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مقدمه
قرن در فلسفی جریان مهمترین پدیدارشناسي،
بیستماستکهتوسطهوسرل1پایهگذاریشدومارتین
از مرلوپونتی۴ موریس و سارتر3 پل ژان هایدگر۲،
چهرههایمهمآنبودند.مرلوپونتیمیکوشددربرابر
دوگانهانگاریرنهدکارت5درخصوصذهنوجسمبه
اتحادمیانایندومقولهبپردازدتامابااستفادهازمنظر
دکارت کنیم. ادراک را جهان دوباره بتوانیم بدنمان
فیلسوفمشهورقرنهفدهمباشعار»منفكرمیکنم
مرلوپونتی داد. فراوان اهمیتی سوژه به هستم« پس
تكیهبیشازحددکارتبرعقلراقبولنداشت،چراکه
معتقدبودتكیهبرعقلگرایی،تجربهانسانازجهانرا

بهیکاندیشه،مفهومیاایدهناچیزکاهشمیدهد.
آنچهدرفلسفهمرلوپونتیبیشازهرچیزاهمیت
پیدامیکندمسئلهادراک6است.بامطرحشدنادراک،
نقشفضا،بدن،دیگری،بیناذهنیتوتجربهپررنگتر
این با کامل تضاد در مرلوپونتی نظر نقطه میشود.
دیدگاهاستکهادراکشاملدادههایحسیاستکه
نظر از میکند. دریافت منفعالنهای صورت به ذهن
مرلوپونتیهیچادراکیبدونعملوجودندارد؛ادراک
نیازمندعملاست.پیامدنظریهمرلوپونتیایناستکه
معناازطریقتعاملپدیدمیآید.پدیدارشناسیتوضیح
میدهدکهچگونهتجربهوشناختحاصلتعامالتبا
تنها نه که تعامالتی است، اجتماعی و مادی محیط
مشخصمیکنندکهچگونهجهانراتجربهمیکنیم،
بلكهچهچیزیازآنراتجربهمیکنیم.پدیدارشناسی
حالتی آنكه بهجای ازجهان درک که میکند فرض

معلومباشدیکعملیامجموعهایازعملهاست.
مرلوپونتی پدیدارشناسانه درک به حاضر پژوهش
از که آنگونه را ادراک بدنمندي اهمیت تا میپردازد
طریقمكانوتجربهمكانیبیانمیشود،مدنظرقرار
دیدگاه و پدیدارشناسي مرور با پژوهش دهد.
پدیدارشناسینسبتبهمكانآغازشدهوسپسدرمورد
بحث زنده بدن و ادراک از مرلوپونتی، پدیدارشناسی
زنده روابط به وابسته ومفاهیم برموضوعات و نموده
افرادبامكانتأکیدشدهاست.برایتشریحاینكهچگونه
درکمفهومیمرلوپونتیممكناستدرموردتجربیات

مكانیدنیایواقعیبهکاررود،ازشواهدتجربی؛رمان
رئالیسمجادوییگابریلگارسیامارکز7بهنامصدسال
تنهایی8استفادهشدهاست.ازاهدافاصلیاینپژوهش
تحلیلوخوانشپدیدارشناسانهبخشهایيازرمانصد
سالتنهاییوبهعبارتدیگرپاسخبهاینسؤالاست
بین قبولی قابل تفسیری رابطه پدیدارشناسي آیا که
تجربهدنیایواقعیوکلیتمفهومیبرقرارکردهاست؟،
ازاینروتحلیلبخشهایيازرمانصدسالتنهاییاز
و فاعل،9 بدن- ادراک، اصلی مفاهیم  تشریح طریق
تجسمزندهمرلوپونتیازطریقتصاویرتجربیاتانسانی

روزمرهصورتگرفتهاست.

ادراک در فلسفه مرلوپونتی  
از بیستم، قرن پدیدارشناس مرلوپونتی موریس
جملهمتفكرانیاستکهباطرحروابطیمیان»آگاهیو
بدن«،»سوژهوجهان«؛نظاموروشمندیپیشینرابه
و شرح فلسفه، در وی اقدام مهمترین میگیرد. پرسش
بدنمندی و ادراک درخصوص پدیدارشناسهاش وصف
ادراک پدیدارشناسی پیشگفتار در مرلوپونتی است.
مینویسد:»کارپدیدارشناسیپردهبرداشتنازرازجهانو
نظریههای وی .)۲3 :139۴ )کارمن، است« عقل راز
فلسفیاصالتعقليواصالتتجربيرابرایدرکرابطه
انسانوجهانکافينميداند.چراکهپیشفرضاولیهاین
مورد توسطسوژه استکه ایستا نظریههاوجودجهانی
تحلیلوارزیابیقرارمیگیردوایندرحالیاستکهدر
رابطهدرککنندهودرک باجهان، اینشیوهرویارویی
رویكرد با مرلوپونتی ميگیرد. قرار غفلت مورد شونده
پدیدارشناسی،درصدددریافتنوتوصیفرابطهسوژهبا
که جهانی است؛ شده غوطهور آن در که است جهانی
است شده داده سوژه به ادراک بواسطه

.)Gallagher,2010:184(

تأثیر تحت را مرلوپونتی که فلسفیای راز
ـ دارد اوشددووجه راهنمایکار و داد قرار
نخستاینکهماگشودهبهرویجهانیمودیگر
این راز، آن وجه اولین آنیم. در مندرج اینكه
ما بر اصاًل واقعیتحیرتانگیزاستکهجهان
منكشفمیشودوآگاهیمابهبطنچیزهایی
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غیرازخودماندستمیرساندومارابهآنها
با ظاهراً که نحوی به هم آن میکند وصل
اعیانمحض، که نسبتهایخارجیخاموشی
چشمبستهبایكدیگردارندقابلمقایسهنیست.
وجهدوماینرازآناستکهماخودنهفرشتهایم
با ما هستیم. زنده موجوداتی بلكه ماشین، نه
اطالعات و دادهها پردازشگران مانند نه جهان
مواجهمیشویمنههمچوناشباحوارواحیکه
مانندمهبرسطحچیزهاشناورند.نظرگاهادراکی
به تنها ما است. )یاجسمانی( بدنی نظرگاهی
واسطهداشتنبدناستکهجهانیداریم:بدن
لنگرگاهمادرجهاناست)کارمن،۲8:139۴(.
بهزعممرلوپونتیآنچهموجبارتباطمنباجهان
جهان در حضور ترتیب این به و است بدن میشود
حضوریبدنمنداست.مرلوپونتیبامطرحکردنبدن،
مِنصرفاًاندیشندهرابهپرسشگرفتهومنراپیشاز
آنكهیککوگیتو)مناندیشنده(باشمیکبدناندیشنده
موضوع چیز هر از آگاهي است معتقد وي میداند.
Merleau-( مياندیشمنیستبلكهموضوعميتوانماست
مرلوپونتی محوری فلسفی اندیشه .)Ponty,1962,137

ایناستکهادراکرویدادیذهنینیستکهدرانتهای
زنجیرهایازعلتهاومعلولهایفیزیكیپدیدآید،بلكه
معتقد وی است. جسمانی( )یا بدنی پدیداری ادراک
استاینبدناستکهادراکمیکندنهذهن)کارمن،

.)۴8:139۴

تن و جایگاه آن نزد مرلوپونتی 
سوژه بدنمندی را بودن عالم در شرط مرلوپونتی
میداند.ویبدنرانهبهعنوانوجودیصرفاًفیزیكیدر
جهان،بلكهبهعنوانخودمنودرجهانبودنمندر
ابژهایدر نظرگرفتهوایندیدگاهکهبدنراهمانند
میاندیگرابژههادرنظرمیگیرد،رانمیپذیرد.بهزعم
مرلوپونتیبدنگاهنقشسوژهوگاهنقشابژهرابرعهده
جهت دو این از یكی به کاماًل وقت هیچ و داشته
نمیچرخد.بنابراینمرلوپونتیظرفیتیجدیدازبدنرا
معرفیمینماید:اینظرفیتزمانیآشكارخواهدشد
کهبدنانسانبیندیدن-گر10ودیدارپذیر،بینلمس

اینویژگیبدن کردنولمسشدن،حاصلمیشود.
متقاطع11بودنساختارآنرانشانمیدهدوظرفیتیرا
بر عالوه بدن همزمان شكل به که میآورد وجود به
لمس بر عالوه یا و میبیند؛ را خود« »دیدن دیدن،
رالمسمینماید.چنین نمودنخود« نمودن»لمس
بدن این بنابر است. خود ابژه هم و سوژه هم بدنی
قرار بدن برابر در ذهن و نیست ذهن برای جایگاهی
 Galen.(نمیگیرد؛بلكههرکدامیکرویسكههستند

 .)A & Michael B,1993:120

زاده جایی هر در »ادراک است: معتقد مرلوپونتی
نمیشود«بلكه»دراعماقوزوایایبدنسربرمیآورد«
)کارمن،۲5:139۴(.درتمامتجربیاتماازجهانبدن
ما به را رنگ و عمق فضا، مفهوم بدن دارد. حضور
میآموزد.دورونزدیک،گرموسردرابدناستکهبرای
مامفهومسازیمیکند.بدنبهمانشانمیدهندکهفضا
ما و قراردارد؛ ما اطراف بلكهدر نیست، ما درمقابل
خودمانبخشیازفضاهستیم.بنابرایننزدمرلوپونتی
جهان،جهانیاستکهبرایسوژهموجوداست؛دربدن
پیدا تعریف و معنا آن با ارتباط در و شده ساکن او
معتقد وي .)Romdenh-Romluc,2010:165( میکند
استوقتیانسانبهچیزینگاهمیکند،بیآنکهبداند،
فاصلهایراانتخابمیکندکهازآنجابهترینوضوحرا
همازاجزاوهمازکلجسمداردوهنگامیکهچیزی
رادردستمیگیرد،آنراطوریدردستمیگیردکه
بیشترینشناختراازآنپیداکندواینبدناستکه
بهدنبالفاصلهبهینهمیگردد.درواقعبدنانسانبرای
زندگی آن در که دنیایی با را خودش مناسب ادراک
میکند،تطبیقمیدهد)جوانیودیگران،139۴(.بدن
چیزیاستکهدرآنواحدهمجامدوواقعی،همقادر
بهحرکتوهمفرهنگیاست.درکازبدنرادرواقع
میتوانبهدوبخشتقسیمنمود؛»بدنیک«کهقدرت
بیولوژیكی بدن یا احساسات و ادراک، تنفس،حواس،
است.اینتعریفدرکناربدندومطرحمیشودکهدال
از که پیامهایی یعنی است؛ بدن فرهنگی نمایش بر
طریقشیوهلباسپوشیدنورفتارومطابقتباجامعه
بهدیگرانمنتقلمیکنیم.مانندعصایسفیدفردنابینا
کهکاریفراترازحسکردنجهانانجاممیدهد؛این
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اینفردیک بهدیگرانمیفهماندکه عصاهمچنین
.)O’Brien: 2017( نابینااست

پسازمروریکلیبرمفاهیمفلسفهمرلوپونتی،در
اینبخشازپژوهشبهتحلیلوخوانشپدیدارشناسانه
بخشهایيازرمانصدسالتنهاییميپردازیمکهنشان
دهندهعناصرچشمگیريدرخصوصاهمیتنقشبدن
درادراکوتجربهمكانيدرزندگيروزمرهانسانهااست
ودریكيازشخصیتهايرمانبهوضوحميتوانبهاین

عناصرچشمگیراشارهنمود.

سال  صد  رمان  بخش هاا  از  منتخبی  تفسیر 
تنهایی گابریل گارسیا مارکز

چنانچهپیشترمطرحشددراینبخشبهتحلیلو
خوانشپدیدارشناسانهبخشهاییازرمانمعروفصد
پرداختهخواهد مارکز گارسیا گابریل اثر تنهایی سال
شد.مارکزموقعیتزنکهنسالومحترمخانوادهايبه
ناماورسالایگوآرانرادراینرمان،بهتصویرکشیدهکه
بیناییاشرابهخاطرآبمرواریدازدستدادهاست.
ویازمطرحساختنشرایطخودبااعضایخانوادهبه
اینخاطرکهنابیناییدرجامعهروستایدورافتادهاوبه
معنایبدردنخوربودناستاجتنابمیکند.ویخود
راباتمرکزبرآموزشخاموشدرموردفواصلچیزهاو
صداهایآدمهاتطبیقمیدهد،بدینصورتمیتوانداز
که چیزی ببیند، زیرکانه ذهنی یادآوریهای طریق
نیستند.ویحس آن انجام به قادر چشمانمعیوبش
بویاییتیزیبهدستمیآوردکهحساسیتهایمحیطی
ویرابهگونهایبسیاردقیقترازوجودتصویریحجم
هر مكان از خوب آنقدر او میکند. تشدید رنگ  و
بیشتر که میشود آگاه خود روزمره دنیای در چیزی

اوقاتفراموشمیکندکهنابیناست.
مرلوپونتيمكانيکهحولمحورساختارماديتن
پدیدهآمدهاسترامكانزیستهمينامد.بهاینمعناکه
سوژه را آن ميتوان یافتگي تن واسطه به که سوژه
منظرينیزنامیدپیوستهوضعیتهايمختلفيراایجاد
مينماید.کهبرخيازآنهانتیجهتأثیراشیاءورویدادهاي
بیرونيبراواست.بهعنوانمثالميتوانبهبستنچشم
شدید نور برابر در چشم جلوي دست گرفتن یا و

رفتار این مرلوپونتي زعم به نمود. اشاره خورشید
ادعا تجربهباوران که پاسخ محرک پدیده از نمونهاي
ميکنندنیست.زیراحرکتمكانيدرمكانيعینيواقع
نميشود.بهزعممرلوپونتيبهواسطةحرکتاستکه
که ذهنی، کور او میشوند. نتیجه الزم زماِن و مكان
نوعیبیماریاستراشاهدادعایخودمیآورد.دراین
بیماريفردبیمارپسازبستنچشمهایشقادربهانجام
حرکاتيتأمليمانندمنظمحرکتدادندستهاوپاها
ویاخموراستکردنانگشتدستنیست.ازاینرو
دراینحالتنميتوانددرکدرستيازوضعیتجسماني
خودداشتهباشد.اگرازفردبیمارخواستهشودنقطهاي
ازسریادستشراکهلمسميشودنشاندهدقادربه
اینکارنیست.اوتنهاقادراستبانگاهکردنحرکات
تأمليراانجامدهدبهطورمثالفقطبانگاهکردنبه
انگشتانشقادراستآنهاراخموراستکند.امانكته
جالباینکههمینفردحرکاتغیرتأمليومعموليرا
در مثل روزمره کارهاي مانند دارد عادت آنها به که
آوردندستمالازجیبشبهسرعتوبهراحتيانجام
ميدهد.بهنظرمرلوپونتيبیماریکهازاوخواستهشده
تابهعنوانمثالبینيخودرانشاندهدوويتنهابا
دیدنآنقادراستاینکارراانجامدهد.چنانچهدر
اتمامعملنشاندادن از قرارگیردکهقبل موقعیتی
وقفهایدرآنایجادشودیاناچارشودتاباشيايمانند
خطکشبینیاشرانشاندهد،انجاماینعملبرایاو
ناممكنخواهدبود.درنتیجهبهعقیدهمرلوپونتيادراک
است. کردن« »اشاره از غیر تن حتی کردن لمس یا
مفاهیمینظیرهدور،نزدیک،نزدیکشدن،رسیدنو
غیرهفقطتوسطحرکتبدنیوخودسوژه-تنمعنا

 .)Merleau-Ponty,1962:100-103(مییابد
درموردتجربهمكانیمرلوپونتیدرپدیدارشناسی
ادراکچندیننمونهازدنیایواقعیدربارهاینامرفراهم
میکندکهچگونهبدنزندهبهصورتخودکارحرکات
درمقیاسبزرگترراتنظیممیکندبهگونهایکههیچ
مثال برجستهترین ندهد. رخ تصادفی یا اختالل
مرلوپونتیتوصیفسلطهبدنیاشبرآپارتمانیاستکه
درآنزندگیمیکند:»آپارتمانمنبرایممجموعهایاز
تصاویرینیستکهرابطهنزدیكیباهمدارند.آپارتمانم
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من که است اطرافم در آشنا قلمرویی زمانی تا تنها
و فاصلهها پاهایم« »در یا دستانم« »در همچنان
جهتگیریهایاصلیدرگیرراداشتهباشموتازمانی
کهازبدنمرشتههاییبهعمدبهسمتآنبسطمییابد«

.)ibid, 130(

شاکله بدن و بدن عادت شده
بهزعممرلوپونتيشاکلههايبدنيدراثردرگیري
مدامماباجهانوبهنحويتدریجيوباگذرزمانپدید
این گاه تكیه و مبنا ميکنند. پیدا تكامل و ميآیند
فرآیندچیزياستکهآگاهيعمقينامیدهميشود.و
مقصودازآنِحسدرونياستکهماازجهتگیريبدن
وجایگیريآندرفضاونیزازنسبتهرعضوبدنبا
دیگريداریم.آگاهيعمقيحاصلهماهنگياطالعاتي
استکهازتعداديازدستگاههايبدنمثلدستگاههاي
)گوش دهلیزي و استخواني( ـ )ماهیچهاي حرکتي
دروني(دادهميشوندودرکنارهمباعثميشوندکه
انسانحرکت،جهتگیريوتعادلرااحساسکند.با
ميتوانیم ما که است مغز در اطالعات این پردازش
حرکاتمانراتحتنظربگیریمورفتارهایمانراجهت
رسیدنبههدفهایيکهداریمهماهنگسازیم.واین
حرکتهايتكرارشدهبهتدریجبامهارتهاویاالگوهاي
رفتاريیكيميشوندوبهنوعيآگاهينهانيازامكانات
ميشوند تبدیل فرضي محیطي در کنش براي بدن

)هیل،3۴:1396(.
بهعقیدهمرلوپونتي»شاکلهبدنيبازنموديازبدن
نیستبلكهقابلیتمابرايپیشبینيوبهتندرآوردن
جهانمقدمبراطالقمفاهیمبراعیاناست.اینقابلیت،
کهمرلوپونتيآنراعادتنیزمينامد،نهمعرفتعیني
استونهدردروِنذهن،زیرابدناستکهدراکتساب

عادتميفهمد«)کارمن،156:139۴(.
برآناستکهمافقطبهکمکعادت مرلوپونتی
دست به را فضا در داشتن« »اقامت توان که است
میآوریم،درواقعآشناییمامكانماراقادرمیسازدکه
بهسادگیمسیرخودرابیابیموتوجهمانرا،بهجای
کنیم. تمرکز داریم دست در که کاری بر مسیریابی،
گونهای میکنیم، استفاده کرات به فضایی از وقتی

آگاهیبدنینهانیازجاهایقرارگرفتناشیادرآنفضا
و راحتی به کمابیش نتیجه، در و میآوریم دست به
بدونصرفتالشهشیارانهمیتوانیمدرآنفضاجابهجا
شویم:»آنگاهکهدرخانهخودماینسوآنسومیروم،
بیواسطهوبیهیچبحثوکالمیمیدانمکهبرای
رفتنبهسویحمامبایدازاتاقخواببگذرم،یااینکه
چپ سمت باید بیرون به پنجره از کردن نگاه برای
شومینهبایستم.دراینجهانکوچکهرحالتبدنییا
هرادراکحسیایباهزارانمختصهمجازیدرنسبتی
بیواسطهقرارگرفتهاست)هیل،۴0:1396(.همانگونه
کهاورسالبهواسطهاینعادتواستفادهمكررازمحیط
بودن نابینا وجود با خود حواس دیگر تقویت و خانه
کارهاي و آمدمينمود و طوريدرمحیطخانهرفت
روزانهراانجامميدادکهکسيمتوجهنابینابودنوي
کردن تجربه برای ویژهای واسطه »بدن بود. نشده
]مكان[است.بدنزندهشرطمادیامكانپذیری]مكان[
استدرحالیکهخودشجزئیازهماندنیاست.بدن
درست است. مكان از بخشی و مكان اساس زنده
همانطورکههیچمكانیبدونبدنهاییوجودنداردکه
بدن هیچ ببخشند، روح آن به و کنند تقویت را آن
آن در که ندارد وجود مكانهایی بدون هم زندهای
سكنیدارندوحرکتمیکنند....بدنهاومكانهاواژگانی
طبیعیهستند.آنهابهصورتمتقابلبهیكدیگرروح

.)seamon,2018:63(»میبخشند
از یكي داشت اظهار ميتوان خصوص این در
از او تحلیل مرلوپونتي اندیشههاي تأثیرگزارترین
ابزارهايتجربهاست.کهدرواقعهمانتحلیلمشهور
را آن مرلوپونتي که است زمان و هستي در هایدگر
بیشترپروراندهاست.ويدراینتحلیلابزارهايتجربه
فراینديراتوصیفميکندکهدرطيآناینابزارهابا
شاکلههايبدنيادغامميشوند.مرلوپونتيبرايمثالبه
نابینایياشارهميکندکهبرايکمکبهعصايسفیددر
حالیادگیريمسیریابياستوباحرکتدادنعصابه
سطحزمیناطالعاتيگردآوريميکندوبهاینترتیب
درواقعدستاوتانوکعصاامتدادميیابد.بهاینشكل
و ازحسالمسهکسبکرده را تجربههایي نابینا فرد
بازخورداینتجربههايلمسيراازشنوایيميگیردوبه
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اینترتیبکمکمفضایيسهبعديگرداگردشآشكار
او حسي ادراک محدوده در عصا واقع در و ميشود
ناپدیدميشود.مرلوپونتيبدینشكلنشانميدهدکه
زمانيکهابزاريبامهارتاستفادهميشوددیگریکابژه
بدل واسطهاي به عوض در و نیست تجربه مستقیم
خواهدشدکهازطریقآنقادرميشویمجهانراتجربه
کنیمودرستمانندبدنخواهدبودکهماازطریقآن

جهانراتجربهميکنیم)هیل،56-57:1396(.
اورسالی شخصیت نیز تنهایی سال صد رمان در
کارهای خود بدن و مكان بر تمرکز با نوعی به نابینا
روزمرهخودراانجاممیدهد.گابریلگارسیامارکزدر
تشریحسلطهاورسالبرزندگیروزمرهاشتجربیاتيرا
توصیفمیکند:»...درسكوت،تمامفكرخودرامتمرکز
کردتابتواندفاصلهاشیاوصدايمردمرایادبگیردو
بتواندآنچهراکهظلمتآبمرواریداجازهاشرانميداد،
باخاطرهخودببیند.وبعد،کمکحسبویایيراکشف
کردکهقدرتيواضحترازحجمورنگداشت.عاقبت
دگمه جا و کند نخ تاریکسوزن اتاق در ميتوانست
بدوزدوميدانستشیرچهوقتبهجوشميآید؛محل
هرچیزراباچناناطمینانخاطريیادگرفتکهگاهي
حتيخودشنیزفراموشميکردکهنابیناشدهاست«
ميگوید: مرلوپونتي چنانچه .)۲15 :۲536 )مارکز،
میشود« محو من بدن در ابژه و سوژه بین »تمایز
ابژه هم انسانها لذا .)Merleau-ponty,1964: 187(

هستندوهمسوژه.آنهاذاتاًتنانههستندوبهعبارتی
پاسخ بودن زنده میشوند. مشخص خود بدنهای با
دادنبهجهاناست،البتهاینپاسخجنبهانفعالیندارد،
بلكهفعالاستوازدرونهدایتمیشود.پس،تجربه
انسانپیامدارتباطیگانهایاستکهبینسوژهتنانهو
مرکز مقام در انسان بدن میگیرد. شكل جهان
سمتگیریاودرجهان،هماوراازطریقحواسخود
بهجهانپیرامونشهدایتمیکندوهمجهانرامطابق
باجایگاهواعمالبدنیاوموقعیتمیبخشدوبراین
اساس،سوژهوجهاندرطیفرآیندیباهمدیگرمتولد
میشوند)Bullington, 2013: 23(.درتجربهايدیگراز
شخصیتنابینايداستاندیدهميشودکهويچگونه
ميکند پیدا بودنش نابینا وجود با را شده گم شي

که است، خانواده از عضوی فرناندا به مربوط داستان
فرناندا بار یک ...« است. کرده گم را ازدواجش حلقه
حلقهازدواجخودراگمکردودرجستجويآنتمام
خانهرازیروروکرد؛اورسالآنراخیليسادهدراتاق
بچههارويطاقچهیافت.همانطورکهدیگراندرخانه
رفتوآمدميکردند،اورسالباچهارحسخودمواظب
بودتامباداغافلگیرشکنندوپسازمدتيکشفکرد
کهافرادخانوادههریکبيآنکهخودمتوجهباشند،هر
روزیکمسیرراميپیمایندوهمانحرکاتروزمرهرا
تكرارميکنندوحتيتقریباًسرساعتمعینکلمات
عادات این از وقتي نتیجه در ميگویند؛ را همیشگي
یكنواختخارجميشدند،ممكنبودچیزيراگمکنند.
ازاینرووقتيشنیدفرنانداحلقهخودراگمکرده،به
خاطرشرسیدکهتنهاعملغیرعاديآنروز،شستن
ملحفهبچههابودهچونیكيازبچههاشبقبلدراتاق
بچهها کار این موقع که آنجایي از و بود دیده ساس
حضورداشتنداورسالبهاینفكرافتادکهفرنانداحلقه
رادرجایيکهدستبچههابهآننرسدقرارداده...«
به که اورسال که شد مشاهده .)۲16 :1388 )مارکز،
دلیلنابیناییاشبهدقتمتوجهالگوهایرفتاریروزانه
بهآسانی بههمیندلیل اعضایخانوادهاستو سایر
را نظمخانگی است پیدامیکند.ویمجبور را حلقه
تشخیصدهدکهسایراعضایخانوادهبدینخاطرکه
آن از است روزمرهشان زندگی از نظمبخشمسلمی
آگاهنیستندوبهخاطراینکهنگرشطبیعیاستبهآن

بیتوجههستند.
زندگی بر اورسال مجدد سلطه که دیگري تجربه
روزمرهراشرحمیدهدحادثهبعدازظهرياستکهدر
آناورسالدرایوانبایكیدیگرازاعضایخانوادهبهنام
آنجا در که میکند برخورد اورسال( )دختر آمارانتا

نشستهوگلدوزيمیکند.
»یکروزبعدازظهر،آمارانتادرایوانگلهایبگونیا
نشستهبودوگلدوزیمیکرد.اورسالبهاوخورد.آمارانتا
اعتراضکرد:ترابهخدامواظبباش،چراجلویپایترا
جایی توست، تقصیر گفت: اورسال نمیکنی؟ نگاه
خودش برای امر این بنشینی. نباید که نشستهای
حقیقتداشت.ازآنروزمتوجهموضوعیشدکههرگز
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کسیآنرانفهمیدهبودوآناینبودکهباگذشتسال،
و میدهد مكان تغییر نامحسوسی بهطور خورشید
کسانيکهرویایوانمینشینند،مجبورندبدوناینکه
ملتفتباشند،کمکمجایخودراتغییربدهند.ازآن
پسکافیبوداورسالتاریخوروزرابهخاطرداشتهباشد
)مارکز، درکجانشستهاست« آماراتنادقیقاً بفهمد تا

.)۲16:1388
نظر از مارکز گارسیا توضیحات مجدد بررسی در
پدیدارشناسی،میتوانیمبگوییمکهبهواسطهپارادوکس
»نابینابودن«اورسال،ویلزوماًبایدزندگیروزمرهاشرا
لحاظ به هرچند دهد، قرار توجه مورد مستقیماً
پدیدارشناسیاشارهبهایننكتهحائزاهمیتاستکه
انجام طبیعیاش نگرش درون در را تالش این وی
میدهدچراکهنگرانعواقبآگاهیاعضایخانوادهاش
ازنابیناییاشاست.ویبرزندگیروزمرهخانگیاشدر
درجهاولبابازسازیحوزهادراکیقابلدوامیسیطره
پیداکردکهحسهایباقیماندهاشبهویژهحسبویایی
وحسذاتیفاصلههاومكانهاازآنپشتیبانیمیکنند.
عالوهبراین،ویبهطرززیرکانهایخودراباحرکاتو
فعالیتهایروزمرهاعضایخانوادههماهنگمیکندو
بدینوسیلهتوجهخودرابهچیزیمعطوفمیداردکه
تشكیل عنوان با است ممكن پدیدارشناسی نظر از
دیدگاه از شود. توصیف روزمره مكان جسمانی
طرز به وی گفت، ميتوان مرلوپونتي پدیدارشناسانه
آگاه خانگی فاعل بدن- عادی نظم از پیشروندهای
میشود.بهطوراخص،اینادراکبرایاورسالبراین

اساساستکهویکشفکردهاستکهاعضایخانوار
سهیم تكراری روالهای و فعالیتها در ناخودآگاهانه
را فرناندا حلقه که میفهمد او مثال برای میشوند.
میتوانازطریقتوجهبهتنهاچیزمتفاوتیکهفرناندا
انجامدادهاستـشستنملحفهها،درآوردن آنروز
حلقه،وگذاشتنآندرجاییدورازدسترسبچههاپیدا
کرد.بههمینترتیب،چونآمارانتاجایخودرادرایوان
تغییردادهبودتازیرآفتابباشد،اورسالمتوجهشدکه
چگونهنظممطلقروالخانوارباجنبههایمتغیرمكان
)دراینموردتغییرفصلی(،هماهنگاست.اینمثال
جابجایی شرحمیدهدکهچگونهاجزایفیزیكیمكانـ
درتغییرعادیونامحسوسچگونگیواکنش خورشیدـ
اما زیرکانه مثال این دارند. نقش مكان به انسانها
واضحیازبدهوبستاندوطرفهبینانسانهاوجهانی

استکهدرآنغوطهورند.
مرلوپونتیمعتقداستدرمیاندریافتهایحسی
بدنکهبهوضوحآگاهانهاندمانندتمرکزفكری،میتوان
میانآنهاییکهتحتتأثیرحسهایبیرونی)مثلدیدن
نفوذ تحت بیشتر که آنهایی و و...(هستند وشنیدن
حواساندامیمثلاحساساتعضالنیاندتمایزگذاشت.
منمیتوانمموقعیتدستخودرابانگاهکردنبهآنو
نیز و کنم احساس آگاهانه آن، جهتگیری به توجه
میتوانمچشمانمراببندموسعیکنمموقعیتدست
خودرابااحساسعضالنیوحرکتیرابطهآنباسایر
اعضایبدنم،بانیرویگرانشوباسایرابژههایمیدان
تجربهخودحسکنم)کارمنوهنسن،۲39:1391(.
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دردرکمرلوپونتیازبدنزندهوحرکتسهنوع
حرکتبدنیمرتبطبامكانرامیتوانبرشمرد.1.بدن
درجایخودباقیمیمانداماحرکتدارد.۲.بدندر
درونمكانجابهجامیشود.3.بدنبینمكانهاجابهجا
میشود) casey,2009:p320(.چنانچهدرنمونهداستانی
در مكانها و زنده بدن شد مشاهده نیز اورسال خانواده
رابطهدوجانبهبهیكدیگرتعلقداشتهوازهمپشتیبانی

میکنند.
بهزعممرلوپونتی»بدنشرطامكانهرنوعتجربهای
محسوبمیشود« )Crossley,2012 :92(.ارتباطسوژهبا
جهاننیزازطریقبدنواعمالجنبشیومفهومیآن
اما است، چیزی ادراک همواره ادراک میگیرد. شكل
هیچادراکینمیتواندبدونچشماندازی1۲صورتبگیرد
وبدنچشماندازمابرایادراکجهاناست.مرلوپونتی
ارتباطبدنوجهانرااینچنینتوصیفمیکند:»بدن
مادرجهانبهمثابهقلبیکجانداراست؛آنچشمانداز
بهآن را برجانگهمیدارد،زندگی پا راپیوسته مرئی
میدمد،آنراازدرونحفظمیکندوباآننظامیرا

 .)Merleau- ponty, 2005:202(»تشكیلمیدهد
عمل بدون ادراکی هیچ است معتقد مرلوپونتي
وجودندارد؛ادراکنیازمندعملاست.چشمانسانتنها
میبیند. وضوح به را دید میدان مرکزی درجه دو
هنگامیکهشیئیراباچشمانمانمیبینیم،اینامری
فرایندمنفعلدریافتمحرکنیست؛بلكهشاملحرکت
فعالکرهچشمدرجستجویالگوهایآشنااست.تاحد
از فراتر سریع ادراکی فرایندهای این جزئیات زیادی،
میدهند. رخ ثانیه میلی حد در آنها ماست. کنترل
این میکنیم، درک را جهان ما که هنگامی بنابراین،
»تعاملبادنیا«درواقعرخدادهاست.بهعنوانانسانما
زندگی گذشته در ثانیه از کسری اندازه به همیشه
میکنیم.بنابراینتمامحسهافعالهستند،ازجمله
شنوایی،بویایی،والمسه.چنانچهدریکمهمانیپرسر
وصدا،میتوانیمبریکفردتمرکزکنیموسایرصداها
رانادیدهبگیریم.اینادراکفعالدرحسشنواییاست
)Svanæs,2013(.بدندرفضاسكنیگزیدهاستومانند

وقتی مثال طور به ندارد؛ قرار فضا در چیزها دیگر
میخواهیمحرکتیدرفضابكنیمبدن،یایكیازاعضای

حرکت را شئی که زمانی مانند را، دست مثاًل بدن
میدهیم،حرکتنمیدهیم.بلكهمابدنرابیواسطه
هیچابزاریحرکتمیدهیم.درواقعبدنچیزیبیش
ازیکابزاریاوسیلهاست؛بدنبیانگرمادرجهاناست.
بدنمهمتریننقشرادرشكلگیریادراکماازچیزها

.)Jones, 1998:38( دارد
و افراد بین خانگی بهمپیوستگی توصیف در
فضایی تطبیقپذیری مارکز گارسیا توضیح مكانشان،
در که میکند معنادار گونهای به را فاعل بدن-
فضا و زمان گذر در پیچیدهتر مجموعههایجسمانی
بیانشدهاست،ازجملهکارهایعادیبدن،همانگونه
یا و ميکند آماده صبحانه خانواده براي اورسال که
پیراهنپارهشدهايراتعمیرميکند؛وکارهایعادی
زمانمند-مكانمند،همانگونهکهدرمورددرکاورسال
ازتغییرجایآمارانتادرایوانگفتهشد.چنانچهگارسیا
مارکزموقعیترابهاختصاربدینشرحبیانمیکندکه،
اورسال»کشفمیکندکههرعضوخانواده،بدوناینکه
تقریباً و یكسان کارهای یكسان، مسیر باشد، متوجه
تكرار روز هر از یكسانی درساعت را یكسانی کلمات
را بدنی مجموعه دو کلی بهطور رو این از میکند«.

میتوانتشخیصدادکهبهشرحنمودارزیراست.
فضا و زمان در میتواند افراد بدنی عادی کارهای
درهمآمیزد،درنتیجهدرمجموعهمحیطیدرمقیاس
بزرگترینقشپیداکند،نظیر:خیابانسرزندهدرشهر،
تنهایی سال صد داستان در مثاًل عمومی، مكانهای
برای اشارهنمودکهمحلاجتماعی بهکلیسا میتوان
تعاملافرادباهمنیزمحسوبمیشد.چنانچهمرلوپونتی
بجوییم« باهم را ومحتوایش فضا باید »ما میگوید:

)سبزکار،97:1396(.
بهزعممرلوپونتی،سایرمطالعاتبهتطبیقپذیری
در که کردهاند اشاره چیزی بهعنوان بدن فضایی
مجموعههایبدنیپیچیدهتریبیانمیشودکهدرگذر
زمانوفضابسطمییابدوبهجغرافیایزندهگستردهتری
شكلمیدهدهمانطورکهکریستنیاکوبسن13شرح
میدهد:»بدنراهیبرایدرگیریدرجهانمییابدکه
بهاوامكانمیدهدتاراهشراباموفقیتدرآنجهان
پیداکند؛زمانیکهرشدپیداکردمابهطرزمعناداری
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شده عادی اکنون که هماهنگی این با روزهایمان در
و بدن عادات بنابراین میرویم. پیش به است
از خاصی سبک بازتاب آن پیشرفته جهتگیریهای
وجود به انسی منطقه همچنین و است دنیا داشتن
را روزمرهمان فعالیتهای ما آن درون در که میآورد

 .)Jacobson, 2010:223 (»...انجاممیدهیم
بحث تفسیری موضوع سه با ارتباط در ادامه در
خواهیمنمود.کهتمامآنهابهگونهایبهبدنزندهمربوط
است.اینسهموردعبارتنداز:1.بدنزندهوحوزهادراک؛

۲.حضوردرونجسمانی؛3.حالتهایمواجهبامكان.

1.  بدن زنده و حوزه ادراک
دراینقسمتمشاهداتیقابلمالحظههستندکه
بهبعضیجنبههایبدن،بهویژهموقعیتهاییمرتبط
هستندکهدرآنهاحرکاتعادیبهنحویموردمداخله
به راه در ما معمول مسیر بهطورمثال گرفتهاند. قرار
دلیلعملیاتساختمانیتغییریافته،ومابرایلحظهای
ازاینکهمجبورشدهایمتاازمسیرخارجشویمناراحت
میشویم.مانندزمانیکهاورسالناراحتمیشودازاین
کهناچاراستمسیرشراتغییردهدبهاینسببکه
است.سایر نموده راعوض آمارانتاجاینشستنخود

مشاهداتبهبهمپیوستگییكپارچهوپیوستهبینبدن
وحوزهادراکیاشارهدارند.بهطورمثالدریکروزگرم
تابستانیمابهدنبالنوارهایباریکسایهدرپیادهرو
هستیم.مانندآمارانتاکهبهدلیلآفتابمحلنشستنش

درایوانراتغییردادهاست.
شامل همیشه ادراکی تجربه خالصه، صورت به
تغییرپیوستهشخصیتوکارگزاراصلیبهوسیلهدسته
که است فعالیتها و مرتبط مفاهیم با گستردهتری
بابدنهماهنگمیشوند.اینتلفیقزنده همگیفوراً
صورت به مرلوپونتی را پیرامونی، شرایط حرکات،
گستردهتریباعنوانفرایندبدنیپویاتوصیفمیکند
کهبهواسطهآنانسانهاهمیشهفوریجایگاهخودرا

.)seamon,2018: 44( مییابند

2. حضور درون جسمانی
مشاهداتاینبخشمربوطاستبهبرخوردهایبین
جسمیکهطیفیبینهمحضوریلحظهایتاتبادل
ناخود تالش مثاًل میگیرد. بر در را طوالنی کالمی
و خودمان بین مناسب فاصله حفظ برای  ما آگاهی
دیگرانیراکهایستادهاندیاحرکتمیکنند.اورسالبا
اینکهنابیناشدهاستامامیکوشدهنگامراهرفتندر
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فضایخانهبهدیگرانکهدرحالگذرهستندبرنخورد
موقع گاهی بنابراین نماید. حفظ را مناسب فاصله و
حرکتبایدمكثکندویااینکهتندترراهبرودتااین

فاصلهمناسببهوجودآید.
درپدیدارشناسیادراک،مرلوپونتیدرفصلیبانام
به افراد چگونه اینکه وی انسانی« جهان و »دیگران
صورتهمزماندرجهانهستندرامدنظرقرارمیدهد.
درستدرلحظهایکهدرجهانهاازطریقادراکوبدن
-فاعلغوطهورشدیم،درجهانهاییهمغوطهورشدیم
کهدیگرانسانهارادربرمیگیرد.مرلوپونتیمینویسد
یا شیء یک عنوان به »نه را اجتماعی جهانی ما که
مجموعهایازاشیاء،بلكهبهعنوانحوزهیابعدیدائمی
ازهستی....تجربهمیکنیم.رابطهمابااجتماعمانند
رابطهمابادنیاست،کهعمیقترازهرادراکبیانشده
را آن آنکه از قبل اجتماع ... است قضاوتی هر یا
بشناسیمیاموردقضاوتقراردهیموجودداشتهاست«

)merleau- ponty,1962: 362(
.

3. حالت های مواجه با مکان
و ادراک با همراه هشیار نیمه حساسیت برخالف
بدن-فاعل،مواجههمیزانیازآگاهیهوشیاردرخود
دارد.حالتهایمواجهبامكان،توجهمستقیمبهبرخی
جنبههایمادی،محیطی،یاانسانیمكانمشاهداتبه
طیفیازشدتبادقتبودنمواجههازآگاهیلحظهای
گرفتهتاتوجهعمیقتروپایدارتراشارهمیکند.بهطور
مثالحلقهفرنانداگمشدهاست.اورسالآنرابهراحتی

پیدامیکندباآنکهچشمانشچیزینمیبیند.
ازدیدگاهمرلوپونتی،درموردمواجههشیوهدیگری
رابهصورتتجربیشرحدادهمیشودکهدرآنبدن
زندهدرمكانغوطهورمیشود.ازآنجاییکهمابامكان
درگیرهستیم،دروهلهاولآنمكانراازطریقآگاهی
نمیدانیم و نمیبینیم جدا شیئی بهعنوان شناختی

.)seamon, 2018:47(

نتیجه گیری
موریسمرلوپونتیبامطرحنمودنادراکبهعنوان
تنانهآنرامانندامریبیكرانمیداند.بهزعممرلوپونتی

مندرجهانمیبینموهمزماندیدهمیشومواحساس
امری جهان دریافت مرلوپونتی برای میشوم.
درک، این و میشود تلقی بدنمندانه و پیشاشناختی
جهان با بدن، حرکت و درهمتنیدگیحسیت حاصل
تلقیمیشود،فلسفهمرلوپونتیباردخاستگاهآگاهیدر
از هستیشناسانه توصیفی به جهان با سوژه ذهنیت

جهانمنتهیمیشود.
هر از تا میکند تالش آثارش تمام در مرلوپونتي
گونهمفهومدوگانهدکارتي)فرضاینکهدنیابهانسانها
شكلمیدهد،یاانسانهابهدنیاشكلمیدهند(احتراز
کند،چراکههمیشهبهخاطربدنزنده،مردموجهانبه
یكدیگرپیوندخوردهاند.یکمثالازاینتلفیقخانواده
اورسالاست،جاییکهروالهایعادیبدن،روالهای
مكان در زنده بدن گرفتن جای در زمان-فضا، عادی
نقشدارند.ازایننظر،محیطهاومكانهاامتدادجمع
کردنفاصلهادراکوبدن-فاعلهستند.مكانمندي
بدنازطریقافعاليمانندادراکنمودنوتوجهنمودن

استکهآشكارميشود.
دراینپژوهشدروهلهاولبانزدیکشدنبهدرک
مرلوپونتیدرخصوصپدیدارشناسیادراک،تالششد
تاروحبخشیمتقابلبینافرادومكان،موردبررسیقرار
سال صد رمان از بخشهایي منظور این به و گیرد،
فلسفي دیدگاههاي پایه بر مارکز گارسیا تنهایی
نتیجه نهایت مرلوپونتيموردتفسیرقرارگرفت.ودر
گرفتهشدکهمكانهاوبدنهایزندهبهصورتمتقابل
از میتوان را آنها تفسیر و میکنند پشتیبانی هم از
طریقتوضیحمرلوپونتیدربارهادراکوبدن-فاعلبه
برای پدیدارشناسی نمود. درک جامعتري صورت
و نهفته ابعاد به توجه جلب برای شیوهای مرلوپونتی
و ادراکات حساسیتها، وی تفكر است. تجربه پنهان
فعالیتهایقابلتوجهاماپیشازآگاهیبدنزندهرادر
زمانیآشكارمیکندکهبامهارتباجهاندردسترس
کمی چیز مستقیماً وی وجود این با میشود. درگیر
دربارهاهمیتمكانمیگوید،دیدگاهویبیشتربهدنبال
شفافسازیرابطهجداییناپذیرآنبابدنزندهوجایگاه

بدنانساناست.
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 پن نوشت ها  
1. Edmond Husserl
2. Martin Heidegger
3. Jean-Paul Sartre
4. Maurice Merleau-Ponty
5. René Descartes
6. Perception
7. Gabriel García Márquez
8.رمانصدسالتنهاییداستانزندگیششنسلیکخانواده
نام به دهكدهای در که است جنوبی آمریكای اهالی از
از بعضی مرگ و شدن ناپدید میکنند. زندگی ماکوندو
شخصیتهایداستانبهجادوییشدنروایتهامیافزاید.
رئالیسم سبک کتاب این در مارکز بسیاری اعتقاد به
جادوییراابداعکردهاست.داستانیکهدرآنهمهفضاها
اما هستند، حقیقی گاهی حتی و واقعی شخصیتها و
ماجرایداستانمطابقروابطعلّیومعلولیشناختهشده

دنیایماپیشنمیروند.
9. Body-Subject
10. See-er/voyan
11. chlasmus
12. Perspective 
13. J. C. Jacobsen
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