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Abstract 

This paper seeks to analyse the concept of atmosphere in the philosophical 
system of Hermann Schmitz, the founder of New Phenomenology, as a 
fundamental concept for understanding his philosophical system; he uses 
this concept to transcend the duality of subject-object as well as to show 
the hidden realities and the foundations of lived experience of reality, by 
looking at how phenomenological analysis is revealed. Beside being used 
in sciences such as physics, meteorology, and psychology, the term also 
refers to the atmosphere as a concrete phenomenon; it is also an evidence 
of his understanding the phenomenology and reformulating it. This paper 
aims to show the connection between the concept of the felt-body (Leib), 
as the theoretical core of his work, and space and emotion as other key 
concepts in his philosophical system, by using the structural analysis of the 
concept and the phenomen of atmosphere.The result of the analysis in 
this paper shows the special place of the concept of atmosphere in 
Schmitz's philosophical system and its prominent role in establishing his 
method of New Phenomenology.  

Keywords: Atmosphere, New Phenomenology, Space, Emotion, Felt-

body. 

 

 

 

Type of Article: Original Research 
Received date: 2021.6.14    Accepted date: 2021.7.25 
DOI: 10.22034/jpiut.2021.46530.2868 
Journal ISSN (print): 2251-7960 ISSN (online): 2423-4419  
Journal Homepage: www.philosophy.tabrizu.ac.ir 

 

mailto:e.moraveji@srbiau.ac.ir
mailto:malek.hosseini@irip.ac.ir
http://www.philosophy.tabrizu.ac.ir/


 
 707 

Every great and systematic philosopher determines the way to enter his 

theoretical system, which can be achieved through reading his texts. The 

concept of Atmosphere in Hermann Schmitz’s theoretical system and his 

New Phenomenology is one of these main ways because the sum of the 

major concepts he speaks of, such as surfaceless space, felt-body/lived-

body, and emotions, is epistemologically and methodologically crystallized 

in this concept. Therefor, a methodological understanding of this concept 

- as a holistic concept - can help in better understanding the whole of his 

theoretical system. The concept of Atmosphere was first introduced to 

phenomenological philosophy in 1969 by Schmitz. This concept 

specifically connects the subjective and objective and tries to bridge the 

gap between the two. The Atmosphere in Schmitz’s philosophical system 

also plays a phenomenological role from a methodological point of view, 

and directly shows the basic way of thinking and dealing with phenomena. 

Here we purpose two main goals: first, the unity of cognition (felt-

bodily cognition through the emotions that flow in the Atmospheres) and 

method according to Schmitz; and second, showing the details of the 

atmosphere as a concept that can take a holistic view of Schmitz’s 

philosophical system and his methodology in New Phenomenology. 

Facing the theory of Atmosphere, in addition to understanding its 

methodological importance (its practical application in research that is 

somehow influenced by the phenomenological method), the 

epistemological importance of the concept of Atmosphere also becomes 

apparent. 

In the traditional understanding of the gap between subject and object, 

as well as the new understanding of the phenomena and its structure, 

Schmitz encounters issues which, in his view, are outside the focus of the 

philosophical tradition and have not been phenomenologically and 

properly addressed; for this purpose, he pays special attention to the 

concept of felt-body. Considering the situation of the felt-body in 

interpreting the way in which the process of cognition is realized and the 

meaning of reality is perceived, changes the presupposition of the 

intentional relation that is the basis of phenomenological thinking. The 
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felt-body becomes the main aspect of personality-subjectivity, instead of 

the soul. Also, in Schmitz’s philosophy, the inner-private space of the soul 

is no longer the custodian of subjectivity, but the felt-body is responsible 

for it. What is very closely related to the phenomenon of the felt-body and 

accommodates it is the phenomenon of the Atmosphere. The 

Atmosphere corresponds to a perception of reality that does not refer to 

any concrete object or sensory perception; what matters is the way the felt-

body exists in the environment, insisting, and showing a meaningful 

relation in which only communication can have a more concrete meaning; 

felt-bodily type of communications. The Atmosphere is a special 

phenomenon that, for Schmitz, involves all phenomena. The Atmosphere 

cannot be understood as a hierarchical phenomenon that puts other 

phenomena below it, but it should be considered as a focal point that 

carries different directions and meaning is formed in relation to it. 

According to Schmitz, the concept of Atmosphere has been studied in 

two contexts; on the one hand in physics (meteorology) and on the other 

in psychology and moods. At first glance, such an application is based on 

the supposed distinctions in dualities such as the sensual and the physical, 

the material and the spiritual, the subjective and the objective. But Schmitz 

intends to break through this dichotomy and create a new connection 

between them and offer a new approach to understanding what is 

represented by the concepts of subject and object. Consequently, in view 

of the unity and oneness which he refers to through the Atmosphere, 

neither the subjective nor the objective aspect of this concept takes 

precedence for him, but he wants to look at both sides of the phenomenon 

in a new way, by redefining the phenomenon and the concept of 

Atmosphere. 

Atmosphere in Schmitz’s philosophy represents a new understanding 

of the concepts of emotion and felt-body. The felt-body is deeply affected 

by the external Atmosphere and is not reduced to the inside. As a result, 

emotions are no longer things that belong exclusively to and within the 

subject, but invade us beyond our control. The importance of the 

connection of the Atmosphere to the felt-body in Schmitz’s thought is 
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that we first encounter the Atmosphere through the felt-bodily emotions. 

For Schmitz, the felt-body does not play the role of a perceptual subject, 

but considering its states means a different understanding of the 

interaction between the subject and the object of cognition, which changes 

the intentional relation. In addition, the way in which our felt-body reveals 

itself to us reflects its emotional and affective side, and phenomenological 

analysis must begin here; this is what we seek to discover subjective facts. 

Accordingly, the felt-bodily experience is the main method required to 

understand all phenomena, and New Phenomenology puts the main 

structure of attention that is related to the felt-body as a condition of its 

possibility. As Schmitz removes the distinction between sensory 

perception and emotions, he also eliminates the distinction between inside 

and outside, and considers the felt-bodily emotions and felt-body as the 

main determinant of the understanding of the Atmosphere. Atmospheres 

are subjectively and objectively, psychologically and physically, integrated 

into the felt-body, and all the distinctions marked by these concepts are 

now being redefined. 

With such an attitude towards the felt-body, the Atmosphere enters a 

new analysis of phenomenology. The importance of Schmitz’s New 

Phenomenology is determined by the concept of the Atmosphere through 

two-way analysis and looking at both sides of the phenomenon. From a 

methodological point of view, the Atmosphere is neither merely subjective 

nor objective, but half-thing in between. Therefore, considering Schmitz’s 

two-way analysis and presenting a new reading of the concept of soul, a 

step towards overcoming the duality created between the subjective and 

the objective by defining the space of emotion as the in-between space 

(Zwischenraum) is something between (Zwischen) the subject and the 

object has been removed. In such a situation, it does not matter to the felt-

body that we resolve our emotions with our thoughts. The felt-body 

senses emotions anyway. But if we place emotions in in-between space as 

atmospheres, we no longer have to worry about what is psychological-

mental and what is physical, and as a result, one can hope, to some extent, 

for a new opening in the great problem of western thought, which 
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attributes to the psyche (soul) anything that it cannot clearly attribute to 

the physical body. 

Finally, the New Phenomenology is literally based on the phenomenon 

of being here and being now, and seeks to provide a principled orientation 

for such an understanding of the phenomenon. The concept of 

Atmosphere plays a prominent role in this project and it can be concluded 

that its understanding is inextricably linked with understanding the idea of 

New Phenomenology in redefining philosophy as “human self-reflection 

is to find oneself in one’s surrounding world”. Accordingly, the 

Atmosphere - as a concrete phenomenon or a methodological concept - 

can function as a reading of Schmitz’s philosophy as a whole. 
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 چکیده

گذار شود مفهوم اتمسفر در نظام فلسفی هرمان اشمیتس، بنیاندر مقاله حاضر کوشش می
شود تا از رهگذر این مفهوم راه برای فهم پدیدارشناسی نوین او بر ما پدیدارشناسی نوین، واکاوی 

های بنیادین برای فهم نظام فلسفه اشمیتس است، مفهومی گشوده گردد. مفهوم اتمسفر یکی از مفهوم
نیز نشان  ابژه وـرا، با نگاه به چگونگیِ آشکارسازیِ پدیدارشناختی، برای عبور از دوگانه سوژهکه او آن 

ی بندد. این اصطالح عالوه بر کاربردهای پنهان و مبانی تجربه زیسته واقعیت  به کار میادن واقعیتد
شناسی داشته است، به پدیداری انضمامی چون فیزیک و هواشناسی و روانکه پیشتر در علومی هم

ریزی اشاره دارد؛ همچنین گواهی بر روشی است که اشمیتس پدیدارشناسی را درک و دوباره طرح
گیری از واکاوی ساختاری مفهوم اتمسفر، پیوند آن را کند. هدف در این مقاله آن است که با بهرهمی

م و های مهعنوان هسته نظری کار اشمیتس، و فضا و احساس به عنوان دیگر مفهومبا مفهوم تن به
شناسان و سایر پدیدارای میان واکاوی اشمیتس کلیدی در نظام فلسفه او نشان دهد و سرانجام مقایسه

پیوند با اتمسفر در سنت پدیدارشناسی انجام وهوا به عنوان مفهوم همویژه هایدگر از مفهوم حالبه
گر جایگاه ویژه مفهوم اتمسفر در نظام فلسفی دست آمده از تحلیل در این مقاله نمایاندهد. نتیجه به

  ن اوست.ریزی روش پدیدارشناسی نویاشمیتس و نقش مهم آن در پی

 .وهوااتمسفر، پدیدارشناسی نوین، فضا، احساس، تن، حال ها: کلید واژه

 پژوهشی -علمینوع مقاله: 

 3/5/1411تاریخ پذیرش:       44/3/1411تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

های (، از مفاهیمی است که در پدیدارشناسی و پژوهشAtmosphäreمفهوم اتمسفر )

همیتی ای یافته است.مفهوم اتمسفر، با ابیستم  تا امروز جایگاه ویژهه سد دومه پدیدارشناسانه از نیم

پزشک روان( ـHubert Tellenbachنظری، به طور مستقل نخست توسط هوبرت تلنباخ )

های پزشکی، فرهنگ و تاریخ درهم های خود را در حوزهـ مطرح شده است. تلنباخ یافتهآلمانی

مثابه کیفیتی یمی همچون اتمسفر ارائه داد. وی اتمسفر را بهآمیخته و خوانشی نو از مفاه

ه واسطویژه با ادراک بهسوژگانیِ فرّار و گریزان، اما بنیادین و ضروری در نظر گرفت که بهـبینا

آید و به نوزاد تازه متولد شده اعتماد الزم را برای رشد صحیح حس بویایی و چشایی پدید می

دهد اما با این حال او از مجموع اتمسفر را ورای تمامی افراد قرار میتلنباخ  دهد.شخصیت می

کند فردی داشته باشند آغاز میـتوانند تبادالت بینافرادی که میه سوبژکتیویت

(Tellenbach,1968.) 

( بود که مفهوم اتمسفر را در سال Hermann Schmitzنخستین بار هرمان اشمیتس )

او، این مفهوم به طور خاص امر سوبژکتیو و ه گفته پدیدارشناسی کرد. بر پایه وارد فلسف ۹۱۹۱

( Schmitz,2014a: 10کند )دهد و شکاف میان این دو را پر میابژکتیو را به یکدیگر پیوند می

ای نیز کاربرد دارد. در عین حال، اتمسفر که نه تنها در فلسفه بلکه در چارچوبی میان رشته

کند. برخی از مسائل و مشکالت سنتی فلسفه را دوباره برجسته و روشن میاصطالحی است که 

در بخش دوم اثر خود با عنوان فضای  ۹۱۹۱اتمسفر خود را نخستین بار در سال ه اشمیتس نظری

با نام ( System der Philosophie) نظام فلسفه( از مجلد سومِ Der Gefühlsraumاحساس )

(؛ با این حال، در این اثر، مفهوم اتمسفر Ibid, 1969: 98) کندارائه می (Der Raumفضا )

فهوم احساس است. مه های نظریترین پشتوانهگر یکی از مهمهنوز مفهومی اصلی نبوده اما نمایان

عنی فضای احساس، یه نخست به عامل اصلی تعیین کننده اشمیتس در درجه اتمسفر در اندیش

طور که سعی خواهیم اتمسفر، همانه متاخر  او درباره نظریشود. مفاهیم فضا و احساس مربوط می

 کرد در این مقاله نشان دهیم با این دو مفهوم شکل گرفته است.
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انسان و ه ( رابطGernot Böhmeهای گرنوت بومه )پس از اشمیتس به لطف پژوهش

ه مفهوم اتمسفر  بای به گیرد. توجه ویژهجهان  پیرامون با روشی جدید مورد بازاندیشی قرار می

استتیک ه گیرد و در نتیجه این مفهوم  وارد حوزهای ادراک شده، انجام میعنوان مجموع واقعیت

. به ۲یابد( با موضوع شناخت حسی شده و کاربردی استتیکی نیز میNeue Ästhetik) ۹نوین

، زیرا ستتیک استاه ای در حوزگر روح تازهعنوان نمونه، استتیک اتمسفرِ بومه بدون شک نمایان

 هدهد و همچنین ارتباط میان تجربطبیعت را در کانون توجه قرار میه فراموش شده دوباره مسئل

بومه ه کند. از سوی دیگر، پروژدهد و تفسیر میاستتیکی و طبیعت را به طور اکولوژیک نشان می

ه پیروی از ه باستتیکی است. بومه نخستینِ استتیک و تقدم تجربه به طور ضمنی تجدید اید

فر داند که در خارج موجود هستند(، اتمسپدیدارشناسی نوین اشمیتس )که اتمسفرها را چیزهایی می

در  نخستینِ ادراک حسیه )یا همان ادراک حسیِ استتیکی( را فضایی تنظیم شده و به عنوان ابژ

ن به ، و همچنیگیرد. وی به کاربرد این مفهوم در به تصویر کشیدن حاالت توسط گوتهنظر می

اشاره ( Deutsches Wörterbuchآلمانی )ه نامواژهبرادران گریم در ه شناسانهای زبانپژوهش

داند (. بومه اتمسفرها را قلمروی از حضور تنانه در فضا میBöhme, 2009: 244کند )می

(Ibid, 2003که عالوه بر انسان، از اشیاء نیز سرچشمه گرفته و ایجاد می )( شوندIbid: 33 .)

 ها تعلق دارند و قابل تولید نیز هستند. ها و سوژهاتمسفرها برای بومه به ابژه

های دیگری نیز در خصوص مفهوم اتمسفر از عالوه بر پژوهش گرنوت بومه، پژوهش

ها توان به برخی از آنای انجام شده است که میرشتههای گوناگون اعم از فلسفی و میاندیدگاه

کاربرد اتمسفر در ه ( دربارJürgen Hasseتوان اثر یورگن هاسه )کرد. برای نمونه میاشاره 

(؛ او در این اثر از Hasse, 2012جغرافیای انسانی و مطالعات شهری را در نظر گرفت )ه حیط

که در  گیردرا به مثابه کیفیات محیطی در نظر میشهر به عنوان فضای زیسته عبور کرده و آن

می توان نام برد اثر کریستین یولشود.پژوهش دیگری که میتأثرات اتمسفریک بیان میقالب 

(Christian Julmiاست که دربار ) تَن  پدیدارشناسیه ها بر پایاتمسفر در سازمانه کاربرد نظریه

 هارتباط میان پدیدارشناسی نوین به طور عام و نظریه انجام شده که نخستین پژوهش در زمین

توان به (. همچنین میJulmi, 2015طور خاص در مدیریت و مطالعات سازمانی است )بهاتمسفر 
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های های گوناگون که پژوهشهایی از فیلسوفان و متفکران رشتهمقالهه اثر دیگری در قالب مجموع

مود که اند اشاره ناتمسفر انجام دادهه پدیدارشناسی نوین و نظریه بسیار مفیدی در خصوص اشاع

هایی همچون معماری، پزشکی، جغرافیا و مطالعات شهری، اتمسفر در رشتهه کاربرد نظریه دربار

 (.Wolf & Julmi, 2020درمانی، علوم  آموزشی و تربیتی است )مطالعات ادیان، موسیقی

ای  به بررسی شماری انجام شده است: مقالههای انگشتدر زبان فارسی نیز پژوهش

ایم هجا نیز از آن بهره بردپردازد و در اینبدون سطح نزد اشمیتس می مفهوم فضایه پدیدارشناسان

فضای بدون سطح پرداخته ه ای که به اتمسفر به مثاب(؛ همچنین مقاله۹۰۱۱ ،)مروجی و دیگران

است و کاربرد این مفهوم را در طراحی فضاهای معماری با رویکرد پدیدارشناختی بررسی کرده 

 (.۹۶۱۹ ،است )امینی و دیگران

ز ای دارد. این مفهوم نه تنها یکی اباری، مفهوم اتمسفر در نظام فلسفیِ اشمیتس نقش ویژه

را مرتبط با تن و در نسبت با مفاهیم فضا و احساس ای آنمفاهیمی است که اشمیتس به طور ویژه

، مفهوم رشناسی نقشی پدیدارشناسانه نیز دارد. به بیانی دیگکند، بلکه به عنوان روشبررسی می

اتمسفر یکی از مفاهیم مهم پدیدارشناسی نوین اشمیتس است که به طور مستقیم روش اساسی 

دهد. با توجه به مسائل عنوان شده، در این مقاله مواجهه با پدیدارها را نشان میه تفکر او و شیو

ز یکه وجه متماشناختی آن را ـکوشیم اهمیت مفهوم اتمسفر و به طور مشخص نقش روشمی

از خالل ـ را در بستر پدیدارشناسی نوین اشمیتس نشان دهیم و این مفهوم را ـپژوهش حاضر است

ـ در نسبت با دو مفهوم فضا و احساس بپرورانیم. همچنین از و تحلیل پدیدارشناسانه ۶توصیف

ا را هد و آندهکه اشمیتس نخستین فردی نیست که احساسات را در فضایی میانه قرار میجاییآن

ترین مفهوم مرتبط با اتمسفر در سنت پدیدارشناسی گیرد، نزدیکهمچون اتمسفرها در نظر می

 & Fuchs, 2000هایدگر  در نظر گرفته )ه ( در فلسفStimmungهوا )ویعنی مفهوم حال

 شود.( و وجوه اشتراک و افتراق این دو مفهوم نزد هایدگر و اشمیتس بررسی می2013

دیگر  هایشناختی برخی از رشتهکه پدیدارشناسی آبشخور فکری و روشجاییآنهمچنین، از 

 شناسی و علوم تاریخی است و نیز به دلیلشناسی، جغرافیای انسانی، جامعهنظیر معماری، انسان

ی بر آن آن، در این مقاله سعه شناسانها با پدیدارشناسی به میانجی کاربست روشارتباط این دانش
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و تحلیل جزئیات مفهوم اتمسفر نزد هرمان اشمیتس دو هدف واگشوده شود:  توصیف است تا با

احساساتی که در اتمسفرها جاری هستند( و روش ه واسطنخست وحدت شناخت )شناختی تنانه به

نگر به تواند نگاهی کلنزد اشمیتس و دوم نشان دادن جزئیات  اتمسفر به عنوان مفهومی که می

شناسی او در پدیدارشناسی نوین داشته باشد. در این معنا مواجهه با و روش نظام فلسفی اشمیتس

آن )کاربست عملی آن در ه شناسانشود که در کنار درک اهمیت روشاتمسفر سبب میه نظری

فهوم مه شناسانهایی که به نحوی متأثر از روش پدیدارشناسانه هستند(، اهمیت شناختپژوهش

عدی های بمفهومی پژوهشـخودی خود سبب غنای نظریین مسئله بهاتمسفر نیز بارز شود که ا

 تواند بود.

 گیری مفهوم اتمسفر  در نسبت با مفهوم تن در پدیدارشناسی نوینشکل

 (Die Neue Phänomenologieگذار و مروّج پدیدارشناسی نوین )هرمان اشمیتس بنیان

 System)  نظام فلسفهدر اثری با نام  ۹۱۹۱و  ۹۱۹۰های فلسفی خود را میان ساله است. او اندیش

der Philosophie)  در ده مجلد منتشر کرد که در آن با استفاده از روشی که به میزان قابل توجهی

 های غیرارادی را مورد بررسیای از تجربهگستردهه از پدیدارشناسی کالسیک متفاوت است زمین

ز دهد، اما ادهد. این تفکر پدیدارشناختی از یک سو سنت آغاز شده با هوسرل را ادامه میمیقرار 

(. Schmitz, 2003:7-8) ۰کندای خود را بیان میسوی دیگر آشکارا تغییر مسیر بنیادین و ریشه

ن یکه پدیدارشناسی همواره در تاریخ خود پویا بوده است، اشمیتس با پدیدارشناسی نوجاییاز آن

تحقیقات  هدهد و با موضوعات و مسائلی که مشخصخود شتابی به مکتب فکری پدیدارشناسی می

، پدیدارشناسی تریکند. این امر به طور گستردهتر است، تعامل میفلسفی معاصر در بستری گسترده

می فهوتوانا ساختن تفکر برای پرداختن م»خود اشمیتس ه اش به گفتدر بستری نوین است و وظیفه

است (« Die unwillkürliche Lebenserfahrungزندگی غیرارادی )ه به تجرب

(Ibid,2014a: 30تجرب .) ی شده برازندگی غیر ارادی هر آن چیزی است که به شکلی احساسه

که از روی قصد پدید آمده باشد و به بررسی عملکرد ادراکات غیرارادی  آندهد بیانسان رخ می

 پردازد. زیست انسان در نسبت با جهان پیرامون می
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پدیدارشناسی  اساسیه دهای بنیادیِ پدیدارشناسی نوین که اشمیتس با توجه به اییکی از نشانه

یابی و درک واقعیت  است که همیشه پیش از را حفظ کرده است، بازگشت به  شکلی از  دستنآ

(. به بیان دیگر، این مسیری است که هوسرل نیز با Ibid: 9, 19شویم )هر چیز با آن روبرو می

ا نشان داده است. با ر(ـ آنzu den Sachen selbst) به سوی خود چیزهاشعار پدیدارشناسی ـ

پذیرتر درک کرد زیرا هدف او خود این حال، در مورد اشمیتس باید این شعار را تا حدودی انعطاف

تمامی  هچیزها نیستند بلکه چگونگی تصرف و تسخیر آنهاست. اشمیتس هدف اصلی را برای مطالع

پدیدارشناسی قدیم چنین چیزی به داند. در ها میهای اصلی آنها و ویژگیپدیدارها، کشف حالت

راهی است که سوژه، شناخت خود را به عنوان ه گرایانه دربارهای ذهنمعنای دور شدن از ایده

ر نظه ابژه. بر پایـآورد؛ به عبارتی، یعنی دور شدن از شکاف سوژهدست میای خارجی بهابژه

ت ست به معنای چنین شکافی نیساشمیتس، راهی که واقعیت برای ما گشوده و قابل فهم کرده ا

 های شناختی سوژه و ابژه است. اشمیتس در مورد کشفبلکه دقیقاً نزدیکی و آشنایی متقابل قطب

 Dasامر سوبژکتیو برای منْ در معرض انفعال بودنِ )»گوید: های سوبژکتیو نیز سخن میواقعیت

affektive Betroffensein)۵ این معنا که اگر به موضوعی  بالفعل و بالقوه است؛ بالقوه به

(. مفهوم Ibid: 15-16« )دهدتوجه کنم از نظر انفعالی مرا در معرض و تحت تأثیر خود قرار می

ت. واسطه، پیشاتأملی و بیان نشده اسبرای اشمیتس یک خودآگاهی بی« در معرض انفعال بودگی»

شخصی وجود نخواهد ه اولبدون این مفهوم همه چیز خنثی و یکنواخت خواهد بود و هیچ دیدگا

 داشت.

مهم دیگر، پرسش از چیستی پدیدار  است که ما را در شناسایی بهتر پدیدارشناسی نوین ه مسئل

 د: گویکند. اشمیتس در مورد درک پدیدار میو تمایز آن از انواع دیگر پدیدارشناسی یاری می

ی پدیدار برای هر شخص در یک زمان خاص عبارت است از وضعیت امر»

تواند از این باور دوری گزیند که طور جدی نمیکه وی در خصوص آن به

 (Schmitz, 2014b: 12) «آن امر به یک واقعیت اشاره دارد

ود، های ارادی خبنابراین، شخص ناگزیر است با وجود بیشترین تنوع ممکن در پیش فرض

( نسبی پدیدار نسبت به مفهوم امر Situationرا به همان ترتیب بپذیرد. در اینجا وضعیت )آن
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شود. به عنوان مثال تعریفی را در نظر بگیرید که پدیدار را همان چیزی ذهنی ترجیح داده می

دهد بستگی دارد و این چه خود را نشان میدهد؛ چنین چیزی به  آنداند که خود را نشان میمی

ا چنین برداشتی از پدیدار در (. بدین ترتیب، اشمیتس بIbid, 2003: 1-2یک وضعیت است )

شود و  پدیدار گیرد. پدیدارشناسی برای او به دانشی تجربی بدل میبرابر پدیدارشناسی قدیم قرار می

دهد وضعیتِ امور چه خود را نشان میدهد. برای او آناش توضیح میـهای عملیرا با برداشت

 است.

 یابی بهها داللت بر امکان دستآن پدیدارها برای اشمیتس چیزهای ذهنی نیستند زیرا

شان ندارند بلکه با توجه به عمل خاصی از تسخیر، برای هر فرد و در زمانی مشخص متعین ماهیت

ا تاریخی وجود دارد که تسخیر آن پدیدار رـشوند، به این معنا که  همیشه پیش فرضی فرهنگیمی

سوبژکتیو  هاشمیتس بدین وسیله بر سویتوان گفت که بخشد. از این جهت میاز پیش تعیّن می

( همانند برنتانو و نه مانند Ibid: 15-16کند اما نه به روشی ذهنی )التفاتی پافشاری میه رابط

 ها همیشه باظهورشان برای ما. آنه هوسرل. بنابراین، پدیدارها چیزهایی هستند مربوط به نحو

اند که از پیش مورد قبول قرار گرفتههم آن،های مربوط به واقعیت و فتوجه به برخی از چارچوب

شوند. با این حال، بر خالف هایدگر که به همان اندازه بر این پیش فرض از برای ما پدیدار می

دن کند، اشمیتس برای نشان داورزید که این روندْ پدیدارشناسی را مختل میپدیدار پافشاری می

یگر، فهمد. به عبارت دبخشی برسازنده از پدیدار می خودِ پدیدار، وضعیت توصیف شده را به عنوان

اه با دهد همرآن پدیدار رخ میه زمینبرای اشمیتس همانند سایر پدیدارشناسان، افقی که در پس

که نزد هایدگر، به هایی از پدیدار، چنانشود. با وجود این، واکاوی چنین چارچوبنمود آن ارائه می

کند را به صورت افقی هدایت میشود بلکه آنا )هستی( منجر نمیکلی و نمایی از معنه یک زمین

 (.Ibid: 3ها دارد )و سعی در نشان دادن تنوع و پیچیدگی معنای داده شده به این چارچوب

اشمیتس در مورد فهم سنتی شکاف میان سوژه و ابژه و نیز فهم نوین از پدیدار و ساختار آن، 

ر او خارج از کانون توجه سنت فلسفه است و پدیدارشناسانه و شود که به نظبا مسائلی روبرو می

 ۹(body-Leib/feltکه باید مورد توجه قرار نگرفته است. برای این منظور به مفهوم تن )چنان

کند؛ کند. وی چارچوب مفهومی قوای شناختی را رد میای مییا بدنِ دارای احساس توجه ویژه
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ه شده های حسی شناختنفس و بدن تنها با توجه به فعالیت اندامیعنی دیدگاهی که در آن ارتباط 

 شود. اشمیتس بهای از ادراکات حسیِ فردی و انضمامی شناخته میو در تجربه به عنوان مجموعه

از  دهد، و آن دستهپدیدار داده شده را برای ادراک بدن جسمانی تغییر میه لحاظ نظری شکل اولی

گذارد. چنین خوانشی از مفهوم گنجند کنار میین چارچوب نظری نمیهای موجود را که در اشکل

برد. یکالسیک متعلق است زیر سوال مه تن، به طور بنیادی دوگانگی نفس و بدن را که به فلسف

یع و بسیار وسه تواند به ادراک حسی تقلیل یابد، زیرا تن بر دامنشود نمیچه به تن داده میآن

دن اشمیتس این نظر که عالوه بر نفس، به گذارد. به گفتی حسی تأثیر میهامتنوعی از بازنمایی

 جا بحث بر سر این نیست که تن نقشکند. در ایننیز دارای ادراک است، به تنهایی کفایت نمی

ای مدرک را بر عهده بگیرد بلکه اتخاذ وضعیت تن از نظر پدیدارشناختی به معنای درک سوژه

 شناخت است.ه تعامل سوژه و ابژ هکامالً متفاوتی از نحو

کالسیک پدیدارشناسی و روی آوردن به چیزی که پدیدارشناسی نوین خوانده ه در برخورد با اید

(، ماکس شلر و موریس مرلوپونتی افراد تعیین Ludwig Klagesشده است، لودویگ کالگس )

س در مهمی است. اما اشمیتبدن امر بسیار ه ها مسئلای برای اشمیتس هستند؛ زیرا برای آنکننده

( و تن Körperویژه مرلوپونتی، گام متفاوتی برداشته است. تمایز میان بدن )ها بهمقایسه با آن

(Leib)  در نگاه اشمیتس و مرلوپونتی متفاوت است(Blume, 2010: 307-311 اگر مفهوم .)

جسمانی قرار دهیم ممکن است را در برابر بدن انگارانه آنطور دوگانهتن را جسمیت بخشیده و به

ن تواند از نمایادهد؛ حالتی از وجود که نمیدچار اشتباه شویم. تن، بدنی دارای احساس معنی می

آگاه در نوع خاصی از احساس جسمانی جدا تصور شود. این احساسات ه صورت سوژاش بهشدن

( )در bodily sensationهای جسمانی )جسمانی از بن از چیزی که تحت عنوان حساسیت

س شوند متمایز هستند. تفاوت اصلی روش اشمیتتحلیلیِ ذهن( شرح داده میه شناسی یا فلسفروان

 Entseelung der« )زدایی از احساساتروح»را ای است که وی آنو مرلوپونتی در مسئله

Gefühleنجام مانی اخواند. او این کار را بدون تقلیل احساسات به مواد و فرایندهای بدن جس( می

گویم، منظورم بدن جسمانی ( سخن میLeibکه از تن )هنگامی»گوید: اشمیتس میدهد. می

(Körperانسان یا حیوان که می )یی است چیزهارا نگریست یا لمس کرد، نیست بلکه آنتوان آن
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« شودکه در اطراف و دور و بر آن بدون داشتن اندام حسی مانند چشم یا دست احساس می

(Schmitz, 1990: 115 تمرکز اشمیتس بیشتر بر احساساتی است که به صورت غیرارادی .)

ها ( برابرایستایی است که با بدن جسمانی انسانLeibگیرند. تن )تن را فرا می

(Menschenkörper متفاوت است. بدن جسمانی انسان همراه با دوام و پایداری پیوسته و )

ها و فواصل، توسط در همه جا با توجه به وضعیت خطوط اصلی یا طرح کلی سفت و سخت

یابد؛ اما تن )بدن دارای احساس( تمامی آن چیزهایی است که فرد در های نسبی تعین میمکان

کند به خودش تعلق دارد، بدن جسمانی خود  و حتی در خارج از مرزهای خود احساس میه محدود

ن، مفهوم احساسات در رویکرد اشمیتس بسیار ساگانه. بدینهم بدون استفاده از حواس پنجآن

هیجانات و انفعاالت تنانه مانند ترس، درد، لذت، تهوع، انزجار ه یابد و نخست شامل کلیاهمیت می

و خستگی و کوفتگی است، و دوم شامل تمامی احساسات غیرارادی، و سوم همراه با مداخله و 

گی در تن خود فرد نیز احساس شده و قابل جا که همساری است تا آنوجریانی محسوس و جاری

(، Dynamikشناسی )( و پویاییRäumlichkeitدرک باشند. چنین برداشتی از نظر فضامندی )

کامالً متفاوتی از بدن جسمانی است. شاید بتوان تصور کرد که تنْ کمی از بدن جسمانی ه گون

مبنای تجربیات نخستین است و این تر از مرزهای آن است. تن پایه و شود و گستردهخارج می

این »( است. همچنین تن مبنای این واقعیت است که چیزی، selfمسئله مربوط به مفهوم خود )

همان است و امکان یگانگی دارد. تجربیاتی که از درگیر و در معرض بودنِ ابتدایی است، این« چیز

 نامد؛ به عبارتی، منتین میرا حضور ِنخسگیرد همان چیزی است که اشمیتس آنسرچشمه می

(Ichاین ،)( جاhier( اکنون ،)jetzt( وجود ،)sein( و این چیز )dieses همان حضور نخستین )

 را احساس کند، گسترشتواند آنای که شخص میشود. این تجربیات در تن به اندازهتلقی می

 دهد وو تحت تأثیر قرار مییابد. چنین چیزی از این جهت اهمیت دارد که انسان را در معرض می

س و نگر نفکند که خودش است. تن برای اشمیتس همان وحدت کلسپس به چیزی تبدیل می

 زننده میان این دو است.بدن و مفهومی پل

و معنای  یابددر نظر گرفتن وضعیت تن در تفسیر روشی که در آن فرایند شناخت تحقق می

لتفاتی را که اساس تفکر پدیدارشناسانه است تغییر اه شود، پیش فرض رابطواقعیت ادراک می
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گرایانه، تن مکانی است برای ارتباط میان موضوع  شناخت و دهد. حتی برای وضعیت ذهنمی

به معنای  ـواقعیت مادی بیرونی؛ تن در این زمینه ـ هم برای خود ماده و هم برای ادراک حسی

شرط امکان شناخت جهان بیرون است. تن برای  اتصال و ارتباط درون و بیرون است؛ پیوندی که

که روند  یعنی مبنایی مادیاشمیتس به مثابه  پیوستگی است اما با آن همانند دستگاه دکارتی ـ

کند. برعکس، تن برای اشمیتس بدن جسمانی دارای ـ برخورد نمیروحی شناخت به آن متکی است

شود کان شناخت جهان بیرون کامال ًحفظ میاحساس است. بنابراین ویژگی پیوند آن و شرایط ام

به عبارتی،  شود.کند رد نمیاما در عین حال تفاوت بنیادین میان دو قطبی که آن پیوند را یگانه می

های بدن دارای قوای حسگانی است اما چنین چیزی بدین معنا نیست که برای ایجاد بازنمایی

بنابراین  فعالیت قوای شناختی ادراک  را به خودی  حسی در ذهن، با سایر اجزای بدن تعامل دارد و

خود و یگانگی آن را در یک شخصیت نفسانی تضمین کند. در عوض، حساسیت تن در خودش 

نابراین، شود. بقوای شناختی توجیه نمیه ادراک تن، دیگر با استناد به نظریه گیرد و نحوقرار می

ست که شود. الزم به ذکر ایویته تبدیل میسوبژکتـاصلی شخصیته تن به جای نفس، به جنب

ین دو به کند. از نظر او اپردازی میاشمیتس سوبژکتیویته و ابژکتیویته را به روش خاصی مفهوم

شود از یکدیگر جدا نیستند )مهم این است که بدانیم ها تصور میکه در منطق دوگانهصورتیهمان

طور ها یا بهستند بلکه سوبژکتیویته و ابژکتیویته به فاکتها، سوبژکتیو و ابژکتیو نیهها و ابژسوژه

اشمیتس ه ( اشاره دارند(. در نتیجه، در فلسفSachverhaltenتر به وضعیت و نسبت امور )گسترده

خصوصیِ نفسْ متولی سوبژکتیویته نیست بلکه تن این وظیفه را بر عهده دارد. در ـفضای درونی

بار تمرکز به جای ذهن به بدن داده نشده تواند وارد شود که آیا اینانگار میجا نقدی دوگانهاین

ای درونی و انگاری نفس و بدن، جهان آگاهی و ادراک را به حوزهتوان گفت، دوگانهاست؟می

آورد که ناشی از شخصی به شمارمیـدهد و احساسات را پدیدارهای ذهنیشخصی نسبت می

(. ما در جهانی زندگی Fuchs, 2013: 1مغز فرد است )های بیرونی در تأثیرگذاری محرک

هواها و وکنیم که نه فقط فیزیکی ست، بلکه مملو از تأثرات حسی، نوسانات احساسی، حالمی

ست که همگی از انواع کیفیات انفعالی هستند. ادراک و آگاهی از این موارد باید توسط ااتمسفرها 

مفهومی ممکن شود که بتواند در فضایی میانه قرار گیرد و احساسات و انفعاالت راتجربه کند، که 
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ها به مواد و فرایندهای بدن جسمانی برعهده گرفته است، مفهوم تن این وظیفه را بدون تقلیل آن

یک نبوده و حتی قابل ر واقع مفهوم تن حد میانجی ذهن و بدن است که قابل تحویل به هیچد

  درک کیفیات انفعالی سته های بیرونی نیز نیست، با این همه ممکن کنندتحویل به محرک

(Fuchs, 2000: 193-251 .) 

چه نتن به آتن )بدن دارای احساس(، مفهومی با سرشتی از بنْ پدیدارشناختی است. پدیدار 

کنند اشاره دارد که بر عکس برای بدن فیزیکی که به صورت ابژکتیو افراد از بدن خود احساس می

(. هدف پرداختن Parviainen, 2014گیری باشد به هیچ وجه قابل احساس نیست )قابل اندازه

یانجی مبهد خوه گانحواس پنجه واسطچه انسان بهبه این مفهوم ایجاد پیوندی قوی است میان آن

( Leibتن )ه واسطچه به( و آنempfindenکند )حسی می( دریافت Körperبدن جسمانی )

جدید ادراک واقعیت کامالً متفاوت از ه این دو سوی ۷(.fühlenکند )به صورت انفعالی احساس می

احساس  چهیابد و بنابراین آنهای حسی تقلیل نمیموضوعات تفکر مدرن هستند زیرا تن به اندام

تواند از یابد. تن آن چیزی ست که فرد میها تقلیل نمیکند نیز به ادراکات حسی ناشی از انداممی

طور که به او تعلق دارد و اش  همانها( بدن( )و نه همیشه در محدودهarea)ه خودش در ناحی

 perceptive corporealبدن ادراکیِ )ه وارگانه و نیز طرحبدون استفاده از حواس پنج

schemaسنتی ه ( حاصل از تجربه، احساس کند. در ابهام ادراک حسی، که از منظر فلسف

س بر گیرد، اشمیتسوژه را در برمیه های انفعالی ویژبازنمودهای حسی شناختی محدودتر و واکنش

د شکند. از این رو، بهتر است سخن بر سر تن با( تمرکز میAffektivitätتأثیرپذیری و انفعالیت )

تا بدن ادراک کننده. از منظر پدیدارشناسی، بدن هرگز منزوی نیست بلکه همیشه در یک وضعیت 

(Situationـ )( و در یک جهان پیرامونیUmweltـ قرار می)تواند به گیرد که در آن تنها می

چه تن به آن (. به عبارت دیگر، آنSchmitz, 2011a: 9-10, 15-16مثابه تن ظاهر شود )

گیرد، بلکه  ها در تماس فیزیکی قرار میدهد تنها اجسام و اشیائی نیستند که با آننشان می واکنش

دهد. پدیدار تن نه بخشی از جهانی به وضعیت خود در جهانی که در آن قرار دارد واکنش نشان می

زیرا  ق داردخصوصی تعلـشود، و نه به سپهر درونیطور سوبژکتیو تجربه میفیزیکی است زیرا به

انگار جایی برای تن وجود ندارد و شود. از این رو، در پارادایمی دوگانهصورت فضامند تجربه میبه
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شود به همین دلیل است که بیشتر  آثار اشمیتس با انتقاد از این پارادایم آغاز می

(Ibid,1965,2009, 2011b.) 

اسی داشته تواند احسباشد نمیکه تک افتاده و منزوی اشمیتس بر این نظر است که تن هنگامی

( او ست. واکنش نشان دادن، Ganzheitlichنگر )رویکرد کله دهندباشد و این نشان

شدن، مقاومت کردن و مواردی از این دست به این معناست که تن همیشه در وضعیتی که سازگار

نین، یک وضعیت (. همچIbid, 2011a: 19کند )در آن قرار دارد به طور پویا خود را تنظیم می

باره معین )همانند فهم ریاضیات جدید به ویژه ریاضیات دکارتی از واقعیت فیزیکی( هرگز به یک

ر، های دیگویژه تنچارچوبی آماده و کامل نیست که بدن در آن قرار گیرد. جهان بیرون از ما و به

جدا از  ریم. واقعیت بیرونیمان قابل ادراک است که این پویایی را در نظر بگیتنها در صورتی برای

یابد و به شود، تعین میادراک نخستین نیست بلکه با چنین ادراکی که در اطراف تن احساس می

ایی توان گفت، پویکند. سرانجام میهمین دلیل است که اشمیتس بر روی مفهوم تن تمرکز می

گر یانجهان پیرامون آن، بمیان تن و ه ای از رابطبرجسته شده توسط چنین تعریف پدیدارشناسانه

 (.Ibid: 21یک ویژگی اصلی  برای فهم جدید حرکت بدن است )

سنتی  های انتزاعی که مطابق با نظرینوین ارتباط با بدن را در قالب نظریهه اشمیتس این شیو

گوید که وی از تن سخن می بلکه برعکس، هنگامی ؛کندشناسی قدیم باشد، ارائه نمیشناخت

 ,Schmitz et alکند )واسطه از تنانگی  دعوت میای شخصی و بیرا به تجربه مخاطب خود

2011bدو امکان اصلی نگرش شخصی ما نسبت به چگونگی یافتن بدن خود سخن ه (. او دربار

یونان باستان، و دیگری یادآوری این مسئله که بدن برای ما چیزی ه گوید: یکی در سنت فلسفمی

ای که بدن ما به نوعی دیگرخودش را (. شیوهSchmitz, 2011a: 1-2بیگانه و خارجی نیست )

احساسی و انفعالی آن است. بدن ما جسمی است که با آن احساس ه دهد دقیقاً جنببه ما نشان می

کنیم. بدون شک این نخستین و خستگی، تندرستی، پرانرژی بودن، سردی و گرسنگی می

ر اشمیتس، تحلیل پدیدارشناسانه باید از چنین جایی و با ترین راه حضور بدن ما است. از نظاصلی

ای آغاز شود و این دقیقاً همان چیزی است که وی برای کشف توجه به روشی چنین بنیادین ارائه

عنوان  های  ادراک و فهم بدن را بهامور واقع سوبژکتیو به دنبال آن است. چنین تحلیلی سایر شکل
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بدن  های اساسیبدن در دوران معاصر از ویژگیه کند. فلسفمی ساختارهای نظری، بیشتر آشکار

اسی وجود چنین کمبودی، پدیدارشنه شود. در نتیجبه نفع نتایج انتزاعی و نظری مطلوب غافل می

روش  هدهندتنانه نشانه گیرد. تجربنوین ْ تن را به عنوان موضوع اصلی واکاوی خود در نظر می

امی پدیدارها به طور کلی است. پدیدارشناسی نوین ساختار اصلی اصلی مورد نیاز برای فهم تم

گیرد به عنوان شرط امکان خود آشکار ( را که در ارتباط با تن قرار میIntentionalitätالتفات )

 سازد.می

اشمیتس  جا  ست کهچه با پدیدار تن ارتباط بسیار نزدیکی دارد پدیدار اتمسفر است و در اینآن

کند. اتمسفر به همراه مفهوم تن، از مفاهیم اصلی پدیدارشناسی نوین است. ا معرفی میاین مفهوم ر

توان ابند. مییاین دو مفهوم به یکدیگر تعلق دارند و توسط یکدیگر در یک نظام فکری تعین می

ی انضمامی یا ادراکی حسه گفت، مفهوم اتمسفر مطابق است با ادراکی از واقعیت که به هیچ ابژ

چه تن برای وجودی است و این به تن تعلق دارد. آنه چه اهمیت دارد، نحوکند؛ آننمی اشاره

این ه سطواکند رابطه با جهان پیرامونی است که در آن قرار گرفته است. بهنخستین بار ادراک می

وشی د رتوانشود. مفهوم اتمسفر میدار میادراکی و معنابخشی، تن برای ما قابل فهم و معنیه رابط

جا تن( خود را در افق آن جدید برای ادراک مفهوم تن ارائه کند که بدان وسیله، امر واقع )در این

 کند، بلکه خودآشکار سازد. همچنین، مفهوم اتمسفر نه تنها دو قطب این رابطه را مشخص می

تباط تنانه دهد که در آن تنها ارمعنایی نشان میه ای معنادار و برسازندرابطه را همچون رابطه

(Leibliche Kommunikationمی)تری داشته باشد.تواند معنای انضمامی 

خست نه ای دارد که در درجمفهوم اتمسفرِ اشمیتس ساختار و ویژگی مفهومیِ بسیار پیچیده

ها را به یکدیگر نشان مفاهیم تن، جهان پیرامونی و فضا را شامل شده و در نهایت ارتباط این

، اتمسفر مفهومی پدیدارشناسانه است که داللت بر برساخت آن به روشی خاص دهد. همچنینمی

خوانی ندارد این اصطالح همه دارد. بدیهی است این مفهوم با معانی و معیارهای معمول و روزمر

توان گفت مفهوم گیرد. سرانجام میها را وام میها بهره جسته و بخشی از آنگرچه تا حدی از آن

که، این مفهوم به عنوان یک اصطالح پدیدارشناسانه ویژه است: نخست اینه دو سوی اتمسفر دارای

شود اشاره دارد، اما در عین حال از معنای گونه که به ما داده میبه پدیدار اتمسفر  همان
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 هاشمیتس برخوردار است؛ یعنی، عملکرد مفهوم اتمسفر در فلسفه تری در اندیشخاصه شناسانروش

ای ساده از یک پدیدار خاص که برای پدیدارشناسی نوین بسیار مهم است، ا به نشانهاشمیتس تنه

یدار های پدیدارشناختی هر پدبستگی ندارد بلکه نقش این مفهوم بر شرایط بنیادین و چارچوب

کند. به عبارت دیگر، این مفهوم پدیداری ویژه است که برای اشمیتس درگیری تمام تمرکز می

توان به صورت یک پدیدار سلسله مراتبی که دیگر ه همراه دارد. یعنی اتمسفر را نمیپدیدارها را ب

را به عنوان کانونی در نظر گرفت که دهد فهمید بلکه  باید  آنپدیدارها را در ذیل خود قرار می

 گیرد.کند و معنا در رابطه با آن شکل میهای گوناگون را همراه خود میجهت

ف اشمیتس، با هده های بیشتری از این مفهوم را در فلسفادامه مضمون با این توضیحات، در

 آن پیگیری خواهیم نمود.ه های بنیادین و سازندارائه و نشان دادن برخی سویه

 اتمسفر به مثابه احساس؛ نسبت مفهوم اتمسفر با دو مفهوم احساس و فضا

خاستگاه مفهوم اتمسفر، چگونگی ( پیرامون Schmitz 2014a) اتمسفرهایاشمیتس در دیباچه

فلسفی خود و سپس کاربرد این مفهوم توسط دیگران سخن گفته است. از نظر ه ورود آن به اندیش

 کند. از یک سو در بستر علم فیزیکغرب مفهوم اتمسفر را در دو بستر جداگانه فهم میه او اندیش

توانند ناسی و اتمسفرهایی که میشو به طور مشخص در هواشناسی، و از سوی دیگر در بستر روان

(. چنین کاربردی در نگاه نخست بر Schmitz 2014a: 8به مثابه حاالت روحی درک شوند )

هایی همچون امر نفسانی و امر جسمانی )نفس و بدن(، مادی و معنوی، تمایز مفروض میان دوگانه

اوت و برای بستر به دو روش متف سوبژکتیو و ابژکتیو استوار است. بنابراین مفهوم اتمسفر در هر دو

کند شود. البته اشمیتس از چنین رویکردی عدول میهر دو طرف  به صورت تحویل ناپذیر ظاهر می

ن چه باید کنار گذاشته و از آای است از آنو اشاره به کاربرد این اصطالح در سنت غرب تنها نشانه

 برگذشت.

اری اشمیتس یه تواند ما را در درک بهتر پروژمیمفهوم اتمسفر ه این دوگانگی رویکرد دربار

ینی سوژه و ابژه بیرون آمده، رویکرد نوه گانبندی در قالب دودهد. مفهوم اتمسفرِ اشمیتس از تقسیم

کند. با این حال، دریافت تمام شود، ارائه میچه با مفاهیم سوژه و ابژه نشان داده میبرای فهم آن
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های معنایی آن، هنوز انجام ها و افقشمیتس و گشودن تمامی امکانو کمال مفهوم اتمسفر نزد ا

 نشده و با تحقیقات بیشتر در حال پیشرفت است.

اره مفهوم اتمسفر به آن اشه واسطای که اشمیتس بهبا عطف نظر به یکپارچگی و یگانگی

ابژکتیو ه ویو نه سسوبژکتیو این مفهوم تقدم و اولویت دارد ه کند روشن است که برای او نه سویمی

خواهد با استفاده از یک واکاوی متعادل و دوسویه، نگاهی به هر آن؛ بلکه برعکس، اشمیتس می

ین سنتی از اه های مشترکی را که هر دو استفاددو سوی یک پدیدار داشته باشد، یعنی زمینه

یابد. مفاهیم میه نکنند، نشان دهد. وی امکان چنین کاری را در کاربردهای دوگااصطالح مطرح می

ی. در هیچ شناسروانه دهد و نه در زمینمفهوم اتمسفر  به تنهایی نه در بستر علم فیزیک  معنا می

یک از این موارد، اصطالح اتمسفر به یک هستی مشخص، یک موجود، شیء یا یک چیز داللت 

بل ر از فیزیک قاشناسی بیشتروانه ای از مفهوم حاضر، آشکارا در حوزکند. چنین مشخصهنمی

در  که از اتمسفرمشاهده است اما از منظر فیزیکی نیز به همان اندازه صادق است. یعنی هنگامی

ای گوییم، منظورمان هیچ احساس مشخص و حالت ذهنی تعین یافتهشناسی سخن میروانه حوز

حتوای م تواند چندین حالت ونیست بلکه منظور ادراکی کلی و نوعی دادگیِ کلی است که می

 م، مطمئناًگوییاتمسفر سخن میه که از دیدگاه هواشناسی دربارذهنی را در خود متعین کند. هنگامی

گونه که در مورد برخی از اشیاء مادی کنیم که دارای هستی است اما نه همانبه چیزی اشاره می

ا مدلول را کنار نهاده، بمتعارف دال و ه جا، رابطگوییم. بنابراین، مفهوم اتمسفر در اینسخن می

ابژکتیو  سوبژکتیو یاه دوم به حوزه توجه به چارچوب نظری که پیشتر به آن اشاره شد تنها در مرتب

 شود.نسبت داده می

استثناء مطرح شده با این روش در ترسیم مفهوم اتمسفر، تناوردگی سوبژکتیو آن است. اشمیتس 

ساز مفاهیم مدرنی همچون امر مطبوع و امر نامطبوع پدیدار اتمسفر را پس از درونی شدن، زمینه

ه داند. در نهایت، پدیدار اتمسفر بنیان گرایشی نوین به مسائل استتیکی بدر معنای استتیکی آن می

مدرن ه ای از فلسف(. این رویکرد، تناوردگی ویژهIbid: 9ویژه را گذارده است )ه عنوان یک رشت

شنایی از کمتر آه ژکتیویته تحت لوای نیروی شناخت، با حوزطرح و بررسی سوبه است که در پروژ

یح یک مفهوم و از یک منظر توضه واسطرا تنها بهتوان آنشود که نمیاستتیکی روبرو میه تجرب
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احساس استتیکی خاصی از رضایت و ه هجدهم، ایده سده داد. از این رو، یکی از نتایج  فلسف

های استتیکی یک شیء مشخص و ویژگیه ن داوری دربارآن، امکاه واسطنارضایتی است که به

گر شود. اشمیتس قدرت احساس رضایت و نارضایتی را بیانمتعین به طور سوبژکتیو فراهم می

ویژه در داند. این مسئله در استتیک جدید، بهتأثیرگذاری اتمسفرها میه بندی نظری دربارمفصل

 (.Böhme, 1995: 22-23ت )آثار گرنوت بومه مورد توجه قرار گرفته اس

که به یکپارچگی امور سوبژکتیو اشاره دارد اما از هیچ یک از مفهوم اتمسفر اشمیتس با این

طرح های قدیمی منگرشی نوین از دیدگاهه ها مشتق نشده است. بر عکس، این مفهوم برای ارائآن

ر دو ها را از هنی خاص آنپوشاچارچوب سنتی که به آن اشاره شد، اشمیتس همه شده است. بر پای

رها گوید و اتمسفسو در نظر دارد. وی از فضامندی احساس و اتمسفر به مثابه وضعیت سخن می

داند. می (Zwischenraumفضای میانه )( سوژه و ابژه، یا به عبارتی Zwischen) میانرا امری 

ر تواند دطور بیناشخصی میهستند زیرا یک حس مشترک به  ( ابژکتیوfaktاتمسفرها امور واقعِ )

که فرد در معرض انفعال ها فراهم شود )همانند تنش در یک جلسه(. به محض اینمورد آن

تمسفرها  شود. به این ترتیب، ااتمسفری قرار گیرد، برای فرد دیگر به امر واقعی سوبژکتیو بدل می

ور توان تعاریف مفهومی را که به طبرند و اکنون میز بین میدوپارگی فرضی میان سوژه و ابژه را ا

. از این اند، در موارد دیگری به کار بردهای سوبژکتیو و ابژکتیو تعلق داشتهسنتی به یکی از حوزه

شناختی و نظر، فضای احساس تعریف مفهومی جدیدی است که سعی دارد رویکرد روان

کنار نهادن مفهوم سنتی فضا تغییر دهد. در ه واسطرا به ( اتمسفرهاIntrojektion) ۹فکنیدرون

نتیجه، اکنون با اتمسفرهایی روبرو هستیم که فضامند هستند و این به معنای فهم نوینی از 

( میان سوژه و ابژه است. از این رو، فضای بیرونی Halbdinge) ۱چیزهاییاحساسات به مثابه شبه

روح که علمی سرد و بیه رار دارد  و یک فضای گسترش یافتبه عنوان چارچوبی که تن ما در آن ق

مروجی )شود یاحساس مشود نیست بلکه فضایی است که توسط ما تنها به روش ریاضیاتی بیان می

که  ایشود اما نه به گونهاتمسفرها منتقل میه واسط(. این احساس به۶۷۹-۶۷۵: ۹۶۱۱ ،و دیگران

لکه ویژه به صورت سوبژکتیو شود بسبب ایجاد ادراکات حسی بهبرهم کنش تن ما با سایر اجسام 

آید ـ درک اساسی ما از این واقعیت که فضا توسط اتمسفری خاص  به تسخیر درمیه واسطبه
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فضایی خاص، از درک اتمسفر جاری و ساری در آن فضا جداناپذیر است. مثال اشمیتس در این 

 (.Schmitz, 2014a: 29ی، و محل زندگی است )های ژاپنخصوص فضای کلیسا، باغ، چایخانه

یم، طور که دیدای از احساس و بدن است. همانگر فهم تازهاشمیتس بیانه اتمسفر در فلسف

ر ای دارد. تن تحت تأثیمفهوم تن )بدن دارای احساس( در پدیدارشناسی نوین نقش بسیار ویژه

رْ این مسئله بدین معناست که احساسات دیگشود. اتمسفر بیرونی قرار دارد و به درون خالصه نمی

دی بنها در درون فرد مقولهچیزهایی نیستند که منحصراً به سوژه و درون او متعلق باشند. آن

آورند. چنین فهمی از احساسات و ما بر ما عارض شده به ما هجوم میه اند بلکه بیرون از ارادنشده

بندد که در دوران باستان اعتبار داشت. دکارت کار میاتمسفرها الگویی از تفکر را برای حواس به 

 هشوند و این خود نشان دهندما وارد آگاهی میه کند که ادراکات حسی فراتر از اراداستدالل می

(. اما ۱۷-۱۰: ۹۶۹۷ ،دکارت .عدم کنترل بر محتوای ذهنی و ناشی از واقعیتی بیرونی است )نک

چه از بیرون بر ما اشمیتس اکنون به جای ادراکات حسی، احساسات/اتمسفرها را به عنوان آن

ایی، بینگانه ـگیرد. وی حواس پنجها نداریم، در نظر میشوند و ما هیچ کنترلی بر آنعارض می

ی و ، گرسنگی، خستگـ را همانند احساساتی همچون ترس، دردشنوایی، المسه، چشایی و بویایی

(. اما چگونه ممکن است خود Schmitz, 2014a: 16-17, 32گیرد )موارد مشابه در نظر می

 اینه حواس همانند محتوای احساسات باشند؟ برای پاسخ باید دو نظر به ظاهر متضاد را دربار

توان در نآیند. شاید که، احساسات به صورت کلی به تجربه درمیموضوع عنوان کرد: نخست این

نگر به راحتی سخن گفت زیرا هر گفتاری در مورد احساسات تنها بخشی از مورد احساسات کل

های زیادی برای احساسات وجود دارد که عبارتند از: کند. مترادفاحساسی را توصیف میه تجرب

های روحانی/نفسانی. هواها و تجربهو(، حالpsychische Prozesseفرایندهای روانی )

هد. دشوند. آنها مرکز انسان بوده و من حقیقی او را نشان میاسات از درون انسان ناشی میاحس

 انگار انسان از بدن جسمانی و روانمنطق دوگانهه روان نیز چیزی ویژه در مورد انسان است و بر پای

ر د این وحدت عمل کرده و متاثر از آن است. نظری کهه تشکیل شده است. جهان پیرامون بر پای

مچنین، اجتماعی است. هـشناسانهروانـشناسانهزیسته کند ایدپزشکی این موضوع را توصیف می

مناسب دیگری برای توصیف تأثیرپذیری بدن جسمانی از روان و برعکس، پزشکی و استفاده ه نظری
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د. شوبه میها تجرکه، احساسات در بیرون و در میان انسانتنی هستند. دوم اینـاز داروهای روان

های بدن جسمانی، فرایندهای فیزیولوژیکی وجود دارند که در زیر سطح پوست و سایر سطح

اختی شنهای جسمانی فهمید. هیچ فرایند روانها را چونان تعاملی پیچیده از تمام اندامتوان آنمی

جسمانی به  در بدن جسمانی وجود ندارد و مغز ما هیچ تصوری در مورد احساسات ندارد. اما بدن

ن رفتارها کند. ایطور پیوسته و جامع نسبت به احساساتی که اطراف ما را فرا گرفته است رفتار می

( یا ادغام و پیوستن به تن جدید Einleibungتوان به مانند ایجاد و خلق تن )را می

(Einverleibung)۹۱ ه کتوصیف کرد. دو نظر قبل شاید در آغاز متضاد یکدیگر باشند. این

ی شناختگونه فرایند رواناحساسات در بیرون از ما وجود داشته باشد و بدن جسمانی دارای هیچ

احساسات نداشته باشد، تنها هنگامی قابل فهم خواهد بود که آنها ه نباشد و مغز ما تصوری دربار

 دطور که پیشتر نیز اشاره شدر نسبت با محیط پیرامونی در نظر گرفته شوند. همچنین همان

وان تها به مواد و فرایندهای بدن جسمانی میاز احساسات و عدم تقلیل آن« زداییروح»ه واسطبه

 از این ایراد عبور کرد.

به این ترتیب، اشمیتس  از یک سو تفاوت سنتی میان ادراکات حسی از منظری  

های انفعالی( را در یک راستا قرار شناسانه، و از سوی دیگر تجربیات منفعالنه )درگیریشناخت

 :seeها مربوط به تن هستند اما نه لزوماً محصور در مرزهای آن )گوید هر دوی ایندهد و میمی

ibid: 16آورد که با رویکردی پدیدارشناسانه، ر نتیجه، اشمیتس این امکان را فراهم می(. د

اصلی معنا و همان محتوای شناختی موجود در مفاهیم ه احساسات/اتمسفرها را به عنوان دربردارند

ه واسطبه عبارت دیگر، شناخت واقعیت تنها با توجه به تماس و حضور اولیه  که به سنتی اعالم کند.

یت، اشمیتس، این برداشت نخستین و بنیادین از واقعه یابد امکان پذیر است. به گفتق میتن تحق

توان گفت که میادراکات حسی، تا جاییه واسطشود و نه بهاز طریق فهم اتمسفرها انجام می

ها پیش و بیش از  درک وجود اصلی که به احساسات دارای محتوای شناختی نیز هستند. یعنی آن

لیل یافته است، آن محتوا را در اختیار دارند. در حقیقت، احساسات از اتمسفرهایی که حواس تق

 شوند جدا نیستند.ها منتقل و داده میآنه واسطبه
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 ه واسطاشمیتس از این روست که ما نخست بهه اهمیت پیوند اتمسفرها به مفهوم تن در اندیش

ای که تمایز میان (. اشمیتس به همان شیوهIbid: 18شویم )احساسات تنانه با اتمسفرها روبرو می

اندازد، تمایز میان درون و بیرون را نیز از میان برداشته و احساسات ادراک حسی و احساسات را برمی

تس میان آن گیرد. اشمیفهم اتمسفرها درنظر میه کنندتنانه و تن را به عنوان کانون اصلی و تعیین

که بر  هاییط به قسمت خاصی از بدن هستند مانند سردرد، و آندسته از احساسات تنانه که مربو

شود. ما همیشه احساس سرما یا گذارند همانند آب و هوا، تمایز قائل میروی کل بدن تأثیر می

بینیم که معنای فیزیکی (. بنابراین میIbid: 19, 23مان داریم )گرما را در نسبت با کل بدن

ها به لحاظ نیابد؛ آتوسط این منشور پدیدارشناسانه تغییر شکل میاتمسفر که قبال گفته شد 

تمامی تمایزات  اند وشناختی و فیزیکی، در تن یکی شده و تمرکز یافتهسوبژکتیو و ابژکتیو، روان

یابند. اشمیتس مفهوم اتمسفر را به مشخص شده توسط این مفاهیم، اکنون تعاریف جدیدی می

اتمسفر تصرفی کلی یا جزئی اما جامع و فراگیر ِ یک »کند: یف میروشی مشابه این چنین تعر

 ;Ibid: 19« )شودای که به عنوان  هستی امر حاضر تجربه میفضای بدون سطح است در ناحیه

see: Ibid:30.) 

شود و بینیم، مفهوم اتمسفر با استفاده از دو مفهوم فضا و احساس تعریف میگونه که میهمان

فضای  گیرند. مطمئناً مفهومزمان امور سوبژکتیو و ابژکتیو تحت تأثیر قرار میها همآنبه میانجی 

ول گشایند مطابقت دارد اما با تصور معمرا میبدون سطحِ اشمیتس با فضایی که تن و اتمسفر آن

فضا به معنای فضای ریاضیاتی که از لحاظ هندسی گویا و قابل ترسیم باشد در تضاد است. 

(. see: ibid: 24پذیر است )ی در چنین فضایی بدون تکیه بر ترسیمات هندسی امکانگیرجهت

گذارد. از نظر او، اشمیتس تمایزی جزئی میان اتمسفرهای تنانه و اتمسفرهای احساس می

 :Ibid« )آورندشده را به تصرف درمیاحساسات، اتمسفرهایی هستند که فضای حضور تجربه»

 نگر هستند.ها اتمسفرهای کلیای ندارند؛ آنهیچ مرز و لبه ها(. به یک معنا، آن34

به  این است که منه دهندحضور نشانه توان گفت: مسئلشده میدر باب فضای حضور تجربه

شوم؛ بدین معنا که دادگی پدیدار برای من، در عین حال دادگی وجود خودم است خودم داده می

(Schmitz, et al. 2011b: 250 در .)زمان در نسبت بودگی همجا و اکنوناینه نتیجه، مسئل
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ر پرانتر این اصطالح را اینجا ده شناسانهستیه گیرد. اشمیتس تمامی مفاهیم بالقوقرار می« من»با 

بیشتر ه شناسانها حساب باز کرده اما از اظهارات هستیدهد. وی احتماالً روی فهم آنقرار می

قصد او تمرکز بر دادگی ناب یا همان حضور است. از همین روست  رسدکند. به نظر میپرهیز می

تین امری است که برای نخسه گوید زیرا دربارحضور سخن میه تنانه که اشمیتس از حضور و تجرب

توان حضور بیشترین اثرگذاری را بر ما دارد و نمیه بار به عنوان یک پدیدار بیان شده است. تجرب

 اعتنا بود.به آن بی

 هکند. این امر نه تنها ایدزمان خود را با مفهوم فضا تکمیل میفهم از دادگیِ پدیدار، هم این

ده هستند و که گسترکند بلکه همچنین بر خصوصیات دادگی ـمدرن سوبژکتیویته را سرکوب می

ه ویتسوبژکتی هاساسی من از خود نه تنها تجربه کند. به بیان دیگر، تجربـ تأکید مییابندگسترش می

 های گستره قابل تصور نیست. مطمئناً، فضا/گستره در اینجاجدا افتاده نیست بلکه خارج از ویژگی

ه واسطاست که بهالتفاتی ه ای از رابطبه روش مدرن قابل فهم نیست و مادیت ندارد، بلکه نشانه

تنانه  گر احساسشود. این رابطه از پیش در یک بستر فضامند به ما داده شده است. اتن برقرار می

یزی را نسبت به چتری داشته باشیم، اگر احساس سرما یا گرسنگی کنیم، آنبه معنای عمیق

حتی اگر چیزی باشد که به طور مشخص یک چیز یا موجود نباشد. از این نظر کنیم ـاحساس می

 دانضمامی هدایت کرد که بتوانه توان به سمت هر ابژرا می« چیزی»احساس گرسنگی برای 

گرسنگی را برطرف کند. با این حال، احساس سرما بیشتر با توجه به برخی شرایط کلی تنظیم 

شود، یعنی با توجه به دمای فضایی که در آن قرار داریم. این احساس هیچ چیز انضمامی برای می

خودش ندارد. اگر چه در این حالت هیچ موجود انضمامی وجود ندارد که احساس سرما را با خود 

ته باشد نداشالتفاتی گیری اشته باشد، اما چنین چیزی بدان معنا نیست که این احساس جهتد

دهد که من نیستم، اما ای سازمان یافته است که مرا به سوی چیزی سوق میهنوز هم به گونهـ

 توان گفت: گرچهاحساس گرسنگی نیز میه بخشد. برعکس، همین مورد  را دربارمرا تعین می

توانند گرسنگی را برطرف کند، اما احساس گرسنگیْ ما را بر مشخص است که چه چیزهایی می

گرسنگی هرگز برای غذایی خاص کند ـاساس جهان پیرامونی که در آن قرار داریم تنظیم می

یتس ای بدون سطح اشمطور که دیدیم، فضنیست بلکه فقط گرسنگی به خودی خود است. همان
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ر آن الزم گیری ددقیقا ًبه همین ترتیب سازمان یافته است و تفکر هندسی و بازنمایی برای جهت

 نیست.

تواند مفهوم اتمسفر و در سرانجام، تنها با این درک از التفات و فضا است که اشمیتس می

ور که طضیح دهد. همانوضعیت توه تر اتمسفر احساس را به مثابه اجزای برسازندمعنای مشخص

د شو( همان چیزی است که نخست با مفهوم اتمسفر به آن اشاره میZwischen)امر میانه گفته شد 

ای یجهکند. نتمفهوم فضا بیان میه واسطرا خارج از مفاهیم پدیدارشناسی رایج، بهو اشمیتس آن

و مفهوم فضا ارتباط مهم و  آید این است که میان مفهوم اتمسفرکه از این مالحظات به دست می

های داده شده را نشان توان گفت مفهوم اتمسفر هم التفات و هم وضعیتضروری وجود دارد. می

ثیر و در معرض انفعال ساختار پدیدارین آن قرار دارند. بدیهی ٔ که پدیدارها  تحت تادهد در حالیمی

 التفاتی اشاره دارند.ه بطاست که این مفاهیم مکمل یکدیگر هستند و هر دو به خود را

د. ای دارای از امر واقع/حضور دانست  که برای ما معنای ویژهتوان نشانهمفهوم اتمسفر را می

این معنا مورد به مورد متفاوت خواهد بود و درگیری اساسی آن به معنای هیچ شناخت مشخصی 

ه که دیدیم، تنها با توجه بطور نیست بلکه به نوعی نامعین و در عین حال انضمامی است. همان

. تواند به فکر شکل دادن به ادراک واقعیت باشداین معنا از تصرف و تسخیر است که اشمیتس می

ها ود که ابژهشبه عنوان مثال، فضا به مثابه یک کل همگن که توسط  اتمسفر به فضایی بدل می

مفهوم فضا به صورت نحوی  در آن متمایز هستند. از سوی دیگر، در همان چارچوب، اشمیتس از

های تمایز معنای اساسی را که توسط اتمسفر داده کند، یعنی با کمک این مفهوم جهتاستفاده می

 دهد.شود، نشان میمی

ی های خاصدر خصوص احساسات تنانه، میان احساسات جسمانی )بدنی( که محدود به قسمت

گذارند همانند احساس سرما، دن تأثیر میهایی که بر روی کل باز بدن است مانند سردرد، و آن

رد. به لحاظ گیمند در افق فضا قرار میگذاریم و این تفاوت در نگاه اشمیتس به طور نظامتفاوت می

شود که از کجا و چگونه و برای چه مدت احساس شده است. این احساسات توپولوژیک مشخص می

است که این بیشتر در مورد احساس سرما اتفاق توانند از مرزهای بدن فراتر روند اما آشکار می

 افتد تا در مورد سردرد.می
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د که کنتفاوت میان اتمسفرهای تنانه و اتمسفرهای احساس، استدالل میه اشمیتس دربار

توان مواردی را یافت برند. اگرچه میاتمسفرهای احساسی به طور کامل پی به حضور مُدرک می

مکان معینی مربوط و معطوف باشد، اما این موارد نه قاعده بلکه که   اتمسفرهای احساسی  به 

د متفاوت است مناستثنا هستند. اساساً، فضای احساسی اتمسفر به طرز قابل توجهی با فضای مکان

کند که پیوند یک احساس به فضا، واقعیت بخشیدن و مند است. او تأکید میزیرا فضایی نامکان

چیز یا شیء انضمامی است که فضایی را اشغال کرده است:  ضمیمه کردن آن احساس به یک

(. با توجه به Schmitz, 2014a: 39« )چیز هستنداحساسات چیز )شیء( نیستند بلکه شبه»

شود که احساسات تنانه به معنای خاص آن، فضای احساس با اشاره به مفهوم فضا توضیح داده می

دهند. این اتمسفرها کل کل تن را تحت تأثیر قرار می هارود؛ آنیک گام فراتر از مثال سرما می

روند و از نظر فضامندی، کلی هستند. تمامی چیزها تن را درگیر کرده از مرزهای آن فراتر می

گیرند؛ به عبارت دیگر، التفات از سوی احساسات به میانجی اتمسفرها در معرض انفعال قرار میبه

 سوی ماست.

 تأثیرگذاری احساسات به مثابه اتمسفرها، این تفاوت را بهتر توضیحه وکید بر شیٔ اشمیتس با تا

که بتوانیم به احساسات خود واکنش نشان دهیم نخست باید اجازه او، برای اینه دهد. به گفتمی

در »ها را به عنوان هیجانات خود بپذیریم. احساسات با ویژگی ها بر ما تأثیر بگذارند و آندهیم آن

کند، طور که اشمیتس استدالل می(. همانIbid: 37شوند )مشخص می« بودن معرض انفعال

نها توان تکند؛ در این حالت میاین امر در مورد فضاهایی که مملو از احساس نیستند صدق نمی

(. از این نظر است که او Schmitz, et al. 2011b: 254بیننده را در نظر گرفت )ه نقش سوژ

 گوید. مثال او، فضایچه باید احساس کرد، سخن میسفر در رابطه با آنسازی کامل اتماز عینی

را احساس کرده و تشخیص تواند آنشادی و طربناک حاکم بر یک جشن است که فرد آشکارا می

 (.Schmitz 2014a: 35دهد، حتی اگر خود در آن شادی شرکت نکند )

جا نسلسله مراتبی فهمید. در ایمعکوس کردن التفات را در تحلیل اشمیتس نباید به صورت 

ادگی آن و بر اساس ده مراتبی در ساختار پدیدار مورد بحث وجود ندارد که در نتیجگونه سلسلههیچ

چنین تحلیلی از آن جدا شوند. پدیدارشناسی ه واسطنخستین، برخی از پدیدارهای بنیادین به
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جلوگیری کند. دقیقاً به همین  مراتب عمودی و نظام هرمیاشمیتس سعی دارد از چنین سلسله

وان ساختار تکند زیرا بر این پایه میدلیل است که مفهوم فضا نقشی را که توصیف شد ایفا می

رهای گیری التفات در اتمسفپدیدار را به صورت افقی ارائه داد. به عبارت دیگر، معکوس کردن جهت

چیزی که که التفات دارد بلکه آننه آنـدیگر این التفات پافشاری کند ه احساس تنها باید بر سوی

التفات ه کنندها برسازنده و به همان اندازه تعیینکند. برای اتمسفر آنالتفات به سوی آن التفات می

دهیم از میان که سرانجام این پرسش که ما التفات را در کدام جهت قرار میهستند به طوری

 رود.می

صله هوسرل فاه ابژه در اندیشـخواهد از دوپارگی سوژهیبه این ترتیب، اشمیتس بار دیگر م

ه آگاهی نبوده بلکه به تن ارتباط دارد. تن با توجه به بگیرد. بدیهی است که این امر مربوط به مقول

ا تعینِ شود. اماش نیز توسط آن متعین میگونه که جهان پیرامونیابد، هماناش تعین میوضعیت

ه شناسانه، بلکه بگرایانه و نه حتی از منظر هستیپیرامونی، نه از منظر ابژهزمانِ تن و جهان هم

شود. این مسئله تنها به افقِ دادگی پدیدار مربوط است. تن و جهان طور پدیدارشناسانه فهم می

سبت با اتمسفرها در ن شوند. به این معنا، واکاویپیرامون در نسبت با یکدیگر در نظر گرفته می

کند. اتمسفرها در فضای درونی ذهن قرار تنانه، برخی از مفاهیم باستانی را زنده میاحساسات 

ا در کنند. یعنی اتمسفرهاو را حفظ میـمنه ها در تن جای گرفته همچنان رابطگیرند بلکه آننمی

گیرند. واکاوی اتمسفرهای احساس این اختالف را چه که من نیستم، جای میمن، با توجه به آن

ر ها دکند. اتمسفرها در رابطه با من وجود دارند و من در  برابر آندارد یا معکوس میمیان برمی از

 ها نزدیک شوم نخست باید بپذیرمکه به هر طریقی به آنگیرم و برای اینمعرض انفعال قرار می

 هوم تجربرود و مفهجاست که عنصر اراده کنار میخود واکنش نشان دهم )در اینه بر خالف اراد

دهد(. اتمسفرها برای اشمیتس دارای ویژگی تنانه هستند نه زندگی غیرارادی خود را نشان می

شوند، در ها به مثابه پدیدار در نظر ما آشکار میویژگی نفسانی یا ذهنی. با وجود این، روشی که آن

 ارتباط با احساسات تنانه، متفاوت است.

را د آنیابد یا دست کم قصخود پدیدار دست میه ناساناشمیتس به تعادل نهایی فهم پدیدارش

 هدارد. اگر پدیدار تنها برای شخص، یعنی برای التفاتی به عنوان یک التفات، داده شود، کانون فلسف
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جه، یابد. در نتیالتفاتی سوق میپدیدارشناسی، همانند هوسرل، به سوی کنش )آگاهی( نیمه

ادین فهم پدیدارشناسانه بپرسیم، واقعیت پدیدار باید برجسته اصول بنیه که از خود دربارهنگامی

خواهد با رسد اشمیتس میای است که به کنش التفاتی بستگی ندارد. به نظر میو  آن سویهشود 

استفاده از چنین چیزی، مفهوم اتمسفر را به تصویر کشد. رویکرد افقی او به منظور بازگرداندن 

التفاتی آن است، یعنی هدایت گشودگی آن به سمت التفات آن. فهم ه بطشده به راواقعیت امر داده

را توسط واکاوی توان آنبنیادین واقعیت به معنای چیزی است که همیشه وجود دارد. می

ر شود و ما در آن حضوپدیدارشناسانه بیان کرد، اما واقعیت همیشه آن چیزی است که تجربه می

از  تررها هستند. از سوی دیگر، این معنا ازین جهت انضمامیداریم که به عبارتی همان اتمسف

 ها همان چیزیها را آشکار سازد و انطباق آناش است که واکاوی پدیدارشناسانه بتواند آندادگی

 بخشد.است که اتمسفرها را تحقق می

 دشناسی نیست و نزد او روشی که از طریق آن فراینپدیدارشناسی اشمیتس مبتنی بر هستی

ماندگار است. نتیجه این است که به طور تقریبی، تقدم شود به صورت درونپدیدارشناسی فهم می

ت، کوشش توان گفشود. میبا مفهوم فضا است و نه زمان زیرا فضا به عنوان منبع التفات معرفی می

ل با رسازی فرایند پدیدارشناسانه از طریق ابزارهای پدیدارشناختی که از زمان هوسبرای روشن

 ای دیگر ادامه یافته است.مفهوم داللت فضامند مطرح بوده، با اشمیتس به شیوه

مفهوم اتمسفر برای اشمیتس موقعیتی مشابه با مفهوم هستی برای هایدگر دارد. اما او بر خالف 

 گوید. بنابراین، اشمیتس شرایط امکان یک پدیدار را درشناسانه سخن نمیهایدگر از ساختار هستی

ار یک را در سطح افقی ساختکند بلکه آنبندی نمیشناختی همانند احساس طبقهختاری هستیسا

 دهد.دارد و اتمسفرها را در جایگاه احساس قرار میپدیدار داده شده نگه می

 وهوانسبت مفهوم اتمسفر با مفهوم حال

رده است شناسی وارد ککند که مفهوم اتمسفر را در پدیدارچه گفته شد، اشمیتس استدالل میچنان

اما این مسئله بدین معنا نیست که مفاهیم مشابه به آن در کار سایر فیلسوفان وجود نداشته است. 

ـ ر استجا اتمسفر منظور نظدر ایناشمیتس نخستین فردی نبود که احساسات را در فضایی میانه ـ

کند توصیف می« هواوحال»ه عنوان قرار داده است؛ هایدگر نیز در پدیدارشناسی خود، احساسات را ب
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(Wimmer, 2011: 97-123سرآغاز مفهوم اتمسفر را در سنت پدیدارشناسی می .)توان مفهوم 

شرح  هستی و زمان ۲۱را در بند وهوا به عنوان مفهومی مکمل و مرتبط دانست که هایدگر آنحال

آید نه وهوا نه از بیرون میشود[. حالشود ]بر سر ما آوار میوهوا بر ما مستولی میحال»دهد: می

بودن ـجهان( از خودِ این درـIn-der-Welt-seinبودن )ـجهانـدره از درون بلکه به مثابه شیو

ند مفهوم اتمسفرِ وهوا با این جمله، همان(. مفهوم حالHeidegger, 2006: 136« )خیزدبرمی

( را به میزان زیادی تغییر Affektenlehreانفعاالت )ه اشمیتس، فهم سنتی از احساسات و آموز

میانجی آن، شکاف سنتی و مرسوم میان سوژه و ابژه ـ درون و بیرون از میان برداشته دهد و بهمی

ظاهر  (Geworfenheit) شدگیپرتابهایدگر، این مفهوم همراه با مفهوم ه شود. در اندیشمی

 شود.می

ها یا شناختی آنها و حالت هستیوهواای است که عواطف، احساسات، حالدر چنین زمینه

وهوا، توصیف این شوند. مفهوم حالهایدگر ظاهر میه در فلسف (Befindlichkeit) یافتگیهمان 

س وفاقی که هر ک»کند: را به شرح زیر تعریف میهایدگر مشخص کرده و آنه مباحث را در اندیش

ت کلیه دهد تا خود را در میانگردد، به ما مجال میو مدام به آن متعین می هستبه طریقی در آن 

های گوناگون کلیت موجودات را آشکار وهوا نه تنها به شیوهموجودات بیابیم. یافتگی این حال

« ( ماستDa-Seinزاینِ )ـن آشکارگی )...( در عین حال ماجرای بنیادین داکند، بلکه ایمی

(Heidegger, 1955: 31 یافتگی عنوانی است برای .)که  ،هواوگشودگی مطابق با حاله شیو

(. ۲۶۲: ۹۶۱۱ ،بودن گشوده هستم )نک: فون هرمانـجهانـمن در هر مورد در آن به مثابه در

ترین چیز است ترین و هرروزینهیافتگی یعنی همان چیزی که به لحاظ اُنتیکی مأنوس

(Heidegger, 2006: 134و در جایی نیز حال )داند وهوا را تلویحاً همان یافتگی می

(Ibid:162یافتگی دارای این معناست که انسان خود را چگونه می .)ت اش چگونه اسـیابد و حال

یکی دانست. همچنین، یافتگی مواجه شدن با وضعیتی نفسانی نیست  را با حالتِ ذهننباید آنکه 

(Ibid: 136در این .)ه جا آغاز کنار رفتن مفهوم  و آموز( سنتیِ نفسSeele( روح ،)Geist ،)

طور هببینیم که بعدها در کار اشمیتس نیز هوا را میوهای مربوط به حالآگاهی و سوژه را از تحلیل

دهد به وا را میوهتعین یافتن به حاله جدی دنبال شده است. یافتگیْ اگزیستانسیالی است که اجاز
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اش به جهان، حالی یافته است. هایدگر سه ویژگی برای این معنا که به طریقی بر مبنای گشودگی

بودن، ـجهانـگیرد: نخست آشکار شدنِ پرتاب شدگی، دوم آشکار شدن کلِ دریافتگی در نظر می

بودن تعلق دارد؛ یعنی این آشکارشدگی اجازه و سوم آشکار شدنی که پیش از هر چیز به مفهوم درـ

( روبرو شویم نه umsichtigآغازین، با اشیا و امور به صورت فراگردبینانه )ه دهد تا در لحظمی

م در توان به مفهومی اینکه صرفاً دریافتی حسی یا دیداری با آنها داشته باشیم. در حالت سوم

( اشاره کرد Betroffenheit/becoming affectedمعرض بودگی/تأثیرپذیری یا ابتال )

(Ibid: 137که اشمیتس بعدها آن ) عرض در م»را با انفعاالت و تأثرات تنانه درآمیخته و در عبارت

 برد.به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی برای توضیح اتمسفر به کار می« انفعال بودن

گونه که وهوا امری سوبژکتیو نیست که رنگ خود را به ابژه بزند ایننظر هایدگر، حاله بر پای

وهواها، وهوای درون خود را  به اشیای بیرون خود منتقل کند، بلکه بیشتر ابژکتیو است. حالفرد حال

بودن در ـجهانـساز سربرآورده از کل درهای گشودهبه عنوان امری متعلق به گشودگی، شیوه

 (.۲۶۰-۲۶۶: ۹۶۱۱ ،فون هرمان .جهان و ژرفای آن هستند )نکه گستر

( مفهوم اتمسفر را به روشی دیگر مورد توجه قرار Otto Friedrich Bollnowبولنو )

ها صورتی وهواکند که حالگذارد و تأکید میها تفاوت میوهوادهد. او میان احساسات و حالمی

(. از این رو، وی از Bollnow, 2009: 23شوند )ما، بر ما وارد میه فراتر از ارادابژکتیو ندارند و 

شود. یگوید که همراه با التفاتی بیرونی به ما منتقل ماتمسفر  سخن میه واسطتأثیر آنی و تسخیر به

بولنو نیز ه (. چنین تحولی در اندیشIbid: 26, 27شود )این امر سبب تغییر مرزهای مالکیت می

به معنای از میان برداشتن شکاف نفس و بدن است، یعنی ایجاد وحدت مالکیت و یگانگی یک کل 

(. بولنو بر این باور است که احساسات با Ibid: 28متعین با جهانی که در آن واقع شده است )

 نخست اهمیت هستند.ه گیرند که در درجها شکل میوهواتوجه به حال

نی ها، بسیار شبیه به نگرش اشمیتس هستند؛ یعدوی این نمونه اصلی هره بینیم که انگیزمی

جوید و امکان توضیح و واکاوی دیگری در مورد گرایانه دوری میهمان نگرشی که از پارادایم ذهن

 شناسانه، تحویل ناپذیر است و برداشتکند و از منظر شناختبه چنگ آوردن پدیدار فراهم میه نحو

تر، از بین دهد. با وجود این، شباهت بنیادیارائه می« وضعیت»و  «من»مشخص و متمایزی از 
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بردن شکاف سنتی میان سوژه و ابژه است، دقیقاً به جهتی که در این مقاله تأکید کردیم یعنی نقش 

 شناختی مفهوم اتمسفر در درک خود فرایند پدیدارشناسی.روش

( Gegebenheitشدگیِ )رین حالت دادهتوهواها را به عنوان اصلیبولنو همانند اشمیتس، حال

(. همین امر در مورد هایدگر نیز صادق است. ساختار Ibid: 21کند )تمامی پدیدارها معرفی می

یز درک پدیدار انضمامی و نه چیزی است که نحواحساس بسیار شبیه به ساختار اتمسفر است ـ

 ای هایدگر، همانند اشمیتس، هیچکند. برهستی و حضور خود را از پیش و برای همیشه متعین می

 :Heidegger, 2006وهوا/نفوذ اتمسفر نهفته نباشد )درکی از واقعیت وجود ندارد که در حال

رند به گیشناسانه که چنین شرایطی را برای درک واقعیت نادیده میهای شناخت(، و نظریه162

رو است که اشمیتس با پارادایم پذیر هستند و از اینها صرفاً تحویلانجامند زیرا آنشکست می

خیزد. دیدگاه حاضر اتمسفر را همچون ( به مخالفت برمیReduktionismusگرایانه )تحویل

خاصی از پدیدارها تعلق ندارد بلکه به طور کلی به پدیدارها گواهی ه داند که به حوزچارچوبی می

ک روش پدیدارشناسانه فراهم دهد. بنابراین مفهوم اتمسفر شرایط عمومی را برای انجام یمی

 آورد.می

دگر هایشان قابل توجه است. هایشباهته تفاوت در مواضع فکری سه فیلسوف یاد شده به انداز

خود را در راستای آشکار کردن پدیدار هستی به عنوان آخرین افق ه بر خالف اشمیتس، کل پروژ

اصلی، ناپوشیدگی هستی است؛ ه مسئل دهد. پسـ قرار میشرط امکان پدیدارینِ پدیدارهاـمعنا 

وهوا نقشی تعیین یعنی مجال دادن به چیزها برای آشکار کردن خود. در این زمینه، مفهوم حال

وط شدگی و یافتگی مربکننده دارد. در آثار نخستینِ هایدگر، مفهوم احساس به واقعیت و پرتاب

خویش است. یعنی به مکان و فضا به  جایشود و در این یافتگی دازاین همواره پیشاپیش، آنمی

شود عنوان واپسین افق موجود اشاره دارد. در آثار بعدی و متاخر هایدگر، این مسئله بیشتر نمایان می

. بنابراین، شودسازی این مسئله، هرچه بیشتر از بستر سوبژکتیو و احساسی خارج میزیرا مضمون

انضمامی خاصی اشاره ه شود و به ابژبوط می( و کل هستی مرin-seinبودن )ـاتمسفر به در

دست آوردن چارچوبی برای یافتگی در تحلیل هایدگر از این مفهوم در بهه کند. نقش واسطنمی

 (.Heidegger, 2006: 140 & 1955: 172-173شود )روشن می (Furchtپدیدار ترس )
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ه شود، اگرچشناسانه نمیهای هستیـ وارد واکاویهمانند اشمیتسبرخالف هایدگر، بولنو ـ

و  شناسانه استاو بیشتر از منظر انسانه کند و به او اعتماد دارد. عالقاغلب به هایدگر اشاره می

مرکز سازی گشوده شده، تتحلیل او از اتمسفر بیشتر بر افق پدیدارینی که به روی این مضمون

 جهان و شکل ظاهریـاتمسفره (. به این ترتیب، بولنو به رابطBollnow 2009: 41یافته است )

نها به عنوان ها تمتقابل اتمسفرهای گوناگون، و همچنین شرایط اتمسفریک موقعیته اتمسفر، رابط

مواجهه متفاوت است و اتمسفر ه ای دارد. اما در تفکر اشمیتس، نحومفهومی نظری توجه ویژه

ی وم اتمسفر برای اشمیتس موقعیتشود. از این نظر، مفهچونان مفهومی کاربردی در نظر گرفته می

ناسانه شمشابه با مفهوم هستی برای هایدگر دارد. اما اشمیتس بر خالف هایدگر، از ساختار هستی

اختی همانند شنگوید. بنابراین، اشمیتس شرایط امکان یک پدیدار را در ساختاری هستیسخن نمی

دارد و ر یک پدیدار داده شده نگه میرا در سطح افقی ساختاکند بلکه آنبندی نمیاحساس طبقه

 دهد. اتمسفرها را در جایگاه احساس قرار می

توان نتیجه گرفت که در تمام موارد نام برده، مفهوم اتمسفر بیشترین ارتباط را با سرانجام می

 پیشاین مسئله که امر واقع به یک معنا از نامد، دارد ـ( میFaktizitätبودگی )چه هایدگر واقعآن

فهمیم. این واقعیت برای را پیشاپیش میشود و برای ما مقدم است و ما همیشه آنبه ما داده می

ای برخوردار است زیرا مکمل این فرض پدیدارشناسی است که کنندهپدیدارشناسی از اهمیت تعیین

دن این بو واسطهگشایند. بیای امکان فهم را بازمیشوند و به گونهپدیدارها پیشاپیش داده می

رسد کننده است. به نظر میپدیدارها تا حدی بیشتر از هوسرل برای این سه پدیدارشناس تعیین

 هپدیدارشناسی به خود اختصاص داده است نتیجه ای که مفهوم اتمسفر در فلسفجایگاه برجسته

امکان  شرط بودگی به عنواننظری با واقعه ها دقیقا بر مواجهگیری از هوسرل است. آناین فاصله

 کنند.( تمرکز میRealitätدار با واقعیت )ارتباط معنی

 گیرینتیجه

که به  کندراهی را برای ورود به دستگاه نظری خود تعیین میمندی شاههر فیلسوف بزرگ و نظام

راه دست یافت. مفهوم اتمسفر در دستگاه نظری توان به این شاهمیانجی  خوانش متون او می

ها سخن گفته است، ای که او از آنها ست چرا که جمع مفاهیم عمدهراهاین شاهه لاشمیتس از جم
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نظیر فضای بدون سطح، تن )بدن زیسته/بدن دارای احساس( و احساسات، در این مفهوم تبلور 

فهومی به مثابه مشناسانه از آن ـکند. از این رو درک روششناسانه پیدا میشناسانه و روششناخت

 تواند سبب فهم کلیت دستگاه نظری وی شود.بهتر می ـنگرکل

ود در های موجمفهوم اتمسفر سعی در برقراری پیوندی میان برخی دوگانهه واسطاشمیتس به

ویژه امور سوبژکتیو و ابژکتیو داشته و از طریق باز تعریف پدیدار و غرب و عبور از آن بهه اندیش

مفاهیم احساس و تن  بیان کرده است. تن برای اشمیتس  نقش ای را از مفهوم اتمسفر، فهم تازه

گیرد بلکه درنظر گرفتن وضعیت آن به معنای درک متفاوتی از ادراک کننده را برعهده نمیه سوژ

ی که تن ادهد. عالوه بر این، شیوهالتفاتی را تغییر میه شناخت است که رابطه تعامل سوژه و ابژ

احساسی و انفعالی آن است و تحلیل ه سویه ند نشان دهندکما خودش را بر ما عیان می

وبژکتیو های سجا آغاز شود؛ این همان چیزی است که برای کشف واقعیتپدیدارشناسانه باید از این

تنانه روش اصلی مورد نیاز برای فهم تمامی پدیدارها ه به دنبال آن هستیم. بر این اساس، تجرب

عنوان شرط  گیرد بهاصلی التفات را که در ارتباط با تن قرار می است و پدیدارشناسی نوین ساختار

 کند.امکان خود مطرح می

با توجه به چنین نگرشی نسبت به مفهوم تن، مفهوم اتمسفر  وارد تحلیل نوینی از پدیدارشناسی 

 هانضمامی یا ادراک حسی اشاره زند که به هیچ ابژشود. اتمسفر ادراکی از واقعیت را رقم میمی

معناداری را نشان می ه وجودی تن در جهان پیرامون پافشاری دارد و رابطه کند بلکه بر نحونمی

تری داشته باشند؛ ارتباطاتی از نوع تنانه. توانند معنای انضمامیدهد که در آن تنها ارتباطات می

گاه به ن مفهوم اتمسفر و از طریق تحلیل دو سویه وه واسطشناسی نوین اشمیتس بهاهمیت روش

شناسی، اتمسفر  نه صرفاً سوبژکتیو است و نه ابژکتیو بلکه هر دو طرف پدیدار است. از منظر روش

وین خوانشی نه اشمیتس و ارائه امری میان این دو است. از این جهت و با توجه به تحلیل دو سوی

ژکتیو با تیو و اباز مفهوم نفس، گامی در راستای چیرگی بر دوگانگی ایجاد شده میان امور سوبژک

تعریف فضای احساس به عنوان امری میان سوژه و ابژه برداشته شده  است. در چنین حالتی برای 

مان، احساسات خود را حل و فصل کنیم. تن به هر حال احساسات تن اهمیتی ندارد که ما با تفکرات

ست قرار دهیم دیگر الزم نیکند. اما اگر احساسات را در فضایی میانه به مثابه اتمسفرها را حس می
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توان ذهنی است و چه چیزی فیزیکی و در نتیجه تاحدی میـنگران این باشیم که چه چیزی روانی

 تواند به روشنی به بدنچه را که نمیبه گشایش جدیدی در مشکل بزرگ تفکر غرب، که هر آن

تواند صورت این مسئله میکند، امیدوار بود. در هر جسمانی نسبت دهد به روان )نفس( منتسب می

گران علوم انسانی و سایر علوم )از جمله علوم اعصاب، پزشکی، همچون گفتمانی میان پژوهش

ه پردازی در امور مربوط بمعماری، علوم تربیتی و آموزشی و غیره( باشد و زبانی جدید برای مفهوم

 زندگی انسان فراهم آورد. 

استوار  بودگیجا و اکنوناینقعی کلمه بر روی پدیدار باری، پدیدارشناسی نوین به معنای وا 

گیری اصولی خود را برای چنین فهمی از پدیدار فراهم کند. در این پروژه خواهد جهتاست و می

ارشناسی پدیده توان نتیجه گرفت که فهم آن با درک ایدای دارد و میمفهوم اتمسفر نقش برجسته

« اشخودتأملی انسان است برای خودیابی در محیط پیرامون»ه نوین در بازتعریف فلسفه به مثاب

(Schmitz 2014a: 9) به مثابه پدیداری پیوندی ناگسستنی دارد. بر این اساس، اتمسفر ـ

ک کل اشمیتس همچون یه تواند به عنوان خوانشی از فلسفـ میشناسانهانضمامی یا مفهومی روش

 عمل کند.

 هانوشتپی

. استتیک های حسی دانستتجربهه توان به مثابه تئوری شناخت یا روش شناخت بر پایاستتیک نوین را می .۹

شود. ای از قوانینِ زیبایی )امر زیبا( یا معادلی برای امر زیبا به تمام معنا گفته نمیجا دیگر به مجموعهدر این

 بدیل شده است.ت  حسی محیط پیرامون خوده استتیک نوین به عاملی برای گشودگی انسان نسبت به تجرب

 ,Böhme 1989, 1995, 1998, 2001) .کاربرد مفهوم اتمسفر در آثار  گرنوت بومه نکه برای مطالع .۲

2017a, 2017b, 2017c.) 
رند شود و نویسندگان قصد دااساساً شرح نظریات یک فیلسوف پدیدارشناس از خالل توصیف ممکن می .۶

دارشناسانه دهی پدیگزارش پدیدارشناسانه( که اساس شیوهدر این مقاله با روش توصیفی )عالوه بر تحلیل 

است کار فیلسوف مطرح شده را بسط دهند. در روش پدیدارشناختی، توصیف شکلی از تحلیل است؛ 

ه شود و از خالل توصیفات است کشوند حقیقت )الثیا( نمایان میکه مفاهیم چگونه هویدا میاین واسطهبه

 محورانهمانن از جهت کاربردهای فن(. اثر فنVan Manen 1990د )دهحقیقت خود را نشان می

های پدیدارشناسانه در حیطه علوم انسانی با نگاهی به گوگل اسکالر پدیدارشناسی و پژوهش شناسانهروش

 ـ تبدیل به اثری کالسیک شده است.و بسیاری ارجاعات دیگر  و نیز توضیح خود ناشر ـراتلج
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 (.Schmitz 1996) .ل اشمیتس از پدیدارشناسی هوسرل نکتحلی برای مطالعه .۰
و  Affekt جا واژهتوان به درگیری انفعالی یا عاطفی نیز برگرداند. اما ما در ایناین عبارت را می .۵

affective را به انفعال و انفعالی برگرداندیم. همچنین، واژه Betroffensein  در انگلیسی به

involvement آلمانی، معادل  را به درگیری برگرداند. اما برای واژهتوان آنبرگردانده شده است که می

 گویاتر است.« در معرض بودن»
 body-body and lived-feltدر نظر گرفته شده است:  Leib در زبان انگلیسی دو معادل برای واژه .۹

(؛ در این مقاله living-and-felt Leib( )Wehrle 2019, 2 & Griffero 2016یا به عبارتی )

فلسفه، به منظور  به دلیل پرداختن به بدن دارای احساس و با توجه به انتخاب برخی از مترجمان حوزه

 برگزیدیم. Leibجسمانی بدن، واژه تن را معادلی برای  تمایز از سویه
 ود دارد. ( تمایز وجfühlen( و احساس کردن )empfindenمیان حس یا دریافت حسی کردن ) .۷

فکن( درونـ گراتحویل ـگراشناسیای )روانگانهشناسانه و سهفکنی یکی از اجزای پارادایم شناختدرون .۹

را مورد نقد جدی قرار داده  و به این معناست که تجربه انسان به دنیایی درونی و است که اشمیتس آن

رفاً ص گیریمثابه رخدادهای غیرقابل اندازههشود. به عنوان نمونه، احساسات بشخصی منتقل و محدود می

 یابد.به نفس به عنوان مجموعه و انباشتی سوبژکتیو انتقال می
شبه چیزها همانند صدای انسان، باد، نوای موسیقی، اتمسفرهای آب و هوایی، نیروی الکتریسیته، نیروی  .۱

شان مختل شده است و مرار و بقایهایی هستند که استها هستندهگرانش، درد، ریتم، زمان و غیره. این

چیزها را در ـهشناسی شببخشی برای هستیمتفاوت با چیزهای کامل هستند. تونینو گریفرو نخستین نظام

 (.see: Griffero 2017یکی از آثار خود پیشنهاد کرده است )
اوت یگر است با این تفدر مورد این دو واژه باید گفت که هر دو به معنای فرو رفتن و درگیر شدن در تنی د .۹۱

ود شهویت و اساس چیز نخست پس فرو رفتن یا درگیر شدن با دیگری حفظ می Einleibungکه در 

نخست را می  شود. واژههویت و اساس چیز نخست در دومی حل و یکی می Einverleibungاما در 

را در قالب تن جدید قرار دادن، دوم را ادغام و پیوستن و چیزی  توان به ایجاد و خلق یک تن جدید و واژه

 برگرداند.
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