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چکیده
در مقالۀ حاضر ،موضوع پر اهمیت «خانه»  ،نه صرف ًا بر اس��اس دیدگاه های کالبدی مرس��وم ،بلکه به مثابه یک مکان ،از دریچۀ
نگاه پدیدار شناس��ی مورد نقد و بررس��ی قرار گرفته است .در این نوشتار ،به طرح دیدگاه های پروفسور «دیوید سیمون» اندیشمند
مطرح قرن حاضر در حوزه پدیدار شناسی مکان ،پرداخته شده و ویژگی ها و نیز رویکردهای موجود به این حوزۀ فلسفی از دریچه
نگاه ایش��ان بیان گردیده اس��ت .در ادامه ،کلید واژه های پدیدار شناسی (نظیر زیس��ت جهان ،مکان ) با زبان ساده و در عین حال
جام ِع «س��یمون» برای اس��تفاده در بحث پیش رو ،تعریف شده است .همچنین نگاه س��یمون به مقولۀ پر اهمیت «خانه» به مثابه
ی��ک م��کان ،با مطرح نمودن یافتههای وی در ارتباط با تجربۀ «حس در خانه بودن (راحتی در مکان)» تکمیل گردیده و با تحلیل
و بررسی ابعاد پنج گانۀ این تجربه پیکرۀ اصلی این نوشتار شکل یافته است.

هویت شهر

تاریخ دریافت مقاله1390/05/09 :
تاریخ پذیرش نهایی1391/01/21 :
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بحران مکان از بارزترین مش��کالت شهرسازی معاصر است .این بحران
س��بب ایجاد شهرها و فضاهای شهری فاقد شخصیت و فاقد روح مکان
گردیده است .در حالی که اثر مدرنیته بر مکان ،منجر به کاهش آن شده،
گرایش به جهانی ش��دن متعاقب ًا اعتبار آن را زیر سؤال برده است .انسان
مدرن فراموش کرده اس��ت که کیس��ت و معنای وجودی او چیست و از
این رو حس مکان خود را در جهان از دست داده است (پرتوی.)42 ،1382 ،
بشر امروز در معرض خطر یکنواختی ،یکسانی و بی روح شدن فضاهای
ش��هری و از دست دادن «حس مکان» نسبت به محیط جغرافیایی خود
اس��ت که این امر را م��ی توان یکی از نیرومند ترین و س��همگین ترین
کشمکش هایی دانست که برنامه ریزان و طراحان شهری قرن حاضر با
آن دست به گریبانند.
در رابطه با پدیدار شناسی مکان ،صاحبنظران فراوانی به بحث و بررسی
پرداخت��ه اند .اما در مقالۀ حاض��ر از میان متفکرین مطرح در قرن حاضر،
دیدگاه های ارزشمند دیوید سیمون ،در این موضوع مطرح و مورد بررسی
قرار گرفته است .در ادامه ،واژه های کلیدی پدیدار شناسی (نظیر زیست
جهان ،قصدمندی ،مکان) با زبانی س��اده و در عین حال جامع با تکیه بر
دیدگاه های سیمون برای استفاده در بحث پیش رو ،تعریف خواهد گردید.
این واژه های کلیدی در راستای توصیف «حس در خانه بودن (راحتی در
م��کان)» و ویژگی های یک «خانه خوب» که آن را به یک مکان مبدل
می سازد ،بررسی شده است.
مفهوم پدیدار شناسی از دیدگاه سیمون
پدیدار شناسی با هر عنوانی ،کوششی برای دیدن واضح تر خود و جهان
پیرامون اس��ت .اگر چنی��ن دیدنی تحقق یابد ،آن گاه این امکان میس��ر
میگردد تا زندگی متفاوت تر و نقادانه تر از نظریه ها و دیدگاه هایی که
معنی هستی بشر را محدود می کنند ،درک شود .دیویدسیمون
ش��کل و ِ
پدیدار شناس��ی را زبان مفهومی مفیدی برای ایجاد وفاق بین آن دس��ته
از طراحان محیط که از رویکردهای ش��هودی برای ش��ناخت اس��تفاده
میکنند از طرفی و آن دس��ته از پژوهش��گران دانش��گاهی که بیشتر از
رویکرد عقالیی اس��تفاده می کنند ،از س��وی دیگر ،می داند .از دیدگاه او
پدیدارشناس��ی می تواند تنش های شدید بین حس کردن و فکر کردن،
شناختن و طراحی کردن ،و نیز تجربهی زیستهی دست اول و گزارشهای
مفهوم��ی دس��ت دوم از آن را کاه��ش ده��د (.)Seamon, 2000b, 178
به طور کلی در پدیدار شناس��ی محیط و مکان س��ه موضوع اصلی مورد
آزمون و بررسی قرار می گیرد :اول ،خصوصیات اساسی و ارتباطات درونی
تجربۀ محیطی؛ دوم ،خصوصیات اصلی محیط ،نظیر صدا ،توپوگرافی ،نور

و کیفیات فضایی 2که موجب ارتقاء ش��خصیت خاص مکان و چشم انداز
می شود؛ سوم ،زمینه های ارتباط انسان با محیط و ارتقای بصیرت ها و
دیدگاه ها در زمینۀ نوعی از طراحی و برنامه ریزی که بیشتر با روح مکان
در تماس است (.)Seamon, 1996, 8
ویژگی های روش پدیدارشناسانه از نگاه سیمون
پرتوی به نقل از س��یمون ( ) 2000 bویژگی های روش پدیدارشناسانه را
به شرح زیر بر می شمرد( :پرتوی)168 ،1387 ،
 محقق باید از طریق درگیری دست اول و طوالنی ،ارتباطی نزدیک باپدیده برقرار س��ازد .امکانات روش شناختی برای این کار شامل مشارکت
محق��ق در تجربه ،مصاحبه های عمیق 3با ش��خص یا افراد واجد تجربۀ
م��ورد نظر یا مش��اهدۀ دقیق و توصیف موقعیت مرتبط با تجربه اس��ت.
محقق باید در صدد یافتن راه هایی برآید که خود را در موضوع مورد نظر
غوطه ور سازد و تا حد ممکن با آن آشنا شود.
 پدیدار شناس باید بپذیرد که پدیده را نمی شناسد ولی می خواهد آن رابشناسد .در واقع ،پدیدار شناس فرض را بر این می گذارد که نمیداند چه
چیز را نمی داند و فرآیند تحقیق را بر گستره ای از جست و جو و اکتشاف
ق��رار می دهد؛ بنابراین همواره باید روش خ��ود را به تبعیت از ماهیت و
اقتضای پدیدۀ مورد بررسی انتخاب نماید .ممکن است رویههایی که برای
بررسی یک مسئله مناسب است ،در مورد مسئلهای دیگر نامناسب باشد.
در این حالت ،عامل اصلی برای س��ر در آوردن و رمزگش��ایی پدیده ،خود
پدیدار ش��ناس است که باید به طور مستقیم و منعطف با آن مواجه شود.
پدیدار ش��ناس هیچ حس روش��نی از آنچه در طی تحقیق خود به دست
خواهد آورد یا از روند اکتشاف خود ندارد .در اینجا مهارت ،ادراک و از خود
گذش��تگی وی ،نیروی محرکۀ تحقیق پدیدار شناسانه و تعیین کنندۀ هر
نوع رویۀ روش شناختی خاص است.
 از آنجا که خود محقق که ابزار انسانی تحقیق است قلب روش پدیدارشناس��انه محسوب می ش��ود ،باید روش های خاصی را در تحقیق خود
به کار برد که به راحتی و س��ادگی تجربۀ انس��انی را به تصویر می کشد؛
بنابراین ،بهترین روش های پدیدار شناس��انه ،آنهایی هس��تند که امکان
میدهند تجربۀ انس��انی به شیوه ای غنی ،و به صورت چند بعدی شکوفا
گ��ردد .بدین ترتیب رویکرد پدیدار شناس��انه به پدیده ای خاص ،به طور
خالقانه گس��ترش می یابد و روند س��یالی از روش ها و فرآیند تحقیق را
امکان پذیر میسازد.
بسط چند مفهوم کلیدی پدیدار شناسی از دیدگاه سیمون

فرد و جهان؛ دو جزء جدایی ناپذیر

تمرکز پدیدار شناس��ی بر مسیری است که از طریق آن افراد در ارتباط

جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون ...

زیست  -جهان

(.)Seamon, 2000b, 159

در ای��ن رابطه «وضعیت طبیعی (ذاتی)»  ،نیز اصطالحی اس��ت که با
کمک آن پدیدار شناس��ان حالت درونی ک��ه در آن فرد جهان روزمره را
لم��س می کند ،بیان می دارن��د .در این حالت از توج��ه و آگاهی ،افراد،
زیست -جهان را بدون پرسش می پذیرند و به ندرت قبول می کنند که
این جهان می تواند به گونۀ دیگری نیز باشد ()Seamon, 2000a, 8؛ مگر
زمانی که زیس��ت -جهان به طریقی دچار تغییر ش��ود؛ برای مثال وقتی
که خانواده ای ،خانه شان را از دست می دهند یا تعریض معبری موجب
افزایش ترافیک در خیابانی ش��ود که در آنجا زندگی می کنند ،آن گاه به
طور طبیعی از زیست  -جهان خود آگاه می شوند.
در پدیدار شناسی محیطی سه موضوع مرتبط با زیست  -جهان به طور
خاص واجد اهمیت است( :پرتوی)157 ،1387 ،
 ماهیت تجربۀ بشری ،به خصوص در ارتباط با محیط فیزیکی؛ ماهیت جهان ،به خصوص جنبه های محیطی و جغرافیایی آن؛ ماهیت ارتباط انس��ان  -جهان (محیط) ،آن گونه که قابل ش��ناخت ازطریق دانش واژه هایی چون زیست  -جهان و بودن  -در  -جهان باشد.
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س��یمون در تعریف خود از زیس��ت -جهان می گوید :زیست -جهان به
زمین��ه ،مفهوم و آهنگ تلویحی و سربس��تۀ زندگی روزمره اش��اره دارد؛
زندگ��ی روزم��ره ای که م��ردم به طور طبیع��ی به آن توج��ه فکورانه و
تأملآمیزی ندارند .زیس��ت -جهان هم زندگی عادی را در برمی گیرد و
هم زندگی غیرعادی را ،هم ش��امل زندگی دنیوی و معمولی می ش��ود و
هم زندگی شگفت انگیز؛ اعم از آنکه تجربه ای عادی باشد یا خارقالعاده.
«این زیس��ت -جه��ان که تجربه ها در آن رخ م��ی دهند ،معمو ًال خارج
از دی��د و توجه اس��ت؛ زیرا نوع ًا انس��ان ها تجارب خ��ود را در این عالم
آگاهانه و به طور عمومی ش��کل نمی بخشند ،بلکه این تجارب صرف ًا رخ
میدهند 14و افراد چگونه اتفاق افتادن آنها را لحاظ نمی کنند ،اعم از آنکه
به طور اتفاقی رخ دهند یا بخشی از ساختارهای تجربی بزرگ تر باشند»
15

مکان

ب��ه زعم س��یمون ی��ک بعد پر اهمی��ت و معنی دار زیس��ت  -جهان،
تجرب��ۀ انس��انی مکان اس��ت که علی رغ��م انتقادات مطرح از س��وی
غیرپدیدارشناس��انی نظیر راپاپورت ( ،)1994به صورت کانون تمرکزی
در کارهای پدیدارشناس��انه در تحقیق رفتاری -محیطی مبدل گردیده
اس��ت ( .)Seamon, 2000a, 9م��کان نه تنها به یک مح��ل جغرافیایی
اش��اره دارد ،بلکه مؤید ش��خصیت اصلی یک جا ،16که موجب تمایز آن
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با جهان خود موجودیت می یابند .در موضوع بودن (هس��تی) 4و زمان،
هایدگر معتقد اس��ت که در فلسفه و روان شناسی مرسوم ،ارتباط بین
فرد و جهان به یکی از دو نوع چش��م انداز ایده آلیس��تی 5یا رئالیستی
(واقعیتگرای��ی) 6تقلیل می یابد .در نگاه ایده آلیس��تی ،جهان تابعی
از فردی اس��ت ک��ه از طریق آگاه��ی به محیط حیات بخش��یده و از
اینرو ،فعاالنه جهان خود را می شناس��د و آن را شکل می بخشد .در
عوض ،یک رئالیس��ت به نگاههای افراد به عنوان تابعی از جهانی که
در آن جه��ان بر فرد و عکسالعمل های او تأثیر می گذارد ،مینگرد
( .)Seamon, 2000a, 6هایدگر معتقد اس��ت که هر دو گونه نگرش مذکور
با ماهیت زندگی بش��ری غیر قابل لمس هس��تند؛ چراک��ه آنها جدایی و
ارتباطی جهتدار بین انسان و جهان فرض می نمایند .در عوض ،هایدگر
معتقد است که افراد جدای از جهان وجود ندارند بلکه ،بهگونهای صمیمی
(مح��رم) آن را در بر گرفته و در عین ح��ال در آن غوطه ورند .همچنین
اندیش��مندانی از اصطالح «کلیتی تجزیهناپذیر» 7برای بیان ارتباط میان
فرد و جهان استفاده نموده اند ( .)Stewart & Mukunis,1990, 9این همان
چیزی اس��ت که هایدگر از آن ب��ا عنوان ""Daseinیا «بودن (هس��تی)
 در -جهان» 8یاد میکند .غیر ممکن اس��ت که به این س��وال پاس��خگفتهش��ود که آیا افراد جهان را می س��ازند یا جهان افراد را؟ چرا که
ه��ر دو همواره همراه یکدیگر وجود می یابند و می توان به درس��تی
در قالب اصطالح ارتباط کل نگرانۀ« 9بودن (هس��تی)  -در -جهان»
ای��ن ام��ر را تبییننمود .در حقیقت بین انس��ان و جهان نوعی وحدت
و یگانگی جدایی ناپذیر وجود دارد .در این راس��تا ،پدیدار شناس��ی با
این تفکر که جهان و فرد غیر قابل تقس��یم هستند ،جای نگرشهای
کل فرد -
ایدهآلیس��تی و رئالیس��تی را میگیرد و در این مفهوم ،یک ِ
جهان 10ماهیتی بیش از هردوی آن دو به تنهایی می یابد .یک چالش
اصلی پدیدار شناختی توصیف خصوصیات فرد  -محیط به گونه ای است که از
دوگانگی «س��وژه» 11و «اُبژه» 12دوری نماید ( .)Seamon, 2000 a, 6همچنین
س��یمون از قول پولیو و تامس��ون ( )1997,7توضی��ح میدهد که تجربۀ
انس��ان به طور متوالی (پیوس��ته) به س��وی یک جهان��ی که هیچگاه
آن جه��ان را در تمامی��ت خ��ود دارا نبوده اما همواره در راس��تای آن
جهتدهی شده ،معطوف است.
در جهت تبیین چگونگی ارتباط آگاهانه افراد با جهان های خود ،محققان
حوزۀ رفتاری -محیطی که از پدیدار شناس��ی بهره می گیرند ،نوع ًا از دو
واژه کلیدی زیس��ت -جهان ،13و مکان یاد می کنند .این انگاره ها برای
یک رویکرد پدیدار شناسانه به تحقیق حوزۀ رفتاری  -محیطی بسیار پر
اهمیت و معنی دار اس��ت؛ زیرا هر یک به پدیده ای اش��اره دارند که در
وضعی��ت طبیعی و حقیقی آن ،افراد و جه��ان را همواره در کنار یکدیگر
نگاه داشته و همچنین در رابطه با جنبه های کالبدی ،فضایی و محیطی

و رویدادهای بشری سخن می گوید.
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از س��ایر جاها می شود ،نیز هست .بدین ترتیب در مکان ،ابعاد گوناگونی
گردهم میآیند تا محیطی متمایز را پدید آورده و حس خاص محلیت 17را
ایجاد کنند ( .)Seamon, 1982, 130در روانشناسی محیطی مرسوم ،مکان
برآیندی از نیروهای متنوع سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و روان شناختی
تلقی میش��ود که در لحظۀ خاصی از زمان در آن تأثیر میگذارند .فرض
بر آن اس��ت که مداخلۀ مناسبی از نیروهای یاد شده می تواند مکان را از
حالتی به حالت دیگر درآورد .به عبارت مناسب تر ،مداخلۀ انسان میتواند
در ماهی��ت مکان تأثیر بگذارد و به آن ش��کل بدهد .مداخلۀ انس��انی در
مکان ،زمانی بیش از همیش��ه موفق خواهد بود که بتواند ابتدا شخصیت
اصلی مکان را بشناس��د و پیرو آن ،محیط هایی انسانی ایجاد نماید که با
این شخصیت بیشتر هماهنگ باشند تا آنکه ناسازگار ،تحمیلی و دیکتاتور
مآبانه ( .)Seamon, 1982, 131مکان ،زمینه ای برای وقوع فعالیت هاست
ش��خصیت شناختی 18است .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎن از
و عموم ًا دارای یک هویت /
ِ
ارزشﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻋﻤﻖ ،ﮔﺴﺘﺮش و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺷﻮﻟﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﮑﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در آن
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﺧﺪادﻫﺎ ،ﺷﮑﻞﻫﺎ،
رﻧﮓﻫﺎ ،و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖ آن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ
(امین زاده .)5 ،1389 ،همچنین مکان در برگیرندۀ دنیاهای اجتماعی متنوع و
دارای تاریخی است که گذشته ،حال و آینده را به هم می پیوندد .هر کدام
از این جنبه ها واجد اهمیت است؛ اما در تصویر پدیدار شناسانۀ مکان ،این
جنبه ها احتمالی و امکانی است ،لذا در درجه دوم اهمیت قرار دارند .آنچه
واجد اهمیت حقیقی است ،وجود برخ��ی ارتباطات درون ساختاری است
که شاید بتوان یکی از مهم ترین آنها را دیالکتیک درون  -بیرون دانست

همچنین سیمون از بحث های فلسفی گستردۀ رلف ()1976;1990;1993
بهعن��وان یک راهنمای مفهومی مهم برای پدیدار شناختی تجربی مکان
یاد میکن��د ( .)Seamon, 2000a, 9در حقیقت همواره ارتباط بین درون
و بی��رون ،به طور وسیعی در مطالعات پدیدار شناسانۀ مکان مورد توجه
بوده است و کت��اب «مکان و بی مکانی» رلف ( )1976از نگاه سیمون
( )1996در زم��ره بهتری��ن این منابع به حساب م��ی آید .رلف در پاسخ
ب��ه این سؤال ک��ه « چرا و چگونه مک��ان ها برای م��ردم واجد معنی
میگردن��د؟» دربارۀ ارتباط بین فضا و مکان و این که اشخاص چه نوع
فضاهای��ی را تجربه می کنند و این تجارب فضایی چه ارتباطی با حس
مک��ان آنها دارن��د ،سخن می گوید .از نظ��ر وی ،خاصیت اصلی مکان
در ت��وان آن برای نظم دهی و تمرک��ز بر مقاصد ،تجربه و رفتار بشری
بهطور فضایی نهفته است ( .)Seamon, 1996, 5رلف در این کتاب نشان
میده��د که در درون بودن ،کیفیتی بسی��ار مهم است که از طریق آن
حس
فض��ا به مکان ارتقاء می یاب��د؛ کیفیتی که ابقاء کنندۀ عمیقترین ِ
سکون��ت و سکن��ا گزینی است .ب��ر اساس این دیدگ��اه هسته و عامل
اصل��ی در تجربۀ مک��ان در درون بودن یا عرصۀ درون��ی است ،و این
مفه��وم به معنای می��زان تعلقی است که مردم به مک��ان دارند و خود
را با مکان��ی شناسایی می کنن��د ( .)Seamon, 2000a, 10بدین ترتیب،
مک��ان های گوناگون ب��ا توجه به درجات گوناگون��ی از در درون بودن
و در بی��رون ب��ودن ،شخصیت های متفاوتی را ن��زد مردم پیدا میکنند
و تج��ارب انسانی ب��ه کیفیت های گوناگونی از معن��ا و احساس دست
مییابن��د .به نظر رلف پدی��دار شناسی مکان باید به معنای بررسی جزء
به جزء و دقیق هر یک از روابط دیالکتیکی درون ساختاری مکان باشد

(.)Seamon, 1982, 137

(.)Seamon, 1996, 6

سیم��ون ( )2000aبه کتاب کِیسی )1994(19در فلسفه اشاره می کند که
در آن وی از مکان به عنوان یک ساختار هستی شناسی مرکزی بنیان گر
و شکل دهندۀ تجارب انسانی یاد می کند و می نویسد:
20
«مک��ان» با کمک ق��درت و توان «احاطه ناپذی��ر بودنش» توسط
هیچچی��ز ب��ه غیر از خودش ،ب��ه یکباره محدوده و ش��رط 21هر آنچه
وجوددارد ،گردیده است  ...مک��ان ها به عنوان شرط تمامی چیزهای
موج��ود ،به کار می روند «ب��ودن» ،در مکان ،به بودن مبدل میگردد
( .)Casey, 1994, 15-16مک��ان را م��ی ت��وان ت��ا ح��دی ی��ک ساختار
مرکزی «بودن در جه��ان» دانست؛ چراکه وجود و بودن
شناس��ی
هستی
ِ
ِ
22
ما به عنوان «هستی مجسم (تجس��م یافته)» است« .ما توسط جسم،
محدود به بودن در مکان شدهایم» (.)Ibid, 104
از ای��ن رو ب��رای مثال ،تمامی فرم های کالب��دی (فیزیکی) جسم انسان
بیدرنگ به جهان ما در قالب اینجا و آنجا ،نزدیک و دور ،پایین و باال ،باالی
و در زی ِر ،راست و چپ و  ...نظم و ترتیب می دهد (.)Seamon, 2000a, 8

همچنین سیمون ( ) 2000 aاز مطالعات پدیدار شناسانۀ میلیون ()1993
 کسی که به صورت پدیدار شناسانه تجربۀ  5خانوادۀ روستایی کاناداییرا ،ک��ه مجبور ب��ه ترک مزارعشان به سبب ساخت��ن یک مخزن سد در
آلبرت��ای جنوبی شده بودند ،مورد سنج��ش قرار داد -به عنوان نمونه ای
موف��ق از مطالعات پدی��دار شناسی یاد می کند .میلی��ون با الهام گرفتن
از نظری��ات درون و بیرون رل��ف (رلف ،)1976 ،ب��رای شناخت شخصیت
کیفی��ات زندهی 23مرکزی ،آنچه ک��ه وی از آن تحت عنوان تغییر مکان
غیرارادی (ناخواسته) 24یاد می کند ،شروع به جستجو و تحقیق می نماید.
با بهرهگی��ری از مصاحبههای عمیق با خان��واده هایی که پایۀ مطالعات
وی را تشکیل می دادند ،او نشان داد که چگونه مکان مقدم بر جابجایی
غی��رارادی ،قاب��ل درک است )1( .مضطرب و ن��اآرام شدن )2( ،25تالش
ب��رای ماندن و ( )3اجبار داشتن به پذیرش در مطالعات میلیون به عنوان
سه مرحل��هی نخستین جابجایی غیر ارادی مط��رح گردید که به وسیلۀ
آن خانوادهها دانستند که باید مکان خانۀ خود را ترک نمایند .این فرآیند

جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون ...
صفحات

سپس ب ه ( )4تأمین یک محل سکونت 26و پس از آن ( )5جستجو برای
یافتن مسکنی جدید می پردازد .در نهایت ،با شروع ( )6حرکت به سوی
دیگ��ر )7( ،27یادآوری های ناراحت کنن��ده ،و ( )8تمایل به ساکن شدن،
خانواده ها به سوی مرحله ای که به مرحلۀ ساخت دوباره تعلق دارد ،گام
می نهند .میلیون مطالعات خ��ود را در زمانی که خانواده ها سومین سال
پس از اسکان مجدد را سپری می نمودند نیز ادامه داد .فصل آخر مطالعات
وی نش��ان می دهد که امید به ساخت مج��دد مکان وجود دارد .سیمون
معتقد اس��ت مطالعات میلیون بسیار مهم و معن��ی دار است؛ چراکه این
مطالعات پایه و اساس یک تجربۀ مکان برای یک گروه از افراد را آزموده
و مراحل زندگی در فرآیند از دست دادن (گم کردن) مکان و تالش برای
سکونت مجدد ،را ترسیم نموده است (.)Seamon, 2000a, 10
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جس��م محوری؛ عاملی تأثیرگذار در ایجاد مراکزی برای
خود و اشیاء
انس��ان هر جا که می رود حتی برای مدت زم��ان کوتاه ،مکان هایی را
ایجاد می کند که دنیا و فعالیت های فضایی خود را حول محور آن شکل
می دهد .این «مراکز» به شخص شخصیت فضایی و مکانی داده و او را
در محیط��ی قرار می دهد که در آنجا خود را پیدا میکند .بعضی اعضای
گروه مورد بررسی از بازدید از یک شهر صحبت کردندکه در آنجا دریافتند
مکان سکونت آنها بالفاصله مبدل به یک «مرکز» برای حرکت و ادراک
محیط شده است« .مراکز» در سفرهای کوتاهتر نیز ایجاد میشوند .یک
ماشین برای مثال ممک��ن است در یک سفر کوتاه برای خرید تبدیل به
ی��ک مرکز موقت ش��ود .حتی در مکان هایی که ما خیل��ی کوتاه با آنها
س��رو کار داریم ،مانند توقفگاه کن��ار جاده همچنان تمایل داریم مراکزی
ایجادکنی��م و خ��ود را حول محور آنها جهت یاب��ی نماییم .وقتی شما در
کن��ار یک جاده برای خ��وردن ناهار یا استراحت توق��ف می کنید ،حتی
آنج��ا نیز مکانی را برای خود تعریف میکنید ،مینشینید ،و سپس عموم ًا
زمان باقیماندۀ خود را بر حسب آن مکان میگذرانید .وسایل ثابت خاص
مانن��د صندلی ،می��ز تحریر ،میز و رختخواب نی��ز درون فضاهای داخلی
مختلف میتوانند تبدیل به «مراک��ز» شوند .دیگر مکانهای بزرگتر نیز
مانن��د ادارهها ،پارکها ،مغازه ه��ا ،رستورانها و دیگر محل های تمرکز
فعالیت ها وقتی که به کرات مورد استفاده قرار می گیرند تبدیل به مرکز
م��ی شوند؛ به عنوان مث��ال هنگامی که شخصی به ط��ور منظم برای
پی��اده روی به پارک میرود یا برای خرید به نانوایی محل می رود این
مکانها ،ممک��ن است به طور منظم مورد استفاده قرارگیرند و بنابراین
با جریانهای روزمره زمان  -فضا و حرکات منظم بدن و مکان مرتبط
گردند (.)Seamon, 1979, 64
از س��وی دیگر افراد عالوه بر ایج��اد مراکزی برای خود ،مکانهایی نیز
ب��رای اشیاء ایجاد می کنند یا در نظر می گیرند .هر شیئی به یک مکان
خ��اص تعلق پیدا می کند و شخص می توان��د اشیا محل زندگی خود را
نظم ببخشد .طبق گفت��ۀ هایدگر (« )136 ,1962مناطق» ،31مکانهایی
مشخ��ص ایج��اد می کنند که شخص بتواند در آنج��ا به سرعت اشیاء و
ابزارهای مورد نیاز برای یک کار خاص را پیدا کند .این منطقهها به عقیدۀ
32
هایدگر ( )137-138 ,1962دارای کیفیت «آشنایی ناپیدا (نامحسوس)»
هستند چرا که عموم ًا به آنها توجه نمی شود و فقط هنگامی که نمیتوانیم
چی��زی را پیدا کنیم توجه ما به آنها جلب میشود .برای مثال چندین نفر
از افراد مورد مطالعه در تحقیق پدیدار شناسانۀ سیمون گزارش نمودند که
آنها ماشین خود را در جای خاص و مشخصی پارک می کنند .یک عضو
گروه نی��ز اظهار داشت که به دلیل نداشتن فضای��ی برای پارک ماشین
احساس ناراحتی و «سردرگمی» میکند (.)Seamon, 1979, 64-65
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«خانه» و حس درخانه بودن (راحتی در مکان)
سیم��ون ( ) 2000 aمعتقد است یک جنب��ۀ مهم دیگر زیست  -جهان،
خانه و «حس در خانه بودن یا حس راحتی در مکان» است که شرایطی
را پدی��دار می سازد که افراد از طریق آن در جهان غوطه ور می گردند و
غالب ًا از نگاه هستی شناسانه 29بیان می شود .به عقیدۀ وی ،خانه مهم ترین
مرکزیت ذهنی مکان و تعلق به آن است« :آپارتمان مکان مخصوص من
است»« .من هنگام ت��رک آپارتمانم احساس بدی دارم؛ من به آن تعلق
پیدا کرده ام و دلم برای آن تنگ می شود» .اینها همگی جمالت افرادی
است که در مطالعۀ پدیدارشناسانۀ سیمون ( )1979آورده شده است .بر این
اساس تعلق به خانه با تجربۀ «حس در خانه بودن» مرتبط است« .حس
درخان��ه بودن» در واقع شرایط بدیهی راحت بودن و آشنا بودن با محیط
زندگ��ی روزمره است .سیمون معتقد است ع�لاوه بر اینکه خانه مکانی
برای حفاظت و دفاع است ،همچنین گویای خالقیت و نیز مراقبت کردن
از ساک��ن خود نیز هست؛ کسی که در خانه اس��ت ،شرایط بهتری برای
زندگی راحت و رشد و نمو دارد .حس در خانه بودن ریشۀ اصلی قدرت و
رشد شخصی و اجتماعی است و میتواند نقش اساسی در رشد و پرورش
جامعه داشته باشد (.)Seamon, 1979; 2000b
سیم��ون در نوشته های خ��ود ،پیش از پرداختن به اج��زاء تشکیلدهندۀ
ح��س در خانه بودن ،به دو مقولۀ مهم می پردازد :اول ،نیروی تثبیتکنندۀ
دائم��ی جسم مح��وری و دوم ،الی��ۀ احساسی تجربه که سیم��ون آن را
احساسمحوری 30مینامد و یک مکان را «متعلق به» یک شخص میکند.
نیروه��ای مرتبط با جسم و احساس��ات به شکلی چند گانه و در هم تنیده،
شخص را مانند نخ های نامرئی به مکانهایی به نام خانه مرتبط می سازند.
هنگام��ی که شخص این روابط را به گونهای تغیی��ر می دهد ،این نیروها
تحت فش��ار قرارگرفته و شخص احساس ناراحت��ی ،دشمنی ،سردرگمی،
دلتنگی ی��ا پاسخ های احساسی مشاب��ه میکن��د (.)Seamon, 1979,61
28
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احساس محوری و تعلق به مکان
ح��س تعلق یکی از نم��ود های ارتباط عاطفی بی��ن شخص و مکان و
مظهر ب��ارزی از تجسم احساس محوری است .افراد در مورد مکانهایی
که برای آنها مهم بوده یا هست ،با اشتیاق حرف می زنند .به طور مشابه،
مکان های اشیاء نیز حس تعلق ایجاد می کنند .به ویژه اگر مکانی برای
مدت��ی طوالنی وجود داشته باشد .حس تعل��ق برخی اوقات از نقطه نظر
شخص استفاده کننده از آن را به
«جذابیت» تعریف می شود :یک مکان
ِ
سم��ت خود جلب می کند .تعلق به ی��ک مکان به عنوان «نزدیکی» نیز
توصیف می شود :فرد استفاده کننده ،خود را نزدیک مکان هایی احساس
می کند که آنها را دوست دارد .تعلق به مکان نه صرف ًا به احساسات مثبت،
بلکه به مجموع��ه ای از احساسات منفی مانند اضط��راب و ناراحتی نیز
مربوط می شود .حس منفی وقتی ایجاد می شود که مکان ها به نحوی
دچ��ار تغییر شوند .یک میز غذا خ��وری را در نظر بگیرید که هنگام تمیز
ک��ردن مقداری از محل اصلی خود جابجا می شود .دراین هنگام اعضای
خانواده هنگام خوردن غذا احساس ناراحتی کرده و بلند می شوند و میز را
به محل اولیه خود برمی گردانند .این «احساس بازگشت» 33است که فرد
را وادار می کند یک چیز را به همان صورتی که هست نگه دارد .سیمون
الی��ۀ تجرب��ی مربوط به این ح��س تعلق به مک��ان را احساس محوری
مینام��د که ماتریسی است از احساسات مشترک افراد که در شدت های
مختل��ف به سمت مراکز ،مکان ها و فضا ه��ای دنیای جغرافیایی روزانۀ
شخص گسترش پیدا میکند .احساس محوری به دو شیوه عمل می کند:
احساسات مثبت ،مراکز و اماکن را حفظ کرده و هنگام تغییر این مراکز و
اماکن احساسات منفی ایجاد می کند .احساس محوری یک جهت داری
هوشمن��د 34شبیه به جس��م محوری را در خود دارد ام��ا از این لحاظ که
بهج��ای جسم شخص از احساسات او بر می آید ،متفاوت است .احساس
محوری در کنار جسم محوری یک پیروزی عمدۀ تجربی است که اساس
روابط ما را با دنیای جغرافیایی تشکیل می دهد .احساسات برای مراکز یا
مکانها ممکن است به لحاظ منطقی اغلب نامتجانس و یا حتی احمقانه
ب��ه نظ��ر برسند .اما طبق یک جمله کلیش��ه ای  -قلب هم دارای ذهن
خ��اص خود اس��ت  -و به گونه ای عمل می کند که با تعلقات به مکان
و فضا پیون��د درونی داشته باشد .در اینجا ،بررسی ماهیت دقیق احساس
محوری مد نظر نیس��ت .واضح است که احساس محوری پیوند هایی با
دیگر ابعاد جهان برقرار می کند؛ از جمله با جنبه های اجتماعی ،اقتصادی
و می��ان فردی آن .عشق به اشخاص ،هنر یا خدا؛ حس وظیفه شناسی و
تنفر از تبعیض در احساس محوری ریشه دارند .آنچه در اینجا مورد نیاز
اس��ت یک پدیده شناسی از الیۀ احساسی تجربی انسان است .همچنین
بای��د ب��ه این نکته نیز توجه نمود که هم جس��م محوری و هم احساس
مح��وری برای آشنا شدن و تعلق پیدا کردن به یک محیط جدید ،احتیاج

به زمان دارند .این دو نیرو حداقل تغییر را در محیط محل زندگی ترجیح
م��ی دهند و هنگامی که مکان یا فضای همیشگی مورد تهدید قرارگیرد
یا دستخوش تغییر شود ،با ابراز ناراحتی و سردرگمی عکس العمل نشان
میدهند (.)Seamon, 1979; 2000a
مفاهی��م (اجزاء) اصل��ی حس در خانه ب��ودن (راحتی در
مکان)
مشاهدات سیمون در مورد خانه ،پنج مفهوم اصلی تجربۀ «حس در خانه
ب��ودن» را مشخص می کند :ریشه دار بودن ،35از آن خود سازی ،36احیاء
(باززنده سازی) ،37آرامش ،38روابطی گرم و دوستانه .39در ادامه ،به هر کدام
از این مفاهیم برای دستیابی به تصویری یکپارچه و کلی از «حس در خانه
بودن» پرداخته شده است.
ریشه دار بودن
به عقیدۀ سیمون ریشه دار بودن در واقع قدرت خانه در سازماندهی الیۀ
روزم��ره و واقعی  -جسمانی 40فضای زندگ��ی فرد می باشد .یعنی ،خانه
باعث ریشه دار ش��دن تعلقات فضایی شخص شده و یک مرکز کالبدی
برای حرکت و بازگشت ایجاد می کند .اگرچه خانه بخشی از یک گسترۀ
جغرافیای��ی بزرگتر است ،یک مکان خاص محسوب میشود؛ چراکه فرد
رف��ت و آمدهای خود را حول محور آن سازماندهی میکند .جسم انسان،
اس��اس مفهوم «ریشه داربودن» است .از طریق تکرار چرخۀ ترک کردن
و بازگشتن به یک محل ،بواسطۀ جسم محوری ،مکان قرارگیری خانه را
می شناسد و راه ها ،مکان ها ،افراد و اشیاء متعلق به آن را درک میکند.
در حقیقت همواره جسم محوری فرد را به سمت خانه  -مقصد همیشگی
خود -میکشاند.
آشنای��ی بدنی در خانه گست��رش می یابد و مکان های��ی برای اشیاء و
نظمهای��ی ب��رای فعالیت های شخصی ایجاد می کن��د .شخصی که در
خان��ه است می تواند به آسان��ی در خانه حرکت کند چون جسم محوری
ای��ن مکان را از نزدیک می شناسد .اشیاء و وسایل ضروری در دسترس
هستند .حرکتهای منظم ب��دن و روال های متداول زمانی -مکانی نیز
ارتب��اط نزدیکی با خانه دارند .کارهای ع��ادی و منظم مانند بیدار شدن،
آرایش کردن ،لباس پوشیدن و آشپزی کردن دارای زمان و مکان خاص
و منظم��ی در خانه هستند .به همین ترتیب ترک کردن خانه و بازگشتن
ب��ه آن ممکن اس��ت طبق عادت ثابت شود .بخش اعظم��ی از رفتار هر
روز ی��ک شخص خودک��ار اتفاق می افتد؛ چراکه ریش��هدار شده است و
بدین ترتیب در مصرف انرژی ذهنی شخص صرفه جویی میشود .ریشه
دار ب��ودن رفتاره��ا از طریق فعالیتهای فیزیکی ایج��اد میشود و برای
توسعه احتیاج به زمان دارد .شخصی که تمام زندگی اش را در یک مکان

جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون ...
صفحات

زندگی میکند در چند ماه و سال ابتدای بچگی اش رفتارهایش ریشهدار
میش��ود .شخصی که محل زندگ��ی اش را تغییر می دهد ،باید با هر بار
تغییر این ریشه دار کردن رفتارها را تجدید کند .به دلیل فرایند ریشه دار
شدن رفتارها« ،احساس در خانه بودن (راحتی در مکان)» به یکباره ایجاد
نمیشود .آشنایی و راحتی فضایی و مکانی فقط با گذشت زمان و از طریق
فراین��دی فعال ایجاد می ش��ود .در نهایت ،فضا دیگر صرف ًا مجموعه ای
از محدوده ها ،اشیاء و نقاط عینی که طبق آنها رفتارها می باید به لحاظ
شناختی درک شوند ،نیست .بلک��ه یک زمینه از رفتارهای پیش از تفکر
است که در جسم می نشیند (.)Seamon, 1979, 69-70

آسایش
آسای��ش به آزادی فعالیت ها اطالق می شود :شخصی که در خانه است
م��ی تواند هر طور که راحت باشد و هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
یک��ی از اعضای گروه م��ورد مطالعه می گفت« :خانۀ من جایی است که
م��ن می توانم خودم باشم» .خانه جایی است که فعالیت ها در آن آزادانه
و بیدغدغ��ه هستند و ب��ا مکان های عمومی که اف��راد در آن مجبورند
در رفتاره��ا و ایفای نقش خود ب��ه حفظ ظاهر متناسب با محیط عمومی
بپردازن��د ،متفاوت است .بدون محدودیت ه��ا ،شخص در خانه می تواند
تمام��ی ابعاد شخصیتی خود را بروز دهد .ب��ی آن که از تبعات آن نگران
باش��د ،برای خود شیطنت نموده ،منفی ی��ا دوست داشتنی باشد .اهمیت
آسایش ممکن است در مواقع بیماری به طور خاصی چشمگیر باشد .افراد
مری��ض در خانه راحتترهستند زیرا آنه��ا «انرژی ندارند که وانمود کنند
ف��ردی هستند که در واقع نیستند» .آسایش ممکن است در ویژگی های
فیزیکی خانه منعکس شود که ح��س در خانه بودن (راحتی در مکان) را
ایج��اد کرده و به آن تداوم می بخشد .یکی از اعضای گروه مورد مطالعه
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احیاء (باززنده سازی)
سیم��ون ( )1979می نویس��د :شخصی که به دنب��ال استراحت است
در واق��ع ب��ه دنبال بازیابی ت��وان از دست رفته و رف��ع خستگی است.

احی��اء به قدرت تجدید کنندگی خانه اطالق می شود .به بیان روشن تر
خان��ه در خود استراحت فیزیک��ی دارد .مشاهدات مختلفی درمورد خانه
به خوابیدن و محل خواب پرداخته اند .برای مثال یکی از اعضای گروه
م��ورد مطالعه بدون خوردن شام شروع به رانندگی در شهر تا دیر وقت
کرده بود تا بتواند در خانه خود و نه در جای دیگر بخوابد .رختخواب نیز
مکانی خاص در خانه است .بعضی اعضای گروه مورد مطالعه از ویژگی
خصوصی بودن این مکان می گفتند .آنها از اینکه بدون اجازه ،شخصی
روی رختخوابش��ان بنشیند احساس ناراحتی م��ی کردند .اهمیت ویژۀ
رختخواب ،تا حدودی مربوط به فعالیت های جنسی نیز میباشد .در این
معن��ا رختخواب منشاء فضایی انسان است .به عالوه ،اهمیت رختخواب
مربوط به از آن خود سازی هم می شود .بدون امنیت و حریم خصوصی
خانه استراحت مؤثر مشکل یا غیر ممکن می شود .شخصی که خوابیده
اس��ت م��ی تواند ب��دون ترس یا تهدید ب��ه هر شکلی ک��ه می خواهد
استراح��ت کند .عادت قفل کردن دره��ا نیز نشان دهندۀ اهمیت امنیت
در زم��ان استراحت و خواب است .عالوه بر تأمین یک مأمن و پناهگاه
مناس��ب برای خوابیدن ،خانه می تواند باع��ث احیاء «روانشناختی» نیز
بشود .یکی از اعضای گروه مورد مطالعه سیمون توضیح داد که «من به
آپارتمان خودم برگشتم تا تجدید قوا کنم .من نمی دانستم آنجا چهکاری
میخواهم انجام دهم ولی میدانستم که خانه به من کمک می کند که
احس��اس بهتری داشته باشم» .خانه ازطری��ق این قدرت احیاء ،مکانی
ثابت ایجاد می کند که در آن شخص می تواند انرژیهای فیزیکی و
روح��ی خ��ود را در آن ب��از یاب��د (.)Seamon, 1979, 70-73
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از آن خود سازی
خانه ،فضا را از آن فرد می سازد .از آن خود سازی قبل از هر چیز شامل
ی��ک «حس تملک و کنترل» میشود :شخصی ک��ه در خانه است یک
فض��ا برای خودش در اختیارمی گیرد .از آن خود سازی فضا ممکن است
در صورت تجاوز به خانه ،از جهاتی ،مختل شود؛ در این صورت احساس
محوری سریع عکس العمل نشان می دهد .از آن خود سازی تا حدودی
عملک��رد زمینۀ فیزیکی خانه است اما به طور قابل مالحظه تری توانایی
ساکنین برای کنترل ورود و خروج به خانه را هم در بر می گیرد .یکی از
اعض��ای گروه مورد مطالعه در نتیجۀ ورود سر زده و بدون دعوت یکی از
آشنایانش در خان��ه احساس ناراحتی می کرد .در واقع مهمانان ناخوانده
حس کنت��رل ساکنین خانه را به هم زده و احس��اس محوری را وادار به
واکنش سریع میکرد.
41
یک بعد دیگر از آن خود سازی« ،حریم خصوصی» است .در مثالهای
باال یکی از اعضای گروه مورد مطالعه می گفت« :او به حریم خصوصی
ما تج��اوز کرده بود» .قابلیت تنها بودن در یک مکان بخشی از حس در
خان��ه بودن (راحتی در مکان) است و شخصی که خانه اش این مکان را
در اختیار او قرار نمی دهد تا حدودی احساس ناراحتی می کند .نبود از آن
خود سازی ناشی از وجود تجاوز از جهاتی به خانه یا از دست دادن حریم
خصوصی می باشد که در هر دو حالت ،ساکنان خانه قدرت بدیهی کنترل
و استف��اده از فضای خانه را به نحو دلخواه از دست می دهند .لطمه به از
آن خ��ود سازی فضا منجر به عکس العمل احساس شخص می شود که
خشم ،اضطراب و ناراحتی را شامل می گردد .این پاسخ احساسی ،ممکن
است طوالنی یا کوتاه باشد ولی هنگام وجود آن ،دیگر شخص به معنای
واقعی «در خانه» نیست.

5-15

دکتر مصطفی بهزادفر ،دکتر امیر شکیبامنش

ک��ه دکوراسیون آپارتمان خ��ود را عوض کرده بود و پ��رده هایی در آن
آوی��زان کرده بود که «معرف شخصیت او بودند» گفت« :خوب است که
در مکانی زندگی کن��ی که نشان بدهد چطور فردی هستی» .آسایش از
احی��اء و تجدید قوای فرد حمایت می کند و اساسی است که رشد فردی
و اجتماعی شخصی از آنجا می تواند شروع شود (.)Seamon, 1979, 73
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روابطی گرم و دوستانه (صمیمت)
صمیمی��ت به فضایی مملو از دوستی ،وابستگی و حمایت گفته می شود
که یک خانۀ موفق ایجاد می کند .یکی از اعضای گروه مورد بررسی بعد
از اولی��ن باری که به خانه دوست��ش رفته بود گفت« :خانۀ آنها احساسی
گ��رم داشت .من از اینکه آنجا بودم احس��اس خوبی داشتم» .یکی دیگر
از اعض��ای گروه نیز گفت« :آن مک��ان مانند خانه بود ،خیلی گرم و دنج.
من دوس��ت داشتم که بچه ای بودم که در آنجا زندگی می کردم .خیلی
حمایت کننده بود»« .مورد استفاده قرار گرفتن» یکی از الزامات روابطی
گرم و دوستانه است ،یک خانه یا اتاق گرم و صمیمی قطع ًا مکانی نیست
که مورد استفاده نباشد یا به ندرت از آن استفاده شود .در مکان هایی که
م��ورد استفاده قرار نمی گیرند یا کمتر استفاده می گردند ،سردی و حس
خال��ی بودن راه می یابد .همچنین «مراقب��ت» نیز با صمیمت و گرمای
خان��ه مرتبط است .شخص به خانه اهمیت می دهد و به آن رسیده و آن
را منظ��م و سالم نگه می دارد و خان��ه نیز در عوض حس نظم و زیبایی
ایج��اد می کند .صمیمیت بر خالف دیگر ابعاد در خانه بودن یک کیفیت
نامحس��وس ت��ر بوده و در همه خانه ها وجود ن��دارد اما با این حال قابل
تشخی��ص است .این کیفیت جو سرزنده و ش��اد ایجاد می کند که حس
زندگی را تقویت می نماید (.)Seamon, 1979,73-75
سیم��ون ( ) 2000 bمعتقد است برای افراد در دیگر زمان ها و مکانها،
ح��س در خانه بودن (راحتی در مکان) ممک��ن است شامل ابعاد دیگری
عالوه بر آنچه ما بحث کردیم ،بشود .برای یک بومی کوه های آپاالچیان،
یک ف��رد عشایر ،یک کارگ��ر مهاجر و خان��ه دار در حومۀ شهر ماهیت
حس در خانه بودن (راحتی در مکان) متفاوت است .اما صرفنظر از بافت
فرهنگی و تاریخی خاص ،حس در خانه بودن (راحتی در مکان) به اشکال
دیگری ممکن است نمود یابد؛ حتی اگر در یک کانکس کوچک روی یک
قطعه فرش ،یا سایت های مختلف برای توقف عشایر در مسافرتهای
ساالنه خود یا اتاق یک متل برای یک فروشنده دورهگردباشد (Seamon,
.)2000b, 88

حس در خانه بودن (راحتی در مکان) در گذشته و حال
ح��س در خان��ه بودن (راحتی در مکان) در گذشت��ه از « عرصۀ درونی
وج��ودی (ذات��ی)» نشأت می گرفت .افرادی ک��ه در یک مکان به دنیا

آمدهاند و بقیه عمرشان را نیز در آنجا می گذرانند ،در آن مکان احساس
در خانه بودن (راحت��ی در مکان) می کنند که به طور ناخودآگاه تجربه
میش��ود و هرگ��ز مورد سوال ق��رار نمی گیرد مگر اینک��ه به ناگهان
در اث��ر بالیای طبیعی ی��ا رشد اجتماعی تغیی��ری در آن رخ دهد .البته
استثناهایی نی��ز وجود دارد مانند مسافران ،اف��راد مطرود و ثروتمندان.
ام��ا برای اکثر افراد ،محل تولد منحصر به ف��رد است .آنجا خانه است،
ص��رف نظر از اینکه شرای��ط آن از نظر دیگران نامناسب و سطح پایین
باش��د .سیمون به سخ��ن « وندل بری» )1978( 42اش��اره می کند که
معتق��د اس��ت در حالتِگذشتۀ ح��س در خانه بودن ،اف��راد در تماس و
نزدیک با مکان و محیط طبیعی زندگی می کرده اند .جنبه های زندگی
کردن تداوم داشتند و هر مکان منحصر به فرد بوده است؛ هنگامی که
بعض��ی کشاورزان ،مخصوص ًا در اروپا در م��زارع خود زندگی میکردند
و مح��ل ک��ار و خانۀ آنه��ا یکی بود ،ک��ار و استراحت ،ک��ار و لذت ،با
یکدیگ��ر توأم بوده و از هم جدا نبودند .زمانی مغازه داران درون ،باال یا
پش��ت مغازه های خود زندگی میکردند .اعضای خانه در خانه به تولید
غ��ذا می پرداختن��د و خانه محل زندگی ،آرای��ش ،استراحت ،آموزش و
سرگرم��ی بود .افراد در این خانهها به دنیا آم��ده ،زندگی و کار کرده و
در نهای��ت همانجا میمردند .این خانهها ،اگرچه عمومیت نداشت ،اما از
نظر مصال��ح و طراحی شبیه بودند و ظاهر ،حس و بوی آنها متفاوت از
یکدیگ��ر نبودند .زیرا آنها پاسخ هایی خاص به مکانها و محیط اطراف
خود بودند (.)Seamon, 2000a,14
امروزه ،در زمان تحرک و ارتباط جمعی ،افراد به راحتی از فضای کالبدی
می گذرند و به مقایسه و تغییر مکان می پردازند .حس در خانه بودن دیگر
یک امر مسلم و حتمی نیست و با هر بار جابجایی باید دوباره ساخته شود.
افراد بسیاری حس تعلق به مکان خاصی ندارند .در همین زمان ،فناوری
و فرهنگ جمعی منحصر به فرد بودن مکان ها را از بین برده و همسان
شدن در سطح جهان را تبلیغ می کند .نتیجۀ آن چیزی است که رلف آن
را « بی مکان بودن» 43می نامد.
سیم��ون به نقل از ب��ری ( )1978بحث را این گون��ه ادامه می دهد که
حال��ت مدرن حس در خانه ب��ودن باعث بی مکان شدن و تکه تکه شده
اجتماع شده است .حس خانه در مکان ریشه ندارد ،و وقتی افراد در جایی
زندگی می کنند که از ابعاد دیگر زندگی شان مانند کار فاصله دارد« ،آنها
آث��ار آنچ��ه را انجام می دهند احساس نمی کنن��د» .دیگر خانه ها پاسخ
مهربانانهای ب��ه محیط کالبدی و اجتماعی نیس��ت؛ در عوض محصول
تعمی��م دهی ،تولید کارخانه ها و مده��ا است و همه جا هست و هیچ جا
نیست .خانههای مدرن ،مانند فرودگاه ها شبیه به هم اند و در مکانهای
مختلف با یکدیگر تف��اوت زیادی ندارند .شخصی که در یک اتاق مدرن
ایستاده است احساسش با زمانی که هرجای دیگری ایستاده فرق نمیکند،

جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون ...
صفحات

فقط کافی است چشم هایش را ببندد و تصور کند ،خانۀ مدرن یک پاسخ
به مکان آن نیست ،بلکه پاسخی به موقعیت مالی و اجتماعی صاحب آن
است .خانه نمایانگر موقعیت فرد است اما مرکز عالیق یا آگاهی های او
نیست .تاریخ زمان ما تا حدود زیادی حرکت مرکز آگاهی به سمت بیرون
از خانه بوده است (.)Seamon, 1979; 2000a; 2000b
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و قلمروگرای��ی که فرد آن را در خانه م��ی یابد ،مفهومی برای سنجش
یک مکان شهری در نمودهای متفاوتش خواهد بود .همچنین ،آنچنان
ک��ه «خانه» به ریش��ه اصلی قدرت و رشد شخص��ی و اجتماعی مبدل
میگ��ردد مکان جمعی نیز در ظهور خود به دنبال چنین نمودی خواهد
ب��ود و رشد اجتماعی بهره برداران خود را طلب خواهد کرد .آنچنان که
سیمون ب��ا بهره مندی از نگاه ظریف پدی��دار شناسانۀ خود پنج عنصر
ریشه دار بودن ،از آن خود سازی ،احیاء ،آرامش و روابط گرم و دوستانه
را ب��رای دستیابی به تصویری یکپارچه و کل��ی از حس در خانه بودن،
ض��روری مییابد ،یک مکان شهری نیز می تواند تعالی وجودی خود را
در انعک��اس چنین معان��ی در خود ،به منصه ظهور رساند و حس معنای
«راحت��ی در مک��ان» را در «مکان» به عالی تری��ن شکل ممکن تعبیر
نمای��د .از این رو شاید بت��وان مفاهیمی چون ریش��ه دار شدن تعلقات
فضای��ی شخص ،و خلق مرکزیتی فیزیک��ی برای حرکت و بازگشت به
مک��ان ،حس جذابیت ،صمیم��ی و نزدیک بودن ،حس تملک و کنترل،
آزاد بودن نسبی در مکان ،دارا بودن حریمی خصوصی ،و داشتن قدرتی
جادویی در احیاء و تجدید قوای از دست رفتۀ افراد بهره بردار از مکان،
همه و همه را از جمله کلیدی ترین معیارهای سنجش و اعتبار یک مکان
شهری در مفهوم عام آن  -فراتر از خانه (مسکن)  -به شمار آورد.
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سیمون در بیان دیدگاه های خود در رابطه با مقولۀ واجد اهمیت خانه و
مسک��ن گزیدن به این بحث می پردازد که ما به عنوان موجودات بشری
نم��ی توانیم در م��ورد سکنا گزینی قصور کنی��م؛ چراکه سکونت کردن،
در نهای��ت ،هستۀ وج��ودی اصلی در جهان اس��ت و از آن هیچ گریزی
نیست .سکن��ا گزینی ،همان قدر که وسیله اس��ت ،هدف هم هست .در
این مورد همیشه تنش مشخص��ی وجود داشته و در ادامه خواهد داشت؛
نوع��ی کاستی بین آنچه می خواهد انج��ام شود و آنچه ساخته می شود.
پرس��ش مهم در این زمین��ه این است که چگونه در موقعیت های خاص
اقدام به سکنی گزینی شود و چگونه می توان کیفیت این سکنی گزینی
را به نحوی بهتر یا بدتر ،تحقق بخشید؟ از نظر وی مسکن گزیدن یعنی
«ب��ه عنوان یک موجود فانی در زمین ب��ودن» و به تبع آن یعنی« لذت
ب��ردن ،محافظت کردن و توجه و مراقبت کردن از مکان و جامعه ای که
ب��رای زندگی انتخاب کرده ایم» .مسکن گزینی یعنی «زندگی کردن به
گونه ای که با ریتم طبیعت همخوانی داشته باشد و درآن زندگی در تاریخ
بشریت دیده و به سمت آینده هدایت و خانه ای ساخته شود که نماد هر
روز گفتگ��و با محیط زیست بوم مدار و اجتماع��ی باشد» .شاید آنچنان
ک��ه سیمون نیز معتق��د است بازگشت به این مفاهی��م ،بتواند طراحان و
برنامهریزان شهری را به سمت ایجاد خانه هایی مطلوب که واجد ویژگی
مکان بودن هستند ،سوق دهد .نوشتار حاضر تالش نمود تا با بهره گیری
از پدیدار شناسی ،نگاه متداول و جاری به مقولۀ مسکن را دستخوش تغییر
ق��رار داده و افراد درگیر در این حوزه را با آن روی دیگر سکه ،یعنی خانه
ب��ه مثابه یک مکان آشنا ساخته و عملکرد آنها را در رابطه با طرح ریزی
این گروه از مهمترین خرد مکان ها ارتقاء بخشد.
آنچن��ان ک��ه در این مقاله بدان اش��اره گردید ،سیم��ون به «حس در
خانه ب��ودن (راحتی در مک��ان)» به عنوان مفهومی کلی��دی در مقولۀ
مسکنگزین��ی اش��اره می کند و معتقد است خان��ه را می توان به مثابه
یک مکان در عالی ترین درجات آن دانست؛ نگاهی متفاوت به مفهومی
روزمره .به زعم وی ،خانه می تواند مهمترین مرکزیت ذهنی برای دیگر
مکانها به شمار آید و به عنوان یک پدیده ویژگی هایی را نمایان سازد
که معیاری برای سنجش مفهو ِم بودن یا نبودن مکان گردد .حس تعلق
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