رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری،
مفهوم مکان در کالس درس سیر اندیشه ها
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چکیده :آموزشهای نظری خصوصا در رشته های هنر و معماری در دوره تحصیالت تکمیلی متوجه نظریات پایه اندیشمندان در شاخه
های مختلف این رشته ها بوده که اغلب به شکل خطی و یک سویه از دانش مکتوب در کالسهای درس انتقال داده می شود .هدف این
تحقیق ،در نقد روشهای کمی رایج ،خطی و ی ک سویه در کالس نظری ،پیشنهاد روش کیفی است که بتواند با مشارکت مستقیم
دانشجویان ،ارتباط نزدیک مصرف کننده با بنا را در مفاهیم نظری انتقال دهد .در اینجا ،مفاهیم نظری را در مفهوم مکان و تجربه بودن
افراد در مکان به عنوان یکی از مباحث رابطه فرد و محیط جستجو کرده است .رویکردی کیفی که توسط این تحقیق در دانشکده معماری
دانشگاه علم و صنعت در دوره کارشناسی ارشد گرایش مسکن برای نخستین بار مطرح شد بر پایه یکی از روشهای تحقیق کیفی در
ادراک محیط با عنوان پدیدارشناسی شکل گرفت .هدف زیربنایی این روش ،فهم تجربه بودن است که در اینجا به منزله ارتباط مستقیم و
زنده دانشجویان با محیط معماری است .لذا از سر فصل کالس سیر اندیشه با محوریت شکل گیری معماری ،مسئله ای که در این باب
طرح گردید جایگاه مفهوم مکان و چگونگی درک آن بود .بنابراین ،دانشجویان با قرارگیری در مکانی که قبال آن را تجربه نکرده اند ،به
طریقی متفاوت از مطالعه صرف در مکان قرار گرفته و با آن مکان ارتباط برقرار کردند .نتیجه ای که در نهایت از این تجربه بدست آمد،
درک جایگاه مفهوم مکان که به ارتباط استفاده کننده و معماری بر می گردد توسط دانشجویان ارشد معماری بود که البته تا پیش از آن
غالبا خود را در جایگاه حرفه مند معمار قلمداد می کردند.

کلمات کلیدی :مفهوم مکان ،تجربه بودن ،آموزش نظري معماري ،تعامل

 -1مقدمه
اگر آموزش معماري را در دو قالب نظبري و عملبی دسبته
بندي کنبمم ،در دوره تصیبم ت تکمملبی ،قالب نظبري از
جایگاه مهمتري برخبوردار اسب در ایب دوره ،درس سبمر
اندیشهها در معماري ببه بررسبی مفباهمم نظبري و فکبري
اندیشمندان معماري میپردازد تا دانشجویان با رویکردهبا و
دیدگاههاي آنها در طول تاریخ بمشتر آشبنا شبوند یکبی از
مصورهبباي طببرس درس نببامررده در گببرایم مسببک در
دانشکده معمباري دانشبگاه علبم و تبنع ایبران ،کاویبدن
رابطه نظام فکري معمار و فرایند شبکلگمبري معمباري در
طول تاریخ اس
تاریخ دریافت مقاله  ، 88/8/11تاریخ تصویب نهایی 88/12/23
 3پژوهشگر دکتری ،دانشکده معماري ،دانشگاه علم و تنع ایران،
(نویسنده مسئول) ،پس الکترونمکیAr_Sadoughi@iust.ac.ir :
 2دانشیار ،دانشکده معماري ،دانشگاه علم و تنع ایران
3استاد  ،دانشگاه بریتمم کلمرماي کاناداو فلوشمپ فوق دکترا دانشکده
روان شناسی دانشگاه هاروارد
 4کارشناس ارشد ،دانشکده معماري ،دانشگاه علم و تنع ایران

بر اساس ای مصور ،درباره شکلگمري معماري رویکردهباي
گوناگونی نظمر رویکرد تصلملی تاریخی ترف ،کارکردگرایی،
شکلی ،معناگرایی و مفهومی مطرس میشود در تجربهاي که
در ای تصقمق براي ک س درس سمر اندیشهها انجبام شبد،
رویکرد کلی آموزش آن نظریهها در ک س درس پموسته ببا
طببرس پرسببمهببایی ،آن رویکردهببا را مببورد تصلمببل قببرار
میدهد؛ ای پرسمها و تصلملها تا طرس مسئلهاي ببه نبام
مفهوم مکان و چگونگی ادراک آن توسط گروه سازندگان بنا
ادامه یاف طرس مسئله مفهوم مکان در ک س کبام ً غمبر
مستقمم با ای پرسم همراه بود که با بررسی هبر کبدام از
نگرشهاي تاریخی آیا میتوان بعد تازهاي را ببه آنهبا افب ود
که ارتراط میرف کننده با مکان را نم بمشتر مد نظر داشته
باشد؟
3
2
مفهوم مکبان در دو نگبرش کلبی درون و بمبرون مسبئله
جدیدي را در ذه دانشجویان باز کرد که کلمه انسانهباي
در ارتراط با معماري را در دو دسته کلی قرار میدهد یکبی
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آرزو تدوقی و همکاران

معماران و برنامهری ان در مقمباس معمباري و شبهر و دیگبر
مردمی که از فضاي ساخته شده استفاده میکنند معمباران

در ساخ مکان ،تفسمري از مصمط معم را بمان مبیکنبد
[4و ]5از ای منظر ،کن فرامپتبون 0رابطبهاي را کبه ببم

و برنامهری ان معمبواً نگبرش بمبرون ببه درون را داشبته و
استفاده کنندگان نگرش درون به بمرون را داشتهاند در ای
رابطه دیوید سممون 4پمشنهاد میکند که تصقمقات مرببوط
به مکبان ،معطبوف ببه بررسبی ارتراطبات درون سباختاري
مکان ،مانند دیالکتمک بمبرون و درون ،گبردد [ ]3نبوربر
شولت  ،موفقم آدمی در تعریف عرتبه درونبی و بمرونبی و
درک درس آن را در معنباي سبکنی گ یبدن آدمبی بمبان
میکند وي در ای باره میگوید« :وقتبی کبه مکبانهبا ببا
مصمط و نسبر ببه یکبدیگر تب ممر متقاببل داشبته باشبند،
موضوع درون و بمرون پمم میآید ظباهراً در درون ببودن،

معناي درک شده ،وابسبتگی ببه مکبان و طرا بی معمباري
میتواند برقرار شود ،طوري بمان میکند که در تورت عبدم
برقراري ای رابطه دیالکتمک ،همچ اممدي ببه خلبق مجبدد
مکان نمس [ ]6بنابرای میتوان سطوس ادراکی مکان را با
تجربمات انسانها در آن از ابعاد شبناختی و همجبانی مبورد
تصلمل قرار داد و ضرورت ای تجربمات را در مفهبوم مکبان
بمان نمود
در ای تصقمق رویکبرد آموزشبی در مفهبوم مکبان ،تجرببه
دانشجویان در مکان به تورت زنبده در نظبر گرفتبه شبد و
سؤال اتلی تصقمق در خیوص سطح تجربه آنها در مصل و

هدف اولمه و متعاق مفهوم مکان اس یعنی دور ببودن از
آن چم ي که در بمرون قرار دارد » 5روشی که بتواند عملبی
کببردن نظریببه پموسببتگی و برقببراري دیببالو بببم درون و
بمرون را مصقق سازد از نگاه سبممون ،روش پدیدارشناسبی
اس میتوان گف که روش پدیدارشناسی راهبی را نشبان
میدهد که نگرش بمبرون ببه درون از سبوي طرا بان ،کبه
درآن معمواً الگوها 6شاخص میشوند ،7با تصرکبات تجرببی
مت مر از افراد استفاده کننده به تورت توأمان درک شبده و
قابل تدبمر گردد []2

درک جایگاه اسبتفاده کننبدگان و ضبرورت توجبه ببه آنهبا
مطرس شد ببا تجرببه زنبده و ببودن در مکبان ،دانشبجویان
تصیم ت تکمملی میتوانند پموستگی مطرو ه بم نگبرش
درون و بمرون را به تورت غمر مستقمم در ذه خود طبرس
ری ي نمبوده و ببه اهممب آن مهبم پبی بررنبد ایب روش
آموزش میتواند مکمل روشهاي استاد مصور و خطی ترف
در دروس نظري معماري باشد که ترفاً به انتقبال تئوریبک
نظریات در ک س میپردازد

مسئلهاي که در موضوع مفهوم مکان در اینجبا قاببل توجبه
اس  ،یکی ت کمدي بر جایگاه تجرببه اسبتفاده کننبدگان در
شکلگمري معماري اس و دیگر سطصی از مفهوم اس که
با ای تجربه قابل درک و انتقال میباشد یک فرد زمانی که
در مکان یا مکانها زندگی میکند ،در آن مصبمط غوطبهور
میشود و سؤالی در ذه او درباره ای جایگباه مسبلم 8در
مکان برایم پمم نمیآید [ ]2مم ان ارتراط انسان و مکان
و درک او ،سطصی از مفهوم مکان را نشان میدهد و در ای
مفهببوم رلببف بص ببی را پمرامببون پموسببتگی نگببرش درون و
بمرون مطرس کرد که براي دس یابی ببه طرا بی مطلبو ،
توجه به دانم طرا ان و تجربه استفاده کننبدگان در کنبار
یکدیگر ضروري به نظر میرسد [ ]3شولت نم فهبم انسبان
از مصمطببی کببه تجربببه مببیکنببد را در سببطوس آگاهانببه یببا
ناخودآگاه به تورت تداوم رو به رشد میدانبد کبه متب مر از
تناظر او در کشمهاي طرمعی مصمط اس وي ای ارترباط
را نظمر ارتراط فطري با طرمع میداند که رفهمند معمار
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 -2روش تحقیق
 1-2پدیدار شناسی

پدیدارشناسی معبادل فنومنولبویي و علبم شبناخ پدیبده
هاس  ،آن گونه که به اتبل وجبودي آن پدیبده و شبناخ
عممق آن برسد ایب تعرمبر را هوسبرل ببه عنبوان پدیبدار
شناسی ک سمک مطرس کرد هایدیگر و گادامر از پمشبروان
ای مکت فلسفی ،علم پدیدارشناسبی را ببا ت ویبل در هبم
آممخته و شناخ پدیبدههبا را در درک درونبی 39عممبق از
پدیدهها مبیداننبد؛ امبا ریشبه لیبوي  ،phenomenon33در
یونانی " "Phainomenonبه معنی هرچم ي که نمایان اس
[ ]7پدیدار شناسی به عنوان یکی از روشهاي کمفی فهبم
مسائل تصقمقاتی امروزه در بسماري از بوزههباي علمبی از
جمله پرسبتاري ،روان شناسبی تربمتبی ،آمبوزش و مصبمط
کاربرد دارد پدیده می تواند یک نوع بممباري ،یبک رفتبار و
یک مکان باشد که شناخ با فهم تجربه اي ببودن 32ببا آن
پدیده مطالعه میشود [8و]0
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رویکرد کمفی در آموزش نظري معماري،

ای علم ،علم مطالعبه تجربمبات افبراد اسب [ ]39مصقبق
پدیدارشناسبی در پبارادایم کمفببی ببه دنربال توتببمفی 33از

تجربه میکنند ،مکانی میشود که طرس مسئله ای تصقمبق
اس

جوهره اتلی پدیده اس که توسط افراد تجربه میشود؛ که
شامل یکی آنچه که افبراد تجرببه کردنبد و دیگبر ایب کبه
چگونببه آن را تجربببه کردنببد ،مببیشببود [ ]0روش تصقمببق
پدیدارشناسی از انواع روشهاي کمفی به طور کلی به جباي
پرسمهاي از پمم تعمم شده و پممایشی ببه دنربال فهبم
تجربه افراد با قرارگمري در مصمط اس آنچبه کبه افبراد از
پدیده مورد مطالعه ،تجربه کردهاند ،و توتمف آن همانگونه
که تجربه میشود ،هدف ای روش تصقمق اس [3و8و]33
ای تجربه ،وضعم مصمطبی ،اتفاقبات ،تصرکبات و معبانی
درک شده را همانطور که در زنبدگی روزمبره 34انسبان ر

 2-2فهم تجربه بودن

میدهد ،آشکار میسازد توتمف ای تجرببه همبان تجرببه
زیسته [8و ،]32با رویکرد ارتراط فرد با مصمط [ 35 ]3اس
انجام روش انتخابی ای تصقمبق از انبواع پدیدارشناسبی ببه
کمک اب ارهاي تصقمق کمفی ،نظمر مشاهده یا میا رههاي
عممق امکان پذیر میباشد [ ]0ای روش ،پدیدارشناسبی را
در یکببی انببواع رویکردهبباي تصقمببق رفتببار مصببمط 36قببرار
میدهد [3و ]33در قمق مصقق کمفی سعی ببر آن دارد
که از کسانی که پدیده را تجربه کردهاند ،بخواهد که تجرببه
خود را بمان کنند به ای معنی کبه ببودن خبود را توتبمف
کنند
در ای تصقمق پدیدارشناسی ،پدیبده مبورد مطالعبه مکبان
اس از دیدگاه شولت  ،مکانها اساساً همان چمب يانبد کبه
هستند [ 37]34وي مصمط فم یکی را واجبد کمفمب هبایی
ذاتی میداند و مداخله انسانی در مکبان را زمبانی موفقمب
آمم تلقی میکند که شخیم اتلی مکبان شبناخته شبده
باشد؛ به طوریکه ایجاد مصمطهاي انسانی با شخیم مکان
سازگار باشد [ ]35تعریف مکان با ضور فبرد یبا افبراد در
فضا شروع میشود و تا برقراري تجربه و ارتراط با مصمط آن
مکان رشد مییابد «توآن» مکان را مصلی میداند که مردم
در آن به خاطره رسمده باشند [ ]36در همم زممنبه ،ایب
ارتربباط بببا مصببمط از طریببق ا سبباس ،خبباطره ،تیببور و
ناخودآگاه آدمی اتفباق مبیافتبد و در ت کمبد ایب موضبوع
«پااسما» ای طرق را به عنوان جایگاه نظبري در قانمب
تجربه انسان در مصمط بمان میکند [ ]37پب جبایی کبه
فرد یا افبراد در آن قبرار مبیگمرنبد و ببودن خبود را در آن

در اینجا مسئله قابل توجه ،ارترباط تجرببه ببودن و مفهبوم
مکان 38اس چنان که گفته شبد ،پدیدارشناسبی ببه طبور
مستقمم به فهم تجربه بودن یا تجرببه زیسبته اشباره دارد و
شناخ پدیده ها را بر طرق ادراک استفاده کنندگان بررسی
میکند مفهوم مکان نم چنان که گفته شد با تجربه انسان
معنی مییابد و به همان نسر ابعاد و عوامل مختلفی را در
بر میگمرد تجربه بودن فرد در مکبان همبان نگباه پدیبدار
شناسانهاي [ ]3اس ؛ به ارتراط فرد و استفاده کننبدگان ببا
مکببان کببه بببا زنببدگی در آن مکببان و گببذر زمببان عمببق و
گسترش مییابد  ،مرترط اس []3
درک عممقبی کبه در ارترباط ببا مکبان ببراي افبراد تجرببه
میشود ،بااتر از تجار مینوعی و عملکردي مکان ،مفهوم
مکان را عمنی میکند [ ]3ای نوع نگاه به پدیده مکبان در
وزه علوم جیرافما و معماري منظر بسمار بمشتر از معماري
در مصمط ساخته شده مورد بررسی بوده اس مصققبم در
ای باره شناخ مکان را با تجربه بودن افبراد در آممختبه و
جوهره اتلی آن را با زندگی و تعامل استفاده کننبدگان در
آن عجم میدانند مکان دوستی ]38[30و شخیم مکبان
[ ]35وایه هایی هستند که در امر ای دیبدگاه ببراي مفهبوم
مکان بمان شده اس  .تجربه عممق کبه توسبط ب هباي
افراد مختلف در مکان به دس آمبده ،برآمبده از ناخودآگباه
انسان اس که ببا مکبان همبراه شبده اسب [ ]3بنبابرای
ارتراط بم مفهوم مکان و تجربه بودن در مکان پمم از ای
و در ابعاد مختلف مورد توجه اندیشمندان بوده اس نگرش
«رلف» به موضوع ،که گسترش ای درک را از مکان با گذر
زمان در مکان و زندگی کردن در مکان همراه مبیدانبد ،در
ای تصقمق مورد نظر نویسندگان ببوده اسب فهبم تجرببه
بودن در مکان میتواند به شکل کام ً عمنی ،ذهنی و عممق
نگاه ترف بمرون به درون یک سازنده معمبار را ببه نگباهی
متفاوت از منظر استفاده کننده و از درون به بمبرون تربدیل
کند و ارتراط معمار را ببا مبردم اسبتفاده کننبده از مصبمط
ساخته شده ارتقا بخشد
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 3-2هدف تحقیق
در ایبب تصقمببق کلمببه شببرک کننببدگان ،دانشببجویان
کارشناسی ارشد معماري بودند آنها در تعاملی که با مصمط
برقرار میکردند ،آن را تجربه نمودند چنبان کبه در بخبم
روش پدیدارشناسی گفته شد ،فهم آنچه که تجربه میکنند
و چگونگی ای تجربه همان هدف مورد نظر تصقمق اس از
آنجا که در مسافرتهاي دانشجویی ،آنها در مبدت کوتباهی
بناهاي متعددي را بازدید میکنند و کمتر در یک بنا توقبف
بلند مدت دارند ،در ای تصقمق با موضوع آموزش معمباري،
هببدف ای ب بببود کببه آن چم ب ي کببه مببیتوانسببته غمببر از
اندیشههاي فرمی کالردي در شکلگمري فضا تب ممر داشبته
باشد ،درک شود در ای خیبوص در طرا بی تصقمبق نمب
ضروري به نظر میرسمد که تجرببه مکبانی دانشبجویان ببه
گونهاي باشد که قرارگرفت و بودن در مکان از یبک بازدیبد
علمی معمارانه فراتر رفته و بنابر تمری تیویرسازي( 29کبه
در بخم مرا ل تصقمق شرس داده میشود) ،تعاملی عممبق
با مصمط برقرار کنند قرار گرفت در مکان مورد نظر درس
در همان ساع استفاده از مکان یعنی ظهر و بعبد از ظهبر،
برنامهاي بود که در طی  3روز متوالی سفر در منطقه مبورد
نظر تنظمم شد ای برنامه با ای هدف ببود کبه ببه کمبک
تجربه زنده ،مفهوم مکان توسط کلمه دانشجویان درک شود
ای تجربه عملی براي یادگمري مسئله مهم شبناخ مکبان
در طرا بی و مربانی نظبري معمباري بسبمار بائ اهممب
میباشد رویکرد معنایی به مکان با ادبمات تئوري شباید ببه
تورت یک شعر یا پدیدهاي نمادی در معماري مطرس شود؛
اما بعد از تجربه زنده به نظر میرسبد کبه ببا ایجباد تعامبل
واقعی در مکان پدیده مفهومی مکان ،آشکارتر و با اهمم تر
از گذشته مورد مطالعه در طرا ی معماري قرار بگمرد

 4-2مراحل انجام تحقیق
فرآیند آموزش کمفی در ک س درس «سمر اندیشبه هبا در
معماري» در قال چند مر له برنامه ری ي شد
مرحله اول :طرس سؤال در با شکلگمري معماري و نقبد
نظریات معماري
ای مر له طرس مسبئلهاي در کب س ببه عنبوان چگبونگی
شکلگمري وا دهاي معماري بود ای مسئله با ایب هبدف
طرس شد تا به طور کلی دیدگاههباي مختلبف سبمر مربانی
نظري اندیشمندان ب ر دنما همواره به تورت یبک سبؤال
در ذه دانشجویان مرور گردد
مرحله دوم :طرس سؤال در با جایگاه اسبتفاده کننبدگان
در شکل گمري ،تمری تیویرسازي در ارترباط برقرارکبردن
با مصمط ساخته شده
ای مر له در قمق یک آمادهسازي و تمری تیویرسازي
نسر به مصمط اس که ذهب جسبتجوگر را ببراي تجرببه
ممدانی تصقمق آماده مبیسبازد در بوزه روانشناسبی ایب
تمری به متوجه کردن ذه به اج ا و اندامهاي مصمط کبه
در نظر اول کمتر مورد توجه آنها بوده اس  ،اشاره دارد نمب
پموند ای اج ا با هم و در نهای رسبمدن ببه درکبی از کبل
مصمط را مد نظر دارد نمونهاي از ای تمری ها قرار گبرفت
در یکی از مکانهاي باز دانشگاه بود که اغل دانشبجویان از
آن گذر میکردند و در پایان ت ممري که از گفتبه خبود آنهبا
برداش شد ای بود که آن مکان را به نصو متفاوتی تجرببه
می کردند و در تمری انجام شده متوجه چم هایی شدند که
تاکنون متوجه نشده بودند (نمودار )3

نمودار  1مراحل تحقیق

مرا ل انجام تصقمق

طرس موضوع به تورت
مسئله چگونگی شکل
گمري معماري

طرس یک سؤال جایگاه
استفاده کنندگان در
شکل گمري معماري

تمری تیویرسازي
درک رابطه تعاملی
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کار ممدانی

شناخ و انتخا

طرس ری ي برنامه در

تجربه بودن ضور در

مکان تجربه مصقق

قال سه روز متوالی

مکان
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ضرط تدا،
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رویکرد کمفی در آموزش نظري معماري،

مرحله سوم :کار ممدانی ،ضور در مکان
ای مر له در قال ری بخمهبایی مطبابق هبدف تصقمبق،
برنامهری ي شد انتخا مکان مناس  ،استمرار در ضور در
مکان ،زمان ضور در سه روز و چگونگی مر تجربمبات ببه
وسمله اب ارهاي کمفی ،بخمهاي مبورد توجبه ایب مر لبه
بودند (نمودار  )3تعاملی که بم تمم و مکان اتفاق افتباد از
بعد پدیدار شناسانه به تورت دادههباي کمفبی ،مشباهده و
میا ره ،جمعآوري و مر و تصلمل شدند در ادامه فراینبد
تصقمق در مر له سوم ،کار ممدانی ،به تفیمل بمان میشود

شکل  1شوادان خانه عبدی ،مکانی که در ظهر روز اول
تجربه شد .مأخذ :نویسنده دوم

شکل  2برش از شودان خانهی عبدی ،مأخذ :نویسنده دوم
و اول (مقیاس)1/055:
مکان انتخاب شده ،خانه دزفولی :شوادان

شوادان به عنوان فضاي زیرزممنی در خانه که ببراي خنبک
شدن در گرماي دزفول مورد اسبتفاده سباکنان ببوده اسب
تعریف میشود وجه تسممه وایه شبوادان ،چنانچبه بررسبی
شد ،عرارتی بود به نام «شوونه» در ادبمات شوشتري که ببه
معنی آبی اس که در امر وزش نسمم خنک میشبود []30
نم در متون ن دیکتر نعمما با سابقه کاوشهاي ممبدانی در
دزفول و نویسنده کتا دزفول شبهر آجبر آن را ایب گونبه

معنا کرده که «در لی به معنی شو به معنی تاریک و سماه
و ش میباشد ،دان پسوند اس که در معنی میشود اینجا
را تاریک بدان [ » ]29در شهر دزفول به دلمل گرماي بباا،
اغل بناها در معماري ای شهر خیوتباً منبازل مسبکونی،
فضاي زیرزممنی با عمق متوسط  32متر در دل زمم فبر
میکردند [ ]23در هنگامی که گرماي هوا به بد نهایب
خود میرسد فضباي تمبام سبایه ایبوان هبم ببراي زیسب
مناس به نظر نمیرسد و بادهاي گرم ش هاي تابستان هم
باعث میشود که مردم نتوانند روي ببام بخوابنبد سباکنم
خانه به شوادانها رفته و مادامی که شدت گرما ادامه داشته
باشد ،شاید تا پایان روز به سطح زمم نمایند [ ]22مصبمط
داخلی آن به کمک کانالهاي تهویه عمودي و افقی ،در د
آسایم با اخت ف درجه رارت دود  29درجه نسر ببه
هواي طرمعبی ،خنکباي مطربوعی را ببراي سباکنان فبراهم
مببیآورد سبباکنان دزفببول در اغل ب سبباعات بعببد از ظهببر
روزهاي گرم سال در ای مکان زندگی میکردند
مکان شوادان براي ای تصقمق به چند دلمل انتخبا شبد
بنابر خواس هاي تصقمق ،مکانی میبایس انتخا مبیشبد
که تاکنون توسط دانشجویان تجربه نشده باشد ای مهم از
آن جه بود کبه پمشبمنه ضبور هبر فبرد در مکبان روي
اات و درک مکبان او تب ممر مبیگبذارد از طرفبی دیگبر
ویژگیهاي خاص مصمطی ،عل دیگبر انتخبا ایب مکبان
بوده اس
از ویژگببیهبباي مصمطببی شببوادان مببیتببوان بببه نپوشبباندن
بدنههاي آن مصمط با اندودهاي سباختمانی و دیگبري عبدم
ارتراط غمر مستقمم با فضاي بمرون زمم اشباره کبرد ایب
ویژگیها مبیتوانبد سباختاري زنبده 23را در مصبمط انسبان
ساخ با ظاهري متفاوت به وجود آورد از آنجا کبه نگبرش
22
ب مکبان ،از دورن ببه بمبرون ،در سباختارهاي مبدرن
کمتر دیده میشود و در اغل مصبمطهباي سبنتی و ببومی
تجربه شده اس  ،نمونهاي سنتی و ببومی از مکبان زنبدگی
میتواند در ای طرس ن دیکتری انتخا باشد (شکل )3
فرآیند کارمیدانی :فهم تجربه بودن در شوادان

فرآیند کار ممدانی به عنوان مر لبه سبوم تصقمبق چنبدی
بخم را شامل شد در ای مر له کلمه افراد گروه ،ببم 39
دقمقه تا  3ساع در سه روز متوالی در مکان قرار گرفتنبد
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چنان ک ه گفته شد ،پدیده مورد مطالعه در اینجبا ،مکبان ،و
نمونه موردي ،شوادان در خانه دزفبولی ،اسب افبراد گبروه

سماهپوشان دزفول بود (شکل 3و )2از آنها خواسته شد کبه
ا ساس خود را بمان کنند ،در الی کبه ببه طبور آرام روي

شامل  0نفر شرک کننبدگان ،و نمب مصققبم در سبه روز
متوالی شوادان را تجرببه کردنبد بخبمهباي مختلبف ایب
مر له در ذیل به تفیمل شرس داده میشود

زمم دراز کشمده و عواملی از جمله گوشی تلفب همبراه و
ساع و هر چم دیگر کنار گذاشته شود «سکوت» ؛ ت ش
مصقق در ای لصظبه آن ببود کبه شبرک کننبدگان در آن
مکان را تی بمشتري ا ساس کنند 23برخی شروع به بمبان
ا ساسشان در همان لصظبه کردنبد« ،آدم ب آرامبم
داره (شماره  »)6سکوت خاتی داره التی داره که تخلمبه
روانی میشود رهایی «یک جایی واسبه خودتبه اگبر هبم
کسی باشه بازم ا ساس میکنه خودشه» (شبماره « )4آدم
خودشو درک میکنه» (شماره « )6دوس دارم شمع روش
کنم یک چمب گبرم باشبد اون وسبط» (شبماره « )5هبواي

انتخاب شووادان مناسوب :اولبم مب ک ببراي انتخبا
خانهها ،داشت شوادان و سالم بودن و قابل زیس بودن آن
بود؛ به ای معنی که کانالهاي تهویه عمودي و افقی آن باز
بوده و نم ساختار معمباري آن سبالم باشبد لبذا از  0خانبه
بازدید شده  4نمونه آن که قابل زیس بود انتخا گردیبد
شوادان هاي بازدید شبده از هبر دو شبهر دزفبول و شوشبتر
بودند دو شهر دزفول و شوشتر در همسایگی یکبدیگر و در
خانههاي ای دو شهر شوادان از مهمتری مکانهاي زنبدگی
میباشد سعی برآن بود که شوادان در هبر دو شبهر تجرببه
شود الرته ای انتخا با بازدید یکی از مصققم یبک هفتبه
پمم از ضور گروه شرک کننده در مصل انجام شده ببود
ازم به توضمح اس که در  4نمونه منتخ تجربه بودن ببه
تورت جمعی انجام شد در شوادان دو فضاي مج ا کبه ببه
آن ک میگفتند قابل استفاده بود ،که یکی مبورد اسبتفاده
آقایان و دیگري براي خانمها مهما بود
طرحریزی برنامه در سه روز متوالی :گبروه تصقمبق ببه
طور جمعی در دزفول  2نمونه مکان را در روز اول ،روز دوم
یک نمونه و روز سوم یک نمونه شوادان را در شوشتر تجربه
کردند ،تا تجربه بودن در شبوادان ببه تبورت یبک زنبدگی
اتفاق افتد
حضور در مکان و ثبت دادهها :در هنگام بودن در مکبان؛
دانشجویان درک و تجربه خود را از مکبانی کبه در آن قبرار
گرفتند به تورت نوشتاري و شفاهی بمان مبیکردنبد و ببه
اج ا و اندامهاي تشکمل دهنبده آن مکبان توجبه داشبتند و
توتمفی که آنها از کل مکان میکردند ،تعامل آنها از مصمط
و درک مکان را بمان مینمود مشباهدات توسبط مصقبق در
لصظات قرارگمري در مکان به تورت یادداش هاي ممبدانی
و عک و فملم و میا ره نممه ساختاري با ضرط گفتههاي
شرک کنندگان در مکان با کس اجازه از خود آنها ،و بعبد
از خارج شدن از آن انجام گرف
روز اول برنامه از پمم از تعمم شده بود شبوادانی کبه در
ای ب روز تجربببه شببد ،متعلببق بببه خانببه عرببدي در مصلببه
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بمرون اس  ،هواي خانه نمس ا ساس میکنی سقف ندارد
میدونی که بسبته اسب ولبی ب بسبته ببودن نبدارد»
(شماره )6
روز دوم همه با ممل خود در شوادان خانه تم نبو در مصلبه
کردند ای خانه هم اکنون ممبرا فرهنگبی
قلعه استرا
دزفول اس ا ساس رضای کامل و ممل به ببودن مجبدد
در شوادان و در خانه وجود داش و همچ میبا رهاي انجبام
نشد از شرک کنندگان خواسته شبد کبه تجرببه ببودن را
بنویسند مصمط کام ً ساک بود و دانشجویان در الی کبه
در آرامم به فکر رفته بودند ،ممل به بلنبد شبدن و بمبرون
رفت نداشتند موجی از همجان م ر ولی ببیآزار و آرام در
همه شرک کنندگان وجود داش برخی روي پله نشسبته،
افراد خملی را و آسوده قرار گرفته بودند نسبمم خنکبی
جریان داش و نور طرمعی از دریچه سقف ببه داخبل آمبده
بود نم کسی تمایل به روش کردن چبرا نداشب (شبکل
)3
روز سوم بعد از بازدیدهاي ترح تا ظهر ببه دلمبل گرمباي
هوا نماز به فضایی خنک ا ساس میشد و ناهار در شبوادان
ترف شد بعد از ناهار برنامه آزاد اع م شد تبا دانشبجویان
خود مکان بودن شان را انتخبا کننبد گروهبی ببه بمبرون
رفتند و گروهی درون شوادان مستقر شدند اک بر اضبری
تمایل به خاموش شدن چرا داشتند چرا به عنوان عاملی
از نور مینوعی در مکبان نسبر ببه ویژگبیهباي طرمعبی
مصمط م ا م به نظر میرسمد همه در ابتدا ببه دنربال زیبر
انداز بودند؛ ولی بعبد از خباموش شبدن چبرا ایب مسبئله
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فراموش شد سکوت؛ با خاموش شدن چبرا کبه اضبری
خود پمشنهاد دادند ،در الی کبه مطبالری را مبینوشبتند،

که در ای تصلمل ،یافت درونمایهها« ،تب ش ببراي یبافت
الگوي معانی مورد نظر از پدیبدههباي تجرببه شبده توسبط

بمانات آنهبا آغباز شبد «واي مب چبه جبائمم (شبماره »)6
(درس زیر دریچه شوادان ببود کبه نبور ببه داخبل تابمبده
میشد) و تقریراً همه به تورت آوایی «وآي» ا ساس شعف
کردند سکوت مستولی شبد ببا لرخنبد «آخبمم» شبرک
کننده شبماره  3در بالی کبه زانبو جمبع نشسبته ببود ببا
چشمان بسته ا ساس را تی داش برخبی مبیخندیدنبد،
خوشبصال و پرانببریي و آرام «مبی آیبمم اینجبا انببریي مببی
گمریم،دوباره می ریبم بباا (شبماره « »)6خسبتگی آدم در
ممره (شماره  »)0به نظبر مبیرسبمد تیممبر مصسوسبی در
رفتار همه ایجاد شد؛ در رفتار و در نگباه همبه ،هبمچ کب

شببرک کننببدگان مببیباشببد [ »]33درونمایببه هببا در
پدیدارشناسی به عنوان ساختارهاي تجربه درک میشبوند و
در واقع میتوان گف که بمانات مقولهبندي شبده و فرمولبه
شده معانیاند []39
تجربه بودن در شوادان طی برنامبه سبه روزه ایب تصقمبق،
توسط 33نفر شامل دانشجویان ارشبد معمباري و مدرسبم
درس سببمر اندیشببه در معمبباري ،مصققببم  ،و دو نفببر از
دانشجویان دزفولی انجام شد از ببم ایب  33نفبر ببه جب
مصققم  8 ،نفر از روي ممل خود در تمبام مرا بل تصقمبق
شرک کردند تصلملهاي نهایی نم بر طرق تجربه همم 8

نارا  ،عیرانی و نگران نرود شبادي و انبریي و شبعف در
فضا موج میزد و بدون است نا همه میخندیدند

نفر انجام شد دادههاي تصقمبق ،شبامل مشباهدات مصقبق،
نوشته هاي شبرک کننبدگان در هنگبام مانبدن در مکبان،
گفتههاي ضرط شده آنهبا در شبوادان و میبا ره هبایی در
ادامه بود
آنچه که به عنوان درونمایهها به دس آمده براساس تصلمل
بمانات فرد به فرد شرک کنندگان به مبوارد مشبترک ببم
آنها اشاره دارد درونمایههبا مفباهممی هسبتند کبه مفهبوم
مکان را بر طرق تجربه افراد گروه شبرک کننبدگان نشبان
میدهند بعد از تصلمل فرد به فرد ،در نهای برآینبد آنچبه
که از گفتههاي آنها و مشباهده مصقبق ببه دسب آمبد ،ببه

شکل  3تجربه روز دوم ،شوادان خانه تیزنو ،بخشی از

تورت توتمفی ،ت ممر تجربه زنده را بر ادراک دانشجویان از
مصمط بمان میکند (جدول )3
براساس تمام درونمایبههباي ببه دسب آمبده و مشباهدات
مصقق مضامم مشابهی از مفهوم مکان تجرببه شبده نشبان
داده شد شرک کنندگان بعضاً تمایل به بمرون آمبدن از آن
مکان را نداشتند تعاملی که بم دانشجویان و مصمط برقرار
شد ،نوع متفاوتی از بودن را در مکان نشان داد تفاوت ایب
بودن ،در اات ،رفتار و گفتار آنها به چشم میخورد هبمچ
ک ب م اعتببرا آمم ب  ،اظهببار خسببتگی و بمهببودگی شببنمده
نمببیشببد مکببانی ک به تجربببه شببد ،بخشببی از یببک خانببه،
خیوتیتری وا د معماري ،اما بی هبمچ شبراه ظباهري
با خانههاي امبروزي ،هنبوز زنبده ببود دور ببودن از دنمباي
مادي ،آرامم ،سکوت ،تفکر ،سبادگی و امنمب توتبمفی از
مکان تجربه شده ،شوادان اس بودن در شبوادان ترجمصبی
ببر مبکانهاي دیگر ،پمبامهایی از عنباتر مصمبطی ،در دل

روزن کانال تهویه در سقف مشاهده میشود .مأخذ:
نویسنده دوم
 -3نتایج و بحث

درونمایه24ها :دادههبا در ایب تصقمبق مرتنبی ببر تجرببه
انسانی اات ،تجربمات و مردم اس اب ار تصلمبل دادههبا،
استنتاج عقلی و ذهنی اس که به آن تصلمل مصتوایی می-
گویند و به کمک خود شرک کنندگان ،و مؤلفبههبایی کبه
در خود بستر معماري ببه تبورت کبام ً علمبی و منطقبی
شکل گرفتهاند توضمح و ترمم میشوند در میبا رههباي
نممببه سبباختاري ،بببه ترتمرببی کببه س بؤاات اول و دوم و
جداگانه تصلمل میشوند ،تصلمل سؤال یا تصلمل مصتوي
مببیگوینببد [ ]33بببراي یببافت جببوهره و معنببی ،تصلمببل
مصتوایی الرته با ساختار پدیدارشناسانه و مرتنی ببر تجرببه
در جه بروز درونمایهها یا تمها خواهد بود میتوان گفب
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جدول  1درونمایه های به دست آمده و گزینشی از بیانات شرکت کنندگان

درونمایه بیانات
شاخص

شماره 3

امنم رو ی،
با تداي بلند
میتونم فکر

آرامش

شماره 2

آرامم اس
سکوت

شماره 3

و

کنم

حس تفاوت با
محیط بیرون

سکوتی از
جن زمم  ،در

تفاوت قرارگمري
در فضایی متفاوت

دل جایی که
روزي از آن
برخاستم

میکنم،
را
اتفاقی که در باا
نمیافتد
چه جاي مناسی

حس نیاز به
فضایی مشابه در
مکان زندگی

دنیای مادی

آرام گرفتم،
پاک

در خاک ،در دل
زمم
دلم میخواد

تا آخر عمر
دنرال ای فضا
خواهم گش

شوادان ا تماج دارم،

میخواهم که باشم

به یاد آغاز

پایم آمدن از

در خاک ،دردل
زمم یک
دنماي دیگر

فرار از مردم ،فرار از
دغدغهها ،انگار به دل خاک

و به جایی که فقط

خویم ،پایان
زندگی مادي

دنماي مادي،
ارتراط به خود

اس  ،م دیگر
آن انسان قرل

پناه آوردهام و میتوانم
ساع ها در سکوت ای فضا

م باشم و خدا و
آرامم پناهنده شدم

زممنی که همه
بودنم را در

م خودم نمستم،

نرود آن را در
تهران ا ساس
میکنم

براي خودشناسی،
اي کاش چندی
روز اینجا زندگی

دلم میخواد از
دنماي ای زیر
بمرون نمام،

زممنم!

همه چم از
جن
یکدیگرند ،همه
چم ساده و
خالص
در خودم
نشستهام
امنم رو ی،

امنیت روان

با تداي بلند
میتونم فکر
کنم

349

در دل تاریکی نور
اس  ،میتوان به
را تی خدا رادید

خدا را دید

سقفم با دیوارها ترکم

دارم شنا
میکنم ،م در
آغوش زمم
آرامتر ،آرامم

میتونم دستام رو بلند کنم
و آن را لم کنم

خلوص ای فضا

 -تضاد تاریکی و روشنایی

پر از معنوی
اس  ،دیگر همچ
شکلی مهم

مکانی براي تفکر ،و سکوت
ای فضا به م و به
اطرافمانم اجازه نمیداد بلند

در زممنی
میتوان به را تی

آرام بگمرم

شده ،م در تاریکی شوادان
و خنکاي باد نشستم

نمس

خوابمدهام که
ج ء اویم
بمشتر با خودم
آشنا میشوم

وقتی چشمانم را
بستم و سکوت

فراتر از

آرام اینجا نشستم

طرمع ،
آرامم

نه تدایی نه
فکري

کردم آرامشی را
دیدم که هممشه
آرزویم را داشتم
اکنون دور از
زندگی روي زمم ،
فقط به فکر لصظه
و بودن

پمدا کرد  ،دوس دارم هر
زمان که میخواهم فکر کنم
و آرامم پمدا کنم به

نور یک پمام،

محیط و اندامها

انگار که ا ز بمرون
فرار کرده باشم

بودن ،بودنی که همچ
گاه تا به امروز نرود
امروز هستم و

خود ریخته

توجه معنایی به

و گویی از فضاي بمرون
جدا شدم و در مکانی خاص
قرار میگرفتم

کام ً به فضاي شوادان تعلق

قاطی زمم

محیط

پمدا کنم

زندگی کنم

نمستم که در
خمابانها میرود

یکی شدن با

چه آرامشی ،چه تنهایی ،چه
سکوتی هرزمان که
میخوام فکر کنم و آرامم

رهاشدم،
امنم  ،آرامم

فقط به فکر لصظه و

میکردم

دور شدن از

در آغوش مادرم

شماره 4

شماره 5

شماره 6

شماره 7

شماره 8

انگار ج یی از طرمع
شدم

اینجا عشق عمق داره

تصر کنمم،

میتوانم بخوابم تا ساع ها
به درون خود فکر کنم
اینجا مکان تنهایی م
اس

درویشانه
زندگی

امنم  ،خلوص
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میکنه

چرا نمی توانم
اینجا بمانم؟ خدایا!
چرا خانه ام ای
گونه نمس

چون موبای مون

عممق یادآور

هم آنت نمی ده
یک جوري بمشتر
میکنمم که

گذر از
زندگی،
اعتکاف دعا،

از همه چم
جدائمم

مراقر از
نوع عرفانی

آدم خودشو درک
میکنه باد خنکی

همرستگی

برروي تورتم مرا
به خوا برد

ضور

همچ چم نمس ،
خملی را ته،درون
زممن م

درون زممنم

اینجا همه چم
هس  ،تمممم
سنگ ،بوي خاک،
سکوت لصظه ها،
آدم خودشو درک
میکنه وقتی

ا ساس با خدا بودن،

ای همه تو دزفول
درس خوندم ولی
اینجا خملی فرق

چشمانم را بستم و
سکوت کردم
آرامشی را دیدم که
هممشه آرزویم را
داشتم

اعتکاف دعا

آرامم دعا،
انگار تنهایی ولی
نمستی ،بدون
نگرانی

رویکرد کمفی در آموزش نظري معماري،

زمم بودن ،خاک ،خلق انسان از خاک ،نور ،هواي سبرک،
ساده بودن همه چم (جدول  )3از معانی به دس آمده بود

روزانه و گفتگبو
بخشی از زندگی از ترف ناهار تا استرا
به نصوي که به آنچه در گذشته اتفاق میافتاده اس  ،انجبام

اتل شده از سه روز تجربه زنبده،
اما دو نکته بسمار جال
یکی رسمدن به ادراکی عممق و پموند ن دیک با مصبمط ببود
و دیگر ای که ای ا ساس کام ً تدریجی و در طی سه روز
متوالی اتفاق افتاد ،تا جایی که در روز سوم به درجه عممبق
تعلق مکان رسبمد در ایب خیبوص ببا تبک تبک شبرک
کنندگان در روز سوم و بازگش  ،به طور انفبرادي میبا ره
انجام شد و درونمایبه ببه دسب آمبده از آن درک زنبدگی
شوادان و مفهوم آن بود سکوت و آرامبم مکبان و متفباوت
بودن با مصمط بمرون در روز اول ا ساس شد ولی با ببودن
در شوادان در طی سبه روز و زنبدگی کبردن در آن ،تبرف

شد تجربه مدوام ای مکبان در میبا ره آخبری روز سبفر
نکته جالری را نشان داد و آن درک عممق مفهوم زندگی در
شوادان بود آنچه که از ای مفهوم میتبوان برداشب کبرد،
عممق شدن ارتراط شرک کنندگان با مکان تا درجهاي ببود
که به آن م نوس شده بودند درک مکبان در ایب درجبه از
ارتراط به شدت نشان از تجربه زندگی اسب کبه تبک تبک
شرک کنندگان با اندامها و خود مکان به عنبوان یبک کبل
داشتهاند
در نهای آخری گفتگو با دانشجویان نشان داد ،کبه سبی
از درون خویم را برانگمخته و نگاهی متفباوت ببه معمباري

ناهار و استرا دو تا سه ساعته ببه عممبق شبدن ارترباط
دانشجویان با شوادان و اج اي آن بسمار کمک کبرد بمانبات
شرک کنندگان در میا ره آخر مضاممنی نظمر «ببااخره
سم کردم»« ،اان که تو تهبرانم بهبم نمباز دارم»« ،ببا
شوادان خو گرفته بودیم» و «زندگی اش را درک کردم« «با
شببوادان خببو گرفتببه بببودیم ،دوسببتم داشببتمم ،آن را
میخواستمم که در زندگی مان باشد» ،ببه دسب آمبد روز
بعببد از پایببان سببفر ،اک ری ب نمبباز بببه شببوادان را ا سبباس
میکردند ،دیگر در تهران شوادان نرود ایب نمباز نشبان از
همم مهم ،یعنی تعامل انسان و مصمط ،و ادراک آن بود

بومی خود پمدا کرده و عممقاً ا سباس مبیکننبد کبه ایب
معماري چه تفاوتی با معماري امروز دارد ت ممر دیگبر درک
ایبب تفبباوت و دیببدگاه جدیببد در ادامببه کبب س درس و
سممنارهاي دانشجویان ارائه شبد مب ً از آنجبا کبه برنامبه
ک س در ارائبه نظریبات معمباران مطبرس دنمبا ببه تبورت
سممنار بود ،بسماري از دانشجویان تجربه شخییشان را در
مقام مقایسه با نظریه مطالعه شده قرار داده و درک مطلب
را به بصث گذاشتند ای تصقمق ،به عنوان اولم تجرببه ،در
آمببوزش کمفببی درک مکببان در معمبباري ،در درس سببمر
اندیشهها در معماري ،میتواند بسماري از نظریبات معمباري

 -4نتیجه گیری
ای تصقمق ،با روش کمفی پدیدارشناسبی ،ببه دنربال درک
پدیده مکان در آموزش معماري ،تعاملی را که فرد میتوانبد
با مصمط برقرار کند مورد آزمون قرار داد یافتههاي تصقمق،
در زممنههاي مختلف بروز کرد یکی درونمایبههبایی کبه از
توتمف مکبان توسبط شبرک کننبده ببه دسب آمبد کبه
توتمفی از بودن در مکانی به نام شبوادان ببود نمب برآینبد
تعاملی که در تجربه مکرر شبوادان در سبه روز متبوالی ببه
دس آمد ،بعدي تازه از مکان را در ذهب دانشبجوي درس
سمر اندیشه در معماري باز نمود
بر اساس رویکرد پدیدارشناسی درک مکان ،تجربه ببودن در
شوادان ،به طور کلی ،مکانی ام  ،آرام و متفباوت از مصبمط
بمرون توتمف شد؛ جایی کبه هبمچ زنبدگی مبادي و زرق و
برقی مشابه بمرون زمم در آن نمس تجربه بودن با گذران

را از ابعاد شکلی ،اقلممی ،تباریخی و از ایب قرمبل را نقبد و
تصلمل کرده و امکانی براي بسط عممقتر و گستردهتبر ایب
روش در فهم اندیشههاي معماري در دانشگاهها باشد اضافه
بر ای  ،براي درک مفاهمم ب رگی چون فرهنبگ و اجتمباع،
بمان نظریههاي مکتو شاید به تنهایی براي انتقبال مطلب
کافی نراشد و روش تجربه بودن بتواند در ای مهبم مفمبد و
کارا باشد
پی نوشتها
 3ای مقاله به عنوان بخشی از رساله دکتبراي نویسبنده اول و گب ارش
تصقمقی اسب کبه در سبال تصیبملی  80-88در دانشبکده معمباري
دانشگاه علم و تنع ایران در درس سمر اندیشه هبا در معمباري دوره
کارشناسی ارشد معماري گرایم مسک انجام شد
2
Insideness
3
Outsideness
4
D. Seamon
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