخة شمانی ت مكانی قرا

نشت کر هت به مرو شمان

آن س

میکند .با ت جه به اين م ض عت ب شيست اش و بخز تشكال میا  :س
اليههام شمانیت مكانی و انسانی؛ تی ل و اننقال اين اليهها به اليههام جديد
اننقال و تجديد حاات اين عناصر .بنابر اين نگرشت ب
ا میساش و اش س م يگر تا يخ به ب

اثر

بهاا هام گ ات و پی تا يخ

معنا می هد .چنان امرم ا میت ان م

مطالعة ماول ژم انست که هم انساناناخنی و هم پديدا اناخنی است ( Berque,
.)2014
40

که الندوفسكی تأکاد میکند:

هةانط

فضام وابط اجنةاعی يعنی بانافر مت هر کسی خ ش ا
می اند و تأياد میکند که
هسنم که ت آن ناسنی)ت

ص تی خ

تةاياِ اش يگرم باشاناخنه ا (من هةان کسی
ون جامعه ناا ه يتهام جةعی بهواسطة تةايا

کشف و تأياد میگر ند (ما هةان چاام هسنام که هسنام؛ چراکه ما آن چاام

ناسنام که قبالً ب هايم) (.)1997: 128
اما اش آنجا که هر حض م يعنی حاضر ب ن برام خ
واکنزهام ما ا
هر حض م

و يگرم که کنزها و

پی ا ت میت ان نناجه گرفت که هاچ حض م مكاناكی ناست.
شمانی و مكانی اكل میگار و بنابراين وجه تا يخی ا ؛ چه اين

شمان و مكان منعلق به گذانهت چه منعلق به حال و چه آينده بااد .ه سرل)4910( 40
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حال

که هرآنچه
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می هدت جديد است و بالفاصله
به گذانة و تر تبديل میا

سق ط میکند و آن گذانه ناا خ

جا م ب ن شمان است .ه سرل تأکاد میکند که شمان

حفر گذانه
و اين خاصات

عان حال ايسنا ناا هست؛

شيرا مجة عة اکن نهام ت لاداده قابل ا جاع به يكديگر هسنند و وضعانی مشابه ا
می ساشند .آنچه اهةات ا ت اين است که اسنةرا تغاارات شمانی (تغاار هر اکن ن به
گذانه) خالق ن عی آگاهی است که ه سرل آن ا گسنر آن م ض عی می اند که
گذانهها جا م میا  .به عبا ت يگرت هر اکن نی که

حال اكل گرفنه و

شمان

حال اكل می گار ت آما ه است برام تبديل ادن به گذانه و هرآنچه وجهی اش آينده
ا ت آما ه است برام تبديل ادن به حال .براسا
ب

ناست؛ بلكه هسنايزت حض

اينجاست که به ج ع به مفه

اين تعا يفت يگر ماول ژم فقط

يا بُ ِای است که ب

برام او معنا ا میا .

اوم لت 41نااش ا يم .نظرية اوم لت مرب ط به ياک

ون اکسك ل (4310ت ) 4900است .او

سالهام  4924تیقاق م

شيستب

ا

ت سعه ا و اش اصطالح اوم لت برام ااا ه به ع الم ما م م ج ات شنده اسنفا ه
کر ؛ يعنی جهانهام پارام ن جاندا ان که خ
اين نظريهت ب

آن ا

برام هسنن است و با م ج

ب شيست يک ويژگی اوم لنی ا

ک میکنند (هافةارت .)4091

شنده گره خ

ه است؛ به هةان لال

با قابلات حرکت و اننقال.

مجة ع ماول ژم

ا ام ويژگی تراانسان ت مكانی است که برک ( )2440آن ا بهمعنام قابلات اننقالت
حرکتت جابهجايیت حض
ا نةی پذير .

و تی ل انساناناخنی می اند .ماول ژم وئالاسم کا تی

واقع مفاهام انفصال س ژه و ابژهت جدايی عناصر ما م اش غارما م و

تقابلهايی مانند ايجا

و سلب ا نةیپذير .

غار اين ص تت فرايند تراانسان ت

مكانی غارمةكن میا  .فهم کا تی اش ب شيست مبننی بر انديشه و تفكر وئالاسنی
ب

بر آن پافشا م کر و اين تفكر به معنام انفصالِ س ژه اش ابژه ب  .برمبنام

که غر

هةان تفكر ب

که مفه

وتايی اكل گرفت و منطبق بر آن  Sمعا ل  Pفرض اد و

فرم ل علةی  S = Pبه ست آمد .بنابراين آ
براسا

( )Sبرابر است با ( )HO2يعنی .P

ماول ژمت هاچ مكانی نه فقط ابژکنا (منعلق به ابژه) و نه فقط س بژکنا

(منعلق به س ژه) است؛ بلكه فتوبرگشنی و تعاملی است .چنان فتوبرگشنی بان
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ب
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و تجربة شيسنه

و آنچه ا که حض

استت بايد چه ناماد؟ اين

ون ب

وضعات هةان حقاقت تراانسان ت مكانی است .چنان حقاقنی ا میت ان حاصل حض
مكان انست که اش طريق کنزت بُ ِشت انديشهت گفنا و معنابخشی تیقق میيابد .اش
اين پس هرگاه با مسئلة مكان م اجه میا يمت بايد بگ يام «مكان بهمثابة چاام» .اين
ماول ژم اش چها مق له تشكال اده است :منابع و امكانات؛ جبر و

«چاام»

ضرو ت؛ يسک و حا ثه؛ هةراهی و مساعدت.
برگر يمت میت انام بگ يام «مكان بهمثابة چاام» برابر است

اينک اگر به تعريف ب

ا تباط با حض م قرا گار ت با ب شيست م اجهام .اينک

با ب ت و هرگاه اين ب

اگر به فرم ل  Sو  Pج ع کنامت میت انام بگ يام  Pآن چاام است که م
گ يام.

ماول ژمت  Sهةان م قعات س ژگانی است و

عةل میکند .آن چاام که
ماول ژيکت فرم ل شير با ب

م

 Sمی-

اينجا مكان بهمثابة س ژه
يدگاه

 Sمیگ يامت حقاقتِ  Sاست .بنابراين

به ست میآيد :حقاقت برابر است با  Sبهمثابة R ( P

 .) = S/Pبنابراين حقاقت ماول ژيک قابل تعبار به کافانی است که به مكانی نسبت
می هام؛ اين نكنه به اين معناست که

اين يدگاه هاچگاه مكان ا ام معنايی

اشپازتعاان اده ناست و معنام مكان وابسنه به حض
میکند؛ پس ب

چاام ناست جا کافانی که به آن اطالق میکنام و هةان نكنه م جب

اكل گارم وضعات تراانسان ت مكانی
هاچ گاه ب

انسانی است که مكان ا

فهم ب شيست میا  .به عبا ت يگرت

حقاقنی ثابت و منجةد ناست؛ بلكه حقاقنی است پ يا که بهواسطة حقايق

جديد و بعدم باشساشم میا ؛ چراکه ب شيست حكايت اش حض
مكان براسا

ک

اصل اوم لنیِ تجربة شيسنه

ون هسنی ا  .اش اين وم شنجار

تراانسان ت مكانی حقاقنی وابسنه به شمان است که
معناست که آنچه

با

شنده

شمان و

آن  Sبهمثابة  Pهة ا ه به اين

 Sمیگ يامت امكان و قد ت باشيابیِ گفنةانی ا  .به يگر

سخنت  Sت سط گاا هها و گفنةانهام بعدم بهاا هام منفاوت و جديد ا شيابی
میا .

نناجه شنجار تراانسان ت مكانی ا میت ان اش يدگاه برک ( )2441با اين

فرم ل جديد با گذا م کر .)S/P/P’/P”/P’”( :
هةة گاا ههام اولاهت يعنی هةة Pهايی که

تفسار اين ابطه بايد بگ يام که

ابندا اكل گرفنهاندت بهمرو شمان
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نشانه ت ب شيست ا بی :نظريه و وش

حافظة جةعی س

میکنند و اين هةان م ا و مصالح الشمی است که بخز تا يخی

ب شيست ا میساش .
عب

77

اينجا میت ان فهةاد که هةة گاا ههايی که بهنی م اش مكان

کر هاندت بینهايت تعريفهام مةكن

م

مكان بهمثابة س ژه يعنی

هسنند و هةة اين گاا هها باشگفنةانهايی هسنند که تغاار ا با خ

م

S

هدف میگارند.

اگر بخ اهام شنجار تراانسان ت مكانی ا با شنجار ترانشانهام با ت مقايسه کنامت به
اين نناجه می سام :ال هةان س ژه است؛ مدل ل هةان گاا ه است؛ نشانه هم
جايگاه حقاقت است .بنابراين نشانه ( = )Rال ( /)Sمدل ل ( .)Pحاال هر ال و مدل ل
وضعات ال قبلی و

يک ابطة وتايی قرا می گار ؛ يعنی هر ال و مدل ل

پاشانشانهام قرا میگار و سپس ت سط مدل ل جديدم باشيابی گفنةانی میا

و

اين فرم ل به ست میآيد :ن = (  41.)’” /” /’ / /اين فرم ل نشان می هد که
حقاقت مكان و ب

که اکسك ل تأکاد

هة ا ه حقاقنی معنااناخنی است و هةانط

کر هت ماول ژم مطالعهام معنااناخنی اش هسنی است.
با ت جه به هةة مباحث قبلی بايد ببانام فايد ماول ژم چاست؟ مد نانه با يدگاه
س ژگانی کا تی و با مسنقل انسنن ابژهها و براسا
گرفت.

نظا مندم آنها اكل

می

اين يدگاهت فرض بر اين است که ابژهها ا ام نظا مسنقل وج م هسنند.

ساخنا گرايی ناا شبان ا به ابژه میدو

انست که بارون اش س ژه قرا

ا

و ا ام

خ بسندگیِ معنايی (برام ک شف معنام مننت نااشم به خالت س ژه و احساسات او
ناست) است .اين خ بسندگیِ نظا ابژههات منطق باشيابی گفنةانی منناسب با حض
تجربة شيسنه ا به مدت چهل سال کنا گذاات .وقنی ابژهها کا کر و اا
خ

ا بر جهان تیةال کنندت يگر کنزهايشان براسا

نةیا ؛ بلكه برمبنام کنزهام خاص خ

آن تعريف میا

حض

کنزهام انسانی تنظام

ابژهها سامان میيابد .سلطة نظا مسنقل

و خ بسند شبان بهمثابة ابژهت میرومات اش هةان چاام است که
حض ِ «تن» ناماده میا  .بر اين مبنا

و

ب شيستت ب

براسا

پديدا اناسیت

ن ع حض

«تن»

و شيست برپاية گاا ههام بشرم معنا ا میا  .جهت ت ضاح اين

يدگاه ترجاح می هام اش کنا

تهران يعنی کجا ت که به هةت ساشمان شيباساشم اهر

تهران مننشر اده است ت اسنفا ه کنام .پد ا آشمند

مقالهام با عن ان «نظرسنجی
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تهرانباشم» ( )4094پی آن است که مر تهران ا چگ نه میبانند .وم
ننايج نظرسنجی ا مننشر میکند.
آنها م

اين مقاله

اين مقالهت مر به پرسزهايی که مرتبط با تجربة

تهران استت پاسخ می هند.

 .4تهران اگر نگ ب ت چه نگی ب ؟ خاکسنرمت سااه.
 .2تهران اگر حا ان ب ت چه حا انی ب ؟ کالغت کفنا .
 .0تهران اگر بافت ب ت چگ نه بافنی ب ؟ ساةانیت حلبی.
 .0تهران اگر تابل ب ت اين تابل به چه سبكی کشاده اده ب ؟ کالژت ک باسم.
 .1تهران اگر آ ب ت مد ک تیصالیاش چه ب ؟ يپلمت اکابر.
 .1تهران اگر آ ب ت اغلز چه ب ؟ مسافرکزت قاچاقفروش.
اين نة نهت ابطة تراانسان ت مكانی که
سبب میا
پاز

م

مرکا واقعانی بهنا تهران قرا میگار ت

تا نه  Sمطلق اانه بااام و نه  Pمطلق .اايد اگر سؤال و سی سال
تهران پرساده میادت

پاسخ بهجام «تهران کالغ يا کفنا است»ت با

«تهران سا ت قنا م يا بلبل است» م اجه میاديم .اين نكنه نشان می هد که مكان
هة ا ه وابسنه به شمان است؛ چراکه اين و پاسخ به و شمان گذانه و حال منعلق
است .به يگر سخنت مكان هة ا ه يک نقطة اروع ا که فاايكی ناست و اش يدگاه
ماول ژيک امرم انسانی است؛ يعنی اينكه مكان جايی با انسان که نقطة آغاش فهم و
تأويل 47آن استت اروع میا  .مكان يک امر فاايكی مطلق ناست .مكان چاام بان
«من هسنم و او هست» است .واقع جعبة سااهی وج
است .حض

تن مدا ِ س ژه و تجربة شيسنة او

ا که هسننِ (ج هر) مكان

ل شمانت امكان پرتا

او ا بهسةت

اين جعبة سااه و ست يافنن به بخشی اش ما و اش آن خا ج اش سلطة وابط
اشپازمعاّن مةكن میساش  .اينک براسا

فرم لی که

باال ا ائه کر يمت تهران هةان

 Sاست که اگر پرنده يعنی  Pباادت برابر است با کالغ (’ )Pو کفنا (” .)Pاما مسئله
اين است که اين  Sبهمثابة  Pيک با
با

حافظة تا يخی بلبل يا سا ب ه؛ اما حاال يک

يگر به کالغ يا کفنا تبديل اده است .پس اش جعبة سااه فرايند تراانسانی ت

مكانی ا بايد

تعريف ماول ژيک ب شيست جست .جعبة سااه ماول ژيکت نی ه و

ارايط اكلگارم ب شيستها ا با ت جه به حض

تنمدا و تجربة شيسنی کنشگران
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نشانه ت ب شيست ا بی :نظريه و وش

ون شنجار تراانسانی ت مكانی تعريف میکند و براسا
يعنی گاا ه هايی که هة ا ه براسا
میا

وابط و حض

79

اين تعريفت ب شيست

شند کنشگران باشيابی گفنةانی

و حافظة تا يخی ا چا تر يد میکند.

2ل8ل .8كاهش تالربه زيستة حضور و آسیب به بومزيس
حاال فرض کنام که ابطة کنشگران با ب شيست به لال برنامه يام مكانااه کاهز
میيابد؛ يعنی اينكه ما بهس م حذف ابطة تنبهتن بان کنشگر و ب
چنان حالنیت چه اتفاقی خ اهد افنا ؟ بیاک
تقابل با ب شيست م اجه خ اهام اد.
حض

اجنةاعی و شيسنی

قد بر ا يم.

چنان حالنیت ما با مفه

واقع

«باابان»

چنان مفه میت ابطة انسان اش نظر

ون سپهر شيسنی تضعاف میا  .برام وان ادن

اين م ض ع میت ان اش مثال حةل پاناا به خانهها يا سفا ش ايننرننی نان اسنفا ه کر .
گذانهام نا يکت بايد افرا شيا م اش خانه خا ج میادند و جهت

حالی که

خريد پاناات به فستف

میلة خ

مراجعه میکر ندت امروش ساخنا مكاناا پخز پاناا

سبب ن عی بینااشم اش خروج اش خانه اده است .اين امر سبب کم نگ ادن حض
ون يک م قعات اجنةاعی میا  .ب می که فا غ اش حض
البهالم اليههام ا تباطی عةل کندت فقط يک ب

است که مفه

میگار  .بر اين اسا ت بهجام اينكه هها نفر اش خانة خ
ب شيسنی به ا تباط اجنةاعی تن هندت اين افرا
حةل پاناا و

کنشگران انسانی
«باابان» ا به خ

خا ج ا ند و

خانة خ

فضام

باقی میمانند و مننظر

يافت آن میا ند .به هةان لال است که امروشه مفه

باابان تعريف

جديدم يافنه و ما با باابانهام اقنصا م ت اجنةاعی مد ن م اجه هسنام .به اين ترتابت
اهر مفه

باابان اهرم به خ

می گار .

شيسنی میت ان به نة نة ا بی کرگدن

43

مثال ا بی آنت جهت تباان اين خأل ب -

اثر ي نسك

49

( )4919ااا ه کر .

ي نسك ( )4919نشان می هد که وقنی ب شيست خاصات ا تباطی خ

واقع

ا اش ست

می هدت اولان و مهمترين اتفاق حذف تةايا و اباهساشم  Sبا يک  Sيگر است .به
يگر سخنت هةة Pهات يعنی گاا ههايی که  Sا تعريف میکنندت حذف میا ند و
حنی انسان هم يگر بهجام اينكه ت لاد  Pکند و براسا

آن ابطة خ

ا با جهان
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34

ا منقاعد کند که  Sکرگدن است .به هةان لال ب -

تعريف کندت میک اد تا خ

شيست اش معنام واقعیاش تهی میا
و ما

ون باابان با گی قرا میگاريم که بهط

يكديگر است .پس
حض

و يگر هاچ  Pجديدم ت لاد نةیا  .اش اين
مكاناكی

پی اباهساشمِ Sها با

کرگدن ي نسك معنايی جا کاهز تجربة شيسنة

يک مفه

و آساب به ب شيست ندا .

2ل .2ديدگاه برونو التور :تفکر مزولوژيک و كشف اسرار جعبة سیاه
هةانط

که قبالً ناا ت ضاح ا يمت آنچه

مةكن می ساش ت چاام جا حض
می هام اش نظرية برون الت

نظا فكرم ماول ژيک  Sبهمثابة  Pا

و بُ ِش ناست .برام تعريف اين بُ ِش ترجاح

( )2442اسنفا ه کنام .براسا

میت ان با پی بر ن به اسرا جعبة سااهت اش سق ط
اثر خ

()2442

نظرية الت

باابانِ اهرم جل گارم کر  .الت

با عن ان اا ههام وج م حض  24به نبال اهحلی برام اين مسئله است

که چگ نه می ت ان اش برنامة سةی و نها گرام مد نانه هايی يافت .چگ نه میت ان
کنزهات ساشوکا هات ا شش ها و نظامی ا يافت که بدون سق ط

تلة تفكر وقطبی و

وگانهساش جهانت يعنی انفصال س ژه و ابژه اش يكديگرت هةة خأل بان ناام س ژه و
ابژه ا پر کر ؟ چگ نه میت ان به اسرا جعبة سااهی که براسا

تفكر مد نانه اش

س ژه و ابژه نظا وقطبی ساخنه استت پی بر و فاصلة بان اين و ا پر کر ؟
برون الت

اعنقا ا که هر م قعانی وابسنه به پازم قعانی است که بدون اينكه

بر آن م قعات برترمِ سلسله مراتبی اانه باادت شمانه ا برام عب
فراهم میکند .بنابراين هر حض
اسنیالة آن میا ندت خ

ا

به آن م قعات

بهواسطة جهز و گسستهايی که سبب تكامل و
مسار فرايند کنز تكامل میبخشد .با ت جه به اين

م ض عت حض ها منكثر هسنند و به تجربة شيسنهام وابسنهاند که

ط ل فرايند

کنشی اد میکنند .اين تفكر به کامل ادن تعريف ب شيست کةک میکند؛ چراکه
ب شيست ا وابسنه به حض م می اند که

مسار تكامل قرا ا  .هاچ تكرا ت هاچ

عا ت و هاچ اسنةرا م ناست که هة ا ه تیت تأثار يک جهزت کنز نامننظرت
گسست يا يک باشساشم قرا نگار  .هةهچاا مانند باشم تناس است که اگرچه باشم
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نشانه ت ب شيست ا بی :نظريه و وش

ا طی میکندت هة ا ه جهزت برشت پرشت جابهجايیت جاخالی و انیراف

بُ ِشهايی هسنند که مسار حرکت ا اكل می هند.
2ل .9ديدگاه ژاک فونتنی و نیکوال كوئنیاس
يدگاه يگرم که تفكر ب شيسنی ا با نگاه ماول ژيک کامل میکندت بر نظرية ژاک
24

ف نننی و ناك ال ک ئناا

کنا

( )2443اسن ا است .بهط

شمان و معنا .پژوهزهام نشانه ت انساناناخنی
اين تیقاق

خالصه ويژگیهام بُ ِش ا میت ان

بهترتاب شير تعريف کر :
 .4بُ ِش مبننی بر اصل تأساس است .بُ ِش هة ا ه
ادن استت بدون اينكه بن ان نقطة پايانی ا برام آن تص

حال اكلگارم و ساخنه
کر .

 .2بُ ِش هة ا ه منكثر است؛ يعنی مبننی بر امر مشا کت است.
 .0بُ ِش مانند نی شبان عةل میکند؛ يعنی مبننی بر پازم قعات و سپس ابطه
نظا همنشانیت هر م قعات وابسنه به م قعات قبلی و آما

است .به عبا ت يگرت

ا تباط با م قعات بعدم است.
 . 0بُ ِش مبننی بر اصل پا ند با يگرم است .هر بُ ِش حرکنی اش خ

به يگرم

است؛ به هةان لال است که برام فاصله گرفنن اش باابان اهرم و ايجا ب شيسنی
معنبر بايد اصلِ پا ند با يگرم حفظ ا .
بهخطر میافند .هةچنان
است که حذف میا
هم اعنقا

ا

مثال حةل مكاناا پاناا اين اصل پا ند

مثال کرگدنت با اين مسئله م اجهام که

کل اين «خ »

و قرا است که هةه اباه همت يعنی کرگدنت ا ند .برون الت

که فرايند کنشی جنس گرانديشی ا

و نه اسار «خ » است و نه

به نبال حذف کامل «خ ».
 .1هاچ حض م نظا بناا ناست و نةیت ان آن ا به نظا خاصی میدو کر  .اين
يدگاه نشان می هد که تجربة شيسنة کنشگران هة ا ه گاا هها ا جابهجا میکند و
مسار جديدم بان

S

و  Pمیگشايد .گ يا هر حض

گذانهام بساا نظميافنه آغاش میا

مانند فلشی عةل میکند که اش

و بهس م آيندهام مبهم و آا

می

حرکت

میکند .برام تباان اين يدگاه میت ان گفت که حض ها يگر يک حض
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قطعاتيافنه ناسنند؛ يعنی يک حض
تعريف ب شيسنی حض ت هر حض
بااد .حاال اگر بُ ِش وا

نةیت اند فقط  Aيا  non Aو يا  Bبااد؛ بلكه
میت اند

ابطة  Sو  Pا ت کل ابطه تیت تأثار آن قرا میگار .

قصة « مرم کر ن وماان و چاناان
ابطه ا بهخ بی نشان ا .

آنِ واحد هم Aت هم  non Aو هم B

علم نقاای و ص تگرمِ» م النا میت ان اين

حالی که چاناان اش وضعات Aت يعنی وضعانی که خالی

اش هر نقز و ص تی استت به وضعات Bت که وضعات پر يا لبريااده اش نقز و
ص ت استت حرکت میکنندت ما

هةان

نظا تقابل  Aبا  Bقرا میگاريم .اما

قصهت وماان فقط ي ا ها ا صاقل می هندت بدون آنكه چاام به آن بافاايند و وشم
که پا ااه به سرسرام وماان قد میگذا و اش آنان میپرسد «پس چرا ي ا ها خالی
ها ا بگشاياد و به اين ترتابت هةة نقزهام

است؟»ت آنان

پاسخ میگ يند

ص تيافنه

ي ا چاناان بر ي ا وماان انعكا

میيابد.

چاناان چ ن اش عةل فا غ ادند

اش پی اا م هلها میش ند

يد آنجا نقزها

آن عقل ا وقت لقا

آمد

اه

می ب

بعد اش آن آمد بهس م وماان

پر ه ا باال کشادند اش ماان

عكس آن تص ير و آن کر ا ها

ش بر اين صافیاده ي ا ها

بنابراين وماان نقز و ص ت ناافريدند؛ بلكه پذيرام نقز چاناانت
اصالت ي ا خ ت ادند و ن
حض

بخشاد .به اين ترتابت کا

ضةن حفظ A

هةانط

عان حفظ

ا حائلی انسنند که به نقزهام چاناان عةق و
که ما

وماان خلق ب شيسنی ب

وضعانی ا تقايافنه ( ي ا هام صاقلی) حض

آن همشمان

 Bا هم اانام.

که قبالً ناا ااا ه کر يمت ب شيست نظا وئالاسم ا حذف میکند و بهجام

آن يک ابطة چندگانه و منكثر مبننی بر تجربة شيسنه ا تعريف میکند.
ژاک ف نننی ()2015: 105-136

کنا

سبک شندگی

م

ابطة افافات و

مجا ساشم با ايجا باو تأکاد میکند که افافات ابندا امرم فاايكی است که اش
ابطة بان ن
اجاشه هد ن

و ساخنا ما ّه به ست میآيد .يک ابژه يا ما ّه شمانی افافات میيابد که
اش آن عب

يعنی مااانی اش ن

ا اش خ

کند .با اين حالت هاچ ما ّهام کامالً افافاتپذير ناست؛
عب

می هد.

بعضی م ا

بايد حنی مانع

اننقال
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ناا ايجا ا ؛ مانند عانکهام آفنابی که بايد مانع عب
واقع افافات فاايكی يعنی اينكه ما ّه انرژم

بارون اش خ

30

ااعة ماو ام بنفز
ا به

يافتاده اش طريق ن

اننقال می هد .حاال اگر هةان بیث ا به ح ش جاندا ان مننقل کنامت

من جه میا يم که حاات شيسنی م ج ات نهفقط تابع ابطة خاص بان اين
م ج ات و جهان پارام ن آنهاستت بلكه تابع هةان يافت و اننقال انرژم يعنی ن
و بهمعنام کا بر م و اگايسنانساالاست آن افافات است .برام مثال خر
آ

افاف ماهی میگار ت تةساح

تاره و کد خ

لجن و تارگی غرق میا ؛ پشت مسافر آ
کنام؛ اخص حس

آ

ا می میکند و کرگدن هم

می يايم تا ن

و انرژم ا هةراه او

هة ا ه اش پشت پنجره با نگرانی جابهجايی هر سايهام ا نبال

میکند چ ن گةان ا

معش قهاش با کس يگرم است؛

اهرها و مكانها میافاايام؛

هنگا عاا ا م ن

اينها نشان می هد ابطهام انسانی بان ن

ا به ن

جشنها و اعاا بر ن
اةع تقلال می هام .هةة

و تا يكیت افافات و تارگی وج

افافات امرم واگراست؛ چ ن ما ا اش تةرکا

ا .

فضام بسنه به اننقال مسئلة ا ا

به فضام باش هدايت میکند؛ يعنی اينكه ا فافات نظا اطالعات اجنةاعی
مسائل ا افاايز می هد؛ به هةان لال هرچه مسائل

جامعهام افافتر بااندت

امكان اكلگارم شنجار تراانسان ت مكانی ناا آسانتر میا ؛ چراکه ايجا
اجنةاعی

با

م
انز

مسئلهام که به هةگان مرب ط استت اهی جهت ترغاب به احنااط و

مقابله با خاطی شيستب می است .بنابراين افافات اهی است که ما ا اش نظا فشا ه-
ام و قبضگرا به نظا گسنرهام و بسطگرا اننقال می هد .افافات سبب میگر
مراحل کنز به ط

تا

واضح قابل تشخاص بااد .اين تشخاص اش بساا م اش خطاها و

وق ع بی قنیها جل گارم میکند؛ شيرا ساسنم ا شيابی پنهانی و بسنه ا به ا شيابی
عة می تغاار می هد .اين هةان حداقلهام اخالقی و انضباطی است که يک نها به
جامعه وا ا است .افافساشم نقزها و جايگاه کنشگران و ن ع و مااان کنشی که به
جامعه وا ا هسنندت سبب میا

تا بن ان هر بخز اش کنشی ا به يک کنشگر نسبت

ا و به هةان مااان اش او پاسخ خ است.
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ح شهام با آن م اجه

افافاتساشم امرم وايی است؛ شيرا آثا و ننايجی که

می ا يمت مرتبط با فرايندم است که ا ام مراحل وايی اعم اش مرحلة مقدماتیت اصلی
و پايانی است .فاصلة بان اقدا به کنز و نناجهام که بهبا میآيدت تابع فرايندم بساا
پاچاده است که گاهی نةی ت ان به هةة ابعا آن ست يافت .اين عد سنرسی به هةة
ابعا

وايی يک نظا کنشی که نناجة پاچادگی نظا همنشانی و غارواضح ب ن آن
نناجه تالش برام خروج اش بیرانها و

استت مسئ لات پذيرم ا ا ا کر ه و

بنبست ها ا به تأخار انداخنه و يا باشنر به يک اتفاق تبديل کر ه است تا برنامهام
نظا مند .برام مثال و بانهام کننرلکننده که
خ پر اشهام بانکت

ساخنةانهات آسانس هات

ات بانها و چها اهها و باالخره

بن انند افافات ت لاد کنند و
قرا گارندت عناصر خال

هةهجا قرا میگارند تا

ص ت نااش بهعن ان منبع کشف واقعات م
نظا وايی هسنند که

باالم
اسنفا ه

خدمت شنجار تراانسان ت مكانی

قرا میگارند که پازتر اش آن سخن گفنام .نصب و بانها جهت افافاتساشمِ
ساخنا هام اجنةاعی مانند مشاهد اينكه شبالهام اش مااانی

خاابان به بارون پرتا

اده استت نشان می هد که جامعه به اين اعنقا ساده که حنةاً خاطی و منهةی وج
ا

که وشم فقط اش طريق و بان میت ان جرمز ا ثابت کر  .پس قبل اش ص ت

گرفنن هر جرمیت به وق ع آن اديداً اعنقا ا يم .اما فرام ش نكنام که اين و بانها
بخشی اش وايت اجنةاعی ا که قرا ب

اش نظرها مخفی بةانندت به ؤيت ناظرت ااهد

فرا وايی و يا ناظر اجنةاعی

میآو ند .اينک میت ان ا عا کر که بان افافات و

ابطة مسنقام وج

جامعه افافات افاايز میيابدت

شيست ب

ا ؛ شيرا هرچه

شنجار تراانسان ت مكانی ناا به بهنرين وجه مةكن کا ش ا انجا می هد؛ به عبا ت
يگرت ايجا افافات يک نظا خ کننرلی ا

ب شيستها تیقق میبخشد که

ام

آن خطام انسانی نسبت به ب شيستها کاهز میيابد .برام مثال اگر م
بعضی اش صنايع و کا خانهها پسماندههام خ

اينكه

ا

آ هام طباعی ها میکنندت

افافاتساشم الش ص ت پذير ت ما با ن عی برخ

با اين آساب شيسنی م اجه

میا يم که م جب ايجا نظا کننرل میگر ؛ پس میبانام که افافات شنجار
تراانسان ت مكانی ا کامل میکند .هةچنان ها کر ن پالسناک

طباعت يا هد ا ن
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منابع آبی با احداث بی وية چاههام آ
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نااش به افافاتساشم ا  .البنه هةاشه

افافات بهمعنام نصب و بان ناست؛ بلكه گاهی میت ان اش طريق چرخة صیاح
اسنام جل گارم اش

اطالعات و نشان ا ن نة نههايی اش ننايج اين ن ع آسابهات
آن گا بر اات.

مجة ع بان ب شيست و نشانههام بارونی آن ا تباط مسنقام وج
آنجايی که انسان
مینامام که

و اش

ا

مرکا اين ابطه قرا میگار ت ما آن ا شنجار تراانسان ت مكانی

ص ت عةلكر صیاحت ما ا اش بساا م اش آسابها آگاه میکند و

میت اند سبب بهب

و جبران وضعاتهام هشدا هنده با میاط شيست ا .

 .9تأثیر تاريخ بر بومزيس
تا يخ هة ا ه
با تا يخ

بخشی اش برمال کر ن اشهام جعبة سااه نقز ا  .نكنة
يدگاه ماول ژيک اين است که

گر يسی اكل يگرم به خ

بهجامانده اش حض

بگار و بر اين اسا ت ما هر با

میت اند با يک
ابندام شنجارهام

قرا میگاريم که حرکت ب شيست به آن وابسنه است .برام مثال تهران
تهرانِ ک تاست که میا
میا

 Sبهمثابة Pت’Pت ”’ Pو الی آخر.

ااه  +مصدق  +اعبان بیمخ .اما تهران  4017میا

خ

ذکر

سال 4002

واقع تهرانِ ک تا

تهرانِ انقال

که برابر

است با ااه  +اما خةانی  +مر  .پس تعريف ماول ژيک تا يخ و نقز آن
ب شيست نشان می هد که هر با ما

ابندام شنجارهام قرا میگاريم که وضعات-

هام همتنادهت اما حال پاشروم هسنند.
اکن ن با ت جه به اين تعريف میت ان فرم ل تراانسان ت مكانی ا باشتعريف کر .
ابندا بايد انست به لال اينكه هر با امكان مراجعه به  Sو سنرسی به آن وج

ا ت

هة ا ه با يک ناظرت ااهد يا تأويلگر 22م اجهام که ابطهها ا نسبت به يكديگر تفسار
می کند .اين تفسارگر لاوماً هةان تفسارگرم ناست که يک با تهران  4002ا ابطة
بان ااهت مصدق و اعبان بیمخ خ انده است؛ بلكه اين تفسارگر میت اند اد يابد و
هر با اين ابطه ا ا تقام تفسارم بخشد .به هةان لال است که بايد فرم ل تراانسان
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ب شيست مانند بُ ِشت حض ت

ت مكانی ا با ت جه به کلادواژههام مطرحاده

تجربة شيسنهت تا يخ و گشايز اش جعبة سااه ا تقا بخشام.E = R = /S-O-I-P :

20

بُ ِش = حقاقت تا يخی = /س ژه ت ااهد ت مفسر ت گاا ه که نناجة آن گش ه
ادن اش جعبة سااه است .اينک اگر به مثال تهران باشگر يمت من جه میا يم که
حقاقت تا يخی تهران اش چهل سال پاز تاکن ن گرگ ن اده؛ يعنی تهران ت پرنده که
میت انسنه تهران ت بلبل باادت اکن ن به تهران ت کالغ تغاار يافنه است و اين يعنی باش
که

ادنِ جعبة سااه تهران .هةانط

کا کر اجنةاعیت تهران  4002برابر ب ه است

با ااه ت مصدق ت اعبان بیمخت تهران  4017برابر است با ااه ت اما خةانی ت مر .
 .4نتیاله
اين تیقاقت بر بُ ِشت حض
کر يم .اين سه عامل

و تجربة شيسنه

مكان ت سعه میيابند و

اكلگارم ب شيست پافشا م
ترکاب با آن قرا میگارند و فرايند

ماول ژيک ا میساشند .ماول ژم شنجار تراانسان ت مكانی ا ايجا میکند .شنجار
تراانسان ت مكانی نشان می هد که مسئلة ب شيست هم مسئلة تا يخی و هم انسانی

ون يک ب شيست حض م منجةد و ثابت ناست .ب -

است .هاچ حض م

شيستها ا نةیت ان با ا ههام کةّی تعريف کر  .ب شيست آن چاام است که
حافظة ما جام گرفنه و بر نی

بهاكل تا يخی

ا تباط ما با میاط تأثار میگذا .

بنابراين هر ب شيسنی وابسنه به ارايط قبل و بعد خ ت اش يدگاه حافظة تا يخی
است .به هةان لال ما اين فرايند ا شنجار تراانسان ت مكانی تعبار نة يم که
هة ا ه يک جعبة سااه وج

ا

که ما و اش حض

انسان

آن ذخاره میا

آن
و

م قع مناسب بر ما تجلی میيابد .بنابراين انسانت کنزهام اجنةاعیت تجربة شيسنه
و ن ع حض

ما

يک بافت يا م قعات ست به ست هم می هند و کافات

ب شيستها ا تعاان میکنند .به هةان لال هرچه

جامعهام حساسات انسانها به

ب شيستها افاايز يابدت امكان آساب به ب شيست ناا کاهز میيابد.
عامل فرهنگ نقز بساا مهةی

تصیاح و ت سعة فنا هام مثبت ما

اين ابطهت
ون

ب شيست ا  .فرهنگ ا تباط تنگاتنگ با افافات اجنةاعی ا  .ما افافاتساشم ا
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عةلكر سالم ب شيستها مطرح کر يم .نكنة جالب ت جه اين

است که افافات ما ا وا

آن ب شيستها اش

يک نظا خ کننرلی میکند که

آسابهام میاطی برحذ میمانند؛ چراکه افاف ب ن مساوم است با امكان حض
ون ب شيستها

واضح و برجسنة جهان پارام ن ا افاايز ا ن .هرچه انسانها

نسبت به يكديگر و نسبت به میاط پارام ن افافتر عةل کنندت امكان خطا و آساب
ناا کاهز می يابد .اما

نظر اانه بااام که افافات تنها عامل میافظت اش ب شيست
فاع اش ب شيست

ناست؛ تق يت فرهنگی فنا ها ناا عامل بساا مهةی است که

ون ب شيست

نقز حااتی ا ؛ ولی فرهنگ خ ت تابع هةان افافاتساشم

است .برام مثال اگر بخ اهام تهران بهجام ت لاد تص ير صدام کالغ و صدام ناهنجا
مااانهات صدام آ امزبخز يگرم هم اانه باادت بايد بن انام ب شيستهايی ا
ون کالنب شيست طراحی کنام که مرشِ بان مااان و انسان ا جدا کنند؛ يعنی
افاايز فضاهام مخنص پاا ه وم
جريانی تراانسان ت مكانی است که براسا

ون بافت اهرم.

نناجه ب شيست هة ا ه

ايجا ارايط کافی حض

معنا ا میا .
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