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مسئله ادراک یا به بیان دقیقتر پدیدارشناسی ادراک از مهمترین آرای موریس مرلوپونتی است .اندیشة فلسفی محوری
مرلوپونتی این است که ادراک پدیداری بدنی (یا جسمانی) است نه ذهني .در این پژوهش سعی بر این است با مروری بر فلسفه
پدیدارشناسانه مرلوپونتی به اهميت بدن در ادراك آنگونه كه از طريق مكان و تجربه مكاني بيان ميشود پرداخته شود .و از اين
مهم براي تشريح شواهد تجربی؛ رمان صد سال تنهایی گابريل گارسيا ماركز استفاده شده است .هدف اصلي اين پژوهش تحليل
و خوانش پديدارشناسانه بخشهايي از این رمان است .برای نائل آمدن به این هدف پژوهش حاضر به شیوه توصیفی -تحلیلی
و روش گردآوری به صورت اطالعات کتابخانهای است .که در آن محقق به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی مسئله
پرداخته و آن را تجزیه و تحلیل نموده و به این نتیجه رسيده است كه با توجه به عناصر چشمگير در بدنمندي ادراك و تجربه
مكاني در بخشهايي از رمان مذكور ميتوان با خوانش پديدارشناسانه مرلوپونتي آن را مورد تحليل و بررسي قرار داد.
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مقدمه
پدیدارشناسي ،مهمترین جریان فلسفی در قرن
بیستم است که توسط هوسرل ۱پایهگذاری شد و مارتین
هایدگر ،۲ژان پل سارتر ۳و موریس مرلوپونتی ۴از
چهرههای مهم آن بودند .مرلوپونتی میکوشد در برابر
دو گانهانگاری رنه دکارت ۵در خصوص ذهن و جسم به
اتحاد میان این دو مقوله بپردازد تا ما با استفاده از منظر
بدنمان بتوانیم دوباره جهان را ادراک کنیم .دکارت
فیلسوف مشهور قرن هفدهم با شعار «من فکر میکنم
پس هستم» به سوژه اهمیتی فراوان داد .مرلوپونتی
تکیه بیش از حد دکارت بر عقل را قبول نداشت ،چرا که
معتقد بود تکیه بر عقلگرایی ،تجربه انسان از جهان را
به یک اندیشه ،مفهوم یا ایده ناچيز کاهش میدهد  .
آنچه در فلسفه مرلوپونتی بیش از هر چیز اهمیت
پیدا میکند مسئله ادراک ۶است .با مطرح شدن ادراک،
نقش فضا ،بدن ،دیگری ،بینا ذهنیت و تجربه پررنگتر
یشود .نقطه نظر مرلوپونتی در تضاد کامل با این
م
دیدگاه است که ادراک شامل دادههای حسی است که
ذهن به صورت منفعالنهای دریافت میکند .از نظر
مرلوپونتی هیچ ادراکی بدون عمل وجود ندارد؛ ادراک
نیازمند عمل است .پیامد نظریه مرلوپونتی این است که
معنا از طریق تعامل پدید میآید .پدیدارشناسی توضیح
میدهد که چگونه تجربه و شناخت حاصل تعامالت با
محیط مادی و اجتماعی است ،تعامالتی که نه تنها
مشخص میکنند که چگونه جهان را تجربه میکنیم،
بلکه چه چیزی از آن را تجربه میکنیم .پدیدارشناسی
فرض میکند که درک از جهان به جای آنکه حالتی
معلوم باشد یک عمل یا مجموعهای از عملهاست.
پژوهش حاضر به درک پدیدارشناسانه مرلوپونتی
میپردازد تا اهمیت بدنمندي ادراك  را آنگونه که از
طریق مکان و تجربه مکانی بیان میشود ،مد نظر قرار
دهد .پژوهش با مرور پدیدارشناسي و دیدگاه
پدیدارشناسی نسبت به مکان آغاز شده و سپس در مورد
پدیدارشناسی مرلوپونتی ،از ادراک و بدن زنده بحث
نموده و بر موضوعات و مفاهیم وابسته به روابط زنده
افراد با مکان تأکید شده است .برای تشریح اینکه چگونه
ی مرلوپونتی ممکن است در مورد تجربیات
درک مفهوم 

مکانی دنیای واقعی به کار رود ،از شواهد تجربی؛ رمان
رئالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز ۷به نام صد سال
تنهایی ۸استفاده شده است .از اهداف اصلی این پژوهش
تحليل و خوانش پديدارشناسانه بخشهايي از رمان صد
سال تنهایی و به عبارت ديگر پاسخ به اين سؤال است
كه آیا پدیدارشناسي رابطه تفسیری قابل قبولی بین
ی برقرار کرده است؟،
تجربه دنیای واقعی و کلیت مفهوم 
از اين رو تحليل بخشهايي از  رمان صد سال تنهایی از
طريق تشريح   مفاهیم اصلی ادراک ،بدن -فاعل ۹،و
تجسم زنده مرلوپونتی از طریق تصاویر تجربیات انسانی
روزمره صورت گرفته است.

ادراک در فلسفه مرلوپونتی

موریس مرلوپونتی پدیدارشناس قرن بيستم ،از
جمله متفکرانی است که با طرح روابطی میان «آگاهی و
بدن»« ،سوژه و جهان»؛ نظام و روشمندی پیشین را به
پرسش میگیرد .مهمترین اقدام وی در فلسفه ،شرح و
وصف پدیدارشناسهاش درخصوص ادراک و بدنمندی
است .مرلوپونتی در پیشگفتار پدیدارشناسی ادراک
مینویسد« :کار پدیدارشناسی پرده برداشتن از راز جهان و
راز عقل است» (کارمن .)23 :1394 ،وی نظریههای
فلسفی اصالت عقلي و اصالت تجربي را برای درک رابطه
انسان و جهان كافي نميداند .چرا که پیش فرض اولیه این
نظریهها وجود جهانی ایستا است که توسط سوژه مورد
تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد و این در حالی است که در
این شیوه رویارویی با جهان ،رابطه درک کننده و درک
شونده مورد غفلت قرار ميگيرد .مرلوپونتی با رویکرد
پدیدارشناسی ،در صدد دریافتن و توصیف رابطه سوژه با
جهانی است که در آن غوطهور شده است؛ جهانی که
بواسطه ادراک به سوژه داده شده است
(.)Gallagher,2010:184

راز فلسفیای که مرلوپونتی را تحت تأثیر
قرار داد و راهنمای کار او شد دو وجه دارد ـ
نخست این که ما گشوده به روی جهانیم و دیگر
اینکه مندرج در آنیم .اولین وجه آن راز ،این
واقعیت حیرتانگیز است که جهان اص ً
ال بر ما
منکشف میشود و آگاهی ما به بطن چیزهایی

���������������������������������������������������������������������)زكرام ايسراگ ليرباگ يياهنت لاس دص نامر رب يدروم هعلاطم اب( يتنوپولرم رظنم زا ناكم و ندب يسانشراديدپ

غیر از خودمان دست میرساند و ما را به آنها
وصل میکند آن هم به نحوی که ظاهرا ً با
نسبتهای خارجی خاموشی که اعیان محض،
چشم بسته با یکدیگر دارند قابل مقایسه نیست.
وجه دوم این راز آن است که ما خود نه فرشتهایم
نه ماشین ،بلکه موجوداتی زنده هستیم .ما با
جهان نه مانند پردازشگران دادهها و اطالعات
مواجه میشویم نه همچون اشباح و ارواحی که
مانند مه بر سطح چیزها شناورند .نظرگاه ادراکی
نظرگاهی بدنی (یا جسمانی) است .ما تنها به
واسطه داشتن بدن است که جهانی داریم :بدن
لنگرگاه ما در جهان است (کارمن.)28 :1394 ،
به زعم مرلوپونتی آنچه موجب ارتباط من با جهان
میشود بدن است و به این ترتیب حضور در جهان
حضوری بدنمند است .مرلوپونتی با مطرح کردن بدن،
من صرفاً اندیشنده را به پرسش گرفته و من را پیش از
ِ
آنکه یک کوگیتو (من اندیشنده) باشم یک بدن اندیشنده
میداند .وي معتقد است آگاهي از هر چيز موضوع
ميانديشم نيست بلكه موضوع ميتوانم است (Merleau-
 .)Ponty,1962,137اندیشه فلسفی محوری مرلوپونتی
این است که ادراک رویدادی ذهنی نیست که در انتهای
زنجیرهای از علتها و معلولهای فیزیکی پدید آید ،بلکه
ادراک پدیداری بدنی (یا جسمانی) است .وی معتقد
است این بدن است که ادراک میکند نه ذهن (کارمن،
.)48 :1394

تن و جایگاه آن نزد مرلوپونتی
مرلوپونتی شرط در عالم بودن را بدنمندی سوژه
میداند .وی بدن را نه به عنوان وجودی صرفاً فیزیکی در
جهان ،بلکه بهعنوان خود من و در جهان بودن من در
نظر گرفته و این دیدگاه که بدن را همانند ابژهای در
میان دیگر ابژهها در نظر میگیرد ،را نمیپذیرد .به زعم
مرلوپونتی بدن گاه نقش سوژه و گاه نقش ابژه را بر عهده
داشته و هیچ وقت کام ً
ال به یکی از این دو جهت
نمیچرخد .بنابراین مرلوپونتی ظرفیتی جدید از بدن را
معرفی مینماید :این ظرفیت زمانی آشکار خواهد شد
که بدن انسان بین دیدن-گر ۱۰و دیدار پذیر ،بین لمس

کردن و لمس شدن ،حاصل میشود .این ویژگی بدن
متقاطع ۱۱بودن ساختار آنرا نشان میدهد و ظرفیتی را
به وجود میآورد که به شکل همزمان بدن عالوه بر
دیدن« ،دیدن خود» را میبیند؛ و یا عالوه بر لمس
نمودن «لمس نمودن خود» را لمس مینماید .چنین
بدنی هم سوژه و هم ابژه خود است .بنابر این بدن
جایگاهی برای ذهن نیست و ذهن در برابر بدن قرار
نمیگیرد؛ بلکه هر کدام یک روی سکه هستند (Galen.
.)A & Michael B,1993:120

مرلوپونتی معتقد است« :ادراک در هر جایی زاده
نمیشود» بلکه «در اعماق و زوایای بدن سر بر میآورد»
(کارمن .)25 :1394،در تمام تجربیات ما از جهان بدن
حضور دارد .بدن مفهوم فضا ،عمق و رنگ را به ما
میآموزد .دور و نزدیک ،گرم و سرد را بدن است که برای
ما مفهومسازی میکند .بدن به ما نشان میدهند که فضا
در مقابل ما نیست ،بلکه در اطراف ما قرار دارد؛ و ما
خودمان بخشی از فضا هستیم .بنابر این نزد مرلو پونتی
جهان ،جهانی است که برای سوژه موجود است؛ در بدن
او ساکن شده و در ارتباط با آن معنا و تعریف پیدا
میکند ( .)Romdenh-Romluc,2010:165وي معتقد
است وقتی انسان به چیزی نگاه میکند ،بی آنکه بداند،
فاصلهای را انتخاب میکند که از آن جا بهترین وضوح را
ی که چیزی
هم از اجزا و هم از کل جسم دارد و هنگام 
را در دست میگیرد ،آن را طوری در دست میگیرد که
بیشترین شناخت را از آن پیدا کند و این بدن است که
به دنبال فاصله بهینه میگردد .در واقع بدن انسان برای
ادراک مناسب خودش را با دنیایی که در آن زندگی
میکند ،تطبیق میدهد (جوانی و ديگران .)1394،بدن
چیزی است که در آن واحد هم جامد و واقعی ،هم قادر
به حرکت و هم فرهنگی است .درک از بدن را در واقع
میتوان به دو بخش تقسیم نمود؛ «بدن یک» که قدرت
تنفس ،حواس ،ادراک ،و احساسات یا بدن بیولوژیکی
است .این تعریف در کنار بدن دو مطرح میشود که دال
بر نمایش فرهنگی بدن است؛ یعنی پیامهایی که از
طریق شیوه لباس پوشیدن و رفتار و مطابقت با جامعه
به دیگران منتقل میکنیم .مانند عصای سفید فرد نابینا
که کاری فراتر از حس کردن جهان انجام میدهد؛ این
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عصا هم چنین به دیگران میفهماند که این فرد یک
نابینا است (.)O’Brien: 2017
پس از مروری کلی بر مفاهیم فلسفه مرلوپونتی ،در
این بخش از پژوهش به تحليل و خوانش پديدارشناسانه  
بخشهايي از رمان صد سال تنهایی ميپردازيم كه نشان
دهنده عناصر چشمگيري در خصوص اهميت نقش بدن
در ادراك و تجربه مكاني در زندگي روزمره انسانها است
و در يكي از شخصيتهاي رمان به وضوح ميتوان به اين
عناصر چشمگير اشاره نمود.

تفسیر منتخبی از بخشهاي رمان صد سال
تنهایی گابریل گارسیا مارکز
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چنانچه پیشتر مطرح شد در اين بخش به تحليل و
خوانش پديدارشناسانه بخشهایی از رمان معروف صد
سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز پرداخته خواهد
شد .مارکز موقعیت زن کهنسال و محترم خانوادهاي به
نام اورسال ایگوآران را در این رمان ،به تصویر كشيده که
بیناییاش را به خاطر آب مروارید از دست داده است.
وی از مطرح ساختن شرایط خود با اعضای خانواده به
این خاطر که نابینایی در جامعه روستای دور افتاده او به
معنای بدرد نخور بودن است اجتناب میکند .وی خود
را با تمرکز بر آموزش خاموش در مورد فواصل چیزها و
صداهای آدمها تطبیق میدهد ،بدین صورت میتواند از
طریق یادآوریهای ذهنی زیرکانه ببیند ،چیزی که
چشمان معیوبش قادر به انجام آن نیستند .وی حس
بویایی تیزی به دست میآورد که حساسیتهای محیطی
وی را به گونهای بسیار دقیقتر از وجود تصویری حجم
و   رنگ تشدید میکند .او آنقدر خوب از مکان هر
چیزی در دنیای روزمره خود آگاه میشود که بیشتر
اوقات فراموش میکند که نابیناست.
مرلوپونتي مكاني كه حول محور ساختار مادي تن
پديده آمده است را مكان زيسته مينامد .به اين معنا كه
سوژه كه به واسطه تن يافتگي ميتوان آن را سوژه
منظري نيز ناميد پيوسته وضعيتهاي مختلفي را ايجاد
مينمايد .كه برخي از آنها نتيجه تأثير اشياء و رويدادهاي
بيروني بر او است .بهعنوان مثال ميتوان به بستن چشم
و یا گرفتن دست جلوي چشم در برابر نور شديد

خورشيد اشاره نمود .به زعم مرلوپونتي اين رفتار
نمونهاي از پديده محرك  پاسخ كه تجربهباوران ادعا
ميكنند نيست .زيرا حركت مكاني در مكاني عيني واقع
نميشود .به زعم مرلوپونتي  به واسطة حرکت است که
زمان الزم نتیجه میشوند .او کور ذهنی ،كه
مکان و
ِ
نوعی بیماری است را شاهد ادعای خود میآورد .در  اين
بيماري فرد بيمار پس از بستن چشمهايش قادر به انجام
حركاتي تأملي مانند منظم حركت دادن دستها و پاها
و يا خم و راست کردن انگشت دست نيست .از اين رو
در اين حالت نميتواند درك درستي از وضعيت جسماني
خود داشته باشد .اگر از فرد بيمار خواسته شود نقطهاي
از سر يا دستش را كه لمس ميشود نشان دهد قادر به
اين كار نيست .او تنها قادر است با نگاه كردن حركات
تأملي را انجام دهد به طور مثال فقط با نگاه كردن به
انگشتانش قادر است آنها را خم و راست كند .اما نكته
جالب اين كه همين فرد حركات غير تأملي و معمولي را
كه به آنها عادت دارد مانند كارهاي روزمره مثل در
آوردن دستمال از جيبش به سرعت و به راحتي انجام
ميدهد .به نظر مرلوپونتي بیماری که از او خواسته شده
تا بهعنوان مثال بيني خود را نشان دهد و وي تنها با
ديدن آن قادر است اين كار را انجام دهد .چنانچه در
موقعیتی قرار گیرد که قبل از اتمام عمل نشان دادن
وقفهای در آن ايجاد شود یا ناچار شود تا با شياي مانند
خط کش بینیاش را نشان دهد ،انجام این عمل برای او
ناممکن خواهد بود .در نتيجه به عقيده مرلوپونتي ادراک
یا لمس کردن حتی تن غیر از «اشاره کردن» است.
ی نظيره دور ،نزدیک ،نزدیک شدن ،رسیدن و
مفاهیم 
غیره فقط توسط حرکت بدنی و خود سوژه -تن معنا
مییابد (.)Merleau-Ponty,1962:100-103
در مورد تجربه مکانی مرلوپونتی در پدیدار شناسی
ادراک چندین نمونه از دنیای واقعی درباره این امر فراهم
میکند که چگونه بدن زنده به صورت خودکار حرکات
در مقیاس بزرگتر را تنظیم میکند به گونهای که هیچ
اختالل یا تصادفی رخ ندهد .برجستهترین مثال
مرلوپونتی توصیف سلطه بدنیاش بر آپارتمانی است که
در آن زندگی میکند« :آپارتمان من برایم مجموعهای از
تصاویری نیست که رابطه نزدیکی با هم دارند .آپارتمانم
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تنها تا زمانی قلمرویی آشنا در اطرافم است که من
همچنان «در دستانم» یا «در پاهایم» فاصلهها و
جهتگیریهای اصلی درگیر را داشته باشم و تا زمانی
که از بدنم رشتههایی به عمد به سمت آن بسط مییابد»
(.)ibid, 130

شاكله بدن و بدن عادت شده
به زعم مرلوپونتي شاكلههاي بدني در اثر درگيري
مدام ما با جهان و به نحوي تدريجي و با گذر زمان پديد
ميآيند و تكامل پيدا ميكنند .مبنا و تكيه گاه اين
فرآيند چيزي است كه آگاهي عمقي ناميده ميشود .و
مقصود از آن حِ س دروني است كه ما از جهتگيري بدن
و جايگيري آن در فضا و نيز از نسبت هر عضو بدن با
ديگري داريم .آگاهي عمقي حاصل هماهنگي اطالعاتي
است كه از تعدادي از دستگاههاي بدن مثل دستگاههاي
حركتي (ماهيچهاي ـ استخواني) و دهليزي (گوش
دروني) داده ميشوند و در كنار هم باعث ميشوند كه
انسان حركت ،جهتگيري و تعادل را احساس كند .با
پردازش اين اطالعات در مغز است كه ما ميتوانيم
حركاتمان را تحت نظر بگيريم و رفتارهايمان را جهت
رسيدن به هدفهايي كه داريم هماهنگ سازيم .و اين
حركتهاي تكرار شده به تدريج با مهارتها و يا الگوهاي
رفتاري يكي ميشوند و به نوعي آگاهي نهاني از امكانات
بدن براي كنش در محيطي فرضي تبديل ميشوند
(هيل.)34 :1396،
به عقيده مرلوپونتي «شاكله بدني باز نمودي از بدن
نيست بلكه قابليت ما براي پيشبيني و به تن در آوردن
جهان مقدم بر اطالق مفاهيم بر اعيان است .اين قابليت،
كه مرلوپونتي آن را عادت نيز مينامد ،نه معرفت عيني
درون ذهن ،زيرا بدن است كه در اكتساب
است و نه در
ِ
عادت ميفهمد» (كارمن.)156 :1394 ،
مرلوپونتی بر آن است که ما فقط به کمک عادت
است که توان «اقامت داشتن» در فضا را به دست
میآوریم ،در واقع آشنایی ما مکان ما را قادر میسازد که
به سادگی مسیر خود را بیابیم و توجهمان را ،به جای
مسیریابی ،بر کاری که در دست داریم تمرکز کنیم.
وقتی از فضایی به کرات استفاده میکنیم ،گونهای

آگاهی بدنی نهانی از جاهای قرار گرفتن اشیا در آن فضا
به دست میآوریم و در نتیجه ،کمابیش به راحتی و
یتوانیم در آن فضا جابهجا
بدون صرف تالش هشیارانه م 
یروم،
شویم« :آنگاه که در خانه خودم این سو آن سو م 
یدانم که برای
یم
بی واسطه و بی هیچ بحث و کالم 
رفتن به سوی حمام باید از اتاق خواب بگذرم ،یا اینکه
برای نگاه کردن از پنجره به بیرون باید سمت چپ
شومینه بایستم .در این جهان کوچک هر حالت بدنی یا
هر ادراک حسیای با هزاران مختصه مجازی در نسبتی
بیواسطه قرار گرفته است (هیل .)40 :1396 ،همانگونه
كه اورسال به واسطه اين عادت و استفاده مكرر از محيط
خانه و تقويت ديگر حواس خود با وجود نابينا بودن
طوري در محيط خانه رفت و آمد مينمود و كارهاي
روزانه را انجام ميداد كه كسي متوجه نابينا بودن وي
نشده بود« .بدن واسطه ویژهای برای تجربه کردن
[مکان] است .بدن زنده شرط مادی امکانپذیری [مکان]
است در حالی که خودش جزئی از همان دنیاست .بدن
زنده اساس مکان و بخشی از مکان است .درست
همانطور که هیچ مکانی بدون بدنهایی وجود ندارد که
آن را تقویت کنند و به آن روح ببخشند ،هیچ بدن
زندهای هم بدون مکانهایی وجود ندارد که در آن
سکنی دارند و حرکت میکنند ....بدنها و مکانها واژگانی
طبیعی هستند .آنها به صورت متقابل به یکدیگر روح
میبخشند» (.)seamon,2018:63
در اين خصوص ميتوان اظهار داشت يكي از
تأثيرگزارترين انديشههاي مرلوپونتي تحليل او از
ابزارهاي تجربه است .كه در واقع همان تحليل مشهور
هايدگر در هستي و زمان است كه مرلوپونتي آن را
بيشتر پرورانده است .وي در اين تحليل ابزارهاي تجربه
فرايندي را توصيف ميكند كه در طي آن اين ابزارها با
شاكلههاي بدني ادغام ميشوند .مرلوپونتي براي مثال به
نابينايي اشاره ميكند كه براي كمك به عصاي سفيد در
حال يادگيري مسير يابي است و با حركت دادن عصا به
سطح زمين اطالعاتي گردآوري ميكند و به اين ترتيب
در واقع دست او تا نوك عصا امتداد مييابد .به اين شكل
فرد نابينا تجربههايي را از حس المسه كسب كرده و
بازخورد اين تجربههاي لمسي را از شنوايي ميگيرد و به

11

فصلنـامۀ علمی پژوهشی

12

سال هشتم ،شامرۀ  ،31تابستان ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1398

اين ترتيب كم كم فضايي سه بعدي گرداگردش آشكار
ميشود و در واقع عصا در محدوده ادراك  حسي او
ناپديد ميشود .مرلوپونتي بدين  شكل نشان ميدهد كه
زماني كه ابزاري با مهارت استفاده ميشود ديگر يك ابژه
مستقيم تجربه نيست و در عوض به واسطهاي بدل
خواهد شد كه از طريق آن قادر ميشويم جهان را تجربه
كنيم و درست مانند بدن خواهد بود كه ما از طريق آن
جهان را تجربه ميكني م (هیل.)56-57 :1396،
در رمان صد سال تنهایی نیز شخصيت اورسالی
نابینا به نوعی با تمرکز بر مکان و بدن خود کارهای
روزمره خود را انجام میدهد .گابریل گارسیا مارکز در
تشریح سلطه اورسال بر زندگی روزمرهاش تجربياتي را
توصیف میکند ...« :در سكوت ،تمام فكر خود را متمركز
كرد تا بتواند فاصله اشيا و صداي مردم را ياد بگيرد و
بتواند آنچه را كه ظلمت آب مرواريد اجازهاش را نميداد،
با خاطره خود ببيند .و بعد ،كمك حس بويايي را كشف
كرد كه قدرتي واضحتر از حجم و رنگ داشت .عاقبت
ميتوانست در اتاق تاريك سوزن نخ كند و جا دگمه
بدوزد و ميدانست شير چه وقت به جوش ميآيد؛ محل
هر چيز را با چنان اطمينان خاطري ياد گرفت كه گاهي
حتي خودش نيز فراموش ميكرد كه نابينا شده است»
(مارکز .)215 :2536 ،چنانچه مرلوپونتي ميگويد:
یشود»
«تمایز بین سوژه و ابژه در بدن من محو م 
( .)Merleau-ponty,1964: 187لذا انسانها هم ابژه
هستند و هم سوژه .آنها ذاتاً تنانه هستند و به عبارتی
یشوند .زنده بودن پاسخ
با بدنهای خود مشخص م 
دادن به جهان است ،البته این پاسخ جنبه انفعالی ندارد،
یشود .پس ،تجربه
بلکه فعال است و از درون هدایت م 
انسان پیامد ارتباط یگانهای است که بین سوژه تنانه و
جهان شکل میگیرد .بدن انسان در مقام مرکز
سمتگیری او در جهان ،هم او را از طریق حواس خود
یکند و هم جهان را مطابق
به جهان پیرامونش هدایت م 
با جایگاه و اعمال بدنی او موقعیت میبخشد و بر این
اساس ،سوژه و جهان در طی فرآیندی با همدیگر متولد
یشوند ( .)Bullington, 2013: 23در تجربهاي ديگر از
م
شخصيت نابيناي داستان ديده ميشود كه وي چگونه
شي گم شده را با وجود نابينا بودنش پيدا ميكند

داستان مربوط به فرناندا عضوی از خانواده است ،که
حلقه ازدواجش را گم کرده است ...« .يك  بار فرناندا
حلقه ازدواج خود را گم كرد و در جستجوي آن تمام
خانه را زير و رو كرد؛ اورسال آن را خيلي ساده در اتاق
بچهها روي طاقچه يافت .همانطور كه ديگران در خانه
رفت و آمد ميكردند ،اورسال با چهار حس خود مواظب
بود تا مبادا غافلگيرش كنند و پس از مدتي كشف كرد
كه افراد خانواده هر يك بي آنكه خود متوجه باشند ،هر
روز يك مسير را ميپيمايند و همان حركات روزمره را
تكرار ميكنند و حتي تقريباً سر ساعت معين كلمات
هميشگي را ميگويند؛ در نتيجه وقتي از اين عادات
يكنواخت خارج ميشدند ،ممكن بود چيزي را گم كنند.
از اين رو وقتي شنيد فرناندا حلقه خود را گم كرده ،به
خاطرش رسيد كه تنها عمل غير عادي آن روز ،شستن
ملحفه بچهها بوده چون يكي از بچهها شب قبل در اتاق
ساس ديده بود و از آنجايي كه موقع اين كار بچهها
حضور داشتند اورسال به اين فكر افتاد كه فرناندا حلقه
را در جايي كه دست بچهها به آن نرسد قرار داده »...
(مارکز .)216 :1388 ،مشاهده شد كه اورسال که به
دليل نابیناییاش به دقت متوجه الگوهای رفتاری روزانه
سایر اعضای خانواده است و به همين دليل به آسانی
حلقه را پیدا میکند .وی مجبور است نظم خانگی را
تشخیص دهد که سایر اعضای خانواده بدین خاطر که
ی از زندگی روزمرهشان است از آن
نظم بخش مسلم 
آگاه نیستند و به خاطر اینکه نگرش طبیعی است به آن
بی توجه هستند.
تجربه ديگري که سلطه مجدد اورسال بر زندگی
روزمره را شرح میدهد حادثه بعدازظهري است که در
آن اورسال در ایوان با یکی دیگر از اعضای خانواده به نام
آمارانتا (دختر اورسال) برخورد میکند که در آنجا
نشسته و گلدوزي میکند.
«یک روز بعد از ظهر ،آمارانتا در ایوان گلهای بگونیا
نشسته بود و گلدوزی میکرد .اورسال به او خورد .آمارانتا
اعتراض کرد :ترا به خدا مواظب باش ،چرا جلوی پایت را
نگاه نمیکنی؟ اورسال گفت :تقصیر توست ،جایی
نشستهای که نباید بنشینی .این امر برای خودش
حقیقت داشت .از آن روز متوجه موضوعی شد که هرگز

���������������������������������������������������������������������)زكرام ايسراگ ليرباگ يياهنت لاس دص نامر رب يدروم هعلاطم اب( يتنوپولرم رظنم زا ناكم و ندب يسانشراديدپ

کسی آن را نفهمیده بود و آن این بود که با گذشت سال،
خورشید بهطور نامحسوسی تغییر مکان میدهد و
کساني که روی ایوان مینشینند ،مجبورند بدون این که
ملتفت باشند ،کمکم جای خود را تغییر بدهند .از آن
پس کافی بود اورسال تاریخ و روز را به خاطر داشته باشد
تا بفهمد آماراتنا دقیقاً در کجا نشسته است» (مارکز،
.)216 :1388
در بررسی مجدد توضیحات گارسیا مارکز از نظر
پدیدارشناسی ،میتوانیم بگوییم که به واسطه پارادوکس
«نابینا بودن» اورسال ،وی لزوماً باید زندگی روزمرهاش را
مستقیماً مورد توجه قرار دهد ،هرچند به لحاظ
پدیدارشناسی اشاره به این نکته حائز اهمیت است که
وی این تالش را در درون نگرش طبیعیاش انجام
میدهد چرا که نگران عواقب آگاهی اعضای خانوادهاش
از نابیناییاش است .وی بر زندگی روزمره خانگیاش در
ی سیطره
درجه اول با بازسازی حوزه ادراکی قابل دوام 
پیدا کرد که حسهای باقیماندهاش به ویژه حس بویایی
و حس ذاتی فاصلهها و مکانها از آن پشتیبانی میکنند.
عالوه بر این ،وی به طرز زیرکانهای خود را با حرکات و
فعالیتهای روزمره اعضای خانواده هماهنگ میکند و
بدین وسیله توجه خود را به چیزی معطوف میدارد که
از نظر پدیدارشناسی ممکن است با عنوان تشکیل
جسمانی مکان روزمره توصیف شود .از دیدگاه
پديدارشناسانه مرلوپونتي ميتوان گفت ،وی به طرز
پیشروندهای از نظم عادی بدن -فاعل خانگی آگاه
میشود .به طور اخص ،این ادراک برای اورسال بر این

اساس است که وی کشف کرده است که اعضای خانوار
ناخودآگاهانه در فعالیتها و روالهای تکراری سهيم
میشوند .برای مثال او میفهمد که حلقه فرناندا را
میتوان از طریق توجه به تنها چیز متفاوتی که فرناندا
آن روز انجام داده است ـ شستن ملحفهها ،در آوردن
حلقه ،و گذاشتن آن در جایی دور از دسترس بچهها پیدا
کرد .به همین ترتیب ،چون آمارانتا جای خود را در ایوان
تغییر داده بود تا زیر آفتاب باشد ،اورسال متوجه شد که
چگونه نظم مطلق روال خانوار با جنبههای متغیر مکان
(در این مورد تغییر فصلی) ،هماهنگ است .این مثال
شرح میدهد که چگونه اجزای فیزیکی مکان ـ جابجایی
خورشید ـ در تغییر عادی و نامحسوس چگونگی واکنش
انسانها به مکان نقش دارند .این مثال زیرکانه اما
واضحی از بده و بستان دو طرفه بین انسانها و جهانی
است که در آن غوطهورند.
مرلوپونتی معتقد است در میان دریافتهای حسی
بدن که به وضوح آگاهانهاند مانند تمرکز فکری ،میتوان
میان آنهایی که تحت تأثیر حسهای بیرونی (مثل دیدن
و شنیدن و )...هستند و آنهایی که بیشتر تحت نفوذ
ی مثل احساسات عضالنیاند تمایز گذاشت.
حواس اندام 
من میتوانم موقعیت دست خود را با نگاه کردن به آن و
توجه به جهتگیری آن ،آگاهانه احساس کنم و نیز
میتوانم چشمانم را ببندم و سعی کنم موقعیت دست
خود را با احساس عضالنی و حرکتی رابطه آن با سایر
اعضای بدنم ،با نیروی گرانش و با سایر ابژههای میدان
تجربه خود حس کنم (کارمن و هنسن.)239 : 1391 ،
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در درک مرلوپونتی از بدن زنده و حرکت سه نوع
یتوان بر شمرد .1 .بدن
حرکت بدنی مرتبط با مکان را م 
یماند اما حرکت دارد .2 .بدن در
در جای خود باقی م 
یشود .3 .بدن بین مکانها جابهجا
درون مکان جابهجا م 
یشود ( .)casey,2009:p320چنانچه در نمونه داستانی
م
خانواده اورسال نیز مشاهده شد بدن زنده و مکانها در
رابطه دو جانبه به یکدیگر تعلق داشته و از هم پشتیبانی
یکنند.
م
به زعم مرلوپونتی «بدن شرط امکان هر نوع تجربهای
یشود» ( .)Crossley,2012 :92ارتباط سوژه با
محسوب م 
ی آن
جهان نیز از طریق بدن و اعمال جنبشی و مفهوم 
شکل میگیرد .ادراک همواره ادراک چیزی است ،اما
یتواند بدون چشماندازی ۱۲صورت بگیرد
هیچ ادراکی نم 
و بدن چشمانداز ما برای ادراک جهان است .مرلوپونتی
یکند« :بدن
ارتباط بدن و جهان را این چنین توصیف م 
ما در جهان به مثابه قلب یک جاندار است؛ آن چشمانداز
مرئی را پیوسته پا برجا نگه میدارد ،زندگی را به آن
ی را
یکند و با آن نظام 
میدمد ،آن را از درون حفظ م 
یدهد» (.)Merleau- ponty, 2005:202
تشکیل م 
مرلوپونتي معتقد است هیچ ادراکی بدون عمل
وجود ندارد؛ ادراک نیازمند عمل است .چشم انسان تنها
دو درجه مرکزی میدان دید را به وضوح میبیند.
ی که شیئی را با چشمانمان میبینیم ،این امری
هنگام 
فرایند منفعل دریافت محرک نیست؛ بلکه شامل حرکت
فعال کره چشم در جستجوی الگوهای آشنا است .تا حد
زیادی ،جزئیات این فرایندهای ادراکی سریع فراتر از
کنترل ماست .آنها در حد میلی ثانیه رخ میدهند.
ی که ما جهان را درک میکنیم ،این
بنابراین ،هنگام 
«تعامل با دنیا» در واقع رخ داده است .بهعنوان انسان ما
همیشه به اندازه کسری از ثانیه در گذشته زندگی
میکنیم  .بنابر این تمام حسها فعال هستند ،از جمله
شنوایی ،بویایی ،و المسه .چنانچه در یک مهمانی پر سر
و صدا ،میتوانیم بر یک فرد تمرکز کنیم و سایر صداها
را نادیده بگیریم .این ادراک فعال در حس شنوایی است
( .)Svanæs,2013بدن در فضا سکنی گزیده است و مانند
دیگر چیزها در فضا قرار ندارد؛ به طور مثال وقتی
میخواهیم حرکتی در فضا بکنیم بدن ،یا یکی از اعضای

بدن مث ً
ال دست را ،مانند زمانی که شئی را حرکت
میدهیم ،حرکت نمیدهیم .بلکه ما بدن را بی واسطه
هیچ ابزاری حرکت میدهیم .در واقع بدن چیزی بیش
از یک ابزار یا وسیله است؛ بدن بیانگر ما در جهان است.
بدن مهمترین نقش را در شکلگیری ادراک ما از چیزها
دارد (.)Jones, 1998:38
در توصیف بهمپیوستگی خانگی بین افراد و
مکانشان ،توضیح گارسیا مارکز تطبیقپذیری فضایی
بدن -فاعل را به گونهای معنادار میکند که در
مجموعههای جسمانی پیچیدهتر در گذر زمان و فضا
بیان شده است ،از جمله کارهای عادی بدن ،همانگونه
که اورسال براي خانواده صبحانه آماده ميكند و يا
پيراهن پاره شدهاي را تعمير ميكند؛ و کارهای عادی
زمانمند  -مکانمند ،همانگونه که در مورد درک اورسال
از تغییر جای آمارانتا در ایوان گفته شد .چنانچه گارسیا
مارکز موقعیت را به اختصار بدين شرح بیان میکند كه،
اورسال «کشف میکند که هر عضو خانواده ،بدون اینکه
متوجه باشد ،مسیر یکسان ،کارهای یکسان و تقریباً
کلمات یکسانی را در ساعت یکسانی از هر روز تکرار
میکند» .از این رو به طور کلی دو مجموعه بدنی را
یتوان تشخیص داد که به شرح نمودار زیر است.
م
کارهای عادی بدنی افراد میتواند در زمان و فضا
درهم آمیزد ،در نتیجه در مجموعه محیطی در مقیاس
بزرگتری نقش پیدا کند ،نظیر :خیابان سرزنده در شهر،
مکانهای عمومی ،مث ً
ال در داستان صد سال تنهایی
میتوان به کلیسا اشاره نمود که محل اجتماعی برای
تعامل افراد با هم نیز محسوب میشد .چنانچه مرلوپونتی
یگوید« :ما باید فضا و محتوایش را با هم بجوییم»
م
(سبزکار.)97 :1396،
به زعم مرلوپونتی ،سایر مطالعات به تطبیقپذیری
فضایی بدن بهعنوان چیزی اشاره کردهاند که در
مجموعههای بدنی پیچیدهتری بیان میشود که در گذر
زمان و فضا بسط مییابد و به جغرافیای زنده گستردهتری
شکل میدهد همانطور که کریستن یاکوبسن ۱۳شرح
یدهد« :بدن راهی برای درگیری در جهان مییابد که
م
یدهد تا راهش را با موفقیت در آن جهان
به او امکان م 
پیدا کند؛ زمانی که رشد پیدا کرد ما به طرز معناداری
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در روزهایمان با این هماهنگی که اکنون عادی شده
است به پیش میرویم .بنابراین عادات بدن و
جهتگیریهای پیشرفته آن بازتاب سبک خاصی از
داشتن دنیا است و همچنین منطقه انسی به وجود
میآورد که در درون آن ما فعالیتهای روزمرهمان را
یدهیم .)Jacobson, 2010:223 ( » ...
انجام م 
در ادامه در ارتباط با سه موضوع تفسیری بحث
خواهیم نمود .که تمام آنها به گونهای به بدن زنده مربوط
است .این سه مورد عبارتند از .1 :بدن زنده و حوزه ادراک؛
 .2حضور درون جسمانی؛  .3حالتهای مواجه با مکان.

 .1بدن زنده و حوزه ادراک
در این قسمت مشاهداتی قابل مالحظه هستند که
به بعضی جنبههای بدن ،به ویژه موقعیتهایی مرتبط
هستند که در آنها حرکات عادی به نحوی مورد مداخله
قرار گرفتهاند .به طورمثال مسیر معمول ما در راه به
دلیل  عملیات ساختمانی تغییر یافته ،و ما برای لحظهای
از اینکه مجبور شدهایم تا از مسیر خارج شویم ناراحت
میشویم .مانند زمانی که اورسال ناراحت میشود از این
که ناچار است مسیرش را تغییر دهد به این سبب که
آمارانتا جای نشستن خود را عوض نموده است .سایر

مشاهدات به بهمپیوستگی یکپارچه و پیوسته بین بدن
و حوزه ادراکی اشاره دارند .به طور مثال در یک روز گرم
تابستانی ما  به دنبال نوارهای باریک سایه در پیاده رو
هستیم .مانند آمارانتا که به دلیل آفتاب محل نشستنش
در ایوان را تغییر داده است.
به صورت خالصه ،تجربه ادراکی همیشه شامل
تغییر پیوسته شخصیت و کارگزار اصلی به وسیله دسته
گستردهتری با مفاهیم مرتبط و فعالیتها است که
همگی فورا ً با بدن هماهنگ میشوند .این تلفیق زنده
حرکات ،شرایط پیرامونی ،را مرلوپونتی به صورت
گستردهتری با عنوان فرایند بدنی پویا توصیف میکند
که به واسطه آن انسانها همیشه فوری جایگاه خود را
مییابند (.)seamon,2018: 44

 .2حضور درون جسمانی
مشاهدات این بخش مربوط است به برخوردهای بین
ی که طیفی بین هم حضوری لحظهای تا تبادل
جسم 
ی طوالنی را در بر میگیرد .مث ً
ال تالش ناخود
کالم 
آگاهی ما   برای حفظ فاصله مناسب بین خودمان و
دیگرانی را که ایستادهاند یا حرکت میکنند .اورسال با
این که نابینا شده است اما میکوشد هنگام راه رفتن در
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فضای خانه به دیگران که در حال گذر هستند بر نخورد
و فاصله مناسب را حفظ نماید .بنابراین گاهی موقع
حرکت باید مکث کند و یا این که تندتر راه برود تا این
فاصله مناسب به وجود آید.
در پدیدارشناسی ادراک ،مرلوپونتی در فصلی با نام
«دیگران و جهان انسانی» وی اینکه چگونه افراد به
صورت هم زمان در جهان هستند را مد نظر قرار میدهد.
درست در لحظهای که در جهانها از طریق ادراک و بدن
 فاعل غوطهور شدیم ،درجهانهایی هم غوطهور شدیمکه دیگر انسانها را در برمیگیرد .مرلوپونتی مینویسد
که ما جهانی اجتماعی را «نه به عنوان یک شیء یا
مجموعهای از اشیاء ،بلکه بهعنوان حوزه یا بعدی دائمی
از هستی  . ...تجربه میکنیم .رابطه ما با اجتماع مانند
رابطه ما با دنیاست ،که عمیقتر از هر ادراک بیان شده
یا هر قضاوتی است  ...اجتماع قبل از آنکه آن را
بشناسیم یا مورد قضاوت قرار دهیم وجود داشته است»
()merleau- ponty,1962: 362
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 .3حالتهای مواجه با مکان
برخالف حساسیت نیمه هشیار همراه با ادراک و
بدن -فاعل ،مواجهه میزانی از آگاهی هوشیار در خود
دارد .حالتهای مواجه با مکان ،توجه مستقیم به برخی
جنبههای مادی ،محیطی ،یا انسانی مکان مشاهدات به
طیفی از شدت با دقت بودن مواجهه از آگاهی لحظهای
گرفته تا توجه عمیقتر و پایدارتر اشاره میکند .به طور
مثال حلقه فرناندا گم شده است .اورسال آن را به راحتی
پیدا میکند با آنکه چشمانش چیزی نمیبیند  .
از دیدگاه مرلوپونتی ،در مورد مواجهه شیوه دیگری
را به صورت تجربی شرح داده میشود که در آن بدن
زنده در مکان غوطهور میشود .از آنجایی که ما با مکان
درگیر هستیم ،در وهله اول آن مکان را از طریق آگاهی
شناختی بهعنوان شیئی جدا نمیبینیم و نمیدانیم
(.)seamon, 2018:47

نتیجهگیری
موریس مرلوپونتی با مطرح نمودن ادراک بهعنوان
تنانه آن را مانند امری بیکران میداند .به زعم مرلوپونتی

من در جهان میبینم و همزمان دیده میشوم و احساس
میشوم .برای مرلوپونتی دریافت جهان امری
پیشاشناختی و بدنمندانه تلقی میشود و این درک،
حاصل درهمتنیدگی حسیت و حرکت بدن ،با جهان
تلقی میشود ،فلسفه مرلوپونتی با رد خاستگاه آگاهی در
ذهنیت سوژه با جهان به توصیفی هستیشناسانه از
جهان منتهی میشود.
مرلوپونتي در تمام آثارش تالش میکند تا از هر
گونه مفهوم دوگانه دكارتي (فرض اين كه دنیا به انسانها
شکل میدهد ،یا انسانها به دنیا شکل میدهند) احتراز
کند ،چراکه همیشه به خاطر بدن زنده ،مردم و جهان به
یکدیگر پیوند خوردهاند .یک مثال از این تلفیق خانواده
اورسال است ،جایی که روالهای عادی بدن ،روالهای
عادی زمان-فضا ،در جای گرفتن بدن زنده در مکان
نقش دارند .از این نظر ،محیطها و مکانها امتداد جمع
کردن فاصله ادراک و بدن  -فاعل هستند .مكانمندي
بدن از طريق افعالي مانند ادراك نمودن و توجه نمودن
است كه آشكار ميشود.
در اين پژوهش در وهله اول با نزدیک شدن به درک
مرلوپونتی در خصوص پدیدارشناسی ادراک ،تالش شد
تا روحبخشی متقابل بین افراد و مکان ،مورد بررسی قرار
گيرد ،و به اين منظور بخشهايي از رمان صد سال
تنهایی گارسيا ماركز بر پايه ديدگاههاي فلسفي
مرلوپونتي مورد تفسير قرار گرفت .و در نهايت نتيجه
گرفته شد كه مکانها و بدنهای زنده به صورت متقابل
از هم پشتیبانی میکنند و تفسیر آنها را میتوان از
طریق توضیح مرلوپونتی درباره ادراک و بدن-فاعل به
صورت جامعتري درک نمود .پدیدارشناسی برای
مرلوپونتی شیوهای برای جلب توجه به ابعاد نهفته و
پنهان تجربه است .تفکر وی حساسیتها ،ادراکات و
فعالیتهای قابل توجه اما پیش از آگاهی بدن زنده را در
زمانی آشکار میکند که با مهارت با جهان در دسترس
درگیر میشود .با این وجود وی مستقیماً چیز کمی
درباره اهمیت مکان میگوید ،دیدگاه وی بیشتر به دنبال
شفافسازی رابطه جدایی ناپذیرآن با بدن زنده و جایگاه
بدن انسان است  .
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