
پدیدارشناسی مکان در عکاسی مکان نگاری نوین

عفتالساداتافضلطوسی*
فاطمهیوسفی**

چكيده   
  اين پژوهش با رويكرد پديدارشناسى مكان به بررسى مكان در دوران معاصر که توسط هنرمندان عكاسى مكان نگارى نوين 
به تصوير کشيده شده، مى پردازد. اين شيوة عكاسى در پى گسترش شهرنشينى  و تصرف انسان در فضاهاى بكر طبيعت، 
توانست واقعيت هايى را درباره تخريب زمين آشكار سازد و جايگاه خود را به عنوان عكاسى جسورانه به رخ کشد. اين پژوهش 
با توجه به ضرورت وجود و شناخت اين شيوه از عكاسى در هنر معاصر، در پى پاسخ به  ويژگى هاى مكان در اين سبک از 
عكاسى با استفاده از چهارچوب نظرى پديدارشناسى مكان از ديدگاه نوربرگ- شولتز، با اين فرض که اين شيوة عكاسى با نگاه 
انتقادى به محيط زيست نگاه پديدارشناسانه داشته، معانى جديدى از آن را ارائه کرده است. اين پژوهش به روش تحليلى و 
توصيفى، به کشف اين معانى ميپردازد. به نظر مى رسد مكان نگارى نوين در عكاسى همچون انعكاسى از بى هويتى و روح مكان 
در دوران معاصر است و هنرمندان با ثبت مكان انسان معاصر با کنكاش در تخريب محيط زيست، هنر عكاسى را به تاريخ مكان 

پيوند داده اند.
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مقدمه  
با ازشیوههایعكاسیاستكه مكاننگاری۱یكی
و مناظر واكاوی و بررسی به مستندگونه رویكردی
میپردازد. ویژه جنبهای از زمین روی چشماندازهای
میتوانگفتاینكنجكاویدرشناختفضایپیرامون
ازرنسانسآغازشدهوبااختراعدوربینعكاسیگسترش
یافت.ازاولینفریمعكسكهبهنوعیمكاننگاریاست
)ازژوزفنیسفورنییپس۲كهازپشتباممنزلشگرفته
و بررسی برای فرانسوی سیاستمداران اقدام تا شد(،
همینطور و عكس توسط فرانسه از مناطقی دیدن
عكاسی دوربین خود، استعمار تحت مناطق كشف
بهترینابزاربرایپاسخگوییبهبسیاریازپرسشهای
تاریخیوسیاسیوعلمیبودهاست.لذاچهبسابتوان
گفت،دردنیایمعاصرباتحوالتوتغییراتشگفتانگیز
عكاسی، ژانر كاربردیترین ناخوشایند، اغلب و
مكاننگاریاست.زیرااینشیوهامكانتماشایجهان

پیرامونراباموشكافیبسیاربدستمیدهد.
مراكز شهرنشینی، توسعه پیرو نوین3 مكاننگاری
صنعتیونیزراههایارتباطیدرپیونددادنشهرهای
اگر گرفت. شكل ۱۹7۰م. دهة در ضابطه بدون
مكاننگاریبهدیدنمناظردستنخوردهپیرامونشهر
رفتن بین از و شهرها توسعة با اكنون میپرداخت،
تصویر به بهجایدرخت، وجایگزینیخانه جنگلها
كردنمناظریكهتوسطبشرتخریبشدهاندمیپردازد.
عكاسی دارد، ژانر این كه انتقادی رویكرد به توجه با
میزان به بیشتر توجه برای مناسب بستری میتواند
منظور به عملكردشان بهبود برای جوامع همبستگی

حفظمحیطزیستفراهمآورد.
عكاسی بررسی با كه آنست بر مقاله این لذا 
محیط و مكان به انسان  رویكرد نوین، مكاننگاری
ازنمایشگاهمكاننگارینوین زیسترادرعكسهایی
آراء در مكان پدیدارشناسی4  منظر از  ،)۱۹76(

كریستیاننوربرگـشولتز۵تحلیلكند.
باتوجهبهآراءشولتزدرمعماریومكان،میخواهیم
بدانیممفهوممكاندرتصاویراینعكاسانچطورمعنا
شدهوروندنگاهاینعكاسانبهتخریبطبیعتچگونه
است.عكاسانبارویكردخودچهمعناییبهفضامیدهند

وچگونهآنراتبدیلبهمكانمیكنند؟اینپژوهشبه
صورتتوصیفی،تحلیلی،وبهاستنادمنابعكتابخانهای،
نمایشگاه از نوین مكاننگاری شیوة عكسهای نمونة
با و انتخاب بهصورتهدفمند را نیویورک در ۱۹76
تحلیل شولتز آراء در مكان پدیدارشناسی رویكرد

میكند.

چهارچوب نظری
بودن احساس آن در انسان كه است جایی مكان
با نباشد، آن در گریزی و تحمیل هیچ باشد، داشته
انسانبهعنوانبخشیازطبیعتبتواندارتباطمناسب
برقراركندوهویتخودرابهانساننیزبدهد.دردنیایی
زندگیمیكنیمكهمفهوممكانبواسطةدخلوتصرف
باعث آگاهیوشعورطبیعی، بدون انساندرطبیعت
بوجودآمدنچالشهاییدردرکماازفضاومكانشده
است.عكاسانباتولیدتصویرازمكانهاییكهانساندر
آندخلوتصرفكرده،حضورانسانرادرطبیعتبه
یا ازمكان باعكاسی لذا گونهایدیگراعالممیكنند.
منظرهایازمحیطزیستبهعنوانیکپدیده،همچون
آبوخاک،موردتوجهوتفسیرقرارمیگیرد.ازاینرو
مورد در شولتز نوربرگ- كریستیان آراء به رویكرد با
به بهمنظره، پدیدارشناسیمكانودیدگاهشنسبت
یافتنوواكاویجنبههایپنهانمكانومنظرهازدید
نوین مكاننگاری  عكاسی در معاصر هنرمندان

میپردازیم.
نوربرگـشولتزمعمار،منتقد،نظریهپردازواستاد
تاریخمعماریمعاصراست.ویچندینكتابنوشتهكه
او است.  معماری و پدیدارشناسی در او آراء نمایانگر
قرار تحلیل مورد روانشناسی منظر از را معماری

میدهد.
بزرگ جنبشهای از اغلب طراحی »نظریههای
فلسفیوفرهنگیالهامگرفتهمیشوند.همانطوركهدر
نظریةشولتزاستفادهازپدیدارشناسیوكاربردآندر
منظور به او است. شده بیان محیطی زیست دانش
آراء به مدرن، شهرسازی و معماری از نقد گسترش
هایدگر7 مارتین و هوسرل6 ادموند پدیدارشناختی
میپردازدوخواستاربازگشتبهطراحیمبتنیبرمكان
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.) Larice & MacDonald,2013: 272( »میشود
ازدیدشولتزهرموجودیدارایروحخاصخودو
هرمكانویژگیوخصلتخاصخودراداراستكهاو
آنراروحمكانمیخواند.باتوجهبهرویكردشولتزبه
آراءهایدگردرموردجهانومكان،درسال۱۹۸۰كتاب
روحمكانیاGenius Lociرانوشتـكهبیشازسه
دههموردتوجهمنتقدینومتفكراندرحوزةمعماری

.)Willken,2013:1(».قرارگرفتهاست
قرار نقد اینكتابكهدرمقاالتورسالههامورد
گرفته،پایهبحثدرموردروحمكانهایمختلفگشت.
در آن ویژگیهای و مكان روح نیز حاضر مقالة در
عكسهاییازمناظرانسان-ساختدرطبیعت،بررسی

میشوند.
این بر كانادایی جفرافیدان )۱۹44( رلف۸ ادوارد
آیین، منظر، جا، از تركیبی »مكان كه: است عقیده
و دادن اهمیت شخصی، تجربه دیگر، افراد مسیر،
پاسداریازكاشانهوزمینهایبرایدیگرمكانهااستو
فهممكانمیتواندمنجربهاحیاءونگهداریمكانهای
 Relph T 1976(»موجودوخلقمكانهایجدیدگردد

29 :میرغالمی،آیشم)7۰:۱3۹۵(.

رلفهمزمانباشولتزدرموردمكاننگاشتهاست
لذاازآراءادواردرلفدربارةنامكان،نیزدرایننوشتار
كهبهگماننگارندهتكمیلكنندةبحثپدیدارشناسی
مكاندرعكاسیمكاننگارینویناست،استفادهشده
است.رلفبهبیمكانیاشارهمیكند.برخیعكسهای
تفسیر و بررسی نظریه این پایة بر اینسبکعكاسی

میشوند.

نيشياة تحقيق  
علمپدیدارشناسیموردتوجهبسیاریازمعمارانو
درزمینةشهرسازیبسیارپركاربرداست.دراینزمینه
این در كتابها جمله از شده نوشته مقاالتی و كتب
زمینه:پدیدارشناسیمكاننوشتةپروینپرتوی)۱3۹۲(
شولتز نوربرگ- كریستیان نوشتة مكان روح وكتاب
»نشانهشناسی مقاالت مجموعه كتاب است. )۱3۸۸(
مكان«)۱3۹۰(بهكوششفرهادساسانیمقاالتیدر
تحلیلوتفسیرمكانداردكهدراینمقالهنیزاستفاده

-معناشناسی نشانه كتاب در همچنین است. شده
ازدكترحمیدرضاشعیری)۱3۹7(دریک دیداری
بخشازویژگیهاینشانهشناسیمكانبحثشدهاست.
حسینكاشیوناصربنیادیدرمقالة»تبیینمدل
حسمكانوبررسیعناصروابعادمختلف هویتمكانـ
آن«)۱3۹۲(،بهبررسیهویتومعانیمشترکآنو
حسمكان)رابطهانسانومكان(میپردازدوبابررسی
نمونةپژوهشیپیادهراهشهرری،بهایننتیجهمیرسد
كهحسمكانوهویتمكانبهطورمساویرویهم
اثرگذارند.مرتضیبیگلووشیرینبزرگمهربهبررسی
پدیدارشناسی»مكانونامكاندردونمایشنامهپلكانو
سنگرویسنگفرشخیساكبررادی«میپردازند.در
اینمقالهمكان)رابطهمندودارایتاریخ(ونامكان)تهی
ازهویتوتاریخ(تعریفشدهاست.انسانامروزیكه
مكانرابهنامكانتبدیلكردهودرجستجویهویت
لیال میزند. پرسه پناه بی و سرگردان است، خویش
مدقالچیومجتبیانصاریدرمقالة»روحمكاندرباغ
ایرانی«)۱3۹3(اجزایمكان،روحمكانطبیعی،عناصر
وساختارباغایرانیورابطةانسانوطبیعترابارویكرد
اینكهمفهوم بیان با و بررسیمیكنند پدیدارشناسانه
مكانباساختارومعناشكلمیگیرد،باغایرانیراحامل
روحمكانمیدانند.محسنتابانوهمكاراندرمقالة
»هویتومكان«)۱3۹۱(نحوةشكلگیریهویتمكان
راموردبررسیقراردادهوباتوجهبهاینكهتراكمفضاو
روانشناسی در را هویت ابتدا گرفته را هویت مكان،
اجتماعیبررسیوسپسدرمعماریوپدیدارشناسی

هویتمكانیراموردپژوهشقرارمیدهند.
تعدادیمقالهبهانگلیسیباعناوینمرتبطبهروح
مكاننوشتهشدهكهتنهابرخیمستقیماًدرموردآراء
روح آن غالب و است شولتز ـ نوربرگ معروف كتاب
كرده بررسی محقق نظر مورد مكانهای در را مكان
است.درذیلاینمطلببهمواردیاشارهمیشود.رسالة
در مكان »اهمیت اورت اندرس هندریک دكتری
كریستیان  معماری برداشتهای بر نقدی معماری،
نوربرگـشولتزازفلسفهمارتینهایدگر«)۲۰۱۵(در
رشتةفلسفهنگاشتهشدهاست.مقالة»حسمكاندر
توسعهمتن«)۱۹۹۸(ازروبرتهی،حسمكانرادر
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در مهاجران از آمارگیری با خانواده، و محیط جامعه،
اروپاواقواماروپاییوكودكانبررسیكردهاست.مقالة
در بهمكان دلبستگی و مفاهیمحسمكان »مقایسه
مطالعاتمعماری«)۲۰۱3(،نوشتهحسنهاشمنژادو
حس مكان، به دلبستگی مانند مفاهیمی همكاران،
مكان،معنیمكان،هویتمكانو...بررسیشدهاند.در
تماماینمفاهیمجنبههایمختلفیازتعاملبینانسان
ومكانوتأثیرگذاریمكانهابرمردمارائهشدهودر
نتیجهدلبستگیمكانییكیاززیرمجموعههایحس
مكاناست.مقالة»حسمكانوپیوستمكان«)۲۰۱3(
از كاملی تعریف همكاران، و هاشمنژاد، هاشم نوشته
درک نتیجه در و مكان به وابستگی حس مفاهیم
جنبههایاساسیاحساسمكانكهمیتوانددرارزیابی
سطحدلبستگیعمومیبرایگرایشمردمبهمكانها
موثرباشد،پرداختهاست.مقالة»حسمكاندرمنظره
نیک مستورا نیک نوشته )۲۰۱3( فرهنگی« بستر و
بستر در منظره عناصر بررسی به همكاران، محمدو
فرهنگپرداختهشدهاست.اینمقالهدرپیپاسخبه
درکتجربةمردمازمكانشانبراساسفرهنگاست.
درنتیجهمكانهادارایسطوحمختلفیازحسمكان
فعالیتهای و آنها بین روابط اساس بر كه هستند
ایجاد باعث زمان گذشت و میگیرد شكل اجتماعی

احساسقویمكانمیشود.
دراینمقالهمیخواهیمبهمفهوممكاندرسبكیاز
را معاصر منظره و مكان دغدغة كه بپردازیم عكاسی
دارد.سبکمكاننگارینوینتصاویریگویاازتوصیف
مكانهاییاستكهمعنایاصلیخودراازدستدادهو
مكان پدیدارشناسی دریچه از تصاویر این تحلیل با

میتوانمعناینهفتهدرآنهارادرکكرد.

نددد ررااد  مكا 
فنومنولوژی التین واژهی معادل پدیدارشناسی
)Phenomenology(مركبازدوواژةفنومنبهمعنای

پدیدهیاپدیدارولوژیبهمعنایشناخت،مكتبیاست
منظم هدف با و ذهن التفاتی وجوه بر تأكید با كه
ساختنفلسفهبهطوركلیوفلسفهشناختبهطوراخص
توسطادموندهوسرلپایهگذاریشد.اینمكتبدرپی

آناستكهباتفكیکآگاهیباواسطهوبیواسطهاز
یكدیگر،آگاهیانسانراازپدیدارهایذهنیكهبدون
واسطهدرذهنویظاهرمیشوندوممكناستحتی
دهد قرار مطالعه مورد باشند، نداشته هم عینیتی

Url۱.)دهقانیناژوانی،۱3۹3:پژوهشكدهباقرالعلوم(
پدیدارشناسیبانامادموندهوسرلبهآراءفالسفه
دیگرپیونددارد.مارتینهایدگر)۱۹76-۱۸۸۹(از
پدیدارشناسانپساهوسرلیاستكهدركتابهستیو
زماندرموردمكاننیزبحثكردهاست.اگرچهبحث
روحمكانباهگل۹آغازمیشود،ازدیدهایدگر؛وجود
میخواند /جاستی )Dasiein( دازاین  آنرا او كه انسانی
مكانمنداست.هایدگرپژوهشمكانمندیدازاینرادر
سهمرحله:۱.مكانمندیهستندةدردستیدرونجهانی
۲.مكانمندیدرجهانـهستی3.مكانمندیدازاین
ومكان،میداند)هایدگر،۱36:۱3۹۲(.ازدیدگاهاو:
»مكانمندیآنخصلتهایدوریزداییوجهتداریرا
انسان سادهتر بیان به .)۱4۰: )همان میدهد« نشان
موجودیاساساًمكانمنداستودراینمورددوریو
نزدیكیوجهتوزمانمندیدرایجاداینحسمؤثر

است.
بدینترتیبازدیدگاهپدیدارشناسانهظاهرشدنو
پدیدارشدنعالممنوطبهتوجهوالتفاتذهنانسانبه
اصلی شعار اشیاء خود سوی به بازگشت است. آن
پدیدارشناسیاست.دیدگاهپدیدارشناسانهمیگویدكه
ذهنماشرطظهوروپدیدآمدنآنعالماستوعالم
دارد وجود ما برای كه است پدیدهای و ظهور همین
)ریختهگران،6:۱3۸۰(.پدیدارشناسیبروحدتزندگی
را مكان شولتز، زعم به چنانچه دارد، تأكید مكان و
بهوسیلةمفاهیمتحلیلیوعلمیشرحداد، نمیتوان
زیراعلماموررابهقالبانتزاعیدرآوردهوباآندانش
و فضا .) ۵6 :۱3۸۸ )ذاكری، میدهد شكل را عینی
مكانازمباحثاساسیدرمعماریاستودرموردآن
تعاریفمتفاوتیوجوددارد.درتحلیلمكانوجودانسان
مكان میدهد. معنا مكان به او كه چرا است الزامی
بخشیازفضااستكهتوسطانسانوروابطشدارای
پدیدارشناسی كه سؤال این جواب در میشود. معنا
چیستمیتوانگفتدرپدیدارشناسیبهمكانرجعت
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میكنیمبهمفهوماصلیهرآنچهموردمطالعهاست.
جایگاهی از بیش چیزی مكان شولتز، دید از
تجریدیاست.منظوركلیتیازچیزهایعینیاستكه
دارایمصالحمادیشكل،بافتورنگاست.اینچیزها
یکخصلتمحیطیراتعیینمیكنندكهاساسمكان
است.دركلیکمكانداراییکخصلتیاجواست.
یکمكانازاینرویکپدیداركیفیوكلیاستكه
مثاًل خصوصیاتش از یک هیچ به را آن نمیتوانیم
نسبتهایفضاییبدونازدستدادنماهیتعینیآن
زبان در .)۱7 :۱3۸۸ شولتز، ـ )نوربرگ بكاهیم فرو
انگلیسیمعنایواژة»مكان«گستردهبهكارمیرود،
میتوانآنرابهمعنایمحل،جایگاهوموقعیتیکفرد
درجامعهیاتعیینكردناحساساتشخصیبرایمحلی
از دوم حالت در دانست. شهر یا دفتركار اتاق، مانند
مفهوم كه جا هر و معنا مخزن مكان شولتز، منظر
سكونترابدهداست)Hay,1998 :5-6(.لذاازدیدگاه
این ذیل در كه است ویژگیهایی دارای مكان شولتز
مطلبابتدابدانپرداختهسپسبهتحلیلروحمكاندر
شده ذكر آراء به توجه با نوین نگاری مكان عكاسی

میپردازیم.

1. داختار مكا   
در شولتز میشود. معنا دارای مكان توسط فضا
كتابروحمكانساختارمكانرااینگونهبیانمیكند:
ظاهر محیطی تمامیتهایی صورت به مكان ساختار
است. فضا و خصلت وجوه برگیرندة در كه میگردد
مناظر، منطقهها، كشورها، منزلة به مكانهایی چنین
)نوربرگ- میشوند شناخته ساختمانها و قرارگاهها
گفت میتوان مكان ساختار در .)۲7 :۱3۸۸ شولتز،
همانطوركهفضاباچشماندازواجدمعنامیشودمكان
ایندو،معنامییابد.ساختارهرمكانهویتو با نیز
فرهنگآنمنطقهرانیزآشكارمیكند.درواقعهویت
بومی فرهنگ چنانچه است اثرگذار مكان ساختار بر
اثر آن توسعه و جوامع شكلگیری روند بر مناطق
گذارند،ساختارمكاننیزازاینمنبعسرچشمهمیگیرد.

2. حس  مكا  
ازنظرشولتزحسمكاندرمكانهایییافتمیشود
كهدارایشخصیتیمشخصومتمایزهستند)دارای
چیزهای از مشخص شخصیت این و مكان( هویت
بافتورنگهستند ملموسكهدارایمصالح،شكل،
حس .)3 :۱3۹۲، بنیادی )كاشی، است شده ساخته
مكانباعثهماهنگیوكاركردمناسبفضایمعماری
وانساناستوسبباحساسامنیتولذتوادراک
عاطفیافرادمیشودبهاحساستعلقافرادبهآنمكان
كمکمیكند)فالحت،۵۹:۱3۸۵(.درنتیجهمیتوان
گفتحسمكانباگذشتزمانبهدستمیآیدوطبق
نظرشولتزدركیفیتزندگیانسانمهماستلذاحس
مكاندرنتیجةتعاملانسانوزندگیاوست.حسمكان
درتداومسكونتبرایانسانمهماستودلبستگیو
احساسعاطفیدرانسانرابرمیانگیزدوالبتهمیتواند

توسطباورهاورفتارهاتحتتأثیرقراربگیرد.

3.کار کتر مكا 
»پدیده مقالة در نوربرگ-شولتز پرتوی گفتة به
مكان«)۱۹۹6(دربارةكاراكترمكانمینویسد:»اعمال
گوناگون،مكانهاییباكاراكترهایگوناگونرامیطلبد.
یکواحدمسكونیبایدحفاظتكنندهباشد.یکاداره،
كاراوعملی،یکسالنرقصشادیبخشویکكلیسا
بازدید خارجی شهر یک از وقتی باشد. مقدس باید
قرار آن خاص كاراكتر تأثیر تحت معموالً میكنیم،
میگیریمكهخودبخشیمهمازتجربهماازآنشهر
است«)پرتوی،۱۱۲:۱3۹۲(.درنتیجهمیتوانگفت
بایددارایهماهنگیو دركاراكترمكانفرمومحتوا
همخوانیباشد.ویژگیخاصیكهموجببروزكاراكتر
معنا در معمار توانایی از تركیبی همانا میشود مكان

بخشیدنبهمكانودرکآنتوسطمخاطباست.

4. روح مكا ۱۰
روحمكانبواسطةحضورانسانوبنایساختهشده
هر مینویسد: اوشكلمیگیرد.چنانكهشولتز توسط
موجودیروحمخصوصبهخودراداردكهبرایناساس
خصلتویژةخودراتحصیلمیكندوانسانهمچون
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میكند پیدا وقوع زندگیاش كه وجودی هستندهای
نیازمنددرکروحمكاناست.اماچنیندركینیازمند
حاضر و آن خصوصیات دریافت محیط، بر گشودگی
ساختنآنهادراثرمعماریاستكهعینیتوخصلت
و بناها افراشتن با انسان بنابراین، داراست. ویژهای
آشكار را موجود سایت مكان روح كردن، معماری
میسازد)نوربرگ-شولتز،۸:۱3۸۸(.معماروظیفهدارد
برایانسانمكانیبامعناایجادكندتامطلوبزندگیاو
باشد.ازدستدادنروحمكانباعثعدمبرقراریحس
مشاركتدرانسانومحیطمیشود.انسانهاازهمدور
میشوندچراكهبهیکكلیتتعلقندارند.روحمكان

باعثایجادسكونتوتداومحضوردرمكانمیشود.

1. 4. روح مكا  طبيع 
شولتزتعریفروحمكانرادرطبیعتتحتعنوان
برآناستكه او روحمكانطبیعیبسطدادهاست.
پایهای گونههای طبیعی مكان پدیدار دربارة ما بحث
بسیاریازعواملطبیعیراكهعموماًبهزمینوآسمان
مرتبطاند،یابیانكنندةتعاملدوعنصرپایهایهستند،
پوششنمیدهد.بهعالوه،بحثماحاكیازآناستكه
دربعضیمناطقآسمانمیتواندبهصورتعاملیغالب
ظاهرشود،درحالیكهدردیگرمناطقزمینحضوری
منظر از .)66 )نوربرگ-شولتز،۱3۸۸: دارد بنیادین
شولتزمناظربهچهاردستهتقسیمشدهاند.اوبارویكردی
پدیدارشناسانهمبتنیبرچهارگانهازمكانهایطبیعی
ریتمهای و نور كاراكتر، چون كیفیتهایی زمینة در
روزانهوفصلیارائهدادهاست.اینتعاریفمارادرفهم
روحمكانیاریمیكند:منظرةكالسیک:محیطیكهاز
نظرتنوعوتداومدرتوازنقرارداردوبهبهترینوجهدر
رمانتیک: مناظر میشود. دیده یونانی چشماندازهای
محیطیمملوازتغییر،تنوعوجزییاتمحیطیكهبه
بهتریننحودرجنگلهایاسكاندیناویتحققمییابد.
با توام و وسیع عرصهای با محیطی كیهانی: منظرة
یكنواختیتداوموامتدادمحیطیكهبهبهتریننحودر
سه از تركیبی مركب: منظرة مییابد. تجلی بیابان
چشماندازاولودرنهایتبهتریننشاندهندهمكانهای
برایتشریحو و نیستند واقعی.مكانهاییكهخالص

بیانطبیعیخودتركیبشدهاند)پرتوی:۸۱:۱3۹۲(.
درشرحجایگاهروحمكانازمنظرنوربرگ-شولتز،
چهاراصلبررسیشدهاست:»توپوگرافیسطحزمین«،
»شرایطنور«،»كیهانشناختی«و»آسمان«بهعنوان
شرایططبیعیوساختمانهایواجدمعانیوجودیدر
زمین ساالنه گردش از ویژگیها این فرهنگی. منظر
تأثیرگرفتهومكاننیزتابعهمینتغییروتحوالتاست
)Jiven&larkham,2003: 70-71(.درنتیجه،حسمكان

و تأویل را آن زمان استكه ازطبیعت تابعی و جزء
تفسیرمیكند.ماهموارهدرمعرضتغییرمحیطساخته
شدهبهدستخودهستیم.دراینبرداشتشولتزروح
مكانرادرموقعیتیطبیعیقرارمیدهدوحسمكان

درفضایانسانسازمتأثرازروحمكانطبیعیاست.

فضا  ز ماظر نددد ررااد 
ازآنجاكهدرتعریفمكان،فضانیزدخیلاستبه
توصیفكوتاهیدربارهمعنایفضاازدیدگاهنظریهپردازان
فضاهای به را فضا شولتز میپردازیم. پدیدارشناسی
شناختی۱4 وجودی۱3، ادراكی۱۲،  پراگماتیک۱۱،
با را انسان پراگماتیک، فضاي میكند. تقسیمبندی
فضاي میكند، تركیب ارگانیكش و طبیعی محیط
ادراكیبرايهویتانسانبهعنوانیکشخص،ضروري
و فرهنگ كلیت به را انسان وجودي، فضاي است،
اجتماعشمتعلقمیكند،فضايشناختییعنیاینكه
انسانقادراستدرموردفضافكركندوفضايمنطقی
وسیلهايدراختیارانسانمیگذاردتادیگرانرامورد

قضاوتقراردهد)مقیمی،۸۲:۱3۹6(.
در و میداند انسان محسوس تجربة را فضا رلف
كتابمكانونامكانمینویسد:»فضاییكهماازآسمان،
دریا،منظرههاویاشهريكهازساختمانبلنديآنرا
مشاهدهمیكنیم،فضايخیابانهاوساختمانهاییكه
نقشهها، میشوند، تجربه داخل از یا و دیده بیرون از
پالنها،تصاویركیهانشناسیوفضايمابینستارگان،
فضايدرتملکاشیاءویافضايتحتاختیاركشورهاو
نتیجه همه و همه خدایان، براي شده وقف فضاي یا
)Relph ,1976: 8( است فضا از ما درک و تجربهها
بنابراینمیتوانگفتفضاگسترهاینامحدوداستكه
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بهواسطةسازهومكانبرایانساندارایمعنامیشود.

عكاد  مكا  نااری نودپ 
و احساسات به وابسته است تفكری مكانی »تفكر
در سوژه فعال حضور در ریشه كه عواطفی ، عواطف
:۱3۹7 شعیری،  Parret ,2008:2009( دارند.« مكان
به ۱۹76 سال در نوین مكاننگاری عكاسی .)۲44
كوششویلیامجنكینز۱۵درموزهبینالمللیعكاسیو
عكسها این شد. آغاز نیویورک ایستمن جورج فیلم
شاملعكسهاییازمناظرشهریوچشماندازهایتغییر
آمریكایی: هنرمند نمایشگاه،هشت این در بود. یافته
فرانک دیل۱۸، جو بالتز۱7، لوئیس ، آدامز۱6 رابرت
هنری شور۲۱، استیفن نیكسون۲۰، نیكالس گوهلكه۱۹،
و بخر۲3 هیال آلمانی زوج همچنین و جونیور۲۲ وسل
برند۲4برآنشدندتغییراتیكهانساندرمحیطزیست
.)۱۹۹ :۱3۸6 )النگفورد، دهند نشان را آورده بوجود
مكاننگارهاینویندرعكاسیازمناظرصنعتینوعی
پرسشگریاجتماعیوزیستمحیطینیزداشتندكهدر

فرمنمودپیدانمیكرد)ولز،34۵:۱3۹۰(.
عكاسانمكاننگارینوینمیخواستندبدونپیش
داوریوبدوندرنظرگرفتناحساساتبهپیشوازثبت
طبیعتباروشیمستندگونهبروند.میتوانمكاننگاری
نوینرانقطةچرخشدیدگاهعكاسانمنظرهدردهههای
اخیردانست.اینسبکبهبیانچشماندازهاییمیپردازد
كهبراساسفرهنگساكنانآنخطهازمحیطزیست
دگرگونشدهوتغییرشكلیافتهاست،پسبیشترتوجه
مارابهسمتمسئولیتپذیریزندگیخویشمعطوف

میكند.

ماظره  و  مكا   بررد   س سه ها؛  تحليل 
سرعكس های مكا  نااری نودپ 

اكنونبهبررسیعكسهاییازعكاسانمكاننگاری
نوینكهدرنمایشگاهمكاننگارینویندرسال۱۹76
حضورداشتند،طبقآراءپدیدارشناسیمكانومنظره
نگاه تكمیل جهت در و پرداخته شولتز، دیدگاه از
پدیدارشناسانهمتناسببااینسبکعكاسی،بهمفهوم
عكاسان این میپردازیم رلف، ادوارد منظر در نامكان

مكانیكهدرآنزیستمیكنندراازنگاهخودمعناو
مناظردستكاریشدهاطرافشانراتصویركردهاند.

1. حس مكا 
را مكان حس )۱۹۹6( شولتز از نقل به پرتوی
اینگونهتعریفمیكند:»درطیتاریخحسمكان،یک
حقیقتزندهباقیماندهاستاگرچهممكناستچنین
نامیدهنشدهباشد.شولتزحسمكانراپدیدهایكلیبا
ارزشهایساختاری،فضاییوجویمیداندكهانساناز
طریقادراک،جهتیابیوشناساییبهآننایلمیگردد«
)پرتوی،۱۲۲:۱3۹۲(.بسیاریازساكنانجوامعمدرن،
زمانینسبتبهمكاناحساستعلقپیدامیكنندكه
مكان حس باشند. كرده زندگی آن در دهه چندین
ریتمهای دالیلی، به كه میشود آشكار بیشتر زمانی
معمولزندگیبههمبخورد؛ایننكتهكهمكانهابرای
ولی است جهانی حقیقتی هستند معنی واجد مردم
امروزه میشود، یادآور شولتز كه همانطور متأسفانه
بهرغمدراختیارداشتنكلیةتجارببشریوامكانات،یا
ماآنهارانمیبینیمیامجموعهمحدودیازمعانیرااز
میانآنهاانتخابمیكنیم.بااینباوركهواقعیتمطلق

راكشفكردهایم)پرتوی،۱۲۹:۱3۹۲(.
درعكسشمارة۱ازهنریوسلجونیور)۲۰۱۸
كه آمریكایی نوین مكاننگاری عكاس ،)۱۹4۲-
صحنههایبومیدرغربآمریكاراعكاسیكردهاست،
عملكردانساندرساختوسازبهگونهایاستكهدرآن
محیطدچارنقصاناستوهماهنگیوكاركردالزمرا
ازعدمدرک نشان تازهساختهشده مكان این ندارد.
نسبتبههویتمكانطبیعیوانتخابسازهنامناسببا
ارتباط فرهنگی هویت و مكان بینحس دارد. را آن
تعلق عدم و غریبگی تصویرحس این در دارد. وجود
خاطرنسبتبهمحیط،ارمغاننبودهویتفرهنگیاست

كهبراثرگذشتزمانبدستمیآید.

2. داختار مكا   نسا  -داخت
قرارگاه و چشمانداز حسب بر باید مكان ساختار
توضیحدادهشودوبهوسیلةمقوالتفضاوخصلتمورد
تحلیلقرارگیرد.درحالیكهفضابرسازمانسهبعدی
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عناصریكهمكانرامیسازنداشارهدارد،خصلتبرجّو
اشاره است مكان هر خاصیت جامعترین كه كلیای
میكند.البتهاینامكانهستكهبهجایتمایزمیان
فضاوخصلت،مفهومجامعیچونفضایزیستهرابه
كاربگیریم)نوربرگ-شولتز،۲4:۱3۸۸(.پرتویساختار
پدیده و طبیعی پدیده بین تمایز گام اولین را مكان
ساختبشرمیداندودرادامهساختارمكانراازدیدگاه
مجتمعهای میكند: بیان اینگونه نوربرگ-شولتز
ـ شكل ارتباط یک در هم با چشماندازها و زیستی
زمینهایقراردارند،هرنوعمكانمحصوریبهمنزلةیک
شكلباتوجهبهزمینهبسطیافتهچشمانداز،واجدمعنا
شود، خدشهدار ارتباط این اگر بنابراین، میگردد.
مجتمعزیستیهویتخودراازدستمیدهد.همانگونه
امتداد یک عنوان به را خود هویت نیز كهچشمانداز

جامعازدستمیدهد)پرتوی،۸۰:۱3۹۲(.
استیفنشور)-۱۹47(متأثرازفرهنگپاپ،معموالً
خیابانهایشهریدركارخانجاتمناطقدرحالتوسعه
نقش اورنگمشخصاً نشانمیدهد.درعكسهای را
مهمیایفاكردهواطالعاتمهمیدررابطهبافرهنگ
حاكمبرجامعهبهمامیدهد)لنگفورد،۱۹۹:۱3۹۵(.
درآثارشورمفهومیاززیستگاهرامیتواندرکكرد.او
كهخودشهمدرعكسهاحضوردارد،صادقانهفرهنگ
بومی راكهدرپیشهرنشینیهویت پیرامونش مردم
نمایش به گرفته، قرار ساختوسازها حمله مورد آنها
میگذارد.درتصاویرشمارة۲و3آنچهكهتوسطاواز

شهریبافرهنگپاپدرکشدهدیدهمیشود.دراین
تصاویرفضابرایمامعنادارنیستوبهراستیدركیاز
ترتیب این به نمیشود. اینشهردریافت زیستگاهدر
ساختارمكانودرنتیجههویتمكانازبینرفتهاست.
چشماندازطبیعیدستخوشتغییربوسیلةسازهمصنوع
قرارگرفته،لذاهمچشماندازوهمفضایزیستیساختار
خودراازدستدادهاند.انسانخواستهوناخواستهبه
سویمكانهاییبامنظریازآبودرختوكوهجلب
میشودامادرمناظرمعاصرگاهیجایاینعناصرخالی
استوفقطساختوسازانسان-ساختدیدهمیشودو
و هماهنگی مصنوع، سازة باساخت كه است آنگونه
ریتمطبیعتبرهمخوردهونظمجدیدیحاكمشده

است.

3. کار کتر مكا 
شولتزمعتقداستمكاننتیجةفضابانضمامكاراكتر
یک فضای تغییر كه میكند بیان همچنین او است
 Najafi & Sheriff( است معماری كار اساس مكان،
مكان ماهیت در میتواند انسان مداخله .),2011:187

تأثیربگذاردودرآنشكلبدهد.ازنظراومكانهااساساً
همانچیزیهستندكههستند،اینامربهدلیلكیفیت
ذاتیموجوددرمحیطفیزیكیومحلاست.لذامداخلة
انسانیدرمكانزمانیبیشازهمیشهموفقخواهدبود
كهبتواندابتداكاراكتراصلیمكانرابشناسدوپیروآن
محیطهاییانسانیایجادنمایدكهبااینكاراكتربیشتر

  Url2 تصویر شماره 1. هنری وسل جونیور
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دیكتاتور و تحمیلی ناسازگار آنكه تا باشند هماهنگ
بااحساس مآبانه)پرتوی،74:۱3۹۲(.كاراكترمكان
انسان كه گونهای به است. همراه وصمیمیت راحتی
بتواندباآنمكانارتباطخوبیبرقراركند.بهعبارتی
آن در تا باشد هماهنگ و یكدست باید محتوا و فرم
باشیم. داشته خاطر تعلق و راحتی احساس مكان

مكانهابرطبقكاركردشانبایدمعنادهند.
مكان و دارد زیستن برای مكانی به نیاز انسان
جاییستكهعناصرطبیعیودستسازانسانباهمیک
تركیبراشكلمیدهند.كاراكترمكانجاییاستكه
چیزهاباهمودركنارهممعنامییابند:صخره،درخت،
گاهی میدهند. شكل را مكانی هم كنار در ... و آب
ممكناستفضابایکكاراكترخودرابهعنوانمكان
بقبوالند.گاهیحتییكیازایندو)فضاوكاراكتر(برای
شكلدهیبهمكانبسندهمیكنندوگاهیهیچكدامبه
كارنمیآیند.جاییكاراكترمكانمطلوبمیشودكه
به عینیت معنای مهمترین به تبدیل تخیل و تجسم
بهبود به نمادپردازیوطبیعت مكانمیشود.تركیب
 .)cody&siravo, 2019: 33(كاراكترمكانمنجرمیشود
با بالتز)۱۹4۵-۲۰۱4( لوییس از عكسشمارة4
تأكیدبرپدیدةصنعتیشدنشهرها)مكان(ازخانههای
خشکوبیروحویکشكل،درپیمنتقلكردنحس
زمختیوخشنیازاینمكانهااست.بهبیاناینعكس،
دوردست به كه زاویهدار و خشک سطوح و خطوط
همزیستی برای الزم كشش عدم از نشان میگریزند،

تعلق اینسازههایمدرنداردچراكهحس با انسان
خاطرورضایتازحضوروراحتیوصمیمیتدرمكان
تخریب از نشان ریخته برهم خاک نمیشود. دیده
دیگریازطبیعتاست.دراینتصویربهوضوحمداخله
تحمیلیانساندرطبیعتكهباحضوروامنیتانسان
همخوانینداردودرعینحالمكاندستساختبشر
دیدهمیشودوعناصرطبیعیودستسازدركنارهم

نامتعارفهستند.

4. روح مكا 
بهزعمشولتز،ویژگیوخصلتیخاصاستكهبه
میتواند ویژگیها این میبخشد، زندگی و روح مكان
بارهدركتابروح این اودر باشد. یاذاتی اكتسابیو
مكانشرحمیدهد:»هنرمندانونویسندگانازخصلت
محلیالهامگرفتهوبامراجعهبهمناظرومحیطشهري
پدیدارهايزندگیروزانهرادرقالبهنرشرحدادهاند.از
از چشم كه است بدیهی میگوید: گوته۲۵ جهت این
چیزهاییكهازدورانكودكیمیبیند،میآموزدوازاین
با و راروشنتر ونیزيمیبایستهمهچیز نقاشان رو
لذتبیشترينسبتبهدیگرمردمانببینند«)نوربرگ
آگاه محیط بر كودک بدینسان .)34:۱3۸۸ -شولتز،
میگردد،وشاكلههايدریافتیراكهتعیینكنندةتمامی
تجربههايآیندهاندبسطمیدهد.شاكلههاهمانقدركه
میان كه هستند جهانی ساختارهاي برگیرنده در
بشرياند،ساختارهايمحلیمعینوقراردادي-فرهنگی

تصویر شمارة2، استیفن شور، بلوار بورلى و كوچه البرا، لس آنجلس، 
 Url3 1975كالیفرنیا

Url4 1975 ،تصویر شمارة 3، استیفن شور، تگزاس
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رانیزشاملمیگردند.مادرمییابیمكهشناختانسانی
تاحدودزیاديتابعمكانهاوچیزهادرواقعشناخت

انسانیمتضمنشناختمكاناست)همان،3۸(.
نوربرگ-شولتزبحثبحرانمكاندرشهرسازیرا
مطرحمیسازد.هنگامیكهتمركزرویهویتیاروح
و رفته دست از مكان باشد نداشته وجود مكان یک
بیهویتومعنامیشود.درنظرنگرفتنشهربهعنوان
مكانیجزءطبیعتومكانهاییبرایزندگیمشترکو
كه است معنا بدین فرعی مكان عنوان به ساختمان
انسانهمزماندرگیرمیانفردیتوتعلقاست.دراین
شكلاززندگیرابطهبازمینوآسمانازبینرفتهو
عنوان به نه مكانی« »هیچ در مدرن ساختمانهای
منظرهونهبهعنوانمكانمعنادارومنسجمفاقدهویت

بایستههستند.
نوربرگ-شولتزدركتابخوددربابمعماریشرح
میدهدكه»حذفوازدستدادناشیاومكانهاباعث
ازبینرفتنوبیمعناشدن»جهانمكانی«وجهاِن

.)Wilken 2013:5,(»مألوفمیشوند
عكاسانمكاننگارینوینبرایثبتمناظرازدست
تصاویری ثبت به دست طبیعی، مكانهای و رفته
ماندگارازمحیطپیرامونخودزدند.درعكسشمارة۵
نگاه باال از را شهر منظره )۱۹47( نیكسون نیكالس
كردهاست.شهرازمنظرنیكسوناینقابلیتراداردكه
نگاهخالقخویشرادرجهاناطرافبرتریدهد.گویی

عكاستنهاتحتتأثیررویدادهایزندگیروزمرهقرار
نداردبلكهبانگاهخود،هویتوچیستیآنهاراتعیین
دید زاویه داشتن تصاویر این خاص ویژگی میكند.
متفاوتنسبتبهمحیطزیستانسانیدرشهراست.
دید زاویه از كردن عكاسی با آنكه جای به نیكسون
غولپیكر ساختمانهای محاصره در را انسان معمولی
بوستونتصویركند،بهارتفاعباالتررفتهوعكسهای
بازاویهایمسلطتهیهكردهاست)ملكان، خویشرا

.)7۹:۱3۹۵
دراینعكسسازههاخودرابرمكانتحمیلكرده
وروحمكاندیدهوحسنمیشود.آسمانخراشهاتا
لبالبپرشدهاندآسمانوطبیعتزیبایشهربوستون
ازبینرفتهوحسناامنیوبیگانگیدریافتمیشود.
انسانبرایبهترزیستننیازمندشناختنروحمكان
ودرکخصوصیاتمكانوساختآنمطابقخصلتهای
بهعبارتیمیتوانگفتدرعكاسی وجودیاشاست.
مكاننگارینوینهنرمنددیدوشناختخودرانسبت
بهمحیطومحیطزیستراثبتكردهاست.درواقع،
نگاهانسانبهمكانمیتواندبیانگرنگاهاوبهجهانباشد
دید از دهد. نمایش را او اومولت۲6 یا ذهنی جهان و
نظریةیاكوبفناوكسكول)۱۹64-۱۰44(ارگانیسمها
داشته را خود خاص اومولت میتواند انسان جمله از
اومولت دارند.»... مشترک محیط حالیكه در باشند
تمامجنبههای و است ارگانیسم یک نشانهایی دنیای

Url5  .تصویر شماره 4. اثر لوییس بالتز
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بر در را مشخص ارگانیسم یک برای جهان دار معنا
دارد«)پاكتچی،۱6:۱3۹۰(.مكاننگارینویناومولت
هنرمندبهعنوانانسانمعاصر،نسبتبهمحیطاوست

ولذامیتواندرجستجویمعنایایننگاهبود.

5. روح مكا  طبيع ؛ ماظره کيهان  
طبیعی مكان روح دستهبندی در كیهانی منظرة 
طبقنظرشولتزاینگونهاست:دربیابان،پیچیدگیهای
زیستجهانعینیبهپدیدارهاییسادهومحدودكاهش
مییابند.گسترشنامحدودزمینبیحاصلویكنواخت؛
طاقعظیمومحیطآسماِنبیابر،خورشیدسوزانكه
نوریكموبیشبیسایهایجادمیكند،هوایخشکو
حكایت مكان تجربه در تنفس اهمیت از گرمیكه

میكند.)نوربرگ-شولتز،6۸:۱3۸۸(
رابرتآدامز)-۱۹37(درعكسهایشتأثیرحضور
عكس است. گذاشته نمایش به را طبیعت در انسان
شمارة7یادآورآراءشولتزدربارهمناظركیهانیاستكه
درآنوسعتمنظرهایبیابانی،ساده،نامحدود،یكنواخت
وخنثیبهنمایشگذاشتهشدهاست.نكتهبارزدراین
عكسدیدنردیازانسانونهخودانساناست.دراین
منظرهطبیعتمتنوعنیست،زمینخشک،بیحاصل،
یكنواختوبیانتهااست.اینعكسیادآورتعبیر»فضا
شدگیمكانومكانشدگیفضا«استجاییكهمكان

ازسوژهفاصلهمیگیردودرحینتحققاینفاصلهبا
كه جایی تا میشود جوار هم خود همجنس عناصر
قدرتتمایزعناصرمكانیازیكدیگربهدلیلهمپوشانی

كاهشمییابد«)شعیری،۲4۱:۱3۹7(.

6. روح مكا  طبيع ؛ ماظره مرکب 
روح ازمنظر تعریفشولتز برطبق منظرةمركب
كالسیک چشماندازهای از تركیبی طبیعی مكان
رومانتیکوكیهانیاست.آنهاكهحاصلرابطهبنیادین
كه هستند مرتبطی مقولههای آسماناند، و زمین
میتوانندمارادرفهمروحمكانیاریسازند)نوربرگ-

شولتز:67:۱3۸۸(.
درعكسشمارة۸ازجودیل)۲۰۱۰-۱۹47(بر
دیده مركب منظرة شولتز مناظر دستهبندی طبق
میشود.دشتیوسیعكهآسمانندارد.مكانیطبیعیو
دستنخوردهكهمردمشهریبارسوخبهآنمنطقه،
دستبهساختوساززدهاند.بهگفتهشولتزدركتاب
بزرگ دشتهای به متعلق كه »مردمانی مكان: روح
هستندزمانیكهمجبوربهزندگیدرسرزمینیتپهای
باشندبهتنگناترسیدچارمیشوندوكسانیكهعموماً
درفضاهاییصمیمیمحصورهستندبهسادگیگرفتار
برونهراسیمیگردند«)نوربرگ-شولتز:73:۱3۸۸(.
تاچشمكارمیكنددشتاست،خانهایدراینبیكران

Url6 تصویر شمارة  5، نمایى از شهر بوستون. نیکالس نیکسون Url7 تصویر شمارة 6، فرانک گوهلکه
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تداعیمنظرهكالسیکاست،اماجنگمیانبیكرانیو
توسط آن مكانشدگی و انسان دستساز سازههای

عكاساینتضادوجدالبیامانرابهرخمیكشد.

7. روح مكا  طبيع ؛ ماظره رمانتيک
درتعریفمنظرةرمانتیکازنگاهشولتزآمدهاست:
و ده و بخش اما است پیوسته بهندرت زمین بستر
برجستگیهایمتنوعیدارد؛صخرههاوحفرهها،بیشه
زارها،چمنزارهاجملگیخردهساختارهایغنیایرابه
وجودمیآورند.آفتابنسبتاًكماستونمایشیمتنوع
ازنقاطنوروسایهرابهوجودمیآورند.كیفیتهوامدام
ازغبارمرطوبتاهوایپاکتازهوشادابتغییرمیكند

)نوربرگ-شولتز،66:۱3۸۸(.
درتصویرشمارة۱۰فرانکگوهلكه)-۱۹4۲(روح
مكانطبیعیدرمحیطیمملوازتغییر،تنوعوجزییات
محیطیوتأثیرانسانبرطبیعترانشاندادهاستكه
شاید میگیرد. جای رومانتیک مناظر دستهبندی در
بتوانگفتطنزیتلخدراینتصویرنهفتهباشدوآن
اینكهدراینعكسدرختانبریدهشدهدرجنگلبازبان
هشدار و بودهاند زمانی آنها كه میگوید ما به تصویر
را كادر انتهای در درختان بقیة زودی به كه میدهد
نخواهیمدید.درمناظررمانتیک،كهراهیاستبرای
فهمبیشترروحمكانطبیعی،شاهدآسمانیابریومه

از متنوع زمینی و كم نور با اسرارآمیز فضایی آلود،
گونههایگیاهیهستیمكهدراینتصویرآنهاازبین

رفتهاند.

نامكا  سر مكا  نااری نودپ
نامكانplacelessness ازاصطالحاتپدیدارشناسی
مكانازادواردرلفاستكهاگرچهجزوآراءشولتز
نیستامادرپدیدارشناسیمكانامروزیجایگاهویژهو
مصادیق نوین مكاننگاری وعكاسی معاصر دوران در
متعددیدارد.بهطوركلیرلفاشارهمیكندكهنامكان،
پذیرش برق، و زرق پر و محتوا بی هنرهای ازكیچ-
غیرقانونیارزشهایاروشتولیدانبوه-ناشیمیشود
واینیکنگرانیاساسیدرموردمفیدبودنوكارایی
استكهخودبهعنوانیکهدفتلقیشدهاست.تأثیر
ارتباط مانند فرآیندهایی طریق از نیرو، دو این كلی
جمعی،فرهنگیومرجعقدرتمركزیآشكارمیشود.
و مختلف مكانهای برای فرعی جایگزین یک نامكان
و افراد برای مكان معنای تضعیف جهت جهان مهم
فرهنگها،بافضاهایبیهویتومحیطیبیثباتاست«
مقاله نگارندگان نظر به .)Seamon, Jacob, 2008: 4(

كننده تكمیل رلف نامكان و مكان ایده حاضر،
عكاسی در و معاصر دوران در مكان پدیدارشناسی
مكاننگارینویناست.اوكهباآراءشولتزآشناوهمدوره

Url8 1980   ،تصویر شمارة7. رابرت آدامز، از كتاب غرب میسوری
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بااوست،ازقولشولتزدركتابمكانونامكانمینویسد:
عمق فاقد  و مسطح فضای یک ایجاد حال در »ما
هستیمكهفقطامكاناتیرابرایتجاربسادهومشترک
 Relph: 1976:(»ومواردغیراختصاصیفراهممیكنیم

.)85

رلفازدیدپدیدارشناسی،مكانرابهعنوانآمیزش
انسانباطبیعتتعریفكرد.اوبراینعقیدهاستكه،
كهمكانهامركزتجربهازجهانهستند.درادامهرلف
میگویدمكانفعلوانفعاالتیازسهخصوصیت:امور
معانی مكان اومیگوید . معناست و فعالیت فیزیكی،
مختلفیداردمیتواندیکاتاقكوچکیایکقارهبزرگ
باشد.مكانحسامنیتبهشمامیدهدانسانهاعالقه
آنها برای قویای مكان حس كه دارند مكانهایی به
حس ایجاد به نمادها و سنتها افسانهها كند. ایجاد
.)Najafi & Shariff, 2011:108(مكانقویكمکمیكند
مطالعةپدیدةمكانبدونتوجهبهنامكانكهباقلع
وقمعاتفاقیمكانهایشاخصویكسانكردنچشم
اندازهاكهناشیازنوعیعدمحساسیتبهمكاناست
دورازواقعیتخواهدبود.داریوششایگانفضادرغرب
خود محتوای غرب »در میكند: توصیف اینگونه را
انگاركه است. تهیشده انسان ازحضور فضاستكه
آدمیبامحیطیخالیازهرنوعمحتوایعاطفیوتهی
ازاقلیمحضورسروكاردارد.همچونانسانتكثیرپذیر

ومنعطفكهنتیجهبیمحتواییاوستفضانیزیكسره
متجانسویكدستشدهاست«)بیگلو،بزرگمهر،۱3۹7:

.)۱7
هیال)۲۰۱۵-۱۹34(وبرندبخرزوجآلمانی)۲۰۰7
به تازه مفهومی سرد، عكاسی سبک با )۱۹6۱ ـ
مكاننگارینوینبخشیدند.»آنهاازساختارهایصنعتی
مانندبرجهایآب۲7عكاسیكردند.نگاهآنانبهعكاسی
آنتیمدرنبود«)النگفورد،۲۲۰:۱3۸6(.آنهانگاهی
دوبارهبهمكانداشته،معماریرامكانمندوتبدیلبه
دارای آنها نظر از مكان بررسیمیكنند. برای شیای
پایگاه تصاویر در انسان است. نگریستن دوباره ویژگی
وجودینداردپسمكانهویتنداردوبهنوعینامكان
دیدهمیشود.ازآنجاكهجامعةصنعتیباروحانسان
ناسازگاراستپسدراینمكانهاهویتافرادباصنعت
وباهویتمكانیكیمیشودودرنهایتناسازگاریبا
فطرتانساننمایانشدهوانسانمعاصربااینسازهها
همهویتوواردنامكانشدهاست.اینهابیانگرایناست
بینرفتهكهدر از بهمكان كهعاطفهوحسنسبت
نتیجهبیهویتیوبیمكانیرابهارمغانمیآوردو
بالعكس.دراوایلقرنبیستموبامدرنیتهانسانحضور
خودرادرلحظهازدستدادودرگیرسرعت،زمانو
تكنولوژیشدوخالیازعاطفهباقیماند.نامكانجایی
استكههویتازآنگرفتهشده،بیشكلوفقدان

مقیاسانسانیاست.نامكانجایگاهزندگینیست.

 Url9 1974تصویر شماره 8، جو دیل

Url10  تصویر شماره 9، لوییس بالتز
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نتيجه گيری  
انسان برای باشاخصههایش مكانجاییاستكه
شاخصهها این بر آگاهی میكند. ایجاد مامن و پناه
جهان و خودش از انسان شناخت رشد به میتواند
پیرامونشكمکكند.پسوجوداینمأمنهمچنانكه

رشد و پرورش برای است، ضروری حیات برای آب
روحیانساننیزواجدمعنااست.

اینپژوهشسعیشدهاستویژگیهایمكان در
مناسببرایزیستنازدیدگاهپدیدارشناسیمكانبویژه
آراءشولتزبیانوبررسیشوندودرمقایسهبامكانهایی

Url11   تصویر شماره10، فرانک گوهلکه

Url12 تصویر شماره 11، برج های آب، برند و هیال بخر
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دیدگاه با است، ساخته خود برای امروزی بشر كه
نگاه واقع در شود. بررسی نوین مكاننگاری عكاسان
و باشد بهجهان او نگاه بیان بهمكانمیتواند انسان
جهانذهنییااومولتاورانمایشدهد.بهنظرمیرسد
بیشترینآراءشولتزدربیانویژگیهایروحمكاناست
درواقعاواهمیتمكانوحسآنرایادآورمیشود.
در شولتز آراء در ایدئال و كالسیک مكان و منظره
همچنین نمیشود. دیده امروزی نظر مورد مكانهای
اگرچهشولتزمستقیمبهنامكاننپرداختهاستامادر
پدیدارشناسیكهتوسطرلفدركتابمكانونامكان
عكسهای در را نامكان میتوان وفور به شده، مطرح

معاصرازمكاننگاراننویندید.
دیده نوین مكاننگاری عكاسان تصاویر در آنچه
تخریب با زندگی برای مكانهایی ساخت میشود،
انسان پای رد آثار این همه میان در است. طبیعت
مهاجمبهطبیعتدیدهمیشود.نبودشاخصههایمكان
مناسبتابدانجاپیشمیرودكهتناسبهایتاریخیو
سنتیطبیعتبااجزایخودشبهكلیازذهنانسان
معاصررختبرمیبنددوباناهماهنگیونبودموازنهبا

ریتمطبیعتنامكانگستردهمیشود.
نوین مكاننگاری عكاسان از شده گرفته تصاویر
این در میرسد نظر به اما باشند نازیبا است ممكن
نازیبایِیبوجودآمدهتوسطبشر،شولتزوعكاسانهم
نظرهستند.معمارانیكهدستبهساختچنینبناهایی
درفضازدهاندمكانراایجادكردهاندازطرفیعكاسانبا
تصویرگرفتنازاینفضاهاآنرامكانمندكردهوبه

تاریخمكانافزودهاندولذابهمكانمعنابخشیدهاند.

ن  نورت
1. Topography
2. Joseph Nicéphore Niépce )1765-1833(
مخترعفرانسویعكاسی.نخستینعكسثبتشدهجهانبه 

.ناماواست
3. NewTopography
4. phenomenology of place
5. Christian Norberg-Schulz)1926-2000(

معماروپدیدارشناسنروژی 

6. Edmund Husserl )1859-1938(.
فیلسوفآلمانیـاتریشیوبنیانگذارپدیدارشناسی

7. Martin Heidegger )1889-1976(
فیلسوفمعاصرآلمانی

8. Edward Relph )1944-(
 جغرافیدانبرجستهكانادایی

9. Hegel )1770-1831(  
فیلسوفآلمانیپدیدآورندهایدئالیسمآلمانی

10. Genius loci
یکمفهومرومیاست.طبقباورباستانیرومهرموجود
مستقلروحمحافظخوداست.اینروحبهمردمو

مكانهازندگیمیبخشد.)شولتز،34:۱3۸۸(
11. pragmatisem space
12. perceptual space
13. existential space
14. cognitive space
15. William Jenkins 

كیوریتورامریكایی
16. Robert Adams )1937-(

عكاسمطرحامریكایی
17. Lewis Baltz )1945-2014(

عكاسمطرحامریكایی
18. Joe Deal )1947-2010(
19. Frank Gohlke )1942-(

عكاسمنظرهامریكایی
20. Nicholas Nixon )1947-(

عكاسمعروفمستندوپرتره
21. Stephen Shore )1947-(

عكاسامریكایی
22. Henry Wessel Jr.)1942-2018(. 
23. Hilla/ Becher )1934-2015(
دوعكاسآلمانیوپدیدآورندگانمكتبدوسلدورفوعكاسی

سرد
24. Bernd Becher
25. Goethe
26. Kimwelt
27. Water Tower

کتاباامه 
پدیدار »بررسی ،)۱3۹7(  بزرگمهر،شیرین و مرتضی بیگلو،
شناسیمكانونامكاندردونمایشنامهپلكانوسنگروی
سنگفرشخیساكبررادی«:هنرهایزیبا،ش3دوره۲3،
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)صص۲4-۱۵(
پرتوی،پروین.)۱3۹۲(پدیدارشناسیمكان،تهران:انتشارات

فرهنگستانهنر
ذاكری،محسن.)۱3۸۸(»روحمكان:بهسویپدیدارشناس

معماری«،كتابماههنر،ش۱37،)صص6۱-۵6(
ریختهگران،محمدرضا.)۱3۸۰(پدیدارشناسیوفلسفههای
هایدگر، مارتین از رسالهای شرح انضمام به اگزیستانس:

تهران:موسسةدانشوپژوهشایران
ساسانی،فرهاد)۱3۹۰(مجموعةمقاالتنشانهشناسیمكان:
تحلیلنشانهشناختیهویتدوگانهدریکمحلهشهریو
كاركردهایآن:مطالعهموردیمحلهرستمآبادفرمانیه،احمد

پاكتچی،تهران:انتشاراتسخن
شعیری،حمیدرضا.)۱3۹7(نشانهمعناشناسیدیداری،چ۲،

تهران:انتشاراتسخن
ترجمه مكان، روح ،)۱3۸۸( كریستیان -نوربرگ-شولتز،

محمدرضاشیرازیتهران:انتشاراترخدادنو
-فالحت،محمدصادق)۱3۸۵(»مفهومحسمكانوعوامل

شكلدهندهآن«،هنرزیبا،ش۲6،)صص77-67(
(،»تبیینمدلهویت ناصر.)۱3۹۲ بنیادی، كاشی،حسین،
آن«، مختلف ابعاد و عناصر بررسی و مكان حس مكان-
هنرهایزیبامعماریوشهرسازی،دورة۱۸،)ص۵۲-43(

-لنگفورد،مایكل.)۱3۸6(داستانعكاسی،ترجمةرضانبوی،
افكار

میرغالمی،مرتضی،آیشم،معصومه.)۱3۹۵(»مدلمفهومی
ادرا كالبدی، های مؤلفه براساس مكان حس ارزیابی
پژوهشی علمی فصلنامه  اجتماعی«، و كی،عملكردی

مطالعاتشهری،ش۱۹)صص:7۹-6۹(
و خاستگاهها عكاسانه مكاننگاری ،)۱3۹۵( علیرضا.  ملكان،

رویكردها،نشرنظر
مقیمی،مهران،»فضامكانوقابدرعكاسیمنظرهمعاصر«،
دانشكده هنر، دانشگاه عكاسی، رشته ارشد، كارشناسی

پردیسبینالمللیفارابی،۱3۹6
مهران ترجمة انتقادی، درآمدی عكاسی: )۱3۹۰( لیز. ولز،

مهاجرودیگران،مینویخرد
شاپور ترجمة تكنولوژی، فلسفه ،)۱377( دیگران و هایدگر
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