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Abstract 

The concept of space has always been a fundamental theme and issue since the beginning of 
philosophy and abstract thinking in ancient Greece, and has been fundamentally change due 
to cultural-historical changes of spatiality throughout the history of knowledge. At the 
beginning of philosophy, there was a metaphysical question about the beginning or the first 
cause (arche) of all things, to which the concept of space, as a fundamental concept, is the 
answer. The main lines of philosophical discourse in ancient Greece, which flowed in the 
philosophy of Plato and Aristotle, were conceived in the context of Euclid's geometry and 
Ptolemy's worldview. In the modern era, Descartes, Leibniz and Kant tried to conceptually 
influence space with Copernican rotation and Newtonian physics. Finally, spatial imagery is 
challenged by the application of physiological problems through non-Euclidean geometry, 
and especially through phenomenology. Hence, the opening of phenomenological concepts 
in philosophy and other disciplines that focus on the concept of space could be of interest to 
researchers in the foundations of phenomenology. Therefore, the aspect of effort in this 
article is the descriptive analytical development of the opinions of three expert 
phenomenologists (Ernst Cassirer, Martin Heidegger and Hermann Schmitz) on space. These 
three philosophers base their theories on a critique of the (positivist) way of speaking on 
space. This approach taken by Descartes and Newton has been completed in recent times. In 
this article, we discuss the philosophical foundations of these philosophers. We discuss the 
space with each of these three philosophers in terms of a key concept in their philosophical 
system. Therefore, for Cassirer, we discuss the concept of symbolic spaces, for Heidegger, 
the concept of being-in-the-world, and for Schmitz, the concept of surfaceless space and felt-

bodily space. 

Keywords: mythical space, perceptual space, being-in-the-world, surfaceless space, 
felt-bodily space.  
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Introduction 

The concept of space can be considered as one of the most widely used identifying 
concepts in philosophy and many other disciplines. Many interpretations and uses of 
the concept have emphasized their physical and geometric foundations and 
interpreted human spatiality based on it, which result in the concealment of many 
aspects of human existence (Pickles, 1985: 154). But after the spatial turn in the 
eighties, the need to return to its philosophical foundations has become more and 
more felt, and theorists in this field sought to trace its roots (Relph, 1985). The reason 
for this return is not only to understand the conceptual-technical complexities of 
space, but the conditions developed in such ways that spatial understanding 
encompassed all social, economic and political spheres (Bachmann-Medick,2016). 
The sum of these conditions went hand in hand to re-examine the philosophical 
foundation of spatial turn. 

Since phenomenology has played an important role in both spatial turn and in the 
new approach to the concept of space, and has provided one of the most widely used 
readings and interpretations of this concept in philosophy and various sciences, it has 
led us to this question: How does phenomenology and phenomenological analysis 
investigate this concept (in its epistemological sense in Cassirer’s thought, in its 
hermeneutic meaning in Heidegger, and in the new meaning in Hermann Schmitz’s 
New Phenomenology), and which aspect of human existence are considered in the 
course of these investigations? All three have distanced themselves from absolute, a 
priori, quantitative, and geometric space and have presented their doctrine on the 
concepts that underlie human existence; Concepts such as perception, Being-in, 
Being-in-the-world, felt-body, felt-bodily space. 

Cassirer and mythical space 

Cassirer considers space from the perspective of cultural sciences and examines its 
consistency under the influence of the world of meanings or culture. In Cassirer’s 
epistemological phenomenology, culture is a priori to spatial structures (Günzel,2010: 
80-81). He points three types of spatiality: the perceptual space that is related to 
aesthetics; The mythical space; and the theoretical space or space of pure cognition 
that appears in geometry. Criticizing the understanding of Cartesian-Newtonian space, 
he considers space as a relation between places and points, and the perceptual space 
interconnected with mythical thought and the formation of mythical space in culture. 
The importance of mythical space for Cassirer is rooted in early human emotions. As 
a result, symbols, emotions, culture and their spread to the physical world have played 
an important role in shaping the concept of space. 

Space as “Being-in” in Heidegger’s phenomenology 

For Heidegger, spatiality is Dasein’s existential component, and without it, the 
concept of space would be meaningless. One of the important features of Dasein is 
Being-in-the-world, and spatiality is also understood by this. Heidegger refers to two 
types of spatiality: Spatiality of the present-at-hand, which is three-dimensional and 
measurable, and spatiality of the ready-to-hand, which has closeness property and 
cannot be measured. Space also has two features for him to “de-severance” and 
“directionality” (see: Heidegger, 2006: 102-105). Ultimately, for Heidegger, space is 
meaningful for Dasein as “Being-in” and not independent from it. Also, space alone 
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does not have a subjective meaning and is not an a priori form of perception, but can 
be understood by “Being-in” in the phrase “Being-in-the-world” (see: Ibid: 109). 
Heidegger’s space is not a mathematical and homogeneous, but a living space between 
heaven and earth.  

Surfaceless space in Hermann Schmitz’s New Phenomenology 

Schmitz begins with the lack in Heidegger’s idea of space. In his point of view, the 
relation between man and felt-body with environment and how it is placed in the 
space of emotion is considered. In his analysis, Schmitz examines surfaceless space 
and felt-bodily space; Spaceless space that are perceived through emotion. For 
Schmitz, Emotions are a form of felt-bodily determination, and consequently the 
space spoken on in new phenomenology is the space of the sphere of the felt-bodily 
presence of perception. Felt-bodily space is the sphere of sensible presence and is 
directly related to emotions and felt-body. 

Conclusion 

All three philosophers place emotions, perception, and aesthetics Being-in-the-world 
and felt-body in a space that cannot be measured and analyzed by elements belonging 
to the positive sciences. The common denominator of these theories about the 
concept of space is their distance from Euclidean geometry, Cartesian mathematics 
and analytic geometry, and Newtonian physics to show us that the origin of man as a 
spatial being is from a particular world as a context, and that the spatial being is within 
this context is determined. it should be noted, of course, that the implication of this 
spatial being and the world does not mean that each is distinct and transparent to the 
other, but that they have a referential nature that can be seen in Heidegger's concept 
of the world, Cassirer's symbol, and Schmitz's in-between space. 
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مایه و موضوعی بنیادین بوده و به دلیل تغییر و تحوالت مفهوم فضا از آغاز فلسفه و تفکر انتزاعی در یونان باستان همواره درون
ورزی، سوالی متافیزیکی تغییرات اساسی قرار گرفته است. در آغاز فلسفهتاریخیِ فضامندی در طول تاریخ معرفت در معرض ـفرهنگی

درباره سرآغاز یا علت نخستین )آرخه( همه چیزها وجود داشته که مفهوم فضا به سان مفهومی بنیادین، پاسخی برای آن به شمار 
یان داشته، در چهارچوب هندسه اقلیدس و آید. خطوط اصلی مباحث فلسفی در یونان باستان که در فلسفه افالطون و ارسطو جرمی

اند فضا را به لحاظ مفهومی تحت تاثیر بینی بطلمیوسی اندیشیده شده است. در دوران جدید دکارت، الیبنیتس و کانت سعی کردهجهان
دسه نااقلیدسی و واسطه هنچرخش کوپرنیکی و فیزیک نیوتنی قرار دهند. سرانجام، تصاویر فضایی در پی طرح مسائل فیزیولوژیک به

های دیگر شود. از اینجاست که بازشدن پای مفاهیم پدیدارشناسانه در فلسفه و رشتهویژه از طریق پدیدارشناسی به چالش کشیده میبه
ح ها بر مفهوم فضا است جالب توجه و عالقه پژوهندگان به مبانی پدیدارشناسی تواند بود. لذا وجهه همت در این مقاله شرکه مدار آن

های سه پدیدارشناس صاحب نظر )ارنست کاسیرر، مارتین هایدگر و هرمان اشمیتس( است در باب فضا. توصیفی رایـو بسط تحلیلی
اند. این شیوه که دکارت و نیوتن در پیش این سه فیلسوف بنای نظریه خود را بر نقد شیوه تحصلی )پوزیتیویستی( گفتار از فضا نهاده

رویم. بحث فضا را نزد رسد. در این مقاله بر سر بحث از مبانی فلسفی فیلسوفان نام برده مین اخیر به تمامیت میگرفته بودند در دورا
بریم. از همین روی نزد کاسیرر مفهوم هر یک از این سه فیلسوف از وجهه نظر به مفهومی کلیدی در سیستم فلسفی وی پیش می

بودن و نزد اشمیتس مفهوم فضای بدون سطح و فضای تنانه را مدار بحث قرار ـنجهاـفضاهای سمبلیک، نزد هایدگر مفهوم در

 .دهیممی

 .بودن، فضای بدون سطح، فضای تنانهـجهانای، فضای ادراک حسی، درـفضای اسطوره: هاواژهکلید

 29/7/1399 : تاریخ پذیرش                           29/5/1399 : تاریخ دریافت
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 قدمهم
( در دهه هشتاد میالدی ضرورت بازگشت به مبانی فلسفی این چرخش فضایی بیش از ۱پس از چرخش فضایی )

مفهومی این چرخش ـکاویِ مبانی فلسفییابی و ژرفپیش احساس شد. نظریه پردازان در این حوزه به دنبال ریشه
فنی فضا نبود بلکه شرایط به ـهای مفهومی(. علت این بازگشت تنها برای درک پیچشRelph, 1985بودند)
 گرفترفت که درک فضایی، تمام سپهرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در برمیای پیش میگونه

(Bachmann-Medick, 2016 مجموع این شرایط دست به دست هم داد تا مبانی فلسفی چرخش فضایی .)
وضوعی این حوزه، مطالعات فضایی در فلسفه و نیز سایر دوباره واکاوی گردد. با ازدیاد کتب و مقاالت در ادبیات م

شناسی شهری، شهرسازی و مطالعات شهری(، ریزی شهری، جامعههای علوم انسانی )همچون جغرافیا، برنامهرشته
های شوند. ویژگی اساسی تمامی رشتهکاوش بنیادها به ویژه در رویکردهای متاثر از چرخش فضایی بیشتر حس می

(. از دو Soja, 1989چرخش فضایی این است که همگی متاثر از درکی پدیدارشناسانه از فضا هستند)متاثر از 
های ای بین تمامی رشتهرشتهـکه برقراری گفتگوی میانشود؛ نخست آنجنبه این موضوع امتیاز محسوب می
پیروی کورکورانه از نظریات مد که آشنایی با مبانی، مانع از سازد و دوم آندرگیر در چرخش فضایی را ممکن می

دهد که خود که به متفکر آشنا با مبانی این اجازه را میتر آنشود و مهمروز در حوزه مطالعات فضایی می
 بندی کند.تر ساختن مسئله را صورتهای حل مسئله یا روشنپردازی کند و شیوهنظریه

مایه و موضوعی بنیادین بوده و به دلیل تان همواره درونمفهوم فضا از آغاز فلسفه و تفکر انتزاعی در یونان باس
تاریخیِ فضامندی در طول تاریخ معرفت، در معرض تغییرات اساسی قرار گرفته است. ـتغییر و تحوالت فرهنگی

ورزی، سوالی متافیزیکی درباره سرآغاز یا علت نخستین )آرخه( همه ی چیزها وجود داشته که مفهوم در آغاز فلسفه
توان یکی از پرکاربردترین و آید. همچنین، فضا را میا به سان مفهومی بنیادین، پاسخی برای آن به شمار میفض

ها اشاره شد. بسیاری از این تعابیر و ها دانست که به آنبخش برای بسیاری از رشتهپراسنادترین مفاهیم هویت
ا تاکید داشته و فضامندی انسان را بر پایه آن تفسیر ها از مفهوم فضا، بر بنیادهای فیزیکی و هندسی فضاستفاده

 :Pickles, 1985های وجودی انسان است)کرده است که حاصل چنین نگرشی، پنهان ماندن بسیاری از سویه

154 .) 
-های پنهان مانده این مفهوم و نیز با توجه به اهمیت روز افزون رویکردهای میانبرای پرداختن به سویه

تر شدن فهم فضا بهره جست. با شناختی برای روشنتوان از پدیدارشناسی به مثابه رویکردی روشمیای، رشته
گونه که پدیدارشناسی کند الزم است مفاهیم، آنکه پدیدارشناسی دعوت به تجربه چیزها و امور میتوجه به این

گویی به آن است چنین ر صدد پاسخبندی شوند. به عبارتی، پرسشی که این پژوهش دپردازد صورتها میبه آن
که مفهوم فضا در سپهر کند؟ همچنین با توجه به اینبندی میپدیدارشناسی فضا را چگونه صورت: خواهد بود

ها به چشم که رویکرد پدیدارشناسانه در این رشتهجاییها مورد استفاده قرار گرفته است و از آنبسیاری از رشته
د آن داریم که با چنین رویکردی به بررسی مفهوم فضا بپردازیم. به عالوه اینکه در فهم خورد در این مقاله قصمی

پدیدارشناسانه کالسیک و نوین، نه فضا به تنهایی، بلکه مفهوم فضامندی نیز اهمیت فراوانی دارد؛ یعنی بیش از 
هایی یابد. به بیانی دیگر نحوهیکه همانند فهم ارسطویی تاکید بر چیستی فضا شود، نسبت فضا و انسان اهمیت مآن

شود. بدین منظور سه تن از فیلسوفان و بودن او است که فضامندانه تلقی میـجهانـاز بودن انسان در مفهوم در
پدیدارشناسان )ارنست کاسیرر، مارتین هایدگر و هرمان اشمیتس( که هر یک تاثیر ژرفی بر سایر فیلسوفان و نیز 

های اند، برگزیدیم؛ کاسیرر و تاثیر اندیشهری همچون جغرافیا، معماری و شهرسازی داشتهاندیشمندان علوم دیگ
( و ۱99۱(، لوفور)1991 & 1927(، پانوفسکی)Bourdieu, 1991او بر افرادی همچون بوردیو)
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(. 1985( و پیکلز)۱985. هایدگر و تاثیرش بر جنبش پدیدارشناسی در جغرافیا به ویژه بر رلف)(2009هاروی)
(، 2014 ;2008 ;2006 ;2003(، گرنوت بومه )Jürgen Hasse( )2014اشمیتس و تاثیرش بر یورگن هاسه)

(. برای درک اهمیت این متفکران بنیادی بایسته است فضای فکری تاثیرپذیرندگان ایشان را اندکی 2014بورچ)
درک فضای شهری بسیار تحت تاثیر بارزتر ساخت. برای نمونه مفهوم فضای زیسته لوفور، نیز اهمیت نماد در 

کاسیرر است. همچنین درک لوفور از تکنولوژی و تاثیر آن بر فضاهای ملی و جهانی متاثر از هایدگر بوده 
فضا در جغرافیا برساختی است ـدرـها، مفهوم بودن(. عالوه بر اینElden, 2004( و )Lefebvre, 1991است)

(. نیز تاکید پیکلز بر فضامندی نه Relph, 1976 & 1985تاکید داشته است) که رلف با الهام از هایدگر بر آن
گوید درک فضامندانه گیرد و به نحوی که خود وی میتنها جغرافیا، بلکه علوم انسانی را به طور کلی در برمی

 (. Pickles, 1985های علوم انسانی را دچار دگرگونی بنیادین کند)هایدگری باید تمامی شاخه
 : نجام علت گزینش این سه فیلسوف برای بررسی مفهوم فضا در مقاله حاضر از این رو بوده است کهسرا

ها و تفاسیر را از مفهوم فضا هم در فلسفه و هم در که پدیدارشناسی یکی از پرکاربردترین خوانشجایی. از آن۱
رهنمون کرد که پدیدارشناسی چگونه این گستره وسیعی از علوم ارائه داده است لذا ما را به سوی این پرسش 

گیرد. های وجودی انسان مورد توجه قرار میها چه قسم از سویهکند و در راستای این بررسیمفهوم را بررسی می
ویژه هایدگر و اشمیتس( به عنوان پدیدارشناسان مهم سده بیستم )به در نتیجه دست به انتخاب این سه فیلسوف

 ایم.ها بررسی کردهمفهوم فضا را در پدیدارشناسی آندر این خصوص زدیم و 
اند و تحلیل خود را بر پایه مفاهیمی که مقوم . هر سه از فضای مطلق، پیشینی، کمی و هندسی فاصله گرفته۲

 بودن، تن و فضای تنانه.ـجهانـبودن و دراند. مفاهیمی همچون ادراک حسی، درـهستی انسان هستند ارائه داده
ترین مالک انتخاب این سه فیلسوف، تاثیرگذاری شگرف و عمیقی بوده است که هم بر رانجام، مهم. س۳

های فلسفی سده بیستم و بیست و یکم داشته و هم سبب دگرگونی نگرش سایر علوم نسبت به مفهوم فضا جریان
فیلسوف پدیدآورنده پدیدارشناسی  ها اشاره شد. از جمله، انتخاب هرمان اشمیتس به عنواناند که به برخی از آنشده

ای از فضا، مفاهیم فضای بدون سطح و فضای احساس را وارد ادبیات موضوعی واسطه خوانش تازهنوین، که به
 پدیدارشناسی کرده است. 

بندی اشمیتس و گیری صورتبه باور نگارنده تاثیر نگرش کاسیرر و هایدگر در باب مفهوم فضا، در شکل
گیری مفاهیم فضای تنانه و فضای بدون سطح دارای ین او پیرامون این مفهوم و سپس شکلپدیدارشناسی نو

اهمیت بوده است. الزم به ذکر است که اشمیتس دقیقا از جای خالی مفاهیم ذکر شده در دستگاه نظری دو 
وف در راستای کند. در نتیجه، زنجیره طرح شده از این سه فیلسفیلسوف دیگر برای طرح مفاهیم خود آغاز می

 ها را در ادامه یکدیگر توضیح دهد.نارائه خوانشی از مفهوم فضا بوده که آ

 فضا در پدیدارشناسی کاسیرر 

های فرهنگی گذار فلسفه فرهنگ به تفاوتفضا در نظر علوم فرهنگی اهمیت فراوانی دارد و کاسیرر به عنوان بنیان
ای، استتیکی اسطوره: کندوجود سه نوع فضامندی اشاره میدر درک و شهود فضایی اشاره کرده است. وی به 

انواع »(. از منظر علمِ فرهنگ هیچ سلسله مراتبی میان Cassirer, 2004: 411-432)زیباشناسانه( و نظری)
توان بررسی نمود ( وجود ندارد، در نتیجه همان طور که فضا را از منظر فیزیک جدید میRaumarten«)فضا
در نگرش جهان باستانی خدایان نیز به عنوان فضایی که موجود بوده است در نظر گرفت. کاسیرر را توان آنمی

(، Philosophie der symbolischen Formen, 1929)های سمبلیکفلسفه صورتروش خود را در جلد نهایی 
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قانون فضا  کند. به این معنا او( بیان میPhänomenologie der Erkenntnis( )۲پدیدارشناسیِ شناخت)
را چون یک شکل فرهنگی مورد بررسی قرار داده است و به همین دلیل از دگمی که فضا را به عنوان یک ساختار 

قوام فضا را تحت تاثیر جهان معناها یا همان  شود. اوداند، جدا می( می۳فضایی آپریوری )آزاد از تجربه/پیشینی( )
 ,Günzelرهنگ نسبت به ساختارهای فضایی، پیشینی است)داند. در پدیدارشناسیِ کاسیرر، ففرهنگ می

برای وی هیچ فضامندی مقدم بر فرهنگ وجود نداشته، بلکه یک فرهنگ مقدم بر فضا وجود (. 80-81 :2010
سازد. او به نقد فهم فضای ( و این فرهنگ است که پیشینی بودن فضا را برمیBöhme, 2009: 195دارد)

ها یا نقاط توصیف مندی میان مکانریاضیات الیبنیستی پرداخته و فضا را به عنوان رابطهنیوتنی، به میانجی 
را در پیرامون خود (. فضا ساختاری است برساخت شده که سوژه آنsee: Günzel, 2010: 80-81کند)می

شود. به عبارتی واسطه ظاهر شدن در سوژه ادراک، آشکار و بازسازی میها بهدهد و ماهیت جهان ابژهشکل می
 ,see: Moran & Cohenگیرد )شود، بلکه در جهان معنا، ابژه معناهای گوناگون به خود میچیزی ساخته نمی

2012; Drummond, 2007.) 
 Raum der reinenفضای ادراک حسی )استتیکی(، فضای شناختِ ناب): فضاها عبارتند از

Erkenntnis(یا همان فضای شهود هندسی )Raum der geometrischen Anschauung ،)نظری( )
(. فضای ادراک در اینجا به معنای فضای mythischer Raum()Cassirer, 2010: 98ای)و فضای اسطوره

فیزیولوژیک )فضایی که حاصل حس بینایی و بساوایی است( بوده و با فضای ریاضیات ناب یکی نیست. این دو 
آیند؛ بلکه برعکس، باید فضای ریاضی از فضای حسی به دست نمیگرهای فضا با یکدیگر متفاوت هستند. تعین

منظر فضای حسی را وارونه کرد و پیش از آنکه به فضای منطقیِ ریاضیات ناب دست یابیم، آنچه را در ادراک 
شود نفی کنیم. مقایسه میان فضای متریک )هندسه اقلیدسی بر این پایه است( و فضای واسطه ارائه میحسی بی

توان همانند رابطه تز و آنتی تز دانست یعنی آنچه در دهد که رابطه میان این دو فضا را میولوژیک نشان میفیزی
 (.Ibid: 98شود)یکی اثبات شود، در دیگری نفی و وارونه می

: توان گفت این فضا دارای سه ویژگی بنیادین استبه منظور توضیح درباره فضای اقلیدسی می
(، durchgängige Gleichförmigkeitفرمی( مداوم)( و یکنواختی )همHomogenitätسانی)هم

ها در تقابل با ادراک حسی فضا است زیرا ادراک (. اینUnendlichkeitکرانگی)(، بیStetigkeitپیوستگی)
ند، کای که قوای ادراک بر آن تحمیل میکند و از آغاز در محدوده فضایی ویژهنهایت را درک نمیحسی، مفهوم بی

کند زیرا پایه همسان بودن فضای هندسی این شود. فضای حسی مفهوم همسان بودن را نیز درک نمیدر بند می
کنند و شوند صرفا وضعیت را متعین میها به مثابه عناصر برسازنده آن که به یکدیگر متصل میاست که نقطه

( داشته، funktionalاقعیتی تابعی )کارکردی()ها تنها وخارج از این رابطه دارای هیچ محتوایی نیستند. نقطه
( نیستند. در نتیجه فضای هندسی که با substantiel)کنند، و جوهریی صوری را بیان میروابط و نسبتها

توان از دیدگاه ادراک حسی مورد توجه قرار شود نمیاستفاده از مفاهیمی همچون نقطه، خط و صفحه تعریف می
فضای هندسه اقلیدسی، فضای ارائه شده به حواس نیست بلکه فضایی است که به داد. فضای همسان همانند 

( Ortها همسان نیستند. هر مکانی )ها و جهتشود. در فضای ادراک حسی وضعیتای تئوریک برساخت میگونه
 برای خود حالت و ارزشی ویژه دارد. فضای بینایی و بساوایی برخالف فضای متریک هندسه اقلیدسی هر دو

هایی (. در فضای هندسی است که ما از تمامی تنوع و ناهمگونیsee: Ibid: 99غیریکنواخت و ناهمسان هستند)
 ,Cassirerرسیم)کنیم فراتر رفته و به یک فضای همگون و کلی میواسطه ویژگی حواسمان دریافت میکه به

1944: 45.) 
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آگاهی انضمامی هستند؛ به عبارتی، همچون  ای و فضای ادراک حسی، به طور کامل برساختهفضای اسطوره
( و Stelleدر این فضاها تمایز میان محل )جا( ) .آگاهی آزاد از تجربه و آگاهی مدرن و ریاضیاتی نیستند

توان از محتوا جدا کرد یا ( که شالوده فضای ناب هندسه است، قابل شناخت نیست. محل را نمیInhaltمحتوا)
( individuell-sinnlichفردی)ـکه با محتوای حسی« هست»قرار داد. وضعیت تا زمانی را در برابر محتوا آن

و « اینجا»ای هیچ ( پر شده باشد. بنابراین در فضای حسی همانند فضای اسطورهanschaulichیا شهودی)
 ( خاص خود راTönung«)لحن»یی، اینجا و آنجای صرف نیست بلکه هر نقطه و هر عنصری، نوعی «آنجا»

گردد ( مشخصی دارد که به بنیاد اسطوره بازمیAkzentای هر محل و جهتی از فضا، تاکید)دارد. در فضای اسطوره
ای یعنی به تقسیم اشیاء و امور به مقدس و نامقدس. نخستین تمایز و تقسیم فضایی که در بیشتر تصاویر اسطوره

رو معمولی عمومی، و دیگری قلمرو مقدس که از یکی قلم: ( از هستی استBezirkمشهود است تمایز دو قلمرو)
 :Ibidاند که در برابر قلمرو نامقدس محافظت شود)محیط پیرامون خود متمایز شده و اطرافش را حصار کشیده

100.) 
دهد که با فضای هندسی از نظر محتوا یکی نبوده اما از دست میای از فضا ساختاری بهبینی اسطورهجهان

بینی روند مشابهی در معنای تصویرگری چیزهای غیرفضایی در فضا مانند است. در این جهاننظر فرم با آن ه
ای فضایی وجود دارد و هر تفاوت فضایی نیز تفاوتی کیفی وجود دارد. برای اسطوره در هر تفاوت کیفی، سویه

ین صورت است که تعداد بسیاری شود. در بررسی زبانی، فرم این مبادله به اای میان این دو انجام میاست و مبادله
واسطه مختصات و تعینات فضایی، غیر مستقیم وارد (، بهmodalمند)از روابط، به ویژه روابط کیفی و روابط وجه

های معنوی بودند. جهان ابژکتیو تا جایی برای زبان های فضایی ساده، نخستین واژهشوند. از این رو واژهزبان می
نمای ای دیسهرا در قالب اصطالحات فضایی برگرداند. در اندیشه اسطورهتوانست آنمی شد که زبانپذیر میفهم

(Schematismusویژه )تواند عناصر بسیار ناهمگون را هماهنگ و ای از فضا داریم که بواسطه آن، فضا می
 شود.متمایز می (. بدین ترتیب اسطوره از شناخت نظری بواسطه فرم کلی،Ibid: 101( سازد)ähnlich«)مشابه»

( و مطلق شناخته شد اما با für sichدر آغاز پیدایش اندیشه علمی، فضا چونان جوهر و چیزی برای خود)
فضا تنها به « ابژکتیو»شود. وجود ها شناخته میآل یا دستگاهی از نسبتپیشرفت آن، بیشتر همچون الگویی ایده
، زمینه خود قرار دهد؛ اصلی که شهود تجربی ن را همچون اصلسازد تا آاین معناست که شهود تجربی را قادر می

شود. بر شهود فضای هندسی ناب نیز قانونی حاکم است. فضای در قالب آن شکل گرفته و بر آن استوار می
رود و محتوای حسی فرم فضایی گرفته و بر پایه قوانین کار میهندسی همچون ابزاری برای تبیین جهان به

. رابطه کل و جزء فضایی در فضای آل برای شناخت استشود. فضا در اینجا به مثابه عاملی ایدههندسه درک می
هم درست نشده فضا از عناصر متصل به: شناخت ناب، مادی نیست بلکه اساسا به صورت کارکردی)تابعی( است

بد )جسم( از سطح پدید بلکه از عناصری همچون شرایط مقوم ساخته شده است؛ خط از نقطه، سطح از خط و کال
شود که نوع و قاعده این ظهور را آنها درک می« تعریف تکوینی»های پیچیده فضایی بواسطه آمده است. شکل

ـ ها و حرکت آنهانقطهکند. بنابراین، در اینجا فهم کل فضایی مستلزم این است که به عناصر مولد فضا ـبیان می
 (. :104Ibidتوجه کنیم)

های فضایی )پیش، پس، باال، پایین( ناشی از شهود است که انسان نسبت به بدِن ای، جهترهدر تفکر اسطو
( انسان دستگاه مختصاتی است که تمایزات فضایی را به Leib( خود یافته است اما تنِ )Körperجسمانی )

کوشد ی شده باشد، میبندگیرد. اسطوره هرجا کلی بیابد که به صورت ارگانیک مفصلگونه غیرمستقیم در نظر می
های آن ببیند. کاسیرر را در تصویر بدنِ جسمانیِ انسانی و انداماین کل را به میانجی اندیشه به چنگ آورده، آن
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کند. فیزیکی میان جهان و انسان دانسته و از این تناظر، یگانگی سرآغاز را استنتاج میـاسطوره را از تناظر فضایی
شناسد، بلکه هر نوع تشابهی را نشانه اجتماعی آل را نمیهای صرفا ایدهکلی تشابه ای به طوراندیشه اسطوره

های ساختار فضایی صدق ها و همانندیداند و این موضوع در مورد تشابههمانی ذات اشیاء متشابه میآغازین و این
با یکدیگر متناظر دانست، توان جزء به جزء های فضایی مشخص را میکند. تنها به دلیل این امکان که کلمی

های متفاوتی از یک ماهیت هستند که هم پیوسته بداند. آنها تنها بیانای آنها را بهکافی است که شهود اسطوره
ای، فاصله فضایی )میان اشیاء و توانند در ابعاد بسیار متفاوت ظاهر شوند. با توجه به این اصل اندیشه اسطورهمی

شود زیرا آمیخته میرود. آنچه در فاصله دور قرار دارد با آنچه نزدیک است درهممیان می پدیدار( تا حدی نفی و از
دار و عمیق است و با توجه به ای ریشهتواند نسخه و بازنمایی از دیگری باشد. این مسئلهیکی از آنها می

نرفته است. در اینجا  های شناخت ناب نظری، هنوز به طور کامل چنین نگرشی نسبت به فضا از میانپیشرفت
ها، و همه ترینها در بزرگترینرود زیرا مانند انسان در جهان، همه کوچکسرانجام هر مانع فضایی از بین می

 (.Ibid: 108ها وجود داشته و بنابراین در سرشت با او یکسان است )ترینها در نزدیکدورترین
و محلی که در آن « هست»عارضی میان آنچه یک چیز ای تصادفی و ای هرگز رابطهبرای اندیشه اسطوره

قرار دارد، وجود ندارد؛ بلکه آن محل به خودی خود بخشی از هستیِ آن است و پیوندهای درونی کامال مشخصی 
بخشی کیفیت: ای وجود دارد که عبارتند ازای در احساس فضای اسطورهتوان گفت دو ویژگی پایهبا آن چیز دارد. می

مند ای به سوی دستگاه( مداوم به فضا؛ که با این کار اندیشه اسطورهPartikularisierungخشی )بو جزئیت
(. Ibid: 109است )« ایجغرافیای اسطوره»ورزد و نتیجه این تالش پدید آمدن های فضا تالش میکردن ویژگی

نگر خود را نسبت به جهان کل گیریای به ساختار فضایی انضمامی دست یافته تا جهتسرانجام، اندیشه اسطوره
فضاییِ حسی و همچنین فضای شهود ای توجه کرده و آن را با های فضای اسطورهاگر به ویژگیمحقق کند. 

تری دنبال کرده و به های ذهنی باز هم عمیقگیری را تا الیهتوانیم این جهتاندیشه ریاضیاتی مقایسه کنیم، می
دینی ریشه ـایر آنجا تقابل ذاتی که به خودی خود صرفا در احساس اسطورهروشنی نقطه گذار را مشخص کنیم؛ د

بخشد، که بواسطه آن روند کلی ابژکتیو کردن یعنی درک گیری کرده، به خود فرم ابژکتیو میدارد شروع به شکل
 گیرد.ای میبرابرایستاوار از جهان تاثرات حسی، سمت و سوی تازهـو تفسیر شهودی
ای نگرش انسان را در مورد پیوندی خود با اندیشه اسطورهتوان گفت فضای ادراک حسی در همدر آخر می

ای بر پایه احساسات نخستین خود از امر مقدس استوار شده و سرآغازی زند. درک فضای اسطورهفضا رقم می
کاسیرر گسترش دهد. ای که درک خود را از فضا شکل داده و به کل جهان فیزیکی شود برای آگاهی اسطورهمی

فضای ادراک حسی که : کندفضا را از منظر علم فرهنگ مورد توجه قرار داده و به سه نوع فضامندی اشاره می
شود. او ای، و فضای نظری یا شناخت ناب که در هندسه متجلی میشناسی است، فضای اسطوره مرتبط با زیبایی

مندی میان مکان و نقاط دانسته و فضای ادراک حسی را ون رابطهنیوتنی، فضا را همچـبا نقد فهم فضای دکارتی
ای برای داند. اهمیت فضای اسطورهای در فرهنگ میگیری فضای اسطورهای و شکلپیوند با اندیشه اسطورههم

کاسیرر ریشه در احساسات نخستین انسان دارد و در نتیجه احساسات و پیدایش فرهنگ و تسری آن به جهان 
 گیری مفهوم فضا در کار او داشته است.نقش مهمی در شکل فیزیکی

 بودن در پدیدارشناسی هایدگرفضا همچون درـ

های پدیدارشناختی را از هایدگر وام گرفته و دستمایه پژوهشترین مفهومی که بسیاری از پدیدارشناسان آنمهم
 :Relph, 1975: 1-28 & 1985: 17( است)In-der-Welt-Seinبودن)ـجهانـاند مفهوم درخود کرده
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Pickles, 1985: 164-167هایدگر فضامندی  بودن وابسته به مفاهیمی همچون فضامندی است.ـجهانـ(. در
مند را به صورت فضاها( داند. وی اگزیستانسیاِل فضا )یعنی فضا به مثابه یکی از اگزیستانسیالرا از آن دازاین می

(. بر پایه این رویکرد، وی نه Sloterdijk, 2001: 396-403کند)تعریف می (Da”-Sein“بودن)-«جاآن»
زنده متعهد نبوده، بلکه خود آنرا در تصور نظم فضامند که ـدرونـجان و زمانبیـبیرونتنها به جدایی فضاـ

ای اساسی شهودها هکردند فرمکه پدیدارشناسان فکر میجاییریزی کرده است. از آننامیده، پایه« بودندرـ»
 Die Deduktion des«)استنتاج فضا»توسط کانت مطرح شده اما به اثبات نرسیده است، در راستای 

Raumsها این کار را به روش آزمایشی انجام دادند، این که فیزیولوژیست( کوشش فراوانی کردند. در حالی
شان دادن ضرورت اندیشیدن به فضا به عنوان دهد، یعنی با ناستنتاج خود به خود به روشی استعالیی روی می

(. با این حال، استنتاج ترافرازنده این ویژگی را Becker, 1923: 385-560چیزی که در اصل سه بعدی است)
به عنوان مثال اینکه مفهوم فضا دارای سه بعد یا : دارد که تنها قادر به تایید چیزی است که فرض شده است

فضا در تعارض است. عالوه بر این، هایدگر تفاوت فضای فیزیولوژیکی و هندسی را که ماخ بیشتر باشد، با مفهوم 
( فیزیکی، به Entitätزیسته شده و فضا به مثابه موجودیتی)« جهانِ»را بیان کرده بود به صورت مخالفت آن

و صورتِ درافتادگِی است، در نهایت پیر« تقابلی»سبک خاص خودش بیان کرد؛ با این حال آنچه به عنوان چنین 
ماند زیرا در وضعیت اصیل، جهان با گشودگی در هستیِ نااصیل که توسط هایدگر مطرح شده است، باقی می

شامل »بودن نیاز به تصور فضا همچون ـجهانتصور درـ: نسبت بوده و درخود فروبسته نیست. به عبارت دیگر
( Schachtel« )جعبه»فضا به مثابه : کندن بیان میطور که آینشتای( دارد یا همانBeinhaltung«)بودگی

جهان در »گوید این (. هایدگر میEinstein, 2002: 93)جهان همچون چیزی که چیزها درون آن است()
(، درنتیجه وابستگی آن به مفهوم Heidegger, 2006: 111جهان است)« در»نبوده، بلکه فضا « فضا

فضای درونی »که وی بعدها واژه ویژه هنگامیبهـ شوددسی آشکارتر میشناسانه در تقابل با فضای اقلیانسان
خانه »( وام گرفته و به جای آن، Rainer Maria Rilke( را از ریلکه)Weltinnenraum«)جهان
 (. Heidegger, 2003: 307, 310دهد)( را قرار میDas Haus des Seins«)هستی

توانیم نخست فضایی ابژکتیو را مفروض بگیریم که سپس ما نمیفضامندی نزد هایدگر به این معناست که 
دازاین در آن انجام دهنده کنشی باشد، بلکه مفهوم فضامندی، یک مولفه اگزیستانسیالِ دازاین است و بدون دازاین 

انگارد را ظرفی می(. برداشت پیشین از فضا و فضامندی آنsee: Ibid: 102-113فضا هم معنی نخواهد داشت)
کند که ( موجود است. هایدگر بیان میvorhandenکه هر چه در آن هست، به طور پیشِ دستی )فرادستی()

ویژه از زمان دکارت( کوشیده از فضامندی آغاز کند اما ایرادش این بوده که هستی جهان شناسی تا کنون)بههستی
)شیء  res cogitansحالتش از منظر  ترین)شیء ممتد( در نظر گرفته و در افراطی res extensaرا به صورت 

(. بر خالفِ این نگرش، نزد هایدگر جهان Ibid: 66کدام مطابق با دازاین نیستند)اندیشنده( دیده است که هیچ
بودن، مولفه اگزیستانسیال دازاین است؛ در نتیجه فضامندی نیز ـجهانهای ساختاریِ درـبه عنوان یکی از پاربن
ت. دازاین در فضایی بیرون از خود نیست بلکه به نحوی خاص فضامند است. بر این پایه دارای همین ویژگی اس

نیست بلکه بر عکس، فضامندی، مولفه ساختارین جهان و دازاین « زمانفضاـ»یا « در فضا»توان گفت جهان می
 است.

و فضامندی پیِش  (zuhandenها )دم دستی()فضامندی تودستی: کندهایدگر به دو نوع فضامندی اشاره می
ها در مراوده روزمره دارای گیری است. اما تودستیها، سه بعدی و قابل اندازهدستی ها. فضامندی پیشِدستی

گیری نیست. قرب یا نزدیکی همراه با کیفیت است و معنای ( هستند که قابل اندازهNäheویژگی قرب )نزدیکی()
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شود. این قرب، جهت دار و جهت یافته است و فراگردبینانه تنظیم می گرانهدهد و بر پایه کاربرد حسابفاصله نمی
(Ibid: 102 این همان چیزی است که هایدگر آن را .)«جا(»Platzمی )شود. به نامد و توسط ابزارها اشغال می

است متفاوت جا چیزی «. جا افتاده استجا و آناین»عبارتی، هر ابزاری جای خود را دارد و اگر آن را اشغال نکند 
را که تعلق گرفتن ابزار به آن ممکن « جایی»ای مکانی )فضایی( بر محورهای مختصات دکارتی. هایدگر با نقطه

( Gegendشود، ناحیه)گرانه به گونه فراگردبینانه پیشاپیش به آن توجه میشود و در مراوده پردازشمی
گیری هایی نیستند که قابل اندازهها نیز فضاتند، ناحیهطور که جاها نقاطی فضایی نیس(. همانIbid: 103نامد)می

باشند. ناحیه تنها به معنای جهت چیزی نیست بلکه همزمان به معنای پیرامون یا فراگرد چیزی است که در آن 
ای و در حیطه آن یافته به سوی ناحیهجهت قرار دارد. فضایی که برساخته جهت و فاصله است پیشاپیش جهت

. همچنین، جهان پیرامونی دازاین نیز فضایی نیست که تنها با اشیا پر شده باشد. در نتیجه، فضامندی ناحیه است
(هایی Wo«)کجا»ای که باال، پایین، پشت و کف، تودستی همچنان از نظر بعدمندی پوشیده و پنهان است به گونه

(، آشکار ۴های مراوده هرروزه )گذارها و راه شوند بلکه درگیریِ دیداری فضا نگریسته نمیهستند که از راه اندازه
شوند. هایدگر در این قسمت سعی در ارائه خوانشی تازه از فضا دارد که با تلقی آن شده و فراگردبینانه واگشوده می

در سنت فلسفه سوژه کامال تفاوت دارد. پیشتر مکان و فضا با تعریف یک نقطه و نسبت سایر نقاط با آن تعریف 
که فضا ما وی قصد دارد ناحیه و به پیروی از آن، فضا را با کنار نهادن این نگرش معنا کند. پیش از آنشد؛ امی

یا جهت چیزی « در مسیر»چیزی، تنها به معنای « یدر ناحیه»پذیر شود باید مفهوم ناحیه را مشخص کنیم. امکان
)جهت( و  رار دارد. فضایی که برساخته مسیرنیست بلکه به معنای پیرامون یا فراگرد چیزیست که در آن مسیر ق

ایِ فضاهای گیری ناحیهای و در حیطه آن ناحیه است. جهتفاصله است، پیشاپیش جهت یافته به سوی ناحیه
تودستی دارای حالت فراگردگونه است یعنی پیرامون ما هستندگانی هستند که در فراگردجهان، نخست در معرض 

ها وجود داشته باشد ای همچون کثرت سه بعدیِ محلنه به این صورت که نخست داده گیرند. امامواجهه قرار می
ها، هنوز مسئله بعدمندی پوشیده است. باال، دستی پر شده باشد زیرا در فضامندی تودستیو سپس با اشیای پیشِ

شود اما نه ده و آشکار میهای مراوده هر روزه به طور پیرامونی گشوها در گذارها و راه«کجا»پایین، پشت، و همه 
 گیری دیدارِی فضا اثبات شود.بدین صورت که از راه اندازه

بودن دارد و به عنوان فضای هستندگان، به آنها تعلق ـمفهوم فضا در نظر هایدگر ریشه در عبارت درـ جهان
یده و مستور است. فضا به یابد. فضای تنها هنوز پوشگیرد. یعنی همواره برقرای نسبت با دازاین اهمیت میمی

صورت جاها)در جاها( تکه تکه و متفرق شده است. اما برای برقرای نسبت میان فضا و دازاین و نسبت دادن 
فضامندی به دازاین باید هستی داشتن در فضا را روشن کنیم. چیزی که فضامندی دازاین دال بر آن است، پیش 

بودن دارد زیرا نیست. فضامندی دازاین ریشه در درـ« فضاـجهان»ای از دستی، تو دستی، و پیشامدی در نقطه
ای جدا گرانه دارد. دازاین، سوژهجهانی مراوده مانوسانه و پردازشجهان هست و با هستندگان درون« در»دازاین 

رد ( نیست. فضامندی دازاین بیشتر خصوصیت یک فعل را داx,y,zها در محورهای مختصات فضایی )شده از ابژه
( و دیگری Ent-fernungیکی رفع دوری): دهدو دارای دو ویژگی است که توسط آنها جهان را در فضا جای می

( چیزی از جنس دوری یا نزدیکی یا فاصله نیست. رفع 5(. رفع دوری )Ausrichtungدهی)گیری یا جهتجهت
گیری یک فاصله کمی، امکان اندازههای هستی دازاین در جهان است و دوری به معنای دوری زدایی، از ویژگی

رفع دوری از دوری رفع حجاب : توان گفتآید. به زبان هایدگر میبر پایه چنین نزدیک ساختنی پدید می
معانی دیگری همچون  Ent-fernen(. رفع دوری یک اگزیستانسیال است. در حقیقت، Ibid: 105کند)می

توان گفت که هایدگر آن را با سنجه نزدیک آوردن، مهیا ساختن و دم دست آوردن نیز دارد. درباره فاصله می
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ترین داند و نقشی نیز در فضامندی دازاین ندارد. برای مثال چیزی که نزدیکگیری نمیدانش پوزیتیو قابل اندازه
ین فاصله را از ما دارد یعنی موضعی مکانی ندارد بلکه چیزی است است به هیچ روی آن چیزی نیست که کمتر

ای فضامند است و فضامندی گرانه نسبت دارد. دازاین هستندهکه از آن رفع دوری شده است و با التفات پردازش
د. چیزی یابد. جهت دهی را نیز باید به همراه مفهوم رفع دوری و به نزدیک آوردن فهمیرا به گونه رفع دوری درمی

ای که دارای بدن است، نیست بلکه چیزی (Ich-dingشیء)ـآید چیزی جهت یافته به سوی منکه به نزدیک می
یافته به سوی هر آن چیزی گرانه جهت یافته است بدین معنا که جهتبودنِ پردازشـجهانـاست که به سوی در

 ویم.شبودن بدوا با آن روبرو میـجهانـاست که در این در
فضامندی دازاین با ذکر محلی که شیء جسمانی درآن پیشِ دست است معین نمی شود. دازاین مکانی را 

ای، متفاوت است. اشغال فضا به معنای کند اما این نوع اشغال کردن با تودستی بودن در مکانی از ناحیهاشغال می
جهان کشف شده است. به عبارت دیگر، دازاین ای است که در فراگردرفع دوری از تودستی درون جهانی در ناحیه

یابد اما نکته این است که این فضامندی به صورتی نیست که او خود را ای فضایی خود را در جهان میبه گونه
(ی Dort)«جاآن»(ی خود را بر پایه Hier«)جااین»بودن »ای در ظرفی از مکان بیابد بلکه همچون چیزی یا شی

توان نتیجه ها دارد میگرفتی فضایی در جاها و ناحیه(. از این رو که جهان جایIbid)«فهمداش میفراگردجهانی
یابد. دازاین ذاتا فضامند است و در مقام جاییِ دازاین بر پایه جهان به عنوان یک مکان تعین میگرفت که این

باید بدان توجه کرد مفهوم چپ و ای که گیری دارد، اما مسئلهکند ویژگی جهتکه رفع دوری می« بودنیدرـ»
ها احساسی ( نیستند که سوژه به آن۶) ها اموری سوبژکتیواین»: گویدراست است. هایدگر در بیان این مفاهیم می

 :Ibid«)یافتگی در جهانی هستند که همواره پیشاپیش تودستی بوده استداشته باشد بلکه جهات مربوط به جهت

کند. گیری آنها را معنا میگیرد بلکه در نسبت با رفع دوری و جهتدر نظر نمی (. وی چپ و راست را ثابت109
مناسبات کاریردی جهان جهت پیدا  ها و مجموعهنگرد بلکه با تودستیای ثابت به جهان نمیدازاین نیز از نقطه

در سوژه به صورت  دهد اما فضا نهجهانی فضا و جای میکند. بنابراین، دازاین است که به هستنده درونمی
مندی دارد. دازاین آپریوری )آزاد از تجربه( وجود دارد و نه اساسا جهان در فضا قرار دارد بلکه فضا ریشه در جهان

 پیوند است.ها مراوده و سروکار دارد همای که با آناش همواره با اشیاء انضمامیمند بودنواسطه جهانبه
جایی که یکی از از آن: گیردفضا و فضامندی دازاین چنین نتیجه میدرباره  ۲۴هایدگر دست آخر در بند 

واسطه توانند بهها نیز میـ بودن است و این خود دارای فضامندی است، تودستیجهانـهای دازاین درویژگی
« بودندرـ»ها همواره به جایی تعلق دارند. فضا درون دازاین در مقام فضایی بودن خود در نظر آیند. یعنی تودستی

شود؛ به نهفته است. چنین فضایی هنوز دارای ابعاد سه گانه نیست. فضا بر پایه ناحیه برای دازاین کشف می
دهد. همچنین، جهانی، فضا و جا میشود و اوست که به هستنده درونعبارتی، مستقل از دازاین اندیشیده نمی

و به طور سوبژکتیو وجود دارد و نه همچون فرم پیشینِی  آید نه در سوژهواسطه جای دادن پدید میفضایی که به
اش با اشیاء انضمامی سروکار و پیوند دارد. در نتیجه، فضامندی مند بودنشهود حسی. دازاین همواره در جهان

 ها را به بعدی محض بدل کند و در برابر اشیاء خنثی باشد وجود ندارد.انضمامی که ناحیه
دگر فضامندی مولفه اگزیستانسیالِ دازاین است و بدون او فضا هم معنی نخواهد که، برای هاینتیجه این

شود. واسطه همین ویژگی درک میبودن است و فضامندی نیز بهـجهانهای مهم دازاین، درـداشت. یکی از ویژگی
فضامندی پیش : کندیدر نتیجه فضامندی مولفه بنیادین جهان و دازاین است. هایدگر به دو نوع فضامندی اشاره م

ها که دارای ویژگی قرب)نزدیکی( بوده و قابل گیری است و فضامندی تودستیها که سه بعدی و قابل اندازهدستی
دهی است. در نهایت از نظر هایدگر، گیری نیست. فضا همچنین برای او دارای دو ویژگی رفع دوری و جهتاندازه
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معنا یافته و مستقل از او نیست. همچنین فضا به تنهایی معنایی سوبژکتیو  «بودندرـ»فضا برای دازاین و در مقام 
بودن قابل فهم ـجهانـبودگی در عبارت درـواسطه درنداشته و صورت پیشینی ادراک حسی نیز نیست بلکه به

رار است. فضای هایدگری فضای ریاضیاتی و همگون نیست بلکه فضایی زنده است که میان آسمان و زمین ق
یابد. فضامندی هم برای هایدگر یک بودن معنا میـجهانـجهان است و با درـمیانـدارد. یعنی فضایی که در
شود آشکار می« جاایستادن در آن»یابد. ماهیت فضا برای او همراه با جهان تبلور میـدرـکیفیت است که در هستی

های پیشین از فضا است یابد. از این رو برخالف برداشتمتفاوت می و با توجه به جایگاه قرار گرفتن انسان معانی
آید و به معنای اختصاص دادن واسطه جایگاه پدید میدانستند. در نظر او فضا بهرا پیشینی و مطلق میکه آن
شود. د میهاست. در نتیجه کیفیت تجربه زیسته و نحوه بودن، در تحلیل او از فضا وارانسان« بودن»ها برای مکان

آورد و این مسئله یکی از نواقص اما وی سخنی از چگونگی قرار گرفتن تن محسوس در این فضا به میان نمی
آید که این را اشمیتس در نظریه خود در باب مفهوم فضا و فضای بدون سطح تحلیل هایدگر از فضا به شمار می

کند که در ادامه بنیادین خود وارد این تحلیل می و فضای احساس مطرح کرده و تن را به عنوان یکی از مفاهیم
 به آن خواهیم پرداخت.

 فضای بدون سطح در پدیدارشناسی نوینِ هرمان اشمیتس

( الزم Hermann Schmitz( از فضا نزد هرمان اشمیتس)۷پردازی پدیدارشناسی نوین )برای درک مفهوم
زمان نقدی است بر فهم است نخست نسبت این پدیدارشناسی با فهم هندسه کالسیک روشن شود. این نسبت هم

 شود. سنتی از فضا و مکان. پس از آن، به فهم این پدیدارشناسی از فضا پرداخته می
. اندبوده الگوی هندسه ( در چارچوبRaumها از آغاز دوران یونانی تا دوران جدید به منظور تبیین فضا)دانش
و سنِگ  ،برساخته سطح، خط و دوران ها را در نسبت میانای بوده است که شکلگونههندسه یونانی به تناوردگی

، به طوری که سه مولفه نقطه بعدی تغییر داده استیک فضای سه در تصور به فضای معمولی را بنای
( را به وجود dreidimensionaler Körperبعدی)های سهند که جسم( هستLinie، خط)(Flächeسطح)
. در سطح نقطه از واسطه سطح قابل دسترسی هستندشوند و تنها بهمی ها در سطح پیداهمه این شکل اند.آورده

های . سطحشوندجور میوها با یکدیگر جفت. سطحآیدبعدی پدید میراه شکستگی یا تالقی خطوِط اجسام سه
بعدی با جسم مصنوع سه های جسمانیای بدناما تنها بر ،شوندتکه شده قسمت میهای تکهدربرگیرنده با سطح

که  کنندبندی هایی را قالبتوانند دیده شوند و جسمبعدی میهای سه. این شکلخاص خود واجد اعتبار هستند
در یک نقطه. در  طور معمول از طریق تقاطع سه فاصله مستقیم؛ بهیابندتنها با کمک نقطه و فاصله تعین می

ها در اینجا سطح کند.خط و سطح، بعد )امتداد( را ساخته و در یک صفحه قابل دسترسی می ،طهکه نقحالی
دهند. این امرتصادفی نبوده، ای از جسم نشان میطور مسلم چونان سطح رویهواسطه ظاهر شده و خود را بهبی

هندسه سطح )هندسه مسطحه(، انسان  که پیش از تکوینزیرا ناشی از همان درک هندسی دو بعدی است، در حالی
ـ مشاهده کمان نیستای صاف همچون رنگینگونهکه البته بهگونه مستقیم ـبه با درک دیگری خورشید و ماه را

زمینه دیده شده و شکل را ترسیم کرد. اما در دوران جدید امر قابل مشاهده، مثل سطحی است که در پسمی
، آن نقاطی وجود داشته ای که درگونهبه ،فضای معمول است، دربردارنده سطح است تصور کند. چنین درکی کهمی

( Ortتوان مکان)در این مسیر میها قابل بیان هستند. فاصله گیرند و در این مسیرمسیری قرار می و این نقاط در
کند، تا خود را در برابر یکدیگر از ساخت میها را برمکان که و نظامی را در نظر گرفت خوانش کرد فاصله را و

ای شبکه عنوانبه توان فضا راواسطه چنین تعینی است که میبه. طریق مکان و فاصله در عینیت )ابژه( تعین دهند
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؛ مختصاتی که در هندسی مختصات قابل درک است بسیار فشرده فهمید. چنین فضایی تنها در الگوی محورهای
سطح،  فاصله و ،نقطه. در این دستگاه مختصات سازدخود را متجلی می بعدیشکل سه تحلیلی مرسوم بوده و به

مکان  امری که در عنواندهد. سکون نیز بهسیم کرده و حرکت به مثابه تغییر مکان خود را نشان میتر شکل را
های دانش که هندسه این ترتیب است که هندسه تحلیلی به عنوان فرمی ازشود. به یابد در نظر گرفته میمی تعین

 (.Schmitz, 2014: 71-72یابد)اند، اهمیت میآن شکل گرفته طبیعی در چارچوب
فهم زندگی  های این نحله هندسی درپیامد های طبیعی، باید بههمچنین از منظری نقادانه، جدا از دانش

خطایی منطقی که در  کند. در اینجا باید به کوشد چنین تصوری از فضا را نیز درکمی که هرروزینه توجه کرد
است. این مسئله به  منطقی ناشی از اتکا بر دور توجه کرد. این خطای منطقی ،پذیردصورت می ایچنین زمینه

 اسطه نقطه و فاصله، تعریف کند. در نتیجهوای قابل تصور است که بتواند خود را در چارچوبی تعین یافته بهگونه
( و ثبوت Ruhe)ابژکتیو( سکون) فاصله میان دو مکان است که به طور عینیزیرا  ،باید از منظر مکان تحلیل شود

واسطه مکان و فاصله فهمیده کند. حرکت در این نگرش، حد فاصل میان دو سکون است و بهبندی میرا صورت
(، در مکان Beharrenبدین معنا که سکون چونان ثبوت) ،دیگری خواهد شد امر یز تبدیل بهن شود. مکانمی

کند. به این گونه تعریف میای بدینرا تا اندازه تغییر کرده و خود از طریق مکانسان، سکون یابد. بدینتعین می
گیرد، بدون اینکه مکان تغییر و حرکتی کند. در اینجا از جنبه منطقی تناقضی دیده ترتیب، مفهوم حرکت شکل می

 توجه کرد. گیرد؛ بدین معنا که برای تنظیم مکان باید به موقعیت و فاصلهسکون در ارتباط با ابژه قرار می: شودمی
چرا که سکون تنها در مکان چونان ثبوت و استقرار در مکان  ،بدین شکل که شرط مکان ، فرضِ سکون است

سازد؛ بدین شکل که پیوندد و تناقصی را از جنبه منطقی پدیدار میدور در تعریف به وقوع می فهمیده شود. اینجا
توان از این تناقض جلوگیری کرد؟ ا چگونه می(. امIbid: 72شود و سکون با حرکت)حرکت با سکون تعریف می

 . به این منظور باید مفهومی دیگری از مکان ارائه شود
از طریق روابطش با مکانِ تعیّن یافته  آورد، مکانی نسبی است کهمکانی که اشمیتس از آن سخن به میان می

با آنچه  که خود را در تقابل ( سخن گفتrelativer Ortمکان نسبی) یک سیستم در اینجا باید از .یابدفرم می
 «فضای مکان» راتوان آندهد و میکند، نشان میمتعیّن می (Abstandفاصله) موقعیت، محل و از طریق

(Ortsraumنامید ) .F و مکان  شودگیرد؛ که آن فضا، مکان را شامل میای است که فضایی را در برمیمحدوده
شمولِ مطلق در معنای نیوتنی و اویلری جهان مکان، فضایگیرد. بدین ترتیب، با فرض فضاـنیز فضا را در بر می

برای درکِ حتی سکون در فضای  کند. یعنیشمول تعریف میرا با توجه به تداوم زمانیِ جهان Fگیرد که شکل می
بندی برای فضای مطلق حتی فضای نسبی )که از دار، الزم است که زمان مفروض قرار گیرد. این صورتسطح

کند. به این معنی که فضای نسبی بر روی محور مختصاتی شود( را نیز مطلق مینسبت میان چند چیز ایجاد می
در  در طول یک زمان معین ای رات در محور مختصات خواهد بود، تا ابژهکند، واجد قطعیبا آن کار می که گالیله

آید. یعنی موقعیت پدید میمکان، ـزمان و موقعیتـموقعیتی، موقعیترو است که روابط سهایندر نظر گیرد. از محلی
موقعیت تعریف  دودر  تنها دهد،ای که سکون را در مکان تجلی مینقطه مذکور شکافی است در زمان و مکان. اما

 gزمان و ـموقعیت f( بیان کرد که g; fیافته شامل دوگانه )توان آن را به صورت یک جفت نظممی شود، کهمی
یابد، با عنصر زمان از نو مشخص تناظر می ییدهد. این دوگانه که در آن برابرایستامکان را نشان میـموقعیت

(، چرا که سکون امری است ممتد، و امتداد را الزم است که در زمان تقرر یابد تا Ibid: 73شود)تعریف می
پذیر شود. مشکل این فهم در این است که فضای بدون سطح نظیر فضای موسیقی، فضای باد، فضای آب، درک

کند. فضا تبعیت نمیای برای برقراری نسبت با گالیلهـقابل درک برای تن نیست چرا که تن الزاما از دستگاه دکارتی
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بندی دارد که در آن، تن و فضا به میانجی احساس )که خود شکلی از چنین نسبتی نیاز به نوع دیگری از صورت
 تعین تنانه است( لحاظ شود. 

ادراک های حضور تنانه حوزه»گیرد، فضای فضایی که در پدیدارشناسی نوینِ اشمیتس مورد بحث قرار می
فضای »گیرند. (. در این نگرش نسبت انسان و تن در مرکز توجه قرار میBöhme, 2006: 49است)« شده

کند، و نه حجمی است که این بدن را دربرگرفته است. فضای را اشغال میتنانه، نه مکانی است که بدن انسان آن 
دن فیزیکی تنانه برای انسان حوزه حضور حسگانی او است، و این مسئله به طور مشخص فرارفتن از مرزهای ب

(. حوزه حضور حسگانی آن حالتی از فضاست که در نسبت مستقیم با حواس قرار گرفته Ibid: 88«)انسان است
زمان کوه نیز مقابل چشمان قرار دارد کند. برای نمونه، هنگام حضور در دشت که همرا تفسیر میو تن پیوسته آن 

تن، تنها از جنبه دکارتی مساحت اندکی را اشغال کرده اما گیرد؛ اگرچه حسی از آرامش و گستردگی تن را فرا می
 که تن تمام آن گستره است. ادراک فضا از راهاز تمامیت آن سپهر با تمام وسعت آن تاثیر می پذیرد. گویی آن

یرا دهد. به طور طبیعی نخست از راه بینایی و دیدن، اما نه به تنهایی؛ زتمام حواس به مثابه تعینات تنانه رخ می
گستردگی و فراخی، عمق و ارتفاع، سرما و گرما، ارتباط درون و بیرون، باد و آب و هوا، و حفاظت شنوایی، بویایی، 

ها با فضاهای خود و برای نمونه اشیاء، ساختمان از اثرات ناسازگار با انسان، همگی در ادراک فضا نقش دارند.
چنین تعریفی از فضای میان توانند نسبت تن و پیرامون را به خوبی نشان دهد. ها می ّها و پارکشان، باغمیان

ها و بناها بسیار به تجربه زیسته انسان و سوژگی او نسبت به فضا مربوط ها و یا میان خانهدیوارها، سقف و کف
 است.

های موجود در های بنیادین احساسات، مدلاشمیتس به منظور تعین بهتر فضامندی به عنوان یکی از ویژگی
های آن بهتر از سایر حواس )بینایی، المسه( برای بیان فضامندی دهد که پدیدهزمینه صوتی را مورد بررسی قرار می

های مشابهی از گسترش طور خاص، روش (. موسیقی بهSchmitz, 1969: 194آیند)خاص احساسات به کار می
های باال و پایین )زیر و بم( که در آن یافت شده، و غیر قابل تقلیل دهد که بواسطه تفاوت تنفضایی را نشان می

است، باید به عنوان ارتفاع و عمق فضایی تشخیص داده شود که مطابق با تاثیر پرشور و افسرده بسیاری از 
های صوتی که شاید بهتر فضامندی احساس را تصویر کند، سکوت است که از پدیدهاحساسات است. یکی دیگر 

صوت موجود را به همان اندازه که تثبیت کرده و جذب »ای است که البته معادل سکوت کامل نیست، بلکه پدیده
توان سکوت را میبو بودن را ببوییم، که بیهوده خواهد بود که بخواهیم بیبرد. در حالیکند، از بین هم میمی

 :Ibid«)تواند بر آن غلبه کرده و در آن نفوذ کندشنید، زیرا سکوت پدیده صوتی فراوانی همچون صدا است که می

شود، می خود تشخیص داده« فضایی و غلیانِـحضور انضمامی»(. همانند احساسات، سکوت توسط 202-203
اتمسفری قدرتمند و تاثیرگذار دارد )چرا که اتمسفرها،  که دارای گستردگی، سنگینی و فشردگی است و بنابراین

همه احساسات هستند، اما احساسات، همه اتمسفرها نیستند(. همچنین، وفور مواد خاص برای سکوت در احساسات 
 (.Ibid: 208سخن گفت)« نظریه مادی احساسات»توان از یک شود و در این معنا نیز مییافت می
شود. در بخش نخست امندی در پدیدارشناسی نوین با توجه به احساسات بررسی میطور که گفته شد فضهمان

پردازد و سه نوع در ، اشمیتس به بررسی انواع فضا می(System der Philosophieنظام فلسفه)از مجلد سوم اثر 
کامل غیر ( که هنوز به طور Weiteraumکند. نخست، فضای گستره)هم آمیخته از فضای تنانه را بیان می

ساختارمند است. دوم، فضایی که پیش نیاز وجود این نوع فضا بوده و هدایت شده است اما از لحاظ ارتباطات 
نامند. سوم، فضایی که از پایان گرفتن ( میRichtungsraumرا فضای جهت)موقعیتی و مکانی رهاست و آن

(. اما مهمترین نوع، همان Schmitz, 1967: 44گویند)را فضای مکان میگیرد و آنها شکل میتمام جهت
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گیرد. احساسات در ارتباط با این نوع از فضا در نظر فضای گستره است که آشکارگی هر دو نوع دیگر را دربرمی
مند است و نه فضامندی گرفته می شود و از آن به حال و هواهای ناب تعبیر می شود که نه فضامندی جهت

گستره است. احساس تهی بودگی یا خالء و پری یا سرشار بودگی از تعینات این  مند، بلکه تنها فضامندیمکان
 نوع از فضا هستند.

توان گفت اشمیتس در تحلیل خود به بررسی فضاهای بدون سطح و فضای تنانه پرداخته است؛ سرانجام می
در نتیجه فضایی  شود. احساس شکلی از تعین تنانه است وفضای بدون سطحی که به میانجی احساس فهم می
شود فضایی است که حوزه حضور تنانه ادراک شده، است. که در پدیدارشناسی نوینِ اشمیتس از آن صحبت می

 گیرد.فضای تنانه، حوزه حضور حسگانی است و در نسبت مستقیم با حواس و تن قرار می

 گیرینتیجه

گیرد که هندسه یونانی به عنوان نخستین علم استنتاجی، موضوع خود را فضایی دارای ناحیه و سطح در نظر می
شان ها در قالب سطوحهای دو بعدی همانند دایره، مثلث و مقاطع مخروطی و به همان اندازه، بدندر آن شکل

اه و بدیهی فرض گرفته شد و سپس در هیات گوـشوند. از آن زمان، مفهوم فضا به عنوان مفهومی خوددیده می
کند و را پخش میدهد آنتر شده است و با نقاطی که در فضا گسترش میهندسه مختصاتیِ تحلیلی پخته

ها بر پایه اندازه، بعد و مفاهیمی ایستا قابل سازد. در این نوع از فضا، فرمهای معین میای از مکانوارهطرح
گیری نیستند. در ما عناصر دیگری برای ادراک و بودن در فضا وجود دارند که قابل اندازهشوند. اگیری میاندازه

ها الزم است شیوه شویم که برای شناخت آنهای دیگری از فضا روبرو مینتیجه چنین نگرشی است که با صورت
واسطه اعداد و گیری که بهدازهکه قابلیت انجاییمواجهه خود را در نسبت با این مفهوم تغییر دهیم. همچنین از آن

ها فراهم شده است، سبب برداشت نه چندان عمیق از این مفهوم شده که فاقد هرگونه کیفیت فضایی است، کمیت
های فرهنگی تواند خود را با توجه به تفاوتهای مطلق، هندسی، همگون و ریاضیاتی میلذا فراتر رفتن از سویه
ای، ادراک حسی، زیباشناختی، در جهان بودگی، و قرار تن در محیط پیرامونی رههای اسطوبر اساس وجود دیدگاه

واسطه مفاهیم تحلیلی و علمی شرح داد زیرا علم، امور موجود را در توان تنها بهنشان دهد. بنابراین، فضا را نمی
جهان ـرود، زیستدست می چه در این میان ازآورد که دانش عینی را شکل داده است و آنهایی درمیقالب انتزاع

ها بیش از پیش های وجودی انسان برای تحلیلروزانه انسان است. در نتیجه لزوم وارد کردن عناصر سازنده سویه
بندی مفهوم فضا در این پژوهش در صدد برآمد تا به پرسش آغازین خود درباب چگونگی صورتشود. حس می

ثیرگذار )کاسیرر، هایدگر و اشمیتس( پاسخ دهد. در نتیجه واکاوی پدیدارشناسی از منظر سه فیلسوف مهم و تا
ها مشخص شد که همگی از منظری انتقادی به فهم فضای هندسی و مطلق و رویکرد رایج در دستگاه فکری آن

ر سه وجه تشابه در هاند. های پنهان و کمتر پرداخته شده به آن را مورد واکاوی قرار دادهاند و سویهعلوم پرداخته
ها از درک فضایی که توسط دانش تحصلی فراهم آمده و این فیلسوفان در بررسی مفهوم فضا این است که آن

ها، احساسات، حال و هوا و انسان را همچون موجودی که تنها دارای ویژگی امتداد بوده و عاری از اگزیستانسیال
های دازاین در نظر گرفته که همواره به واسطه الاند. هایدگر فضا را یکی از اگزیستانسیتن است فاصله گرفته

نگرش کاسیرر و اشمیتس، عنصر احساس در برساخت  یابد. همچنین، درنحوه بودن دازاین در این جهان معنا می
ای در نظر را در پیدایش فرهنگ به میانجی فهم اسطورهکه کاسیرر آنمفهوم فضا نقش بنیادین داشته به طوری

ها واسطه حضور احساسات پرداخته است. اموری که تا پیش از این بررسیس به ادراک تنانه فضا بهگرفته و اشمیت
توان گفت هر سه فیلسوف، احساسات، ادراک حسی اند. سر انجام میهای فلسفی بسیار کمتر دیده شدهدر تحلیل
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با عناصری که متعلق به علوم  دهند کهبودگی و تن محسوس را در فضایی قرار میـجهانـو زیباشناختی، در
گیری از گیری و تحلیل نیستند. وجه مشترک این نظریات در مورد مفهوم فضا، فاصلهتحصلی هستند قابل اندازه

هندسه اقلیدسی، ریاضیات و هندسه تحلیلی دکارتی، و فیزیک نیوتنی است تا به ما بفهماند که آغازگاه انسان به 
جهانی مشخص چونان بافتار است و این هستنده فضامند درون این بافتار تعین مثابه یک هستنده فضامند، از 

یابد. البته باید توجه داشت که داللت این موجود فضامند و جهان، به این معنا نیست که هر یک نسبت به می
را در آن توانها ماهیت ارجاعی نسبت به یکدیگر دارند که میدیگری دارای تمایز و شفافیت هستند بلکه این

 ( اشمیتس دید. Zwischeraumمفهوم جهان هایدگر، نماد کاسیرر و فضای میانی )

 هانوشتپی
چرخش کوپرنیکی، : شود، از سه دیدگاه در نظر گرفته شده است( که امروزه به عنوان چرخش فضایی شناخته میKehreچرخشی ) ۱

 پدیدارشناسانه را خواهیم داشت.زبانی و پدیدارشناسانه. ما در اینجا قصد بررسی چرخش 
دانیم کاسیرر فیلسوف نوکانتی مکتب ماربورگ و خلف اصلی هرمان کوهن است. وی روش کار خود را پدیدارشناسی طور که میهمان 2

جا به ایندر نظر داشت، توجه دارد. در « توانم بدانمچه میآن»داند و به شناخت انسانی در چهارچوب آنچه کانت در قالب شناخت می
 شناختی آن اشاره داریم.پدیدارشناسی کاسیرر در معنای معرفت

دهد. نزد کاسیرر این مقوالت، مطلق شود اما تجربه ما را شکل و ساخت میآن دسته از مقوالتی که مستقیم از تجربه حاصل نمی ۳
آفریند. ادعای کاسیرر در جهان و معنادار کردن آن می ای مقوالتی را برای فهمنیستند بلکه زاده زمان هستند؛ یعنی تاریخ در هر دوره

مندی هگل و کند. تفاوت زماناین نکته نهفته است که به جای فهم مطلق هگل از مفهوم زمان، مفهوم فرهنگ را جایگزین آن می
در  (Idee des Fortschrittsمندی هگلی به صورت خطی و بر پایه ایده پیشرفت )مفهوم فرهنگ کاسیرر در این است که زمان

کند)روح مطلق(، اما فرهنگ کاسیرری بسیار شود و در تمام ملل و جغرافیاهای گوناگون یک هدف ثابت را دنبال میتاریخ دنبال می
 نک.یکسانی ندارند) (Teleologieشناسی )ها غایتشود و الزاما همه فرهنگبودی آن برجسته میفضامند است و به عبارتی جنبه هم

Verene, 2011.) 
دهد برای دازاین، عادت و بنابراین اشکال عادت یافته درک دازاین از مراورده هرروزه از این جهت مهم است چرا که نشان می ۴

 واره( پیگیری کرد.یا عادت Habitus توان بعدها نزد بوردیو )مفهومپیرامون، مقوم فضا هستند. این مفهوم را می
 گانه نیستند.نیست بلکه ویژه هستندگانی است که دازایندوری به معنای فاصله  5
دهد. در واقع سوژه استعالیی یک جایی سوبژکتیو بودن اینجا به معنای در یک مکان ثابت و ممتد بودن است و معنای ذهنی نمی ۶

 بیند.کند. سوژه جهان را تنانه نمیجا جهان را نظاره می( و از آنsetzenنشیند )می
ریزی های هرمان اشمیتس )فیلسوف آلمانی اهل کیل(، طرحواسطه کوششبه (Neue Phänomenologie Dieناسی نوین )پدیدارش ۷

 شده و پا به عرصه گذاشته است.
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