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بازشناسی اصول خانههای سنتی یزد در پاسخگویی
به نیازهای اساسی روانشناختی؛ براساس تئوری
*
برخاسته از زمینه
مریم سلیمانی** ،1کاظم مندگاری
 1کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،94/3/6 :تاریخ پذیرش نهایی)94/10/15 :

چکیده
هــدف پژوهــش ،دســتیابی بــه بخشــی از دانــش کاربــردی ،بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای اساســی
روانشناختی در معماری امروزی است .محقق از میان نیازهای روانشناختی ،دو نیاز ابراز وجود و احراز
وجود را مورد تأ کید قرار داده و سعی کرده با روش «تئوری برخاسته از زمینه» ،به شناسایی معیارهای
خانههای ســنتی یزد در پاســخگویی به این نیازها بپردازد؛ تا بتواند ،ضمن تدوام ارزشهای معماری
گذشــته ،معیارهــای معمــاری ســازگار با نیازهای انســان را تبیین کنــد .دادهها از طریــق مصاحبههای
عمیق با ادرا ککنندگان محیط بعنوان متخصصانی آشنا با فضاهای مورد بحث ،حاصل و با کدگذاری
تجزیه و تحلیل شــدند .یافتهها نشــان میدهند بناهای ســنتی ،با ایجاد شــرایطی چون«سازماندهی
قلمرو شــخصی»« ،ســازماندهی حس تعلق خاطر»« ،ســازماندهی تمرکز درونفردی» و «ســازماندهی
ارتباطــات اجتماعــی» به ترتیب زمینهســاز پدیدههایی چون  -1آزادی عمل و اســتقالل فردی ،کنترل
حریم شخصی و میزان محرمیت؛  -2پایبندی حسی ،خوانایی فضا ،همذاتپنداری با فضا؛ -3آرامش
ذهنی ،تمرکز حواس  -4سلســله مراتب میزان محرمیت ،دســتهبندی انواع اجتماعات ،افزایش اتحاد
جمعی ،کنترل ،تسهیل و تقویت ارتباطات جمعی؛ شده که پیامدهایی چون«امنیت روانی»« ،هویت
بخشی»« ،خودسازی» و «مشارکت مفید اجتماعی» داشته است .همچنین ،راهکارهای بکار رفته در
پاسخگویی به این نیازها نیز در طول تحقیق استخراج و ارائه شده است.
واژه های کلیدی
نیازهای اساسی روانشناختی ،احراز وجود ،ابراز وجود ،خانههای سنتی یزد.
*مقاله حاضر برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نگارنده اول ،تحت عنوان «ارزیابی خانه های سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای روان-جمعی»
است که به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره دکترحمیدمحمدی در دانشگاه یزد صورت گرفته است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09163992865 :نمابر.E-mail: soleimani.raha@yahoo.com ،066-42600575 :
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مقدمه
ا گــر بشــر زمانــی پیوســته در همزیســتی بــا طبیع ـتاش ،در
فضایــی لبریــز از کیفیــات به ســر میبرد ،امــروزه کمتر نشــانی از آن
حیات جاریه میتوان یافت .متأســفانه خلقکنندگان آثار معماری
بــدون آنکه رســالتی در برابر سلســله ابعاد وجودی انســان داشــته
باشــند ،بــا نگــرش کمیگرایانــه ،فضاهایــی تــک بعــدی را بوجــود
آوردند که در تضاد با حیات ،پوچ و تهی بود (الکساندر.)9 ،1390 ،
وضعیتی که باعث شــد انســان ،ریش ـههای روحی و روانی خویش
را فراموش کند و به ســازگاری تحمیلی با محیط برســد .عاملی که
در طوالنی مدت منجر به از هم گســیختگی روانی انســان میشود
(الکســاندر1381،؛ یونگ .)1389،این در حالی است که به عقیده
مازلــو ،1ارضــای هریــک از نیازهــای روانشــناختی ،یــک «ارزش» به
شــمار م ـیرود (مازلــو ،)74 ،1367،و پاســخ بــه آنهــا ،شــرط الزم
بــرای داشــتن یــک زندگی ســالم اســت کــه میتواند نتایــج ذهنی
مطلوبــی چون :شــادی عمیقتــر ،آرامش درونی ،ارضــای نیازهای
ایمنــی و احساســی از آســودگی و فراغت پدید آورنــد (همان.)151 ،
همچنیــن مطالعات نشــان دادهاند که تشــخیص مــردم از محیط
به میزان زیادی به نیازهای آنها بســتگی دارد (لنگ .)97 ،1390،و
این بدان معناســت که انســان برای برآورده کردن نیازهای درونی
خود ،باید موقعیت مکانی مناســبی داشــته باشــد .بطوریکه عدم
جهتگیــری بنــا ،در راســتای انتظــارات فــرد ،موجــب اضطــراب او

خواهــد شــد (مایــس .)1387،از همیــنرو معماری بــه عنوان یک
محیــط ســکونتی بایــد وســیلهای را ارائــه دهد تــا به انســان پایگاه
وجــودی بخشــد (شــولتز )1381،و پاســخگوی نیازهــای انســان به
ویژه نیازهای روانشــناختی او باشــد .شــرایطی که معماری ســنتی
همــواره تابــع آن بــوده ،و ســعی داشــته بــا حمایــت از موجودیــت
انســان در طلــب به تعادل رســاندن دنیای مــادی و روانی وی ،هر
دو جنبــه ّکمــی و کیفی را در معماری خویش پاســخ دهد (اردالن،
بختیــار .)1390،بنابرایــن بــه نظــر میرســد پیــام معماری ســنتی و
ارزشهای آن در پاســخگویی به ابعاد وجودی انسان میتواند سر
لوحــه کار معمــاران امروز قرار گیرد .از همیــن رو نگارندگان با توجه
بــه ضــرورت در نظــر گرفتن ابعاد روانشــناختی انســان در فضاهای
سکونتی و ارزشهای معماری سنتی ،سعی کردهاند به بازشناسی
اصول معماری سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای روانشناختی
از جملــه «احــراز وجــود» و «ابــراز وجــود» در تعامالت بیــن فردی و
درونفــردی ،بپردازنــد .تا از این طریق بتوانند بــا اتکا به تجربیات
شــخصی و نظــر مصاحبهشــوندگان در روش زمینــهای ،امــکان
شناسایی راهکارهای معماری سنتی در پاسخگویی به این نیازها
و تأثیــرات ناشــی از این شــرایط محیطــی را فراهم ســازند و بتوانند
زمینهســاز ارتقــای کیفیــت معمــاری معاصــر در پاســخگویی بــه
نیازهای روانشناختی و تداوم ارزشهای معماری سنتی باشند.

 -1نیازهای اساسی روانشناختی
انســانها بواســطه ابعــاد وجودی خــود ،نیازهایی دارنــد که با
پاسخ بدان به خود ّ
تعین میبخشند و همواره در چارچوب قواعد
دســتوری متعارف در جامعه ،ســعی در رســیدن بــه غایت طبیعی
خود دارند و در صورتی که نتوانند از این غایت صیانت کنند ،دچار
بیارزشی میشوند (دیرکس1384،؛ .)Grouzet et al, 2004درواقع
ارگانیســم زنده دارای یک نظام اولیه ،درونی و اساســی از نیازهای
روانشــناختی میباشــد کــه بــه صــورت نظامهــای پیچیدهتــری
از رفتــار در میآینــد و عبارتنــد از :نیــاز بــه «اســتقالل» 2بــه عنــوان
ادرا ک خــود برای منبــع رفتارهای خویــش()Deci & Ryan, 2002
یا خودشــکوفایی و قدرداشــتن نزد خود (نقل از لنــگ)1390،؛ نیاز
به «شایســتگی» 3منعکسکننده نیاز به موثربودن فرد در تعامالت
اجتماعی ،کسب فرصت برای ابراز وجود و احساس احترام و تعلق
داشتن (Gagné, 2003; Elliot, McGregor & Trash, 2002; Deci
 & Ryan, 2002؛مازلو ،)1367،نیاز به «پیوســتگی» 4شامل نیاز به
داشــتن روابط مثبت و حس تعلق به گروه یا جامعه (La Guardia
 ،)et al, 2000همچنین احســاس پذیرفته شــدن از ســوی افرادی
کــه عالیق مشــترکی با فــرد دارنــد ،میباشــد ( .)Krapp, 2005که از
میــان ایــن نیازها ،نگارنــدگان به منظور بررســی ژرفتــر مطالعات،

نیاز به ابراز وجود در تعامالت اجتماعی یا طبق مطالب فوق همان
شایســتگی و پیوســتگی و احراز وجود یا اســتقالل و خودشکوفایی
5
در تعامالت درونفردی را مورد تأمل قرار دادهاند.
 -1-1ابراز وجود در تعامالت بین فردی
گترین دســتاورد بشــری
«بــا توجه اینکــه ارتباط بین فردی ،بزر 
محسوب میشود ،ارتباط ناموثر ،موجب فاصله بین فردی عمیقی
یگــردد که در همه جنبههای زندگی و همهی بخشهای جامعه
م 
تجربــه میشــود .نیاز بــه تعلق داشــتن و احترام از ســوی دیگران ،از
طریق روابط عاطفی با شــخص یا اشــخاص دیگر برآورده میشــود»
(شولتز ،)387 ،1384 ،که اشاره به همان نیاز ابراز وجود در تعامالت
بیــن فــردی دارد .بــه عقیــده الیــوت و گرشــام ،)1999( 6مشــارکت با
دیگــران ،آغازگر رابطه بــودن ،تقاضای کمککردن ،تعریف و تمجید
و قدردانیکردن ،مثالهایی از مهارت و رفتارهای اجتماعی و ایجاد
مترین دســتاوردهای
رابطــه اثربخش با دیگران اســت که یکی از مه 
فردی است .ابراز وجود ،یک خواستهی از پیش موجود است ،یک
مهارت آموخته شده ،نه یک صفت که در افراد محدود وجود داشته
باشــد .لذا وجود شــرایطی کــه امکان بروز این مؤلفــه را فراهم نماید
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باعث میشــود روابط بیــن فردی بهبود یابد و افــراد به خود اعتماد
بیشــتری یابنــد ( .)Lin et al, 2004بــه عقیــده هارجــی ،دیکســون و
ســاندرز ،)2004( 7وجــود شــرایطی بــرای ابــراز وجــود ،بدیــن منظــور
طر حریــزی میشــود که عقایــد و رفتارهــای جرأتمندان ـهی افراد را
بهبود بخشد؛ به طوریکه آنها بتوانند :با دیدی بهتر به خود نگریسته،
به «خوداعتمادی» برسند ،به طورمناسب عواطف و تفکرات فردی
خــود را نشــان دهنــد و در نتیجــه روابــط میــان فــردی مؤثــری را بــا
دیگــران برقــرار نمایند .آزایس ،گرانگــر ،دبری و دا کروکــس،)1999( 8
در بررســی خــود بــه این نتیجه رســیدند کــه ابراز وجــود در تعامالت
اجتماعی ،سبب بهبود سازگاری میشود و کنش ناموفق آن ،سبب
افزایش اضطراب ،افسردگی و اختالالت شخصیتی میشود .از سوی
دیگر نتایج پژوهش وردین9و همکارانش( ،)1990نشــان داده اســت
کــه برقراری تعامالت اجتماعی و کســب مهارتهای اجتماعی برای
ابراز وجود ،موجب بهبودی قابل توجهی در فعالیتها و رفتار افراد
و همچنین اعتماد به نفس آنها میشود .رحیمیان بوگر و همکاران
()1386؛ بیان میدارند که ابراز وجود در شرایط تعامالت اجتماعی-
رفت و آمدهای خانوادگی ،میل به ازدواج و دوســت داشــته شــدن،
عضویــت در گروههــای مختلــف ،پذیــرش در جمعهــای دوســتان،
جلس ـههای مذهبــی ،انجمنهــای تخصصــی و -...بــروز مییابد و
باعث کســب مهارت اجتماعی و احســاس احترام و تعلقداشتن به
جمعی از دوستان و در وجود خود خواهند داشت(جدول.)4
 -2-1احراز وجود در تعامالت درون فردی
واژه احــراز در فرهنــگ معیــن بــه معنــای رســیدن بــه چیــزی
اطــاق میشــود .بنابراین منظور از احراز وجــود ،پرداختن و توجه
بــه وجــود یا همان خود اســت و مفهــوم «خود» ،۱۰عبارت اســت از:
کات جســمانی ،اجتماعــی و روانی فرد در مورد خودش و
تمام ادرا ِ
تجارب گذشــته و حال در ارتباط با محیط پیرامون او ،و پرداختن
ّ
بــه خــود یعنی آ گاهی شــخص از ماهیــت ،حقیقت و کلیتی اســت
کــه بخــش اصلــی وجــود هــر شــخص اســت (فرهنگــی.)1374 ،
نفــردی ،نوعی داد و ســتد ارتباطی اســت که در
«ایــن ارتبــاط درو 
درون شــخص روی میدهــد» (گیــل و آدمــز ،)31 ،1384 ،و نوعــی
خــودکاوی و دروننگری اســت که باعث میشــود فــرد ،تواناییها
و محدودیتهــای خــود را بخوبــی بشناســد تــا بتوانــد در فرصــت
مناســب اقدامــات الزم را انجام دهــد (رســتگار .)1389،عاملی که
بــه گفت ـهی مازلــو منجر به شــناخت فــردی و در نتیجه شــکوفایی
اســتعدادهای بالقــوه او خواهــد شــد (شــولتز .)1384،از ســوی
دیگر ،انســان عالوه بر شــناخت تواناییهــا و قابلیتهای خویش،
بــه واســطه ُبعــد روحــی خــود در ارتبــاط بــا عالــم ماوراءالطبیعــه و
گرایشهای فطری برخاسته از آن ،همواره به نیرویی فراتر از وجود
خــود بــه نــام فرا«مــن» گرایــش دارد 11.نیرویــی کــه در مکانهــای
مختلف نامهای متفاوتی را بهخود گرفته است (دیرکس.)1384،
این نامها هرچند متفاوتاند ،اما همگی به وجود مطلق ،جالل و
شـ�کوه خداوند اشـ�اره دارند که به نوعی نیروی فعال معنوی است
ُ
( .)Rudolf, 1963میــل بــه کرنــش در برابــر خــدای متعــال ۱۲کــه در
نهاد انســان تعبیه شــده اســت ،منجر به بروز تعامالت درونفردی

خواهد ش��د ( .)Neumann, 1940این بدان معنی اســت که ا گرچه
انســان ایــن نیــروی برتــر را در چیزی فــرای خود و عالم محســوس
بیرونی میجوید ،اما از درون انســان سرچشــمه میگیرد و انســان
را بــه خویــش بــاز میگردانــد (شــایگان )1383،و باعــث میشــود
انســان در پــی ایــن تمرکــز درونفــردی ،بــه آرامشــی درونــی برســد
(تریــگ .)1382 ،تمرکــزی کــه در آن فرد ضمن تنظيــم روابط خود
بــا ديگــران ،از خويشــتن خويــش غافل نيســت و همــواره در تالش
است با شناخت عمیقتر وجود خویش ،آنچه مقدس است را بروز
دهــد (وولف .)1386 ،بطوریکه با صورت بخشــی ماوراء طبیعت و
معنویات درونی خویش میکوشد نگاهش را از ظواهر برگرداند و به
خویشتن متوجه کند (کاندینسکی .)1381،بنابراین طبق مطالب
فوق میتوان گفت افراد برای پرداختن به خود و رســیدن به احراز
وجــود ،نیازمند تمرکز درونفردی هســتند کــه میتواند در محیط
بیرون نیز پاسخی داشته باشد(جداول  2 ،1و.)3

 -2هدف تحقیق
هــدف تحقیــق انجــام شــده کــه ایــن مقالــه حاصل آن اســت،
بدســت آوردن بخشــی از دانــش کاربــردی بــرای پاســخگویی بــه
نیازهای جدید ســکونتی ،مطابق با نیازهای اساسی روانشناختی
بــا اســتفاده از مفاهیــم غنــی معمــاری گذشــته ایــران اســت .ایــن
مطالعه ،به بحث راجع به نیازهای اساســی روانشــناختی از جمله
«احراز وجود» و «ابراز وجود» و نمود آن در خانههای ســنتی شــهر
یــزد محــدود شــده اســت .بنابرایــن ،اهــداف اصلــی ایــن تحقیــق
عبارتند از :شناســایی ابعاد کیفی نهفته در آثار گذشــتگان به ویژه
معمــاری ســنتی یــزد در رابطه با دو نیاز ذکر شــده اســت .امری که
منجــر بــه تــدوام ارزشهای معماری ســنتی در معمــاری امروزی و
دســتیابی به الگوهای کیفی بــرای ارائه معیارهایــی جهت ارتقای
فضاهای سکونتی امروز میشود.

 -3روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع کیفی ۱۳است که بر مبنای رویکرد استقرایی
و به روش «تئوری برخاســته از زمینه» ۱۴انجام شــده اســت .در این
راســتا ،از آنجــا که میــزان ژرفنگــری محقق و امــکان مصاحبههای
عمیق با ســا کنین ،یکــی از عوامل اصلی انجــام پژوهشهای کیفی
اســت :حضــور مســتمر محقــق و داشــتن تعلــق خاطــر شــخصی بــه
محیــط مــورد بررســی و حضــور پیوســته کاربــران در فضاهــای مورد
بحــث ،یکــی از معیارهای مهم در انتخاب نمونههــای موردی بوده
است .۱۵از همین رو از میان خانههای سنتی یزد ،نمونههایی از این
خانهها بعنوان نمونه موردی در نظر گرفته شدهاند که امکان حضور
مستمر در آن و مصاحبههای پیوسته با بهر هبرداران فعلی آن برقرار
باشــد ،از همین رو مجموعه هشت گونه از خانههای سنتی متعلق
به دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه یزد انتخاب گردیدند
ً
که از نظر موقعیت استقرار تقریبا در یک محدوده مکانی قرار دارند.
از ســوی دیگــر به منظور مطالعات عمیــق در پژوهشهای میدانی،
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دانشــجویان رشته معماری به عنوان متخصصانی آشنا با فضاهای
مورد بحث به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند؛ که از میان
آنها بیســت نفــر انتخاب گردیــد .در این روش محقــق به مدت یک
ســال و نیم ،در این فضاهای ســنتی حضور یافتــه و به موازات ثبت
تجربیات شــخصی مرتبط با دو نیاز مورد بررســی ،به مصاحبههای
عمیق پرداخته است .محقق در طی روند مصاحبه ،در جستجوی
اسکیماهای ذهنی و ارزیابی نمود دو نیاز «احراز وجود» و «ابراز وجود»
در کیفیــت بناهــا ،از مصاحبهشــونده میخواســت« :الف)کیفیــت
فضاهای خانههای سنتی را در رابطه با دو نیاز مورد بررسی توصیف
نفردی
کنند؟؛ ب) فضاها یا عواملی که پاسخگوی نیاز به تمرکز درو 
و امکان تعامالت اجتماعی را فراهم میکند را با ذکر دلیل بیان کنند؟
ج) تأثیراتی که از این شرایط محیطی میگیرند را شرح دهند؟ برای
روایــی و پایایــی تحقیق ،رویکرد نظامندی برای اســتنتاج تئوریها
اســتفاده شــده کــه عبارتنــد از -1 :تعــدد روش و منابــع جم ـعآوری

دادهها؛ -2درگیربودن مستمر محقق با پدیده؛  -3مشارکت بعضی
شــرکتکنندگان در فرآینــد پژوهــش و  -4اعمــال اصالحــات و اظهار
نظرات پژوهشــگران خبره در زمینههای مرتبط با موضوع تحقیق.

 -4یافتههای پژوهش
محقــق بعــد از اســتخراج دادهها ،با اســتفاده از شــیوه «رهیافت
نظاممنــد» ،۱۶به تجزیــه و تحلیل دادهها و تبییــن یافتهها پرداخته
اســت .براســاس این شــیوه ،نظریهپردازی در ســه گام اصلی انجام
میشــود :الــف) کدگــذاری بــاز که بــا تجزیــه و تحلیل دقیــق دادهها
یپــردازد.
بــه نامگــذاری ،مفهومســازی و مقولهبنــدی پدیدههــا م 
الزم بــه ذکــر اســت نامهــای انتخابی فرا گیرنــد و بیشــترین قرابت را
بــا مبانــی نظــری از پیــش موجــود دارنــد؛ ب)کدگذاری محــوری که
بــا اســتفاده از یــک مــدل پارادایمــی (مــدل الگویی یا سرمشــق) که

جدول  -1کدگذاری باز -مفاهیم و مقولههای استخراج شده از متن مصاحبهها.

مقوله هسته :امکان پرداختن به خود و ایجاد تأمالت درونی( -احراز وجود)
مفاهیم اولیه

مقوله عمده
ایجاد اتاق های دنج کوچک

سازماندهی
قلمرو شخصی

 :R1شخصیسازی فضاها از طریق انعطافپذیری جدارهها در تنظیم میزان محصوریت فضا ایجاد شده است.
 :R2فضاهای عمومی مثل حیاط با استفاده از حوض و باغچهها به چندین قلمرو و عرصه تقسیم شدهاند.

قابلیت تنظیم میزان محصوریت

 :R3مرزبندی ناملموس و مجازی فضا از طریق سلسله مراتب تاریکی و روشنایی نور دو نوع فضا ایجاد
ً
کرده که معموال در قسمت تاریکی حریم بیشتری را احساس میکنم.

تفکیک فضایی

 :R4شکل چندبخشی بعضی از اتاقهای بزرگتر باعث تفکیک فضایی و ایجاد مرزبندی حریمها شده است.

شخصیسازی

 :R5پلهها و ایوان حیاط نوعی مرز کالبدی برای جدا کردن فضاها از هم ایجاد کرده است.

ایجاد آستانه در مرز قلمروها

 :R6ورود به حریم داخلی با گذر از آستانههای مختلف (مثل هشتی داالن) است که در صورت اجازه
میتوان وارد حریم داخلی شد.

مرزبندی (مجازی) ناملموس

 :R7تناسبات و شکل اتاقهای کوچک ،حس خلوت شخصی را تقویت میکند.

مرزبندی (کالبدی) ملموس

 :R8توجه به حریم شخصی با ایجاد اتاقهای دنج و کوچک (در ابعاد فردی) در کنار اتاقهای بزرگ و عمومی.

چند بخشی اتاقهای بزرگ
عرصهبندی فضاهای عمومی

 :R9طاقهای ایوان ،ورودی یا راهروها بعنوان آستانه جدا کنندۀ دو فضا است که با اینکه شفاف است
اما تفکیککننده است.

تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونههای مورد بررسی با کدهای استخراج شده

 :R2حیاط بزرگ -حداقل چهار قلمرو

 :R4شکل چندبخشی اتاقها(شکمدریده
و کالهفرنگی)

 :R5-R2گودال باغچه -حداقل هشت قلمرو

 :R5عرصهبندی عمودی
با ایوانها

 :R4چهار صفه حداقل چهار قلمرو

 :R3امکان تنظیم محدوده خلوت با تغییر میزان
روشنایی

 :R8-R7اتاق فردی-
قلمرو شخصی
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بازشناسی اصول خانههای سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای اساسی
روانشناختی؛ براساس تئوری برخاسته از زمینه

ّ
متضمــن شــرایط علــی ،ایــده محــوری ،زمینــه ،شــرایط میانجــی،
راهبردهای(اســتراتژیهای) و پیامدها اســت باعث برقــراری رابطه
علت و معلولی بین مقولهها میشود (استراوس و کوربین )1385 ،و
ج) کدگذاری انتخابی ،مرحله اصلی نظریهپردازی است که براساس

نتایج دو مرحله قبلی انجام میشود .این کدگذاری به تولید تئوری
پرداخته و به این ترتیب مقوله محوری را به شکلی نظاممند به دیگر
مقولهها ربط داده و روابط را در چارچوب یک روایت روشن میکند
(همان .)1385،نتایج حاصل از هر مرحله در ادامه بیان شدهاند.

جدول -2کدگذاری باز -مفاهیم و مقولههای استخراج شده از متن مصاحبهها.

مقوله هسته :امکان پرداختن به خود و ایجاد تأمالت درونی( -احراز وجود)
مفاهیم اولیه

مقوله عمده
سلسله مراتب ورود

سازماندهی
حریم فضاهای
درونی

:R1دسترسیغیرمستقیمبهحریمشخصیبواسطهسلسلهمراتبورودیباعثشدهفضایدرونیمحفوظشود.

همارتفاعی بناهای همجوار

 :R2دیدهنشدن از جانب همسایگان بواسطه همارتفاعی بناهای همجوار ،امنیت حریم شخصی را
ارتقاء داده است.

عدم گشودگی به بیرون

 :R3گشودگی اتاقها به حیاط شخصی محیط را از آمد و شد بیرون حفظ میکند که تقویت کنندۀ
حریم شخصی است(.منظور از حریم شخصی محدوده خصوصی محدود به خودم است)

حفاظهای مانع دید

 :R4نقوش ریز نقش ارسیها در عین تأمین نور ،مانع دیده شدن کامل درون اتاق شده که ایجاد
امنیت میکند(.منظور از امنیت احساس ایمن بودن از دیده شدن و حفظ حریم شخصی است)

سلسله مراتب ورود به
اتاقها

 :R5سلسله مراتب ورود به اتاقها (از طریق پله یا ایوانها) به فضاها اعتبار و امنیت میدهد بطوریکه
اتاق خیلی "دم دستی" نیست(.یعنی هر کسی به راحتی نمی تواند وارد شود) .

حریم گودال باغچه

 :R6برای فکر کردن به حیاط نارنجستان میروم زیرا در معرض دید نیستم و میتوانم خلوت خوبی
داشته باشم.

تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونههای مورد بررسی با کدهای استخراج شده.

R5-R1

R3

مقوله عمده

سازماندهی
عوامل تداعیکننده
و احساس
تعلقخاطر

 :R2حیاط پیرنیا و مرتاض
مفاهیم اولیه

عناصر خاطرهساز

 :R1عناصر و جزییات این فضاها خاطرهساز است و برایم مثل خانهی مادربزرگ دلنشیناند.

عوامل ذهنآشنا

 :R2وجود طبیعت و مصالح خا کی پایبندی حسی ایجاد کرده بطوریکه انگار با من همساز و یکی شده است.

وجود طبیعت
مصالح زنده
جایی برای اشیا شخصی

ایجاد سکوت

 :R3حیاط و عناصر طبیعی آن در جریان زیستن هستند و نه در حاشیه (یعنی حیاط فقط برای
دسترسی یا فضای خدماتی نیست یک بخش اصلی از فضای زیستن است) و این باعث میشود
روحیهام بواسطه ارتباط مکرر با هوای آزاد و طبیعت (عناصر خواستنی) هر لحظه سرزندهتر شود.
 :R4عناصر طبیعی مثل آب ،خا ک ،درختان ،قابکردن آسمان پاسخگوی نیاز ذاتی ما به طبیعت است
که باعث شده فضا خودمانیتر به نظر بیاید.
ً
نآشنا باعث میشود فکر کنم قبال با این مکان تعلق داشتهام و برایم آرام و قرار میآورد.
 :R5تزیینات ذه 
 :R6نصب و قرار دادن اشیای مورد عالقه در طاقچهها حس تعلق به فضاها را برایم افزایش میدهد.
ً
مسراییمیکند کهروحبخشاست.امامثالسیمانبامنبیگانهاست.
:R7مصالحزندهمثلخشتو گلبامنه 
 :R8امکان شنیدن صدای پرندگان بعنوان صدای آشنا در کنار سکوت فضاها ،صمیمت فضا را افزایش داده است.

تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونههای مورد بررسی با کدهای استخراج شده

R5-R6 - R7

R8 - R5 -R4 -R3 -R2 - R1
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جدول  -3کدگذاری باز -مفاهیم و مقولههای استخراج شده از متن مصاحبهها.

مقوله هسته :امکان پرداختن به خود و ایجاد تأمالت درونی( -احراز وجود)
مقوله عمده

سازماندهی
تمرکز درون
فردی

مفاهیم اولیه
ایجاد سکوت
یکدستی مصالح

 :R1سکوت فضاها به خاطر عدم وجود هیاهوی بیرون باعث میشود با خودم حرف بزنم ،به خودم بپردازم و
آرامش داشته باشم.

دوری از هیاهوی بیرون

 :R1روزهایی که این مکانها شلوغ باشد برای فکر کردن به فضاهای دنجی که دیده نشوم میآیم تا با خودم
خلوت کنم ،شلوغی حواسم را پرت میکند.

فضاهای خلوت

 :R2فضاهای این مکانها حرکتی نیست و تمرکزبخش است و این موضوع ایجاد سکون و تمرکز میکند.

هندسه مرکزگرا
پیوستگی اجزا

 :R3گودال باغچه (حیاط نارنجستان) بشدت خلوت خوبی برای فکرکردن برایم ایجاد میکند شاید به این
دلیل که فرو رفتن در دل زمین و محصوریت را بیشتر القا میکند.
 :R4تجلی گسترۀ آسمان در حیاط حس خلوت خوبی ایجاد کرده زیرا فکر میکنم آسمان عنصری در برگیرنده
و وحدتبخش است.

فرورفتگی در
زمین(گودال باغچه)

 :R5تزیینات بنا در عین تنوع هماهنگاند و وحدتبخش بطوریکه باعث حواس پرتی نمیشود.
عناصروجزییاتوحدت
بخش

 :R6نگاه کردن به آب حوض میانی تمرکز ایجاد میکند انگار همه چیز در آب جمع شده و همین حواس را جمع میکند.
 :R6حوض آب در وسط عمق فضا را تقویت میکند بطوریکه در عین وسعت فضایی نظر را به یک نقطه جلب میکند.
 :R6وجود حوض عامل ایجاد تمرکز و سکون است .ا گر نباشد توجه به سمت بدنهها و اطراف جلب میشود که
تمرکز را ازبین میبرد.

امکان نشستن و
قرارگرفتن
وجود عناصر تمرکزبخش

 :R6موقعیت میانی حوض وحدتدهنده است و باعث میشود ترجیح دهی بنشینی و فکر کنی ولی ا گر در
گوشه بود کثرت بدنهها بیشتر دیده میشد که حواس را پرت میکند.

ایجاد نظم

 :R7نظم بکاررفته در این فضاها ذهن را سریع به یک چیز جمع میکند و ذهن در پی پدیدههای متعدد و
مجزا قرار نمیگیرد.

کاهش تجمالت

 :R7سادگی این فضاها ،یکدستی مصالح ،باعث میشود دغدغه هایی ذهنم کاهش یابد و آرامش ذهنی برسم.

توجه به سادگی
اشکال همخانواده

 :R7تجمالت زیاد باعث میشود از خودم دور شوم ولی سادگی این خانهها با شکل های مشابه و نظم اجزا
باعث شده بیشتر به حال و هوای خودم توجه کنم تا ظاهر محیط.

یکپارچگی جزییات

 :R7جزییات این فضاها باهم هماهنگاند و تکمیل کننده هم هستند و هیچ بخشی زیادی خودنمایی
نمیکند همین نظم و یکپارچگی وحدتبخشی بوجود آورده است.
ً
 :R8در این فضاها تمرکزبخشی بخوبی حس میشود مثال بعد از طی راهروهای متعدد بالفاصله به یک نقطه
اصلی (حیاط) میرسیم

تجلی گسترۀ آسمان

تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونههای مورد بررسی با کدهای استخراج شده

 :R8-R2هندسه وحدتبخش پالن

 :R7-R5همخانواده بودن اشکال فضا
تناسبات وحدتبخش فضا

 : R7یکپارچگی رنگ و
مصالح

 : R7-R6-R5-R4تکرار و ریتم در مقیاس
مشترک
همگرایی فضا و پیوستگی اجزا

کدگذاری باز
ایــن مرحلــه بالفاصلــه بعــد از اولیــن مصاحبــه انجــام شــده و
پژوهشــگر بعــد از هــر مصاحبــه ،اقــدام بــه پیــدا کــردن مفاهیــم و
انتخــاب برچســب مناســب بــرای مفاهیــم و دادههــای حاصــل

از مصاحبــه کــرده اســت .بعــد از نشــانهگذاری دادههــا ،مفاهیــم
حاصــل شــده تحت کدگــذاری ثانویه در قالــب مقولههای عمده و
مقولههای هسته طبقهبندی شدند(جداول  3 ،2 ،1و .)4
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جدول -4کدگذاری باز -مفاهیم و مقولههای استخراج شده از مصاحبهها.

مقوله هسته :امکان ارتباطات اجتماعی و ایجاد تعامالت بیرونی( -ابراز وجود)
مفاهیم اولیه

مقوله عمده
قرابت فضاهای مجزا

 :R1قرابت فضاهای مجزا از طریق راهروها و هشتیها امکان ارتباطات را بیشتر کرده و باعث میشود با افراد
مختلف بیشتر در ارتباط باشیم و همکاری و هفکری داشته باشیم.

تنوع در ابعاد فضا
سازماندهی
ارتباطات
اجتماعی

ایجاد بهانههای اجتماع
ساز(حیاط)

 :R2حیاط و طبیعت درون آن همواره مورد پسند افراد زیادی است و این بهانهای برای ارتباطات جمعی و
فعالیتهای جمعی است.

ایجاد رابط بین فضایی

 :R3ابعاد بزرگ بعضی از اتاقها مثل پنجدری خود به خود عملکردهای جمعی را فراهم میکند.

اتاق در ابعاد جمعی

 :R4فضاهایی مثل حیاط که برو بیای زیادی فراهم کرده باعث شده فضا زندهتر باشد و بیشتر در تعامالت
اجتماعی مفید باشیم.

کنترل ارتباطات
هندسه وحدتبخش
فضاهای اتحادبخش

تبخش فضاها مثل اتاقها و حیاط حتی همجواری بناها با هم اتحاد بین افراد را بیشتر میکند.
 :R5هندسه وحد 
 :R6اجتماعاتی که در این خانهها فراهم میشود فیلتر شده (منظور دسترسیهای غیرمستقیم به اندرونی)
است از همین رو مورد طبع است و قرار گرفتن در آن خوشایند است.

ایجاد محیط فعال
دستهبندی انواع
اجتماعات
فیلتر ارتباطات
اجتماعات

 :R7تعامالت اجتماعی در چند سطح صمیمیت صورت میگیرد مثال ارتباط همسایگی در دم در کنار سکوهای
نشیمن ،ارتباط دوستانه تر در هشتی خانه ،و ارتباطات خویشاوندی در فضاهای درونی.
 :R8تنوع فضاها در ابعاد و در میزان محرمیت ارتباطات اجتماعی کنترل شدهای را فراهم کرده که تعامالت
اجتماعی را سازندهتر میکند.

تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونههای مورد بررسی با کدهای استخراج شده.

R2

R4

R3-R5

کدگذاری محوری
هــدف ایــن مرحلــه ،برقــراری رابطــه بیــن مقــوالت تولیــد شــده
در کدگــذاری بــاز اســت .ایــن کار با اســتفاده از یک مــدل پارادایمی
ّ
(مدل الگویی یا سرمشــق) انجام میشــود که در آن «شرایط علی»،
بــه حوادثی یا وقایعی داللت دارد که به وقوع یا گســترش پدیدهای
میانجامــد (اســتراوس و کوربیــن« .)1385 ،پدیدههــا» ،ایــده و فکر
محــوری ،اتفــاق یــا واقعهای اســت کــه سلســله کنشها (از شــرایط
ّ
علــی) بــدان مربــوط میشــوند (همــان« .)1385 ،شــرایط زمینــه»،
زمینــه نشــانگر محل وقایع مرتبط با پدیده اســت (همــان.)1385 ،

«شــرایط میانجی» ،این شــرایط در راســتای تســهیل یا محدودیت
راهبردهای(استراتژیهای) کنش /کنش متقابل در زمینه خاصی
عمل میکنند (همان« .)1385 ،پیامدها» ،تمامی اعمال (کنشها) و
سالعملهایی(وا کنشها)کهدر مقابلهباجهتاداره کنترلکردن
عک 
پدیدههــا صــورت میگیــرد ،پیامدهایــی دارد (همــان.)1385 ،
«راهکارهــا» ،عبارت اســت از راهبردهای ایجاد بــرای کنترل ،اداره و
برخورد با پدیدههای محوری تحت شــرایط مشــاهده شــده خاص
(همان .)1385،نتایج حاصل در این مرحله در نمودار  1آمده است.
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شرایط علی
توجه به عناصر خاطرهساز
بکار بردن عوامل ذهنآشنا
تجلی نیروهای زنده
تنوع در میزان محرمیت
تنوع در ابعاد فضاهای جمعی
قرابت فضاهای مجزا
ایجاد بهانههای اجتماع ساز
ایجاد محیط زنده و فعال
وجود فضاهای وحدتبخش
تجلی سکوت
تجلی سادگی
وجود نشیمنگاه

تجلی عمق فضاها
ایجاد فضاهای دنج و شخصی
مرزبندی کالبدی -ملموس
وجود سلسله مراتب ورودی
مرزبندی مجازی -ناملموس
ایجاد فضای چندبخشی
انعطافپذیری میزان محصوریت
تأ کید بر دسترسیهای
غیرمستقیم
تفکیک فضایی
عدم دید به حریم داخلی

شرایظ زمینه

شرایط میانجی

همارتفاعی بناهای همجوار
همجواری خانههای همسایگان با
کوچههای کمعرض
وجود ساباطها در کوچهها و تقویت
ارتباطهای همسایگی اجتماعی

ارتباط جمعی بین دانشجویان
(ارتباط خویشاوندی سا کنین
قدیم بواسطه خانههای گسترده
فامیلی)

پدیدهها

نتایج و پیامدها

استقالل فضایی
شخصی سازی فضا
عرصهبندی فضا
ایجاد آستانه قلمروها
کنترل قلمرو شخصی
تمایز فضای شخصی
اعتباربخشی به محدودۀ
خصوصی
حفظ حرمت اندرونی
هویتبخشی به فضا

احساس ایمنبودن و امنیت روانی
حفظ خلوت درونی
افزایش حریم شخصی
افزایش پایبندی حسی
افزایش صمیمیت محیط
ارتباطات اجتماعی سازگارتر
برقراری فعالیتهای جمعی
تعامالت اجتماعی مطبوعتر
کنترل ارتباطات جمعی
آرامش درونی
قرارجسمی و روحی
سکون و تمرکز
فراهمکردن امکان تفکر درونی
همسازی بیشتر با محیط
خودمانیتر شدن فضا
خوانایی بیشتر فضا
همذات پنداری با خویشتن

ایجاد هشتی ،داالن ،پیرنشینهای ورودی بعنوان فضاهای مختلف دیداری در سلسله مراتب ورود

راهکارها

ارسیها و پنجرههای قابل تنظیم و متحرک

تقسیمبندی حیاط از طریق حوض و باغچهها

فروروفتگی جدارهها -طاقها

مرزبندی از طریق اختالف ارتفاع(ایوان) -پله -کف سازی متفاوت

درنظر گرفتن اتاقهای کوچک و شخصی

پرداخت نور و تاریکی و ایجاد دو عرصه فضایی

ایجاد نظم ،پیوستگی،یکپارچگی در عناصر و جزییات

چندبخشی بودن اتاقهای بزرگ مثل شکمدریده

گشودگی اتاقها به حیاط شخصی

ایجاد تختگاه ،ایوان راهرو بعنوان مفصل ارتباطی فضاهای مستقل

فاصله گرفتن از هیاهوی بیرون

پرهیز از تنوع زیاد اشکال و تأ کید بر سادگی

یکدستی مصالح و تزیینات همخانواده و تجلی تناسبات

ایجاد اتاقهای بزرگ و جمعی مثل هفتدری -پنجدری

استفاده از تزیینات مرسوم و ذهنآشنا

تأ کید بر طبیعت در حیاط بعنوان نیاز جمعی و عامل ذهنآشنا

تأ کید بر مرکزیت فضا با حوض و هندسه مرکزگرا

ایجاد عمق فضا در گودال باغچهها یا انعکاس فضا در آب حوض

تجلی عوامل زنده مثل مصالح زنده کاهگل ،آجر ،سفال

در نظر گرفتن جایی برای اشیای شخصی(مثل طاقچهها)

نمودار  -1نمودار پارادایمی کدگذاری محوری دادهها.

کدگذاری انتخابی
کدگــذاری انتخابــی ،مرحلــه اصلـ ِـی نظریهپــردازی اســت کــه
براســاس نتایــج دو مرحلــه قبلــی که به عنــوان مراحــل مقدماتی
و زمینهســاز بــرای تئوریپــردازی در نظــر گرفتــه شــدهاند ،انجام
میشــود .این کدگذاری به تولید تئوری پرداخته و به این ترتیب

مقولــه محوری را به شــکلی نظاممند به دیگــر مقولهها ربط داده
و آن روابــط را در چارچــوب یک روایت روشــن میکنــد؛ همچنین
مقولههایی که نیازمند بهبود و توسعه بیشتری هستند را اصالح
میکنــد .در این ســطح ،ســعی میشــود بین مفاهیــم و مقولهها،
ارتباطــی نظاممنــد ایجــاد شــود .نتایــج بدســت آمــده در مــدل
تحلیلی  1تببین شــده است.
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مدل -1مدل تحلیلی حاصل ازکدگذاری انتخابی دادهها.

نتیجه
با توجه به یافتههای پیشــینهی مطالعاتی ،دانســته شــد که دو
نفــردی و «احراز وجود» در تعامالت
نیــاز «ابراز وجود» در تعامالت بی 
نفــردی از جملــه نیازهــای اساســی روانشــناختی اســت کــه از
درو 
پیش در روان انســان موجود و شــناخته شده است ،که پاسخگویی
بــه آنهــا در معمــاری بعنــوان محیــط ســکونتی انســان ضــرورت پیدا
میکنــد و بــا توجه به اینکه معماری ســنتی همــواره درصدد حمایت
از موجودیــت انســان بــوده ،میتوانــد بــرای شناســایی مولفههــای
معمــاری پاســخگو بــه نیازهــای انســان و اصــول آن مــورد رجــوع
باشــند .در ایــن پژوهــش یافتههــای بدســت آمــده از ارزیابی کیفیت
خانههــای ســنتی یــزد در پاســخگویی بــه ایــن نیازهــا (طــی فراینــد
پژوهــش میدانــی) نشــان میدهــد :معمار ســنتی برای پاســخگویی

بــه ایــن دو نیــاز ســعی کــرده در طراحــی بنــا بــه «ســازماندهی قلمرو
شــخصی»« ،ســازماندهی حــس تعلــق خاطــر»« ،ســازماندهی تمرکز
درون فــردی» و «ســازماندهی ارتباطــات اجتماعــی» بپــردازد .ایــن
عوامل به ترتیب زمینهســاز ایجاد «امنیت روانی»« ،هویت بخشی»،
«خودسازی» (پرداختن به خود) و «مشارکت مفید اجتماعی» (رشد
مهــارت اجتماعــی) شــدهاند .در این راســتا یافتهها نشــان میدهد:
الف) امنیت روانی تحت شرایطی چون :کنترل دیدهای مزاحم،
وجود فضاهای دنج و شخصی ،دسترسیهای غیرمستقیم به حریم
شــخصی ،تأ کید بر مرزبنــدی و عرصهبندی فضاها و قابلیت تنظیم
میزان محصوریت فضا ایجاد شــده اســت که زمینهساز آزادی عمل
ً
فردی ،استقالل فردی ،کنترل روابط اجتماعی و متعاقبا کنترل حریم
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شــخصی و تطبیق میزان محرمیت ،متناســب با نیاز خاص اســت.
ب) هویتبخشــی از طریــق تأ کیــد بر عناصر خاطرهســاز ،تأ کید
بــر عوامــل ذهنآشــنا ،تجلــی عناصر زنــده و توجــه به ســلیقههای
شــخصی محققشــده و موجــب پایبنــدی حســی (پایــداری
وجــودی) ،خواناتــر بودن فضا ،احســاس همذاتپنــداری با فضا و
خودمانیترشدن فضا شده است.
ج) خودســازی در شــرایطی چــون وجــود ســکوت و دور بــودن
از هیاهــوی بیــرون ،فضاهــای وحدتبخــش ،امــکان رســیدن بــه
قــرار فیزیکــی و عمقبخشــیدن به فضا حــول یــک چیز(مرکزگرایی)
شــکلگرفته ،کــه منجر به آرامــش ذهنی در پــی کاهش تنشهای

مزاحم ،تمرکز حواس برای تفکر شده است.
د) مشــارکت مفید اجتماعی در بناهای سنتی طی چند راهکار
از جملــه ایجاد سلســله مراتــب در میزان محرمیــت فضایی و تنوع
در نــوع و ابعــاد فضاهــای جمعــی بــرای فیلترکردن ارتبــاط جمعی
و دســتهبندی انــواع اجتماعات بر حســب میزان آشــنایی با افراد،
ایجــاد فضاهــای وحدتبخش بــرای افزایش اتحــاد جمعی ،ایجاد
واســطه بین اتاقهای مســتقل برای کنترل روابــط جمعی ،ایجاد
بهانههای اجتماعســازی کــه همواره مورد طلب افراد باشــد(مثل
طبیعــت و  )...و ایجــاد محیــط فعــال و زنده با اتکا بــه عناصر زنده
برای تسهیل و تقویت ارتباطات جمعی؛ شکل گرفته است.
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