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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Henri Lefebvre’s theory of production of space 
has been one of the most influential theories in spatial studies that deals with the 

relationship between the mentality of urban residents and urban space. The triad of spatial 
practice, representations of space and representational spaces, which have been discussed 
in that theory, have proven to be problematic due to its failure of explanation of the way 
that semeiotical significations in a representational space lead to the creation of meanings 
in the mind. In addition, it is not precise from the perspective of the cognitive psychology. 
The objective of present essay is the criticism of Lefebvre’s triad and explanation of the 
process of thought and representation in mind by means of Vygotskian School in cognitive 
psychology and application of the mental schema model. By criticism of Lefebvre’s theory 
and revelation of its deficiencies and finally, by the use of model of mental schema, the 
following question is answered: How is urban space created in relation to consciousness 
and mentality of its residents?  

METHODS: The methodology of current essay is based on two general methodological 
approach: system approach in epistemology and structurationist ontology; with 

emphasize on becoming, which is dialectic. Thus, it is emphasized that there is something 
beyond the mere expression of the mutual relationship between structure and culture, 
environment and psyche of man and it is that social and spatial phenomena should be 
studied in the course of their evolution, maturation and fall in history; this is indeed 
the method of dialectic. Although Lefebvre’s method from the perspective of its three 
moments helps us to avoid the absolute and one-sided encounter with spatial issues, it 
is still problematic and subject to criticism that how representational spaces influence 
human psyche and mind through the process of semiotical significations as well as the 
adi of physical objects that contain meanings (whether in line with political and social 
resistance or in line with the regeneration of the dominant way of production through 
systematization of space and exertion of hegemony over the space).

FINDINGS: This criticism took place through the encounter of the ideas of Lefebvre 
with the ideas of Vygotsky and Bakhtin and expression of the role of mental schema 

in understanding of meanings and interpretation of the inputs and their externalization. 
Firstly, Vygotsky in his discussion as regards inner speech showed that on the one hand, 
there is a distance between the meaning of a word and its sense. On the other hand, he 
proved that there is a difference between the scientific concepts and everyday concepts, 
which in turn reminds us the Hegelian difference of “In-itself” and “For-Itself. In addition, 
scientific concepts, which are the result of education, surpass the everyday concepts in 
mental analyses. Secondly, according to Bakhtin’s theory, process of thought has a dialogic 
nature, and in the word of every individual, there is always a trace of “otherness”. This 
issue leads us towards understanding the role of social groups in individual consciousness. 
Thirdly, mental schema, which are the dynamic element of individual consciousness and 
have a propositional nature change following the creation of question and search for 
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answer. Following the change of the mental schema, if the individual finds the opportunity 
for institutionalization and popularization of his own idea, the culture would change too. 
Then, culture can be defined through the change in mental schema. On the other hand, 
problem of cognitive distortion is also related with the concept of exertion of hegemony 
and false consciousness, which can be discussed in the form of the intentional manipulation 
of the mental schema. Through these three theoretical foundations, one can conclude: 1)
consciousness acts by means of the concepts that build mental schema; 2)since reality is 
changing, concepts also change in the course of time, and change in concepts and their 
relations through raising a question, findings answer, training and institutionalization leads 
to the change of mental schema; 3)individual consciousness has a collective structure, i.e. 
it is influenced by social groups which host the individual as their member; 4) factors of 
hegemony succeed to control cultural space and lived space thanks to cognitive distortion. 
Definition of culture through model of mental schema causes the mode of production and 
change of space to be clarified without being entangled with the cognitive deficiencies 
of Lefebvre’s cognitive theory. In an analysis that was proposed of the everyday concepts 
and scientific notions, it became clear that perceptions and ideas that take place due 
to the semiotical metaphors and significations within lived space and through spatial 
representations of Lefebvre are mere everyday concepts. Therefore, they do not have 
the logical structure of scientific concepts and even if the end of the concatenation of 
associations leads to similar action, since they have led to that action with an inferential 
method and by means of different notions and interrelations between them in the form of 
mental schema, soon or later, the difference and contradiction of them will be revealed. 
Therefore, Lefebvre’s political project, i.e. the ideal society that will be realized through 
resistance of different groups like oppressed, underclasses, ethnic groups, gender groups 
and other before the capitalist system, is more a poetic notion than a scientific analysis of 
the mental conditions of those groups.

CONCLUSION: The results acquired through findings and discussions show that 
semiotical significations in lived space not in a poetic form that is hidden in Lefebvre’s 

expression rather through the role that concepts and the relations between them are 
established between them in the form of schemata in mind. Moreover, study of formation 
and change of space requires the study of the evolutionary schemata of intentional and 
active man whose consciousness has taken form by mediation of the semiotical systems 
and tools and of course, changes in the course of time. Since the consciousness of every 
individual is influenced by the social group to which the individual belongs, the mental 
schemata of social groups regarding a determinate space should be studied.   

HIGHLIGHTS:
- Semiotical significations in lived space not in a poetic form that is hidden in Lefebvre’s 
expression rather through the role that concepts and the relations between them are 
established between them in the form of schemata in mind. 
- Study of formation and change of space requires the study of the evolutionary schemata 
of intentional and active man whose consciousness has taken form by mediation of the 
semiotical systems and tools and of course, changes in the course of time.
- The mental schemata of social groups regarding a determinate space should be studied. 
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نکات شاخص

ــه از  ــت، بلک ــه اس ــور نهفت ــان لوف ــه در بی ــاعرانه ای ک ــورِت ش ــه به ص ــته ن ــای زیس ــناختی در فض ــای نشانه ش - داللت ه
ــوند.  ــرار می ش ــد برق ــان دارن ــا در روان انس ــب طرح واره ه ــا در قال ــاِن آن ه ــِط می ــم و رواب ــه مفاهی ــی ک ــق نقش طری

ــد  ــاً رش ــگِر اجتماع ــِد کنش ــاِن قصدمن ــای انس ــه ی طرح واره ه ــتلزم مطالع ــا مس ــی فض ــکل گیری و دگرگون ــناخت ش - ش
ــان  ــذر زم ــه در گ ــه و البت ــا شــکل گرفت ــه آگاهــی اش به وســاطِت سیســتم های نشانه شــناختی و ابزاره ــرده ای  اســت ک ک

ــرد. ــر می پذی تغیی
ــه  ــن مطالع ــی معی ــاره ی فضای ــی را درب ــای اجتماع ــی گروه ه ــای ذهن ــد طرح واره ه ــهری، بای ــای ش ــات فضاه - در مطالع

کــرد.

ــکیایی  ــب ویگوتس ــر مکت ــور از منظ ــی لوف ــه گانه ی فضای ــد س ــد فضا)نق ــی در تولی ــای ذهن ــش طرح واره ه ــر )1400(. نق ــی، مظف ــراد و صراف ــی، به ــی فراهان فرمهین
ــران، 12)1(، 25-5. ــازی ای ــاری و شهرس ــی معم ــریه علم ــناخت(، نش ش

نحوه ارجاع به مقاله

نظریــه ی تولیــد فضــای لوفــور از اثرگذارتریــن نظریه هــا بــر مطالعــات فضایــی بــوده کــه بــه رابطــه ی 
ــل  ــه گانه ی عم ــود، س ــن وج ــا ای ــه دارد. ب ــهری توج ــای ش ــهر و فض ــاکنان ش ــت س ــان ذهنی می
فضایــی، بازنمایی هــای فضــا و فضاهــای بازنمــودی یــا تمثیلــی کــه در آن نظریــه طــرح شــده اســت، 
از آن جهــت کــه چگونــه داللت هــای نشانه شــناختی در فضــا، بــه ایجــاد معانــی در ذهــن می انجامــد 
مساله ســاز بــوده، و از منظــر علــم روان شناســی شــناختی دقیــق نیســت. هــدف از ایــن مقالــه، نقــد 
ســه گانه ی لوفــور و توضیــح فراینــِد اندیشــه و بازنمایــی واقعیــت در ذهــن بــا بهره گیــری از مکتــب 
ــد  ــا نق ــت. ب ــی اس ــرح واره ی ذهن ــدل ط ــری م ــناختی و به کارگی ــی ش ــکی در روان شناس ویگوتس
ــی  ــای ذهن ــدل طرح واره ه ــری م ــا به کارگی ــاً ب ــای آن، نهایت ــان دادن کژی ه ــور و نش ــه ی لوف نظری
بــه ایــن پرســش پاســخ داده می شــود کــه فضــای شــهری در رابطــه  بــا آگاهــی و ذهنیــِت ســاکنانش 
چگونــه تولیــد می شــود؟ روش شناســی ایــن مقالــه برپایــه ی دو رویکــرد روش شــناختی کالن نگاشــته 
ــا تاکیــد  شــده اســت: رویکــرد سیســتمی در شناخت شناســی، و ســاختمند گرایِی هستی شــناختی؛ ب
بــر ایــن موضــوع کــه پدیده هــای اجتماعــی و فضایــی را بایــد در رونــد تکامــل، تکویــن و زوال شــان 
ــا و  ــخ بررســی کــرد؛ کــه همــان روش دیالکتیــک اســت. نتیجــه ی حاصــل از یافته ه در طــول تاری
ــه به صــورِت شــاعرانه ای  بحــث نشــان می دهــد کــه داللت هــای نشانه شــناختی در فضــای زیســته ن
کــه در بیــان لوفــور نهفتــه اســت، بلکــه از طریــق نقشــی کــه مفاهیــم و روابــِط میــاِن آن هــا در قالــب 
ــی  ــناخت شــکل گیری و دگرگون ــن ش ــوند. همچنی ــرار می ش ــد برق ــا در روان انســان دارن طرح واره ه
فضــا مســتلزم مطالعــه ی طرح واره هــای انســاِن قصدمنــِد کنشــگِر اجتماعــاً رشــد کــرده ای  اســت کــه 
آگاهــی اش به وســاطِت سیســتم های نشانه شــناختی و ابزارهــا شــکل گرفتــه و البتــه در گــذر زمــان 
تغییــر می پذیــرد. از آن جــا کــه آگاهــی هــر فــرد متاثــر از گــروه اجتماعــی اســت کــه فــرد عضــوی 
ــی را  ــای اجتماع ــی گروه ه ــای ذهن ــد طرح واره ه ــهری، بای ــای ش ــات فضاه ــت، در مطالع از آن اس

دربــاره ی فضایــی معیــن مطالعــه کــرد.
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مقدمهمقدمه
رابطــه ی میــان ذهنیت ســاکنان شــهر و فضای شــهری 
ــمندان  ــه اندیش ــورد توج ــی م ــای متفاوت ــواره از زوای هم
ــه  ــوده اســت. به تدریــج کــه شهرشناســان از پرداختــن ب ب
موضــوِع شــهر به مثابــه پدیــده ای کالبــدی فاصلــه گرفتــه 
و بــه مطالعــه ی جنبه هــای اجتماعــی آن پرداختنــد، شــهر 
وجــوِه دیگــری از خــود را نمایــان ســاخت: حیــات ذهنــی 
 )Simmel, 1903/1997(ــل ــرای زیم ــهر ب ــاکن کالنش س
ــن)Benjamin, 1928/1985( در  ــت؛ بنیامی ــت یاف اهمی
ــط  ــرد و محی ــی ف ــوع رویاروی ــه موض ــود ب ــات خ مطالع
ــا، ادراک و خاطــره پرداخــت؛  حّســی شــهر، از منظــر معن
ــرد در  ــی ف ــه ی ذهن ــرتو)De Certeau, 1984( نقش ِدس
ــده را  ــهرِی برنامه ریزی ش ــای ش ــره اش در فض ــل روزم عم

ــی چنــد. بررســی کــرد؛ و دیگران
اثرگذارتریــن  از  لوفــور،  فضــای  تولیــد  نظریــه ی 
نظریه هایــی اســت کــه از ایــن منظــر راه خــود را در 
مباحــِث شهرشناســی و برنامه ریــزی شــهری گشــوده 
 Javan,( ــی ــائل فضای ــِی مس ــمنداِن ایران ــه اندیش و توج
 Dalil & Salmani-Moghaddam, 2013; Rafieian
 & Alvandipour, 2015; Habibi & Amiri, 2016;
 Fanni & Mahmoodi, 2018; Navabakhsh &
 Ahmadi, 2012; Shojaeivand, Rostaei & Asgari
نمــوده  جلــب  خــود  بــه  نیــز  را   )Zamani, 2018
ــوص  ــور، به خص ــام در آرای لوف ــال ابه ــن ح ــا ای ــت. ب اس
نظریــه ی  سیاســی  ماهیــت  و  وی  شناخت شناســی 
در  را،  آن  مختلــف  جنبه هــای  خصــوص  در  بحــث  او 
ــروری  ــش، ض ــات و ضعف های ــازی ابهام ــتای روشن س راس

می ســازد.
ســاختارگرای  مارکسیســم  بــر  کــه  لوفــور، 
خوانشــی  می دانســت،  وارد  نقدهایــی  آلتوســری 
 )Saunders, 1986/2013, p.209(انســان گرایانه
فلســفی  و  اقتصــادی  »دست نوشــته های  مارکــِس  از 
Marx, 1932/2015(»1844( داشــت و متاثــر از رویکــرد 
و   )Nietzsche, 1896/1994(نیچــه نشانه شــناختی 
 )Merleau-Ponty, 1962(مرلوپونتــی پدیدارشناســی 
 Schmid,(بــود  )Bachelard, 1957/2013(باشــالر و 
رویکــردی   .)2008, p.28; Merrifield, 1995, p.295
کــه خــود را در ســه گانه ی معــروف عمــل فضایــی1، 
ــی3  ــا تمثیل ــودی ی ــای بازنم ــا2 و فضاه ــای فض بازنمایی ه
 )Lefebvre, 1974/2016, p.66-76( مــورد بحــث لوفــور
ــه گانه ی  ــن س ــی در ای ــاله ی اصل ــازد. مس ــس می س منعک
ــان  ــور می ــه لوف ــت ک ــه ای اس ــا رابط ــد ی ــی، پیون فضای
ــا  ــهری ب ــای ش ــدگان فض ــاکنان و تولیدکنن ــت س ذهنی
ــد.  ــورد اســتفاده ی ســاکنان شــهر می یاب ــِی م فضــای عین
ــح  ــور، توضی ــه گانه ی لوف ــد س ــه، نق ــن مقال ــدف از ای ه
ــق  ــن از طری ــت در ذه ــی واقعی ــه و بازنمای ــِد اندیش فراین
مراجعــه بــه دانــش و علــم روان شناســی شــناختی4 و 
ــد  ــا نق ــی5 اســت. ب ــرح واره ی ذهن ــدل ط ــری از م بهره گی
ــه  ــاً ب ــور و نشــان دادن ضعف هــای آن، نهایت ــه ی لوف نظری
ــهری  ــای ش ــه فض ــود ک ــخ داده می ش ــش پاس ــن پرس ای
در رابطــه  بــا آگاهــی و ذهنیــِت ســاکنانش چگونــه تولیــد 

می شــود؟ اهمیــت ایــن پرســش در آن اســت کــه مادامــی 
کــه رابطــه ی مذکــور به صــورِت علمــی بیــان نشــود، 
ــرو  ــد و پی ــی می مان ــور در بســتری فلســفی باق بحــث لوف
ــر آرای وی در برنامه ریــزی فضایــی  آن، نظریــات متکــی ب
ــی  ــده و دارای کاســتی ها و کژی های ــی مان ــم باق ــز مبه نی
ــور و  ــی لوف ــه لحظه ی فضای ــد س ــذا نق ــود. ل ــد ب خواهن
ــر  ــدن ام ــی ش ــم آن در ذهن ــه ی مبه ــن کردن نقط روش
عینــی اســت، کــه از طریــق رجــوع بــه علــم روان شناســی 
ــد  ــب ویگوتســکی6 صــورت خواه ــناختی از منظــر مکت ش
ــی  ــوان مدل ــی به عن ــای ذهن ــپس طرح واره ه ــت. س پذیرف
و  معنایابــی  چگونگــی  روشــن کننده ی  کــه  انتزاعــی، 
ــرح داده  ــتند، ش ــناختی هس ــای نشانه ش ــیر داللت ه تفس
ــش  ــه پرس ــور ب ــه ی لوف ــد نظری ــن نق ــا ضم ــوند ت می ش

ــود. ــخ داده ش ــق پاس تحقی

روش شناسی پژوهشروش شناسی پژوهش
ــا شــیوه ی  منظــور از روش شناســی، نوعــی روال کار ی
نگاه کــردن بــه جهــان یــا فکــر کــردن دربــاره ی آن اســت 
ــم  ــف کنی ــی را کش ــد چیزهای ــکان می ده ــا ام ــه م ــه ب ک
 .)Craib, 1984/2018, p.167(کــه قبــال نمی دانســتیم
ایــن کار نیازمنــد مفروضــات و رویکردهایــی معیــن اســت. 
ایــن مقالــه نیــز برپایــه ی دو رویکــرد روش شــناختی 
در  سیســتمی  رویکــرد  اســت:  شــده  نگاشــته  کالن 
هستی شــناختی7.  ســاختمند گرایِی  و  شناخت شناســی، 
ــه  ــور مســتلزم ورود ب ــی لوف ــد ســه لحظــه ی فضای نق
ــا شناخت شناســی و خصوصــاً بازنمایــی  مباحــث مرتبــط ب
اســت. از آن جــا کــه انســان یکــی از زیر سیســتم هاِی 
و  بــا عناصــر  پیونــد  و در  اســت  اجتماعــی  سیســتم 
و  شــهری  فضــای  )انســان ها،  دیگــر  زیرسیســتم های 
ــای  ــی از پایه  ه ــتمی یک ــرد سیس ــرار دارد، رویک ــره( ق غی

ــت.  ــث اس ــی بح روش شناس
از ســوی دیگــر، آگاهــی در رابطــه  بــا کلّیــت سیســتم 
ــا آن  ــرد و ب ــکل می گی ــوی( ش ــادی و معن ــی )م اجتماع
در ربــِط دیالکتیکــی اســت. از ایــن رو، بنابــر دســته 
کــه  جهــت  ایــن  از   ،)Patton, 2015(پَتــون بنــدی 
ــاخته  ــان س ــی را در ذهن ش ــت فضای ــراد واقعی ــه اف چگون
ــه ی  ــه در مقول و ادراک می کننــد، روش شناســی ایــن مقال
اگرچــه  می گنجــد؛  نیــز  اجتماعــی  ســاختار گرایی 
ــت،  ــر اس ــوِر نظ ــک روش، منظ ــه ی ــاختارگرایی به مثاب س
 Craib,(و نــه مجموعــه ای از مفروضــات ماوراءطبیعــی
 Lloyd, 1993/1997,(لویــد  .)1984/2018, p.167
ــی را  ــی اجتماع ــه ی هستی شناس ــه نحل p.100-101( س
هستی شناســی  فردگــرا،  هستی شناســی  می بــرد:  نــام 

ســاختمند گرا.  هستی شناســی  و  کل گــرا 
ایــن مقالــه بــر اســاس  رویکــردِ هستی شــناختی 
بــه   ،)Lloyd, 1993/1997(لویــد دســته بندی 
بــه  اســت؛  نزدیــک  ســاختمندگرا  هستی شناســی 
ایــن ترتیــب کــه جامعــه نــه صرفــاً مجموعــه ای از 
به وجــود می آورنــد  را  آن  کــه  موقعیت هایــی  و  افــراد 
نوعــی وجــود  نــه صرفــاً  و  )هستی شناســی فردگــرا( 
بیــرون از افــراد )هستی شناســی کل گــرا(، بلکــه مجموعــه 
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ســاختارهایی اســت کــه انســان ها خلــق می کننــد و 
 Lloyd, 1993/1997,(خــود درون آن عمــل می کننــد
p.101(. بــا ایــن همــه، کرایــب)Craib, 1984/2018( بــه 
خوبــی نشــان داده اســت کــه چــرا نظریــات کنــش متقابــل 
نمادیــن و ســاختارگرایی، هــر دو تنهــا جنبه هایــی از 
واقعیــت را آشــکار می ســازند؛ چالشــی کــه حــل آن 
دشــوار اســت. مســاله آن اســت کــه چیــزی فراتــر از بیــاِن 
صــرف رابطــه ی متقابلــی بیــن ســاختار و فرهنــگ، محیــط 
و رواِن انســان، وجــود دارد آن ایــن اســت کــه پدیده هــای 
ــن و  ــل، تکوی ــد تکام ــد در رون ــی را بای ــی و فضای اجتماع
زوال شــان در طــول تاریــخ بررســی کــرد؛ کــه همــان روش 

ــت.  ــک اس دیالکتی
بــه همیــن ســبب، بــا منطــق دیالکتیــک اســت 
ــت  ــود« صحب ــی از »خ ــه وقت ــت ک ــم یاف ــه درخواهی ک
می کنیــم، بایــد از »دیگــری« هــم صحبــت کــرد. دیگــری 

ــور دارد. ــود حض ــواره در خ هم

لوفور و سه  گانه ی فضایی لوفور و سه  گانه ی فضایی 
ــاب از  ــد کت ــاد و دو جل ــه هفت ــری لوفور-ک آرای هان
ــت)Elden, 2004, p.4( ـ  ــته اس ــای گذاش ــه ج ــود ب خ
 Lefebvre,(»پــس از ترجمــه ی کتــاب »تولیــد فضــا
برخــی  توســط  انگلیســی،  زبــان  بــه   )1974/2016
ــاله  ی  ــه مس ــه ب ــهری ک ــزان ش ــان و برنامه ری جغرافی دان
 Harvey, 1973/2016;:فضــای شــهری می پردازند)ماننــد
 Smith, 1984; Shields, 1999; Brenner, 1997,
 2000; Fyfe, 1996; McCann, 1999; Soja, 1989,
 1996; Butler, 2012; Elden, 2004; Merrifield,
ــهری  ــات ش ــوزه ی مطالع Stanek, 2011 ;2006( وارد ح
ــر  ــک تغیی ــکل ی ــه ش ــا« ب ــد فض ــه، »تولی ــد و این گون ش
 Buser, 2012,(پارادایمــی در آن حــوزه گســترده گشــت
ــد  ــایل تولی ــی از وس ــا یک ــور، »فض ــاور لوف ــه ب p.281(. ب
اســت«)Lefevbre, 1979/2009, p.188(. »فضــا هــم 
اجتماعــی  روســاخت های  حاصــِل  هــم  و  پیش شــرط 
اســت«)Lefebvre, 1974/2016, p.125(. وی فضــا را در 
دل تحلیــل اقتصادی-سیاســی خــود آورده، بیــان مــی دارد 
ــد  ــا از تولی ــه م ــد ک ــان می ده ــد نش ــل تولی ــه »تحلی ک
ــم«  ــذر کرده ای ــوِد فضــا گ ــِد خ ــه تولی ــا در فضــا، ب چیزه
در  را  فضــا  لوفــور   .)Lefevbre, 1979/2009, p.186(
تحلیــل مناســبات بازتولیــد اجتماعــی وارد کــرده و از 
ــروز  ــم »ام ــه ی حاک ــه طبق ــت ک ــد اس ــن رو معتق همی
بیــش از هــر زمــان دیگــری در تولیــد فضــا مداخلــه 
ایــن  از  و   )Lefevbre, 1979/2009, p.189(»می کنــد

ــذارد. ــر می گ ــهر اث ــاکنان ش ــی س ــر بازنمای ــق، ب طری
لوفــور بــرای بیــان ایــده ی فضامنــِد خــود، ســه  مومنت 
یــا دقیقــه یــا لحظــه ی فضــای اجتماعــی را از هــم تمییــز 
ــان در فضــا  ــه هم زم ــا دقیق ــه ی ــه لحظ ــن س ــد. ای می ده
و   )Lefebvre, 1974/2016, p.66-76(داشــته وجــود 
ــان  ــته و میان ش ــینی نداش ــت پیش ــم، حال ــه ه ــبت ب نس

تعــادل برقــرار اســت: 
1. عمــل فضایــی: کــه متناظــر بــا فضــای دریافتــه ]یــا 
ادراک شــده[ اســت. عمــل فضایــی، نظیــر هرگونــه عمــل 

ــل از اینکــه مفهوم ســازی شــود، بالواســطه  اجتماعــی، قب
ــه رابطــه ی یــک ســوژه  ــه می شــود. عمــل فضایــی ب تجرب
ــل   ــه فاع ــی اســت ک ــی حّس ــاره دارد؛ دریافت ــا اش ــا فض ب
شناســایی از طریــق جســم خــود انجــام می دهــد: اســتفاده 

ــرکات.  ــی و ح ــای حّس ــا و اندام ه ــت ها، اعض از دس
2. بازنمایی هــای فضــا: کــه متناظــر بــا فضــای 
پنداشــته اســت. بازنمایی هــای فضــا بــا نشــانه ها، رمزهــا و 
نمادهــا، یعنــی بــا نظــام نشانه شــناختی زبانــی در ارتبــاط 
اســت. ایــن فضــا، فضــای متصــّور طراحــان، شهرســازان و 
فن ســاالران اســت. بنابرایــن بــه لحــاظ فکــری اندیشــیده  
شــده و مفهوم پــردازی  شــده اســت. ایــن فضاهــا آکنــده از 

ایدئولــوژی انــد. 
ــا تمثیلــی: کــه تقریبــاً  3. فضاهــای بازنمــودی ی
ــودی،  ــای بازنم ــت. فضاه ــته اس ــای زیس ــا فض ــر ب متناظ
ــت  ــا خالقی ــه ب ــن رو در رابط ــر، و از ای ــا هن ــد ب در پیون
اســت. فضاهــای بازنمــودی، کم وبیــش بــه نظام هــای 
ــش دارد.  ــی گرای ــانه های غیرزبان ــا و نش ــجم نماده منس
نمادین انــد.  و  پنداریــن  عناصــر  یــادآوِر  ایــن فضاهــا 
فضاهــای  تولیــداِت  فضــا،  بازنمایی هــای  برعکــِس 
ــه  ــتند ک ــی هس ــی و نمادین ــای تمثیل ــودی، کاره بازنم
ــژه  ــری، به وی ــناختی و هن ــی زیبایی ش ــب گرایش های اغل

معمــاری، مجسمه ســازی و نقاشــی دارنــد. 
فضــای درک شــده، فضــای واقعــی اســت کــه به طــور 
و  فضایــی  عمــل  طریــق  از  غیرکالمــی  و  بالواســطه 
از طریــق دریافــِت حّســی، تولیــد و اســتفاده و درک 
 Elden, 2007, می شــود)Stewart, 1995, p.610؛ 
p.111(. فضــای پنداشــته، فضــای مفهومی شــده و فضــای 
ــای  ــه بازنمایی ه ــت ک ــا اس ــن فض ــت: در ای ــوالت اس معق
فضــا در ســطح گفتمــان و گفتــار پدیــدار می شــوند و 
شــکل کالمــی و زبانــی دارنــد؛ به طوری کــه قــدرت از 
طریــق طرح هــا و نقشــه های شهرســازان و مهندســان 
ســعی در تســلط و نظم دهــی بــه فضــای زیســته را داشــته 
 Schmid, 2008,(تــا شــیوه ی تولیــدش را بازتولیــد کنــد
p.36-37(. فضــای زیســته، فضایــی اســت آکنــده از نمادها 
و معانــی)Stewart, 1995, p.610(. فضایــی که مســتقیماً 
بــدل بــه تجربــه ی زیســته شــده و فضــای روزمره ای اســت 
ــم)Simonsen, 2005, p.7؛  ــی  می کنی ــه در آن زندگ ک
Merrifield, 1993/2016, p.286(. در بیــاِن لوفــوری، 
اســتفاده کنندگان از فضــا، هــر روز فضــای زیســته را 
ــن  ــد و از ای ــه می کنن ــا تجرب ــر و نماده ــاطِت تصاوی به وس
ــم  ــت فراه ــرای مقاوم ــی ب ــته امکان های ــای زیس رو، فض

 .)Ronneberger, 2008, p.137(مــی آورد
داللت هــای  جایــگاه  لوفــور  زیســته  فضــای 
نشانه شــناختی اســت)Lefebvre, 1974/2016, p.181(؛ 
ــادآوری در  ــِد ی ــرک فراین ــه مح ــی ک ــانه ها و نمادهای نش
ذهــن هســتند. از ایــن رو، فضــا در پیونــد بــا زبــان اســت: 
ــان اســت، و جــدا  ــان و در زب ــا زب »فضــا، ظاهــراً همــراه ب
ــی،  ــرد. انباشــته از نشــانه ها و معان ــان شــکل نمی گی از زب
نقطــه ی تالقــی نامشــخص گفتمان هــا، ظرفــی همگــن بــا 
ــاً  ــه تصــوّر می شــود، صرف ــی کــه این گون مظروفــش، فضای



نقش طرح واره های ذهنی در تولید فضا
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متشــکل از کارکردهــا، آواهــا و پیوندهــا اســت؛ کــه در ایــن 
 Lefebvre,(»ــت ــان اس ــبیه گفتم ــاد ش ــی زی ــورد خیل م
p.182 ,1974/2016(. از ایــن رو »فضــا ارزش نمادیــن 

 .)Lefebvre, 1974/2016, p.187(»پیــدا می کنــد
ــه  ــت ک ــر آن اس ــمید)Schmid, 2008, p.33( ب اش
لحظــه ی ســوم دربرگیرنــده ی شــاعرانگی و میــل بــه 
ــن آن  ــور در تببی ــه لوف ــت ک ــتعالیی اس ــکل های اس ش
ــر  ــی غی ــه مفهوم ــت و دروغ ب ــاب حقیق ــه ی »در ب از مقال
اخالقــی«)Nietzsche, 1896/1994( و کتــاب »بوطیقای 
فضــا«)Bachelard, 1957/2013( تاثیــر پذیرفتــه اســت، 
هــر چنــد کــه لوفــور همزمــان بــه  ایده آلیســم ایــن 
 Schmid, 2008,(ــت ــد داش ــفی نق ــان فلس پدیدارشناس
ــور در  ــرای لوف ــاد ب ــه نم ــد ک ــح می ده p.39(. وی توضی
توضیــح امــر نمادیــن، بیانگــر تصاویــر، عواطــف، تاثیــرات 
و داللت هــای مفهومــی اســت و همیــن دوپهلویــی و 
ــته و  ــاِن زیس ــازنده ی زب ــه س ــت ک ــاد اس ــی نم پیچیدگ

 .)Schmid, 2008, p.36(گــذراِن زندگــی اســت
لوفــور،  نیچــه ای  گرایشــات  روشن شــدن  بــرای 
پــاره ای از مقالــه ی نیچــه آورده می شــود: »همــگی 
ــان،  ــخن گفتن از درخت ــگام س ــه هن ــم ک ــن باوری ــر ای ب
ــیاء  ــس اش ــورد نف ــزی در م ــا، چی ــرف و گله ــا، ب رنگ ه
ــن حــال صاحــب هیــچ نیســتیم، مگــر  ــا ای ــم؛ و ب می دانی
ــچ  ــه هی ــه ب ــتعاره هایی ک ــیاء؛ اس ــرای اش ــتعاره هایی ب اس
وجــه بــا پدیــده ی اصلــی مطابقــت ندارنــد... تکویــن زبــان 
 Nietzsche,(»هیــچ گاه بــه نحــو منطقــی بســط نمی یابــد
p.125 ,1896/1994(. »طبیعــت نــه بــا اَشــکال آشناســت 
ــا  ــاً ب ــروکارش صرف ــه س ــواع؛ بلک ــم و ان ــا مفاهی ــه ب و ن
ــر  ــف ناپذی ــا تعری ــرای م ــه ب ــت ک ــناخته ای اس ــر ناش ام
 Nietzsche,(»ــد ــد مان ــی خواه ــترس باق ــه دور از دس و ب
ــپاه  ــت؟ س ــت چیس ــس حقیق p.126 ,1896/1994(. »پ
ــک  ــل ... در ی ــای مرس ــتعاره ها و مجازه ــی از اس متحرک
از روابــِط بشــری کــه بــه نحــوی  کالم: مجموعــه ای 
شــاعرانه و ســخنورانه، تشــدید و دگرگــون و آرایــش 

 .)Nietzsche, 1896/1994, p.126(»شــده اند
و  طبقه بنــدی  در  مفاهیــم  نیچــه  عقیــده ی  بــه 
ــه جهــاِن انســانی  سلســله مراتبی کــردن و نظــم بخشــی ب
ــاری  میرســانند، امــا در جهــاِن ادراک »هــر اســتعاره ی  ی
ادراکــی، امــری منفــرد و بی نظیــر اســت و از ایــن رو 
 Nietzsche,(»ــزد ــدی بگری ــر طبقه بن ــد از دام ه می توان
p.127 ,1896/1994(. اکنــون می تــوان دریافــت کــه 
ادراک حّســی و شــاعرانه ای کــه لوفــور در فضــای زیســته 
از آن ســخن می گویــد از چــه جنــس اســت، و چــه 
ــه  ــناختی نیچ ــتعاره ای و نشانه ش ــت اس ــا دریاف ــی ب قرابت
دارد؛ فیلســوفی کــه بــر آن اســت کــه »هنــر ایــن شــبکه ی 
 Nietzsche, 1896/1994,(»مفاهیــم را درهم می شــکند

 .)p.133

ــه بحث هــای  ــزوم ورود ب ــه ل ــا همینجــا اســت ک دقیق
شــناختی از منظــر علــم روان شناســی شــناختی، بــه 
خصــوص روان شناســِی زبان شــناختی، بــرای ســنجش 
ضــرورت  لوفــور  نظریــه  فضایــی  ســه گانه ی  دقــت 

 . بــد می یا
آن  لحظــه ی  ســه  منظــر  از  لوفــور  روش   اگرچــه 
کمــک می کنــد کــه از برخــورد مطلــق و یک جانبــه 
 ،)Buser, 2012, p.294(ــم ــی بپرهیزی ــائل فضای ــه مس ب
ــد  ــق فراین ــی از طری ــای تمثیل ــه فضاه ــه چگون ــا اینک ام
ابژه هــای  کمــک  بــه  و  نشانه شــناختی  داللت هــای 
ــراد  ــر روان اف ــتند ب ــی هس ــالن معان ــه حام ــی ک فیزیک
ــد  ــتای بازتولی ــه در راس ــت و چ ــتای مقاوم ــه در راس )چ
بــه  نظم بخشــی  به وســیله ی  مســلط  تولیــِد  شــیوه ی 
ــر  ــراد اث ــن اف ــر ذه ــا( ب ــر فض ــی ب ــال هژمون ــا و اعم فض
ــروری  ــت. ض ــد اس ــل نق ــاله برانگیز و قاب ــذارد، مس می گ
ــم در  ــی و مفاهی ــکل گیری معان ــی ش ــه چگونگ ــت ک اس
ذهــن به عنــوان یکــی از کارکردهــای مغــز و دســتگاه 
شــناختی انســان مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ مســاله ای کــه 
 )Harvey, 1973/2016, p.51(اگرچــه دیویــد هــاروی
نیــز بــه آن اشــاره کــرده، امــا خــود بــدان نپرداختــه اســت. 
ویگوســتگی،  آرای  بــه  مراجعــه  بــا  ادامــه،  در 
ــا در  ــی فض ــی بازنمای ــهیر روس، چگونگ ــناِس ش روان ش
ــد  ــی خواه ــان بررس ــی در روان انس ــاد معان ــن و ایج ذه
شــد. مباحــث دیگــری از نظریــه ی لوفــور، همچــون ادراِک 
بالواســطه ی حســی، تحلیــل ریتــم ، انــواع فضــا و پــروژه ی 
سیاســِی رهایی بخشــی موضــوع ایــن مقالــه نیســتند و لــذا 
ــا ایــن همــه، مکتــب  بــه آن هــا پرداختــه نخواهــد شــد؛ ب
ویگوتســکیایی شــناخت، قــادر اســت بــر آن مباحــث نیــز 

ــد.  ــوری بتابان ن

یافته هــای نظــری حــوزه روان شناســی یافته هــای نظــری حــوزه روان شناســی 
شــناختی و فرهنــگ شــناختی و فرهنــگ 

آگاهی، محصول فعالیت واسطه مند

ســعی بــر آن اســت کــه بنیان هــای شناختی-فلســفی 
ــریح  ــور تش ــده ی لوف ــا ای ــط ب ــی مرتب و اجتماعی-فضای
ــناختی  ــِی ش ــم روان شناس ــتاوردهای عل ــا دس ــده، و ب ش
برخــورد داده شــود تــا چگونگــی معنی یابــی فضــای 
زیســته در ذهــن نقــد و کژی هــای آن آشــکار شــود. 
ــمینوویچ ویگوتســکی  ِــو ِس ــق آرای ل ــن برخــورد از طری ای

ــت.8  ــد پذیرف ــورت خواه ص
کــه  اســت  آن  بــر  ویگوتســکی، هماننــد هــگل، 
ــکل  ــطه9 ش ــورت بالواس ــان به ص ــوم« در رواِن انس »مفه
در  اســت،  و هســتی  ذات  ســنتز  مفهــوم  نمی گیــرد. 
ــق  ــه ذات از طری ــت ک ــتی ای اس ــتی؛ هس ــورِت هس ص
 .)Popov, 2010/1016, p.257(می شــود نمایــان  آن 
بی میانجــی،  دانــِش  مقابــل  در  آگاهــی  و  اندیشــه 
 Hegel,(دارد قــرار  شــهود،  مقابــل  در  به ویــژه  و 
بــا  برابــری  »جــز  وســاطت   .)1812/2018, p.212
 Hegel, 1807/2014,(»ــت نیســت ــاِل حرک ــوِد در ح خ
ــی  ــت؛ دانش ــطه یافته اس ــِش واس ــوم«، دان p.70(. »مفه
ــل  ــن حاص ــک و بنابرای ــق دیالکتی ــده از منط ــت برآم اس
»شــدن« یــا »شــوند«10 اســت. شــدن یــا شــوند عبــارت 
 Popov,(نــاآرام هســتی و نیســتی از وحــدت  اســت 
از طریــق  بالواســطگی  رفــع11   .)2010/1016, p.122
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صــورت  )بیلدونــگ12(  فرهنــگ  و  تعلــم  و  تعلیــم 
می پذیــرد: کــه فعالیــت و کوششــی اســت در جهــت 
 Jahanbegloo,(روزمرگــی و  ساده اندیشــی  رفــع 
p.9 ,2003(. بنابرایــن، آگاهــی به صــورت واســطه مند، 
می گیــرد. شــکل  »مفهــوم«  وســاطت  بــه  و 

می کننــد.  عمــل  مفاهیــم  به وســاطِت  آگاهــی 
کارکردهــای  انســان،  در  ذهــن  عالــی  فرایندهــای 
ــاِء  ــد و منش ــمار می رون ــه ش ــز ب ــطه مند مغ ــت واس فعالی
ــا  ــی از نماده ــادی و نظام ــزار م ــا در اب ــطه مندی، ی واس
 Kozulin, 2013,(نهفتــه اســت، یــا در رفتــاِر انســان
p.152؛ Daniels et al., 2007, p.178(. یعنــی وســاطت 
ــا، کــه خــود  ــرِد نشــانه ها، نمادهــا و زبان ه ــق کارب از طری

محصوالتــی تاریخی-فرهنگــی انــد، عمــل می کنــد. 
ویگوتســکی)Vygotsky, 1934/2008( کــه اســاس 
ــژه  ــور و به وی ــی مذک ــرد هگل ــاذ رویک ــا اتخ ــش را ب نگرش
ــه  ــود، ب ــازمان داده ب ــگ س ــوم بیلدون ــری از مفه بهره گی
ــی  ــکل گیری آگاه ــان و ش ــد انس ــه ی رش ــون و مطالع آزم
و اندیشــه پرداخــت. بــر اســاس آرای او، اســتدالل خواهــد 

شــد کــه:
ــد،  ــکل می گیرن ــن ش ــه در ذه ــی ک ــم - مفاهیم یک
ــکاِس   ــا، انع ــوع بازنمایی ه ــه ن ــته ب ــوده و بس ــم رده نب ه
درجــات مختلفــی از آگاهــی هســتند. اهمیــت ایــن نکتــه 
در تفــاوت میــان مفاهیــم علمــی و مفاهیــِم روزمــره اســت 

ــه رابطــه ی عینیــت و آگاهــی دارد.  کــه اشــاره ب
ــد ویگوتســکی، اندیشــه و کلمــه هیــچ گاه  دوم - از دی
 Kozulin,(به طــور کامــل بــا هــم انطبــاق پیــدا نمی کننــد
ششــم  فصــل  در  ویگوتســکی  اگرچــه   .)2013, p.37
 )Vygotsky, 1934/2008(»زبــان و  »اندیشــه  کتــاب 
ــا  ــد دارد، ب ــان تاکی ــِب زب ــی در قال ــِن آگاه ــر تحقق یافت ب
ایــن همــه، او میــان آگاهــی و آنچــه کــه بیــان )کالمــی( 

می شــود، فاصلــه می گــذارد. 
ــاص  ــتثنایی و خ ــی اس ــان قلمروی ــر و زب ــوم - تفک س
خــود ندارنــد، بلکــه ایــن دو، در واقــع، نمودهــای زندگــِی 
واقعــی هســتند)Basin, 1979/2005, p.35(. نکتــه ی 
آخــر، اهمیــت خــود را در ماهیــت گفتگویــی گفتــار درونی 

ــد. ــان می ده ــت نش ــه از واقعی ــری اندیش و بازخوردگی
ــک  ــه تفکی ــتداللی ب ــه زنجیره ی اس ــن س ــه ای در ادام
ــا  ــک آن ه ــه کم ــت ب ــا در نهای ــد ت ــده ان ــرح داده ش ش

ــردد. ــع گ ــور مرتف ــری لوف ــام نظ ــوان ابه بت
مفهوم علمی و مفهوم روزمره

یکــم. ویگوتســکی در فصــل پنجــم از کتــاب »اندیشــه 
ــه  ــد ک ــان می کن ــان«)Vygotsky, 1934/2008( بی و زب
ــد از:  ــه عبارتن ــد ک ــود دارن ــا وج ــوع از بازنمایی ه ــه ن س
بالقــوه«15.  و »مفاهیــم  »هماینــدی«13، »گروهه هــا«14 
می کنــد  تقســیم  دســته  چنــد  بــه  را  گروهه هــا  وی 
مــا  کــه  را  گروهــه ای  بازنمایــی  عالی تریــن شــکل  و 
از آن اســتفاده ی بســیار  در زندگــی روزمــره ی خــود 

می نامــد. مفهــوم«  »شــبِه  می کنیــم، 

عالی تریــن شــکل بازنمایــی مربــوط بــه مفاهیــم بالقــوه 
اســت. ســاختمان اســتدالل منطقــی مفاهیــم در ذهــن بــه 
ــود  ــی خ ــای معنای ــک حوزه ه ــر ی ــه ه ــات ک ــک کلم کم
 Kozulin,( کوزولیــن  می شــود.  بنــا  هســتند،  دارا  را 
p.207 ,2013( اشــاره می کنــد کــه شــخص ممکــن 
ــر  ــه نمایانگ ــد ک ــل کن ــوی ح ــه نح ــائل را ب ــت مس اس
ــیِر وی از آن  ــا تفس ــد، ام ــی در وی باش ــتدالل مفهوم اس
ــی  ــطحی پیش مفهوم ــوز در س ــت هن ــن اس ــل  ممک راه ح
ــا مفاهیــم  صــورت پذیــرد. لــذا بیــن یادگیــرِی عملکــرِد ب
از ســویی، و وقــوف بــر ســاختاِر مفهومــی ذی نقــش آن از 
ســوی دیگــر، تفــاوت اســت. محــور مرکــزی ایــن مســاله را 
ارتبــاِط بیــن نمــاد، مفهــوم و مصــداق غیرکالمــی تشــکیل 
ــی  ــبِه مفهوم ــتدالل ش ــت در اس ــکان موفقی ــد. ام می ده
بــه انطبــاق بیــن نمــاد و مصــداق بــدون دخالــت مفهــوم، 
جالــب   .)Kozulin, 2013, p.208-209(دارد بســتگی 
ــی  ــوص زندگ ــور در خص ــث لوف ــه بح ــن ب ــه کوزولی آنک
ــه  ــت ک ــر آن اس ــرده و ب ــی ک ــاره ی کوتاه ــره اش روزم
ــره  ــی روزم ــداق را در زندگ ــر مص ــاد ب ــلط نم ــور تس لوف
 Kozulin, 2013,(ــرار داد ــه ق ــورد توج ــتم م ــرن بیس ق

.)p.209

 Vygotsky,(»در فصــل ششــم کتاب »اندیشــه و زبــان
مفاهیــم  بیــن  تفــاوت  ویگوتســکی   ،)1934/2008
علمــی )کــه ریشــه در فعالیــت  کامــاًل ســازمان یافته 
آن  مشــخصه ی  و  دارد  آموزشــی  تخصصی شــده ی  و 
ســازمان بندی سلســله مراتبی و منطقــی اســت( و مفاهیــم 
روزمــره )کــه برآمــده از تجــارب بالواســطه و روزانــه اند( را 
بررســی می کنــد. مفاهیــم روزمــره، از لحــاظ تجربــی غنی، 
ــوم«  ــی »مفه ــد. یعن ــاٌل بافتاری ان ــد، و کام ــا غیرنظام من ام
نیســتند، بلکــه »گروهــه« هســتند. یعنــی در متعالی تریــن 
 Kozulin, 2013,(ــد ــِت ممکن شــان، شــبِه مفهــوم ان حال
ــات محــوری بحــث  ــاوت از موضوع ــن تف p.212-213(. ای

 .)Hedges, 2012, p.145(ــت ــکی س ویگوتس
نتیجــه ی کیفــی ایــن بررســی ایــن بــود کــه مفاهیــم 
روزمــره  مفاهیــم  از  و  کــرده  رشــد  ســریع تر  علمــی 
ــد  ــکی »رش ــود ویگوتس ــان خ ــه بی ــا ب ــد، ی ــو می افتن جل
ــی  ــه پیش ــم خودانگیخت ــد مفاهی ــر رش ــی ب ــم علم مفاهی
ــاً  ــرد«)Vygotsky, 1934/2008, p.147(. خصوص می گی
ــن  ــی را وارد ذه ــاختارهای منطق ــی س ــم علم ــه مفاهی ک
می کنــد، امــا فاقــد غنــای تجربــی مفاهیــم روزمــره 
ــک  ــد ی ــره فاق ــم روزم ــه مفاهی ــد ک ــر چن ــتند؛ ه هس
ســاختار نظام منــد در ذهــن انــد. رشــد و تحــول، حاصــل 
ــت و از  ــم اس ــا ه ــره ب ــی و روزم ــم علم ــورد و مفاهی برخ
تعامــل ایــن دو اســت کــه رشــد و تحــول اندیشــه ممکــن 

 .)Vygotsky, 1934/2008, p.154-157(می شــود
در یــک جمع بنــدی می تــوان گفــت کــه تفاوتــی 
ــره  ــوم روزم ــوم علمــی و مفه ــان مفه ــه ویگوتســکی می ک
می گــذارد، نشــان می دهــد کــه تجریبــات روزمــره و 
ــب  ــه اغل ــهری ک ــای ش ــطه از فض ــِی بالواس اداراکات حّس
ــه  ــل ب ــد، تبدی ــن را دارن ــره در ذه ــم روزم ــکل مفاهی ش
آگاهــی یکســان و معنــای مشــابهی میــان افــراد مختلــف 
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نمی شــود. بــر همیــن اســاس اســت کــه گروه هــای 
برابــر رخدادهــای و تغییــرات مــادی و  اجتماعــی در 
معنــوی در جامعــه، یکســان عمــل نمی کننــد، مگــر 
ــا  ــن آن ه ــی در ذه ــند، و معان ــده باش ــوزش دی ــه آم آنک

مقوله بنــدی شــده باشــد.
اندیشه و کلمه 

و  کلمــه،  »معنــِی«16  بیــن  ویگوتســکی  دوم. 
»مضمــوِن«17 کلمــه، تمایــز قائــل بــود. زنجیــره ی مولــدی 
ــروع  ــن ش ــدی در ذه ــا قصدمن ــزش ی ــر انگی ــر اث ــه ب ک
می شــود )Vygotsky, 1934/2008, p.198( و در نهایــت 
بــه شــکل کلمــه )گفتــار یــا ســخن( ابــراز می شــود 
ــی  ــورت معان ــوده و به ص ــی ب ــکل کالم ــاری از ش ــدا ع ابت
ــی«18  ــار درون ــِد »گفت ــی فراین ــا ط ــت. تنه ــن اس در ذه
ــق  ــات تحق ــکل کلم ــه ش ــه ب ــاً اندیش ــه نهایت ــت ک اس
ــریح  ــن در تش ــه کوزولی ــت ک ــن اس ــرای همی ــد. ب می یاب
اندیشــه و  تئــوری ویگوتســکی می گویــد: »نــه تنهــا 
کلمــات بــا هــم منطبــق نیســتند، بلکــه اندیشــه ی 
بیان نشــده، نــارس باقــی می مانــد و ســرانجام از بیــن 
ــاً بیــاِن اندیشــه ی مســتقل  ــان، صرف مــی رود. بنابرایــن، زب
و کامــاًل شــکل گرفته نیســت، بلکــه شــکل ضــروری 
 )Kozulin, 2013, p.237(».اســت اندیشــه  تحقــق 
اندیشــه در صورتــی بــه عالی تریــن شــکل خــود از لحــاظ 
ــا  ــب نماده ــاراً در قال ــه اجب ــد ک ــت می رس ــت و عینی دق
 Hyman,(.و ســاختارهای کامــاًل منطقــی بیــان شــود

)1964/2017, p.209

کــه  می کنــد  نتیجه گیــری  چنیــن  کوزولیــن 
معانــی، وجــِه ارتباطــی زبــان بــا آگاهــی را تشــکیل 
ــان ســاده تر،  ــه بی ــد)Kozulin, 2013, p.240(. ب می دهن
ــه  ــی را مطالع ــاً آگاه ــم، عین ــه کنی ــان را مطالع ــر زب اگ
ــی  ــم. آگاه ــه کرده ای ــکاس آن را مطالع ــا انع ــم، ام نکرده ای
ــای او،  ــه گفته ه ــه ب ــت ک ــتر از آن اس ــزی بیش ــرد، چی ف
ــد.  ــار، در می آی ــالت و گفت ــات، جم ــی به صــورت کلم یعن
ــیدی  ــر خورش ــد تصوی ــه، مانن ــی در کلم ــکاس آگاه انع

ــد. ــه باش ــاب یافت ــره ی آب بازت ــه در قط ــت ک اس
گفتــار درونــی، انعــکاس گــروه اجتماعــی در 

آگاهــی فــردی

ــی داشــته و اندیشــه  ــی گفتگوی ســوم. اندیشــه ماهیت
ــم  ــکی و ه ــم ویگوتس ــرد. ه ــورد می گی ــت بازخ از واقعی
باختیــن بــه ماهیــت گفتگویــی یــا دیالوژیــِک اندیشــیدن 
طبــق   .)Barohny, 2016, p.114(بودنــد معتقــد 
ــی، اندیشــه، خــود،  ــار درون ــه ی ویگوتســکی، در گفت نظری
ــزد.  ــت، برمی خی ــه نیس ــوز اندیش ــه هن ــزی ک از آن چی
فراینــد شــکل گیری اندیشــه در دوگانگــی بیــن »معنــی« 
و »مضمــون« منعکــس شــده اســت. هســته ی مشــخصات 
ــظ  ــی حف ــد، در معن ــکل گرفته ان ــل ش ــه از قب ــیء ک ِ ش
ــت  ــرای موقعی ــاً ب ــخصات، ضرورت ــن مش ــا ای ــود. ام می ش
ــرد  ــر ف ــر در تفک ــورد نظ ــیء م ــه در آن، ش ــی ک خاص
ــت  ــون اس ــت. در مضم ــب نیس ــد، مناس ــت می کن دخال
کــه تعاریــف بافتــارِی جدیــِد شــیء، مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد. در مضمــون، شــیء بــه وســیله ی معانــی 

ــدی  ــوان واح ــا به عن ــود، ام ــف می ش ــود تعری ــاری خ بافت
ــِش تفکــر،  ــدارد. در کن ــار خــود، وجــود ن مســتقل از بافت
ــازی  ــه، درونی س ــیله ی اندیش ــداوم به وس ــور م ــیء به ط ش
ــن  ــود. ای ــی ش ــد، بیرون ــه ای بع ــد لحظ ــا بتوان ــود ت می ش
دیالکتیــِک روابــط فکــر و شــیء در گفتــار درونــی مشــهود 
اســت. تعامــل بیــن معنــا و مضمــون، گفت وگــوی درونــِی 
ــد.  ــکیل می ده ــر را تش ــک فک ــِف ی ــِل مختل ــن دو عام بی
یــک عامــل، فکــِر خــود را بــا نظــام قبلــی منطبــق 
ــه  ــا را ب ــه آن ه ــری بالفاصل ــه دیگ ــی ک ــازد، در حال می س
مضمــوِن فردویــژه تبدیــل می کنــد و ایــن خــود، دومرتبــه 
ــل  ــن، عام ــد. بنابرای ــوس درمی آی ــات ملم ــورت کلم به ص
اندیشــه، همزمــان در دو گفت وگــو شــرکت می کنــد: 
همزیســتی  درون ســپار.  دیگــری  و  برون ســپار  یکــی 
ــی  ــت گفتگوی ــرای ماهی ــی ب ــد، امکان ــوع فراین ــن دو ن ای
 Kozulin, 2013, (.اندیشــه ی بشــر را فراهــم می کنــد
کــه  اســت  دیالکتیکــی  فراینــد  p.323-324( همیــن 
موجــب می شــود کــه علومــی چــون برنامه ریــزی شــهری 
کــه بــا ُصــور عینی شــده ی فعالیــت  انســان ســروکار دارنــد 

ــد زد.  ــی پیون ــا روان شناس ــوان ب را بت
ــه  ــم ن ــان را بکاوی ــاق انس ــر اعم ــن اگ ــر باختی از نظ
 Todorov,(بــه نفــس، کــه بــه »دیگــری« می رســیم
و  اجتماعــی  خصلــت  باختیــن،   .)1984/2017, p.58
ــش های  ــوان »پرس ــا عن ــش ب ــار را، در کتاب ــی گفت فرهنگ
 ،)Bakhtin, 1963/2018(»داستایفســکی بوطیقــای 
داســتان های  شــخصیت های  از  خــود  تحلیــل  در 
عقیــده ی  بــه  اســت.  داده  نشــان  داستایفســکی 
گفت وگــو  بــا  را  »اندیشــه  داستایفســکی  باختیــن، 
بــرآن  او   .)Bakhtin, 1963/2018, p.217(»می پــرورد
ــکی  ــار داستایفس ــخص در آث ــی ش ــه »خودآگاه ــت ک اس
سراســر گفتگویــی اســت: در هــر جنبــه اش روی بــه بیــرون 
دارد و شــدیداً خــود و دیگــری، یعنــی یــک شــخص ثالــث 
 .)Bakhtin, 1963/2018, p.499(».را خطــاب می کنــد
لــذا اندیشــه در تعامــل بــا دیگــری اســت کــه فرامی بالــد. 
داده  نشــان   )Bakhtin, 1963/2018(باختیــن
گفتگــو  دارد؛  گفتگویــی  خصلتــی  خودآگاهــی  اســت 
بــا »دیگــری«. لــذا گفتــار، حتــی بــه شــکل گفتــار 
درونــی اش، خصلتــی اجتماعــی و فرهنگــی داشــته و از این 
ــرورش  ــا »دیگــری« پ رو، اندیشــه در تعامــل و برخــورد ب
می یابــد. تولیــد و دریافــت معنــا، به طــور کیفــی و در 
بنیــادش، اجتماعــی اســت؛ گفتــه حاصــل کنــش متقابلــی 
ــخن« در  ــن »همس ــخن. بنابرای ــراد هم س ــان اف ــت، می اس
شــکل دادن بــه معنــای گفتــار دخیــل اســت و ایــن نشــان 
از آن دارد کــه گفتــار حاصــل کل وضعیــت اجتماعــی 
پیچیــده ای اســت کــه آن را احاطــه کــرده اســت و 
ــه  ــاً ب ــار کســی را صرف ــای گفت ــی بخش ه ــوان تمام نمی ت
حســاب خــود آن شــخص گذاشــت؛ بخشــی از گفتــار هــر 
ــت  ــو آن اس ــرد عض ــه آن ف ــی ک ــروه اجتماع ــه گ ــرد ب ف

.)Todorov, 1984/2017, p.54(دارد تعلــق 
بنابرایــن، اندیشــه ماهیتــی گفتگویــی داشــته، و معنــا 
در تعامــل بــا »دیگــری« در قالــب زبــان محقــق می شــود. 
در نتیجــه، معنــا ماهیتــی پویــا و همــواره در »شــوند« دارد 
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و در گفتــار درونــِی هــر فــرد ـ چــه به شــکل درونــی 
شــدن مضامیــن، و چــه بــه شــکل بیرونــی شــدِن معانــی 
ـ اثــری از »دیگــری« دیــده می شــود. بنابرایــن اندیشــه ی 
ــر از گــروه اجتماعــی اســت کــه فــرد عضــو آن  فــرد متاث

اســت. 
طرح واره ذهنی

جهــان بازنمایــی می شــود؛ و بازنمایــی در حــال تغییــر 
و تحــول اســت. یکــی از مفاهیمــی کــه در فهــم بازنمایــی 
موثــر اســت، طــرح واره اســت. از اولیــن کســانی کــه مفهوم 
طــرح واره را وارد مباحــث خود کردنــد، ژان پیاژه و فردریک 
بارتلــت بودنــد. امــروزه مفهــوم طــرح واره متاثــر از کتــاب 
ــی  ــه ای در روان شناس ــادآوری: مطالع ــام »ی ــا ن ــت ب بارتل
ــج  ــی«)Bartlett, 1932( اســت. به تدری ــی و اجتماع تجرب
ــود  ــای خ ــرح واره ج ــوِم ط ــد، مفه ــه بع ــال 1975 ب از س
 Ghasemzadeh,(را در نظام هــای بازنمایــی، بــاز کــرد
و   )Ghasemzadeh, 2006, p.58 2013b, p.128؛ 
 Minsky, 1975; Rumelhart, )ماننــد:  دانشــمندان 
ــد.  ــان دادن ــه نش ــه آن توج Fillmore, 1975 ;1975( ب
 )Brewer and Nakamura, 1984(ناکامــورا و  بــِرِور 
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــی فراتحلیل در تحقیق
فرایندهــای مرتبــط بــه بازیابــی اطالعــات از حافظــه 
 )Stein, 1992(ــتین ــا هســتند. اِس ــه طرح واره ه وابســته ب

ــه نتیجــه ای مشــابه رســید. ــز ب نی
ــی انســان  ــای آگاه ــی، عنصــر پوی ــای ذهن  طرح واره ه
انــد کــه در تفکــر دخالــت کــرده، میــل بــه تکــرار و ارائه ی 
ــی  ــای خال ــته و گاه ج ــروض داش ــش مف ــخ های از پی پاس
ــی  ــی انتزاع ــا بازنمای ــد. طرح واره ه ــر می کن ــات را پ اطالع
خصوصیــات متمایزکننــده ی وقایــع انــد، شــکل گرفته 
 Young, Klosko &(تجربــه و  واقعیــت  اســاس  بــر 
رفتارهــا،  بــه  کــه   )Weishaar, 2003/2015, p.29
 Stein,( ــیده ــت بخش ــان جه ــات انس ــناخت و احساس ش
p.58 ,1992(، قواعــد اساســی بــرای پــردازش اطالعــات را 
 Wright, Thase & Basco, 2006/2017,(ــرده ــا ک مهی
p.28( و بــه افــراد کمــک می کننــد تجــارب خــود را 
 .)Young et al, 2003/2015, p.29(کننــد تبییــن 
طرح واره هــا الگوهایــی بــرای: 1(گزینــش اطالعــات از 
3(هدایــت  و  2(تصمیم گیری هــا؛  پیرامــون؛  محیــط 
 Wright(ــد ــم می کنن ــار را فراه ــخص رفت ــای مش الگوه
ذهنــی  طرح واره هــای   .)et al, 2006/2017, p.201
وارده  اطالعــات  پــردازش  بــر  کــه  اثــری  طریــِق  از 
می گذارنــد، خــود را در »انتخــاب« و »تصمیــم« فــرد 

نیــز بازنمایــی می کننــد.
ــوای آن اســت.  ــن مشــخصه ی طــرح واره، محت مهم تری
طرح واره هــا اطالعــات وارده را دســته بندی، رمزگــذاری 
 .)Ghasemzadeh, 2013a, p.111(ــد ــی می نمای و ارزیاب
ــا  ــا زمانــی کــه در یــک شــبکه ی شــناختی ی اطالعــات، ت
ــد  ــی نمی توانن ــند، معنای ــه باش ــرار نگرفت ــرح واره ای ق ط
داشــته باشــند)Ghasemzadeh, 2006, p.59( و بــا قــرار 
ــی  ــیر و معنی یاب ــورد تفس ــبکه ای م ــن ش ــن در چنی گرفت
 .)Ghasemzadeh, 2013b, p.127(می گیرنــد قــرار 

چارچــوب  در  تعمیمــی  بــه صــورِت  معمــوالً  محتــوا 
ــود را  ــرد، خ ــوراِت ف ــا و تص ــا، ارزش ه ــا، هدف ه گرایش ه

.)Ghasemzadeh, 2013a, p.112(می دهــد نشــان 
تغییرپذیری طرح واره های ذهنی

ــکل گیری  ــاء ش ــه منش ــت و تجرب ــه واقعی ــا ک از آن ج
Ghasemzadeh, 2013b, p.128-(بــوده طرح واره هــا 

129( و واقعیــت در شــوند اســت، لــذا طرح واره هــای ذهن، 
ــران و  ــراد از دیگ ــد. ادراکات اف ــر ان ــال تغیی ــاً در ح دائم
موقعیت هــا، متاثــر از طرح واره هــای ذهنی شــان اســت: 
توجــه و جســتجوی افــراد بــه ســوی اطالعاتــی اســت کــه 
ــت  ــا( اس ــان )باوره ــای قبلی ش ــد طرح واره  ه ــورد تایی م
انســان به صــورت طبیعــی تمایــل دارد کــه  و ذهــِن 
ــش  ــای از پی ــا طرح واره ه ــض ب ــه در تناق ــی را ک اطالعات
 .)Stein, 1992, p.49(ــرد ــده بگی موجودشــان اســت نادی
ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه ذهــن در برخــورد 
بــا واقعیــت ســوی مندانه عمــل می کنــد و بنابرایــن، 
ــنت و  ــا، س ــق باوره ــده از طری ــاد ش ــای ایج طرح واره ه
فرهنــگ می توانــد در قضــاوت و دریافــِت فــرد از واقعیــت 

ــد.  انحــراف ایجــاد کن
پــردازش  نظــام  و  داده هــا  هــر گونــه دســتکاری 
اطالعــات کــه توســط طرح واره هــا صــورت می گیــرد، 
دســتگاه  شــناختی«19  »تحریــف  موجــب  می توانــد 
شــناخت و آگاهــی انســان شــود. جــدا شــدن از واقعیــت، 
ــل  ــورد از عم ــن بازخ ــح، نگرفت ــات صحی ــتن اطالع نداش
و اندیشــه، و تفکــر ســوی مندانه و جهــت دار، همــه و 
ــکل  ــه ش ــان ب ــی انس ــه آگاه ــوند ک ــبب می ش ــه س هم
منطقــی )بــه دور از تحریــف( شــکل نگرفتــه، و اندیشــیدن 
 Ghasemzadeh, 2013a,(نپذیــرد به درســتی صــورت 
تحریــک  طریــق  از  شــناختی  تحریــف   .)p.113-114
ســوی منِد عواطــف و احساســات نیــز میّســر اســت. چراکــه 
کنش هــا  تصمیم گیری هــا،  در  هیجان هــا  و  عواطــف 
 Bateni, 2013,(و رفتــار اجتماعــی افــراد اثــر دارنــد
p.23( و موجــب شــکل  گیری انگیــزش و جهت منــدی 
 )Ghasemzadeh, 2013a, p.124(در انســان می شــوند
 Mokri, 2013,(ارگانیســم تحــول  در  رو،  ایــن  از  و 
ــد.  ــا می کنن ــش ایف ــی نق ــناخت آدم ــتگاه ش p.35( دس
ــر  ــوالت، ب ــوه ی معق ــار ق ــات در کن ــوه ی محسوس ــذا ق ل
شــناخت و آگاهــی انســان اثرگــذار بــوده و می توانــد 
ــات  ــا و تصمیم ــو، رفتاره ــق و خ موجــب شــکل گیری خل

ــود. ــراد ش اف
ایــن امــکان وجــود دارد کــه معانــی و مفاهیــم و 
ــت  ــردن واقعی ــتکاری ک ــق دس ــی را، از طری طرح واره های
ــای  ــا و فرهنگ ه ــس نماده ــاختِن آن در پ ــان س ــا پنه ی
جعلــی، در اذهــان فــرد و گروه هــای اجتماعــی وارد کــرد 
و در نتیجــه جهــت معینــی بــه حافظــه ی جمعــی یــا روان 
اجتماعــی داد تــا در نحــوه ی پــردازش اطالعــات ســمت و 
ســوی دیگــری بگیرنــد. اگــر اطالعــات و نحــوه ی ارائــه ی 
ــه ســوِد  ــر اذهــان ب ــا هــدِف تغیی ــوده و ب آن ســومندانه ب
منافــِع گروهــی خــاص صــورت گیــرد، ایــن امــکان 
ــرده و  ــر ک ــی تغیی ــای ذهن ــه طرح واره ه ــود دارد ک وج
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ناســازگاری هایی ایجــاد نمایــد؛ چراکــه کــه بــا امــر واقــع، 
ــدارد.  ــی ن ــر، همخوان ــای دیگ ــی گروه ه ــِت زندگ ــا عینی ب
امــا اگــر می تــوان طرح واره هــای ذهنــی افــراد را بــه 
ــت  ــا را، در جه ــوان آن ه ــرد، می ت ــتکاری ک ــکلی دس ش

ــر داد. ــدداً تغیی ــت، مج ــا واقعی ــاق ب انطب
فرهنگ، نهادی شدِن طرح واره های ذهنی

ـ تاریخــی، نــه تنهــا محتــوای  »تغییــرات اجتماعی 
ــه  ــند، بلک ــان ها می بخش ــی انس ــان ذهن ــه جه ــدی ب جدی
ــِد  ــَور جدی ــت، و ُص ــِد فعالی ــوِر جدی ــِش ُص ــِب آفرین موج
کارکــرِد شــناختی نیــز می شــوند. ایــن تغییــرات، آگاهــِی 
 Luria,(»ــد ــدی، پیــش می ران ــه ســطوِح جدی انســان را ب
از  گــذار  در  تغییــر  ایــن  امــا   .)1976/2010, p.240
چــه مســیری محقــق می شــود؟ هــرگاه طرح واره هــا 
ــان  ــز نش ــا نی ــادات در رفتاره ــکل ع ــه ش ــود را ب ــه خ )ک
و  امکانــات  اجتمــاع،  در  تغییــر  دلیــل  بــه  می دهــد( 
نیازهــا ســودمند نباشــند، امــکان طــرح پرســش بــرای فرد 
ایجــاد می شــود. بــه عبــارت دیگــر، وقتــی پرسشــی طــرح 
ــرد و  ــرار می گی ــش ق ــورد پرس ــرح واره ای م ــود، ط می ش
طــرح واره ی دیگــری جســتجو می شــود. پاســخ به پرســش، 
ــه  ــا چنانک ــت. ام ــد اس ــرح واره ای جدی ــن ط ــا یافت همان
ــرح واره،  ــرف در ط ــر ص ــد: »تغیی ــان می کن ــم زاده بی قاس
هنــوز به معنــای تغییــر در رفتــار، تــداوِم کنــش و واکنــش 
طــرح واره  ای  در  وقتــی  تغییــر  نیســت.  آن  تعمیــم  و 
ــدا  ــردی پی ــی و عملک ــه ی بیرون ــد جنب ــد بای ــاد ش ایج
ــاِن  ــود را در جه ــِی خ ــزه ی درون ــرد انگی ــی ف ــد: یعن کن
ــود را  ــاِر خ ــب رفت ــن ترتی ــه  ای ــد، و ب ــزاری کن ــی، اب عین
ــاِن  ــه بی ــا ب ــد و ی ــی خــود بکن ــع بازآفرینی هــای بیرون تاب
ــن  ــد فرهنگــی شــود و در ای ــر طــرح واره ای، بای ــر، ه دیگ
و  واســطه مندانه  خصوصیتــی  از  بیرونی ســازی  فراینــِد 
ــت  ــورت  اس ــن ص ــود. در ای ــوردار ش ــناختی برخ نشانه ش
ــده  ــرون آم ــه بی ــردِی اولی ــِت دورن ف ــر از حال ــه تغیی ک
خارجــی  منشــاء  و  درمی آیــد  جمعــی  به صــورت  و 
ــِت  ــه حال ــی، ب ــیر مارپیچ ــک مس ــد و در ی ــدا می کن پی
 Ghasemzadeh,(».ــل می شــود ــه تبدی ــردِی ثانوی درون ف

)2006, p.66
لــذا تغییــرات عینــی زندگــی، بــا ایجــاد پرســش 
ــی  ــش، ذهن ــه پرس ــخ دادن ب ــرای پاس ــراد ب ــالش اف و ت
و  واســطه مندانه  به صــورت  دوبــاره  ســپس  و  شــده، 
و  عینــی  می شــوند.  ابــزاری  و  عینــی  نشانه شــناختی، 
ــا  ــن شــدن طرح واره ه ــی نمادی ــا، یعن ــزاری شــدِن آن ه اب
ــگ را  ــده و فرهن ــداوم ش ــب ت ــه موج ــت ک ــا اس در فض
از طریــق آگاهــی و به وســاطت  می آفرینــد. فرهنــگ، 
ــی  ــی می شــود؛ رمزگان ــا در فضــا بازنمای نشــانه ها و نماده
مفهومــِی  و  منطقــی  ترجمــه ی  کــه  نشانه شــناختی 
آن بــر عهــده ی طرح واره هــای ذهنــی اســت. کــه از 
ــته  ــود داش ــه وج ــت ک ــزی نیس ــگ چی ــن رو »فرهن همی
و  می شــود  زاده  می آیــد،  به وجــود  فرهنــگ  باشــد. 
بنابرایــن،   .)Ghasemzadeh, 2006, p.67(»می زایانــد
باورهــا، رفتارهــا و عــادات انســانی را بایــد در فراینــِد 
تحولــی تاریخــی مــورد مطالعــه قــرار داد؛ تحولــی تاریخــی 

ــد. ــه ان ــکل گرفت ــا ش ــذر آن، فرهنگ ه ــه در گ ک

بحث: نقد آرای لوفور از منظر شناختیبحث: نقد آرای لوفور از منظر شناختی
طبــق نظریــه ی لوفــور، فضــای دریافتــه فضایــی 
ــد(  ــن )تن من ــطه و حس آگی ــورت بالواس ــه به ص ــت ک اس
ــِل فضــای پنداشــته  ی  ــن فضــا در مقاب ادارک می شــود. ای
ــی و  ــی کالم ــه صورت ــت ک ــازان اس ــان و شهرس مهندس
مفهوم پــردازی شــده دارد؛ فضایــی کــه به وســیله ی آن 
قــدرت حاکــم ســعی بــر ایجــاد نظــم و بازتولیــِد اجتماعــی 
نیروهــای تولیــد در فضــای زیســته را دارد. بــه بــاور 
ــت  ــکان مقاوم ــه ام ــت ک ــته اس ــای زیس ــور، در فضاه لوف
ــی کــه فضــا در خــود دارد،  ــی  و داللت های ــه دلیــل معان ب
فراهــم می آیــد؛ اســتعاره هایی کــه علیرغــم خواســت 
قدرت هــا، نشــانگر محدودیت هــا و محرومیت هــا بــوده 
و به صــورت شــاعرانه و اســتعاری ذهــن ســاکنان شــهر را 

متاثــر می ســازند.
مســاله در آن اســت کــه چگونگــی رخ دادن ایــن 
ــان  ــراد در بی ــن اف ــی در ذه ــا و شــکل گیری معان داللت ه
لوفــور، حالتــی رازآلــود داشــته و تمایــالت نیچــه ای لوفــور 
را آشــکار می ســازد. گویــی فــرض اساســی لوفــور آن 
ــادآور  ــال ی ــرای مث ــه ب ــن )ک ــی نمادی ــه فضای ــت ک اس
ــی را  ــای معین ــد معن ــد( می توان ــت باش ــر و محرومی فق
ــه ای  ــد. به گون ــاد کن ــا ایج ــران فض ــی کارب ــن تمام در ذه
ــخص ـ  ــأله ای مش ــِر مس ــر س ــردی، ب ــای ف ــه آگاهی ه ک
کــه فضاهــای بازنمــودی یــادآور آن هســتند ـ بــه اجمــاع 
و  شــکل گرفته  مشــترکی  معانــی  و  مفاهیــم  رســیده، 
ــر  ــوند. وی ب ــرمایه داری ش ــر س ــت در براب ــب مقاوم موج
ــره و  ــی روزم ــر در زندگ ــا تغیی ــوان ب ــه می ت ــت ک آن اس
ــور  ــروژه ی سیاســی مذک ــدف پ ــه ه ــا،  ب ــر فض ــی ب چیرگ
ــتای  ــه او در راس ــل توج ــه مح ــی ک ــت؛ فضای ــت یاف دس
خشــِن  جنبه هــای  برخــی  مطــروداِن  ســازمان دهِی 
ــای  ــت ها، گروه ه ــه، فمنیس ــراد بی طبق ــرمایه داری، اف س
جنســیتی، گروه هــای قومــی و ماننــد آن اســت کــه 
ــن تضــاد کار  ــره ی آن هــا جایگزی تضادهــای زندگــی روزم
ــد: »موضــوع  و ســرمایه شــده اســت. از همیــن رو می گوی
اصلــی مــا فضــا اســت. معضــل فضــا، کــه مســائل حــوزه ی 
ــره )مصــرف  ــش( و مســائل روزم شــهری )شــهر و الحاقات
ــای  ــد، ج ــرار می ده ــود ق ــزو خ ــده( را ج ــزی ش برنامه ری
 Lefebvre,(»اســت گرفتــه  را  صنعتی شــدن  معضــل 

.)1974/2016, p.130

ــود  ــته وج ــای زیس ــه در فض ــانه هایی ک ــا نش ــا آی ام
ــدی  ــم همانن ــی و مفاهی ــکل گیری معان ــبب ش ــد، س دارن
ــن  ــی در ذه ــکل گیری معان ــا ش ــود؟ آی ــا می ش در ذهن ه
ــور  ــان لوف ــه در بی ــد ک ــاعرانه را دارن ــی و ش آن رازآلودگ

آمــده اســت؟ 
ــر  ــناختی از منظ ــی ش ــش روان شناس ــای دان یافته ه
ــان شــکل گیری  ــه می ــب ویگوتســکیایی نشــان داد ک مکت
مفاهیــم به صــورت مفاهیــِم علمــی یــا آگاهی بخشــِی 
ــره  ــه شــکل روزم ــم ب ــا شــکل گیری مفاهی ــک ب ایدئولوژی
ــکی در  ــث ویگوتس ــه، از بح ــن هم ــا ای ــت. ب ــاوت اس تف
ــخص  ــی مش ــم علم ــره و مفاهی ــم روزم ــوص مفاهی خص
در  مفاهیــم،  و  منطقــی  گزاره هــای  نقــش  کــه  شــد 
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ــره  ــِم روزم ــت.  مفاهی ــته تر اس ــازمان بندی ادراک برجس س
ــای  ــد و طرح واره ه ــا می مانن ــی ج ــِم علم ــر مفاهی در براب
ذهنــِی مرتبــط بــا مفاهیــِم علمــی جایگزیــن طرح واره هــای 
ــم  ــوند. مفاهی ــره می ش ــِم روزم ــا مفاهی ــط ب ــی مرتب ذهن
روزمــره اگرچــه غنــی از تجربــه انــد، امــا ســاختار منطقــی 
و انتزاعــی مفاهیــِم علمــی را دارا نیســتند. همچنیــن 
مفاهیــم روزمــره، بســته بــه زمینــه و شــرایط عینــی 

موجــود به صــورت متفاوتــی مقوله بنــدی می شــوند. 
ــای  ــه داللت ه ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــاوت ب ــن تف ای
ــان  ــته، یکس ــای زیس ــن در فضاه ــناختی و نمادی نشانه ش
صــورت  داللت هایــی  چنیــن  کــه  البتــه  نیســتند. 
معنایابــی  ذهــن  در  فضــا  ابژه هــای  و  می پذیــرد 
مفاهیــم  شــکل  داللت هایــی  چنیــن  امــا  می شــوند، 
ــی،  ــی؛ تجرب ــم علم ــه مفاهی ــتند، و ن ــره را دارا هس روزم
ــاختار  ــی و دارای س ــه علم ــتند، ن ــیال هس ــره و س روزم
گروه هــای  اگــر  حتــا  بنابرایــن،  انتزاعــی.  منطقــی 
ــق  ــی تواف ــداری سیاس ــر پدی ــر س ــاع ب ــی از اجتم متفاوت
داشــته باشــند، از آن جــا کــه شــیوه ی اندیشــه و نحــوه ی 
ــاوت  ــان متف ــی ایش ــناختی و معنایاب ــای نشانه ش داللت ه
اســت، دیــر یــا زود اختالف هــا و تضادهــا نمایــان خواهنــد 
شــد. زیــرا آن افــراد، در تحلیــل آن پدیــده، از روش و 
ــت  ــر در نهای ــا اگ ــد، حت ــرده ان ــره نب منطــق یکســانی به
ــن از  ــه ای ــرا ک ــوند؛ چ ــم ش ــابهی خت ــای مش ــه کنش ه ب

ــت.  ــره اس ــم روزم ــات مفاهی خصوصی
بــرای مثــال ممکــن اســت دو فــرد از بســتر اجتماعــی 
متفــاوت باشــند کــه هــر دو از زندگــی در حاشــیه ی 
محــروم شــهر احســاس کننــد کــه بــه آن هــا ظلــم 
ــون در  ــا چ ــد، ام ــورش بردارن ــه ش ــر ب ــت و س ــده اس ش
ــی  ــد یک ــاوت دارن ــق متف ــیوه و منط ــان دو ش تحلیل ش
ــی  ــان راض ــی خانه ش ــبز در نزدیک ــای س ــاد فض ــا ایج ب
ــد.  ــان خــود را محــروم بیاب ــا آن دیگــری همچن شــود، ام
ــیم بندی  ــده، تقس ــناختِی مطرح ش ــر ش ــن رو، از منظ از ای
ــوه ی ادراک و  ــه او از نح ــی ک ــور و خوانش ــه گانه ی لوف س
معنایابــی داللت هــای نشانه شــناختی در ذهــن انســان 

ــت. ــق نیس ــت دقی داش
اگرچــه می تــوان در مــورد ادراک حّســی و بدنــی 
ــه مطالعــه ی فضــای شــهری پرداخــت، امــا روشــن  نیــز ب
ــه  ــی دارد ک ــی و کالم ــت گفتگوی ــه اندیشــه ماهی شــد ک
البتــه آگاهــی فــرد در امتــداد آگاهــی گــروه اجتماعــی او 
اســت. زنجــره ی مولــدی کــه بــه اندیشــه ختــم می شــود، 
ــاد  ــف و ایج ــواس و عواط ــک ح ــق تحری ــه از طری اگرچ
ــی  ــکل نهای ــوز ش ــا هن ــود، ام ــروع می ش ــدی ش قصدمن
ــه خــود نگرفتــه اســت. شــاعرانگی مــد نظــر  اندیشــه را ب
لوفــور در فضــای زیســته، و تحریــکات حــواس در فضــای 
دریافتــه یــا بــه ادراک درآمــده، هیچ یــک به وســیله ی 
شــهودی رازآلــود، یــا ماننــد یــک الهــام، منجــر بــه 
اندیشــه و در نتیجــه کنــِش برآمــده از آن نمی شــوند. 
ــن  ــهری در ذه ــای ش ــل فض ــی تحلی ــِم چگونگ ــرای فه ب
ــه آن، به کارگیــری مــدل  انســان و تفســیر و معنی دهــی ب
ــد  ــی مفی ــای ذهن ــا طرح واره ه ــاخت واره ها ی ــی س انتزاع

اســت.

ــای  ــی، عنصــر پوی ــای ذهن ــه طرح واره ه ــان شــد ک بی
ذهــن و بازنمایــی انتزاعــی خصوصیــات متمایــز کننــده ی 
ــد.  ــی دارن ــزاره ای و مفهوم ــی گ ــه قالب ــع هســتند، ک وقای
اهمیــت طرح واره هــای ذهنــی، کــه متشــّکل از مفاهیــم و 
پیونــِد میــان آن هــا اســت، در نقــش کلیــدی اســت کــه در 
بازیابــی اطالعــات از حافظــه و دریافــت، تحلیــل و تفســیر 
دروندادهــا ایفــا نمــوده و از ایــن رو در شــکل گیری معنــا 
ــراد  ــِی اف ــای ذهن ــد. طرح واره ه ــت می کنن ــن دخال در ذه
ــدی  ــوزش واح ــه آم ــر آنک ــت، مگ ــر اس ــز از یکدیگ متمای
دیــده  باشــند و دو فــرد عیــن هــم پــرورش یافتــه باشــند، 
کــه در عمــل تحقــق چنیــن چیــزی ســاده نیســت. بــرای 
مثــال، هیــچ دو فــردی طــرح واره ای کامــاًل یکســان از یــک 
ــد.  ــر ندارن ــهر در س ــخص در ش ــان مش ــا خیاب ــدان ی می
ــا  ــالب ب ــان انق ــخصی از خیاب ــرح واره ی ش ــمتی از ط قس
پیونــد خــورده  دانشــگاه  رو بــه روی  کتاب فروشــی های 
ــه او  ــت ک ــتانی اس ــای داس ــادآور کتاب ه ــه ی ــت، ک اس
ــرح واره ی  ــر ط ــخصی دیگ ــرای ش ــا ب ــت، ام ــده اس خوان
بــا  پیونــد  در  انقــالب،  خیابــان  از  قســمت  همــان 
ــر  ــخصی دیگ ــرای ش ــت، و ب ــجویی اس ــای دانش جنبش ه
تنهــا یــادآور خیاطــی اســت کــه در یکــی از ســاختمان های 
ــن  ــا ای ــت  و  شــلوارش را می دوخــت. ام ــان ک ــب خیاب جن
زنجیــره ی تداعی هــا می توانــد همچنــان ادامــه یابــد، 
خیــاط یــادآور جشــنی باشــد، جنبــش دانشــجویی یــادآور 
ــا  ــرد اول، رمان ه ــرای ف ــانزده آذر، و ب ــان ش ــع خیاب وقای
ــال ســاده نشــان  ــن مث ــی. ای ــات خــوش جوان ــادآور اوق ی
ــل  ــده عم ــتعاره ها پیچی ــدازه اس ــه ان ــا چ ــه ت ــد ک می ده
ــذا  ــد. ل ــر ان ــرد دیگــر در تغیی ــه ف ــردی ب ــد و از ف می کنن
ــر آن  ــور ب ــی در فضــای زیســته کــه لوف آن دریافــت معان
تاکیــد داشــت، در پیچیدگــی روابــط مفهومــی اســت 
کــه از طریــق طرح واره هــای ذهنــی افــراد معنایابــی 
ــق  ــراد متعل ــدازه اف ــر ان ــه ه ــی ک ــوند؛ طرحواره های می ش
بــه گروه هــای اجتماعــی مشــابه تری باشــند، احتمــاالً 
تشــابهات مفهومــی و ربط هــای مفهومــی بیشــتری دارنــد. 
مــدل  از  اســتفاده  بــا  می تــوان  نیــز  را  فرهنــگ 
طرح واره هــای ذهنــی تعریــف کــرد: تغییــرات عینــی 
ــد.  ــزه می کن ــش و انگی ــاد پرس ــرد ایج ــرای ف ــان ب جه
ــکل  ــش داده، و در ش ــن پرس ــه ای ــه ب ــخی اولی ــرد پاس ف
ــا  ــود. ام ــاد می ش ــد ایج ــرح واره ای جدی ــود، ط ــی خ عال
ــدن  ــن و نهادینه ش ــت یافت ــده و عینی ــدن ای ــا بیرونی ش ب
می کنــد.  تغییــر  فرهنــگ  کــه  اســت  جامعــه  در  آن 
هنگامی کــه طرح واره هــای جدیــد نهــادی شــده و در 
گروه هــای اجتماعــی شــایع گردنــد، فرهنــگ جمعــی 
ــد. از  ــر می دهن ــا تغیی ــازد ی ــا را می س ــی آن ه ــا گروه ی
ایــن طریــق فرهنــگ بــر کنــِش گروه هــای اجتماعــی اثــر 
می گــذارد و متعاقبــاً کنش هــای فــردی را نیــز تغییــر 
ــل  ــهری، جع ــای ش ــوای فض ــر محت ــلط ب ــد. تس می ده
ــن و  ــور نمادی ــق ام ــناخت از طری ــف ش ــوا، و تحری محت
ابزارهــای دیگــری کــه بــه قــول لوفــور عامــالن هژمونی در 
اختیــار دارنــد)Lefebvre, 1974/2016, p.40( ابزارهایی 
و طراحی شــهری  برنامه ریــزی  کــه  فرهنگــی هســتند 
تنهــا یکــی از ابزارهایــی اســت کــه می توانــد لــه یــا علیــه 

ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــدرت م ق
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امــا ایــن مهــم را نیــز بایــد در نظــر گرفــت کــه 
طرح واره هــای ذهنــی بــه ســادگی تغییــر نمی کننــد 
 Parsi &(هســتند عمــل  و  بیــان  فضــای  نیازمنــد  و 
ــده و  ــق ای Farmahini Farahani, 2017, p.310(. تحق
فرهنگــی شــدِن طــرح واره، بســتگی بســیار بــه زمینــه دارد. 
ایــن زمینــه ی تاریخــی اســت کــه امــکان تحقــق ایــده و 
عینــی شــدن آن را فراهــم مــی آورد. چــه بســا ایده هــای 
درخشــانی کــه در زمانــه ای از تاریــخ طــرح، امــا در نطفــه 
ــه  ــد ک ــیده باش ــول کش ــا ط ــند و قرن ه ــده باش ــه ش خف
همــان ایــده مجــدداً امــکان ظهــور و تحقــق یافتــه باشــد. 
به معنــای دیگــر، زمینــه ی اجتماعــی و تغییــرات مــادی 
ــی  ــکان طرح پرســش فرضیه آزمای ــه ام ــوی اســت ک و معن
ــن،  ــی آورد. همچنی ــم م ــد را فراه ــخ جدی ــن پاس و یافت
ــدن  ــه ش ــکان نهادین ــر ام ــد، اگ ــی جدی ــرح واره ی ذهن ط
ــگ، و در نتیجــه،  ــه فرهن ــدل ب ــد، ب ــی شــدن نیاب و جمع
ــود.  ــی نمی ش ــای اجتماع ــی در فض ــای جمع ــاد معن ایج
شــکل 1، نقــش فضــای اجتماعــی را در شــکل گیری و 
تغییــر در طرح واره هــای ذهنــی و تولیــد فضــا نشــان 
ــط فرهنگــی،  ــی به وســاطِت محی ــد. وجــوِد اجتماع می ده
اعــم از فرهنــگ مــادی و معنــوی، بــر روان انســان ها 
اثــر کــرده، و بــا اثرگذاشــتن بــر ســازمان بندی ادراک 
و به طــور اخــص بــر طرح واره هــای ذهنــی، آن هــا را 
ــات و در نتیجــه  ــردازش اطالع ســازمان می بخشــد و در پ
ــر  ــتند ـ تاثی ــا هس ــازنده ی فض ــه س ــراد ـ ک ــش اف در کن

می گــذارد. 

نتیجه گیرینتیجه گیری
ــث  ــناختی و مباح ــی ش ــش روان شناس ــای دان یافته ه
در  ذهنــی  طرح واره هــای  نقــش  مــورد  در  طرح شــده 
ــای  ــد فض ــه ی تولی ــی نظری ــه گانه ی فضای ــا س ــه ب رابط
لوفــور شــامل چنــد بحــث کلیــدی اســت کــه در مطالعــات 
فضایــی بایــد بــه آن هــا توجــه کــرد: 1(آگاهــی به وســاطِت 
ــی را  ــای ذهن ــه طرحواره ه ــد ک ــل می کن ــی عم مفاهیم
می ســازند؛ 2(از آن جــا کــه واقعیــت در تغییــر اســت، 
ــر  ــد و تغیی ــر می پذیرن ــان تغیی ــذر زم ــز در گ ــم نی مفاهی
در مفاهیــم و روابــط آن هــا از طریــق طــرح پرســش، 
یافتــن پاســخ و آمــوزش و نهادســازی موجــب تغییــِر 
ــرد، ســاختی  طرح واره هــای ذهنــی می شــود. 3(آگاهــِی ف
ــر از گروه هــای اجتماعــی اســت  جمعــی دارد، یعنــی متاث
ــی  ــالن هژمون ــت. 4(عام ــا اس ــوی از آن ه ــرد عض ــه ف ک
ــف شــناختی، تاحــدودی فضــای فرهنگــی  به کمــکِ تحری
و فضــای زیســته را در اختیــار می گیرنــد. تعریــف فرهنــگ 
ــود  ــبب می ش ــی س ــای ذهن ــدل طرح واره ه ــق م از طری
ــدون  کــه چگونگــی تولیــد و تغییــر فضــا روشــن شــود، ب
ــار  ــور گرفت ــه ی لوف ــناختی نظری ــای ش ــه کژی ه ــه ب آنک

آییــم.
بــا بررســی ســه گانه ی فضایــی لوفــور در برخــورد 
ــری از  ــا بهره گی ــناخت و ب ــکیایی ش ــب ویگوتس ــا مکت ب
مفهــوم طــرح واره ذهنــی مشــخص شــد داللت هــای 
ــه به صــورِت شــاعرانه  نشانه شــناختی در فضــای زیســته ن
ــه از  ــت، بلک ــه اس ــور نهفت ــان لوف ــه در بی ــودی ک و رازآل

Fig. 1. Role of mental schemata in production of space
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ــا در  ــان آن ه ــط می ــم و رواب ــه مفاهی ــی ک ــق نقش طری
قالــب طرح واره هــای ذهنــی دارنــد برقــرار می شــوند. 
اندیشــه ماهیتــی کالمــی و گفتگویــی داشــته و تــا زمانــی 
ــده  ــا در نیام ــای بامعن ــه و گزاره ه ــکل کلم ــه ش ــه ب ک

ــت. ــد یاف ــود را نخواه ــی خ ــورت نهای ــد، ص باش
ــره  ــم روزم ــه از مفاهی ــی ک ــر در تحلیل ــوی دیگ از س
و مفاهیــم علمــی ارائــه شــد، مشــخص گشــت کــه 
دریافت هــا و اندیشــه هایی کــه بــه دلیــل اســتعاره ها 
ـ  کــه در فضــای زیســته  و داللت هــای نشانه شــناختی 
و از طریــق بازنمایی هــای فضایــی مــد نظــر لوفــور ـ 
ــن  ــد. بنابرای ــره ان ــم روزم ــطح مفاهی ــد، در س رخ می ده
ــر  ــا اگ ــد و حت ــی را ندارن ــم علم ــی مفاهی ــاختار منطق س
ــابهی  ــش مش ــه کن ــا ب ــره ی تداعی ه ــن زنج ــای ای انته
ــری  ــا بهره گی ــتنتاجی و ب ــا روش اس ــون ب ــد، چ بیانجامن
ــب  ــا در قال ــان آن ه ــاوت می ــای متف ــم و پیونده از مفاهی
ــد،  ــده ان ــم ش ــش خت ــه آن کن ــی ب ــای ذهن طرح واره ه
ــا زود تفــاوت و تضــاد آن هــا آشــکار خواهــد شــد.  ــر ی دی
ــه ی  ــی آن جامع ــور ـ یعن ــی لوف ــروژه ی سیاس ــن پ بنابرای
آرمانــی کــه از طریــق مقاومــت گروه هــای مختلفــی 
چــون محرومــان، افــراد بی طبقــه، گروه هــای قومــی، 
گروه هــای جنســیتی و غیــره در برابــر نظــام ســرمایه داری 
محقــق خواهــد شــد، بیشــتر یــک خیــال و تصــور شــاعرانه 
اســت تــا تحلیلــی علمــی از وضعیت هــای ذهنــی آن  

گروه هــا. 
ــای  ــد طرح واره ه ــا بای ــوای فض ــه ی محت ــرای مطالع ب
انســاِن قصدمنــِد کنشــگِر اجتماعــاً رشــد کــرده  ای را 
ــتم های  ــاطِت سیس ــی اش به وس ــه آگاه ــود ک ــه نم مطالع
ــذر  ــه در گ ــه و البت ــکل گرفت ــا ش ــناختی و ابزاره نشانه ش
ــرد  ــر ف ــی ه ــه آگاه ــا ک ــرد. از آن ج ــر می پذی ــان تغیی زم
ــرد عضــوی از آن  ــه ف ــی اســت ک ــروه اجتماع ــر از گ متاث
ــی  ــای اجتماع ــی گروه ه ــای ذهن ــد طرح واره ه ــت، بای اس

ــرد. ــه ک ــن را مطالع ــک فضــای معی در خصــوص ی
ــای  ــه و دگرگونی ه ــه زمین ــد ب ــه ای بای ــن مطالع چنی
تاریخــی حســاس باشــد. بــه  علــت آن کــه زمینه ی مــادی و 
معنــوی )بســتر مــادی تاریخــی و بســتر معنــوی فرهنگــی( 
کــه فــرد در آن عمــل می کنــد پیوســته در تغییــر اســت، 
مفاهیــم و معانــی ای کــه در ذهــن انعــکاس می یابنــد نیــز 

در تغییــر و شــوند هســتند.

پی نوشتپی نوشت
1. Spatial Practice  
2. Representations of Space
3. Representational Space
4. Cognitive Psychology
5. Mental Schema
6. Vygotskian school
7. Structurationist ontology

ــی آورد  ــم م ــکان را فراه ــن ام ــتکی ای ــی ویگوس ــه ی فرهنگی-تاریخ 8. نظری
کــه  شــویم  متوجــه  و  کــرده  نقــد  را  لوفــور  فضایــی  ســه گانه ی  کــه 
ــه ی  ــن در لحظ ــی و نمادی ــای تمثیل ــرده، و فضاه ــل ک ــه عم ــگ چگون فرهن
ــد  ــه بازتولی ــوده، و ب ــل نم ــن عم ــه در ذه ــور چگون ــر لوف ــد نظ ــوم م س
فضایــِی ســرمایه داری منجــر می شــود. اگرچــه اوج فعالیــت ویگوتســکی 
بــود، ویگوتســکی  ابتدایــی شــکل گیری شــوروری ســابق  در ســال های 
ــتی  ــکار دترمینیس ــه  اف ــر پای ــی ب ــه ی روانشناس ــک نظری ــاختن ی ــرای س ب

مســیر  بــه  او  بلکــه  نکــرد)Elhammoumi, 2010, p.661(؛  عمــل 
ــور  ــوروی مهج ــال ها در ش ــرای س ــا ب ــکار او نه تنه ــود. اف ــد ب ــی متعه علم
ــده  ــناخته مان ــز ناش ــرب نی ــی غ ــل علم ــرن در محاف ــم ق ــا نی ــه ت ــد، بلک مان
بــود)Matusov, 2015: 316(. به تدریــج بــا شــناخت هرچــه بیشــتر 
تئــوری ویگوتســکی، بســیارانی در بســط اندیشــه های او کوشــیدند. آرای 
او از دهــه ی 1970 بــه بعــد، کم کــم در آثــار مرتبــط بــا زبان شناســی 
 ،)Lave & Wenger, 1991(انسان شناســی ،)Heath, 1983(اجتماعــی
 Cazden(ــم ــم و تعل ــی)Cole, 1996; Rogoff, 1990(، تعلی روان شناس
and Cordeiro, 1992( و مطالعــات ادبــی)Gee, 1996( قابــل ردگیــری 
ــان  ــکی در هم ــس از ویگوتس ــال ها پ ــا س ــه ت ــانی ک ــه کس ــت. از جمل اس
ــا، همــکار و شــاگرد  مکتــب فکــری فعالیــت کــرد، الکســاندر رومانوویــچ لوری
ویگوتســکی بــود. لوریــا خــط فکــری ویگوتســکی را در زمینــه ی روان شناســی 
 Luria, 1968/2004;(شــناخت، حافظــه و اندیشــه و زبــان پی گرفــت
 Tikhomirov,(تیخومیــرف .)1972/2013 ;1981/2011 ;1976/2010
1999( نیــز متاثــر از اندیشــه های ویگوتســکی بــود، و مایــکل توماِســلّو  
ــد.  ــکیایی می دان ــی ویگوتس ــه کل ــود را ب )Tomasello, 1999/2018( خ
ــای  ــق در کاره ــوزه ی منط ــوان در ح ــز می ت ــکی را نی ــط آرای ویگوتس بس
ردیابــی  نیــز   )Ilyenkov, 2008/2014(ایلینکــوف ماننــد  دیگرانــی 
 Rashtchi,( ــمندان ــی اندیش ــکی برخ ــکار ویگوتس ــز، اف ــران نی ــرد. در ای ک
Hajhosseiny & Mehran, 2012؛  Maarefvand, 2010؛  2010؛ 
 Gholami Haredashti & Ahmadi & Abdolmaleki, 2014؛ 
ــر  ــوژی متاث ــوزه ی پداگ ــد( را در ح ــی چن Rashidpoor, 2015؛ و دیگران
 Azabdaftari, ؛Arizi Samani, 2002(ســاخت. در حــوزه ی ادبیــات
آرای  نیــز   )Pirouz & Ghafoori, 2017 2011 ,2003 ,1996؛ 
ــکی  ــری از ویگوتس ــاب دیگ ــن، کت ــت. همچنی ــرده اس ــوذ ک ــکی نف ویگوتس
بــا عنــوان »روان شناســی هنــر«)Vygotsky, 1971/1998( در ســال 
ــد  ــک می کن ــکی کم ــت. آرای ویگوتس ــده اس ــه ش ــی ترجم ــه فارس 1377 ب
ــهر« در  ــا »ش ــط« و حت ــری«، »محی ــع«، »دیگ ــون »جم ــی چ ــه مفاهیم ک
ــه  ــل مطالع ــه ی شــناختِی آن قاب ــت انســانی از زاوی ــه ی کنــش و فعالی مطالع
باشــند. گرایــش بــه مفاهیــم فوق الذکــر، اگرچــه از قدیــم ســابقه دارد، 
ــرت  ــد نورب ــری مانن ــان متاخ ــط جامعه شناس ــا توس ــه آن ه ــت ب ــا بازگش ام
ــد، دارای  ــر روان شناســی برخــورد کــرده بودن ــا مکاتــب جدید ت الیــاس کــه ب
ــاب  ــا عنــوان »در ب ــرای مثــال، الیــاس در کتــاب مشــهورش ب معنــا اســت. ب
فراینــد تمــدن: بررســی هایی در تکویــن جامعه شــناختی و روان شــناختی 
ــش  ــان واکن ــای آن ــی و دیدگاه ه ــه روان شناس آن«)Elias, 1939/2014( ب
ــِی  ــِد جمع ــت بُع ــر اهمی ــان داده)Heinich, 1997/2015, p.76( و ب نش

 .)Heinich, 1997/2015, p.117(هویــِت فــردی تاکیــد مــی ورزد
9. Immediate 
10. Becoming
11. Sublation
 Popov,(نفــی بــا حفــظ یــا حفــظ بــا نفــی، رفــع نامیــده می شــود«

.)2010/2016, p.123
آمــوزش،  یعنــی  مفهــوم،  دربرگیرنــده ی ســه  همزمــان   Bildung  .12
شــکل گیری )بــه معنــای داشــتن شــکل مفهومــی) و فرهنــگ اســت. از دیــد 
ــت  ــل منفی ــه از مراح ــناخت ـ ک ــِد ش ــگل)Hegel, 1807/2014(، فراین ه
ــد  ــی Bildung می خوان ــه آلمان ــزی کــه ب ــه واســطه ی آن چی می گــذرد ـ ب
صــورت می پذیــرد. مترجمــان انگلیســی هــگل، واژه ی Bildung را در زبــان 
ــد و  انگلیســی هــم معــادل تعلیــم و تعلــم و آمــوزش education گرفتــه ان

.culture ــگ ــم فرهن ه
13. Syncretic grouping 
14. Complexes 
15. Potential concepts
16. Meaning 
17. Sense
18. Inner Speech
19. Cognitive distortion

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
ــه  از جنــاب آقــای دکتــر حبیــب اهلل قاســم زاده، کــه ب
نویســنده ی اول مقالــه اجــازه ی حضور در کالس درسشــان 
را داده و در زمینــه ی علــوم شــناختی رهنمودهــای مفیدی 
را در جلســات خصوصــی بیــان فرمودنــد، کمــال تشــکر و 

قدردانــی را داریــم.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش 
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